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บทคัดย่อ 
  สถานการณ์โลกมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและกระทันหันหลังจากเกิดเหตุโรค
ระบาด โรคอุบัติใหม่ จากเช้ือไวรัสโคโรน่า (covid-19) เมื่อ เดือน มีนาคม 2563  รูปแบบการด าเนิน
ชีวิตของคนในสังคมเปล่ียนแปลงไปอย่างส้ินเชิง ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจ สังคม 
และระบบอื่นๆ วงการแพทย์และการสาธารณสุขเข้ามามีบทบาทอย่างมากในการ ปฏิบัติการเพื่อ
ยับยั้งการแพร่ระบาด รวมถึงระดมสรรพก าลังจากทุกหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหานี้ให้คล่ีคลาย แต่
จนถึงทุกวันนี้ยังไม่มียาหรือวัคซีนท่ีจะหยุดยั้บยั้งเช้ือโรคร้ายนี้ได้ ทุกคนต้องปรับตัว ดูแลตนเอง 
เพื่อให้สามารถมีชีวิตอยู่ได้ท่ามกลางความไม่แน่นอนของสภาวะโรคอุบัติใหม่ ผู้คนหันมาใส่ใจเรื่อง
สุขภาพ สวมผ้าปิดปาก จมูก ล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังท ากิจกรรม เกิดแนวทางใหม่ในการใช้วิถี
ชีวิตประจ าวันแบบเดิม  
  การปฏิบัติงานของ กองแพทย์ และบุคคลากรสายแพทย์ สสน.นทพ.ก็เช่นกัน ต้องมี
การปรับเปล่ียนวิธีการท างาน เปล่ียนกลยุทธ์ให้มีความสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการ์ณปัจจุบัน 
และมีแผนงานท่ีสอดรับกับนโยบายของผู้บังคับบัญชา เช่ือมโยงไปในแนวทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์
ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
เพื่อเตรียมความพร้อมและรองรับภัยคุกคามทุกรูปแบบท่ีเกิดข้ึน ให้องค์กรสามารถเดินหน้าและฟันฝ่า
ปัญหาอุปสรรคทุกอย่างไปได้ด้วยดี 
  การจัดท าแผนปฎิบัติการกองแพทย์ สสน.นทพ.ข้อมูลท่ีได้มานั้นเกิดจากการ
ตรวจสอบสภาวะแวดล้อม ท้ังภายใน และภายนอก ท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน ค้นหา จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค น ามาวิเคราะห์โดยวิธีการ swot analysis เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาก าหนด 
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และแผนงานโครงการ ภายใต้ความเช่ือมโยงกับแผนงานโครงการ 
ยุทธศาสตร์ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี เป็นแนวทาง 
  จากการวิเคราะห์ได้ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์กองแพทย์ ฯ อยู่ในสถานะถดถอย 
(Dogs)หมายถึงการปฏิบัติงานมีอุปสรรคและภัยคุกคามจากหลายปัจจัย เช่น ผู้รับบริการมีจ านวนมาก 
โรคมีความซับซ้อน ภารกิจงานมีเยอะ ส่งผลให้คนกับงานไม่สมดุลกัน เกิดปัญหาและมีอุปสรรคให้
แก้ไขอยู่ตลอดเวลา 
  ผู้ศึกษาได้รวบรวมข้อมูลน ามาก าหนดเป็น แผนปฏิบัติการกองแพทย์ สสน.นทพ.ใน
ระยะเวลา 3ปี (พ.ศ.2563-2565) ได้วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และแผนงาน จ านวน 6 แผนงาน 
เพื่อเป็นกรอบในการด าเนินงานซึ่งแผนดังกล่าวจะขับเคล่ือนไปและสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ได้มากน้อยเพียงใดนั้นต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจและทบทวนแนวทางอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อ
สร้างการมีส่วนร่วม และยอมรับ น าแผนไปสู่การปฏิบัติ และยึดถือเป็นกรอบการท างานร่วมกัน 
ภายใต้การถือประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ 



ข 

 

ค าน า 
 
  การจัดท าแผนปฏิบัติการกองแพทย์ ส านักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ระเวลา 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) เป็นการศึกษาข้อมูลโดยการ
ตรวจสอบสภาพแวดล้อมท้ังภายใน ภายนอก เพื่อน ามาวิเคราะห์ค้นหาต าแหน่งทางยุทธศาสตร์และ
น ามาก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานโครงโครงการ เพื่อให้มีควาสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในการขับเคล่ือนงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์หน่วย และ
ตอบสนองภารกิจตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีก าหนดไว้ เป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับบริการ 
  ผู้ศึกษาเป็นข้าราชการในสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยราชการกองแพทย์ 
เคยมีโอกาสมาปฏิบัติงานท่ีกองแพทย์เมื่อหลายปีก่อน ได้เล็งเห็นว่ากองแพทย์ฯเป็นหน่วยงานท่ี
ตอบสนองนโยบายของผู้บังคับบัญชาในด้านการแพทย์ การรักษาพยาบาล แบบผู้ป่วยนอก 
ผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็นก าลังพล และมีประชาชนท่ัวไปเข้ามาตรวจเจาะเลือดรับยา ซึ่งในการ
ปฏิบัติงานนั้น มีระเบียบ ข้อก าหนด ขั้นตอนการปฏิบัติ การแบ่งมอบงาน และขอบเขตงานชัดเจน 
เพียงแต่ยังไม่ได้จัดท าเป็นแผนปฏิบัติการท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร  ในแผนระยะส้ัน ระยะยาว เพื่อให้
สอดรับกับแนวทางท่ี หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ขับเคล่ือนยุธศาสตร์ ตามนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์กองทัพไทย ยุทธศาสตร์ กระทรวงกลาโหม และยุทธศาตร์ชาติ 20 ปี ตามล าดับการ
พัฒนาจากระดับล่างขึ้นไปสู่ระดับสูง 
  ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารวิจัยฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง ท้ัง
ผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารองค์กร และก าลังพลกองแพทย์ แต่การน าข้อมูลไปปรับให้สามารถใช้ได้นั้น 
จะต้องมีการทบทวนร่วมกัน เพื่อก าหนดแนวทางท่ีชัดเจนและยอมรับร่วมกัน ยึดถือเป็นแผนปฏิบัติ
การกองแพทย์ เป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์กร และผู้รับบริการต่อไป 
 
       นาวาอากาศเอกหญิง กฤษณา สมุดสร  
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บทที่ 1 
บทน า 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

    ท่ามกลางวิกฤตการณ์ การเกิดโรคระบาดใหม่ท่ีท่ัวโลกก าลังเผชิญและหาวิธีการรับมือกับ
ความรุนแรงและการแพร่ระบาดของโรคร้ายนี้ นั่นคือ โรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ท่ีส่งผลกระทบ
ต่อภาวะสุขภาพการเจ็บป่วยท้ังทางด้านร่างกายและจิตใจของผู้คนในสังคม คุกคามต่อความมั่นคงของ
ประเทศในทุกๆมิติ ท้ังด้านสังคมจิตวิทยา เทคโนโลยี เศษฐกิจ ส่ิงแวดล้อม การเมือง และการทหาร โดย
สถานการณ์ได้ทวีความรุนแรงของการระบาดใหญ่ (Pandamic) ขยายเป็นวงกว้างเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ตาม
ประกาศขององค์การอนามัยโลก เมื่อ 11 มีนาคม 2563 บทบาทท่ีท้าทายและการปฏิบัติงานท่ียากล าบาก
ของเจ้าหน้าท่ีด้านการแพทย์การสาธารณสุข คือ ยับย้ังการแพร่ระบาด 
    รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายเร่งด่วน ขอให้ทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชนทุก
คนร่วมมือกัน เพื่อต่อสู้และรับมือกับโรคระบาดนี้ ในส่วนของกระทรวงกลาโหมได้แต่งต้ังให้ผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุด เป็นประธานการประชุม ติดตามสถาณการณ์และการปฏิบัติในการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือ โรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ณ กองบัญชาการกองทัพไทย โดยได้ก าหนดมาตรการการ
ปฏิบัติท่ีเร่งด่วนเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดในภาวะวิกฤตและแนวทางการปฏิบัติงานของก าลังพลในภาวะ
ปกติ ให้สามารถรับมือกับความเปล่ียนแปลงและการเกิดสถานการณ์ท่ีไม่คาดคิด โดยแต่ละส่วนราชการ
ต้องมีแนวทางและแผนเผชิญเหตุท่ีสามารถใช้ได้จริง รวมถึงมีแผนการปฏิบัติงานท่ีสอดคล้องกับนโยบาย
ของหน่วยเหนือท้ังในระดับกองทัพไทย กระทรวงกลาโหม และเช่ือมโยงไปถึงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี 
    พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ.2562 ก าาหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ โดยจัดท าเป็นแผน 5 ปี  และแผนปฏิบัติ
ราชการรายปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีท่ีแถลงต่อรัฐสภาและแผนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง โดยใน
วาระเริ่มแรกให้จัดท าเป็นแผน 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565) รวมท้ังก าหนดให้ “การบริการ
ประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ต้องกระท าโดยใช้แพลตฟอร์ม ดิจิทัล
กลางท่ีส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ก าหนดด้วย” 

  แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการกองทัพไทย (พ.ศ.2563-2565) ได้ก าหนดให้ทุกส่วน
ราชการยึดถือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการและจัดสรรทรัพยากรให้มี ความสอดคล้อง บูรณา
การและเช่ือมโยงอย่างเป็นระบบในทุกระดับและทุกมิติ เพื่อสนองตอบนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม และเป็นหลักประกันด้านความมั่นคงของประเทศชาติและความสงบสุขของประชาชน
สืบไป ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับมีดังนี้  

   แผนระดับท่ี 1 : มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย   ด้าน
ความมั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ  
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   แผนระดับท่ี 2 : มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 ร่างนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ 
มั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2561-2564) 

  แผนระดับท่ี 3 : มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาศักยภาพของ
ประเทศ ด้านความมั่นคง ระยะท่ี 1 (พ.ศ.2561-2565) กระทรวงกลาโหม แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนา
ศักยภาพของประเทศด้านความมั่นคง ระยะท่ี 1 (พ.ศ.2561-2565) กองทัพไทย และแผนปฏิบัติการด้าน
การปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติ ระยะท่ี 1 (พ.ศ.2561-2565) กองทัพไทย 

 แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการกองทัพไทย ต้องเป็นกองบัญชาการท่ีมีความเข้มแข็ง มี
ความเป็นเลิศด้านการอ านวยการร่วมทุกมิติ มีลักษณะอเนกประสงค์และอ่อนตัวด้วยระบบเทคโนโลยีท่ี
ทันสมัยแม่นย าถูกต้อง ทันเวลา มีการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี มีฐานข้อมูลท่ีสมบูรณ์มีการพัฒนา
ระบบท่ีสนับสนุนการปฏิบัติการท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operations : NCO) 
อาทิ ระบบโครงข่ายท่ีสมบูรณ์ ระบบเช่ือมโยงทางยุทธวิธีร่วม ตลอดจนมีระบบงานข่าวกรองทางทหาร
ระดับยุทธศาสตร์ท่ีมีความพร้อม มีความสามารถในการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า มีค่าความถูกต้องของ
ข่าวกรองสูงพร้อมท้ังเพิ่มเติมขีดความสามารถในการต่อต้านการก่อการร้ายสากล การปฏิบัติการด้านการ
ข่าวและการต่อต้านการข่าวกรองในระดับยุทธศาสตร์ รวมท้ังการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 
การบรรเทาสาธารณภัย การส ารวจและจัดท าแผนท่ี การปฏิบั ติการเพื่อสันติภาพ การพัฒนาขีด
ความสามารถด้านไซเบอร์ การสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ ตลอดจนการ
ประสานการปฏิบัติโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โดยก าหนดแผนปฏิบัติราชการไว้รวม  6 แผน 
ดังนี้ (1) การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (2) การป้องกันประเทศ (3) การรักษาความ
มั่นคงของรัฐ (4) การเสริมสร้างความร่วมมมือทางทหารกับต่างประเทศ (5) การพัฒนาประเทศเพื่อความ
มั่นคงและการช่วยเหลือประชาชน และ (6) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ   

 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) เป็นหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการทัพไทย มีหน้าท่ี
พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย วางแผน อ านวยการ ประสานงาน และด าเนินการพัฒนาประเทศ
เพื่อสร้างความมั่นคงของชาติ สนับสนุนภารกิจของรัฐในการพัฒนาชาติ ป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยภิ
บัติและการช่วยเหลือประชาชน ตลอดจนปฏิบิติภารกิจอื่นใดตามท่ีได้รับมอบหมาย โดยมีการจัดโครงสร้าง
หน่วยออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มท่ี (1) ส านักงานสบับสนุน  มีหน่วยข้ึนตรง ประกอบด้วย บก.ธุรการ กอง
คลัง กองขนส่ง กองซ่อม และกองแพทย์ มีภารกิจในด้านการสนับสนุน การบริการ การจัดเก็บรวบรวม 
การซ่อมแซมบ ารุงรักษา และการตรวจรักษาโรคแก่ก าลังพลครอบครัวและประชาชนท่ัวไป กลุ่มท่ี (2) 
ส านักงานทหารพัฒนา มีหน่วยขึ้นตรง ประกอบด้วย บก.ธุรการ กองการสนับสนุนและขยายพันธุ์สัตว์ กอง
การเกษตรและสหกรณ์ หน่วยส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ ท่ี1-5 ซึ่งมีท่ีต้ังหน่วยอยู่ต่างจังหวัดและศูนย์
ฝึกบรรเทาสาธารณภัย มีภารกิจในเรื่องของการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร ปศุสัตว์ 
วิชาชีพด้านการช่างให้แก่ทหารกองประจ าการและประชาชน นอกจากนั้นได้ด าเนินการศึกษาวิจัยพัฒนา
และส่งเสริมการขยายพันธุ์สัตว์ การผสมเทียม และการผลิตอาหารสัตว์ กลุ่มท่ี (3) หน่วยปฏิบัติการในพื้นท่ี 
โดยแบ่งออกเป็นส านักงานพัฒนาภาค 1-5 และหน่วยพัฒนาการพิเศษ 1 หน่วย มีหน้าท่ีเป็นส่วนปฏิบัติ
หลักในการพัฒนาเสริมสร้างความมั่นคงเป็นหน่วยงานก่อสร้างท่ีมุ่งเน้นในการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อ
สนับสนุนงานของส านักงานพัฒนาภาคให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นส านักงานพัฒนาภาค 1-5           
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 ได้ก าหนดหน่วยขึ้นตรงไว้ ส านักงานละ 6 หน่วย รวมจ านวนท้ังส้ิน 30 หน่วย ต้ังอยู่ท่ัว
ทุกภูมิภาคของประเทศ รวมถึงมีหน่วยช่างพัฒนา หน่วยวิทยุกระจายเสียง มีหน้าท่ีในการพัฒนา การ
ก่อสร้าง ซ่อมบ ารุงเส้นทาง สะพาน ขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล รวมถึงงานด้านจิตวิทยา ประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารวิชาการอันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน 

 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้ก าหนดวิสัยทัศน์คือ “หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็น
หน่วยงานช้ันเย่ียมของกองทัพไทย ในด้านการพัฒนาเพื่อความมั่นคง โดยเตรียมความพร้อมของ ทรัพยากร
บุคคล ชุมชน พื้นท่ี เพื่อป้องกันภัยคุกคามทุกรูปแบบ และประชาชนมีความเช่ือมั่น ศรัทธาต่อกองทัพไทย” 
โดยมีพันธกิจ 3 ด้าน ดังนี้  

 ๑. เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

 ๒. สนับสนุนภารกิจของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 
การช่วยเหลือประชาชน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและภัยพิบัติ  

 ๓. สนับสนุนภารกิจของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาส าคัญเร่งด่วนของชาติตลอดจนปฏิบัติ
ภารกิจอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย  ในการปฏิบัติงานท่ีจะตอบสนองต่อความส าเร็จตามเป้าประสงค์ หน่วย
บัญชาการทหารพัฒนาก าหนดให้มีการปฏิบัติภายใต้ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategy issue) 4 ประเด็น 
ดังนี้ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  

 ๑. เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  
 ๒. พัฒนาศักยภาพของ คน ชุมชน พื้นท่ี ให้เกื้อกูลต่อการผนึกก าลังป้องกันประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  
 ๓. สนับสนุนการแก้ไขปัญหาท่ีส าคัญเร่งด่วนของชาติ และ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  
 ๔. การพัฒนาองค์กร 
 เมื่อสถานการณ์โลกด้านการสาธารณสุขและการแพทย์มีการเปล่ียนแปลง บทบาทของ

ผู้ปฏบัติงานด้านการแพทย์ต้องมีการพัฒนาปรับปรุงให้ก้าวทันและรับมือกับโรคภัยท่ีมีความรุนแรงและมี
ความซับซ้อนมากขึ้น รวมถึงโรคอุบัติใหม่ท่ีเกิดขึ้นในทุกรูปแบบ กองแพทย์ฯ เป็นหน่วยขึ้นตรงของ
ส านักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งเป็น ฝ่ายกิจการพิเศษ
ของผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ี วางแผน เสนอแนะ จัดท าประมาณการ และก ากับดูแลด้านการแพทย์ การ
รักษาพยาบาลและการเวชกรรมป้องกันให้แก่หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้บริการด้านการ
รักษาพยาบาลแก่ข้าราชการและครอบครัว พนักงานราชการ ลูกจ้าง ก าลังพลทุกระดับช้ัน ตลอดจน
ประชาชนท่ัวไปท่ีเจ็บป่วย มีการตรวจรักษาบริการในด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม พยาธิกรรม รังสีกรรม 
ทันตกรรม ให้ค าปรึกษาด้านการป้องกันโรค ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพ นอกจากนี้แล้วยังมีภารกิจท่ีส าคัญ คือ
การจัดหน่วยแพทย์เคล่ือนท่ีเพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตามแผนงานประจ าปี
และตามนโยบายของผู้บังคับบัญชา ได้แก่การตรวจให้บริการประชาชน ในพื้นท่ีทุรกันดาร พื้นท่ีห่างไกล
โรงพยาบาล ตรวจวินิจฉัยโรครักษาจัดแจกยาและเวชภัณท์ทางการแพทย์ การขูดหินปูนและถอนฟัน 
การตรวจวัดสายตาในคนสูงอายุและจัดแจกแว่นสายตาให้กับผู้ท่ีมีปัญหาสายตายาว เหล่านี้ เพื่อการ
ปฏิบัติการทางจิตวิทยา การป้องโรค การบรรเทาสาธารณภัยและการช่วยเหลือประชาชน 
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 ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการจัดท าแผนปฏิบัติการกองแพทย์ ส านักงาน
สนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนเป็นรูปธรรม เป็นแนวทางปฏิบัติเดียวกัน รวมถึงมีความสอดรับ
สอดคล้องกับแผนและยุทธศาสตร์ของหน่วยเหนือ ในขณะเดียวกันต้องมีความถูกต้องตามหลักการและ
มาตรฐานด้านการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขท่ีก าหนดไว้ ไม่ผิดต่อหลักจริยธรรมของวิชาชีพ
การแพทย์ ภายใต้องค์ประกอบท่ีมีความแตกต่างกัน ในด้านนโยบาย กฎระเบียบ ความมีวินัย ความเป็น
ทหารอาชีพ หลักนิยม วัฒนธรรมขององค์กร เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย แผนปฏิบัติการกองแพทย์ฯ ท่ีมุ้งเน้นการ
ช่วยเหลือประชาชนในด้านการสาธารณสุขอย่างแท้จริง 

วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
  1. เพื่อตรวจสอบสภาวะแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของกองแพทย์ฯท้ัง
ปัจจัยภายนอกโอกาสและภัยคุกคาม ปัจจัยภายในท้ังจุดอ่อน จุดแข็ง โดยการวิเคราะห์ SWOT Analysis 
   2. เพื่อจัดท าแผนการปฏิบัติการกองแพทย์ฯ ในการค้นหาโอกาสพัฒนาต่อยอดการ
ปฏิบัติงานและการให้บริการ โดยการใช้เครื่องมือ TOWS Matrix  

ขอบเขตของการศึกษา 
  1. ขอบเขตด้านเอกสารและประชากร 
         1.1 การวิเคราะห์เอกสาร ท่ีน่าเช่ือถือ ประกอบด้วยข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
แผนยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข แผนยุทธศาสตร์กองบัญชาการกองทัพไทย และแผนยุทธศาสตร์
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
          1.2 การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์  ประชากร  ประกอบด้วย 
ผู้บังคับบัญชาระดับสูง แพทย์ ข้าราชการ และก าลังพลในกองแพทย์ฯ 
  2. ขอบเขตพื้นท่ีศึกษา เฉพาะในหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ณ ท่ีต้ังกองบัญชาการ 
  3. ขอบเขตด้านระยะเวลา การศึกษาใช้เวลา 3 เดือน (เมษายน-มิถุนายน 2563)  

ระเบียบวิธีการศึกษา 

   การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) โดยวิธีการตรวจสอบ
สภาวะแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของกองแพทย์ฯท้ังปัจจัยภายนอก โอกาสและภัยคุกคาม 
ปัจจัยภายในท้ังจุดอ่อน จุดแข็ง โดยร่วมกันท าวิเคราะห์ SWOT Analysis เพื่อรวบรวมข้อมูลน าไปจัดท า
แผนการปฏิบัติการกองแพทย์ฯ ในการค้นหาโอกาสพัฒนาต่อยอดการปฏิบัติงานและการให้บริการ  

ข้อจ ากัดของการศึกษา 
   ระยะเวลาของการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดท าแผนมีน้อย เนื่องจากอยู่ในสถาณการณ์
ประกาศ พรก.ฉุกเฉิน จากโรคระบาด COVID-19 ให้ข้าราชการแบ่งก าหนดเวลาการปฏิบัติงาน ส่งผลให้มี
ข้อจ ากัดของการจัดประชุมระดมความคิดเห็น และการสอบถามข้อมูล 



5 
 

ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
   1. ผู้ปฏิบัติงานในกองแพทย์ฯ ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็นในการตรวจสอบสภาวะ
แวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของกองแพทย์ฯท้ังปัจจัยภายนอกโอกาสและภัยคุกคาม ปัจจัย
ภายในท้ังจุดอ่อนจุดแข็งน าไปสู่การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ โดยการท าวิเคราะห์ SWOT 
Analysis การใช้เครื่องมือ TOWS Matrix ในการจัดกลุ่มแผนปฏิบัติการและสังเคราะห์เป็นแผนทางเลือก 
  2. ได้แผนการปฏิบัติการ กองแพทย์ฯ เป็นแผนยุทธศาสตร์ของการด าเนินงาน ให้
สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เพื่อพัฒนาต่อยอดการให้บริการแก่
ประชาชน  
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บทที่ 2 
การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมและการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ 

สภาวะแวดล้อมท่ัวไป 

  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศ
ไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง”โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ชาติเพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ และเป้าหมายการพัฒนาประเทศ จึงจ าเป็นต้องก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะ
ยาวที่จะท าให้ประเทศไทยมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปล่ียนแปลงจากปัจจัย
ภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และ
ภาคบริการของประเทศได้รับการพัฒนายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่ม
และพัฒนากลไกท่ีส าคัญในการขับเคล่ือนเศรษฐกิจใหม่ท่ีจะสร้างและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของ
ประเทศ เพื่อยกระดับฐานรายได้ของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆได้
อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับการพัฒนาให้เป็นคนดีเก่ง มีวินัย ค านึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมและมีศักยภาพ
ในการคิดวิเคราะห์สามารถ “รู้รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐาน 
ระบบสวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกท้ิงไว้ข้างหลัง การพัฒนา
ประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาความมั่นคง 
เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” โดย
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ได้แก่ 

  1. ยุทธศาสตร์ความมั่นคง 
  2. ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
  4. ยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสความเสมอภาค และเท่าเทียมกันทางสังคม 
  5. ยุทธศาสตร์การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรส่ิงแวดล้อม 
  6. ยุทธศาสตร์การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
  โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย

ให้เป็นคนมีคุณภาพสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  ประกอบด้วย (1) ความอยู่ ดีมี สุขของคนไทยและสังคมไทย (2) ขีด
ความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้ (3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ของประเทศ (4) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม (5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพ
ส่ิงแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและ (6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการ
เข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ 
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  ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุขเน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ต้ังแต่ระดับชาติสังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน 
เครื่องมือ เทคโนโลยีและระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัย
พิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงท่ีมี
อยู่ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการท้ังกับส่วนราชการ 
ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรท่ีไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศท่ัวโลกบน
พื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้
สามารถขับเคล่ือนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายท่ีก าหนด 

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
  ๑. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้

เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง ให้สถาบันหลักมีความมั่นคง เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจอย่างยั่งยืนประชาชน
อยู่ดีมีสุข มีความมั่นคงปลอดภัยท้ังในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความเข้มแข็ง สามัคคีปรองดอง และ
เอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่กันพร้อมท่ีจะร่วมแก้ไขปัญหาของชาติ 

     ๑.๑ การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม
ตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้คนไทยทุกคนในทุกภาคส่วนมีความ
มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีอาชีพการงานและรายได้ท่ีเพียงพอ ได้รับโอกาสและความเสมอภาค
อย่างเท่าเทียม  

     ๑.๒ การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติเพื่อให้คนใน
ชาติมีจิตส านึกรักและหวงแหน มุ่งจงรักภักดีพร้อมธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้
เป็นส่ิงยึดเหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจหนึ่งเดียวกันของคนท้ังชาติ  

     ๑.๓ การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขท่ีมีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วน
ตน สอดคล้องกับบริบทของไทยเอื้ออ านวยต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนตาม
เป้าหมายท่ีก าหนดรวมท้ังได้ผู้น าและนักการเมืองท่ีเป็นคนดีคนเก่ง มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมสูง 
และกล้าตัดสินใจ  

     ๑.๔ การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกท่ีสามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น
ปัญหาความมั่นคงท่ีส าคัญ เพื่อให้ประเทศชาติมีกลไกเฉพาะเจาะจงท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขต้นเหตุ
ท่ีเป็นรากเหง้าของปัญหาภายในประเทศท้ังปวงให้หมดไป มีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ
มิชอบอย่างจริงจังและท าให้เกิดความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม  

 ๒. การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง เพื่อแก้ไขปัญหาเดิมท่ีมีอยู่
อย่างตรงประเด็นจนหมดไปอย่างรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้นอันจะส่งผลให้การบริหาร
จัดการและการพัฒนาประเทศในทุกๆ ด้าน ด าเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่นตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นกุญแจส าคัญท่ีจะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

     ๒.๑ การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน เพื่อให้ปัญหาเดิมทีมีอยู่ได้รับการแก้ไข
อย่างจริงจังจนยุติลงหรือไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติ โดยผลักดันการวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีแท้จริงของ
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ปัญหาทุกภาคส่วนในทุกประเด็นอย่างเป็นระบบ เสริมสร้างความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานหลักและรอง
ในการป้องกัน แก้ไขปัญหาและช่วยเหลือประชาชน  

     ๒.๒ การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาท่ีอาจอุบัติขึ้นใหม่ เพื่อให้ทราบ
สถานการณ์ล่วงหน้าและสามารถแก้ไขปัญหาและภัยคุกคามในอนาคตได้ทันท่วงทีก่อนท่ีจะลุกลามต่อไป
รวมทั้งป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ  

     ๒.๓ การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เพื่อให้ปัญหาความมั่นคงในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการแก้ไขจนเกิดความสงบและสันติสุข
อย่างยั่งยืน ประชาชนในพื้นท่ีมีความปลอดภัยท้ังในชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุ
วัฒนธรรม รวมทั้งได้รับการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน 

     ๒.๔ การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม
ท้ังทางบกและทางทะเล  

 3. การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคาม ท่ีกระทบต่อความมั่นคง
ของชาติเพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงท้ังระบบของประเทศให้มี
ความพร้อมในการป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ รวมท้ังสามารถติดตาม ป้องกัน แก้ไขและรับมือ
กับปัญหาความมั่นคงทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ 

      3.1 การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้
สามารถติดตาม แจ้งเตือน ระงับยับยั้ง และป้องกันปัญหาและภัยคุกคามได้ 

      3.2 การพัฒนาและผนึกพลังอ านาจแห่งชาติกองทัพและหน่วยงานความมั่นคงรวมท้ัง
ภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุก
มิติทุกรูปแบบและทุกระดับ  

     3.3 การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มี
ประสิทธิภาพเพื่อให้มีความพร้อมเผชิญกับสภาวะไม่ปกติภัยคุกคามทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ 

  4. การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียน และนานาชาติรวมถึงองค์กร
ภาครัฐและท่ีมิใช่ภาครัฐ เพื่อสร้างเสริมความสงบ สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญก้าวหน้า ให้กับ
ประเทศชาติภูมิภาคและโลกอย่างยั่งยืน  

     4.1 การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิด
ความสันติสุข มั่นคง และสมดุลส าหรับทุกฝ่าย ให้ทุกประเทศพร้อมเข้ามีส่วนร่วมในการประสานและ
ปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ  

     4.2 การเสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค เพื่อให้ประเทศ
ในภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข สามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันได้อย่างสันติวิธี 

     4.3 การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กร
ภาครัฐและท่ีมิใช่ภาครัฐ เพื่อให้ความมั่นคงในภาพรวมท้ังในระดับประเทศ ภูมิภาค และโลก มีการพัฒนา
ไปสู่สันติสุขอย่างแท้จริง เป็นรูปธรรม และยั่งยืน  
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 5. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม เพื่อให้กลไกส าคัญ
ต่างๆท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารและพัฒนาประเทศได้อย่าง
แท้จริงเป็นรูปธรรม 

     5.1 การพัฒนากลไกให้พร้อมส าหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดความพร้อมรองรับปัญหาได้ทุกรูปแบบ
ทุกระดับและทุกช่วงเวลาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และมีเอกภาพ  

     5.2 การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอื้ออ านวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอื่นๆ
เพื่อให้การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติสามารถขับเคล่ือนไปได้ตามแผน  

     5.3 การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงเพื่อให้การ
ด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงบรรลุผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ เอกภาพ  และเป็น
รูปธรรมตามเป้าหมายท่ีก าหนด  

 ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศกระทรวงกลาโหม 20 ปี  (พ .ศ.2560 - 2579) มี
วัตถุประสงค์เพื่อด าเนินการด้านการป้องกันประเทศและด้านความมั่นคงท่ีเกี่ยวข้องให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยเพื่อท าให้กระทรวงกลาโหมมุ่งสู่องค์กร “มีกองทัพช้ันน ามีบทบาทส าคัญในด้านความมั่นคงและมี
บทบาทน าในการส่งเสริมความมั่นคงของภูมิภาค” โดยยึดถือ 3 แนวคิด ทางยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) การ
สร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง(Security Cooperation) (2) การผนึกก าลังป้องกันประเทศ (United 
Defence) และ (3) การป้องกันเชิงรุก(Active Defence) ส าหรับยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ
กระทรวงกลาโหมมุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์มูลฐาน ด้านความมั่นคงของประเทศจ านวน 4 ประเด็น ได้แก่ 

 1. การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
 2. สถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุขด ารงอยู่อย่างมั่นคง  
 3. สถานการณ์ภายในประเทศ มีความสงบเรียบร้อยประชาชนอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข  
 4. ประเทศมีความ มั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร 

ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์จ านวน 6 ประเด็นดังนี้ 
 1. การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ 
 2. พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 3. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

   4. การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 
  5. การสร้างความเข้มแข็งภาค ประชาชน และ 
  6. การปฏิบัติการทางทหารเพื่อรักษาอธิปไตยและผลประโยชนแห่งชาติ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12 (พ.ศ. 2560-2579) 

 มีวัตถุประสงค์เพื่อวางรากฐานของประเทศในระยะยาวให้มุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ์ของแผนท่ี
สอดคล้องเช่ือมโยงและรองรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องกันไปตลอด 20 ปี ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ โดยมี
สาระส าคัญ คือ หลักการพัฒนาประเทศท่ีส าคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยึดหลัก “ปรัชญา ของ
เศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาท่ียั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ท่ีต่อเนื่องจาก 2 แผน
พัฒนาฯ ฉบับท่ี 9-11 และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหล่ือมล้ าและขับเคล่ือนการ
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เจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิต การผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม การก าหนดวิสัยทัศน์ของ
แผนพัฒนา ยึดวิสัยทัศของกรอบยุทธศาสตร์ชาติท่ีก าหนดว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืนเป็น
ประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ได้ยึดเป้าหมายอนาคต
ประเทศไทย ท่ีเป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายท่ีจะบรรลุใน 5 ปี 
โดยท่ีเป้าหมายและตัวช้ีวัดต้องสอดคล้องกับกรอบเป้าหมาย การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดล้อม ท่ี
องค์กรระหว่างประเทศก าหนดขึ้น อาทิ การพัฒนาท่ียั่งยืน (sustainable development goals : SDGs) 
ได้บูรณาการนโยบายหรือประเด็นพัฒนาท่ีส าคัญของการปฏิรูปประเทศ และ ไทยแลนด์ 4.0 การจัดท า
แผนขับเคล่ือน และการติดตามประเมินผล เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมท้ังจากภาครัฐเอกชนประชาชน 
และภาคการศึกษา ในทุกพื้นท่ีของประเทศ เป็นกลไกประชารัฐท่ีรวมพลังใหส้ามารถก าหนดเป้าหมายแนว
ทางการพัฒนารวมทั้งแผนงานโครงการส าคัญท่ีตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้
อย่างสอดคล้องกับภูมิสังคมและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน 5 ปี 

 มีท้ังหมด 10 ยุทธศาสตร์โดยมี 6 ยุทธศาสตร์ ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และอีก 4 
ยุทธศาสตร์ท่ีเป็นปัจจัยสนับสนุนดังนี้ 
  1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 
  2. การสร้างความ เป็นธรรมและลดความเหล่ือมล  ้ำในสังคม 
  3. การสร้างความเข้มแข็ง ทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
  4.  การเติบโตท่ีเป็นมิตรกั ส่ิงแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
  5. การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาต เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและยั่งยืน 
  6. การบริหารจัดการ ในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 
  7. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
  8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม  
  9. การพัฒนา ภาคเมืองและพื้นท่ีเศรษฐกิจ 
  10. ความร่วมมือระหว่างประเทศ เพื่อการพัฒนา 
แผนปฏิบัติราชการ กระทรวงสาธารณสุข ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) 
  เพื่อเป็นกรอบแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขท้ัง
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ในการพัฒนาระบบสุขภาพ เพื่อให้สอดรับกับการเปล่ียนแปลงของบริบททาง
สังคม และการเปล่ียนแปลงปัจจัยภายในและภายนอกท่ีส่งผลต่อระบบสุขภาพ ท้ังในปัจจุบันและอนาคต 
เช่น การเปล่ียนแปลงโครงสร้างของประชากรไทยการเปล่ียนแปลงฐานเศรษฐกิจไปสู่ยุคดิจิทัล การเกิดของ
โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า การเสียชีวิตด้วยโรคไม่ติดต่อท่ีสามารถป้องกันได้ ปัญหามลพิษ ส่ิงแวดล้อม ภัย
พิบัติธรรมชาติ และภัยก่อการร้าย เป็นต้น โดยมีความสอดคล้องและเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผน
แม่บท แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีและแผน
อื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง การจัดท าแผนปฏิบัติราชการได้ใช้แนวทางพัฒนา ระบบบริการสุขภาพของกระทรวง
สาธารณสุขตามยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน ประกอบด้วย 4 Excellences ได้แก่ (1) ด้านส่งเสริม 
สุขภาพ ป้องกันโรค และคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเลิศ (Promotion Prevention and Protection: PP&P 
Excellence) (2) ด้านบริการเป็น เลิศ (Service Excellence) (3 ) ด้านบุคลากรเป็น เลิศ (People 
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Excellence) และ (4) ด้านบริหารเป็นเลิศ ด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence) เพื่อขับเคล่ือน
สู่การบรรลุเป้าหมาย ให้ประชาชนได้รับ การบริการสุขภาพท่ีมีคุณภาพ  
แผนปฎิบัติราชการกองบัญชาการกองทัพไทย ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565) 
 ก าหนดพันธกิจไว้ดังนี้  
  1. ปกป ้อง เท ิดท ูน พ ิท ักษ ์ร ักษาสถาบ ันพระมหากษ ัตร ิย ์และส ่งเสร ิมการ
ปกครองในระบอบ ประชาธ ิปไตยอ ันมีพระมหากษ ัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   2.  อำนวยการการปฏิบัติการรว่มของทุกเหล ่าท ัพ และเสร ิมสร ้างข ีดความสามารถในการ
ป ้องก ันประเทศจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
   3. สนับสนุนรัฐบาลในการแก ้ไขปัญหาส าค ัญของชาติ การพ ัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือ
ประชาชน 
   4. คุ้มครอง และพ ิทักษ์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ 
   5. เสร ิมสร ้างความร ่วมม ือด ้านความมั ่นคงก ับประเทศเพ ื่อนบ ้าน กลุ ่มประเทศอาเซ ียน 
ม ิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ 
   6. สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศโดยยึดหลักมนุษยธรรม และ
สันติว ิธี 
   7. ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพภายใต้กรอบของสหประชาชาติ เพื่อธ ารงเกียรติและศักด์ิศรีใน
ประชาคมโลก 
กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ก าหนด Roadmap ไว้ 3 ระยะ ดังนี้  

(1) ปี 2563 : สร้างสภาวะเกื้อกูล ระบบงาน Digital  
(2) ปี 2564 : ก้าวสู่องค์กรนวัตกรรม  
(3) ปี 2565 : ท าให้เป็น Digital HQ  

  ซึ่งมีความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ชาติและเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ประกอบด้วย 6 แผน โดยได้ระบุเป้าประสงค์ ดังนี้ 

1. การพิทักษ์รักษา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 เป้าประสงค์ : สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุด และได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระ
เกียรต ิ

2. การป้องกันประเทศ 
  เป้าประสงค์ : มีความพร้อมและมีขีดความสามารถในการอ านวยการร่วมในการป้องกนัประเทศท้ัง
ยามปกติและสงคราม 

3. การรักษาความมั่นคงของรัฐ 
  เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์  : ประเทศไทยมีความมั่นคง รู้รักสามัคคี ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และปัญหาส าคัญของชาติลดน้อยลง 

4. ก ารเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ 
  เ ป้ า ป ร ะ ส ง ค์ : ความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารมีความเช่ือมั่นและความร่วมมือจาก
มิตรประเทศและองค์การระหว่างประเทศ 

5. การพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและการช่วยเหลือประชาชน 
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 เป้าประสงค์ : คุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนดีขึ้น 
6. ก ารพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 เป้าประสงค์ : เป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะสูง 
 กองบัญชาการกองทัพไทย ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาไว้คือ ต้องเป็น

กองบัญชาการท่ีมีความเข้มแข็ง มีความเป็นเลิศด้านการ อ านวยการร่วมทุกมิติ มีลักษณะอเนกประสงค์
และอ่อนตัวด้วยระบบเทคโนโลยีท่ีทันสมัย แม่นย า ถูกต้อง ทันเวลา มีการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี มี
ฐานข้อมูลท่ีสมบูรณ์มีการพัฒนาระบบ ท่ีสนับสนุนการปฏิบัติการท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network 
CentricOperations : NCO) อาทิ ระบบโครงข่ายท่ีสมบูรณ์ ระบบเช่ือมโยงทางยุทธวิธีร่วม ตลอดจนมี
ระบบงานข่าวกรองทางทหาร ระดับยุทธศาสตร์ท่ีมีความพร้อม มีความสามารถในการประเมินสถานการณ์
ล่วงหน้า มีค่าความถูกต้อง ของข่าวกรองสูงพร้อมท้ังเพิ่มเติมขีดความสามารถในการต่อต้านการก่อการร้าย
สากล การปฏิบัติการ ด้านการข่าวและการต่อต้านการข่าวกรองในระดับยุทธศาสตร์ รวมท้ังการพัฒนา
ประเทศและ ช่วยเหลือประชาชน การบรรเทาสาธารณภัย การส ารวจและจัดท าแผนท่ี การปฏิบัติการเพื่อ
สันติภาพ การพัฒนาขีดความสามารถด้านไซเบอร์ การสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตร
ประเทศ ตลอดจนการประสานการปฏิบัติโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ นอกจากนี้ยังต้อง ได้การ
ยอมรับและความเช่ือมั่นจากเหล่าทัพและส่วนราชการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ลดการพึ่งพาจากเชิงพาณิชย์ เข้มแข็ง
พึ่งตนเองอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน  สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ชาติ
และเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
แผนปฎิบัติราชการกองบัญชาการกองทัพไทยมี 6 ด้าน ได้แก่ 

 1. ปกป้องและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติ 
และสนองภารกิจองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้ส าเร็จราชการแทน
พระองค์ ผู้แทนพระองค์ และพระราชอาคันตุกะ อย่างเข้มแข็งและสง่างาม รวมท้ังสนับสนุนโครงการตาม
พระราชด าริต่างๆ 

 2. เป็นกองบัญชาการร่วมท่ีด ารงไว้ซึ่งความมีเอกภาพในการบังคับบัญชา การควบคุม 
การส่ังการ และการอ านวยการยุทธร่วมให้ได้อย่างแท้จริง บูรณาการและพัฒนาการปฏิบัติการยุทธร่วมให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยการปรับปรุงและพัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชาไปสู่ระบบเครือข่ายเป็นศูนย์กลาง 
(Network Centric Operations : NCO) และระบบฐานข้อมูลในการปฏิบัติงานท่ีสามารถควบคุมและส่ัง
การต่อการใช้ทรัพยากรทางทหารให้สามารถตอบสนองต่อภารกิจด้านความมั่นคงได้ 

 3. สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของประเทศอันเกิดจาก ภัยคุกคามรูปแบบต่างๆ 
รวมท้ังต้องมีส่วนร่วมส าคัญในการปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจน
สร้างความปรองดองให้กับคนในชาติ นอกจากนี้ยังต้องแสดงบทบาท ในการผนึกพลังอ านาจของชาติ เพื่อ
สนับสนุนกิจการของกองทัพด้านการเตรียมก าลังและใช้ก าลัง ท้ังในยามสงบและยามสงคราม 

 4. เสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านความมั่นคงร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศและ
ประเทศมหาอ านาจในภูมิภาคต่างๆ เพื่อสร้างความไว้เนื้อเช่ือใจ ลดความ หวาดระแวง การได้รับ
ผลประโยชน์ร่วมกัน และหลักการต่างตอบแทนในการเจรจา รวมท้ังรักษาสมดุล ในการพัฒนา
ความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศมหาอ านาจและประเทศท่ีมีบทบาทส าคัญใน
ภูมิภาค โดยเน้นประเทศเพื่อนบ้านและประเทศในกลุ่มอาเซียน พัฒนาความร่วมมือ ทางทหารกับกองทัพ
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ประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และประเทศมหาอ านาจในภูมิภาคต่างๆ ภายใต้กรอบสหประชาชาติ 
กรอบความร่วมมือต่างๆ ในระดับภูมิภาค บนพื้นฐานของผลประโยชน์แห่งชาติ 

 5. สนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน เพื่อลดความเหล่ือมล้ า
เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นภายในชาติ ตลอดจนด ารงไว้ซึ่งความสงบสุขและ เสถียรภาพของสังคมไทย 

   6. มุ่งพัฒนาบุคลากร กระบวนการท างาน และหน่วยงานท่ีมีประสิทธิภาพสูง ด้วยการ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบ และใช้เทคโนโลยี Digital สนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถ รองรับ
การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยต้องอยู่บนพื้นฐานของธรรมาภิบาล เป็นธรรม โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ รวมท้ังต้องมีความสอดคล้องเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 
บทบาทของแพทย์ทหารและเวชศาสตร์ทหาร Thailand 4.0 

     Thailand 4.0 เป็นโมเดลเศรษฐกิจท่ีจะน าพาประเทศ ไทยให้หลุดพ้นจาก 3 กับดัก
ประเทศไทย คือรายได้ปานกลาง  ความเล่ือมล้ าและความไม่สมดุลในการพัฒนาเปล่ียนผ่านประเทศไทย
ไปสู่ “ประเทศในโลกท่ีหนึ่ง” ท่ีมีความ มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน ในบริบทของการปฏิวัติอุตสาหกรรมยุคท่ี 4 
อย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวทางท่ีแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้วางไว้ด้วยการสร้างความเข้มแข็งจาก
ภายในควบคู่ไปกับการเช่ือมโยงกับประชาคมโลกตามแนวคิด “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”โดยขับเคล่ือน
ผ่านกลไก “ประชารัฐ” โดยมีเป้าหมายกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม ประกอบด้วย 

1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ  
2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์  

  3. กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลท่ีใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม  
  4. กลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตท่ีเช่ือมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์
และเทคโนโลยีสมองกลฝัง  

5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการท่ีมีมูลค่าสูง 
  ซึ่งในกลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health & Wellness – 

Biomedical) มีเป้าหมายคือประเทศไทยเป็น Medical Hub ของอาเซียนภายในปี 2025 พัฒนาชีววัตถุ 
วัคซีน พัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพร พัฒนา Aging Industry โดยภารกิจเวชศาสตร์ทหาร Military 
Medicine จะมุ่งเน้นใน 2 เรื่อง ได้แก่  

  1. ด้านการให้การรักษาและการป้องกันโรคภัย และการบาดเจ็บของก าลังพล 
  2. การให้บริการทางการแพทย์ท่ีมีประสิทธิภาพ ในพื้นท่ีท่ีมีข้อจ ากัดด้านทรัพยากร 

ประกอบด้วย 
  -  การส่งกลับในสนาม    
  -  การบรรเทาสาธารณภัย 

 โดยมีกรอบแนวคิด เพื่อให้ก าลังพลและครอบครัว มีสุขภาพดี ท้ังในสถานการณ์ปกติและ
ในพื้นท่ีปฏิบัติการ ในช่วงการเปล่ียนผ่านเทคโนโลยีครั้งส าคัญของประเทศครั้งนี้ เป็นโอกาสท่ีส าคัญท่ี
หน่วยงานแพทย์ทหาร จะได้น านโยบายของประเทศ มาด าเนินการให้เกิดการพัฒนาท่ีก้าวกระโดด เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ สุขภาพของก าลังพลและครอบครัวในหน่วยงานต่างๆต่อไป 



14 
 

สถานการณ์โลกและการเกิดโรคอุบัติใหม่ 
   โรคระบาด โรคโควิด -19 กับโรคซาร์ส และโรคเมอร์ส ความเหมือนของโรคท้ัง 3 ชนิดนี้ 

คือเกิดจากไวรัสตระกูลเดียวกันคือไวรัสโคโรนา เป็นโรคติดต่อท่ีท าลายระบบทางเดินหายใจ ติดจากสัตว์
ก่อนแล้วจึงแพร่สู่คนแต่เป็นไวรัสท่ีแตกต่างกันในด้านสายพันธุ์ และความรุนแรงรวมถึงการแพร่ระบาดของ
โรค ซึ่งแม้จะมาจากไวรัสชนิดเดียวกันแต่ท้ัง 3 โรค กลับมีความแตกต่างกัน ดังนี้ 

  โรคซาร์ส (2003) เป็นการติดเช้ือไวรัสจากชะมดสู่คน ก่อนจะติดต่อจากคนสู่คน เริ่มต้นท่ี
ประเทศจีนก่อนแพร่กระจายในภูมิภาคเอเชีย และส้ินสุดลงในเวลาไม่กี่เดือน เช่นเดียวกับโรคเมอร์ส 
(2017) เป็นการติดเช้ือจากอูฐสู่คน ผ่านการด่ืมน้ านมอูฐดิบ ก่อนติดต่อจากคนสู่คน แพร่กระจายใน
ประเทศแถบตะวันออกกลาง ซึ่งโรคซาร์สสามารถรักษาให้หายได้ ในขณะท่ีโรคเมอร์สยังพบการติดโรคอยู่
บ้าง เพราะไม่สามารถควบคุมสัตว์ท่ีเป็นท่ีมาของโรคได้ โดยจากสถิติแล้ว พบว่าโรคซาร์ส มีการติดเช้ือราว 
8,000 คน โดยมีผู้เสียชีวิตราว 10% ในขณะท่ีโรคเมอร์ส มีผู้ติดเช้ือราว 1,700 คน และเสียชีวิตราว 37% 
ในขณะท่ีโรคโควิด-19 มีการคาดการณ์ว่าน่าจะเกิดจากการติดเช้ือจากค้างคาวสู่คน และจากคนสู่คน
ตามล าดับ มีการแพร่กระจายไปท่ัวโลกเริ่มจากเมืองอู่ฮั่น ลามไปท่ัวเอเชีย ยุโรป ตะวันออกกลาง และ
พบว่าระบาดไปทุกทวีปท่ัวโลกแล้ว มียอดผู้ติดเช้ือและเสียชีวิตจ านวนมาก และในขณะนี้ยังไม่สามารถ
ควบคุมการแพร่ระบาดของโรคได้ทุกภาคส่วนล้วนได้รับผลกระทบอย่างหนัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบทบาท
ของกระทรวงสาธารณสุข วงการแพทย์และเจ้าหน้าท่ีทุกระดับ ต้องวางแผนการรับมือเพื่อรักษาผู้ป่วย 
พร้อมๆไปกับการหาแนวทางยัยยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค 

 

สภาวะแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กร หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

 
ภาพท่ี 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

เลขท่ี 2 ถ.นาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม.10210 โทรองค์การ : 02-193-6072          
โทรทหาร : 5936072 
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หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
 ประวัติความเป็นมา  มูลเหตุการณ์ก่อ ต้ังและวันสถาปนา เมื่อ พ.ศ.2475 พรรค

คอมมิวนิสต์จีนแห่งประเทศสยาม ได้จัดต้ังขึ้นโดยการ แยกตัวออกมาจากพรรคคอมมิวนิสต์มลายู และได้มี
การเผยแพร่ลัทธิคอมมิวนิสต์อย่างลับ ๆในหมู่กรรมกรชาวจีน ชาวไทยนักหนังสือพิมพ์ ครู นักศึกษา และ
นักเรียน ในปี พ.ศ.2485 ได้มีการก่อต้ังพรรคคอมมิวนิสต์ไทย ต่อมาประเทศไทยได้ยกเลิกกฎหมายว่าด้วย
คอมมิวนิสต์  เนื่องจากไทยต้องการเข้าไปเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ  อีกท้ังสาธารณรัฐสหภาพ
โซเวียตรัสเซีย เรียกร้องให้ยกเลิกกฎหมาย  ดังกล่าวด้วย โดยอ้างว่ากฎหมายของไทยฉบับนี้ขัดต่อปฏิญญา
สากล ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน จากผลของการยกเลิกกฏหมายว่าด้วยคอมมิวนิสต์ท าให้คอมมิวนิสต์ใน
ประเทศไทย สามารถด าเนินการได้อย่าง เปิดเผย  
 ต่อมาในสมัย  จอมพลสฤษด์ิ  ธนะรัชต์ ด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรี และ ผบ.ทหารสูงสุด ได้ตระหนักถึง
ปัญหานี้ และเห็นว่าการท่ีฝ่ายตรงข้ามสามารถด าเนินการอย่างได้ผลในพื้นท่ีชนบท เพราะความทุกข์ยาก
ของประชาชน ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยได้รายงานให้ทราบว่าคอมมิวนิสต์ ได้จัดส่งตัวแทนเข้าไป
แทรกซึมอยู่ในหมู่บ้าน เพื่อบ่อนท าลายศรัทธาของประชาชนท่ีมีต่อรัฐบาล โดยได้เริ่มปฏิบัติการในเขตท่ี
ประชาชนด้อยการศึกษาและยากจน เจ้าหน้าท่ีของรัฐดูแลไม่ท่ัวถึง เพราะการคมนาคมไม่สะดวกและเป็น
ถิ่นทุรกันดาร ท าให้ขาดการติดต่อระหว่างเจ้าหน้าท่ีของรัฐกับประชาชน กระทรวงมหาดไทยจึงได้เสนอให้
ใช้วิธีการพัฒนาท้องถิ่นเป็นเครื่องมือด าเนินการ เพื่อขจัดปัญหาของต้นเหตุ   รวมท้ังความเห็นจากการ
ประชุมคณะกรรมการผู้เช่ียวชาญทางความมั่นคงขององค์การ  สปอ.ครั้งท่ี 33 ระหว่างวันท่ี 7-10 
พฤศจิกายน 2503 ว่าปฏิบัติการทางสาธารณะ ( Civic Action ) หรือการช่วยเหลือประชาชนเป็นการ
ต่อต้านการบ่อนท าลายของคอมมิวนิสต์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะเป็นการแก้ปัญหาท่ีต้นเหตุ ดังนั้น 
เมื่อวันท่ี 30 มกราคม 2505 ผบ.ทหารสูงสุด ได้พิจารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของฝ่ายอ านวยการ บก.
ทหารสูงสุด ได้ให้ จัดต้ังส่วนราชการขึ้นหน่วยหนึ่ ง  มีอ านาจประสานการปฏิบั ติงาน และรวมขีด
ความสามารถของส่วนราชการต่างๆ มาไว้ในท่ีเดียวกัน ซึ่งประกอบด้วย 13 หน่วยงาน มี ท้ังพล
เรือน ต ารวจ และทหาร มีอ านาจส่ังการได้ทุกกระทรวง ทบวงกรม ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดการปฏิบัติงาน
พัฒนาท้องถิ่นเป็นการแก้ปัญหาพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  จึงน าเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีซึ่ง
คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาอนุมัติให้จัดต้ังหน่วยงานพิเศษขึ้น เรียกว่า“กองอ านวยการกลางรักษาความ
ปลอดภัยแห่งชาติ ”ใช้ค าย่อว่า“กรป.กลาง”เมื่อวันท่ี 10 เมษายน 2505 จากนั้นได้มีการส่งหน่วย
พัฒนาการเคล่ือนท่ีหน่วยแรกออกปฏิบัติงานท่ี อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ เมื่อวันท่ี 15 สิงหาคม 2505 ใช้
ช่ือเรียกหน่วยว่า“หน่วยพัฒนาการเคล่ือนท่ี จ.กาฬสินธุ์”หลังจากท่ีคณะรัฐมนตรีลงมติและอนุมัติให้จัดต้ัง 
กรป.กลาง เมื่อวัน ท่ี  10 เมษายน 2505 ต่อมาจึงได้ก าหนดให้ วัน ท่ี 10 เมษายน ของทุกปี เป็น
สถาปนา กรป.กลาง ต้ังแต่นั้นเป็นต้นมา 

 จากการมุ่งมั่นแก้ปัญหา อย่างถูกทางรัฐบาลไทยประกอบกับการล่มสลายของสหภาพ
โซเวียตมหาอ านาจผู้พยายามแผ่อิทธิพลของลัทธิคอมมิวนิสต์เข้าไปในประเทศด้อยพัฒนาแถบเอเซีย  เมื่อ
ปี 2535 ท าให้สถานการณ์การก่อการร้ายและความรุนแรงต่างๆ ในชนบทท่ีห่างไกลยุติลงตามไปด้วย  แต่
อย่างไรก็ตามส่ิงหนึ่งท่ียังคงท าลายความสุขของพี่น้องประชาชนเหล่านั้นยังคงอยู่นั่นคือ ความอยากจน อัน
ถือเป็นหน้าท่ี ท่ีหน่วยงานของรัฐจะต้องขจัดทุกข์ของประชาชนให้หมดส้ินไป  กองบัญชาการทหารสูงสุด 
จึงได้พัฒนาแนวทางการช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศ
ในขณะนั้น  เพื่อให้ประชาชนมีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น  สามารถพึ่งพาตนเองได้และน าไปสู่การพัฒนาศักยภาพ
ของตนเอง  ครอบครัว ชุมชน และสังคมต่อไป ดังนั้นในปี 2540 กองบัญชาการทหารสูงสุดได้มีการแก้
อัตราตามค าส่ัง  กองบัญชาการทหารสูงสุด (เฉพาะ) ลับ ท่ี 162/40 ลง 26 กุมภาพันธ์ 2540  ให้มีการ
เปล่ียนนามหน่วยจากเดิม  กองอ านวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ  หรือ กรป.กลาง เป็น หน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา หรือ นทพ. โดยมีผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา หรือ ผบ.นทพ. เป็นผู้



16 
 

บังคับการรับผิดชอบ  ซึ่งผู้ด ารงต าแหน่งนี้เป็นท่านแรก คือ พลเอก สุนทร  ฉายเหมือนวงศ์  ซึ่งในขณะนั้น
ด ารงต าแหน่ง ผอ.กรป.กลาง อยู่จึงถือว่าท่านเป็น ผอ.กรป.กลาง ท่านสุดท้าย และ ผบ.นทพ. ท่านแรกใน
คราวเดียวกัน การท าให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารดีขึ้นนั้นจ าเป็นต้อง
พัฒนาทุกๆ ด้านพร้อมกันไปท้ังทางวัตถุและจิตใจอันเป็นการช่วยเหลือประชาชนตามหลักการพัฒนาชุมชน
ซึ่งมีเป้าหมายท่ีจะช่วยเหลือเพื่อให้ประชาชนช่วยตนเองได้ต่อไป  

 ภารกิจ มีหน้าท่ีพิจารณาเสนอความเห็น เกี่ยวกับนโยบายวางแผน อ านวยการ 
ประสานงาน และด าเนินการพัฒนาประเทศเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง สนับสนุนภารกิจของรัฐในการพัฒน
การป้องกันชาติและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ และการช่วยเหลือประชาชนตลอดจนปฏิบัติภารกิจอื่นใด
ตามท่ีได้รับมอบหมาย มีผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 

 

 
ภาพท่ี 2 ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่ส าคัญ 
 1.วางแผน ประสานงานกับส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้องในการเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 

ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 2.วางแผน อ านวยการประสานงาน และด าเนินการในด้านพัฒนาประเทศทางด้าน

เศรษฐกิจและสังคมในพื้นท่ีเป้าหมาย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของคนและชุมชนในพื้นท่ีพัฒนาเพื่อ
เสริมสร้างความมั่นคง 

  3.วางแผน อ านวยการประสานงาน และด าเนินการในด้านพัฒนาประเทศทางด้าน
เศรษฐกิจและสังคมในพื้นท่ีเป้าหมายให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร 

 4.วางแผน อ านวยการประสานงาน และด าเนินการช่วยเหลือ ประชาชน ตลอดจนการลด
ผลกระทบจากภัยธรรมชาติท่ีสร้างความเสียหายให้กับประชาชนและพื้นท่ี หรือปฏิบัติการช่วยเหลือ
ประชาชนอื่นๆ 

 5.วางแผน อ านวยการ ประสานงาน และด าเนินการร่วมกับ ส่วนราชการอื่นๆเพื่อ
สนับสนุนนโยบายของทางราชการในด้านความปลอดภัย การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมจิตวิทยา 

 6.วางแผน อ านวยการประสานงาน และด าเนินการเกี่ยวกับกิจการพลเรือนการ
ปฏิบัติการทางจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความมั่นคงภายในชาติ 

 7.วางแผน อ านวยการประสานงาน และด าเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาก าลังพลของทหาร
และประชาชนด้วยการฝึกอบรมวิชาชีพแก่ก าลังพลของทหาร และบุคคลอื่นตามท่ีได้รับมอบหมายเพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศ 
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โครงสร้างและการจัดของหน่วยขึ้นตรงหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

 
ภาพที่ 3 การจัดของหน่วยขึ้นตรงหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

กองบัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ในพื้นที่ต้ัง กทม. 
 ภารกิจ มีหน้าท่ีควบคุมบังคับบัญชา วางแผน อ านวยการ ประสานงาน และก ากับดูแล

เพื่อให้งานฝ่ายอ านวยการงานฝ่ายกิจการพิเศษ การปฏิบัติงานพัฒนาและการปฏิบัติภารกิจอื่นๆท่ีหน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา ได้รับมอบหมายบรรลุภารกิจ 
ส านักงานพัฒนาภาค 1-5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  

 ภารกิจ มีหน้าท่ีวางแผนอ านวยการประสานงาน และด าเนิน การเพื่อเสริมสร้างความ
มั่นคงของชาติด้วยการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในท้องถิ่นทุรกันดาร ส่งเสริมและสนับสนุน
การประกอบอาชีพแก่ราษฎรและหน่วยทหาร กิจกรรมของหน่วยทหารเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ
ตลอดจนปฏิบัติภารกิจ อื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย มีผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาภาค 1 – 5 เป็น
ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 
       2.1 ส านักงานพัฒนาภาค 1 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา รับผิดชอบพื้นท่ีภาคกลาง
รวม28 จังหวัด 

     2.2 ส านักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา รับผิดชอบพื้นท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนรวม10จังหวัด  

     2.3 ส านักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา รับผิดชอบพื้นท่ีภาคเหนือ
รวม 15 จังหวัด 

     2.4 ส านักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา รับผิดชอบพื้นท่ีภาคใต้รวม 
14 จังหวัด 

     2.5 ส านักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา รับผิดชอบพื้นท่ีภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างรวม10จังหวัด  

     2.6 หน่วยช่างพัฒนา มีหน้าท่ีก่อสร้างและซ่อมบ ารุงเส้นทาง สะพาน และงานช่าง
อื่นๆตลอดจนการเจาะบ่อน้ าบาดาลและการพัฒนาในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
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     2.7 สถานีวิทยุกระจายเสียง มีหน้าท่ีส่งกระจายเสียงเผยแพร่ ข่าวสารวิชาการต่างๆ
เกี่ยวกับอาชีพและความเป็นอยู่ของราษฎรเสนอบทความ สารคดีและให้ความรู้ความบันเทิงเป็นส่ือระหว่าง
ประชาชนกับรัฐบาลตลอดจน ปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ และการปฏิบัติการจิตวิทยา ในพื้นท่ีรับผิด 
ส านักงานทหารพัฒนา หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

 ภารกิจ มีหน้าท่ีพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย การใช้ก าลังทหารเพื่อการ
พัฒนาประเทศวางแผน อ านวยการประสานงาน ก ากับดูแลด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาอาชีพด้าน
การเกษตรและสหกรณ์ และด้านช่างฝีมือรวมท้ังการพัฒนาบุคลากรให้กับก าลังพลของทหารและบุคคล
อื่ นๆ  เพื่ อผลด้านความมั่ น คงและการพั ฒ นาประ เทศตลอดจนการสนั บสนุ น  ก ารอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม มีผู้อ านวยการส านักงานทหารพัฒนาเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 
ดังนี้ (1)พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแล ด าเนินการ
ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาอาชีพ ด้านการเกษตรและสหกรณ์ด้านช่างฝีมือการพัฒนาบุคลากรตลอดจน
การอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เพื่อความมั่นคงของประเทศ (2) จัดท าโครงการเกี่ยวกับ
การส่งเสริมและสนับสนุนด้าน  การเกษตรและสหกรณ์ด้านช่างฝีมือให้กับหน่วยทหาร ก าลังพล ประชาชน 
และ ส่วนราชการจัดท าโครงการพัฒนาก าลังทหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งทหารกองประจ าการ  ให้ได้รับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาอย่ตามความต้องการงเหมาะสม ของทหารและศักยภาพของหน่วย
พัฒนาบุคลากรของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ให้มีศักยภาพในการพัฒนาช่วยเหลือประชาชนให้มี
คุณภาพชีวิตดีขึ้นเพื่อสนับสนุน การพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง (3) ผลิตน้ าเช้ือผสมเทียมสัตว์ จัดหาพ่อ
พันธุ์แม่พันธุ์สัตว์เพื่อสนับสนุนการขยายพันธุ์สัตว์ (4) ด าเนินการเกี่ยวกับการผลิตการเก็บรักษาการส่งเสริม
และ การตลาด ด้านการเกษตร (5) ด าเนินการฝึกอบรมส่งเสริมสนับสนุนด้านพัฒนาอาชีพทักษะและ
ความรู้ในการด ารงชีวิตเพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีคุณภาพชีวิตท่ีเป็น พลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (6) วิจัยประเมินผลและพัฒนาเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนด้าน
การเกษตรและสหกรณ์ตลอดจนพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (7) ประสานงานกับส่วนราชการอื่นท่ีเกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสนับสนุนด้านการเกษตรและ
สหกรณ ์(8) วิจัยพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมเพื่อความ
มั่นคงรวมทั้งโครงการพระราชด าริ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
หน่วยพัฒนาการพิเศษ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
  ภารกิจ มีหน้าท่ีปฏิบัติงานก่อสร้างงานตามโครงการพระราชด าริ โครงการตามนโยบาย
ของรัฐบาล ตลอดจนโครงการตามการร้องขอ ของส่วนราชการอื่นและงานการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
เสริมความมั่นคงของชาติรวมท้ังการช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ี ตลอดจนปฏิบัติภารกิจท่ีก าหนด อื่นๆ 
ตามท่ีได้รับมอบหมายมีผู้บังคับหน่วยพัฒนาการพิเศษเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ ประกอบด้วย (1) 
ปฏิบัติงานตามโครงการพระราชด าริ โครงการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ตลอดจนโครงการตามการ
ร้องขอ ของส่วนราชการอื่น (2) ส ารวจและประมาณการสร้างเส้นทางคมนาคมการขุด ลอกคูคลอง และ
การก่อสร้างอาคาร ภายในขีดความสามารถ (3) ก่อสร้างเส้นทางคมนาคมช้ันทางลาดยางคอนกรีตเสริม
เหล็กและทางลูกรังภายในขีดความสามารถ (4) ก่อสร้างสะพานและอาคารส่ิงปลูกสร้างภายในขีด
ความสามารถ (5) พัฒนาแหล่งนจัดสร้างระบบประปาและระบบน้ าบาดาล ด้วยเครื่องมือท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด 
(6) ช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยด้วยเครื่องมือท่ีมีอยู่ (7) ปฏิบัติการจิตวิทยาและประชาสัมพันธ์เพื่อ



19 
 

อ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน (8) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
มอบหมาย 
ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

  ภารกิจ มีหน้าท่ีด าเนินการจัดการศึกษาและฝึกอบรมความรู้ ด้านการบรรเทาสาธารณภัย 
การค้นหาและช่วยชีวิตและความรู้ท่ัวไปในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ ให้กับก าลัง
พลภายในกองทัพไทยส่วนราชการอื่นและประชาชนท่ัวไป ท้ังการพัฒนาบุคลากรและผลิตครู ด้านการ
บรรเทาสาธารณภัยท่ีมีทักษะความช านาญและได้มาตรฐาน ตลอดจนการวิจัยปรับปรุงและพัฒนาการฝึก
และการปฏิบัติงานด้านการบรรเทาสาธารณภัย ของกองทัพไทยให้มีความทันสมัยโดยมีผู้อ านวยการศูนย์
ฝึกบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ (1) ด าเนินการจัดการศึกษาและฝึกอบรมความรู้ด้าน
การบรรเทา สาธารณภัยการค้นหาและช่วยชีวิตและความรู้ท่ัวไปในการช่วยเหลือตนเองและ ผู้อื่นเมื่อเกิด
ภัยพิบัติต่างๆให้กับก าลังพลภายในกองทัพไทยส่วนราชการอื่นและ ประชาชนท่ัวไป ให้เป็นไปตามนโยบาย
ของผู้บังคับบัญชา (2) จัดท าหลักสูตร/โครงการในการศึกษาการฝึกอบรมด้าน การบรรเทาสาธารณภัยการ
ค้นหาช่วยชีวิตและความรู้ท่ัวไป ในการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆรวมท้ังหลักสูตร/
โครงการในการพัฒนา บุคลากร ผลิตครูด้านการบรรเทาสาธารณภัยท่ีมีทักษะ ความช านาญ ได้มาตฐานใน
การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการ ภัยท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน (3) การวิจัย
ปรับปรุงพัฒนาการฝึกและการปฏิบัติงานด้านการ บรรเทาสาธารณภัยของกองทัพไทยให้มีความทันสมัย
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม สถานการณ์ภัยท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบัน 
ส านักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

 ภารกิจ มหีน้าท่ีด าเนินการเกี่ยวกับ การสนับสนุนและบริการรวมถึงงานด้านการส่งก าลัง
บ ารุงท้ังปวงให้แก่หน่วยต่างๆของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา โดยมีผู้อ านวยการส านักงานสนับสนุนเป็นผู้
บังคับ บัญชารับผิดชอบ          

 ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่ส าคัญ                
          1. ด าเนินการเกี่ยวกับการเสนอความต้องการ จัดหา เก็บรักษา แจกจ่าย และจ าหน่าย 
ส่ิงอุปกรณ์ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
          2. ด าเนินการซ่อมบ ารุงตามระบบซ่อมบ ารุง ให้แก่หน่วยขึ้นตรง หน่วยบญัชาการทหาร
พัฒนาในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ท่ีเกินขีดความสามารถของหน่วย 
         3. ด าเนินการเกี่ยวกับ การบริการด้านการขนส่ง แรงงาน การแพทย์ การก่อสร้าง การ
บ ารุงรักษา อาคารสถานท่ี และสาธารณูปโภค ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
          4. ด าเนินการเกี่ยวกับการธุรการก าลังพล แผนงาน การส่งก าลังบ ารุง การเงิน 
การงบประมาณ การส่ือสารและสารสนเทศ ของส านักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

 

ภาพที่ 4 โครงสร้างการจัดส านักงานสนับสนุน 
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โดยแบ่งออกเปน็ 6 กอง 1 กองร้อย ฝากบังคับบัญชา ดังนี้ 

กองบังคับการ         มีหน้าท่ีด าเนินการเกี่ยวกับการวางแผน อ านวยการประสานงาน ก ากับดูแล และ
ด าเนินการด้านธุรการก าลังพล แผนงาน การส่งก าลังบ ารุง การเงิน งบประมาณ การส่ือสาร
และสารสนเทศของหน่วย ให้บรรลุภารกิจตามท่ีได้รับมอบหมาย รวมถึงการสนับสนุนการ
บริการ การดูแลเล้ียงดู การยุทธโยธา ในพื้นท่ีส่วนราชการส่วนกลางของหน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา 

กองจัดหา          มีหน้าท่ีด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดหา การควบคุมและการจ าหน่ายพัสดุต่างๆท้ังใน
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้ เป็นไปตามระเบียบค าส่ั งของทางราชการ และมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้อง ตลอดจนให้ค าปรึกษาเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดหาและการแบ่ง
มอบส่ิงอุปกรณ์ให้แก่ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง 

กองคลัง         มีหน้าท่ีด าเนินการเกี่ยวกับการเสนอความต้องการ การรับ การเก็บรักษา การบรรจุ
หีบห่อการแจกจ่าย การจ าหน่าย การควบคุมทางบัญชี  การตรวจสอบ ประเมินค่าส่ิง
อุปกรณ์ การซ่อม จัดท า บันทึกรายงานเกี่ยวกับปัญหาข้อมูล สถิติ ค าแนะน าเกี่ยวกับการ
ส่งก าลัง รวมท้ังการซ่อมบ ารุงอุปกรณ์ ในระหว่างการเก็บรักษา การต้ังต าบลส่งก าลังหน้า
การจัดต้ังเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนการฝึกอบรมในงานส่งก าลัง 

กองซ่อมบ ารุง         มีหน้าท่ีเกี่ยวกับการก าหนดแผนงานการซ่อมบ ารุง ด าเนินงานการซ่อมบ ารุง ให้กับ
หน่วยขึ้นตรงหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ด าเนินการซ่อม
บ ารุง จัดท าบันทึกรายงานเกี่ยวกับปัญหา ข้อมูล สถิติ ค าแนะน า เกี่ยวกับการซ่อมบ ารุง
ตลอดจนการจัดชุดซ่อมเคล่ือนท่ีและจัดเจ้าหน้าท่ีสนับสนุนการอบรมในงานซ่อมบ ารุง 

กองแพทย์          มีหน้าท่ีวางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแลและให้ข้อเสนอแนะแก่
ผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับกิจการสายแพทย์ รวมท้ังด าเนินการด้านการรักษาพยาบาล และการ
เวชกรรมป้องกัน ให้แก่ข้าราชการลูกจ้าง ครอบครัว และ ประชาชนท่ัวไป ในพื้น ท่ี
รับผิดชอบ และให้การสนับสนุนแพทย์เคล่ือนท่ีทหารตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย 

กองขนส่ง          มีหน้าท่ีด าเนินการขนส่งส่ิงอุปกรณ์และก าลังพล สนับสนุนส่วนราชการต่างๆ ใน
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา รวมทั้งงานบรรเทาสาธารณภัย และสนับสนุนการขนส่งให้แก่
ส่วนราชการอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ร้อย.บก.นทพ.          มีหน้าท่ีด าเนินการ อ านวยการและประสานงานเกี่ยวกับการตรวจวินัย การจารจร 
ณ บก.นทพ. การ รปภ. การรักษาการณ์ การบริการ สุขาภิบาล งานพิธี บก.นทพ. และ   
สาธารณภัย 
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กองแพทย์ ส านักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา   
Medical Division, General Support Office [GSO] Armed Forces Development 
Command (AFDC] 

 

ภาพท่ี 5 กองแพทย์ ส านักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

ประวัติความเป็นมา 
  เมื่อครั้ง พณฯ จอมพลสฤษฎิ์ ธนะรัชต์ อดีตนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการทหารสูงสุด มี
ด าริให้จัดต้ังกองอ านวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (กรป.กลาง) ขึ้นเมื่อวันท่ี 10 เม.ย.2505  
นั้นไม่ปรากฏชัดว่ามีหน่วยงานใดเป็นผู้ด าเนินการรับผิดชอบสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลให้แก่
ข้าราชการและลูกจ้างโดยตรง ทราบแต่เพียงว่ามีห้องปฐมพยาบาลเล็กๆต้ังอยู่ข้าง กกพ.กรป.กลาง ภายใน
อาคาร 6 สนามเสือป่า (ปัจจุบันคือส านักพระราชวัง) มีแพทย์และพยาบาลจาก รพ.ย์ทหารบก มา

มงกุฎเกล้า กรมแพระพให้บริการตรวจรักษาโรค โดยผู้ป่วยต้ น าใบส่ังยาไปซื้อยาจาก  
รพ.พระมงกุฎเกล้า แล้วน าใบเสร็จมาต้ังเบิกเอง 
  ต่อมาในปี พ.ศ. 2519 มีการจัดต้ังส านักการแพทย์ กองอ านวยการกลางรักษาความ
ปลอดภัยแห่งชาติ (ครั้งแรกใช้นามย่อ สกพ.กรป.กลาง ต่อมาเปล่ียนเป็น สนพ.กรป.กลาง) ต้ังอยู่ท่ีส่วนหลัง
ของอาคาร 601 สนามเสือป่า เป็นอัตราเพื่อพลาง ผอ.สนพ.ฯ จัดจากต าแหน่งแพทย์ใหญ่ บก.ทหารสูงสุด 
(อัตรา พล.ต.) ในขณะนั้นมีการจัดต้ังหน่วยพัฒนาการเคล่ือนท่ี (นพค.) เพิ่มขึ้นตามภูมิภาคต่างๆ ท่ัว
ประเทศ ซึ่งมีอัตราบรรจุเจ้าหน้าท่ีสายแพทย์ ได้แก่ นายแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล นายทหารพยาบาล 
นายสิบพยาบาล จึงได้แบ่งก าลังบางส่วนมาปฏิบัติงานในส่วนกลาง ร่วมกับพยาบาลจาก  
รพ.พระมงกุฎเกล้า ท่ีมาช่วยราชการจ านวน 6 นาย จัดชุดแพทย์เคล่ือนท่ีออกให้บริการแก่ราษฎรในพื้นท่ี
เป้าหมายในชนบทห่างไกล โดยท างานหมุนเวียนกันตลอดปียาและเวชภัณฑ์บางส่วนจัดซื้อมาใช้เป็น
สวัสดิการแก่ก าลังพลและครอบครัว 
  ในปี พ.ศ. 2534 ได้มีการปรับเปล่ียนโครงสร้างการจัดยุบ สนพ.กรป.กลาง จัดต้ัง กอง
แพทย์ ส านักงานสนับสนุน กองอ านวยการกลางรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (กพท.สสน.กรป.กลาง) ซึ่ง
จัดต้ังตามอัตราเฉพาะกิจ (อฉก.) เป็นครั้งแรก เมื่อวันท่ี 1 พ.ค.2534 มีผู้อ านวยการกอง (อัตรา พ.อ./น.อ.
พิเศษ) เป็นผู้บังคับบัญชา ปรับอัตราแพทย์ใหญ่ บก.ทหารสูงสุด ไปรวมกับ กองแพทย์ ยบ.ทหาร จัดต้ัง
เป็น สนพ.ทหาร กองแพทย์ฯ จัดต้ังขึ้นครั้งแรกอยู่ในส่วนบังคับบัญชา ต่อมาจึงโอนไปขึ้นกับ ส านักงาน
สนับสนุน กรป.กลาง (สสน.กรป.กลาง) ซึ่งอยู่ในพื้นท่ี ยบ.ทหาร บางซ่อน รับผิดชอบการรักษาพยาบาลใน
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ท่ีต้ังหน่วย และจัดชุดแพทย์เคล่ือนท่ีทหาร ใช้เงินงบประมาณประจ าปีในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มา
ให้บริการผู้ป่วย 
  ปี พ.ศ. 2540 กรป.กลาง มีการปรับ อฉก. อีกครั้งและเปล่ียนนามหน่วยใหม่เป็น “หน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.)” โดยปรับยุทธศาสตร์จากการต่อสู้เพื่อเอาชนะพรรคคอมมิวนิสต์แห่ ง
ประเทศไทย มาเป็นการพัฒนาประเทศเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง และบรรเทาสาธารณภัย กองแพทย์ฯ จึง
เปล่ียนนามหน่วยให้สอดคล้องกับหน่วยแม่เป็น กองแพทย์ ส านักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา (กพท.สสน.นทพ.) และด าเนินการจัดต้ัง “สถานพยาบาล นทพ.” ขึ้นตามระเบียบ กห. ว่าด้วยเงิน
รายรับสถานพยาบาล พ.ศ. ๒๕๔๑ จัดท าระบบบัญชีเงินรายรับสถานพยาบาล เพื่อน ารายได้และผลก าไร
มาหมุนเวียนจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ โดยผู้รับบริการสามารถน าใบเสร็จรับเงินไปเบิกทางราชการได้ ในปี 
พ.ศ. 2541 หน่วยย้ายท่ีต้ังใหม่ โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนบังคับการ ต้ังอยู่ท่ี สสน.นทพ. (บางซ่อน) 
และส่วนรักษาพยาบาล ต้ังอยู่ท่ีช้ัน 6 อาคารจัสมิน อินเตอร์เนช่ันแนล ทาวเวอร์ ถ.แจ้งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด 
จ.นนทบุรี 
  ในปี พ.ศ.2547 ย้ายเข้าอาคารท่ีต้ังปัจจุบัน เลขท่ี 559 ถ.นาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน 
เขตดอนเมือง กทม. มีการปรับปรุงพัฒ นาระบบบริการ จัดต้ังห้องปฏิบั ติการพยาธิกรรม และ
ห้องปฏิบัติการพยาบาล (ห้องฉุกเฉิน) เพิ่มห้องตรวจทางทันตกรรม เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ  
  ปี พ.ศ. 2551 มีค าส่ังให้ยกเลิกตัวย่อ กพท.สสน.นทพ. ใช้เป็น กองแพทย์ สสน.นทพ. 
แทน ด าเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อเข้าสู่ระบบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลของ
ข้าราชการ (เบิกจ่ายตรง) ของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ผู้รับบริการท่ีผ่านการรับรองสิทธิทาง
อิเล็กทรอนิคส์แล้ว ไม่ต้องช าระเงินค่าบริการอีก ส่วนงานชุดแพทย์เคล่ือนท่ีทหาร นทพ. ได้เพิ่มโครงการ
แจกจ่ายแว่นสายตาผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับการตอบสนองจากผู้รับบริการเป็นอย่างดียิ่ง และคงยังด าเนินการอยู่
จนถึงปัจจุบัน 
  เมื่อปลายปี พ.ศ.2554 เกิดเหตุมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ในประเทศไทย กองแพทย์ สสน.
นทพ. ได้จัดชุดแพทย์เคล่ือนท่ีทหาร นทพ. เข้าด าเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นท่ี เขตดอน
เมือง กทม. จังหวัดปทุมธานี อยุธยา อ่างทอง และนครราชสีมา เป็นจ านวนถึง 41ชุด ควบคู่กับการ
รักษาพยาบาลผู้ประสบอุทกภัยท่ีเข้ามาอาศัยในศูนย์พักพิง นทพ. จ านวนกว่า 200 ครอบครัว โดยได้รับ
งบประมาณเพิ่มเติมจาก ศบภ.บก.ทท. และได้ปรับโครงสร้างและงบประมาณของชุดแพทย์เคล่ือนท่ีทหาร 
นทพ. เพื่อรองรับและเตรียมความพร้อมในการบรรเทาสาธารณภัยในอนาคต  
  ปี พ.ศ. 2557 กองแพทย์ ฯ ได้เริ่มโครงการปรับปรุงอาคารสถานพยาบาล นทพ. โดยต่อ
เติมอาคารออกไปด้านทิศเหนือ เพิ่มพื้นท่ีใช้สอยอีก 420 ตร.ม. เป็นห้องปฏิบัติการฉุกเฉินพร้อมท่ีจอด
รถพยาบาล ห้องปฏิบัติการพยาธิกรรม ห้องประชุมอเนกประสงค์ ห้องพักเจ้าหน้าท่ี พร้อมส่ิงอ านวยความ
สะดวกอื่นๆ และปรับปรุงอาคารเดิม เพิ่มห้องตรวจโรคให้เพียงพอต่อผู้รับบริการ ปรับปรุงภูมิทัศน์ท้ัง
ภายนอกและภายในอาคารให้สวยงามทันสมัย เพิ่มพื้นท่ีจอดรถส าหรับเจ้าหน้าท่ี และผู้รับบริการ จัดหา
รถพยาบาลสมรรถนะสูง (Mobile CCU) เพิ่มเติม จ านวน 1 คัน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการช่วยเหลือ
ผู้ป่วยข้ันวิกฤต และสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย 

 ปี พ.ศ. 2560 กองแพทย์ ฯ ได้เริ่มติดต้ังเครื่องเอกซเรย์ดิจิตอลแบบไม่ต้องใช้ฟิล์ม
เอกซเรย์และล้างฟิล์ม สามารถส่งภาพให้แพทย์สามารถดูภาพเอกซเรย์และวินิจฉัยได้จากจอคอมพิวเตอร์ท่ี
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ห้องตรวจแพทย์ได้ทันทีหลังจากเอกซเรย์ในด้านการให้บริการตรวจรักษา กองแพทย์ฯได้เพิ่มห้องตรวจ
รักษา ส าหรับผู้ป่วยVIPและนายทหารช้ันผู้ใหญ่ จัดเพิ่มเตียงกั้นฉากส าหรับผู้ป่วยฝังเข็มรักษาโรค และ
ปรับปรุงภูมิทัศน์ท้ังภายนอกอาคารกองแพทย์ฯเพิ่มเติมให้สวยงาม  

 ปี พ.ศ. 2561 กองแพทย์ ฯ ปรับปรุงห้องแผนกเภสัช ห้องยา ห้องเก็บเงินรายรับ ห้องน้ า
ชายหญิงและห้องน้ าผู้พิการให้กับผู้มารับบริการ จัดซื้ออุปกรณ์วินิจฉัยโรคทางการแพทย์เพิ่มเติม ได้แก่ 
เครื่องอัลตราซาวนด์ ตลอดจนปรับปรุงอาคารกองแพทย์ฯตึกเดิมช้ัน 2 ในส่วนห้องแผนกคลังส่ิงอุปกรณ์
สายแพทย์ ห้องแผนกเวชกรรมป้องกัน และห้องนวดแผนไทย  

 การให้บริการรักษาพยาบาลในท่ีต้ังของหน่วยนั้น ด าเนินการในรูปสถานพยาบาล ตาม
ระเบียบ กห. ว่าด้วยเงินรายรับของสถานพยาบาล พ.ศ. 2551 (ฉบับปัจจุบัน) และระเบียบ นทพ. ว่าด้วย
การปฏิบัติงานของสถานพยาบาล หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พ.ศ. 2553 (ฉบับปัจจุบัน) โดยแต่งต้ัง
คณะกรรมการบริหารสถานพยาบาล นทพ. ซึ่ งมี ผอ.สสน.นทพ. เป็นประธานคณะกรรมการ ท าหน้าท่ี
ก ากับดูแลการปฏิบัติงาน 
ภารกิจ 

 1. เป็นฝ่ายกิจการพิเศษของผู้บังคับบัญชา มีหน้าท่ีวางแผน เสนอแนะ จัตท าประมาณ
การ ก ากับดูแลด้านการแพทย์ การรักษาพยาบาล การเวชกรรมป้องกัน และการส่งต่อผู้ป่วยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 2. ให้บริการรักษาพยาบาลแก่ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ครอบครัวตลอดจน
ประชาชนท่ัวไป ในด้าน อายุรกรรม ศัลยกรรม พยาธิกรรม รังสีกรรม ทันตกรรม ฝังเข็ม นวดแผนไทย 
และการให้ค าแนะน าด้านการแพทย์ 

 3. จัดชุดแพทย์เคล่ือนท่ีทหาร สนับสนุนภารกิจของ นทพ. และ กองบัญชาการกองทัพ
ไทย โดยให้บริการแก่ประชาชนในพื้นท่ี เป้าหมาย เพื่อการปฏิบัติการจิตวิทยา การบรรเทาสาธารณภัย 
และการช่วยเหลือประชาชน 

 4. ด าเนินการด้านเวชกรรมป้องกัน การสุขาภิบาลและควบคุมโรคติตต่อ การตรวจ
สุขภาพประจ าบีให้แก่ก าลังพล การประชาสัมพันธ์ และจัดการอบรมให้ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลรักษา
สุขภาพร่างกายและจิตใจ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับก าลังพล 
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ภาพท่ี 6 ผังโครงสร้างการจัดหน่วย กองแพทย์ สสน.นทพ. 
      

 
 

         ตารางที่ 1 อัตราก าลังพลกองแพทย์                           
ท าเนียบก าลังพล  กองแพทย์ สสน.นทพ. 

ต าแหน่ง อัตรา จ านวน เหล่า หมายเหตุ 
ผู้อ านวยการกอง พ.อ.(พ) 1 พ.   
รองผู้อ านวยการกอง พ.อ. 1 พ.   
ประจ ากอง พ.ท. 1 พ.   
ประจ ากอง พ.ต. 1 พ. 

 

ประจ ากอง จ.ส.อ.(พ) 1 สบ.   
นายทหารธุรการและก าลังพล ร.อ. 1 ขว.   
นายทหารส่งก าลัง พ.ต. 1 พ.   
นายทหารทะเบียนและสถิติ ร.อ. 1 สบ.   
นายทหารการเงิน ร.อ. 1 กง.   
เสมียนการเงิน จ.ส.อ. 1 กง.   
เสมียนการเงิน ส.อ. 1 กง.   
เสมียน จ.ส.อ. 1 สบ.   
เสมียน ส.อ. 3 สบ.   
พลขับรถพยาบาล จ.ส.อ. 2 ขส.   
พลขับรถพยาบาล ส.อ. 3 ขส.   
นายทหารช านาญงาน ร.ท. 1 พ. 
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หัวหน้าแผนกแผนกตรวจ พ.ท. 1 พ.   
นายแพทย์ พ.ท. 3  พ.   
นายแพทย์ พ.ต. 1 พ.   
นายแพทย์ ร.อ. 2 พ.   
นายแพทย์ ร.อ.  1 พ   
อายุรแพทย์ พ.ท. 1 พ   
รังสีแพทย์ พ.ต. 1 พ.   
นายทหารเทคนิคการแพทย์ พ.ต. 1 พ.   
พยาบาล พ.ต. 2 พ.  
พยาบาล พ.ต.  2 พ.  
พยาบาล ร.อ. 5 พ.   
นายทหารพยาบาล ร.อ. 7 พ.   
เจ้าหน้าท่ีรังสี จ.ส.อ. 1 พ.   
เจ้าหน้าท่ีรังสี ส.อ. 1 พ.   
เจ้าหน้าท่ีพยาธิ จ.ส.อ. 1 พ.   
เจ้าหน้าท่ีพยาธิ ส.อ. 1 พ.   
เจ้าหน้าท่ีพยาบาล จ.ส.อ. 2 พ.   
เจ้าหน้าท่ีพยาบาล ส.อ. 6 พ.   
หัวหน้าแผนกทันตแพทย์ พ.ท. 1 พ.   
ทันตแพทย์ พ.ต. 5 พ.   
ทันตแพทย์ ร.อ. 3 พ.   
เจ้าหน้าท่ีทันตกรรม จ.ส.อ. 1 พ.   
เจ้าหน้าท่ีทันตกรรม ส.อ. 6 พ.   
หัวหน้าแผนกเภสัชกร พ.ท. 1 พ.   
เภสัชกร พ.ต. 1 พ.   
เภสัชกร ร.อ. 1 พ.   
เจ้าหน้าท่ีเภสัชกรรม จ.ส.อ. 1 พ.   
เจ้าหน้าท่ีเภสัชกรรม ส.อ. 6 พ.   
หัวหน้าแผนกเวชกรรมป้องกัน พ.ท. 1 พ.   
นายทหารเวชกรรมป้องกัน พ.ต. 1 พ.  
นายทหารเวชกรรมป้องกัน ร.อ. 1 พ.  
เจ้าหน้าท่ีเวชกรรมป้องกัน จ.ส.อ. 1 พ.   
เจ้าหน้าท่ีเวชกรรมป้องกัน ส.อ. 4 พ.   
หัวหน้าแผนกคลัง พ.ท. 1 พ.   
ประจ าแผนก พ.ต. 1 พธ.   
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ประจ าแผนก ร.อ. 2 พ.   
เจ้าหน้าท่ีคลัง จ.ส.อ. 1 สบ.   
เจ้าหน้าท่ีคลัง ส.อ. 1 สบ.   
เจ้าหน้าท่ีบัญชีคุม จ.ส.อ. 1 สบ.   
เจ้าหน้าท่ีบัญชีคุม ส.อ. 1 สบ.   
โดยแบ่งเป็น สัญญาบัตร 33 นาย  
 ประทวน 61 นาย  
จ านวนรวม  94 นาย  

การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT ANALYSIS) 
  การวิเคราะห์สภาพภายในองค์กร (7-S Framework) กรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน จะ
ใช้การวิเคราะห์คุณลักษณขององค์กร 7 ประการ ของ McKinnery (McKinney 7-S Framework) ซึ่งตัวแปร
ดังกล่าวมีส่วนส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กร 7-S ประกอบด้วย  

 โครงสร้างองค์กร (Structure : S1) จะพิจารณาลักษณะขององค์กรท่ีมีประโยชน์ต่อการ
จัดท ากลยุทธ์ขององค์กร โดยวิเคราะห์โครงสร้างองค์กรท่ีได้ต้ังขึ้นตามกฏหมาย การแบ่งหน่วยงาน การ
มอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ และสายการบังคับบัญชา ถ้าโครงสร้างองค์กรมีความเหมาะสมและ
สอดคล้องต่อกลยุทธ์ท่ีเลือกใช้ก็จะเป็นจุดแข็งขององค์กร แต่ถ้าโครงสร้างขององค์กรไม่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่เลือกใช้ก็จะเป็นจุดอ่อนขององค์กร 

 กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy : S2) ได้แก่ กิจกรรมหรือการด าเนินงาน ภายในองค์กรท่ี
ใดถูกวางแผนขึ้นมา เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อมภายนอกและ
ภายในองค์กร กลยุทธ์ขององค์กรมีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยให้องค์กรมีความสามารถสร้างกลยุทธ์ขององค์กร 
ท่ีมีความสัมพันธ์กับโครงสร้างขององค์กรอย่างใกล้ชิด เนื่องจากการจัดโครงสร้างขององค์กรนั้นจะต้อง
เป็นไปตามกลยุทธ์ขององค์กรนั้น ๆ (Structure Follows Strategy) 

 ระบบการปฏิบัติงานขององค์กร (Systems : S3) หรือการด าเนินงานภายในองค์กร 
ได้แก่ ระบบหรือขั้นตอนการด าเนินงานภายในองค์กร ท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการท่ีช่วยให้องค์กร
สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการองค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ เช่น ระบบการวางแผน 
ระบบตามงบประมาณและระบบบัญชี ระบบในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ระบบในการฝึกอบรม 
ระบบในการติดต่อส่ือสาร ระบบหรือขั้นตอนการท างานเหล่านี้จะบ่งบอกถึงวิธีการท างานต่าง  ๆ ของ
องค์กร 

 แบบแผนการบริหาร (Style : S4) การบริหารหรือพฤติกรรมในการบริหารงานของ
ผู้บริหารระดับสูง คลิกภาพ ภาวะผู้น าและคุณธรรม เนื่องจากการกระท าหรือพฤติกรรมของผู้บริหาร
ระดับสูง จะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของบุคลากรภายในองค์กรมากกว่าค าพูดของผู้บริหาร หากผู้บริหาร
มีภาวะผู้น าท่ีดีจะสามารถน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จพร้อมด้วยคุณธรรม 

 บุคลากรในองค์กร (Staff : S5) ประกอบด้วยบุคลากรทุกระดับภายในองค์กร ท้ังใน
เรื่องจ านวนบุคลากรท่ีเพียงพอ รวมท้ังแบบแผนและพฤติกรรมต่าง ๆ ท่ีองค์กรแสดงและปฏิบัติต่อ
พนักงานภายในองค์กร เช่น การมอบหมายให้ฝ่ายบุคคลเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับด้านการบคุลากรท้ังหมด หรือ
การท่ีผู้บริหารระดับสูงเข้ามาเกี่ยวข้องต่อการจูงใจและพัฒนาบุคลากร 

 ทักษะ ความรู้ และความสามารถของบุคลากร (Skills : S6) เช่น ความสามารถและ
ทักษะขององค์กรในการให้บริหาร ความสามารถในด้านวิจัยและพัฒนา ความสามารถด้านการตลาด และ
ความสามารถด้านการเงิน เป็นต้น 
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 ค่านิยมร่วมกัน (Shared Values : S7) ได้แก่ แนวคิดร่วมกัน ค่านิยม ความคาดหวัง
ขององค์กร ซึ่งมักจะไม่ได้เขียนไว้อย่างเป็นทางการ เป็นแนวคิดพื้นฐานขององค์กรแต่ละแห่ง รวมท้ังส่ิงท่ี
ต้องการให้องค์กรเป็นในอนาคตข้างหน้า องค์กรท่ีมีความเป็นเลิศในการบริหารมักจะมีค่านิยมร่วมกันท่ี
ก่อให้เกิดปัจจัยแห่งความส าเร็จในการบริหาร 

ตาราง ที่ 2 การวิเคราะห์สภาพภายในองค์กร 7-S กองแพทย์ สสน.นทพ. 

7 s model Strength Weakness 
1.โครงสร้าง 
(Structure : S1)  

 1.โครงสร้างองค์กรมีการจัดอัตราเฉพาะกิจท่ี
ชัดเจน  
 2.เน้นการม ีส่วนร่วมของบ ุคลากรทุก
ระดับช้ัน 
 3.ขอบเขตงานรับผิดชอบมีความชัดเจน 
และเป็นลายล ักษณ์อ ักษร 

 1.สัดสวนโครงสร้างอัตราก าลังไม่สมดุล มี
จ านวนแพทย์มากกว่าพยาบาลวิชาชีพ 

 2.กลยุทธ์ 
(Strategy : S2) 

1.หน่วยเหนือมีการก าหนดกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับนโยบาย ท่ีเป็น
ปัจจุบัน  
2.มีการก าหนดแผนงานท่ีต้องด าเนินการ
ตามวงรอบในปีงบประมาณ 

 1.ยังไม่ได้จัดท าแผนปฎิบัติการท่ีเป็นลาย
ลักษณ์อักษรเพื่อยึดถือเป็นแนวทางร่วมกัน
อย่างชัดเจน 

3.ระบบการ
ปฏิบัติงาน 
(Systems : S3) 

1.ค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้รับบริการ 
2.มีช่องทางในการเข้าถึงระบบบริการ 
ข้อมูลสุขภาพ และเสนอข้อร้องเรียนต่อ
บุคคล องค์กรได้อย่างเปิดเผย 
3.มีระเบียบวินัยปฏิบัติตามแบบธรรม
เนียมทหาร 
4.มีระบบ Internet ในหน่วยงานในการใช้
งาน/ให้บริการ มีหลักธรรมาภิบาล ความ
โปร่งใส 

1.ระบบในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
ด้านแพทยต้์องรอการปรับย้ายจากเหล่าทัพ 
หรือท าแผนขอสอบบรรจุ/ไม่สามรถผลิตได้
เอง 
3.มีภารกิจหรือนโยบายเร่งด่วนส่งผลต่อการ
บริหารจัดการก าลังพล 

4.แบบแผนการ
บริหาร  
(Style : S4) 
 
 

1.ผู้บริหารรับฟงัความคิดเห็นขอ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
2.สนับสนนุการมีส่วนรว่มของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
3. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพฒันา
งาน 
4.เป็นตัวอย่างท่ีดีในการปฏิบัติงานตาม 
หลักธรรมาภิบาล 

1.ภารกิจของหน่วยมีความหลากหลายท้ัง
บทบาทด้านการรักษาพยาบาลในท่ีต้ัง  การ
สนับสนุนบรรเทาสาธารณภยั การจัดชุด
แพทย์เคล่ือนท่ี และการตอบสนองภารกิจ
ของผู้บังคับบัญชาท่ีเป็นนโยบายเร่งด่วน 
สนับสนุนกิจกรรมด้านการแพทย์ 
นอกเหนือจากแผนงานท่ีก าหนด 

5.บุคลากรในองค์กร 
(Staff : S5) 

 

1.มีอุดมการณ์ยึดมั่นในเกียรติและศักดิ์ศรี 
มีความเป็นทหารอาชีพ พรอ้มทุ่มเทในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มก าลังความสามารถ 
2.ทีมงาน ให้ความรว่มมือในการท างาน 
3.มีช่องทางในการเพิม่มพนูความรู้และ
ความช านาญในการปฏิบัติงาน 

1.การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายแพทย์
ต้องรอตามวงรอบแผนงานประจ าปี 
เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านการขาดแคลนก าลัง
พล 
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6.ทักษะความรู้แล
ความสามารถของ
บุคลากร 
(Skills : S6) 

1.บุคลากรมีความรู้ทักษะและความ 
ชำนาญเหมาะสมกับงานท่ีรับผิดชอบ 

1.มีการโยกย้ายบ่อย ท าให้ขาดความช านาญ
ในหน้าท่ี 
2.ขาดทักษะในการใช้ระบบเทคโนโลยี 
3.ขาดบุคลากรท่ีมีความช านาญเฉพาะด้าน 

7.ค่านิยมร่วมกัน 
(Shared Values : 
S7) 

1.ถือระเบียบและธรรมเนียมทหารของ
องค์กรร่วมก ัน 
2.ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
 

 1.การปฏิบั ติของบ ุคลากรตามค ่านิยม /
วัฒนธรรม 
 มีความหลากหลาย 
 

 
การตรวจสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร C-PEST 

 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภานอกโดยน าปัจจัย 5 ด้านทีส่งผลต่อการบริหารจัดการ
หน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์มาวิเคราะห์ ให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) ได้แก่  

 1. ด้านพฤติกรรมของผู้รับบริการ (Customer Behaviors : C) วิเคราะห์ในเรื่องผู้รับ
ผลประโยชน์ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนท่ีอยู่โดยรอบ สภาพของคู่แข่งและการแข่งขัน ฯลฯ  

 2. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Pokitical and legal factors : P) วิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ  
แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติฉบับ ท่ี  ๑๒ นโยบายรัฐบาล น โยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม นโยบายของต้นสังกัด กฎ ระเบียบท่ีเกี่ยวกับการบริหารจัดการหน่วยงาน ฯลฯ   

 3. ด้านเศรษฐกิจ (Economic factors : E) วิเคราะห์สภาพและแนวโน้มเศรษฐกิจ สภาพ
เศรษฐกิจของชุมชน ประชาชน ภาวะทางการเงิน การว่างงาน อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ฯลฯ  

 4. ด้าน สังคมและวัฒ นธรรม (Social-cultural factors : S) วิ เคราะห์ โครงสร้าง
ประชากร ค่านิยม ความเช่ือ วัฒนธรรม แนวคิด สภาพและกระแสสังคมและชุมชนท่ีล้อมรอบ ความ
ต้องการของสังคม ปัญหาของสังคม เครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน 

 5. ด้านเทคโนโลยี (Technological factors : T) วิเคราะห์ในเรื่องความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีการบริหารการเข้าถึงระบบเครือข่าย  
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ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร โดยการใช้ C-PEST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็นโอกาส (Opportunities) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (Treat) 

1.ด้านพฤติกรรมของ
ผู้รับบริการ (Customer 
Behaviors : C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Customer Behaviors : 
C)(Customer Behaviors 
: C) 

1.มีระบบและเครือข่ายการสร้างเสริม
สุขภาพ การป้องกันโรคในชุมชน 
2.มีทางเลือกด้านบริการสุขภาพมากขึ้น 
  
 

1.เกิดการระบาดและโรคติดต่อท่ียังป้องกัน
ไม่ได้ เช่น โควิด-19, ไข้เลือดออก 
2.พฤติกรรมสุขภาพเส่ียงต่อการเกิดโรค  
3.ปัญหาสุขภาพของประชากรมีความรุนแรง
และซับซ้อนเพิ่มขึ้น 
  
 
 
 
 

2.ด้านการเมืองและ
กฎหมาย (Pokitical and 
legal factors : P) 

1. มีนโยบายด้านสุขภาพท่ีท าให้ประชาชน 
สามารถเข้าถึงบริการได้ง ่าย 
2.มีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิของ
ผู้รับบริการ 
3. มีการจัดสรรงบประมาณเพ ิ่มเติม 

1.นโยบายเร่งด่วนไม่ได ้อยู่ในแผนยุทธศาสตร์
และม ีมาเรื่อยๆ เพ ิ่มภาระงาน 
2.การร้องเรียนท่ีไม่เป็นธรรม 

3.ด้านเศรษฐกิจ  
(Economic factors : E) 

1.ประชาชนยอมจ่ายเงินลงทุนเพื่อดูแล
สุขภาพมากขึ้น 
2.ธุรกิจด้านสุขภาพและความงามขยายตัว
ขึ้น 

1.ค่าครองชีพสูงขึ้นส ่งผลให้ต ้นทุนบริการ
สูงขึ้น ค่ายาและเวชภัณฑ์แพงขึ้น 
 

4.ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
(Social-cultural factors 
: S) 

1.ค่านิยมด้านการแพทย์ทางเลือกมากข้ึน 
2.พฤติกรรมของดารานักแสดงมีอิทธิพลต่อ
การสร้างเสริมสุขภาพและการออกก าลัง
กายของประชาชน 

1.การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ปัญหาด้านสุขภาพ
จะเพิ่มขึ้น ผู้สูงอายุขาดการดูแลเอาใจใส่ 
2.มีความเหล่ือมล้ าของการเข้าถึงบริการ 
3.มีการผลิตยาและเวชภัณฑ์ปลอมเพิ่มมากขึ้น 

5.ด้านเทคโนโลยี 
(Technological factors 
 : T) 

1.ระบบ IT มีความทันสมัยขึ้น ประชาชน
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพได้
รวดเร็วมากขึ้น 
2.มีช่องทางในการรับส่งข้อมูลเพิ่มมากขึ้น 
3.น าเทคโนโลยีมาใช้ในการดูแลสุภาพ 

1.ส่ือเผยแพร่ข้อมูลบางอย่างท่ีส่งเสริมให้เกิด
พฤติกรรมลอกเลียนแบบท่ีไม่เหมาะสม 
2.มีการใช้ช่องทางส่ือในการโฆษณาสินค้า 
ด้านสุขภาพเกินจริงมากขึ้น 
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2.3.3  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT ANALYSIS) SWOT ANALYSIS 
 

 
 

 
สภาพแวดล้อมภายใน 
จุดแข็ง (Strengths) 
 1. โครงสร้างองค์กรมีการจัดอัตราเฉพาะกิจท่ีชัดเจน  
 2. เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับช้ัน 

 3. ขอบเขตงานรับผิดชอบมีความชัดเจนและเป็นลายลักษณ์อักษร 
 4. หน่วยเหนือมีการก าหนดกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับนโยบาย ท่ีเป็นปัจจุบัน  
 5. มีการก าหนดแผนงานท่ีต้องด าเนินการตามวงรอบในปีงบประมาณ 

       6. ค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้รับบริการ 
 7. มีช่องทางในการเข้าถึงระบบบริการข้อมูลสุขภาพ และเสนอข้อร้องเรียนต่อบุคคล องค์กรได้

อย่างเปิดเผย 
 8. มีระเบียบวินัยปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร 
 9. มีระบบ Internet ในหน่วยงานในการใช้งาน/ให้บริการ มีหลักธรรมาภิบาล ความโปร่งใส 
 10. ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา 
 11. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ใต้บังคับบัญชา 
 12. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการพัฒนางาน 
 13. เป็นตัวอย่างท่ีดีในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล 
 14. มีอุดมการณ์ยึดมั่นในเกียรติและศักด์ิศรี มีความเป็นทหารอาชีพ พร้อมทุ่มเทในการปฏิบัติ

หน้าท่ีอย่างเต็มก าลังความสามารถ 
 15. ทีมงาน ให้ความร่วมมือในการท างาน 
 16. มีช่องทางในการเพิ่มมพูนความรู้และความช านาญในการปฏิบัติงาน 
 17. บุคลากรมีความรู้ทักษะและความช านาญเหมาะสมกับงานท่ีรับผิดชอบ 
 18. ถือระเบียบและธรรมเนียมทหารขององค์กรร่วมกัน 
 19. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
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จุดอ่อน (Weaknesses) 
  1. สัดสวนโครงสร้างอัตราก าลังไม่สมดุล มีจ านวนแพทย์มากกว่าพยาบาลวิชาชี 
  2. ยังไม่ได้จัดท าแผนปฎิบัติการท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อยึดถือเป็นแนวทางร่วมกันอย่างชัดเจน 

3. ระบบในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรด้านแพทย์ต้องรอการปรับย้ายจากเหล่าทัพ หรือท า
แผนขอสอบบรรจุ/ไม่สามารถผลิตได้เอง 

4. มีภารกิจหรือนโยบายเร่งด่วนส่งผลต่อการบริหารจัดการก าลังพล 
  5. ภารกิจของหน่วยมีความหลากหลายท้ังบทบาทด้านการรักษาพยาบาลในท่ีต้ัง การสนับสนุน
บรรเทาสาธารณภัย การจัดชุดแพทย์เคล่ือนท่ี และการตอบสนองภารกิจของผู้บังคับบัญชาท่ีเป็นนโยบาย
เร่งด่วน สนับสนุนกิจกรรมด้านการแพทย์ นอกเหนือจากแผนงานท่ีก าหนด 

6. การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายแพทย์ต้องรอตามวงรอบแผนงานประจ าปี เนื่องจากมี
ข้อจ ากัดด้านการขาดแคลนก าลังพล 

7. มีการโยกย้ายบ่อย ท าให้ขาดความช านาญในหน้าท่ี 
8. ขาดทักษะในการใช้ระบบเทคโนโลยี 
9. ขาดบุคลากรท่ีมีความช านาญเฉพาะด้าน 
10. การปฏิบัติของบุคลากรตามค่านิยม/วัฒนธรรมมีความหลากหลาย 

สภาพแวดล้อมภายนอก 
โอกาส (Opportunities) 
  1. มีระบบและเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคในชุมชน 

 2. มีทางเลือกด้านบริการสุขภาพมากขึ้น 
 3. มีนโยบายด้านสุขภาพท่ีท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย 
 4. มีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิของผู้รับบริการ 
 5. มีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม 
 6. ประชาชนยอมจ่ายเงินลงทุนเพื่อดูแลสุขภาพมากขึ้น 
 7. ธุรกิจด้านสุขภาพและความงามขยายตัวขึ้น 
 8. ค่านิยมด้านการแพทย์ทางเลือกมากข้ึน 
 9. พฤติกรรมของดารานักแสดงมีอิทธิพลต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการออกก าลังกายของ

ประชาชน 
 10. ระบบ IT มีความทันสมัยข้ึน ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพได้รวดเร็วมาก

ขึ้น 
 11. มีช่องทางในการรับส่งข้อมูลเพิ่มมากขึ้น 
 12. น าเทคโนโลยีมาใช้ในการดูแลสุภาพ 

อุปสรรค (Treat) 
 1. เกิดการระบาดและโรคติดต่อท่ียังป้องกันไม่ได้ เช่น โควิด-19, ไข้เลือดออก 
 2. พฤติกรรมสุขภาพเส่ียงต่อการเกิดโรค  
 3. ปัญหาสุขภาพของประชากรมีความรุนแรงและซับซ้อนเพิ่มขึ้น 
 4. นโยบายเร่งด่วนไม่ได้อยู่ในแผนยุทธศาสตร์และมีมาเรื่อยๆ เพิ่มภาระงาน 
 5. การร้องเรียนท่ีไม่เป็นธรรม 
 6. ค่าครองชีพสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนบริการสูงขึ้น ค่ายาและเวชภัณฑ์แพงขึ้น 
 7. ประชาชนต้องใช้เงินจ านวนมากในการจ่ายค่ารักษาพยาล  
 8. การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ปัญหาด้านสุขภาพจะเพิ่มขึ้น ผู้สูงอายุขาดการดูแลเอาใจใส่ 
 9. มีความเหล่ือมล้ าของการเข้าถึงบริการ 
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 10. มีการผลิตยาและเวชภัณฑ์ปลอมเพิ่มมากขึ้น 
 11. ส่ือเผยแพร่ข้อมูลบางอย่างท่ีส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบท่ีไม่เหมาะสม 
 12. มีการใช้ช่องทางส่ือในการโฆษณาสินค้าด้านสุขภาพเกินจริงมากขึ้น 

 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT ANALYSIS) ท้ังสภาพแวดล้อม
ภายในและสภาพแวดล้อมภายนอกพบว่ามีความสอดคล้องกับภารกิจบริบทของหน่วยและวัฒนธรรมของ
องค์กรในปัจจุบัน 
การประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์  
  การก าหนดค่าน้ าหนักคะแนนการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกผู้ศึกษาส่ง
แบบวิเคราะห์การถ่วงน้ าหนักภายในและภายนอกให้กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา แพทย์ 
พยาบาล และก าลังพล จ านวนท้ังส้ิน 5 คน โดยให้พิจารณาตามหลักการและความส าคัญว่าปัจจัยด้านใด
เป็นจุดแข็งหรือปัญหาต่อองค์กรมาก ให้ก าหนดน้ าหนักคะแนนมากกว่า รายการท่ีเป็นจุดแข็งหรือปัญหา
ต่อองค์กรน้อย โดยให้คะแนนรวมของทุกข้อรวมกันเป็น 1 น้ าหนักในแต่ละด้านอาจเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็
ได้ ขึ้นอยู่กับความส าคัญ ได้ผลดังตารางนี้ 

ตารางที่ 4 ค่าน้ าหนักของรายการปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายใน 

คนที่ 
รายการ 
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายใน 

1 2 3 4 5 
 
�̅� 

S1: โครงสร้างองค์กร (Stucture) 0.10 0.15 0.15 0.10 0.10 0.12 
S2: กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) 0.15 0.15 0.10 0.15 0.15 0.14 
S3: ระบบ ในการด า เนิน งานของ
องค์กร (Systems) 

0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 

S4: แบบแผนหรือพฤติกรรมในการ
บริหารของผู้บริหารระดับสูง (Style) 

0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 

S5: บุคลากรในองค์กร (Staff) 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 
S6: ค ว าม รู้ ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง
บุคลากร (Staffs) 

0.15 0.10 0.20 0.15 0.15 0.15 

S7: ค่านิยมร่วมกัน (Shared Value) 0.10 0.10 0.05 0.10 0.10 0.09 
น้ าหนักคะแนนรวม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

ตารางที่ 5 ค่าน้ าหนักของรายการปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอก 

                คนที่ 
รายการ 
ปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอก 

1 2 3 4 5 
 
�̅� 

C : พฤติกรรมของลูกค้า  0.20 0.25 0.20 0.20 0.15 0.20 
P : การเมืองและกฎหมาย  0.20 0.20 0.20 0.20 0.25 0.21 
E : เศรษฐกิจ  0.20 0.20  0.25 0.15 0.25 0.21 
S : สังคมและวัฒนธรรม  0.20 0.15 0.15 0.20 0.15 0.17 
T : เทคโนโลยี  0.20 0.20 0.20 0.25 0.20 0.21 

น้ าหนักคะแนนรวม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 
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การวิเคราะห์องค์กรโดยการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  
 ผู้ศึกษาส่งแบบสอบถามโดยให้กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา แพทย์ พยาบาล และ
ก าลังพล จ านวนท้ังส้ิน 5 คน พิจารณาประเด็น และวิเคราะห์ว่าประเด็นดังกล่าวส่งผลต่อการปฏิบัติงาน
ของกองแพทย์ ในช่องสีเทา       โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 5 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของกองแพทย์มากท่ีสุด 
 4 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของกองแพทย์มาก 
 3 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของกองแพทย์ปานกลาง 
 2 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของมกองแพทย์น้อย 
 1 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของกองแพทย์น้อยที่สุด 

 ผู้วิจัยได้น าผลคะแนนของทุกคนมาหาค่าเฉล่ีย ได้ผลดังตารางท่ี 6 และตารางท่ี 7 ดังนี้  

ตารางที่ 6 การให้คะแนนสภาพแวดล้อมภายใน 7S 
ประเด็นส าคัญ สภาพแวดล้อมภายใน : จุดแข็ง สภาพแวดล้อมภายใน : จุดอ่อน 

คะแนนเฉล่ีย Strength คะแนนเฉล่ีย Weakness 
1.โครงสร้าง 
(Structure : 
S1)  

3.35 
 

4.22 
 

3.60 

S1. โครงสร้ างองค์กรมี การจัดอัตรา
เฉพาะกิจท่ีชัดเจน  
S2. เน้นการม ีส่วนร่วมของบ ุคลากรทุก
ระดับช้ัน 
S3. ขอบเขตงานรับผิดชอบมีความ
ชัดเจน 
และเป็นลายล ักษณ์อ ักษร 

3.60 W1. สั ด ส ว น โ ค ร ง ส ร้ า ง
อัตราก าลังไม่สมดุล มีจ านวน
แ พ ท ย์ ม าก ก ว่ าพ ย าบ าล
วิชาชีพ 

   
2.กลยุทธ์ 

(Strategy : 
S2) 

4.40 
 
 

3.80 

S4. หน่วยเหนือมีการก าหนดกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับนโยบายท่ี
เป็นปัจจุบัน  
S5. มีการก าหนดแผนงานท่ีต้อง
ด าเนินการตามวงรอบในปีงบประมาณ 

4.15 W2. ยังไม่ได้จัดท าแผนปฎิบัติ
การท่ีเป็นลายลักษณ์อักษร
เพื่อยึดถือเป็นแนวทางร่วมกัน
อย่างชัดเจน 

3.ระบบการ
ปฏิบัติงาน 
(Systems : 
S3) 

4.12 
 

3.90 
 
 
 

4.10 
 

4.00 
 

 

S6. ค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ผู้รับบริการ 
S7. มีช่องทางในการเข้าถึงระบบ
บริการข้อมูลสุขภาพ และเสนอข้อ
ร้องเรียนต่อบุคคล องค์กรได้อย่าง
เปิดเผย 
S8. มีระเบียบวินัยปฏิบัติตามแบบธรรม
เนียมทหาร 
S9. มีระบบ Internet ในหน่วยงานใน
การใช้งาน/ให้บริการ มีหลักธรรมาภิ
บาล ความโปร่งใส 

4.24 
 
 
 
 
 

4.25 

W3. ระบบในการสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรด้านแพทย์
ต้องรอการปรับย้ายจากเหล่า
ทัพ หรือท าแผนขอสอบบรรจุ/
ไม่สามรถผลิตได้เอง 
 
W4. มีภารกิจหรือนโยบาย
เร่งด่วนส่งผลต่อการบริหาร
จัดการก าลังพล 

4.แบบ
แผนการ
บริหาร 
(Style : S4) 
 
 

3.50 
 

3.50 
 

3.52 
 

S10. ผู้บริหารรบัฟังความคิดเห็นขอ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
S11. สนับสนนุการมีส่วนร่วมของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
S12. ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการ
พัฒนางาน 

4.30 W5. ภารกิจของหน่วยมีความ
หลากหลายท้ังบทบาทด้าน
การรักษาพยาบาลในท่ีต้ัง  
การสนับสนนุบรรเทาสาธารณ
ภัย การจัดชุดแพทย์เคล่ือนท่ี 
และการตอบสนองภารกิจของ
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3.40 S13. เป็นตัวอย่างท่ีดีในการปฏิบัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

ผู้บังคับบัญชาท่ีเป็นนโยบาย
เร่งด่วน สนับสนนุกิจกรรม
ด้านการแพทย์ นอกเหนอืจาก
แผนงานท่ีก าหนด 

5.บุคลากรใน
องค์กร (Staff 
: S5) 

 

4.20 
 
 
 

3.90 
 

3.55 

S14. มีอุดมการณ์ยึดมั่นในเกียรติและ
ศักดิ์ศรี มีความเป็นทหารอาชีพ พร้อม
ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ 
S15. ทีมงาน ให้ความร่วมมอืในการ
ท างาน 
S16. มีช่องทางในการเพิ่มมพนูความรู้
และความช านาญในการปฏิบัติงาน 

4.12 W6. การพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรสายแพทย์ต้องรอ
ตามวงรอบแผนงานประจ าปี 
เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านการ
ขาดแคลนก าลังพล 
 

6.ทักษะ
ความรู้แล
ความสามารถ
ของบุคลากร 
(Skills : S6) 

4.15 S17. บุคลากรมีความรู้ทักษะและความ 
ชำนาญเหมาะสมกับงานท่ีรับผิดชอบ 

3.90 
 

3.30 
 

3.30 

W7. มีการโยกย้ายบ่อยท าให้
ขาดความช านาญในหน้าท่ี 
W8. ขาดทักษะในการใช้
ระบบเทคโนโลยี 
W9. ขาดบุคลากรท่ีมีความ
ช านาญเฉพาะด้าน 

7.ค่านิยม
ร่วมกัน 
(Shared 
Values : S7) 

4.00 
 

4.50 

S18. ถือระเบียบและธรรมเนียมทหาร
ขององค์กรร่วมก ัน 
S19. ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
 

3.20 W10. การปฏิบัติของบ ุคลากร
ตามค ่านิยม/วัฒนธรรม 
 มีความหลากหลาย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 
 

ตารางที่ 7 การให้คะแนนสภาพแวดล้อมภายนอก โดยการใช้ C-PEST 

 

 

ประเด็นการ
วิเคราะห ์

สภาพแวดล้อมภายใน : โอกาส
 สภาพแวดล้อมภายใน : จุดอ่อน 

สภาพแวดล้อมภายนอก : ภาวะคุกคาม
 
สภ
าพ
แว
ดล้
อม
ภา
ยใ
น : 
จุด
อ่อ
น 

คะแนนเฉล่ีย Opportunities คะแนนเฉล่ีย
คะแนนเฉล่ีย 

Treat 

1.ด้านพฤติกรรม
ของผู้รับบริการ 
(Customer 
Behaviors : C) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (Customer 
Behaviors : 
C)(Customer 
Behaviors : C) 

3.75 
 
 

3.85 

O1. มีระบบและเครือข่ายการ
สร้างเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค
ในชุมชน 
O2. มีทางเลือกด้านบริการ
สุขภาพมากขึ้น 
  
 

4.20 
 
 

3.90 
 

4.25 

T1. เกิดการระบาดและ
โรคติดต่อท่ียังป้องกันไม่ได้ เช่น 
โควิด-19, ไข้เลือดออก 
T2. พฤติกรรมสุขภาพเส่ียงต่อ
การเกิดโรค  
T3. ปัญหาสุขภาพของประชากร
มีความรุนแรงและซับซ้อน
เพิ่มขึ้น 
 
3.ปัญหาสุขภาพของประชากรมี
ความรุนแรงและซับซ้อนเพิ่มขึ้น 
  
 
 
 
 

2.ด้านการเมือง
และกฎหมาย 
(Pokitical and 
legal factors : 
P) 

4.20 O3. มีนโยบายด้านสุขภาพท่ีท าให้
ประชาชน 
สามารถเข้าถึงบริการได้ง ่าย 
O4. มีกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค
และสิทธิของผู้รับบริการ 
O5.  มีการจัดสรรงบประมาณ
เพ ิ่มเติม 

4.26 
 
 

3.30 

T4. นโยบายเร่งด่วนไม่ได ้อยู่ใน
แผนยุทธศาสตร์และม ีมาเรื่อยๆ 
เพ ิ่มภาระงาน 
T5. การร้องเรียนท่ีไม่เป็นธรรม 

3.ด้านเศรษฐกิจ  
(Economic 
factors : E) 

4.10 
 

4.00 

O6. ประชาชนยอมจ่ายเงินลงทุน
เพื่อดูแลสุขภาพมากขึ้น 
O7. ธุรกิจด้านสุขภาพและความ
งามขยายตัวขึ้น 

4.20 T6. ค่าครองชีพสูงขึ้นส ่งผลให้
ต ้นทุนบริการสูงขึ้น ค่ายาและ
เวชภัณฑ์แพงขึ้น 
 

4.ด้านสังคมและ
วัฒนธรรม 
(Social-cultural 
factors : S) 

3.80 
 

4.15 

O8. ค่านิยมด้านการแพทย์
ทางเลือกมากข้ึน 
O9. พฤติกรรมของดารานักแสดง
มีอิทธิพลต่อการสร้างเสริมสุขภาพ
และการออกก าลังกายของ
ประชาชน 

4.18 T7. การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ 
ปัญหาด้านสุขภาพจะเพิ่มขึ้น 
ผู้สูงอายุขาดการดูแลเอาใจใส่ 
T8. มีความเหล่ือมล้ าของการ
เข้าถึงบริการ 
T9. มีการผลิตยาและเวชภัณฑ์
ปลอมเพิ่มมากขึ้น 

5.ด้านเทคโนโลยี 
(Technological 
factors 
 : T) 

4.10 
 
 
 

3.70 
 

3.85 

O10. ระบบ IT มีความทันสมัยขึ้น 
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารด้านสุขภาพได้รวดเร็วมาก
ขึ้น 
O11. มีช่องทางในการรับส่งข้อมูล
เพิ่มมากขึ้น 
O12. น าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ดูแลสุภาพ 

3.80 
 
 
 

3.70 

T10. ส่ือเผยแพร่ข้อมูลบางอย่าง
ท่ีส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรม
ลอกเลียนแบบท่ีไม่เหมาะสม 
 
T11. มีการใช้ช่องทางส่ือในการ
โฆษณาสินค้า 
ด้านสุขภาพเกินจริงมากขึ้น 
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2.5 การสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
การก าหนดค่าน้ าหนักคะแนนการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  โดยแจกแบบให้

คะแนนให้กับกลุ่มตัวอย่างพิจารณาประเด็น และวิเคราะห์ว่าประเด็นดังกล่าวส่งผลต่อการปฏิบัติงานของ
กองแพทย์ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
 5 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของกองแพทย์มากท่ีสุด 
 4 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของกองแพทย์มาก 
 3 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของกองแพทย์ปานกลาง 
 2 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของกองแพทย์ยน้อย 
 1 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของกองแพทย์น้อยท่ีสุด 
 โดยมีการก าหนดน้ าหนักในแต่ละด้านของ 7S ตามความส าคัญ โดยมีหลักการว่าปัจจัยด้านใดท่ี
เป็นจุดแข็งหรือปัญหามากต่อกองแพทย์จะก าหนดน้ าหนักคะแนนมากกว่ารายการท่ีเป็นจุดแข็งหรือปัญหา
ต่อกองแพทย์น้อย เพื่อน าไปก าหนดกลยุทธ์และจัดล าดับความส าคัญของการพัฒนา 

ตารางที่ 8 การสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายใน 

รายการปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายใน น้ าหนัก 
คะแนนเฉลี่ย 

คะแนนเฉลี่ย x
น้ าหนัก 

สรุปผล 
(จุดแข็ง-
จุดอ่อน) จุดแข็ง จุดอ่อน จุดแข็ง จุดอ่อน 

S1: โครงสร้างองค์กร (Stucture) 0.12 3.70 3.60 0.44 0.43 0.01 
S2: กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) 0.14 4.10 4.15 0.57 0.58 0.01 
S3: ระบบในการด าเนินงานขององค์กร  0.15 4.03 4.25 0.60 0.63 -0.03 
S4: แบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหาร
ของผู้บริหารระดับสูง (Style) 

0.20 3.48 4.30 0.69 0.86 -0.17 

S5: บุคลากรในองค์กร (Staff) 0.15 3.88 4.12 0.58 0.61 -0.03 
S6: ความรู้ความสามารถของบุคลากร 
(Skill) 

0.15 4.15 3.50 0.62 0.53 0.09 

S7: ค่านิยมร่วมกัน (Shared Value) 0.09 4.25 3.20 0.38 0.29 0.09 
เฉลี่ยปัจจัยภายใน +3.80 -3.93  
สรุปปัจจัยภายใน -0.13  

การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก  มีการก าหนดน้ าหนักในแต่ละด้านของ C-PEST ตาม
ความส าคัญ โดยมีหลักการว่าปัจจัยด้านใดท่ีเป็นโอกาสหรืออุปสรรคต่อกองแพทย์มากจะก าหนดน้ าหนัก
คะแนนมากกว่ารายการท่ีเป็นโอกาสหรืออุปสรรคต่อกองแพทย์น้อย เพื่อน าไปก าหนดกลยุทธ์และจัดล าดับ
ความส าคัญของการพัฒนา 
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ตารางที่ 9 การสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายนอก 

รายการปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอก น้ าหนัก 
คะแนนเฉลี่ย 

คะแนนเฉลี่ย x
น้ าหนัก สรุปผล 

โอกาส อุปสรรค โอกาส อุปสรรค 
C : พฤติกรรมของลูกค้า (Customer 
Behavior) 

0.20 3.80 4.11 0.76 0.82 -0.06 

P : การเมืองและกฎหมาย (Political and 
Legal) 

0.21 4.20 3.78 0.88 0.79 0.09 

E : เศรษฐกิจ (Economic)  0.21 4.05 4.20 0.85 0.88 -0.03 
S : สังคมและวัฒนธรรม (Social – 
cultural) 

0.17 3.98 4.18 0.67 0.71 -0.04 

T : เทคโนโลยี (Technological) 0.21 3.88 3.75 0.81 0.78 0.03 
เฉลี่ยปัจจัยภายนอก +3.97 -3.98  
สรุปปัจจัยภายนอก -0.01  

 
  2.6 การประเมินต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร 
  จากคะแนนข้างต้นจะน าไปสู่การจัดท ากราฟแสดงสถานภาพขององค์กร ซึ่งการประเมิน
สถานภาพขององค์กรเป็นลักษณะใด ซึ่งการแสดงสถานภาพของหน่วยงานจะบ่งบอกถึงสถานภาพ 4 
ลักษณะ ดังนี้ 
     1. Stars (เอื้อและแข็ง) เป็นต าแหน่งท่ีบ่งบอกว่าองค์กรโดยภาพรวมส่วนใหญ่มีปัจจัย
ภายนอกท่ีเป็นโอกาส และมีปัจจัยภายในท่ีแข็ง เป็นหน่วยงานท่ีมีความพร้อมสูง เมื่อองค์กรมีสถานภาพ
เป็น Stars ให้ก าหนดกลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive) ต้องรักษาความเป็น Stars ให้ยืนยงต่อไปและพัฒนางาน
ต่อยอด  
     2. Question Marks (เอื้อแต่อ่อน) เป็นต าแหน่งท่ีบ่งบอกว่าองค์กรโดยภาพรวมส่วน
ใหญ่มีปัจจัยภายนอกเอื้อ มีความพร้อมสูงให้การสนับสนุน แต่ปัจจัยภายในองค์การอ่อน หากแก้ปัญหา
จุดอ่อนขององค์กรได้ จะน าไปสู่สภาพท่ีเอื้อและแข็ง Stars ได้ ให้ก าหนดกลยุทธ์พัฒนาองค์กร 
(Turnaround) 
     3. Cash Cows (ไม่เอื้อแต่แข็ง) เป็นต าแหน่งท่ีบ่งบอกว่าองค์กรในภาพรวม ส่วนใหญ่
ภายนอกองค์กรมีอุปสรรค มีปัญหา แต่ภายในองค์กรแข็ง มีความพร้อมมีความเข้มแข็ง หากรอให้ปัจจัย
ภายนอกเป็นโอกาสเอื้อต่อการพัฒนาองค์กร หรือพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสก็จะสามารถพัฒนาองค์กร
น าไปสู่สภาพท่ีเอื้อและแข็ง Stars ได้ ให้ก าหนดกลยุทธ์ป้องกัน/แตกตัว (Defend/Diversify) 
     4. Dogs (ไม่เอื้อและอ่อน) เป็นต าแหน่งท่ีบ่งบอกว่าองค์กรโดยภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ใน
สภาพแวดล้อมท่ีท้ังภายนอกไม่เอื้อ ภายในอ่อน มีปัญหาล่อแหลมต่อการประสบความล้มเหลวค่อนข้างสูง 
จึงเป็นไปได้ว่าต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน เพราะหากด าเนินการต่อไป ปัญหาจะสะสมขึ้นเรื่อยๆ ถึงอาจขั้น
แก้ไขไม่ได้ต้องยุบองค์กร ให้ก าหนดกลยุทธ์ประคองตัว/ถอย (Retrenchment) 
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จากกราฟ จะเห็นว่าจุดแรเงาหรือจุดสีด าหรือจุดไข่แดงพร้อมลูกศรจะปรากฏอยู่ในด้านจุดอ่อน
และอุปสรรค ซึ่งถือว่าเป็น Dogs แสดงให้เห็นว่าองค์กรมีจุดอ่อนภายใน และต้องรับมือกับอุปสรรคต่างๆ
จากปัจจัยภายนอกท่ีพร้อมเข้ามามีผลกระทบในด้านต่างๆ หากมีการแก้ปัญหาหรือจุดอ่อนจะท าให้องค์กร
มีความเข้มแข็งมากขึ้น อันจะน าไปสู่สถานภาพท่ีเอื้อและแข็ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

W 
-3.93 

 
T 
-3.98 

O  
+ 3.97 
 
 

S 
+ 3.80 
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บทที่ 3 

ยุทธศาสตร์ขององค์กร 
หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

 เป็นหน่วยงานหลักท่ีมีภารกิจพัฒนาศักยภาพของคน ชุมชน และพื้นท่ี เพื่อความมั่นคง 
ประกอบด้วย  
      1. ความมั่นคงทางสภาพสังคม โดยใช้โครงการพัฒนาท่ีหน่วยสนับสนุนให้กับประชาชน 
และการปฏิบัติงานของหน่วยท่ีบูรณาการการแก้ปัญหาส าคัญทางสังคม ซึ่งเป็นปัญหาส าคัญของชาติ
ร่วมกับหน่วยงานราชการท่ีเกี่ยวข้อง ก่อให้เกิดความเช่ือมั่นและศรัทธาแก่ประชาชนในด้านความรักชาติ
และสถาบันพระมหากษัตริย์ 
      2. ความมั่นคงในด้านพื้นท่ี โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของพื้นท่ีให้เกื้อกูล
ต่อการป้องกันประเทศ ท้ังในเรื่องเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ ากินน้ าใช้ ท่ีสอดคล้องกับแผนป้องกันประเทศ 
ตลอดจนการพัฒนาท่ีเกื้อกูลต่อการเป็นแหล่งเสบียงในสนามรบ ต้ังแต่ยามปกติ  
 

 
ภาพท่ี 7 แผนงานและนโยบายหนวยบัญชาการทหารพัฒนา 
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เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (END) (วิสัยทัศน์ /พันธกิจ/เป้าประสงค์) 
    วิสัยทัศน์ หนวยบัญชาการทหารพัฒนาไดก าหนดบนพื้นฐานของภารกิจ ดังนี้ “เปนหน
วยงานหลักช้ันเยี่ยมของกองทัพไทย ในดานการพัฒนาเพื่อความมั่นคงและ เตรียมความพรอมของ
ทรัพยากรบุคคล ชุมชน พื้นท่ี เพื่อปองกันภัยคุกคามทุกรูปแบบ และประชาชนมี ความเช่ือมั่นศรัทธาตอก
องทัพไทย” 

 พันธกิจ 
 1. เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. สนับสนุนภารกิจของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ 

การช่วยเหลือประชาชน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและภัยพิบัติ 
 3. สนับสนุนภารกิจของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาส าคัญเร่งด่วนของชาติ ตลอดจนปฏิบัติ

ภารกิจอื่น ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 เป้าประสงค์  ในการด าเนินงานในห้วง ปี พ.ศ.2563 – 2567 ดังนี้ 
 1.สร้างความเช่ือมั่นและศรัทธาแก่ประชาชนในด้านความรักชาติและสถาบัน

พระมหากษัตริย์ 
 2.พัฒนาคน ชุมชน พื้นท่ี ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน มีความสมดุลแบบองค์

รวมและเกื้อกูลต่อการป้องกันประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างสมพระเกียรติ และสนับสนุนการ
ด าเนินการโครงการพระราชด าริ  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตลอดจนน าแนวพระราชด าริมา
ขยายผลให้เป็นท่ีประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจของ
ประชาชนชาวไทย และเป็นสถาบันหลักท่ีส าคัญยิ่ง ในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาศักยภาพของ คน ชุมชน พื้นท่ี ให้เกื้อกูลต่อการผนึก
ก าลังป้องกันประเทศพัฒนาศักยภาพของคน ชุมชน และพื้นท่ี ในพื้นท่ีเป้าหมายของ หน่วยบัญชาการ
ทหารพัฒนา ให้มีภูมิคุ้มกัน มีความมั่นคงแบบองค์รวม พร้อมท่ีจะเผชิญปัญหาในทุกมิติของความมั่นคง 
โดยใช้ศักยภาพในรูปแบบของแผนงานการพัฒนาท่ีมีอยู่ ลดเงื่อนไขของปัญหาท่ีกระทบต่อความมั่นคงใน
ทุกมิติ และเสริมสร้างให้มีความพร้อมท่ีจะเผชิญปัญหา สามารถพึ่งพาตนเองได้ เพื่อให้ผลลัพธ์การพัฒนา 
ส่งผลให้คน ชุมชน มีความสุขอย่างยั่งยืนในการด าเนินชีวิต และพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติการของทหารได้ำ  

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สนับสนุนการแก้ไขปัญหาท่ีส าคัญเร่งด่วนของชาติ 
เตรียมความพร้อมของก าลังพล ยุทโธปกรณ์ และน าศักยภาพท่ีมีอยู่เข้าร่วมปฏิบัติงานในการแก้ไขปัญหา
ส าคัญเร่งด่วนของชาติ การสนับสนุน  ส่วนราชการอื่น อาทิ การสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด การ
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม การบริหารจัดการน้ าเพื่อป้องกันและ
แก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์กร พัฒนาองค์กรให้มีความทันสมัย ท้ังด้าน
ประสิทธิภาพ โดยปรับระบบการท างาน ให้มีมาตรฐาน การพัฒนาขีดสมรรถนะ และวัฒนธรรมการท างาน 
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ท้ังในระดับบุคคลและระดับองค์กร ตลอดจนพัฒนาด้านการบริการ ด้านการบริหาร การพัฒนาระบบ
บริหารความรู้ในองค์กร และการจัดการสารสนเทศ เพื่อให้เป็นองค์กรมีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย 
  แผนที่ยุทธศาสตร (AFDC Stategy Map) หนวยบัญชาการทหารพัฒนา ไดพัฒนาแผน
ท่ียุทธศาสตร เพื่อแสดงทิศทางและแนวทาง ในการด าเนินยุทธศาสตรหนวยบัญชาการทหารพัฒนาใหกับ
หนวยขึ้นตรงใช้เปน แนวทางในการรวมกัน ขับเคล่ือน ดังนี้  
  เปาประสงค (Ends) ในแตละประเด็นยุทธศาสตรท่ีจะน าไปสูการบรรลุความส าเร็จตาม 
วิสัยทัศน ก าหนดไว 4 หัวขอ ดังนี้  
  1. สถาบันพระมหากษัตริยไดรับการเทิดทูนอยางสมพระเกียรติ 
  2. ประชาชนมีความเช่ือมั่น ศรัทรา และมีจิตส านึกในการปองกันและตอสูกับภัยคุกคาม 
  3. พื้นท่ีสวนหลังไดรับการพัฒนาและเสริมสรางระบบงานใหมีประสิทธิภาพตอกองทัพ 
  4. ปญหาส าคัญเรงดวนของชาติ ไดรับการปองกันและแกไขอยางทันท่วงที 
กลยุทธ์ในการด าเนินการ (WAYS) (ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์) 
  กลยุทธ (Ways) ท่ีจะท าใหบรรลุเปาประสงค ก าหนดไว 6 หัวขอ ดังนี้  
  1. สงเสริมใหประชาชนไดเรียนรูโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ รวมทั้งการ ด าเนิน
ชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
  2. เสริมสรางความจงรักภักดีและรณรงคใหประชาชนแสดงออกถึงความเขมแข็งของ 
มวลชนท่ีมีความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย 
   3. พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับบุคคลใหมีความอยูดีกินดีอยาง 
  4. สงเสริมการรวมกลุมของชุมชนในรูปแบบตาง ๆ ใหมีความเขมแข็งและมีระบบการ 
บริหารท่ีดี 
   5. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานใหสามารถสนับสนุนการเตรียมความพรอมของพื้นท่ีในการ 
ปฏิบัติการตามแผนปองกันประเทศ  
  6. ปฏิบัติภารกิจในการปองกันและแกไขปญหาส าคัญเรงดวนของชาติ ตามนโยบาย 
สถานการณ และท่ีไดรับมอบหมาย  
มาตรการ/ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง (MEANS) (แผนงาน/โครงการ/เครื่องมือ/กลไก) 

 ทรัพยากร(Means) ในการด าเนินกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมา คือขีดความสามารถใน
การปฏิบัติงานของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาท้ัง 8 แผนงานหลักได้แก่แผนงานก่อสร้างเส้นทางคมนาคม
แผนงานส่งเสริมการเกษตร และสหกรณ์แผนงานพัฒนาแหล่งนแผนงานพัฒนาชุมชนและสาธารณูปการ 
แผนงานด้านสาธารณสุขแผนงานศึกษาศาสนา และวัฒนธรรมแผนงานการปฏิบัติ การจิตวิทยาและ
ประชาสัมพันธ์ และแผนงานสังคมสงเคราะห์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ก าหนด 8 แผนงานหลัก ได้แก่                  

 1. แผนงานสร้างเส้นทางคมนาคม ถนนหนทางนับเป็นปัจจัยส าคัญในการน าความเจริญ
เข้าไปสู่ท้องถิ่น พร้อม ๆ กับการน าผลผลิต ของผู้คนออกมาสู่ตลาด อีกท้ังยังเป็นปัจจัยในการด ารง
ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนอย่างยั่งยืนอีกด้วย ขีดความสามารถในการสร้างเส้นทางคมนาคมของ หน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา ได้ทวีความก้าวหน้าทันสมัยขึ้นมา เป็นล าดับ จากถนนลูกรังบดอัดแน่น (ช้ันทาง F 
6) ในอดีต จนมาเป็นถนนลาดยาง (ช้ันทาง F 4 ) ในปัจจุบัน นับหมื่นกิโลเมตรท่ีตัดผ่านป่าทึบ ยอดดอยสูง
ชัน หรือแม้หุบเหวลึกล้ า ล้วนเป็นผลงานท่ี หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เกิดความภาคภูมิใจทุกครั้งท่ีได้
เห็นรถของพี่น้องประชาชนขนพืชผักผลไม้วิ่งไปบนถนน และสะพานท่ีเราต้ังใจสร้างขึ้น และมอบให้อยู่ใน
ความดูแลรับผิดชอบของส่วนราชการในท้องถิ่น 
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   2. แผนงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์  ดังท่ีได้กล่าวไว้เบื้องต้นถึงความต้องการ
ปัจจัยในการด ารงชีพของพี่น้องประชาชนในชนบทว่า นอกจากปัจจัย 4 แล้ว อีกประการหนึ่งก็คือ การมี
อาชีพเล้ียงตัวและครอบครัวนั้น อาชีพของประชากรส่วนใหญ่ ของไทยก็คือ อาชีพทางการเกษตร ท่ีสืบ
ทอดกันมาจากบรรพบุรุษ ดังนั้น อีกแผนงานหนึ่งของ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ก็คือ การเกื้อกูลแก่
การประกอบอาชีพทางการเกษตร ให้ได้ผลมากขึ้น มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะหมายถึงความเป็นอยู่ท่ีดีขึ้น
ของพี่น้องเกษตรกรตามไปด้วย อาทิ การผลิตน้ าเช้ือแช่แข็ง เพื่อผสมเทียมให้แก่แม่โคพันธุ์พื้นเมืองของ
เกษตรกร เพื่อให้ได้ลูกโคพันธุ์ผสมท่ีเล้ียงง่าย โตเร็ว มีความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศ, การผลิตพันธุ์ปลา
น้ าจืดสนับสนุนเกษตรกร โรงเรียนและกลุ่มอาชีพต่างๆ เพื่อน าไปเล้ียงขยายพันธุ์ และปล่อยลงแหล่งน้ า
สาธารณะ, การจัดต้ังโครงการประมงหมู่บ้าน ประมงโรงเรียน รวมท้ังการผลิตเมล็ดพันธุ์หญ้าเพื่อเป็น
อาหารสัตว์ การเพาะพันธุ์กล้าไม้ยืนต้น และการถ่ายทอดความรู้ ทางวิชาการเกษตรสู่พี่น้องเกษตรกร เพื่อ
ความมั่นคงทางอาชีพและรายได้ท่ีพอเพียงแก่การด ารงชีพ นอกจากนั้น ยังได้เริ่มด าเนินงานโครงการ
สหกรณ์การเกษตรในพื้นท่ีปฏิบัติการของ หน่วยพัฒนาการเคล่ือนท่ี มาต้ังแต่วันท่ี 12 กรกฎาคม 2561 
เป็นต้นมา โดยร่วมมือกับ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งในปัจจุบัน มีสหกรณ์
การเกษตรในความดูแลรับผิดชอบของ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จ านวน 35 แห่ง กระจายอยู่ ท่ัวทุก
ภูมิภาค  

 3. แผนงานพัฒนาแหล่งน้ า   ด้วยลักษณะการประกอบอาชีพของคนไทยท่ีอาศัย
ธรรมชาติเป็นส าคัญ เป็นเหตุให้ น้ า ถือเป็นปัจจัยหลักท่ีจะขาดเสียมิได้ ท้ังเพื่อการประกอบอาชีพ และเพื่อ
การอุปโภคบริโภคในชีวิตประจ าวัน ซึ่งแม้ในปัจจุบัน ก็ยังคงมีอีกหลายพื้นท่ีบนผืนแผ่นดินไทย ท่ีเรียกได้ว่า 
ขาดน้ า แผนงานนี้จึงถูกก าหนด ขึ้นมารองรับปัญหาดังกล่าว ด้วยการแก้ไขภาวะขาดน้ าดังกล่าว ท้ังโดย
การขุดสระเก็บน้ า ขุดคลองส่งน้ า หรือสร้างฝายกั้นน้ า สุดแต่ความเหมาะสมของพื้นท่ี เพื่อเป็นแหล่งน้ ากิน
น้ าใช้ของชุมชน เอื้อต่อการประกอบอาชีพ และยังเป็นท่ีรองรับพันธุ์ปลาต่างๆ ท่ีหน่วยพัฒนาการเคล่ือนท่ี 
น าไปปล่อยไว้เพื่อขยายพันธุ์เป็นอาหาร ส าหรับชุมชนต่อไปด้วย 

 4. แผนงานพัฒนาชุมชนและสาธารณูปการ  แผนงานนี้เป็นไปเพื่อความเป็นระเบียบ 
เพียบพร้อมด้วยส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นของชุมชน ท่ี หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ค านึงถึงเป็น
ประการส าคัญ ได้แก่ การสร้างถนนภายในหมู่บ้าน การขุดเจาะบ่อน้ าบาดาล การสร้างระบบประปา
หมู่บ้าน ระบบประปาภูเขา การสร้างถังเก็บน้ าฝน สร้างศาลาประชาคม ศาลาท่ีพักริมทาง และ สนามเด็ก
เล่น ซึ่งล้วนเป็นไปเพื่อการใช้ชีวิตอย่างร่มเย็น เป็นสุขของราษฎร 

 5. แผนงานการสาธารณสุข  เป็นอีกแผนงานหนึ่งท่ีมุ่งกระท าเพื่อความอยู่เย็นเป็นสุขของ
ราษฎร ซึ่งได้แก่ การมีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ เริ่มต้ังแต่ การให้ความรู้เกี่ยวกับการด าเนิน
ชีวิตท่ีถูกหลักสุขอนามัย การป้องกันโรค การวางแผนครอบครัว การสร้างสถานีอนามัยให้แก่หมู่บ้านและ
ประสานขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าท่ี ประจ าสถานีอนามัย นอกจากนั้น ทุกหน่วยพัฒนาการเคล่ือนท่ี ยัง
ได้ให้บริการตรวจรักษาโรคแก่ประชาชน ณ ท่ีต้ังหน่วยโดยไม่คิดมูลค่า และจัดชุดแพทย์เคล่ือนท่ีออกไป
ให้บริการถึงหมู่บ้าน เพื่อบรรเทาปัญหา การขาดแคลนแพทย์ในชนบท รวมท้ังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในด้านสุขภาพอนามัยอีกด้วย 
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 6. แผนงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  เป็นแผนงานเพื่อเพิ่มคุณภาพทาง
การศึกษาให้แก่เยาวชน อันเป็นทรัพยากรล้ าค่าของชาติ โดยการส่งเสริมการศึกษาในโรงเรียน เช่น สร้าง
อาคารเรียน จัดหาอุปกรณ์การเรียน การกีฬา ทุนการศึกษา และส่งเสริมการศึกษานอกโรงเรียน เช่น การ
จัดต้ังศูนย์เยาวชน การฝึกอาชีพให้แก่เยาวชน รวมท้ังการขยายโอกาส ทางการศึกษาและฝึกอาชีพแก่
ทหารกองประจ าการ เพื่อใช้ประกอบอาชีพ และก้าวไปสู่การเป็นผู้น าในการ พัฒนาท้องถิ่นในอนาคต โดย
ไม่ละเลยท่ีจะเน้นให้เยาวชนและประชาชนร าลึกถึงวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น ตลอดจนศาสนาอันเป็น
เครื่องน าทางไปสู่ความดีงามไปพร้อมๆกันด้วย 

 7. แผนงานการประชาสัมพันธ์และจิตวิทยา  ในโลกแห่งความเสมอภาคในการรับรู้
ข่าวสารนี้ การประชาสัมพันธ์นับเป็นส่ิงจ าเป็นท่ีจะช่วยให้ ประชาชนได้มีโอกาสรับรู้ข่าวสารท่ีถูกต้อง เป็น
จริง ไม่บิดเบือน แผนงานนี้จึงถูกก าหนดขึ้นเพื่อตอบสนอง ความต้องการบริโภคข่าวสารของประชาชนใน
พื้นท่ีห่างไกล รวมท้ังเพื่อเป็นการขจัดข่าวลือ และการ โฆษณาชวนเช่ือต่าง ๆ ตลอดจนปลูกฝังอุดมการณ์
รักและเทิดทูนในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ แก่ประชาชน ด้วยส่ือทุกชนิดท่ีหน่วยมีอยู่ ไม่ว่า
จะเป็น หอกระจายข่าว สถานีวิทยุกระจายเสียงของหน่วย ตลอดจนการใช้ส่ือบุคคล ด้วยการจัดชุด
พัฒนาการเคล่ือนท่ีออกไปเยี่ยมเยียน เพื่อช่วยเหลือประชาชน และรับรู้ปัญหาอุปสรรคต่างๆในแต่ละ
ชุมชนอย่างสม่ าเสมอ 

 8. แผนงานสังคมสงเคราะห์และอื่นๆ  ความเดือดร้อนส าหรับผู้ยากไร้นั้น เกิดขึ้นได้ทุก
เวลา และจะหนักหนาสาหัสยิ่งขึ้น ในยามท่ีต้อง ประสบภัยพิบัติ ดังนั้น แผนงานนี้จึงเป็นไปเพื่อให้ความ
ช่วยเหลือแก่ประชาชนท่ีเดือดร้อน ได้รับความสูญเสีย ในยามท่ีเกิดภัยดังกล่าวขึ้น ไม่ว่าจะเป็น อุทกภัย 
วาตภัย อัคคีภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว ภัยจากการสู้รบบริเวณชายแดน หรือภัยอันเกิดจากอุบัติเหตุท่ีส่งผลถึง
ผู้คนจ านวนมาก ซึ่งการช่วยเหลือ ตามแผนงานนี้ จะกระท าในนาม ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย หน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา (ศบภ.นทพ.) ซึ่ งเป็นหน่วยปฏิบั ติหลัก ในงานบรรเทาสาธารณภัย ของ
กองบัญชาการทหารสูงสุด และแม้กระท่ังในยามปกติ พี่น้องประชาชนท่ียากจน หรือเด็กนักเรียนท่ีขาด
แคลน ก็ถือเป็นหน้าท่ีท่ีหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จะต้องดูแล ให้ความช่วยเหลือ เพื่อให้พ้นจากความ
ทุกข์นั้นเช่นกัน 

 จากข้อมูล 8 แผนงาน หลักของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มีส่วนท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงท่ี
จะน ามาก าหนดเป็นแผนการปฎิบัติการกองแพทย์ คือแผนงานข้อท่ี 5 ด้านการสาธารณสุข ซึ่งท่ีผ่านมายัง
ไม่เคยมีการจัดท าเป็นแผนปฎิบัติการ ดังนั้นผู้ศึกษาจึงได้รวบรวมข้อมูลท่ีได้จาก เอกสารหนังสือ ทฎษฏีท่ี
เกี่ยวข้อง ผู้บังคับบัญชา จากการประชุมกลุ่มย่อย การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย น ามาเป็นข้อมูลการ
จัดท าแผนปฏิบัติการกองแพทย์ สสน.นทพ.ดังนี้ 

3.1 เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (END) (วิสัยทัศน์ /พันธกิจ/เป้าประสงค์) 
วิสัยทัศน์เดิม “การแพทย์มาตรฐาน บริการด้วยน้ าใจ ชุดแพทย์ฯ ทันสมัย ห่วงใยประชาชน” 
วิสัยทัศน์ใหม่  มาตรฐานการแพทย์ในระดับกองทัพไทย ชุดแพทย์ทันสมัย ผู้รับบริการศรัทธา

มั่นใจ กองแพทย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา เพื่อประชาชาติไทย  
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พันธกิจ 
 1. เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 2. สนับสนุนภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ตามแนวนโยบายของหน่วยเหนือ 

ในการตรวจรักษาโรคท่ัวไป ให้แก่ก าลังพลและครอบครัว ตลอดจนประชาชนท่ัวไป เพื่อเสริมสร้างความ
มั่นคงของชาติ การช่วยเหลือประชาชน การป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยและภัยพิบัติ 

 3. ด าเนินการด้านเวชกรรมป้องกัน การสุขาภิบาลและควบคุมโรคติตต่อ การตรวจ
สุขภาพประจ าบีให้แก่ก าลังพล การประชาสัมพันธ์ และจัดการอบรมให้ความรู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลรักษา
สุขภาพร่างกายและจิตใจ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับก าลังพล 

เป้าประสงค ์ ในการด าเนินงานในห้วง ปี พ.ศ.2563 – 2565 ดังนี้ 
 1. ตรวจรักษาโรคท่ัวไป ให้แก่ก าลังพลและครอบครัว ตลอดจนประชาชนท่ัวไปท่ีมีปัญหา

ด้านสุขภาพ  ให้สามารถมีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ผลการตรวจสุขภาพประจ าปีดีขึ้น สามารถดูแลตนเองได้ 
  2. ก าลังพลและประชาชนท่ีมารับบริการ มีความเช่ือมั่นศรัทธาต่อ กองแพทย์หน่วย

บัญชาการทหารพัฒนา และกองทัพไทย 
ในประเด็นประเด็นยุทธศาสตร์ กองแพทย์ สสน.นทพ.จะยึดถือตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา มาเป็นแนวทางในการขับเคล่ือนวิสัยทัศน์  ซึ่งประกอบด้วย 4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑  เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒  พัฒนาศักยภาพของ คน ชุมชน ในพื้นท่ี ให้มีภูมิคุ้มกัน มีความมั่นคง

แบบองค์รวม มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง พร้อมท่ีจะเผชิญปัญหาในทุกมิติ สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมี
ความสุข ยั่งยืนในการด าเนินชีวิต และพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารเมื่อได้รับการส่ังการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓   สนับสนุนการแก้ไขปัญหาท่ีส าคัญเร่งด่วนของหน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา อาทิ การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาโรคระบาด โรคติดต่อ ปัญหายาเสพติด  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔  การพัฒนาองค์กร พัฒนาองค์กรให้มีความทันสมัย ท้ังด้านประสิทธิภาพ 
โดยปรับระบบการท างาน ให้มีมาตรฐาน การพัฒนาขีดสมรรถนะ และวัฒนธรรมการท างาน ท้ังในระดับ
บุคคลและระดับองค์กร ตลอดจนพัฒนาด้านการบริการ ด้านการบริหาร การพัฒนาระบบบริหารความรู้ใน
องค์กร และการจัดการสารสนเทศ เพื่อให้เป็นองค์กรมีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย 
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3.2 กลยุทธ์ในการด าเนินการ (WAYS) (ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์)   
เมื่อพิจารณาผลท่ีได้จากการท า SWOT Analysis โดยเรียงล าดับความส าคัญของ จุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาสและอุปสรรค ๕ อันดับแรก แล้วน ามา TOWS Matrix มาใช้เพื่อวิเคราะห์ทางเลือกเชิงกลยุทธ์ท่ี
เป็นไปได้ ซึ่งได้ผลเป็นกลยุทธ์ต่างๆ ดังแสดงตามตารางดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จุดแข็ง (Strengths) 5 อันดับแรก 

 S4.หน่วยเหนือมีการก าหนดกลยุทธ์ ยุทธศาสตร์ สอดคล้องกับนโยบาย ท่ีเป็นปัจจุบัน  
 S14.มีอุดมการณ์ยึดมั่นในเกียรติและศักดิ์ศรี มีความเป็นทหารอาชีพ พร้อมทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าท่ี

อย่างเต็มก าลังความสามารถ 
S2.เน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับช้ัน 
S17.บุคลากรมีความรู้ทักษะและความช านาญเหมาะสมกับงานท่ีรับผิดชอบ 
S19.ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

จุดอ่อน (Weaknesses) 5 อันดับแรก  
W8.ภารกิจของหน่วยมีความหลากหลายท้ังบทบาทด้านการแพทย์ ชุดแพทย์เคล่ือนท่ี การบรรเทาสา

ธารณภัยและการตอบสนองภารกิจของผู้บังคับบัญชาท่ีไม่ได้อยู่ในแผน 
W6.มีภารกิจเร่งด่วนส่งผลต่อการบริหารจัดการก าลังพล 
W5.ระบบในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรสายแพทย์ต้องรอการปรับย้ายจากเหล่าทัพ 
W10.การพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคลยังไม่ท่ัวถึงเนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านการขาดแคลนก าลังพล 
W3.ระดับกอง ยังไม่มีการจัดท าแผนปฎิบัติราชการท่ีเป็นเอกสารเพื่อยึดถือเป็นแนวทางอย่างชัดเจน 

โอกาส (Opportunities) 5 อันดับแรก 
O3.มีนโยบายด้านสุขภาพท่ีท าให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย 
O9.พฤติกรรมของดารานักแสดงมีอิทธิพลต่อการสร้างเสริมสุขภาพและการออกก าลังกายของ

ประชาชน 
O10.ระบบ IT มีความทันสมัยขึ้น ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพได้รวดเร็วมากขึ้น 
O6.ประชาชนยอมจ่ายเงินลงทุนเพื่อดูแลสุขภาพมากขึ้น 
O7.ธุรกิจด้านสุขภาพและความงามขยายตัวขึ้น 

https://www.google.co.th/url?sa=i&url=http://www.marketingteacher.com/tows-analysis/&psig=AOvVaw0BryLhXna0BYj0WDZUqIa4&ust=1590442464980000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjxnIm6zekCFQAAAAAdAAAAABAD
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อุปสรรค (Treat) 5 อันดับแรก 
T1.เกิดโรคระบาดและโรคติดต่อท่ียังป้องกันไม่ได้ เช่น โควิด-19, ไข้เลือดออก 
T4.นโยบายเร่งด่วนไม่ได้อยู่ในแผนยุทธศาสตร์และมีมาเรื่อยๆ เพิ่มภาระงาน 
T6.ค่าครองชีพสูงขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนบริการสูงขึ้น ค่ายาและเวชภัณฑ์แพงขึ้น 
T3.ปัญหาสุขภาพของประชากรมีความรุนแรงและซับซ้อนเพิ่มขึ้น 
T8.การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ ปัญหาด้านสุขภาพจะเพิ่มขึ้น ผู้สูงอายุขาดการดูแลเอาใจใส่  

วิเคราะห์ TOWS Matrix 
ปัจจัยภายนอก/ภายใน SO Strategies (กลยุทธ์เชิงรุก) 
S17+O10 
 
S4+O3 
 
S2++O6 

1.ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับทักษะความช านาญของบุคลากร
ให้บริการสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ 
2.ยึดถือนโยบายของผู้บังคับบัญชา และยุทธศาสตร์ มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับ
แผนการปฎิบัติงาน 
3.สร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ ต้องมคีวามเป็นทหารอาชีพพร้อม
ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มก าลังความสามารถ โดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง 
 

 
ปัจจัยภายนอก/ภายใน WO Strategies (กลยุทธ ์เชิงแก้ไข) 

W8+W6+W5+W10 
+O7 
W3+O3 
 
W10+O9 

1.พัฒนาศักยภาพของบุคลากรรายบุคคลเพื่อรองรับภารกิจทีเพิ่มมากขึ้นและมี
ความหลากหลายในการปฎิบัติ 
2.จัดท าแผนปฎิบัติราชการประจ าปีเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติอย่าง
ชัดเจนท่ัวทั้งองค์กร 
3.เปิดโอกาสให้ดารานักแสดงมาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสริมสุขภาพ 

 
ปัจจัยภายนอก/ภายใน ST Strategies (กลยุทธ์เชิงป้องกัน) 
S4+T4 
S17+T1 
 
S19+T3 
 
S17+T8 

1.ประกาศนโยบายยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับช้ัน 
2.พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน สอบสวน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพให้มี
ประสิทธิภาพ 
3.ส่งเสริมประชาชนให้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสวงหาความร่วมมือสร้างเครือข่าย
ด้านสุขภาพ  
4.ให้ค าแนะน าเรื่องการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุแก่ข้าราชการและก าลังพลในหน่วย 
 

 
ปัจจัยภายนอก/ภายใน WT Strategies(กลยุทธ์เชิงรับ) 
W8+W6+T1 
 
 
 
 

1.เตรียมความพร้อม และจัดท าแผนเผชิญเหตุของหน่วยเพื่อรองรับสถาณการณ์
ไม่คาดคิด ให้การสนับสนุนด้านการแพทย์ ชุดแพทย์เคล่ือนท่ี การบรรเทาสา
ธารณภัยและการตอบสนองภารกิจของผู้บังคับบัญชาได้ทันท่วงที 
- แผนรองรับกรณีเกิดโรคระบาด โรคอุบัติใหม่ 
- แผนบริหารจัดการก าลังพลกรณีมีนโยบายหรือค าส่ังเร่งด่วน 
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W6+T6 
W8+T3 
 

2.ให้ข้อมูลด้านการรักษาแก่ผู้รับบริการอย่างครบถ้วนและถูกต้อง 
3.ส่งเสริมโครงการเวชกรรมป้องกันให้คลอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 
โดยเน้นกลุ่มมีปัญหาสุขภาพรุนแรง โรคท่ีพบบ่อย และโรคท่ีมีความซับซ้อน 
 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategies) 
  กลยุทธ์เชิงรุก เป็นการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งผนวกกับโอกาสท่ีมีอยู่ ซึ่งกลยุทธ์ท่ีก าหนด
ไว้คือการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมถึงมุ่งเน้นการ
ท างานโดยยึดถือนโยบายของผู้บังคับบัญชา และยุทธศาสตร์ มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับแผนการปฎิบัติงาน 
และสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ ต้องมีความเป็นทหารอาชีพ พร้อมปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็ม
ก าลังความสามารถ โดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง  
กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategies) 
  กลยุทธ์เชิงแก้ไข เป็นการน าโอกาสท่ีมีมาปิดจุดอ่อนของเรา หรือท าให้จุดอ่อนลดลง เป็น
กลยุทธ์เน้นการแก้ไขจุดอ่อนด้วยโอกาสท่ีเข้ามาได้แก่พัฒนาศักยภาพของบุคลากรรายบุคคลเพื่อรองรับ
ภารกิจทีเพิ่มมากขึ้นและมีความหลากหลายในการปฎิบัติ รวมถึงจัดท าแผนปฎิบัติราชการประจ าปีเพื่อให้
ก าลังพลใช้เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจนท่ัวท้ังองค์กร และในปัจจุบันนี้ดารานักแสดงจะมีอิทธิพล 
ต่อการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการออกก าลังกายหรือของประชาชนเพิ่มมากขึ้น เช่น กิจกรรมการวิ่ง การ
ปั่นจักรยาน หน่วยงานจึงควรเปิดโอกาสให้ดารานักแสดงท่ีมีช่ือเสียงมาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเสริม
สุขภาพ  
กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategies) 
  กลยุทธ์เชิงป้องกัน เป็นการน าจุดแข็งมาป้องกันอุปสรรค เพื่อให้องค์กรสามารด าเนิน
ภารกิจได้ตามแนวทางท่ีก าหนดไว้ โดยการประกาศนโยบายยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร
ทุกระดับช้ัน ในขณะเดียวกันควรเร่งพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน สอบสวน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพให้
มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในขณะนี้สถาณการ์ณโรคระบาด COVID -19 ยังควบคุมไม่ได้ ส่งเสริมประชาชน
ให้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อแสวงหาความร่วมมือสร้างเครือข่ายด้านสุขภาพ และบุคลากรควรให้ค าแนะน าเรื่อง
การดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุในครอบครัวแก่ข้าราชการและก าลังพลในหน่วยเพื่อป้องกันผู้สูงอายุถูก
ทอดท้ิง 
กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategies) 
  กลยุทธ์เชิงรับ เป็นการเน้นต้ังรับจากภัยคุกคามและจุดอ่อนท่ีมีอยู่ เพื่อเตรียมความพร้อม
รับมือกับส่ิงท่ีไม่แน่นอนหรือความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้น  ได้แก่การจัดท าแผนเผชิญเหตุของหน่วยเพื่อ
รองรับสถาณการณ์ไม่คาดคิด ให้การสนับสนุนด้านการแพทย์ ชุดแพทย์เคล่ือนท่ึ การบรรเทาสาธารณภัย
และการตอบสนองภารกิจของผู้บังคับบัญชาได้ทันท่วงที เช่นแผนรองรับกรณีเกิดโรคระบาดโรคอุบัติใหม่
แผนบริหารจัดการก าลังพลกรณีมีนโยบายหรือค าส่ังเร่งด่วน จัดเจ้าหน้าท่ีให้ข้อมูลด้านการรักษาแก่
ผู้รับบริการอย่างครบถ้วนและถูกต้อง และส่งเสริมโครงการเวชกรรมป้องกันให้คลอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
โดยเน้นกลุ่มมีปัญหาสุขภาพรุนแรง โรคท่ีพบบ่อย และโรคท่ีมีความซับซ้อน 
3.3 มาตรการ/ปัจจัยที่เก่ียวข้อง (MEANS) (แผนงาน/โครงการ/เคร่ืองมือ/กลไก) 
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นในข้อ 3.1-3.2 นั้น สามารถน ามาวางมาตรการและก าหนด
แผนงานตามยุทธศาสตร์ท้ัง 4 ยุทธศาสตร์ ในระยะ 3 ปี โดยมี  แผนงานโครงการ ดังนี้ 
  แผนงานโครงการท่ี 1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาปรับใช้ในการปฎิบัติงาน การ
ตรวจรักษาและการให้บริการอย่างครบวงจร โดยยึดถือนโยบายของหน่วยเหนือ และส่งเสริมให้ก าลังพลมี
ความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 
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  แผนงานโครงการท่ี 2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายแพทย์รายบุคคลเพื่อรองรับ
ภารกิจทีเพิ่มมากขึ้นและมีความหลากหลายในการปฎิบัติ เช่น การฝึกอบรม การศึกษาเพิ่มพูนความรู้
เฉพาะด้าน 
  แผนงานโครงการท่ี 3 จัดให้มีโครงการเวชกรรมป้องกัน เพื่อให้ความรู้แนวทางป้องกันโรค 
การส่งเสริมสุขภาพ และการฟื้นฟูสุขภาพหลังการเจ็บป่วย 
  แผนงานโครงการท่ี 4 การจัดท าแผนเผชิญเหตุของหน่วยเพื่อรองรับสถาณการณ์ท่ีไม
คาดคิด  
  แผนงานโครงการท่ี 5 จัดท าแผนบริหารจัดการก าลังพลกรณีมีนโยบายหรือค าส่ังเร่งด่วน 
เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีมีจ านวนเพียงพอต่อการปฎิบัติงาน 
   แผนงานโครงการท่ี 6 สนับสนุนกิจการด้านการแพทย์ ชุดแพทย์เคล่ือนท่ึ การบรรเทาสา
ธารณภัย และการตอบสนองภารกิจของผู้บังคับบัญชาเมื่อได้รับการประสาน 
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บทที่ 4 
ข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์ 

ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการน ายุทธศาสตร์ไปใช้ 
  การขับเคล่ือนและการน ายุทธศาสตร์ไปใช้ ให้เกิดผลอย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม ต้อง
อาศัยความร่วมมือร่วมใจของก าลังพลทุกคน การยอมรับในแนวทางของแผนปฎิบัติการกองแพทย์ ซึ่ง
จะต้องมีการศึกษาเรียนรู้ และท าความเข้าใจร่วมกัน ดังนี้ 

 1. ก าลังพลทุกระดับช้ัน ได้ร่วมกันระดมความคิดเห็น ในการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมท่ี
มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของกองแพทย์ฯท้ังปัจจัยภายนอก โอกาสและภัยคุกคาม ปัจจัยภายในท้ัง
จุดอ่อน จุดแข็ง น าไปสู่การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ โดยการ SWOT Analysis การใช้ 
TOWS Matrix ในการจัดกลุ่มแผนปฏิบัติการและสังเคราะห์เป็นแผนทางเลือก ได้แผนการปฏิบัติการกอง
แพทย์ฯ เป็นแผนยุทธศาสตร์ของการด าเนินงาน ให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของหน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา เพื่อพัฒนาต่อยอดการให้บริการแก่ประชาชน 
  2. ผู้บังคับบัญชา ทุกระดับ เห็นชอบแผนปฎิบัติการกองแพทย์ฯ 
  3. ผู้บริหารองค์กร ระดับผู้อ านวยการกอง รองผู้อ านวยการกอง เห็นความส าคัญของการ
มีแผนปฎิบัติการกองแพทย์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิยัติงาน  
  4. ก าลังพลทุกคนภาย ยึดถือแผนปฎิบัติการกองแพทย ์เป็นยุทธศาสตร์ในการขับเคล่ือนงาน 
  5. จัดประชุม ระดมสมองเพื่อสร้างความเข้าใจใน บทบาท ภารกิจ วิสัยทัศน์ และ
ยุทธศาสตร์ของหน่วยให้รับทราบท่ัวกัน 
  6. ผู้บังคับบัญชามอบนโยบาย การปฏิบัติงานภายใต้แผนปฎิบัติการกองแพทย์ และมีการ
ติดตามประเมินผลตามตัวชี้วัดท่ีก าหนดไว้ ภายในขอบเขตและระยะเวลาท่ีก าหนด 
  7. ผู้บริหารต้องให้การสนับสนุนแผนงานหรือโครงการท่ีได้ด าเนินการไว้แล้วให้ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของหน่วย  
  8. มีการทบทวนแผน และปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับสถาณการณ์ปัจจุบัน 
  9. การศึกษาแผนงานและยุทธศาสตร์ขององค์กรส่งผลต่อความเข้าใจในยุทธศาสตร์ชาติ 
ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ต่อตนเอง งาน และประเทศชาติ 

 ยุทธศาสตร์คือแนวทางในการพัฒนาตน พัฒนางาน และพัฒนาชาติให้ไปสู่เป้าหมายท่ี
ก าหนด ท้ังนี้ทุกหน่วยงานท้ังองค์กร ราชการ เอกชน หรือรัฐวิสาหกิจ ควรเห็นความส าคัญและใช้
ยุทธศาสตร์เป็นแผนแม่บทในการพัฒนาโดยก าหนดให้มีความสอดคล้องกับแผนงานของหน่วยและมีทิศทาง
เดียวกันกับนโยบายของรัฐบาล 
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ประวัตยิ่อผู้วิจัย 
 

ชื่อ-สกุล : นาวาอากาศเอกหญิง กฤษณา สมุดสร 

วัน เดือน ปีเกิด : 26 พ.ย.2514 

การศึกษา : ปริญญาตรี พยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ 

    : ปริญญาโท สังคมศาสตร์ สาขาจิตวิทยาชุมชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ประวัติการท างาน : พยาบาลประจ าหอผู้ป่วยอาคารพิเศษ รพ.ภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ 

      หัวหน้าแผนกเวชกรรมป้องกัน กองแพทย์ ส านักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

       ผู้ช่วยนายทหารคนสนิท ประจ า รองปลัดกระทรวงกลาโหม 

      ผู้ช่วยนายทหารคนสนิท ประจ า ปลัดกระทรวงกลาโหม 

5.ประจ ากองบัญชาการกองทัพไทย ช่วยราชการกองแพทย์ ส านักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหาร
พั ฒ น
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