
ประชุมผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นขต.ทอ. 

ครั้งที่ ๑/๖๕ 
๑๘ พ.ย.๖๔ 

สัญลักษณ์หน่วย/ 
ช่ือหน่วย 



วาระการประชุม 

วาระที่ ๑  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
วาระที่ ๒  เร่ือง เลขานุการชี้แจง 
 ๒.๑ อนุมัติ ผบ.ทอ.และระเบียบ ทอ.ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ
และการสื่อสาร 
 ๒.๒ ซักซ้อมความเข้าใจการส ารวจขอ้มลูด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร 
วาระที่ ๓  เร่ือง พิจารณาปัญหาข้อขัดข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารของ นขต.ทอ. และแนวทางการแกไ้ขปญัหา 
วาระที่ ๔  เร่ืองอื่น ๆ 



วาระที่ ๑ ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

  

พล.อ.ต.วิชัย  ดีชัย 
ผอ.สนผ.ทสส.ทอ. 



วาระที่ ๒  เรื่อง เลขานุการชี้แจง 

วาระที่ ๒  เรื่อง เลขานุการชี้แจง 
 



วาระที่ ๒ เลขานุการชี้แจง 

๒.๑ อนุมัติ ผบ.ทอ.และระเบียบ ทอ.ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๒.๑.๑ แนวทางการติดตั้งใช้งานซอฟต์แวร์พ้ืนฐานฯ  

 ๒.๑.๒ แนวทางบริหารจัดการการเช่ือมต่อเครือข่ายแบบช่องทางเดียว  

 ๒.๑.๓ แนวทางการใช้งานระบบรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว 

 ๒.๑.๔ แนวทางการพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศของ ทอ.  

 ๒.๑.๕ ระเบียบ ทอ. ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พ.ศ.2563 



แนวทางการติดตั้งใช้งานซอฟต์แวรพ้ื์นฐาน 
ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงานภายใน ทอ.  



แนวทางการติดตั้งใช้งานซอฟต์แวรพ้ื์นฐาน 
ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงานภายใน ทอ.  

แนวทางการด าเนินการตามอนุมัติฯ 
 - ก าหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงานใน ทอ.ติดตั้งซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง
ตามกฏหมาย 
 - ติดต้ังซอฟต์แวร์ให้เป็นไปตาม คุณลักษณะซอฟต์แวร์พ้ืนฐาน ทอ. 



แนวทางการติดตั้งใช้งานซอฟต์แวรพ้ื์นฐาน 
ส าหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส านักงานภายใน ทอ.  

แนวทางการด าเนินการของ นขต.ทอ. 
 - ตรวจสอบและก ากับดูแลการติดตั้งซอฟต์แวร์พ้ืนฐานให้เป็นไปตามแนวทางที่
ก าหนด 
 - ส ารวจสถานภาพการติดตั้งใช้งานซอฟต์แวร์พ้ืนฐานของหน่วย และรายงานผลให้ 
ทสส.ทอ.ทราบ 
 - การจัดท าโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทนของหน่วย ให้ก าหนดความ
ต้องการซอฟต์แวร์พ้ืนฐานและซอฟต์แวร์เฉพาะทางที่มีลิขสิทธิ์ด้วย 
 - ปรับปรุงเวอร์ชั่นของซอฟต์แวร์พ้ืนฐานที่ใช้ในหน่วยให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
 - การติดตั้งซอฟต์แวร์นอกเหนือจากที่ก าหนด หรือติดตั้งซอฟต์แวร์ที่หน่วยพัฒนาขึ้น
มาใช้เองให้แจ้ง ทสส.ทอ.เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสม 



แนวทางบริหารจัดการการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบช่องทางเดียว  



แนวทางบริหารจัดการการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบช่องทางเดียว  

แนวทางการด าเนินการตามอนุมัติฯ 
 - ห้ามมิให้ นขต.ทอ.เช่ือมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/เครือข่ายภายนอกเข้ากับ
เครือข่าย ทอ. 
 - หากจ าเป็นต้องใช้งานเครือข่ายอินเทอร์เน็ต/เครือข่ายภายนอก ต้องก าหนด
ผู้รับผิดชอบ กระบวนการรักษาความปลอดภัย และจัดท าผังการเช่ือมต่อเครือข่าย แจ้งให้ 
ทสส.ทอ.ทราบ เพ่ือพิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการ 
 - การเช่ือมต่อกับเครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ให้เช่ือมต่อผ่านช่องทางของ 
กทค.สอ.ทอ.เพียงช่องทางเดียว 



แนวทางบริหารจัดการการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบช่องทางเดียว  

แนวทางการด าเนินการตามอนุมัติฯ (ต่อ) 
 - ส าหรับ นขต.ทอ.ที่มีการเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตจากผู้ให้บริการ ในปัจจุบันให้
ด าเนินการดังน้ี 
 นขต.ทอ.ที่สามารถเปล่ียนเส้นทางการเช่ือมต่อสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาที่
ศูนย์ข้อมูล ทอ.ได้ ให้เปล่ียนการเช่ือมต่อมาผ่านช่องทางของ ศูนย์ข้อมูล ทอ. โดยหน่วยยังคง
รับผิดชอบค่าใช้จ่าย และได้สิทธิ์ในการใช้งานที่ขนาดความจุช่องสัญญาณคงเดิม 
 นขต.ทอ.ที่ไม่สามารถเปล่ียนเส้นทางการเช่ือมต่อได้ ให้จัดหา/ติดตั้งอุปกรณ์รักษา
ความปลอดภัยเครือข่าย และให้สิทธิ์ สอ.ทอ. และศซบ.ทอ.เข้าไปตั้งค่าและตรวจสอบการ
ท างานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้งก าหนดช่วงเวลาเปิด-ปิดการใช้ช่องสัญญาณเครือข่าย
ภายนอกตามความเหมาะสม 



แนวทางการใช้งานระบบรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว  



แนวทางการใช้งานระบบรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว  

แนวทางการด าเนินการตามอนุมัติฯ 
ก าหนดกลุ่มผู้ใช้งานระบบรหัสผ่านฯ เพ่ือให้เหมาะสมในการบริหารจัดการ ได้แก่ 
 - ผบช.ระดับ เสธ.นขต.ทอ.-หน.นขต.ทอ. และระดับช้ันนายพลที่ด ารงต าแหน่ง ใช้
งานระบบรหัสผ่านฯ เฉพาะกับระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เท่าน้ัน 
 - ผู้ปฏิบัติงานในต่างประเทศ และหน่วยงานของ ทอ.ที่เครือข่าย ทอ.เข้าไม่ถึง ให้ใช้
งานระบบรหัสผ่านฯ กับระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และระบบ VPN 
 - ผู้ที่รับมอบหมายจากหน่วยงานให้เข้าใช้งานระบบสารสนเทศส าคัญจากเครือข่าย
ภายนอก ทอ. โดยใช้งานเฉพาะระบบ VPN เท่าน้ัน 
 - ผู้ปฏิบัติงานด้านเทคนิค ที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ให้ใช้งาน
ระบบรหัสผ่านฯ กับระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และสามารถใช้งานระบบ VPN ตามที่หน่วย
เห็นสมควร 



แนวทางการด าเนินการของ นขต.ทอ. 
 พิจารณาส่งรายช่ือผู้ใช้งานตามความจ าเป็นให้สอดคล้องกับกลุ่มที่ก าหนด และ
ปรับปรุงรายช่ือผู้ใช้งานระบบรหัสผ่านฯ ให้ทันสมัยตามวาระการโยกย้ายประจ าปี หรือตาม
ภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 

แนวทางการใช้งานระบบรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียว  



แนวทางพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศของ ทอ. 



แนวทางพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศของ ทอ. 

แนวทางการด าเนินการตามอนุมัติฯ 
- พัฒนาอุปกรณ์เครือข่าย และสายสัญญาณของ นขต.ทอ.ในพ้ืนที่ต้ัง 
 ดอนเมือง และต่างจังหวัด 
- พัฒนาการบริหารจัดการ และการรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่ายของ

ศูนย์ข้อมูล ทอ. และที่ต้ัง นขต.ทอ. 
- พัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่ายสารสนเทศ ทอ. 

ให้มีขีดความสามารถในการบริหารจัดการอุปกรณ์ แก้ไขปัญหาข้อขัดข้อง 
และซ่อมบ ารุงอุปกรณ์เครือข่ายในข้ันต้นได้ 



แนวทางพัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศของ ทอ. 

แนวทางการด าเนินการของ นขต.ทอ. 
 ตรวจสอบ ปรับปรุงผังเครือข่ายสารสนเทศ รายละเอียดเครือข่ายที่มีใช้งานภายใน
หน่วยให้เป็นปัจจุบัน รวมทั้งรวบรวมปัญหาข้อขัดข้องด้านการใช้งานระบบเครือข่าย
สารสนเทศ ทอ. ของหน่วย และจัดท าเป็นเอกสารแจ้งให้ ทสส.ทอ. และ สอ.ทอ. เพ่ือ
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องทุกปี 



ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ  
พ.ศ.๒๕๖๓ 

 - ก าหนดหลักการ และมาตรการ
ป้องกันระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศ 
เพ่ือรักษาไว้ซึ่งคุณสมบัติที่มั่นคงปลอดภัย
ของระบบสารสนเทศ ได้แก่ การรักษา
ความลับ ความครบถ้วนสมบูรณ์ และความ
พร้อมใชง้านของสารสนเทศ 
 - รักษาความต่อเน่ืองในด าเนินการ
ให้เกิดความมั่นคงปลอดภัยต่อระบบ 
สารสนเทศของ ทอ. 
  



ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ  
พ.ศ.๒๕๖๓ 

 แนวทางการตรวจสอบระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามระเบียบ 
ทอ. ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๖๓ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
ประเด็นการตรวจสอบที่ ๑ : ตรวจสอบการรักษาความม่ันคงปลอดภัยและข้อปฏิบัติตามระเบียบ 
 ๑. ระบบสารสนเทศ ทอ. 
 ๒. โครงสร้างการบริหารจัดการความม่ันคงปลอดภัย 
 ๓. การปฏิบัติหน้าท่ีของ คณก.รักษาความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
 ๔. มาตรการควบคุมการใช้งานอุปกรณ์พกพาและการปฏิบัติงานจากระยะไกล 
 ๕. การรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านบุคคล 
 ๖. การบริหารจัดการทรัพย์สิน 
 ๗. การเข้ารหัสสารสนเทศ 
 ๘. การควบคุมการเข้าถึง 
 ๙. ความม่ันคงปลอดภัยทางกายภาพและสภาพแวดล้อม 
 ๑๐. ความม่ันคงปลอดภัยสาหรับการปฏิบัติงาน 
 ๑๑. ความม่ันคงปลอดภัยสาหรับการส่ือสารข้อมูล 



ระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ  
พ.ศ.๒๕๖๓ 

 แนวทางการตรวจสอบระบบการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศตามระเบียบ 
ทอ. ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ พ.ศ.๒๕๖๓ ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
ประเด็นการตรวจสอบที่ ๒ : นขต.ทอ. ด าเนินการควบคุม ก ากับดูแลเคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและ
เครือข่ายไร้สาย ในโครงสร้างพ้ืนฐานสาคัญทางสารสนเทศ (CII) ของ ทอ. 
 ๑. การจัดท ามาตรการ ข้อปฏิบัติ และการก ากับดูแลความม่ันคงปลอดภัยเครื่องคอมพิวเตอร์
ในระบบสารสนเทศเพ่ือการยุทธ (CIS ) ท่ีเชื่อมต่อในเครือข่ายยุทธการ 
 ๒.การจัดท ามาตรการ ข้อปฏิบัติ และการก ากับดูแลความม่ันคงปลอดภัยเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ระบบสารสนเทศเพ่ือการยุทธ (CIS) และระบบสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุน (SIS) ท่ีเชื่อมต่อในเครือข่าย
สนับสนุน 
 ๓.การจัดท ามาตรการ ข้อปฏิบัติ และการก ากับดูแลความม่ันคงปลอดภัยเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใน
ระบบสารสนเทศเพ่ือการสนับสนุน (SIS) ท่ีเชื่อมต่อในเครือข่ายสนับสนุน 
   



วาระที่ ๒ เลขานุการชี้แจง 

๒.๒ ซักซ้อมความเข้าใจการส ารวจขอ้มูลดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๒.๒.๑ การส ารวจบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วย 

 ๒.๒.๒ การส ารวจเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์พ้ืนฐาน 

 ๒.๒.๓ การส ารวจอุปกรณ์เครือข่าย  

 ๒.๒.๔ การจัดท าผังเครือข่าย 

  



การส ารวจบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  
จุดมุ่งหมายการส ารวจ 
 - ด าเนินการตามอนุมัติ ผบ.ทอ. 
 - ปฏิบัติตามระเบียบ ทอ.ว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ  
พ.ศ.๒๕๖๓ 
 - น าข้อมูลไปประกอบการพิจารณาโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ทดแทน
ของ นขต.ทอ. หรือการบริหารจัดการก าลังพลสายวิทยาการ ทสส. 
 - น าข้อมูลไปประกอบการตรวจเยี่ยมสายวิทยาการประจ าป ี
 - เป็นข้อมูลในการวางแผนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร
ในภาพรวมของ ทอ. 
 



การส ารวจบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  แบบฟอรม์การส ารวจ 
  

ผู้ประสานงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วย............................................... 
ล าดับ รายชื่อ ต าแหน่ง หมายเหตุ 

        

        

        

        

        

        



การส ารวจเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์พ้ืนฐาน 

  แบบฟอรม์การส ารวจ 
  ล า

ดับ 
สถานที่
ติดตั้ง

อุปกรณ์ 

ล าดับ
การติดตัง้ 

ชื่อเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 
(Computer 

Name) 

ยี่ห้อของ
อุปกรณ ์

รุ่นของอุปกรณ์ ยี่ห้อ และ
รุ่น CPU 

ความเร็ว
สัญญาณ
นาฬิกา 
(GHz) 

MAC 
Address 

ประเภทของ 
RAM 

ความจุของ 
RAM 
(GB) 

ประเภท 
Harddisk 

ความจุของ 
Harddisk 

1 กทส.สนผ.ทสส.ทอ. 1 dict-it-01 acer  
Veriton Essential 

S2710G 
Intel Pentium 

G4560 3.2 
AA-22-FF-FF-11-

FC DDR2 4 SSD 128 GB 

2 กทส.สนผ.ทสส.ทอ. 2 dict-it-02 acer  
Veriton Essential 

S2710G 
Intel Pentium 

G4561 1 
AA-22-FF-FF-11-

FD DDR3 8 SSD 256 GB 



การส ารวจเครื่องคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์พ้ืนฐาน 

  แบบฟอรม์การส ารวจ (ตอ่) 
  หมายเลข

พัสดุ ทอ. 
Serial 

Number 
ปีที่ติดต้ัง ปีที่ยกเลิก

เคร่ืองไม่
ใช้งาน 

เคร่ืองข่ายที่ใช้ 
(ภายใน ทอ./
ภายนอก ทอ.) 

ระบบปฏิบัติ
การ 

ลิขสิทธิ์
ของ

ระบบปฏิ
บัติการ 

ชื่อโปรแกรม
ส านักงาน 

ลิขสิทธิ์ของ
โปรแกรม
ส านักงาน 

ชื่อโปรแกรม
ป้องกันไวรัส 

ลิขสิทธิ์ของ
โปรแกรม

ป้องกันไวรัส 

คอมพิวเตอร์
จากโครงการ 

ผู้รับผิดชอบ 
และเบอร์

ติดต่อ 

หมายเหตุ 
(การรองรับ 

Windows 11) 

2561 ภายใน ทอ. 
MS-

Windows 7 มี 
MS-Office 

2010 ไมมี่ McAfee มี 
โครงการจัดหา

คอมพิวเตอรปี์ 61 รองรบั  

2561 ภายนอก ทอ. 
MS-

Windows 8 มี 
MS-Office 

2010 ไมมี่ McAfee มี 
โครงการจัดหา

คอมพิวเตอรปี์ 61 รองรบั  

  

  

  

  

  

  



การส ารวจอุปกรณ์เครือข่าย 

  แบบฟอรม์การส ารวจ 
  

สถานที่

ติดต้ัง 
ชื่อ/รุ่น 

ชื่ออุปกรณ์ใน

ระบบ 

Mac 

Address 

IP 

Address 

ที่มาของอุปกรณ์ 

(โครงการ/หน่วย

จัดหา/ส่วนตัว) 

Serial Number 

จนท.

ผู้รับผิดชอบ

/เบอร์ติดต่อ 
              

              

              

              

              

              

              

              

              

ตารางส ารวจข้อมูลอุปกรณ์เครือข่าย ของ ................................................ 



การจัดท าผังเครือข่าย 

  

ตวัอย่างผงัเครอืข่าย พท.ดอนเมือง ที่ผ่านมา 

ลับมาก 

ลับมาก 



การจัดท าผังเครือข่าย 

  

ตวัอย่างผงัเครอืข่าย พท.ต่างจงัหวดั ที่ผ่านมา 

ลับมาก 

ลับมาก 



การจัดท าผังเครือข่าย 

  



การจัดท าผังเครือข่าย 

  

ลับมาก 

ลับมาก 

10.107.xx.xx 

10.107.xx.xx 

10.107.xx.xx 

10.107.xx.xx 

10.107.xx.xx 

10.107.xx.xx 

10.107.xx.xx 

10.107.xx.xx 

10.107.xx.xx 

10.107.xx.xx 
10.107.xx.xx 

10.226.xx.xx 10.226.xx.xx 



การจัดท าผังเครือข่าย 

  

ลับมาก 

ลับมาก 

ตัวอย่างการจัดท าผังเครือข่าย 



วาระที่ ๓ พิจารณาปัญหาข้อขัดข้องฯ 

วาระที่ ๓  พิจารณาปญัหาข้อขดัขอ้งด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ 
และการสื่อสารของ นขต.ทอ. และแนวทางการแก้ไขปญัหา 



วาระที่ ๓ พิจารณาปัญหาข้อขัดข้องฯ 

ปัญหาด้านบุคคลากร 
 - บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เน่ืองจากมีการบรรจุลงต าแหน่งน้อย/
ลาออก/ย้าย/เล่ือนต าแหน่งสูงขึ้น 
 - ไม่มี จนท.ปฏิบัติงาน เน่ืองจากถูกมอบหมายงานอื่นที่ไม่ใช่งานในหน้าที ่
 - ขาดก าลังพล ระดับ นทสส. และ จนท.ปฏิบัติงาน ที่มคีวามสามารถด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  



วาระที่ ๓ พิจารณาปัญหาข้อขัดข้องฯ 

ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์ 
 - ขาดอุปกรณ์ส าหรับจัดประชุม เช่น Laptop, Projector, TV 
 - คอมพิวเตอร์ที่มีใช้งานอยูป่ัจจุบันมอีายุการใช้งานเกิน 5 ปี และไม่ได้รับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ทดแทน 
 - โครงการคอมพิวเตอร์ เป็นการท าขอล่วงหน้าหลายปี เมื่อได้รับอุปกรณ์ สเป็ค
ต่างๆ อาจล้าสมัย 
 - ไม่มีงบประมาณในการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ประกอบ   
 - คอมพิวเตอร์ที่ได้รับการจัดสรรมาส่วนใหญ่เป็นคอมพิวเตอร์ส าหรับงาน
ส านักงาน ซึ่งเมื่อติดตั้งโปรแกรมป้องกันมัลแวร์ของ ศซบ.ทอ.แล้ว (Deep Instinct) ท าให้
เครื่องท างานช้า 



วาระที่ ๓ พิจารณาปัญหาข้อขัดข้องฯ 

ปัญหาด้านซอฟแวร์ 
 - ปัญหาระบบปฏิบัติการ และโปรแกรมพ้ืนฐานอื่นๆ ยังไม่ถูกลิขสิทธิ์ และหน่วย
ไม่สามารถจัดสรรงบประมาณหน่วยเพ่ือจัดหาซอฟแวร์ลิขสิทธิ์เองได้ทั้งหมด 
 - ขาดแคลนอุปกรณ์และงบประมาณ รองรับการจัดประชุมออนไลน์ในระบบต่าง 
ๆ เช่น Zoom, Cisco Webex 



วาระที่ ๓ พิจารณาปัญหาข้อขัดข้องฯ 

ปัญหาด้านเครือข่าย 
 - อุปกรณ์เครือข่ายช ารุด  
 - แบนวิดไม่เพียงพอต่อการใช้งานอินเทอร์เน็ต (การประชุมออนไลน์ 
ปรับปรุงระบบปฏิบัติการ) 
 - การใช้งานระบบงานภายใน ทอ.ผ่านระบบเครือข่ายภายในกองบินยัง
ขาดความเสถียร 



วาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ 

วาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ 



การจัดท าบัญชีข้อมูล ทอ. 
(RTAF DATA CATALOG) 
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URL : www.datacatalog.rtaf.mi.th 



๑. สถานะการติดตั้งใช้งานระบบฯ 

 
๑.๑ URL : www.datacatalog.rtaf.mi.th 
๑.๒ สถานที่ติดตั้ง ศูนย์ข้อมูลกองทัพอากาศ (Data Center) 
๑.๓ ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา PHP 
๑.๔ ฐานข้อมูล MySQL 

39 



๒. สถานะชุดข้อมูลในระบบฯ 

หน่วยน าร่องบันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบฯ จ านวน ๓๖ ชุดข้อมูล รายละเอียด ดังน้ี 

 ๒.๑ กพ.ทอ. บันทึกข้อมูล ๑ ระบบงาน ๓ ชุดข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลก าลังพลข้าราชการ ทอ.,  
ประวัติการศึกษา และ นขต.ทอ.สามารถใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับทุกระบบงานได้ 

 ๒.๒ กบ.ทอ. บันทึกข้อมูล ๑ ระบบงาน ๙ ชุดข้อมูล ได้แก่ อัตราสิ้นเปลืองใช้งานและเกณฑ์
สิ้นเปลืองตามรายการพัสดุ, สถานภาพอากาศยานประจ าวัน, ข้อมูลทางเทคนิคอากาศยาน, ข้อขัดข้อง
อากาศยาน เคร่ืองยนต์ อุปกรณ์สื่อสาร และระบบอาวุธ, สถานภาพบริภัณฑ์สนับสนุนการบิน ชอ.,  
สถานภาพบริภัณฑ์ภาคพ้ืน สายวิทยาการ ขนส่งทหารอากาศ, สถานภาพเคร่ืองช่วยเดินอากาศและเรดาห์, 
สถานภาพเชื้อเพลิง, ข้อมูลการใช้พัสดุ COVID-19 และเกณฑ์สิ้นเปลืองตามรายการพัสดุ 

 ๒.๓ สปช.ทอ. บันทึกข้อมูล ระบบงาน ๒ ชุดข้อมูล ได้แก่ โครงสร้างข้อมูลหน่วยงบประมาณ  
และโครงสร้างฐานข้อมูล 

 ๒.๔ คปอ. บันทึกข้อมูล ระบบงาน ๑๖ ชุดข้อมูล ได้แก่ ภาพถ่ายทางอากาศ ๑๖ พ้ืนท่ี 

 ๒.๕ สอ.ทอ. บันทึกข้อมูล ระบบงาน ๕ ชุดข้อมูล ได้แก่ ข้อมูลผู้ใช้งานท่ัวไป,  
ข้อมูลพ้ืนฐานก าลังพล, ข้อมูลยศ, ข้อมูลสังกัด, ข้อมูลเพ่ือยืนยันตัวตน 

 ๒.๖ ศซบ.ทอ. บันทึกข้อมูล ระบบงาน ๑ ชุดข้อมูล ได้แก่ ระบบแบบทดสอบความตระหนักรู้ด้าน
ไซเบอร์ 

40 



๓. การด าเนินการ ปี ๖๕ 

 
๓.๑ นขต.ทอ.ส่งรายชื่อผู้รับผิดชอบในการจดัท า และบันทึกข้อมูล  
เข้าสู่ระบบบญัชีขอ้มลู ทอ. 
๓.๒ นขต.ทอ.ส ารวจระบบงาน และข้อมูลที่สามารถเผยแพร่ได ้
ภายในหน่วย พร้อมทั้งจัดท าชดุขอ้มูล และบันทึกชุดขอ้มูลเข้าสู่
ระบบบัญชขี้อมลู ทอ. 

41 



๔. อ่ืน ๆ 
42 

ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมด้วยตนเอง 
เมนู “เอกสารเผยแพร่” 

ของเว็บไซต์  
“ระบบบัญชีข้อมูลกองทัพอากาศ” 

42 

 URL : http://www.datacatalog.rtaf.mi.th/doc.php 

 เข้าใช้ได้จากภายในเครือข่ายอินทราเน็ต ทอ. เท่านั้น 

http://www.datacatalog.rtaf.mi.th/doc.php


วาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ 

วาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ 



วาระการประชุม 

วาระที่ ๑  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

วาระที่ ๒  เรื่อง เลขานุการช้ีแจง 

 ๒.๑ อนุมัติ ผบ.ทอ.และระเบียบ ทอ.ด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสาร 

 ๒.๒ ซักซ้อมความเข้าใจการส ารวจข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 

วาระที่ ๓  เรื่อง พิจารณาปัญหาข้อขัดข้องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสารของ นขต.ทอ. และแนวทางการแก้ไขปัญหา 

วาระที่ ๔  เรื่องอื่น ๆ 



ประชุมผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ นขต.ทอ. 

ครั้งที่ ๑/๖๕ 
๑๘ พ.ย.๖๔ 

สัญลักษณ์หน่วย/ 
ช่ือหน่วย 


