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ค ำน ำ 

 ต าราฝึกงานในหน้าที่เกี่ยวกับงานนโยบายและแผน จัดท าขึ้นเพ่ือประกอบการฝึกความช านาญ         
ตามมาตรฐานการฝึกความช านาญ (มฝช.) ของจ าพวกทหารสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ เนื้อหาของ
ความรู้ของต าราเล่มนี้อธิบายถึงงานในหน้าที่ของฝ่ายอ านวยการด้านนโยบายและแผน เพ่ือให้ผู้เข้ารับการ
ฝึกงานในหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจและทักษะในการน าไปปฏิบัติงานในสายงานสารสนเทศและสงคราม
อิเล็กทรอนิกส์ที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงาน เพ่ือตอบสนองภารกิจของหน่วยและ
นโยบายของ ทอ. 

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้ารับการฝึกงานในหน้าที่และขอขอบคุณ
เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่มีส่วนในการจัดท าเอกสารเล่มนี้จนเสร็จสมบูรณ์ 
 

         กนผ.สนผ.ทสส.ทอ. 
          กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙  



ข 
 

สารบัญ 
 

                                                                                                         หน้า 
ค าน า  ก 
สารบัญ ข 

บทที่ ๑ การเขียนโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ๑ 
รูปแบบการเขียนโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ๓ 
การเขียนโครงการศึกษา ๕ 
แนวทางในการจัดท าและเสนอความต้องการหลักสูตรการฝึกศึกษา ๗ 
รูปแบบการเขียนโครงการศึกษา ๙ 

บทที่ ๒ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ ๑๑ 
ผังขั้นตอนการด าเนินงาน ๑๑ 

บทที่ ๓ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจตราสายวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๓ 
และสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 
การเตรียมการก่อนการตรวจเยี่ยมหน่วย ๑๓ 
ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ ๑๔ 

บทที่ ๔ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ๑๖ 
ความเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ ๑๖ 
การพัฒนากองทัพอากาศให้เป็นองค์การที่ชาญฉลาด ๑๘ 

 
------------------------------------------ 

 
 



บทท่ี ๑ 
การเขียนโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนกิส์ 

 
กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ ในฐานะหัวหน้าสายวิทยาการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ มีหน้าที่พิจารณากลั่นกรอง และควบคุมการจัดท าโครงการเทค โนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ทอ.ให้เป็นไปตามแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทอ.เพ่ือให้
งานโครงการและงบประมาณเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ควบคุมและติดตามงาน 
ตลอดจนวิเคราะห์และตรวจสอบผลการด าเนินการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ให้
เป็นไปตามนโยบาย ทอ.เพ่ือให้รูปแบบมาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดียวกันและสามารถปฏิบัติงานได้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 

 

ผังขั้นตอนการด าเนินงานกลั่นกรองโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 
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ผังขั้นตอนการด าเนินงานกลั่นกรองโครงการเสริมสร้างก าลังกองทัพและโครงการปกติ 
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รูปแบบการเขียนโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส ์
 

รายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ 

ก. ข้อมูลทั่วไป 

๑. ชื่อโครงการ ...................... 

๒. ส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ / หน่วยงานอิสระ 

ชื่อส่วนราชการ ........................... 
ชื่อหัวหน้าส่วนราชการ ........................... ต าแหน่ง ...........................  
ชื่อผู้รับผิดชอบโครงการ ..........................ต าแหน่ง ........................... 
โทรศัพท์ ........................... 

๓. ค่าใช้จ่าย 

๓.๑ วงเงินรวมทั้งสิ้น .............. บาท (.......................................)  

๓.๒ แหล่งเงิน 

           เงินงบประมาณ    เงินรายได้    เงินช่วยเหลือ    อ่ืน ๆ (ระบุ) ........................ 

๔. รายละเอียดของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 

รายละเอียด 
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย/
ชุด(บาท) 

ราคารวม 

(บาท) รายการ จ านวน 

ให้ใส่คุณสมบัติของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ต้องการ 
 
 
 
 
 
 
 

    

รวมทั้งสิ้น     
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๕. วิธีการจัดหา 

     ซ้ือ   เช่า   รับบริจาค   อ่ืน ๆ (ระบุ)........................... 

๖. สถานที่ต้องอุปกรณ์ มีดังนี้ (ให้ระบุสถานที่ท่ีต้องการติดตั้งใช้งาน) 

๗. ระบบหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ปัจจุบันของหน่วยงานตาม ข้อ ๖ 

๘. ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน หรือเหตุผล ความจ าเป็นที่ต้องจัดหาอุปกรณ์ครั้งนี้  (ให้ระบุเหตุผล
ความจ าเป็นอย่างละเอียด) 

๙. ลักษณะงานหรือระบบงานที่จะใช้กับอุปกรณ์ที่จัดหาครั้งนี้ 

๑๐. บุคลากรด้านคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่ปัจจุบัน 

ข. ข้อมูลเฉพาะกรณี 
๑. การจัดหา เป็นการจัดหาใหม่เพ่ือเปลี่ยนทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระยะเวลาในการใช้งานเกินกว่า ๗ ป ี
และไม่คุ้มค่าในการซ่อมบ ารุง 

 
                                                                      ผู้รายงาน 

ลงชื่อ ............................ 
 (............................) 

ต าแหน่ง ............................ 
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การเขียนโครงการศึกษา 
 

๑.  ก าหนดชื่อ โครงการ หน่วยที่รับผิดชอบ และรหัสเอกสาร เช่น โครงการศึกษา ทสส.ทอ.หน่วยรับผิดชอบ 
ทสส.ทอ.รหัสเอกสาร ทสส.-สนผ-กนผ-ผฝศ ๑/๑ 

๒.  หลักการและเหตุผล โครงการศึกษาน ามาซึ่งการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาก าลังพลของ ทสส.ทอ.ให้มีความรู้และ
ประสบการณ์สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการจัดท าโครงการที่
ถูกต้องและเป็นระบบ จะช่วยให้การพัฒนาก าลังพลเป็นไปตามแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ/นโยบาย
ของหน่วยและ ทอ.ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ทอ.ในภาพรวมสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

๓.  วัตถุประสงค์ เพ่ือให้กาจัดท าโครงการของ ทสส.ทอ.เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องและเพ่ือให้การ
เสนอความต้องการโครงการศึกษาของ ทสส.ทอ.สามารถพัฒนาความรู้และประสบการณ์ของข้าราชการให้เป็น        
ไปตามนโยบายและสอดคล้องกับการพัฒนา ทอ. 

๔.  ขั้นตอนการด าเนินการ 
๔.๑ แจ้ง นขต.ทสส.ทอ.เสนอความต้องการหลักสูตรฝึกและศึกษาประจ าปีงบประมาณ 
๔.๒ รวบรวมความต้องการหลักสูตรและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารได้แก่ รูปแบบการ

ค านวณ งปรายละเอียดหลักสูตรและเอกสารประกอบ 
๔.๓ ประชุม คณก.โครงการศึกษาของ ทสส.ทอ.เพ่ือกลั่นกรองความต้องการหลักสูตรของ นขต.ทสส.ทอ. 
๔.๔ จัดท าเอกสารประกอบเพื่อสรุปความต้องการหลักสูตรประจ าปีของ ทสส.ทอ. 
๔.๕ เสนอ กพ.ทอ.พิจารณากลั่นกรองใน คณอก.โครงการศึกษาของ ทอ. 
๔.๖ ตัวแทนหน่วยเข้าชี้แจงเหตุผลความจ าเป็นในการเสนอความต้องการหลักสูตรเพ่ือน าเข้าบรรจุ  

ไว้ในโครงการศึกษาประจ าปี 
๔.๗ บรรจุหลักสูตรของ ทสส.ทอ.ไว้ในโครงการศึกษาประจ าปีของ ทอ. 
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ผังขั้นตอนการด าเนินงาน 
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แนวทางในการจัดท าและเสนอความตอ้งการหลักสูตรการฝึกศึกษา 
 
๑. หลักสูตรที่หน่วยเสนอความต้องการไว้ในโครงการศึกษาฯ จะต้องเป็นหลักสูตรของสายวิทยาการ

หรือเป็นการพัฒนาก าลังพลเพื่อให้ปฏิบัติภารกิจหลักของหน่วยให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ทอ.
แผนแม่บทด้านต่าง ๆ ของ ทอ. นโยบายของ ผบ.ทอ.ตลอดจน โครงการพัฒนากองทัพ หรือโครงการพัฒนาหน่วย 
รวมทั้งการด าเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลงระหว่าง ทอ.กับหน่วยงานนอก ทอ.ในการพัฒนาก าลังพลด้านต่าง ๆ 
(ให้ระบุแหล่งอ้างอิงเพ่ือสามารถตรวจสอบได้) 

๒. หลักสูตรที่อยู่ในความรับผิดชอบของสายวิทยาการอ่ืน จะต้องผ่านการพิจารณาของหน่วย         
หน.สายวิทยาการนั้น ๆ ก่อน ยกเว้นที่ไม่สามารถพิจารณาได้ว่าอยู่ในความรับผิดชอบของสายวิทยาการใดให้
เสนอ กพ.ทอ.โดยตรง 

๓. หลักสูตรที่หน่วยด าเนินการเอง ต้องแน่ใจว่ามีผู้เข้ารับการศึกษาครบตามจ านวนและสามารถเปิด
การศึกษาได้ภายในไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ (ด าเนินการเบิกเงินได้เสร็จสิ้นโดยเร็ว) 

๔. หลักสูตรที่ต้องส่งข้าราชการไปศึกษานอก ทอ.จะต้องมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องประกอบการเสนอ
ความต้องการเพ่ือบรรจุเข้าไว้ในโครงการฯ แนบมาด้วย เช่น เอกสารที่ระบุชื่อหลักสูตร, ระยะเวลาการศึกษา, 
สถานศึกษา, ค่าใช้จ่าย ฯลฯ จากหน่วยเจ้าของหลักสูตร ทั้งนี้เพ่ือลดภาระงานทางด้านธุรการในการเปลี่ยนแปลง
แก้ไขรายละเอียดของหลักสูตรในภายหลัง 

๕. งบประมาณค่าใช้จ่ายในแต่ละหลักสูตร ให้เป็นไปตามมาตรการประหยัดงบประมาณของ ทอ.
และระเบียบปฏิบัติทางด้านการเงินงบประมาณที่เกี่ยวข้อง โดยให้ผ่านการตรวจสอบและลงชื่อรับรองจาก
นายทหารงบประมาณของหน่วย 

  ๕.๑ ค่าสมนาคุณ ชม.ปฏิบัติ/สัมมนา ให้ค านวณในอัตราครึ่งหนึ่งของ ชม.บรรยาย 
  ๕.๒ ค่าวัสดุ เครื่องเขียน อุปกรณ์ (วัสดุ ส.ส.ต.) ค านวณในอัตรา ๒๕ บาท/คน/วัน 
  ๕.๓ เนื่องจากข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณ การค านวณค่าใช้จ่ายในการจัดการจัดประชุม 

สัมมนา ณ นอกที่ตั้ง (รหัส ศ ๑๑๑.๑) ส าหรับค่าอาหารให้ค านวณในอัตราไม่เกินกว่าที่อัตราค่าเบี้ยก าหนด 
๖. สถิติจ านวนทุนย้อนหลัง ๕ ปี ในใบแบบเสนอความต้องการฯ ของแต่ละรหัส ศ ให้ระบุจ านวน     

ผู้เข้ารับการศึกษาของแต่ละหลักสูตรให้ครบถ้วนด้วย 
๗. การพิจารณาจ านวนครู อาจารย์ จนท.ของการไปศึกษาดูงานในประเทศใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

 ๗.๑ ผู้อ านวยการเดินทาง ๑ คน 
 ๗.๒ นายทหารโครงการ ๑ คน 
 ๗.๓ อาจารย์ จ านวนไม่เกินร้อยละ ๑๕ ของจ านวนผู้เข้ารับการศึกษา ถ้ามีเศษเกินครึ่งหนึ่งให้เพ่ิม 
ได้อีก ๑ คน 
 ๗.๔ จนท.จ านวน ๒ คน ต่อจ านวนผู้เข้ารับการศึกษาไม่เกิน ๗๕ คน และให้เพ่ิมได้อีก ๑ คน เมื่อจ านวน 
ผู้เข้ารับการศึกษามากกว่า ๗๕ คน 

๘. การไปส่วนล่วงหน้าให้พิจารณาตามความจ าเป็น โดยใช้เกณฑ์ให้ไป ๒ คน ในระยะเวลา ๒ วัน ๑ คืน 
ยกเว้นหลักสูตร PME, รร.นม.ฯ, รร.นป.ฯ และหลักสูตรที่ หน.คณะเป็น พล.อ.อ.ให้ไปในระยะเวลาที่เหมาะสม 

๙. หลักสูตรที่จะส่งข้าราชการไปศึกษาต่างประเทศ ต้องไม่เป็นหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนในประเทศไทย 
ยกเว้นหลักสูตรที่มีความจ าเป็นต่อทางราชการ โดยหน่วยจะต้องแสดงเหตุผลที่ละเอียดชัดเจนและให้ค านึงการ
น าความรู้ทางด้านวิทยาการมาเผยแพร่ต่อไปด้วย 
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๑๐. การเสนอความต้องการ ตามโครงการ DC (พร้อมแนบ BIDS form), MET/FMF (พร้อมแนบ 
FY ๒๐๑๗) และ MTAP (ใบแบบ กฝศ ๒๑) ไม่ต้องค านวณค่าใช้จ่ายยกเว้นโครงการ MAP ให้ค านวณค่าใช้จ่าย
เฉพาะค่าโดยสาร บ. จ านวน ๖๐,๐๐๐ บาท 

๑๑. หลักเกณฑ์ในการศึกษาดูงาน ณ ต่างประเทศ (ตามอนุมัติหลักการ รมว.กห.) 
๑๑.๑ ระดับ วทอ. 

๑๑.๑.๑ ประเทศที่ไปศึกษาดูงาน คือ ประเทศในกลุ่มภาคพ้ืนทวีปเอเชีย, ทวีปยุโรป,           
เครือออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ที่มีความเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และความต้องการของหลักสูตร 

๑๑.๑.๒ ระยะเวลาการดูงาน รวมวันเดินทางไม่เกิน ๑๕ วัน 
๑๑.๑.๓ จ านวนอาจารย์และ จนท.ผู้อ านวยการเดินทาง ๑ คน, น.โครงการและอาจารย์ 

ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของจ านวนผู้เข้ารับการศึกษา ถ้ามีเศษตั้งแต่ครึ่งหนึ่งขึ้นไป ให้เพ่ิมได้อีก ๑ คน จนท. ๒ คน 
ต่อจ านวนผู้เข้ารับการศึกษาไม่เกิน ๔๐ คนแรก และให้เพ่ิมได้อีก ๑ คน ต่อจ านวนผู้เข้ารับการศึกษาที่เพ่ิมขึ้น
ทุก ๑๐๐ คน 

๑๑.๒ ระดับ รร.สธ.เหล่าทัพ 
๑๑.๒.๑ ประเทศท่ีไปศึกษาดูงาน คือ ประเทศในกลุ่มภาคพ้ืนทวีปเอเชีย, เครือรัฐ 

ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ 
๑๑.๒.๒ ระยะเวลาการดูงาน รวมวันเดินทางไม่เกิน ๑๐ วัน 
๑๑.๒.๓ จ านวนอาจารย์และ จนท.เหมือนข้อ ๑๑.๑ 

๑๑.๓ ระดับ รร.นอส.ฯ 
๑๑.๓.๑ ประเทศท่ีไปศึกษาดูงาน คือ กลุ่มประเทศอาเซียน 
๑๑.๓.๒ ระยะเวลาการดูงาน รวมวันเดินทางไม่เกิน ๗ วัน 
๑๑.๓.๓ จ านวนอาจารย์และ จนท.ผู้อ านวยการเดินทาง ๑ คน, น.โครงการและอาจารย์ 

ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของจ านวนผู้เข้ารับการศึกษา ถ้ามีเศษตั้งแต่ครึ่งหนึ่งขึ้นไปให้เพ่ิมได้อีก ๑ คน และ จนท.ไม่
เกิน ๒ คน 
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รูปแบบการเขียนโครงการศึกษา 
 

หน่วยงาน ...................... 
ชื่อโครงการ ...................... 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ ...................... 
ระยะเวลาด าเนินการ ...................... 

๑.  หลักการและเหตุผล 
 ระบุความส าคัญของโครงการตามหลักการและทฤษฎีและเหตุผล ความจ าเป็นที่ต้องด าเนินการตาม
โครงการนี้โดยชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นและสาเหตุของปัญหาหรืออาจระบุถึงสิ่งที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้นอันเนื่อง 
มาจากความส าเร็จของโครงการ 
๒.  วัตถุประสงค์ 

ระบุสิ่งที่ต้องการให้เกิดขึ้น เมื่อด าเนินตามโครงการนี้แล้วโดยตอบค าถามว่าจะท าเพ่ืออะไร หรือท า
แล้วได้อะไร โดยต้องสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล 
๓.  เป้าหมาย 

ระบุสิ่งต้องการให้เกิดขึ้นทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในแต่ละช่วงเวลาจากการด าเนินการตาม
โครงการนี้แล้วโดยตอบค าถามว่าจะท าเท่าใด 
๔.  วิธีด าเนินการ 
 บอกรายละเอียดวิธีด าเนินการ/วิธีจัดการกับปัญหา โดยระบุเวลาและกิจกรรมการด าเนินโครงการ 
(ควรมีรายละเอียดหัวข้อกิจกรรม/หัวข้อบรรยายในแต่ละช่วงหรือในแต่ละวัน) 
๕.  ระยะเวลาด าเนินงาน 

ตอบค าถามว่าท าเมื่อใดและนานเท่าใด (ระบุเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดโครงการอย่างชัดเจน) 
๖.  ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 

ระบุผู้เข้าร่วมกิจกรรม...จากที่ใด...จ านวน...คน ถ้าจ าเป็นต้องมีคุณสมบัติเฉพาะต้องระบุให้ชัดเ จน 
เช่น ชั้นยศ อายุฯ 
๗.  งบประมาณ  

ค่าใช้จ่าย    ....... บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 ๑.  ค่าสมนาคุณ   ....... บาท (บรรยาย...ชม. x อัตราค่าสมนาคุณ) 
 ๒.  ค่าวัสดุอุปกรณ์  ....... บาท (คนละ...บาท x จ านวนคน x จ านวนวัน) 
 ๓.  ค่าอาหาร   ....... บาท (คนละ...บาท x จ านวนคน) 
 ๔.  ค่าเครื่องดื่ม   ....... บาท (คนละ...บาท x จ านวนคน) 

๕.  ค่าใช้จ่ายพิธีเปิด-ปิด  ....... บาท (ถ้ามี) 
๘.  หน่วยที่รับผิดชอบ 
 หน่วยที่เสนอโครงการ 
๙.  การประเมินโครงการ 

บอกรายละเอียดการได้มาซึ่งค าตอบว่าโครงการที่จัดนี้มีประโยชน์และคุ้มค่าอย่างไรโดยบอกประเด็น            
การประเมิน/ตัวชี้วัด แหล่งข้อมูล วิธีการประเมิน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของโครงการ 
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๑๐. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 บอกประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเมื่อโครงการส าเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยระบุว่าใครจะได้รับประโยชน์
อย่างไร มากน้อยเพียงใด มีผลเชิงบอกอย่างไรบ้าง 

 

                                                                                                      ...................... (ผู้เสนอโครงการ) 
    (......................) 

 ต าแหน่ง  
                                                                                                      ...................... (ผู้อนุมัติโครงการ) 

    (......................) 
 ต าแหน่ง  

 
 

หมายเหตุ ผู้เสนอโครงการ คือ ผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง 
 ผู้อนุมัติโครงการ คือ ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 

--------------------------- 
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บทท่ี ๒ 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับงานมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และสงครามอเิล็กทรอนิกส์ 
 

 มาตรฐานงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการจัดท าระเบียบปฏิบัติ
ส าหรับงานมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทอ.เพ่ือใช้ระเบียบปฏิบัติ ก ากับ ควบคุม ดูแล และ
ตรวจสอบงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและเป็นแนวทางในการจัดท า
ระเบียบปฏิบัติส าหรับงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

มาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยกระบวนงานที่รับผิดชอบ 
๒ กระบวนงาน คือ 

๑. การจัดท าระเบียบปฏิบัติส าหรับงานมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทอ. 
๒. พิจารณาและควบคุมการก าหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน

และงบประมาณ 
 

ผังขั้นตอนการด าเนินงาน 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

การพิจารณาและควบคุมการก าหนดคุณลักษณะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับลักษณะงาน
และงบประมาณเพ่ือก าหนดแนวทางพิจารณาความเหมาะสมในการเสนอโครงการจัดหาระบบ ICT 
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ผังขั้นตอนการด าเนินงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-------------------------------- 
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บทที่ ๓ 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตรวจตราสายวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และสงครามอเิล็กทรอนิกส์ 
 

การตรวจตราสายวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการตรวจเยี่ยม
หน่วยในสายวิทยาการ เป็นไปตามอนุมัติ ผบ.ทอ. เมื่อ ๒๑ ต.ค.๕๗ ท้ายหนังสือ ทสส.ทอ. ที่ กห ๐๖๐๙.๓/
๑๑๕๑ ลง ๑๕ ต.ค.๕๗ ให้จัดคณะฝ่ายอ านวยการ ทสส.ทอ.ตรวจเยี่ยมหน่วย เพ่ือตรวจตรากิจการในสายงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสงครามอิเล็กทรอนิกส์ แนะน าแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและ
ค าสั่งรวมทั้งรวบรวมข้อมูลและปัญหาข้อขัดข้องของระบบบัญชาการและควบคุม ข่าย เครือข่าย เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสงครามสารสนเทศ ตลอดจนการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์และการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 

การเตรียมการก่อนการตรวจเยี่ยมหน่วย 
 ๑. ติดต่อประสานกับหน่วยที่จะเดินทางตรวจเยี่ยมล่วงหน้าเพ่ือรับทราบปัญหาข้อขัดข้องของหน่วย
ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสายวิทยาการเพ่ือให้คณะตรวจเยี่ยมเตรียมตัวล่วงหน้าในการตอบค าถามของหน่วยและ
จะได้หาแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับหน่วยต่อไป 

๒. ขออนุมัติให้ข้าราชการเดินทางไปราชการ 
 ๓. ขอให้งบประมาณในการเดินทางไปราชการ 

หลังเสร็จสิ้นการตรวจตราหน่วยในสายวิทยาการ ต้องมีการสรุปผลการตรวจเยี่ยมหน่วยน าเรียน ผบ.ทอ.
ตามหัวข้อดังนี้ คือ 

๑. ปัญหาข้อขัดข้อง 
๒. ค าแนะน าและข้อเสนอแนะ 
๓. อัตราก าลังพล ฝทสส.ของหน่วย 
๔. โครงการจัดหาคอมพิวเตอร์ของหน่วย 
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                ตัวอย่างหนังสือขออนุมัติเดินทางไปราชการ 

                บันทึกขอ้ความ 
ส่วนราชการ  สนผ.ทสส.ทอ.(กนผ.โทร.๒-๐๖๔๕) 

ที ่ กห๐๖๐๙.๓/                  วันที ่                                     
เรื่อง ขออนุมัติเดินทางไปราชการและขอใช้เงินงบประมาณ 

เรียน จก.ทสส.ทอ. 

๑. ตามอนุมัติ ผบ.ทอ.เมื่อ..........ท้ายหนงัสอื ทสส.ทอ. ท่ี กห ........../..........ลง....................... 
ให้จัดคณะฝ่ายอ านวยการ ทสส.ทอ.ตรวจเยี่ยมหน่วย เพื่อตรวจตรากิจการในสายงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสงครามอิเล็กทรอนิกส์ แนะน าแนวทางการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและค าสั่ง รวมทั้งรวบรวมข้อมูล
และปัญหาข้อขัดข้องของระบบบัญชาการและควบคุม ข่าย เครือข่าย เทคโนโลยีสารสนเทศและการสงคราม
สารสนเทศ ตลอดจนการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์และการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ นั้น (แนบ ๑) 

 ๒. กนผ.สนผ.ทสส.ทอ.ประสาน..........แล้วสามารถรับการตรวจเยี่ยมของคณะฝ่ายอ านวยการฯ 
ระหว่าง..........ได้ เพ่ือให้การด าเนินการตามข้อ ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นสมควรด าเนินการ ดังนี้ 

 ๒.๑ ขออนุมัติให้ข้าราชการ ทสส.ทอ.จ านวน..........คน เดินทางไปราชการที่..........ระหว่าง
(แนบ ๒) 

 ๒.๒ ขออนุมัติใช้เงินงบประมาณในการเดินทางไปราชการ..........เป็นเงิน..........บาท (..............................) 
(แนบ ๓) 

จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาอนุมัติตามข้อ ๒ 
 
 
 พล.อ.ต. 

  ผอ.สนผ.ทสส.ทอ. 
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รายช่ือคณะฝ่ายอ านวยการ ทสส.ทอ.ตรวจเยี่ยมหน่วย 
ตรวจเยี่ยม ..............................ระหว่าง .............................. 
๑............................... .............................. 
๒. ..............................  ..............................      
๓. ..............................  ..............................       
๔. ..............................  ..............................       
๕. ..............................  ..............................       
๖. ..............................  ..............................       
๗. ..............................  ..............................       
๘. ..............................  ..............................       
ก าหนดการตรวจเยี่ยมคณะฝ่ายอ านวยการ ทสส.ทอ. ณ ...............ระหว่าง....................... 

วันที่ .................... 
 ๐๘๐๐ คณะฝ่ายอ านวยการ ทสส.ทอ.ตรวจเยี่ยมหน่วย พร้อม ณ ลานจอดรถ ทสส.ทอ. 

๐๘๓๐ คณะฝ่ายอ านวยการฯ ออกเดินทางไป...............โดยรถโดยสารปรับอากาศขนาดเล็ก 
๑๒๐๐ รับประทานอาหารกลางวันระหว่างเส้นทาง 
๑๗๐๐ เดินทางถึงที่พัก 
๑๘๐๐ รับประทานอาหารเย็น 
๒๐๐๐ กลับที่พัก 

วันที่ .................... 
๐๘๐๐ คณะฝ่ายอ านวยการฯ ออกเดินทางไป............... 
๐๘๓๐ คณะฝ่ายอ านวยการฯ ออกเดินทางถึง...............รับฟังการบรรยายสรุป 
๑๒๐๐ รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓๐๐ ตรวจเยี่ยมหน่วยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
๑๖๐๐ คณะฝ่ายอ านวยการฯ สรุปข้อมูลประจ าวัน 
๑๘๐๐ รับประทานอาหารเย็น 
๒๐๐๐ กลับที่พัก 

วันที่ .................... 
๐๘๓๐ คณะฝ่ายอ านวยการฯ ประชุมหารือประจ าวัน 
๐๙๐๐ พิจารณาแก้ไขข้อขัดข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ.................... 
๑๒๐๐ รับประทานอาหารกลางวัน 
๑๓๐๐ ก าหนดแนวทางในการให้ค าแนะน าและสรุปผลการตรวจเยี่ยม 
๑๘๐๐ รับประทานอาหารเย็น 
๒๐๐๐ กลับที่พัก 

วันที่ .................... 
๐๘๐๐ คณะฝ่ายอ านวยการฯ พร้อมลานจอดรถ 
๐๘๑๕ คณะฝ่ายอ านวยการฯ ออกเดินทางกลับ ทสส.ทอ. 

๑๒๐๐ รับประทานอาหารกลางวันระหว่างเส้นทาง 
๑๗๐๐ เดินทางถึงลานจอดรถ ทสส.ทอ. 
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บทท่ี ๔ 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๒ 
 

ความเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างสมรรถนะและความพร้อมในการป้องกันประเทศ 

ส่วนที่ ๑ ด ารงขีดความสามารถและความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ 
กลยุทธ์ที่ ๒.๑๐ พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ส่วนที่ ๒ เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง 
กลยุทธ์ที่ ๒.๑๔ เสริมสร้างขีดความสามารถเครือข่าย (Network) 
กลยุทธ์ที่ ๒.๑๐ พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้กองทัพอากาศมีความพร้อมรองรับการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) ด้วย 

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระบวนการท างาน บุคลากรและหน่วยงานของ
กองทัพอากาศให้สามารถปฏิบัติภารกิจโดยใช้เครือข่ายที่เป็นสูนย์กลางได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ปลอดภัยและ
ทันต่อเหตุการณ์หน่วยรับผิดชอบ กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ 

กลยุทธ์ย่อย 
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ให้คุ้มค่าและเพียงพอ (Optimal Technology) เป็นการ 

พัฒนาและใช้ทรัพยากรด้าน ICT ที่ประกอบด้วย Network, Hardware, Software, Sensor และ Security ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่ากับงบประมาณท่ีลงทุน โดยต้องให้ครอบคลุมทั่วถึงปลอดภัยและพอเพียง 

พัฒนากระบวนการท างานให้เป็นการใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Process) เป็นการ
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท างานของแต่ละหน่วยงานให้มีการบูรณาการข้อมูลข่าวสาร (Information 
Integration) ของแต่ละระบบงานที่มีความเกี่ยวข้องกัน เข้ามาเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร (Information 
Sharing) กันได้อย่างสมบูรณ์แบบ 

พัฒนาก าลังพลให้สามารถปฏิบัติงานที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Smart 
People) เป็นการพัฒนาบุคลากรในแต่ละหน่วยงานให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานโดยใช้
เครือข่ายที่เป็นศูนย์กลางได้จริง อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ปลอดภัยและทันต่อสถานการณ์เพ่ือให้เกิดการท างาน
ร่วมกัน (Collaboration) และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกัน (Information Sharing) ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกัน 
ได้อย่างแท้จริง 

พัฒนากองทัพอากาศให้เป็นองค์การที่ชาญฉลาด (Smart Organization) เป็นการพัฒนาหน่วยงาน
ของกองทัพอากาศให้มีการท างานร่วมกัน (Collaboration) และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกัน 
(Information Sharing) ระหว่างหน่วยงาน และสามารถน าข้อมูลข่าวสารไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานที่ใช้
เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง โดยเฉพาะหน่วยในระบบบัญชาการและควบคุมที่ต้องท าให้สามารถรับรู้เท่าทัน
สถานการณ์ (Shared Situation Awareness) มีความเร็วในการสั่งการ (Speed of Command) มีจังหวะ
ของการปฏิบัติการที่ถูกต้อง (Tempo of Operations) และมีการปฏิบัติที่สอดประสานกัน (Self Synchronization) ได้
อย่าง สมบูรณ์แบบ 
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กลยุทธ์ ๒.๑๔ เสริมสร้างขีดความสามารถเครือข่าย (Network) 
วัตถุประสงค ์

เครือข่าย (Network) ที่มีขีดความสามารถในการเชื่อมโยงทุกเครือข่ายหลักของกองทัพอากาศทั้ง
เครือข่ายทั้งด้านการรบ (Combat Network) และสนับสนุนการรบ (Support Network) ให้มีความแข็งแกร่ง 
(Robustness) ความเพียงพอต่อความต้องการ (Sufficiency) ความเชื่อถือได้ (Reliability) ความรวดเร็ว 
(Speed) ความปลอดภัย (Security) และความทันสมัย (Update) โดยครอบคลุมพ้ืนที่ปฏิบัติการ และสามารถ
เชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี (TDL) ที่มีมาตรฐานสากลและสามารถเชื่อมโยงยุทโธปกรณ์หลักของกองทัพอากาศ
ได้ทุกประเภท รวมถึงสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยนอกกองทัพอากาศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการร่วมของกองทัพอากาศ 
หน่วยรับผิดชอบ กรมยุทธการทหารอากาศและกรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ 

กลยุทธ์ย่อย 
พัฒนาเครือข่ายของ ทอ.ให้มีความแข็งแกร่ง และมีเสถียรภาพ โดยทุกองค์ประกอบในเครือข่ายของ 

ทอ.ต้องมีการรับส่งข้อมูลที่มีรูปแบบและมีมาตรฐานสามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือการปฏิบัติ
ภารกิจของ ทอ.การปฏิบัติการร่วม ตลอดจนต้องสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจที่มีความพอเพียง 
ความเชื่อถือได้ ความรวดเร็ว ความปลอดภัยและความทันสมัย 

พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี (TDL) ให้มีมาตรฐานสากล โดยต้องสามารถเชื่อมโยงระหว่าง
ระบบการตรวจจับ (Sensors) ระบบบัญชาการและควบคุม (Command and Control) และผู้ปฏิบัติ/หน่วย
ปฏิบัติ (Shooter) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

พัฒนาบุคลากรในส่วนของระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี ให้มีความรู้พ้ืนฐาน ความเข้าใจและ
ความช านาญในการใช้งานระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี กับยุทธโธปกรณ์หลักและระบบบัญชาการและ
ควบคุมแผนการด าเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กลยุทธ์ที่ ๒.๑๐ พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กลยุทธ์ย่อย 

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ให้คุ้มค่าและเพียงพอ (Optimal Technology) 
เป็นการพัฒนาและใช้ทรัพยากรด้าน ICT ที่ประกอบด้วย Network, Hardware, Software, Sensor และ 
Security ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่ากับงบประมาณที่ลงทุนโดยต้องให้ครอบคลุมทั่วถึงปลอดภัยและพอเพียง 

พัฒนากระบวนการท างานให้เป็นการใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Process) เป็น
การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท างานของแต่ละหน่วยงานให้มีการบูรณาการข้อมูลข่าวสาร (Information 
Sharing) กันได้อย่างสมบูรณ์แบบ 

พัฒนาก าลังพลให้สามารถปฏิบัติงานที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Smart 
People) เป็นการพัฒนาบุคลากรในแต่ละหน่วยงานให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติงานโดยใช้
เครือข่ายที่เป็นศูนย์กลางได้จริง อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ปลอดภัยและทันต่อสถานการณ์เพ่ือให้เกิดการท างาน
ร่วมกัน (Collaboration) และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกัน (Information Sharing) ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกัน
ได้อย่างแท้จริง 

พัฒนากองทัพอากาศให้เป็นองค์การที่ชาญฉลาด (Smart Organization) เป็นการพัฒนาหน่วยงาน
ของกองทัพอากาศให้มีการท างานร่วมกัน (Collaboration) และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกัน 
(Information Sharing) ระหว่างหน่วยงาน และสามารถน าข้อมูลข่าวสารไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงานที่ใช้เครือข่าย 
เป็นศูนย์กลาง โดยเฉพาะหน่วยในระบบบัญชาการและควบคุมที่ต้องท าให้สามารถรับรู้เท่าทันสถานการณ์ 
(Shared Situation Awareness) มีความเร็วในการสั่งการ (Speed of Command) มีจังหวะของการ
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ปฏิบัติการที่ถูกต้อง (Tempo of Operations) และมีการปฏิบัติที่สอดประสานกัน (Self Synchronization) ได้อย่าง
สมบูรณ์แบบ 

การพัฒนากองทัพอากาศให้เป็นองค์การที่ชาญฉลาด (Smart Organization) 
พัฒนาเครือข่ายของ ทอ.ให้มีความแข็งแกร่ง และมีเสถียรภาพ โดยทุกองค์ประกอบในเครือข่ายของ 

ทอ.ต้องมีการับ-ส่งข้อมูลที่มีรูปแบบและมีมาตรฐานสามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือการปฏิบัติ
ภารกิจของ ทอ.การปฏิบัติการร่วม ตลอดจนต้องสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือประกอบการตัดสินใจที่มีความ
พอเพียง ความเชื่อถือได้ ความรวดเร็ว ความปลอดภัย และความทันสมัย 

พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี (TDL) ให้มีมาตรฐานสากล โดยต้องสามารถเชื่อมโยงระหว่าง
ระบบการตรวจจับ (Sensors) ระบบบัญชาการและควบคุม (Command and Control) และผู้ปฏิบัติ/หน่วย
ปฏิบัติ (Shooter) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

พัฒนาบุคลากรในส่วนของระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีให้มีความรู้พ้ืนฐาน ความเข้าใจและความ
ช านาญในการใช้งานระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีกับยุทธโธปกรณ์หลักและระบบบัญชาการและควบคุม 
โดยต้องสามารถวิจัยต่อยอดเพ่ือพัฒนาสู่ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีแห่งชาติ เพ่ือเป็นแม่แบบการพัฒนา
ในระดับกองทัพไทย 
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