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ก 

บทคัดย่อ 
 
 กรมยุทธการทหาร ได้ก าหนดเปูาหมายการด าเนินการขององค์การในปีงบประมาณ 2565 
เป็น “3 DIGITAL - J3”  (3 Digital Joint of Operations)  โดยมีวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาระบบราชการ            
“เป็นองค์กรน าในการพัฒนาระบบราชการของกองบัญชาการกองทัพไทย” (Leader Enterprise) มุ่งสู่ 
การเป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะสูง (HPO : High Performance Organization) สามารถบริหารจัดการงาน
การพัฒนาระบบราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยสามารถริเริ่ม ต่อยอด ควบคุม ก ากับดูแล งานตาม
นโยบายและงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิผล เป็นแบบอย่างในการด าเนินงานด้านการพัฒนาระบบ
ราชการใหก้ับส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย   
 การศึกษาฉบับนี้ได้ศึกษาความเช่ือมโยงการพัฒนาระบบราชการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ของรัฐบาล โดยมีวัตถุประสงค์  ในการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมท่ีมีผลการทบต่อการด าเนินงานของ      
กรมยุทธการทหาร ท้ังปัจจัยภายในและภายนอก และวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมด้วย SWOT Analysis 
รวมท้ังวิเคราะห์กลยุทธ์ด้วย TOWS Matrix จากการศึกษาพบว่าต าแหน่งทางยุทธศาตร์ของการพัฒนา
ระบบราชการกรมยุทธการทหาร อยู่ในสถานะเป็น Star เพื่อการก าหนดกลยุทธ์เชิงรุกในการพัฒนาและ
ต่อยอดต่อไป   
  จากการศึกษาทางยุทธศาสตร์  โดยการก าหนด END WAYS MEANS ในการจัดท าแผน 
พัฒนาระบบราชการกรมยุทธการทหาร เพื่อรองรับระบบราชการดิจิทัล ระยะ 3 ปี (ปี 2563 - 2565) 
ได้ผลการศึกษา แผนการด าเนินงานพัฒนาระบบราชการกรมยุทธการทหาร ประกอบด้วย 3 ประเด็น
ยุทธศาสตร์  5 เปูาประสงค์ 7 กลยุทธ์  8 แผนงาน/โครงการ ท้ังนี้เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ ในด้าน
กระบวนการบริหารจัดการ  ด้านการพัฒนาบุคลากรและระบบงานรองรับระบบดิจิทัล และ ด้านการ
พัฒนาองค์กร   
 ข้อเสนอแนะท่ีส าคัญในการบรรลุเปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ ต้อง
อาศัยปัจจัยความส าเร็จหลายประการ รวมท้ังจะต้องมีการพัฒนาท่ีสอดรับกันระหว่างระดับผู้ปฏิบัติ
สู่ผู้บริหาร และจากผู้บริหารลงสู่ระดับผู้ปฏิบัติ  ปัจจัยหนึ่งท่ีส าคัญได้แก่ นโยบายการขับเคล่ือนการ
พัฒนาระบบราชการของผู้บังคับบัญชาสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในระดับผู้น า
องค์กร นโยบายของผู้บังคับบัญชา การเอาใจใส่ของหน่วยเหนือ จะส่งผลให้การพัฒนาระบบราชการ
ในกองบัญชาการกองทัพไทยในภาพรวมประสบความส าเร็จอย่างแท้จริง 
 
 
 
 



ข 

ค าน า 
 
 การเปล่ืยนแปลงของสังคมโลกในยุคโลกาภิวัตน์ และความเจริญก้าวหน้า ในเทคโนโลยี
สมัยใหม่ การปฏิรูประบบราชการใช้หลักธรรมาภิบาล การปรับระบบบริหารราชการท่ีมุ่งประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง ท าให้หน่วยงานในภาคราชการต้องปรับระบบการท างานให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดขึ้น ซึ่งการพัฒนาระบบราชการเป็นส่วนหนึ่งของการปรับตัวในภาคราชการ เพื่อรองรับการเปลื่ยน
แปลงไปสู่ประเทศไทย 4.0 ในระบบราชการดิจิดัล  
 แผนพัฒนาระบบราชการกรมยุทธการทหาร เพื่อรองรับระบบราชการดิจิทัล ระยะ 3 ปี                    
(ปี 2563 - 2565)  ท่ีน าเสนอในเอกสารวิชาการฉบับนี้ เป็นการตรวจสอบและการวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อมทางยุทธศาสตร์ โดยวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ท้ังภายในและภายนอก และ
วิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ เพื่อก าหนดเปูาหมายทางยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ในการด าเนินการ  
รวมถึงมาตตรการหรือปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบราชการ 
 ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง ในการน าผล
การศึกษาไปใช้เป็นกรอบแนวทางน าไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบราชการของ                  
กรมยุทธการทหาร ให้เป็นองค์กรน าในการพัฒนาระบบราชการของกองบัญชาการกองทัพไทย และเป็น
แบบอย่างให้กับส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ในการขับเคล่ือนการพัฒนาระบบราชการ
เพื่อให้กองบัญชาการกองทัพไทยบรรลุเปูาหมายการด าเนินงานเป็น “DIGITAL HQ” ต่อไป 
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บทที่  1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 จากสถานการณ์โลกท่ีแข่งขันทางเศรษฐกิจเข้มข้นขึ้น สังคมโลกเช่ือมโยงกันมากขึ้นในสภาพ   
ไร้พรมแดน สภาพแวดล้อมในประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัตร ส่งผลต่อ รูปแบบการ
บริหารจัดการด้านต่างๆ เป็นอย่างมาก รวมถึงการพัฒนาระบบราชการ จึงต้องติ ดตามและประเมิน
สถานการณ์การเปล่ียนแปลงอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง อีกท้ังเทคโนโลยีมีการพัฒนาเปล่ียนแปลงอย่างก้าว
กระโดด และไม่ได้เป็นเพียงเทคโนโลยี ท่ีสนับสนุนการท างานเช่นท่ีผ่านมาอีกต่อไป หากแต่ได้หลอม
รวมเข้ากับวิถีการด าเนินชีวิต และปฏิวัติโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต 
การค้า การบริการ การท างานของรัฐ และกระบวนการทางสังคมไปจากเดิม  ส่งผลให้การท างานท้ังใน
ภาคเอกชนและรัฐบาล ต้องปรับยุทธศาสตร์การท างาน เพื่อบูรณาการการท างานให้สอดคล้องกับ
แนวทางพัฒนาประเทศ 
 ความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในช่วงศตวรรษที่  21 อันเป็นผลมาจากอิทธิพลของ
โลกาภิวัฒน์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมถึงกระแสความเป็นประชิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ประกอบกับความล้มเหลวของภาครัฐ และความไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบราชการใน
การด าเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ท าให้เกิดกระแสแนวความคิดใหม่ในการ
บริหารกิจการบ้านเมือง  
 สถานการณ์การปฏิรูประบบราชการขนาดใหญ่เริ่มในปี 2545 ท่ีเป็นแนวทางการ พัฒนาระบบ
ราชการในปัจจุบันของประเทศ ซึ่งการพัฒนาระบบราชการเกิดขึ้นตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติ
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ท าให้เกิดการจัดตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. ขึ้น เพื ่อท าหน้าที่เป็นเจ้าภาพดูแล  ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการให้เป็นไปอย่างต่อเนื ่อง และบรรลุผลสมตามเจตนารมณ์พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 (Good Governance) 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติ  เป็นเปูาหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมมาภิบาล เพื ่อใช้เป็น
กรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่
เปูาหมายดังกล่าว รัฐบาลได้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ  ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  โดยมี
เปูาหมายเพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาประเทศให้บรรลุตามวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมี
ความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
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และได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 82 ก ประกาศ เรื ่อง ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2561 – 2580)  เมื่อวันท่ี 13 ตุลาคม พ.ศ.2561   
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ฉบับแรกของประเทศไทย       
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา
ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ”          
โดยประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์หลัก  ได้แก่  (1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  (2) ยุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ (4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ท้ังนี้ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้จัดท าแผน
แม่บทรองรับยุทธศาสตร์ชาติขึ้น เพื่อเป็นแนวทางถ่ายทอดให้ส่วนราชการต่าง ๆ ใช้เป็นกรอบแนวทางใน
การจัดท าแผนการปฏิบัติงานต่อไป รวมท้ังรัฐบาลได้ประกาศยกเลิกการจัดท า แผนบริการราชการแผ่นดิน 
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี และแผนนิติบัญญัติ มีการแก้ไขหลักเกณฑ์การจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ  
 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.
2562 ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ โดยจัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี และ
แผนปฏิบัติราชการรายปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภา และ แผนอื่น     
ท่ีเกี่ยวข้อง โดยในขั้นต้นเพื่อให้ทันตามวงรอบงาน   ในวาระเริ่มแรกจึงให้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี        
(ปี 2563 – 2565)  รวมท้ังก าหนดให้ “การบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการ
ด้วยกัน ต้องกระท าโดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางที่ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  (องค์การ
มหาชน) ก าหนดด้วย” และให้ใช้เป็นกรอบในการเสนอค าของบประมาณรายปี โดยให้มีผลบังคับใช้
ในการเสนอค าของบประมาณต้ังแต่ปี 2563 เป็นต้นไป 
 รัฐบาลได้ตระหนักถึงความจ าเป็นในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นองค์ประกอบส าคัญใน
การปฏิรูปประเทศสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 ให้ทันต่อการบริบทการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมท่ี
ก าลังเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วไปสู่ยุคดิจิทัล เพื่อสร้างระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศท่ีขับเคล่ือน
ด้วยนวัตกรรม และสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับประเทศ โดยได้วางรากฐานการพัฒนาและ
ปฏิรูปเชิงโครงสร้าง  โดยได้ปรับบทบาทของกระทรวงเทคโนยีสารสนเทศและการส่ือสาร เป็นกระทรวง
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเป็นกลไกหลักในการผลักดันการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ และมีการตราพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2560 อันเป็น
การวางรากฐานโครงสร้างเชิงสถาบันในการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว 
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  1.1.1 ความสอดคล้องเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับ 2 

 จากการท่ีรัฐบาลได้ให้ความส าคัญและให้การสนุบสนุนแต่ละหน่วยงานต่าง ๆ ในการก้าว
เข้าสู่ยุค 4.0 กระทรวงกลาโหม ในฐานะที่เป็นหน่วยงานในการก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) จึงนับเป็นโอกาสดีท่ีจะพัฒนากองทัพไทยใน
ด้านต่าง ๆ ให้เป็นรูปธรรม โดยการก าหนดนโยบายหรือแผนงานให้ชัดเจน 
 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กรุณาการก าหนดเปูาหมาย ทิศทาง และกรอบการด าเนินงาน 
การวางแผนและพัฒนาระบบการบริหารองค์การสมัยใหม่ เป็นไปตามแนวคิดการปฏิรูประบบราชการ   
ของประเทศ ประกอบด้วยเปูาหมายระยะยาว โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์กองบัญชาการกองทัพไทยเป็น  
“SMART HQ” (Smart Headquarters)  ในปีงบประมาณ 2580 และเปูาหมายระหว่างทางเป็นห้วง ๆ 
โดยในปีงบประมาณ 2565  มีเปูาหมายมุ่งสู่การเป็น  “DIGITAL HQ” หรือ กองบัญชาการดิจิทัล (Digital 
Headquarters)  ท้ังนี้ เพื่อให้กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นกองบัญชาการร่วมท่ีมีความเข้มแข็ง พึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน มีความอ่อนตัวสูง ปรับใช้ได้หลายภารกิจ มีระบบควบคุมบังคับบัญชาท่ีถูกต้อง  
แม่นย า เป็นกองทัพ ภายใต้สถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นไปตามแนว
ทางการพัฒนาระบบราชการ 4.0 
 กรมยุทธการทหาร ในฐานะส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย จึงต้องมีการทบทวน
การด าเนินงาน เพื่อจัดท ากรอบการด าเนินงานในอนาคต รองรับวิสัยทัศน์ระดับกองบัญชาการกองทัพไทย 
และจะต้องจัดท าแผนพัฒนาระบบราชการ เพื่อรองรับระบบราชการดิจิทัล ระยะ 3 ปี (ปี 2563 -  2565) 
โดยศึกษาแนวคิดนโยบายระบบราชการ 4.0 มุ่งสู่เปูาหมาย “DIGITAL” 
 กรมยุทธการทหาร เป็นหน่วยงานหลักของกองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งเป็นหน่วยงาน         
ในกระทรวงกลาโหม มีภารกิจการด าเนินงานท่ีรองรับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี พ.ศ.2561 - 2580 
(แผนระดับท่ี 1)  ในประเด็น (1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ซึ่งมีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญ
คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มี
ความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ มุ่งเน้นการพัฒนาคน 
เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภุยคุกคาม
และภุยพิบัติได้ทุกรูปแบบ ส าหรับการด าเนินงานพัฒนาระบบราชการ เพื ่อรองรับระบบราชการ
ดิจิทัล ตอบสนองประเด็น (6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ มีเปูาหมาย การพัฒนาท่ีส าคัญเพื่อปรับเปล่ียนภาครัฐท่ียึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยให้ภาครัฐต้องมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีระบบและ
วิธีการปฏิบัติงานทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามา
ประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล  
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 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 2) มีจ านวนทั้งสิ้น 23 แผนแม่บท ซึ่ง
เป็นส่วนส าคัญในการถ่ายทอดเปูาหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ตามท่ีก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ ลงสู่
แผนระดับต่างๆ ต่อไป โดยจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐท่ีเกี่ยวข้องท่ีจะต้องปฏิบัติ รวมท้ังการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทซึ่งจะน าไปสู่การปฏิบัติ 
เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน และเพื่อเป็น
กรอบในการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องให้บรรลุเปูาหมายท่ีก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติว่า 
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง สังคมเป็นธรรม ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ และพัฒนาคนในทุกมิติ  
ท้ังนี้การพัฒนาระบบราชการ กรมยุทธการทหาร  เพื่อรองรับระบบราชการดิจิทัล ตอบสนองแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ประเด็น (1) ความมั่นคงแผนงานย่อยการปูองกันและแก้ไขปัญหาท่ีมี
ผลกระทบต่อความมั่นคง และแผนงานย่อยการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ี
กระทบต่อความมั่นคงของชาติ และตอบสนองประเด็น (23) การวิจัยพัฒนานวัตกรรม มีแนวทางการ
พัฒนาองค์ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยี ประสิทธิภาพภาครัฐ การปรับโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล   
 แผนการปฏิรูปประเทศ  มีประเด็นขับเคล่ือนการปฏิรูปที่ส าคัญใน 6 มิติ มีแผนปฏิรูป
ประเทศจ านวน 12 ด้าน ต้องด าเนินการเพื่อให้บรรลุเปูาหมายตามท่ีบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยการ
ปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเปูนไปในทิสทางเดียวกันกับยุทธศสตร์ชาติ ทั้งนี้การพัฒนาระบบ
ราชการกรมยุทธการทหาร เพื่อรองรับระบบราชการดิจิทัล  ตอบสนองการปฏิรูปประเทศการขับเคล่ือน
ในมิติ (5) การสร้างประสิทธิภาพและความโปร่งใสในกระบวนการท างานของภาครัฐ และตอบสนอง
แผนการปฎิรูปด้าน (2) การบริการราชการแผ่นดิน ซึ่งมีเปูาหมายส าคัญและผลอันพึงประสงค์คือ  องค์กร
ภาครัฐมีระบบบริหารและระบบข้อมูลท่ีมีมาตรฐาน ทันสมัยและเช่ือมโยงกัน จัดระบบบริหารและบริการ
ให้เป็นดิจิทัล ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล จัดระบบบุคลากรภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสม กะทัดรัดแต่แข็งแรง ท างาน
เพื่อประชาชนโดยเชิงพื้นท่ีเป็นหลัก และมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 - 2565) มี 10 ยุทธศาสตร์    
(6 ยุทธศาสตร์หลัก + 4 ยุทธศาสตร์สนับสนุน) มีแนวทางการพัฒนาในการส่งเสริมนวัตกรรม ลดความ
เหล่ือมล้ า วางรากฐานการพัฒนา โดยเป็นจุดเปล่ียนครั้งส าคัญของการพัฒนา เพราะได้เช่ือมต่อกับภาพ
อนาคตประเทศไทยใน 20 ข้างหน้า เป็นแผนท่ีต้องมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยมีการ
แปลงยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวมาเป็นสู่การปฏิบัติในระยะเวลา 5 ปี ก าหนดแผนงานหรือโครงการส าคัญ
ในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคล่ือน โดยระบุแผนปฏิบัติการ และก าหนดตัวช้ีวัดความส าเร็จท่ีเป็นรูปธรรม 
รวมท้ังให้มีการประเมินผลของการด าเนินงานทุกรอบ 1 ปี และ 5 ปี การบูรณาการกึ่งปฏิบัติการเพื่อ
ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในระยะ 5 ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติเป็นกรอบในการด าเนินการ
วางรากฐาน เพื่อให้การพัฒนาประเทศในทุกระบบมีความสอดคล้องกันและต่อยอดน าไปสู่การบรรลุ 
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เปูาหมายของการพัฒนาประเทศในระยะยาวต่อไป ท้ังนี้การพัฒนาระบบราชการกรมยุทธการทหาร  
เพื่อรองรับระบบราชการดิจิทัล ตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์ (1) ความมั่นคง และประเด็นยุทธศาสตร์ 
(6) การเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
 การพัฒนาระบบราชการกรมยุทธการทหาร เพื่อรองรับระบบราชการดิจิทัล ตอบสนอง  
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  ระยะ 20 ปี พ.ศ.2561 - 
2580 ตามบทบัญญัติมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.2560 
ท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนท่ี 47 ก และมีผลบังคับใช้เมื่อ 12 เมษายน 2562 จนถึง
วันท่ี 30 กันยายน 2580  ซึ่งมีความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 – 2580 
อันเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ระยะ 20 ปี  
 การจัดท าแผนระดับ 3 จะต้องระบุความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับ 2 อื่น ๆ รวมทั้งแผนระดับ 3 อื่น (หากมี) เพื่อเป็นการถ่ายระดับของแผน
ท าให้เกิดการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับท่ี  2 ไปสู่การปฏิบัติท่ีชัดเจน น าไปสู่การบรรลุ
เปูาหมายและวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติ และเปูาหมายของแผนแม่บทฯ ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 ความสอดคล้องเช่ือมโยงในการบรรลุเปูาหมายของบริบทการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน          
บนหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationships : XYZ) จากยุทธศาสตร์ชาติซึ่งเป็น
แผนระดับ 1 (Z) ถึงแผนระดับ 2 (Y)  ผู้ศึกษาจึงเห็นความส าคัญในการจัดท าแผนพัฒนาระบบราชการ 
ของกรมยุทธการทหาร เพื่อรองรับระบบราชการดิจิทัล (Digital) ระยะ 3 ปี (ปี 2563 – 2565) ซึ่งจัดได้
ว่าเป็นแผนระดับ 3 (X)  ท่ีสามารถตอบโจทย์เปูาหมายของแผนระดับบนได้ (ตอบเปูาหมาย XYZ)  ถือว่า
เป็นการแปลงยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในอีกมิติหนึ่ง ดังแผนภาพที่ 1-1 

 
แผนภาพที่ 1-1 : การแปลงยุทธศาสตร์ ไปสู่การปฏิบัติตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล  
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 จากความส าคัญของการพัฒนากองทัพในด้านต่าง  ๆ ที่มีเปูาหมายการด าเนินงาน
รองรับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี รวมทั้งการพัฒนาประเทศในยุคดิจิทัล ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 
เป็นระบบราชการ 4.0 รวมท้ังคุกคามต่างๆ ท่ีเกิดขึ้น มีความเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว กอปรกับการ
พัฒนากองทัพของประเทศต่าง ๆ ท่ีเน้นศักยภาพของก าลังพลท่ีความเช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมใหม่ ๆ จากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัล อีกทั้ง กรมยุทธการทหาร ยังไม่มีแผนปฏิบัติ
ราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 - 2565) ที่รองรับกับ แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการกองทัพไทย 
พ.ศ.2563 - 2565 ที่ชัดเจนด้วยเหตุนี้ ผู้ศึกษาจึงเห็นความจ าเป็นในการจัดท าเอกสารวิชาการเรื่อง 
“แผนพัฒนาระบบราชการกรมยุทธการทหาร รองรับระบบราชการดิจิทัล ระยะ 3 ปี (ปี 2563 - 2565)” 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 1.2.1  เพื่อประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราขการ และวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของกรมยุทธการทหาร ท้ังปัจจัยภายใน (จุดแข็ง/จุดอ่อน) 
รวมท้ังปัจจัยภายนอก (โอกาส/อุปสรรค) โดยใข ้SWOT Analysis 
 1.2.2 จัดท าแผนพัฒนาระบบราชการของกรมยุทธการทหาร เพื่อรองรับระบบราชการดิจิทัล 
(Digital) ในระยะ 3 ปี (ปี 2563 – ปี 2565) โดยการก าหนดเปูาหมาย (End) และน าผลการประเมิน
สภาวะแวดล้อม (SWOT) มาจัดท า TOWS Matrix แล้ววิเคราะห์กลยุทธ์ในการด าเนินการ (Ways) 
รวมท้ังมาตรการ/ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง (Means) ในการขับเคล่ือนการพัฒนาระบบราชการ 
 1.2.3  ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการขับเคล่ือนและการน ายุทธศาสตร์ไปในการด าเนินงาน
พัฒนาระบบราชการ ของกรมยุทธการทหารและส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ในแนวทางท่ี
สอดคล้องกับเปูาหมายการด าเนินงานของกองบัญชาการกองทัพไทย ปี 2565 เป็น “DIGITAL HQ”  

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
 การจัดท าร่างแผนกลยุทธ์ เพื่อเป็นกรอบในการจัดท าแผนพัฒนาระบบราขการของ        
กรมยุทธการทหาร ในการยกระดับหน่วยงานรองรับระบบราชการดิจิทัล เป็นการวิเคราะห์เอกสาร 
(Documentary Analysis) ภายใต้กรอบการด าเนินงานของกองบัญชาการกองทัพไทยท่ีมีเปูาหมายเป็น
กองบัญชาการดิจิทัล (Digital Headquarters : DIGITAL HQ) ในปี 2565 และแนวทางท่ีสอดคล้องกับ
การใช้เครื่องมือการบริหารจัดการภาครัฐเพื่อการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ตามแนวทาง
ขับเคล่ือนของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) โดยใช้ระยะเวลาใน
การศึกษารวมท้ังส้ินประมาณ 3 เดือน (เมษายน - มิถุนายน  2563) 
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1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา 
 การศึกษารายงานวิชาการฉบับนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  
ด้วยการศึกษาเอกสารข้อมูลทุติยภูมิ จากข้อมูลหลากหลายแหล่ง เพื่อน ามาใช้ประกอบร่างการจัดท า      
กลยุทธ์ ในการเป็นกรอบท าแผนพัฒนาระบบราขการ เพื่อรองรับระบบราชการดิจิทัล (Digital) ในระยะ       
3 ปี (ปี 2563 – ปี 2565) จากการน าข้อมูลมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา (Content Analysis)  โดยวิธีการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมขององค์กรแบบ SWOT Analysis  
โดยกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจะใช้การวิเคราะห์คุณลักษณะขององค์กร  7 ประการของ 
McKinney (McKinney 7-S Framework) และกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกจะใช้ C – PEST 
Analysis  

1.5 ข้อจ ากัดของการศึกษา 
 ข้อจ ากัดของการศึกษานี้คือ จ านวนเอกสารที่เกี่ยวข้องท่ีใช้ในการวิเคราะห์จะจ ากัดเฉพาะ
เรื่องท่ีเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือในการพัฒนาระบบราชการ ตามเปูาหมายการด าเนินงานของกองบัญชาการ 
กองทัพไทยท่ีจะเป็นกองบัญชาการดิจิทัลหรือ  “DIGITAL HQ” ในปี 2565 ตามแนวทางของระบบ
ราชการ 4.0 ท่ีสอดคล้องกับการใช้เครื่องมือการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อการเป็นระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0)  และกรอบการด าเนินงานของส านักงาน ก.พ.ร. ท้ังนี้เอกสารงานวิชาการรายบุคคล เป็น
วิจารณญาณของ ผู้ศึกษาในการวิเคราะห์ตามหลักการและเสนอแนะความคิดเห็น 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.6.1  การประเมินสภาวะแวดล้อมท่ีมีผลกระทบต่อการพัฒนาระบบราชการของกรมยุทธการทหาร 
โดยวิธี SWOT Analysis ท าให้ทราบจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส ภัยคุกคาม ขององค์กร สามารถน าไปใช้เป็น
ข้อมูลประกอบในการจัดท าแผนพัฒนาองค์การ และยุทธศาสตร์ขององค์กรต่อไป 
 1.6.2  ได้แผนพัฒนาระบบราชการของกรมยุทธการทหาร ในการรองรับระบบราชการดิจิทัล (Digital) 
ในระยะ 3 ปี (ปี 2563 – ปี 2565) เสนอต่อผู้บริหาร จากการวิเคราะห์ TOWS Matrix  
 1.6.3  กรมยุทธการทหาร มีข้อมูลเชิงนโยบายเป็นแนวทางประกอบการวิเคระห์ระบบราชการ 4.0 
ท่ีสอดคล้องกับเปูาหมายการด าเนินงานของกองบัญชาการกองทัพไทย ปี 2565 เป็น “DIGITAL HQ” และ
วิสัยทัศน์กองบัญชาการกองทัพไทย ปี 2580 เป็น “SMART HQ” 
 



 

บทที่  2 

การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมและการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ 

2.1 สภาวะแวดล้อมทั่วไป 
   2.1.1 การพัฒนาระบบราชการ 
 จากการปฏิรูประบบราชการและตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน       
(ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2545 ทีมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การบริหารราชการสามารถปฏิบัติงานตอบสนองต่อการ
พัฒนาประเทศและให้บริการแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยก าหนดให้การบริหารราชการ
แนวทางใหม่ต้องมีการก าหนดนโยบาย เปูาหมาย และแผนการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในแต่ละระดับได้อย่างชัดเจน  ต่อมามีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.2546 ซึ่งเป็นพระราชกฤษฎีกาท่ีก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการ
ปฏิบัติราชการ  เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ และให้บริการ     
แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย  (พ.ศ.2546 – 2550) ก าหนดให้มีการปรับเปล่ียน
กระบวนการ และวิธีการท างาน เพื่อยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการท างานของหน่วยงาน
ราชการให้อยุ่ในระดับสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็น
หลักการบริหารราชการที่ได้รับการตราข้ึนเป็นกฎหมาย 
 ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) จึงได้ร่วมมือกับสถาบัน
เพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ด าเนินการโครงการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการปฎิบัติงานของส่วนราชการ โดยมี
เปูาหมายเพื่อศึกษาวิธีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตามวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี 
และก าหนดเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยใช้แนวทางท่ีสามารถเทียบเคียงกับการบริหาร
จัดการในระดับสากล และได้การยอมรับว่าเป็นเกณฑ์ท่ีสามารถประเมินจุดแข็งและโอกาสของการปรับปรุง
ของกระบวนการท างานและผลการปฏิบัติงานขององค์การต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิผล โดยก าหนด   
แนวทางการด าเนินการด้วยการน าเครื่องมือท่ีน ามาสู่การวัดผลการปฎิบัติงาน ก าหนดให้ส่วนราชการต้อง
จัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการและประเมินตนเองตามวงรอบ และประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพ
การบริการจัดการภาครัฐ ซึ่งมีพื้นฐานและกระบวนการทียบเท่ากับเกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการ
ภาครัฐ  (PMQA : Public Sector Management Quality Award) ท้ังนี้ เกณฑ์ PMQA ประกอบด้วย
เรื่องของการบริหารและด าเนินงานของส่วนราชการใน 7 ด้านหรือ 7 หมวด  ได้แก่  (1) ด้านการน าองค์การ  

(2) ด้านการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ (3) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   (4) ด้านการวัด         

http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9C%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%99_%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2534&action=edit&redlink=1
http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%8E%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
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การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้  (5) ด้านบุคลากร (6) ด้านการปฏิบัติการ และ (7) ด้านผลลัพธ์การ
ด าเนินการ 

 2.1.2 การพัฒนาประเทศไทย 4.0  

 เพื่อรองรับต่อยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้วยวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน 
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีฐานคิดหลักคือ 
เปล่ียนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วย
ภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคล่ือนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และเปล่ียนจาก
การเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากข้ึน 
 รัฐบาลจึงมีนโยบายท่ีจะใช้โมเดลขับเคล่ือนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ปรับตัวให้เข้ากับการ
ด าเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล โดยต้องเป็นท่ีพึ่งของประชาชนและเป็นท่ีเช่ือถือ
ไว้วางใจได้  เพื่อพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ดังนั้นภาครัฐหรือ
ระบบราชการจะต้องมีการเปล่ียนแปลงให้สอดรับกับบริบทท่ีจะเกิดขึ้นจากการเป็นประเทศไทย 4.0  โดย 
ภาครัฐหรือระบบราชการจะต้องท างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก 
(Better Governance, Happier Citizens) ในการนี้หมายความว่า ระบบราชการไทยจะต้องปฎิรูปขนาน
ใหญ่ เพื่อให้สามารถเป็นที่ไว้วางใจและเป็นพึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง กล่าวคือภาครัฐต้องปรับตัว
และต้องพลิกโฉมเข้าสู่ยุคดิจิทัล ยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ สู่สังคมดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และอ านวยความสะดวกในการด าเนินกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคมในยุคดิจิทัล ท่ามกลางความเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วและไม่สามารถคาดเดาได้ ดังนั้น
ภาครัฐจึงต้องมุ่งความคล่องตัวเพื่อขับเคล่ือนภารกิจพิเศษ และน าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาพลิกโฉม
หน่วยงานภาครัฐสู่ ระบบราชการ 4.0 (Government 4.0) อันเป็นฟันเฟืองและเสาหลักท่ีส าคัญในการ
ขับเคล่ือนนโยบายรัฐบาล ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสอดคล้องกับทิศทางในการบริหารงานของ
ประเทศให้ก้าวสู่การเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว ซึ่งจะส่งผลให้กลไกการพัฒนาระบบราชการมีการปรับตัว
ต่อความท้าทายใหม่ ๆ อีกท้ังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ และยังเป็นการยก  
ระดับสมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 2.1.3 เป้าหมายการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0  

 จากแนวคิดของการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 เพื่อให้รองรับต่อการ
เปล่ียนแปลงและการเป็นประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) ตามนโยบายรัฐบาล ดังนั้นการพัฒนาระบบ
ราชการ 4.0  จึงมีเปูาหมายหลักเพื่อให้ภาครัฐสามารถเป็นท่ีพึง ท่ีเช่ือถือ และไว้วางใจได้ของประชาชน 
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โดยได้ก าหนดเปูาหมายในการพัฒนาระบบราชการ ตามแผนภาพ 2-1  คุณลักษณะท้ัง 3 มิติของระบบ
ราชการ 4.0 ไว้ดังนี้ 
 

                    
 

แผนภาพ 2-1 : คุณลักษณะท้ัง 3 มิติของระบบราชการ 4.0 
 

  1. ระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงถึงกัน (Open & Connected Government) 
ต้องมีความเปิดเผยโปร่งใส ในการท างาน โดยบุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
หรือมีการแบ่งปันข้อมูลซึ่งกันและกัน และสามารถเข้ามาตรวจสอบการทางานได้ ตลอดจนเปิดกว้างให้
กลไกหรือภาคส่วนอื่น ๆ เช่น ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ได้เข้ามามีส่วนร่วม และโอนถ่ายภารกิจท่ี
ภาครัฐไม่ควรด าเนินการเองออกไปให้แก่ภาคส่วนอื่น ๆ เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการแทน โดยการจัดระเบียบ 
ความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างให้สอดรับกับการท างาน ในแนวระนาบ ในลักษณะของเครือข่าย มากกว่า
ตามสายการบังคับบัญชาในแนวด่ิง ขณะเดียวกันก็ยังต้องเช่ือมโยงการท างานภายในภาครัฐด้วยกันเองให้มี
เอกภาพและสอดรับประสานกัน ไม่ว่าจะเป็นการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น 
 2. ระบบราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen  –  Centric Government)        
ต้องท างานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า โดยต้ังค าถามกับตนเองเสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไข 
ปัญหาความต้องการและตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยไม่ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อ
ขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากทางราชการ รวมท้ังใช้ประโยชน์จากข้อมูลของทางราชการ 
(Big Government Data) และระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะท่ีตรงกับความต้องการของ
ประชาชน พร้อมท้ังอ านวยความสะดวกโดยมีการเช่ือมโยงกันเองของทางราชการเพื่อให้บริการ ต่าง ๆ 
สามารถเสร็จส้ินในจุดเดียว ประชาชนสามารถเรียกใช้บริการของทางราชการได้ตลอดเวลาตามความ
ต้องการ และผ่านการติดต่อได้หลายช่องทางผสมผสานกัน ท้ังการติดต่อด้วยตนเอง ติดต่อผ่านอินเตอร์เน็ต 
เว็ปไซด์ โซเชียลมีเดีย หรือแอปพลิเคช่ันทางโทรศัพท์มือถือ  
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 3. หน่วยงานภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย (Smart & High Performance 
Government) ต้องท างานอย่างเตรียมการณ์ไว้ล่วงหน้า มีการวิเคราะห์ความเส่ียง สร้างนวัตกรรมหรือ
ความคิดริเริ่มและประยุกต์องค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชา  เข้ามาใช้ในการตอบโต้กับโลกแห่งการ
เปล่ียนแปลงอย่างฉับพลัน เพื่อสร้างคุณค่า มีความยืดหยุ่นและความสามารถในการตอบสนองกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา ตลอดจนเป็นองค์การท่ีมีขีดสมรรถนะสูง และปรับตัวเข้าสู่สภาพความ
เป็นสานักงานสมัยใหม่ รวมท้ังท าให้ข้าราชการมีความผูกพันต่อการปฏิบัติราชการและปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างเหมาะสมกับบทบาทของตน กล่าวคือ  
 - ในฐานะเป็นผู้สนับสนุนการท างานของรัฐบาล ก็จะต้องให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายท่ีต้ังอยู่บน
ฐานของข้อมูลสารสนเทศท่ีถูกต้อง เชิงลึกและสามารถนาไปปฏิบัติให้บังเกิดผลได้จริง และเกิดความคุ้มค่า  
 - ในฐานะเป็นผู้ก ากับดูแล ก็จะต้องมีความเป็นกลางและตรงไปตรงมา รวมท้ังวางกฎระเบียบให้เหมาะสม 
และยกเลิกการควบคุมท่ีไม่เกิดประโยชน์ลง เพื่อไม่ให้เป็นภาระหรืออุปสรรคต่อประชาชนหรือการประกอบธุรกิจ  
 - ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติ ก็จะต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าท่ี ท างานร่วมมือกัน
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในทุกระดับได้ และสามารถบูรณาการเช่ือมโยงการท างานตามห่วงโซ่ยุทธศาสตร์                 
ต้ังต้นจนจบ รวมท้ังใช้ทรัพยากรและบริการต่าง ๆ ร่วมกัน  
 ฉะนั้น ความส าเร็จของการพัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0  ดังกล่าวต้องอาศัยปัจจัยส าคัญ ๆ 
อย่างน้อย 3 ประการ ได้แก่  
 1. การสานพลังระหว่างภาครัฐและภาคส่วนอื่นๆ ในสังคม (Collaboration) อันเป็นการ
ยกระดับการท างานให้สูงขึ้นไปกว่าการประสานงานกัน (coordination) หรือท างานด้วยกัน (cooperation) 
ไปสู่การร่วมมือกันอย่างแท้จริง โดยจัดระบบให้มีการวางแผนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายท่ี
ต้องการร่วมกัน มีการระดมและน าเอาทรัพยากรทุกชนิดเข้ามาแบ่งปันและใช้ประโยชน์ร่วมกัน  มีการ
ยอมรับความเส่ียงและรับผิดชอบต่อผลสาเร็จท่ีเกิดขึ้นร่วมกัน  เพื่อพัฒนาประเทศหรือแก้ ปัญหาความ
ต้องการของประชาชนท่ีมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น จนไม่มีภาคส่วนใดในสังคมจะสามารถด าเนินการได้
ลุล่วงด้วยตนเองโดยล าพังอีกต่อไป หรือเป็นการบริหารกิจการบ้านเมือง ในรูปแบบ “ประชารัฐ”  
 2. การสร้างนวัตกรรม (Innovation) อันเป็นการคิดค้นและแสวงหาวิธีการหรือแนวทาง 
(solutions) ใหม ่ๆ อันจะเกิดผลกระทบมหาสาล (big impact) เพื่อปรับปรุงและออกแบบการให้บริการ
สาธารณะและนโยบายสาธารณะให้สามารถตอบโจทย์ความท้าทายของประเทศหรือตอบสนองปัญหา
ความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพ  อันแปรผันไปตามสภาพพลวัตของการเปลี่ยนแปลง      
โดยอาศัยรูปแบบห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ และใช้กระบวนการความคิดเชิงออกแบบ (Design 
Thinking) ในลักษณะท่ีให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างความเข้าใจและเข้าถึงความรู้สึกของ
ประชาชน น าข้อมูลมาวิเคราะห์ถึงปัญหา (Define) และใช้ความคิดสร้างสรรค์สร้างจินตนาการ ส าหรับ
พัฒนาต้นแบบ (Prototype) และท าการทดสอบปฏิบัติจริง ก่อนน าไปขยายผลต่อไป หรือเป็นการน าเอา
ศาสตร์พระราชาว่าด้วย “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” เข้ามาประยุกต์ใช้  



12 
 

 3. การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (Digitization/Digitalization) อันเป็นการผสมผสานกัน
ของการจัดเก็บและประมวลข้อมูลผ่าน cloud computing อุปกรณ์ประเภท smart phone และท างาน
ร่วมกันผ่านเครื่องมือต่าง ๆ (collaboration tool) ท าให้สามารถติดต่อกันได้อย่าง real time ไม่ว่าจะ
อยู่ท่ีใด และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลอันสลับซับซ้อนต่าง ๆ ได้ วิเคราะห์การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ
ประชาชน เกิดผลกระทบอย่างสูงและมีความคาดหวังต่อการให้บริการของทางราชการท่ีจะต้องด าเนินการ
ได้ทุกเวลา ทุกสถานท่ี ทุกอุปกรณ์และทุกช่องทาง ได้อย่างมั่นคงปลอดภัยและประหยัด  
 ในส่วนของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ต้องได้รับการปรับเปล่ียนกระบวนการทาง
ความคิด (mindset) ให้ตนเองมีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ เพิ่มทักษะให้มีสมรรถนะท่ีจ าเป็น และ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของตน อันจะช่วยท าให้สามารถแสดงบทบาทของการเป็นผู้น าการเปล่ียนแปลง 
เพื่อสร้างคุณค่า (public value) และประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน 
 เปูาหมายการพัฒนาสู่ระบบราชการท่ี 4.0 รองรับระบบราชการดิจิทัลนั้น ต้องมีการเช่ือมโยง
แนวคิดการพัฒนาองค์การไปสู่การบูรณาการกับทิศทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์ของประเทศ รวมทั้ง
การเร่งให้เกิดการปรับปรุงผ่านกลไกของการสร้างนวัตกรรมท่ัวท้ังองค์การ  และการปรับตัวให้เข้าสู่ยุค
เทคโนโลยีดิจิทัล ให้เกิดผลตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศ   

 2.1.4 บทบาทของกระทรวงกลาโหม 

 เมื่อพิจารณาถึงบทบาทของกองทัพ ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านความมั่นคงท่ีมีแผนงานการพัฒนา
เสริมสร้างก าลังกองทัพอย่างเป็นระบบ กระทรวงกลาโหม ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การปูองกันประเทศ
กระทรวงกลาโหม ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580) ท่ีพิจารณาจากความมั่นคงของโลก ภัยคุกคามของ
ภูมิภาค สถานการณ์ภายในประเทศ ให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไป   
ท่ีมีประเด็นยุทธศาสตร์ของกระทรวงกลาโหมท้ัง 3 ด้าน ได้แก่ การปูองกันเชิงรุก การผนึกก าลังปูองกัน
ประเทศ และการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง  ซึ่งได้ก าหนดแผนพัฒนาเสริมสร้างกองทัพแบ่ง
ออกเป็น 4 ระยะ ห้วงระยะเวลาละ 5 ปี 
 จากทบทวนและวิเคราะห์การประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจ าเป็น ในปัจจุบัน 
พบว่า สภาวะแวดล้อม ด้านความมั่นคงของโลกมีแนวโน้มท่ีจะเปล่ียนผ่านไปสู่ยุคดิจิทัล New Digital 
Generation หรือ Digital Migration ท่ีระบบข้อมูลดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทท่ีส าคัญ 
ระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้เปล่ียนแปลงไปสู่ความสัมพันธ์แบบหลายขั้วอ านาจ (Multi-Polar) 
และใช้กลไกความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆ เป็นเครื่องมือ ตลอดจนมีการช้ีน านโยบายและ
อ้างอิงประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และส่ิงแวดล้อม รวมท้ังมีความขัดแย้งทางด้านอุดมการณ์
และความเช่ือทางศาสนา ซึ่งในส่วนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการให้ความส าคัญกับการ
ด าเนินการในกรอบความร่วมมืออาเซียนเพิ่มขึ้น สาหรับภายในประเทศนั้น สถานการณ์ความ รุนแรงใน
พื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงมีอยู่ รวมท้ังยังมีปัญหาต่างๆ ท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคงด้วย  
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             กระทรวงกลาโหม ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) การด าเนินการ
เพื่อให้บรรลุเปาูหมายสาคัญในภาพรวมระยะ 20 ปีท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชน 
มีความสุข” โดยประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ ภายใต้สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง นั้น 
กระทรวงกลาโหมได้ยึดถือแนวทางการด าเนินการ หรือแนวความคิดทางยุทธศาสตร์ 3 แนวความคิด ได้แก่  
การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง (Security-Cooperation)  การผนึกก าลังปูองกันประเทศ (United 
Defence) และการปอูงกันเชิงรุก (Active Defence)  โดยมีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติดังแผนภาพท่ี 2-2 
 

 
 

แผนภาพที่ 2-2 : ความเช่ือมโยงแผนปฏิบัติราชการกระทรวงกลาโหมกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 

 2.1.5 บทบาทของกองบัญชาการกองทัพไทย 

 กองบัญชาการกองทัพไทย ( Royal Thai Armed Forces Headquarters) เป็นส่วนราชการ
ขึ้นตรงต่อ กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม ซึ่งแปรสภาพมาจากกองบัญชาการทหารสูงสุด (Supreme 
Command Headquarters) มีหน้าท่ีควบคุม อ านวยการ ส่ังการและก ากับดูแลการด าเนินงานของส่วน
ราชการในกองทัพไทยในการเตรียมก าลัง การปูองกันราชอาณาจักร และการด าเนินการเกี่ยวกับการใช้

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%97%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94
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ก าลังทหารตามอ านาจหน้าท่ีของกระทรวงกลาโหมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดมีผู้บัญชาการทหารสูงสุด
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 
 กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการกองทัพไทย (ระยะ 3 ปี) 
พ.ศ.2563 - 2565 เพื่อให้ส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ได้ยึดถือเป็นกรอบแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการและจัดสรรทรัพยากรให้มีความสอดคล้อง บูรณาการและเช่ือมโยงกันอย่างเป็นระบบใน  
ทุกระดับและทุกมิติ เพื่อสนองตอบนโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทราวงกลาโหม และเป็น
หลักประกันด้านความมั่นคงของประเทศชาติและความสงบสุขของประชาชนสืบไป  โดยแผนปฏิบัติ
ราชการกองบัญชาการกองทัพไทย (ระยะ 3) ปี พ.ศ.2563 - 2565  มีความเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 
ดังแผนภาพที่ 2-3 
 

 
 

 

แผนภาพที่ 2-3 : ความเช่ือมโยงแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการกองทัพไทยกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 

 2.1.6 ภารกิจกองบัญชาการกองทัพไทย 

 รับผิดชอบการวางแผน พัฒนาและด าเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมบังคับบัญชากองทัพไทย 
ให้สามารถติดต่อเช่ืยมโยงและแลกเปล่ียนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังในระดับรัฐบาล ระดับ
กระทรวง และหน่วยงานในกระทรวงกลาโหม ตลอดจนการแบ่งมอบความรับผิดชอบในการด าเนินการ
ให้กับกองทัพ และส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง 
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ประชาชน 
  4. คุ้มครอง และพิทักษ์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ 
  5. เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่มประเทศอาเซียน มิตร
ประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ 
  6. สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศโดยยึดหลักมนุษยธรรม และ    
สันติวิธี 
  7. ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพภายใต้กรอบของสหประชาชาติ เพื่อธ ารงเกียรติและศักด์ิศรีใน
ประชาคมโลก 
 

ค าขวัญ    เทิดราชัน ทันสมัย พัฒนา 
 

 

ค่านิยมหลัก  ความเป็นทหารอาชีพ (Professionalism) 
  ความจงรักภักดี (Loyalty) 
  ความกล้าหาญ (Courage) 
  การท างานเป็นทีม (Teamwork) 
 

กลุ่มงาน  
 กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ก าหนดกลุ่มงาน เพื่อด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ประกอบด้วยจ านวน 6 กลุ่มงาน ดังนี้ 
 กลุ่มงานท่ี 1 การพิทักษ์รักษา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 กลุ่มงานท่ี 2 การปูองกันประเทศ 
 กลุ่มงานท่ี 3 การรักษาความมั่นคงของรัฐ 
 กลุ่มงานท่ี 4 การเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ 
 กลุ่มงานท่ี 5 การพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและการช่วยเหลือประชาชน 
 กลุ่มงานท่ี 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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 2.1.7 วิสัยทศันแ์ละเป้าหมายของกองบัญชาการกองทัพไทย 

 กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นองค์กรน าท่ีทันสมัย ในการอ านวยการร่วมด้านการปูองกัน
ประเทศ และการปฏิบัติการทางทหารเพื่อความมั่นคง เป็นที่เชื่อมั่นของรัฐบาล ประชาชน และเป็นท่ี
ยอมรับของมิตรประเทศ การก าหนดเปูาหมาย ทิศทาง และกรอบการด าเนินงานของกองบัญชาการ
กองทัพไทย  เป็นการวางแผนและพัฒนาระบบการบริหารองค์การสมัยใหม่ เป็นไปตามแนวคิดการปฏิรูป
ระบบราชการของประเทศ ประกอบด้วยเปูาหมายระยะยาว โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์กองบัญชาการกองทัพไทย
เป็น “SMART HQ” (Smart Headquarters)  ในปีงบประมาณ 2580 และเปูาหมายระหว่างทางเป็นห้วง ๆ 
โดยในปีงบประมาณ 2565  มีเปูาหมายมุ่งสู่การเป็น  “DIGITAL HQ” (Digital Headquarters) หรือ 
กองบัญชาการดิจิทัล ท้ังนี้ เพื่อให้กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นกองบัญชาการร่วมท่ีมีความเข้มแข็ง  
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน มีความอ่อนตัวสูง ปรับใช้ได้หลายภารกิจ มีระบบควบคุมบังคับบัญชาท่ีถูกต้อง
แม่นย า เป็นกองทัพ ภายใต้สถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นไปตามแนว
ทางการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ดังแผนภาพที่ 2-4 

 

 
 

แผนภาพที่ 2-4 : เปูาหมายปี 2565 และวิสัยทัศน์ปี 2580 ของกองบญัชาการของทัพไทย 
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   SMART เป็นค าท่ีแสดงถึงภาพลักษณ์ขององค์การต่อสาธารณะ       
ท่ีต้องการแสดงให้เห็นถึงการเป็นกองบัญชาการ ท่ีมีความเป็นเลิศด้านการอ านวยการร่วมด้วยระบบ
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ท่ีทันสมัย แม่นย า ถูกต้อง ทันเวลา ลดการพี่งพาจากเชิงพาณิชย์  
เข้มแข็งพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน มีลักษณะอเนกประสงค์อ่อนตัว เป็นกองทัพในพระบรมเดชานุภาพองค์ 
จอมทัพ  เป็นหลักประกันความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ชาติและเปูาหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
 Strength and Sustainability  เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน  การเป็นองค์กรท่ีมี
ความเข้มแข็ง พัฒนานวัตกรรม เพื่อใช้เองลดการพึ่งพาจากภายนอก พึ่งพาตนเอง โดยเฉพาะเทคโนโลยี
เพื่อการอ านวยการร่วม และต้ังอยู่บนหลักของความพอเพียง โดยจะต้องพึ่งพาหน่วยงานด้านการวิจัยและ
พัฒนาการทหาร รวมถึงหน่วยงานวิจัยท้ังภาครัฐ เอกชนและมิตรประเทศเป็นเครื่องมือน าพาสู่การพี่งพา
ตนเองให้ได้มากท่ีสุด 
 Multi Purpose  มีความอ่อนตัวสูง ปรับใช้ได้หลายภารกิจ การจัดโครงสร้างและระบบ
บริหารงานท่ีมีความอ่อนตัวสูง ปรับเปล่ียนสถานะ เพื่อการอ านวยการร่วมได้ในหลายภารกิจ             
โดยศูนย์บัญชาการทางทหารจะต้องจัดโครงสร้างและปรับระบบงาน ยกระดับขีดความสามารถให้
อ านวยการร่วมได้หลายมิติ ท้ังมิติภารกิจ และมิติพื้นท่ี 
 AI C2  มีความพร้อมในการควบคุมบังคับบัญชาที่ทันสมัย ถูกต้อง แม่นย า ทันเวลา  การมี
ระบบการควบคุมบังคับบัญชาด้วยเทคโนโลยี AI มีฐานข้อมูลสนับสนุนการตกลงใจของผู้บังคับบัญชา    
ได้อย่างถูกต้อง แม่นย า ทันเวลา โดยการออกแบบระบบงานในอนาคต ทั้งระบบบริหารจัดการในยาม
ปกติและระบบปฏิบัติการยามไม่ปกติ จะต้องพิจารณาน า AI เข้ามาช่วยในการเพิ่มขีดความสามารถ         
ท้ังในมิติยุทธศาสาตร์และระบบปฏิบัติการ 
 Royal Military เป็นกองทัพในพระบรมเดชานุภาพองค์จอมทัพไทย  การเป็นกองทัพ
ในพระบรมเดชานุภาพองค์จอมทัพไทย มีความจงรักภักดีปกปูองและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์    
อย่างเต็มความสามารถ มีวินัย และศักดิ์ศรีความเป็นทหารอาชีพ  
 Transparency  โปร่งใส ตรวจสอบได้  Tolerant to Zero  การเป็นองค์การที่บริหาร
จัดการบนพื้นฐานของธรรมาภิบาล เป็นธรรมตรวจสอบได้ ซึ่งต้องมุ่งเน้นการพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน 
ระบบควบคุมภายใน รวมถึงการพัฒนาระบบราชการ สู่มาตรฐานองค์การสมรรถนะสูง 
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 2.1.8 การขับเคลื่อนระบบราชการดิจิทัลของกองบัญชาการกองทัพไทย 

 การขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเปูาหมาย 5 ปี ในแต่ละห้วงระยะเวลาจนบรรลุวิสัยทัศน์  
“SMART HQ” (Smart Headquarters)  มีความจ าเป็นต้องก าหนดตัวช้ีวัด ค่าเปูาหมายในการบรรลุ 
โดยเปูาหมาย 5 ปีแรก (ปีงบประมาณ 2565) เป็นกองบัญชาการดิจิทัล  “DIGITAL HQ” (Digital 
Headquarters) 
 

  DIGITAL  Headquarters  แสดงภาพลักษณ์ให้เห็นถึงการ
เป็นกองบัญชาการท่ีมีการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย มีฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ ตาม
กรอบของสถาปัตยกรรมองค์กร Enterprise Architecture (EA) มีระบบเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารทั้ง
ภายนอกและภายใน Network Centric Operation (NCO) มีโครงข่ายท่ีสมบูรณ์ มีระบบงานข่าวกรอง
ทางทหารระดับยุทธศาสตร์ ท่ีมีความพร้อมประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าได้  มีค่าความถูกต้องของ
ข่าวกรองสูง มีภาวการณ์น าเหล่าทัพ และส่วนราชการท่ีมีค่าการยอมรับและเช่ือมั่นสูง มีความพร้อมใน
การอ านวยการร่วมทุกสถานการณ์ เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และจงรักภักดี  ท้ังนี้  มีนัยส าคัญท่ีสอง 
เป็นอักษรย่อของเปูาหมายท่ีต้องการบรรลุในปี 2565 
 Decision Support System ระบบสนับสนุนการตกลงใจของผู้บังคับบัญชา บนพื้นฐาน
ของฐานข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง ทันสมัย เปูาหมายคือพัฒนาฐานข้อมูลให้ได้ร้อยละ 100 ของ
กรอบสถาปัตยกรรมองค์กร Enterprise Architecture (EA)  
 Integration  การมีโครงข่าย Network Centric Operation (NCO) ท่ีเช่ือมโยงและ        
บูรณาการระบบ เพื่อประสานงาน ส่ังการ ควบคุม อ านวยการได้อย่างรวดเร็วและ Real time ครอบคลุม
พื้นท่ีปฏิบัติการเปูาหมาย 
 Globalization ระบบท่ีมีการเช่ือมต่อกับโครงข่ายภายนอก เพื่อใช้ข้อมูลข่าวสารจาก
นอกระบบ แต่มีความปลอดภัยสูง ปิดกั้นความลับได้ 
 Intelligence  การมีระบบข่าวกรองที่ทันสมัย ถูกต้อง แม่นย า สามารถพยากรณ์
เหตุการณ์ได้ล่วงหน้า 
 Technology 4.0  การน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital) และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI)  
มาสนับสนุนการปฏิบัติงานและบริหารจัดการ  ซึ่งต้องก าหนดไว้ในแผนพัฒนาศักยภาพของกองทัพ 
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 Alertness & Accuracy  การสร้างระบบเตรียมพร้อม โดยเฉพาะศูนย์บัญชาการทางทหาร 
ให้มีความพร้อมในการอ านวยการร่วม พร้อมรับสถานการณ์ได้ทุกสถานการณ์ทุกสภาวะแวดล้อม มีระบบ
สนับสนุนการตกลงใจของคณะผู้บังคับบัญชาการทหารที่ถูกต้อง ทันสมัย ทันเวลา 
 Loyalty & Learning Organization  การพัฒนาองค์กรไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้    
มีการรวบรวมองค์ความรู้ ถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ และมีความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 2.1.9 ความสอดคล้องกับยุทธศาตร์ชาติด้านความมั่นคง 

 กองบัญชาการกองทัพไทย รับผิดชอบเปูาหมายประเด็นยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ดังนี้ 
 1. ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
 2. บ้านเมืองมีความมุ่งมั่นในทุกมิติและทุกระดับ 
 3. กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อม
ในการแก้ปัญหา 
 4. ประเทศไทยมีบทบาทเป็นท่ีช่ืนชม และได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ 
 5. การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จท่ีเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ความเช่ือมโยงสอดคล้องและการขับเคล่ือนการปฏิบัติราชการของ กองบัญชาการกองทัพไทย 
เพื่อรองรับยุทธศาสตร์ชาติ สามารถแสดงได้ดังแผนภาพที่ 2-5 
 

    
 

 

แผนภาพที่ 2-5 : ความเช่ือมโยงและขับเคล่ือนการปฏิบัติราชการรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 
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 ทิศทางในการขับเคล่ือนแผนการด าเนินงานของ กองบัญชาการกองทัพไทย ในปี พ.ศ.2565 - 
2580 และแผนท่ีน าทาง หรือ Road Map ในระยะ 3 ปี แสดงได้ดังแผนภาพที่ 2-6 ประกอบด้วย  
 ปี 2563 เป็นปีแห่งการสร้างสภาวะเกื้อกูล ระบบงานดิจิทัล Digital 
 ปี 2564 กองบัญชาการกองทัพไทย ก้าวสู่องค์กรนวัตกรรม 
 ปี 2565 ท าให ้กองบัญชาการกองทัพไทย เป็น Digital Headquarters  
 

 
 

 

แผนภาพที่ 2-6 : Roadmap ของกองบัญชาการกองทัพไทย 

2.2 สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร  
 กรมยุทธการทหาร เป็นหน่วยขึ้นตรงของกองบัญชาการกองทัพไทย มีฐานะเป็นกรม  
เสนาธิการร่วม  มีอ านาจหน้าท่ีพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย วางแผน อ านวยการ ประสานงาน 
ก ากับดูแล และด าเนินการในด้านยุทธการของกองบัญชาการกองทัพไทย รวมท้ังประสานงาน ด้านยุทธการ
กับเหล่าทัพ  โดยมีเจ้ากรมยุทธการทหารเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ  
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 2.2.1  พันธกิจกรมยุทธการทหาร 

 1. อ านวยการยุทธร่วมการปฏิบัติการทางทหาร ท้ังมิติปูองกันประเทศ และการรักษาความ
มั่นคงของรัฐโดยใช้ระบบปฏิบัติการเครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO : Network Centric Operation) 
 2. อ านวยการและด าเนินการฝึกร่วม การฝึกผสม การฝึกร่วมและผสม ของกองทัพไทยให้มี
ประสิทธิภาพ และจัดท า ปรับปรุง พัฒนาหลักนิยมการปฏิบัติการร่วมของกองทัพไทยให้ทันสมัย 
 3. เสริมสร้างก าลังกองทัพด้านยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนทางทหาร พัฒนาขีดความสามารถ
ของกองทัพ รวมท้ังการปรับโครงสร้างการจัดและอัตราของกองทัพไทย ให้มีความพร้อมและทันสมัย 
สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม 
 4. อ านวยการและประสานด้านการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ ภายใต้กรอบความร่วมมือของ
สหประชาชาติ และเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารกับมิตรประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน รวมท้ัง
เสริมสร้างบทบาทน าของกองทัพไทยในเวทีอาเซียน 

 2.2.2  เป้าประสงค์กรมยุทธการทหาร 

 1. แผนและหลักนิยมทางทหารมีความพร้อมเผชิญภัยคุกคามและวิกฤติการณ์ทุกรูปแบบ 
 2. อ านวยการต่อการปฏิบัติการร่วมกองทัพไทยในทุกมิติอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3. กองทัพไทยได้รับการยอมรับจากประชาคมโลก และกองทัพมิตรประเทศ 
 4. งานตามภารกิจและท่ีได้รับมอบหมายมีการด าเนินการตามเปูาหมาย 

 2.2.3  โครงสร้างการจัดกรมยุทธการทหาร 

 กรมยุทธการทหาร มีหน่วยงานประกอบด้วย  ส่วนราชการ ระดับส านัก 3 ส านัก ได้แก่ 
ส านักนโยบายและแผน ส านักปฏิบัติการ ส านักวางแผนการฝึกร่วมและผสม ระดับศูนย์ 1 ศูนย์  ได้แก่
ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ ระดับกองหน่วยข้ึนตรง 4 กอง ได้แก่ กองกลาง กองแผนและงบประมาณ 
กองกรรมวิธีข้อมูล กองการเงิน และ หน่วยขึ้นตรงกับผู้บังคับบัญชา 1 หน่วย คือ นายทหารตรวจสอบ
ภายใน  ดังแผนภาพที่ 2-7 
 

 
 
 

แผนภาพที่ 2-7 : โครงสร้างการจัดกรมยุทธการทหาร 
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 2.2.4  วิสัยทัศน์กรมยุทธการทหาร 

 กรมยุทธการทหาร เป็นองค์กรหลักท่ีทันสมัย ในการอ านวยการยุทธร่วมของกองทัพไทย  
เป็นท่ีเช่ือมั่นของเหล่าทัพ และเป็นท่ียอมรับของกองทัพมิตรประเทศ  จึงต้องมีการทบทวน การด าเนินงาน 
เพื่อจัดท ากรอบการด าเนินงานในอนาคต รองรับวิสัยทัศน์ระดับกองบัญชาการกองทัพไทย ในฐานะท่ี 
กรมยุทธการทหาร เป็นกรมเสนาธิการร่วมที่ 3 (J3 : Joint of Operations) ของกองบัญชาการกองทัพไทย 
จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ปี 2580 เป็น “SMART - J3” (Smart Joint of Operations) และ
เปูาหมายการด าเนินงานในปีงบประมาณ 2565 เป็น “3 DIGITAL - J3” (3 Digital Joint of Operations)  
หรือเป็น “กรมยุทธการทหารดิจิทัล” ภายใน 3 ปี ดังแผนภาพที่ 2-8 
 

 
 

 แผนภาพที่ 2-8 : เปูาหมายปี 2565 และวิสัยทัศน์ปี 2580 ของกรมยุทธการทหาร 
 

 

 2.2.5  เป้าหมายของกรมยุทธการทหาร 

 กรมยุทธการทหาร ได้ก าหนดเปูาหมายในปีงบประมาณ 2565 เป็น “3 DIGITAL - J3”                 

(3 Digital Joint of Operations) หมายถึง การเป็นองค์กรน าในการอ านวยการร่วมและบริหารจัดการ 
ปฏิบัติการแบบนักการทหารมืออาชีพ เป็นที่ยอมรับและเช่ือมั่น ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจาก
กองทัพมิตรประเทศ ก าหนดทิศทางของกองทัพด้วยแผน มีหลักนิยม และฐานข้อมูลท่ีทันสมัยใช้งานได้จริง 
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สามารถอ านวยการร่วมได้ทุกมิติความมั่นคง ท้ังนี้ มีนัยส าคัญท่ีสอง เป็นอักษรย่อของเปูาหมายท่ีต้องการ
บรรลุในปี 2565 ประกอบด้วย 
 3D – Direction Doctrine Database : มีการก าหนดทิศทาง การอ านวยการร่วมด้วย
แผน หลักนิยม ท่ีปรับปรุงพัฒนาจนทันสมัยใช้ได้จริง มีความสมบูรณ์ของฐานข้อมูลด้านยุทธการ 
 I – Interoperability : การมีความสามารถในการปฏิบัติการร่วมท่ีมีความประสาน
สอดคล้อง เช่ือมโยงระบบ ข้อมูล มาตรฐาน ทรัพยากร ได้อย่างเป็นหนึ่งเดียวในทุกมิติ รวมถึงการบูรณาการ
เพื่อพัฒนาให้เกิดการประสานอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต 
 G – Global Command and Control System : การมีระบบควบคุมบังคับบัญชาท่ี
สนับสนุนการอ านวยการ ส่ังการ ของผู้บังคับบัญชาได้ในทุกสถานการณ์และทุกสถานท่ี บนพื้นฐานการ
เช่ือมโยงของระบบฐานข้อมูลท่ีสมบูรณ์และเครือข่ายการติต่อส่ือสารที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพสูง 
 I – International Cooperation and PKO : มีการปฏิบัติงานและการร่วมมือระหว่าง
ประเทศ เพื่อผลประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง และการเป็นท่ียอมรับของมิตรประเทศ รวมท้ังการ
สนับสนุนภารกิจรักษาสันติภาพในเวทีโลก (Peace Keeping Operations) 
 T – Training in Virtual Reality : มีการฝึก อบรม ท่ีเน้นการปฏิบัติในสภาวะ 
สถานการณ์ และบริบทเสมือนจริงเพื่อประสิทธิภาพในการอ านวยการร่วมทั้งในยามปกติและยามสงคราม 
 A – Accreditation : มีความเป็นมาตรฐาน มืออาชีพ เป็นท่ียอมรับของหน่วยงานใน
กองบัญชาการกองทัพไทย เหล่าทัพ รัฐบาล ตลอดจนกองทัพมิตรประเทศ มีระบบการประเมินความ
พร้อมกองทัพที่เป็นมาตรฐาน 
 L – Leader Enterprise : เป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการบริหารจัดการ สามารถริเริ่ม 
ต่อยอด ควบคุม ก ากับดูแล งานตามนโยบายและงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแบบอย่างให้
ส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย 

 2.2.6  ROADMAP ของกรมยุทธการทหาร 

 ส าหรับ Roadmap หรือ แผนท่ีน าทาง ของกรมยุทธการทหาร มีเปูาหมาย ทิศทางและ
กรอบการด าเนินงานระหว่างทางเป็นห้วง ๆ ระหว่างปี 2565 - 2580 แสดงได้ตามแผนภาพที่ 2-9 

 ในปีงบประมาณ 2570 มีเปูาหมายเป็น “PROMPT - J3”  (PROMPT Joint of Operations) 
หมายถึง เป็นองค์กรมืออาชีพ มีการจัดองค์ความรู้ (KM) อย่างเป็นระบบ สามารถวิเคราะห์ประเมินสภาวะ
แวดล้อมและผลกระทบเพื่อก าหนดแผนอนาคตได้อย่างถูกต้อง มีระบบงาน  มีเครื่องมือและเทคโนโลยี       
ท่ีทันสมัย มีบุคลากรท่ีมีขีดความสามารถหลักด้านการอ านวยการร่วม สามารถปฏิบัติการร่วมกับกองทัพ
มิตรประเทศ รวมท้ังการปฏิบัติการรักษาสันติภาพและการปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรม ท่ีได้มาตรฐานสากล 
ตอบสนองต่อการปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจอย่างรวดเร็ว ทันเวลา  
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แผนภาพที่ 2-9 : Roadmap ของกรมยุทธการทหาร 
 

 ในปีงบประมาณ 2575 มีเปูาหมายเป็น “ADVANCE-J3” (ADVANCE Joint of Operations) 
หมายถึง การเป็นองค์การท่ีได้รับการยอมรับในเวทีนานาชาติ มีมาตรฐาน ในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ 
การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และงานความร่วมมือกับมิตรประเทศในด้านต่าง  ๆ มีขีดความสามารถใน
การบริหารสถานการณ์วิกฤติระดับชาติ โดยมีระบบควบคุมบังคับบัญชา อ านวยการ ส่ังการ ท่ีเป็นอัตโนมัติ 
ภายใต้การจัดการของเทคโนโลยี AI บนพื้นฐานการเช่ือมโยงข้อมูลด้านความมั่นคงจากทุกส่วน ตอบสนอง
การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงครามอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อจ าเป็น และมีระบบการตรวจสอบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานภายในเพื่อประสิทธิภาพขององค์การในทุกมิติ  

 ในปีงบประมาณ 2580 มีวิสัยทัศน์เป็น “SMART-J3” (SMART Joint of Operations) 
หมายถึง เป็นศูนย์กลางการวางแผนและอ านวยการร่วม มีความพร้อมในด้านบุคลากร เครื่องมือ และ
ระบบงาน มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมได้ครอบคลุมหลายมิติ รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า บน
พื้นฐานของการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย  



25 
 

 

 2.2.7 กรอบแนวคิดการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

 กรมยุทธการทหาร มีแนวทางในการบรรลุเปูาหมายระยะแรก (ปี 2563 – 2565 โดยการ
ก าหนดทิศทางด้วยแผนระดับต่างๆ หลักนิยม ฐานข้อมูล บนพื้นฐานความพร้อมด้านบุคลากร ยุทโธปกรณ์ 
และระบบงาน โดยเพิ่มขีดความสามารถในการฝึกให้ได้เสมือนจริง มีขีดความสามารถในการอ านวยการร่วม 
ควบคุม ส่ังการ โดยศูนย์บัญชาการทางทหาร ท่ีอ่อนตัว ตอบสนองรองรับได้ทุกสถานการณ์ มีการแปลง  
สู่การปฏิบัติโดยใช้ แผนท่ียุทธศสตร์ (Strategy Map) ของกรมยุทธการทหาร ตามแผนภาพท่ี 2-10    
และถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปีแรก ตามกรอบแนวคิดแผนปฏิบัติราชการห้วงปีงบประมาณ 
2563 - 2565 (Mind map) ดังแผนภาพท่ี 2-11 ซึ่งเป็นกรอบแนวทางการจัดท าแผนงาน/โครงการ 
ความต้องการงบประมาณ ภายใต้พันธกิจ กรมยุทธการทหาร ใน 3 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานการอ านวยการ
ด้านยุทธการงานปูองกันประเทศ โดยมีเปูาหมายคือ มีความพร้อมในการอ านวยการร่วมด้านยุทธการ   
ท้ังยามปกติและยามสงคราม เหล่าทัพและรัฐบาลยอมรับ กลุ่มงานการอ านวยการ งานรักษา ความมั่นคง
ของรัฐ โดยมีเปูาหมายคือ มีความพร้อมในการรักษาความมั่นคงของรัฐ การสนับสนุนรัฐบาล ส่วนราชการ
และเหล่าทัพ อย่างประสานสอดคล้อง และกลุ่มงานการขับเคล่ือนความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ 
โดยมีเปูาหมายคือ กองทัพประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ ร่วมมือและให้การสนับสนุน ลดภัยคุกคาม
จากนอกประเทศ ท้ังนี้สามารถใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าค าขอต้ังงบประมาณรายปี และค ารับรอง
การปฏิบัติราชการของกรมยุทธการทหาร ต่อไป   
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แผนภาพที่ 2-10 : แผนที่ยุทธศาสตร์กรมยุทธการทหาร 
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แผนภาพที่ 2-11 : กรอบแนวคิดแผนปฏิบัติราชการ ของกรมยุทธการทหาร 
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 2.2.8  นโยบายเจ้ากรมยุทธการทหาร ประจ าปีงบประมาณ 2563 

 กรมยุทธการทหาร เป็นองค์กรหลักท่ีทันสมัยในการอ านวยการยุทธร่วมของกองทัพไทย       
เป็นท่ีเช่ือมั่นของเหล่าทัพ และเป็นท่ียอมรับของกองทัพมิตรประเทศ   
 1. พิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ถวายความปลอดภัย ปูองกันปราบปรามการล่วง
ละเมิดพระบรมเดชานุภาพ เผยแพร่พระเกียรติคุณและพระราชกรณียกิจในทุกโอกาส 
 2. สนับสนุนการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนด้านความมั่นคง 
 3. เตรียมความพร้อมในการปูองกันประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ โดยใช้การ
ปฏิบัติการร่วมภายใต้การอ านวยการของศูนย์บัญชาการทางทหาร 
 4. เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ ให้ความส าคัญกับประชาคมอาเซียน และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์ กับประเทศท่ีมีบทบาทส าคัญในภูมิภาค 
 5. ส่งเสริมบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศ โดยเฉพาะการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพและ
การฝึกร่วม/ผสม 
 6. บูรณาการการฝึกของกองทัพไทย ให้สอดคล้องในทุกระดับ มุ่งสู่การปฏิบัติการท่ีใช้เครือข่าย
เป็นศูนย์กลาง 
 7. พัฒนาขีดความสามารถของก าลังพลท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ให้รองรับการเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี โดยเฉพาะด้านการทหาร 
 8. ให้ก าลังพลมีความเป็นทหารอาชีพ มีวินัย มีความสามัคคี ซื่อสัตย์ เสียสละ เห็นแก่
ประโยชน์ส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อสังคม 

2.3 การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์  
 เครื่องมือท่ีจะช่วยในการวิเคราะห์ SWOT Analysis การพัฒนาระบบราชการของ       
กรมยุทธการทหาร ท่ีจะน ามาใช้ในส่วนของการวิเคราะห์ จุดแข็ง (Strengths) และจุดอ่อน (Weakness) 
ในการพิจารณาปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Factor) การศึกษานี้ใช้คุณลักษณะขององค์กร     
7 ประการของ McKinney (McKinney 7-S Framework) ส าหรับการวิเคราะห์ โอกาส (Opportunity) 
และอุปสรรค (Treats) ในการพิจารณาปัจจัยสภาพแวดล้อม ภายนอก (External Factor) การศึกษานี้ใช้
การวิเคราะห์ C-PEST (C - PEST Analysis) 

  2.3.1 การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมภายใน (INTERNAL ENVIRONMENTAL SCANNING) 

 กรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจะใช้การวิเคราะห์ตามกรอบแนวคิด 7 S ของ McKinney 
(McKinney 7-S Framework) จะเป็นกลยุทธ์ในการวิเคราะห์คุณลักษณะขององค์กร 7 ประการ 



29 
 

ว่าในแต่ละส่วนเป็นอย่างไร รวมท้ังมีความสอดคล้องกันหรือ ไม่ ซึ่งตัวแปรดังกล่าวมีส่วนส าคัญต่อ
ความส าเร็จขององค์กร องค์ประกอบ 7 S ได้แก่  
 S1 : Strategy  กลยุทธ์องค์กร หมายถึงการวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร ได้แก ่กิจกรรมหรือ
การด าเนินงานต่างๆ ภายในองคกรท่ีได้ถูกวางแผนขึ้นมา เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสม ตอบสนองต่อ
การเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดลอมท้ังภายในและภายนอกองค์กร  
 กรมยุทธการทหาร ในฐานะส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ได้มีการทบทวนการ
ด าเนินงานเพื่อจัดท ากรอบการด าเนินงานในอนาคต รองรับวิสัยทัศน์ระดับกองบัญชาการกองทัพไทย  
ด้วยการเป็น “กรมยุทธการทหารดิจิทัล” (Digital Joint of Operations)  โดยมีเปูาประสงค์ ในกลุ่มงาน
หลักจ านวน 3 กลุ่มงาน ดังนี้ 1 การปูองกันประเทศ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐ  และ 3 การเสริมสร้าง
ความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ  ท้ังนี้ งานการพัฒนาระบบราชการ อยู่ในส่วนกลุ่มงานการพัฒนา
องค์การและการบริหารจัดการ   
 

 S2 : Structure  โครงสร้างองค์กร  ได้ต้ังขึ้นตามกฎหมาย การแบ่งหน่วยงาน การ
มอบหมายอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ และสายการบังคับบัญชา โครงสร้างการจัดกรมยุทธการทหาร 
(ยก.ทหาร) ตามอัตรามีดังนี้  
 1. กองกลาง (กกล.ยก.ทหาร)  ประกอบด้วย  แผนกสารบรรณ แผนกธุรการก าลังพล 
แผนกส่งก าลังและบริการ 
 2. กองแผนและงบประมาณ (กผง.ยก.ทหาร) ประกอบด้วย  แผนกแผน  แผนกงบประมาณ 
แผนกประเมินผล 
 3. กองการเงิน (กกง.ยก.ทหาร)  ประกอบด้วย  แผนกบัญชี แผนกควบคุมการเบิกจ่าย 
 4. กองกรรมวิธีข้อมูล (กกม.ยก.ทหาร)  ประกอบด้วย  แผนกกรรมวิธีข้อมูล แผนกปฏิบัติการ 
 5. ส านักนโยบายและแผน (สนผ.ยก.ทหาร)  ประกอบด้วย  แผนกธุรการ  กองนโยบาย        
และยุทธศาสตร์ (กนย.ฯ)   กองแผนร่วม (กผร.ฯ)   กองแผนและโครงการ (กผค.ฯ)  กองการจัด (กกจ.ฯ)          
กองความร่วมมือระหว่างประเทศ (กรป.ฯ)     
 6. ส านักปฏิบัติการ (สปก.ยก.ทหาร)  ประกอบด้วย  แผนกธุรการ  กองยุทธการ (กยก.ฯ)  

กองปฏิบัติการพิเศษ (กปษ.ฯ)  กองปฏิบัติการทางทหารที่มิใช่สงคราม (กมส.ฯ) 
   7. ส านักวางแผนการฝึกร่วมและผสม  ประกอบด้วย  แผนกธุรการ  แผนกกรรมวิธีข้อมูล   

กองนโยบาย และแผนการฝึก (กนผ.ฯ)  กองฝึกร่วมและผสม (กรผ.ฯ)  กองควบคุมการฝึก (กคฝ.ฯ)                

กองการฝึก (กกฝ.ฯ)  กองสนับสนุน (กสน.ฯ) 
 8. ศูนย์ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ (ศสภ.ยก.ทหาร) ประกอบด้วย  แผนกธุรการ  กองแผนและ
โครงการ (กผค.ฯ)  กองการฝึกและศึกษา (กฝศ.ฯ)  กองปฏิการ (กปก.ฯ) 
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  กรมยุทธการทหาร ได้มอบหมายงานการพัฒนาระบบราชการที่กรมยุทธการทหารเป็น
หน่วยรับผิดชอบ ในระดับกองบัญชาการกองทัพไทยและระดับส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย                
ให้กองแผนและงบประมาณ ฯ (กผง.ยก.ทหาร) รับผิดชอบ  ส าหรับงานการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐในระดับกองบัญชาการกองทัพไทย (PMQA) ที่กรมยุทธการทหารเป็นหน่วยรับผิดชอบ  
หมวด 1 การน าองค์การ มอบให้ กองแผนงบประมาณ ฯ (กผง.ยก.ทหาร) รับผิดชอบ ส่วนหมวด 2          
การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ มอบให้ กองนโยบายและยุทธศาสตร์ ส านักนโยบายและแผน ฯ (กนย.สนผ.
ยก.ทหาร) รับผิดชอบ  
 

 S3 : System  ระบบในการด าเนินงานขององค์กร กระบวนการและล าดับขั้นตอนในการ
ท างาน ท้ังท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการท่ีช่วยให้องค์กรสามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
บริหารจัดการองค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ บ่งบอกถึงวิธีการท าางานต่าง ๆ ขององค์กร 
  กรมยุทธการทหาร มีระบบงานดังนี้ 
 1. การก าหนดนโยบาย เปูาหมาย ตัวชี้วัดส าคัญในการปฏิบัติงาน (ค ารับรองการปฏิบัติงาน) 
แล้วถ่ายทอดสู่ผู้บริหาร/หน่วยงาน/บุคลากร กระตุ้น ก ากับดูแลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ติดตาม
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานทุกไตรมาส และน าผลงานท่ีได้มาปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
หรือก าหนดตัวชี้วัดและเปูาหมายของงานให้มีความเหมาะสม ท้าทายยิ่งขึ้น  
 2. การประชุมสรุปสถานการณ์ประจ าวันในตอนเช้า  (Morning Brief) เพื่อเร่งรัดและ         
ติดตามงาน 
 3. การบริหารองค์การด้วยหลักธรรมาภิบาลโปร่งใส ต่อต้านทุจริต 
 4. การกระจายอ านาจ หรือมอบอ านาจหน้าท่ีตามสายงานท่ีรับผิดชอบ 
 5. การส่ือสารแบบสองทิศทาง การใช้ช่องทางการส่ือสารที่หลากหลายให้มีประสิทธิภาพ 
 6. การจัดสภาพแวดล้อมการท างานท่ีดี  สถานท่ีท างานท่ีปลอดภัย บรรยากาศท่ีสนับสนุน 
การท างาน สนับสนุนทรัพยากรอย่างเหมาะสม เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 7. แผนการบริหารจัดการบุคลากรท่ีเหมาะสม เพื่อท าให้บุคลากรเป็นคนท่ีเก่ง เป็นคนดี และ
มีความสุขในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานดีขึ้นและมีความภักดี เสียสละเพื่อองค์การ 
 8. การบริหารทรัพยากรภายใต้ความจ าเป็น เหมาะสม และคุ้มค่า  
 9. การด าเนินการตามตัวชี้วัดประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการของกรมยุทธการทหาร มี
การถ่ายทอดความรับผิดชอบงานการพัฒนาระบบราชการผ่านตัวชี้วัดตามล าดับจนถึงระดับบุคคล 
 

 S4 : Style  รูปแบบการน าองค์กร ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารงานของ
ผู้บริหารระดับสูง โดยรวมถึงบุคลิกภาพ ภาวะผู้น าและคุณธรรม เนื่องจากการกระท าาหรือพฤติกรรม
ของผู้บริหารระดับสูงจะมีอิทธิพลต่อความรู้ สึกนึกคิดของบุคลากรภายในองคกรมากกว่าค าพูดของ
ผู้บริหาร หากผู้บริหารมีภาวะผู้น าท่ีดีจะสามารถน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จพร้อมด้วยคุณธรรม 
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 กรมยุทธการทหาร มีรูปแบบในการบริหารจัดการงาน ดังนี้ 
 1. เป็นผู้น า หมายถึง เป็นผู้ก าหนดเปูาหมายการด าเนินงานของกองบัญชาการ ทั้งใน
ระยะส้ัน ระยะยาว (Vision) ก าหนดแผนหรือแนวทางในการบรรลุเปูาหมาย เสนอแนะนโยบาย และ
สร้างกลไกขับเคล่ือนการด าเนินงาน รวมถึงการสร้างมาตรการก ากับดูแล เพื่อให้งานบรรลุเปูาหมายตาม
แผนทุกระดับ 
 2. ท าอย่างมีส่วนร่วม หมายถึง การท างานในลักษณะอ านวยการร่วม (Joint Operation) มี
รูปแบบ การคิดการวางแผนแบบเช่ือมโยง ใช้การคิดวิเคราะห์บนพื้นฐานของข้อคิดเห็น  หลายภาคส่วน
หลายมิติอย่างครบถ้วน ใช้ฐานข้อมูลและระบบอ านวยการร่วมแบบโครงข่าย  (Network Centric 
Operation) 
 3. มีการต้ังไลน์กลุ่มต่าง ๆ เพื่อประสานงานกันภายในกรมยุทธการทหาร เพื่อการท างานท่ี
รวดเร็วตามลักษณะงาน  รวมมีไลน์กลุ่มเฉพาะ ผู้รับผิดชอบงานพัฒนาระบบราชการ ท้ังในระดับ
กองบัญชาการกองทัพไทย และระดับกรมยุทธการทหาร 
 

 S5 : Staff  บุคลากรในองค์กร การบริหารจัดการบุคลากรทุกระดับภายในองคกร ท้ังใน
เรื่องจ านวนบุคลากรเพียงพอ รวมท้ังแบบแผนและพฤติกรรมต่างๆท่ีองค์กรแสดงและปฏิบัติต่อก าลังพล
ภายในองค์กร  
 กรมยุทธการทหาร มีก าลังพลท้ังหมดรวม 400 นาย เป็นนายทหารช้ันสัญญาบัตร 251 นาย 
นายทหารช้ันประทวน 134 นาย และลูกจ้าง/พนักงานราชการ 15 นาย  โดยจ าแนกตามช้ันยศ อายุ       
วุฒิการศึกษา ได้ตามตารางท่ี 2-1 และ 2-2 
 

 

ระดับต าแหน่ง  

 

 

จ านวนคน 
        

        นายพล 
 

 

  8 
       

        พันเอก – พันเอกพิเศษ 
 

 

117 
        

        พันตรี – พันโท 
 

 

  61 
       

        ร้อยตรี – ร้อยเอก 
 

 

  65 
        

        นายทหารชั้นประทวน 
 

 

134 
        

        ลูกจ้างประจ า 
 

 

   1 
        

        พนักงานราชการ 
 

 

 14 
 

รวม 

 

 

400 
 

 

ตารางท่ี 2-1 : ก าลังพลกรมยุทธการทหารจ าแนกตามช้ันยศ 
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สายงานยุทธการ 

 

นายทหาร 
สัญญาบัตร 

 

นายทหารประทวน/
ลูกจ้าง/พนักงาน 

 

รวม 
(คน) 

 

อายุ 1. อายุตัวเฉล่ีย 
 

 

47.22 
 

35.84  
    

      2. อายุราชการเฉล่ีย 
 

 

17.48 
 

10.78  

วุฒิการศึกษา 
     1. ต่ ากว่าปริญญาตรี 

 
30 

 
100 

 
130 

    

     2. ปริญญาตรี 
 

        164 
 

 47 
 

 211 
     

     3. ปริญญาโท 
 

54 
 

   2 
 

 56 
    

     4. ปริญญาเอก 
 

 3 
 

   0 
 

  3 
       

         รวม 
 

 

251 
 

149 
 

400 
 

 

 

ตารางท่ี 2-2 : ก าลังพลกรมยุทธการทหารจ าแนกตามอายุและวุฒิการศึกษา 
 

 S6 : Skill  ทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
 กรมยุทธการทหาร มีการด าเนินงานท่ีเกี่ยวกับทักษะและความรู้ความสามารถก าลังพล ดังนี้ 
 1. การก าหนดนโยบาย เปูาหมาย ตัวช้ีวัดส าคัญตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ในระดับ
รายบุคคล แล้วติดตามผลการปฏิบัติงานรายบุคคลทุกไตรมาส และน าผลงานท่ีได้มาพิจารณาความดี
ความชอบอย่างเป็นรูปธรรม 
 2. การพัฒนาความรู้ ความสามารถ สมรรถนะในกระบวนการปฏิบัติงานส าคัญ ท่ีส่งเสริม
การบรรลุพันธกิจ วิสัยทัศน์ขององค์การ การอบรมภาษาอังกฤษ การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยน การฝึก
ปฏิบัติการ ส่งเสริมการศึกษาอบรมเพิ่มเติม การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร และการถ่ายทอดองค์
ความรู้ในกระบวนการปฏิบัติงานส าคัญ เป็นต้น 
 

 S7 : Shared Value  ค่านิยม คุณค่าร่วมในองค์กร ได้แก่ แนวคิดรวมกัน ค่านิยม ความ
คาดหวังขององค์กร เป็นแนวคิดพื้นฐานขององค์กรแต่ละแห่ง รวมท้ังส่ิงท่ีต้องการจะให้องค์กรเป็นใน
อนาคตข้างหน้า องค์กรท่ีมีความเป็นเลิศในการบริหารมักจะมีค่านิยมร่วมกันท่ีก่อให้เกิดปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จในการบริหาร 
 

 กรมยุทธการทหาร มีค่านิยม คุณค่าร่วมในองค์กร ดังนี้  
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 1. ทหารอาชีพ  ความมุ่งมั่นในการท าดีท่ีสุดในการปฏิบัติงานเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดความภูมิใจในการท างาน ประกอบด้วย ความมีวินัย ความเป็นผู้น า การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ความ
ซื่อสัตย์ และการสร้างนวัตกรรม 
 2. จงรักภักดี  การยึดมั่นในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งการแสดงออก
ถึง ความเสียสละในการพิทักษ์รักษาสถาบันทั้งสาม ให้คงอยู่ตลอดไป 
 3. กล้าหาญ ลักษณะนิสัยท่ีเข้มแข็งเพื่อท่ีจะสร้างเกียรติยศต่อการตัดสินใจว่าผิดหรือถูก 
และความไม่เกรงกลัวในการเผชิญหน้าต่อภยันตรายใดๆ 
 4. ท างานเป็นทีม การท างานร่วมกันด้วยความเคารพเชื่อถือ มีจุดมุ่งหมายร่วมกันเป็น
หมู่คณะ ท าให้การปฏิบัติงานบรรลุเปูาหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการท างานเป็นทีมมีความหมาย
ประกอบด้วย การบูรณาการ การปฏิบัติการร่วม และเป็นหนึ่งเดียวกัน 

 2.3.2 การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมภายนอก (EXTERNAL ENVIRONMENTAL SCANNING) 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดยน าปัจจัย 5 ด้านท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการหน่วยงานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์มาวิเคราะห์ โดยใช้ C-PEST (C - PEST Analysis) เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 

เป็นการท าความเข้าใจในภาพรวมของสภาพแวดล้อมท่ีท าให้เกิดการเปล่ียนแปลง  โดยหาประโยชน์จาก
การเปล่ียนแปลงนั้น  ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีเราไม่สามารถควบคุมได้  ได้แก่ 
 

 C : CUSTOMER BEHAVIORS ด้านพฤติกรรม เป็นการวิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
องค์การ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (STAKEHOLDER)  สภาพของคู่แข่ง (COMPETITORS)    
    - กระทรวงกลาโหม  กองทัพไทย  กองบัญชาการกองทัพไทย  เหล่าทัพ 
    - ส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย 
 P : POLITICAL ด้านการเมืองและกฎหมาย รวมถึงการก าหนดนโยบายต่าง ๆ ของภาครัฐ 
เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยด้านนโยบายการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหารองค์กร 
    - เกณฑ์การพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมีการเปล่ียนแปลง 
    - นโยบายของผู้บังคับบัญชา 
 E : ECONOMICS  ด้านเศรษฐกิจ เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยสภาวะแวดล้อมของเศรษฐกิจ 
    - การชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจของประเทศ   
          - ข้อจ ากัดด้านงบประมาณในการพัฒนาระบบราชการ 
 S : SOCIAL ด้านสังคม  เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม การบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานภายนอกท่ีเกี่ยวข้องเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน 
    - มีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาระบบราชการ 
    - สภาพสังคมปัจจุบันเปล่ียนแปลงไป 
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 T : TECNOLOGICAL ด้านเทคโนโลยี  วิเคราะห์ ในเรื่องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ ซึ่งปัจจัยด้านนี้มีการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็วมาก 
    - มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดืจิทัล เข้ามามีส่วนในการปฏิบัติการงาน 
    - ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน ท าให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่าง
รวดเร็ว 

2.4 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT ANALYSIS) 
 การพัมนาระบบราชการของกรมยุทธการทหาร  จากการตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
ภายในองค์กรด้วย  7  S MCKINSEY และการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมภายนอกองค์กรด้วย  C-PEST 

สามารถท าการวิเคราะห์สภาวะทางยุทธศาสตร์  (SWOT Analysis) ตามแผนภาพท่ี 2-12 ได้จุดแข็ง 

จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ดังนี้ 
 

                                                                                          
                         

 

               แผนภาพท่ี 2-12 : SWOT Analysis 
 

 2.4.1 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน 
 

ตารางท่ี 2-3 : การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน โดยใช้ 7 S 
 

 

องค์ประกอบ 
7S 

 

 

จุดแข็ง  
(STRENGTHS) 

 

จุดอ่อน  
(WEAKNESSES) 

 

S : Strategy 
 

- มีขีดความสามารถในการวางแผนใน
ระดับต่าง ๆ มีขีดความสามารถในการน า 

 

- ไม่มีแผนการพัฒนาระบบราชการ 

 

S : Structure 
 

- มีโครงสร้างการจัดระบบงานหลักของ
กรมยุทธการทหารท่ีดี มีการพัฒนาหลัก
นิยมทางทหาร 

- ไม่มีกองพัฒนาระบบราชการ 

 

S : System 
 

- มีระบบงานท่ีดี มีการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลทางยุทธการ (J3 DATA TANK) 
ใช้ข้อมูลร่วมกันระหว่างกองต่าง  ๆ

- ได้มอบหมายให้ กองแผนและงบประมาณ
รับผิดชอบงานการพัฒนาระบบราชการ 
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องค์ประกอบ 
7S 

 

 

จุดแข็ง  
(STRENGTHS) 

 

จุดอ่อน  
(WEAKNESSES) 

 

S : Style 
 

- มีขีดความสามารถในการอ านวยการร่วม 

มีการปฏิบัติงานฝึกร่วมทั้งภายในประเทศ
และมิตรประเทศ 

 

- ผู้บังคับบัญชาไม่เห็นความส าคัญของงาน
การพัฒนาระบบราชการ เนื่องจากไม่ใช่
งานหลักของกรมยุทธการทหาร   

 

S : Staff 
 

- มีการจัดบุคลากร ในการด าเนินงานการ
พัฒนาระบบราชการตามค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการ 

 

- บุคลากรมีการปรับเปล่ียนย้ายในการ
ด ารงต าแหน่ ง  ท าให้การด า เนินงาน
บางอย่างไม่ต่อเนื่อง 
- มีโครงสร้างก าลังพลตามช้ันยศ เป็นรูป
นาฬิกาทราย ไม่เป็นรูปโครงสร้างฐานปิระ
มิด เนื่องข้าราชการท่ีบรรจุตามต าแหน่ง
ช่วงช้ันยศกลางในระดับปฏิบัติงาน (ร้อยตรี
ถึงพันโท) มีจ านวนน้อย ในขณะท่ีมี
ข้าราชการระดับผู้บริหาร (พันเอกขึ้นไป) 
และข้าราชการช้ันประทวนจ านวนมาก 

 

S : Skill 
 

- ก าลังพลมีความรู้ความสามารถสูง  
- มีก าลังพลท่ีมีประสิทธิภาพ มีทักษะการ
ท างาน และทุ่มเทใหก้ับงาน  

 

- ก าลังพลบางส่วนยังมีทักษะความเข้าใจ
ในงานพัฒนาระบบราชการน้อย คนท่ีมี
ความเข้าใจจริงจึงจะมองภาพงานได้และ
ท างานด้านการพัฒนาระบบราชการได้ดี 

 

S : Shared  
     Value 

 

- ก าลังพลมีขวัญก าลังใจดี  มีทัศนคติใน
การท างานท่ีดี มุ่งหวังความส าเร็จของ
องค์กร 

 

 
 2.4.2 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก 

 

ตารางท่ี 2-4 : การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก โดยใช้ C-PEST 
 

 

 

องค์ประกอบ 
CPEST  

 

 

โอกาส 
(OPPORTUNITIES) 

 

อุปสรรค 
(TREATS) 

 

C : CUSTOMER 
     BEHAVIORS 

 

- เป็นหน่วยงานท่ีได้ปฏิบัติงานระดับ
กระทรวงกลาโหม และกองบัญชาการ
กองทัพไทย  
- เป็นหน่วยที่วางแผนเชิงกลยุทธ์ใน
ระดับกองทัพไทย  และกองบัญชาการ
กองทัพไทย 

 



36 
 

 

องค์ประกอบ 
CPEST  

 

 

โอกาส 
(OPPORTUNITIES) 

 

อุปสรรค 
(TREATS) 

- ท างานเป็นฝุายยุทธการของศูนย์
บัญชาการทางทหาร (ศบท.)  
 

 

P : POLITICAL  
     FACTORS 

 

- มีกฎหมาย นโยบาย และค าส่ังรองรับ
การพัฒนาระบบราชการ 
- เป็นหน่วยรับผิดชอบในการเป็นองค์กร
น าในการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) 

 

 

 

E : ECONOMIC 
     FACTORS 

 
 

- มีข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณ จาก
การชะลอตัวทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ
หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรค COVID 19 
 

 

S : SOCIAL 
     FACTORS 

 

- รับผิดชอบงานการพัฒนาระบบ
ราชการ 2 ระดับ ท้ังในระดับกองบัญชา 
การกองทัพไทย และส่วนราชการใน
กองบัญชาการกองทัพไทย  สามารถ
เชื่อมโยงนโยบายของผู้บังคับบัญชาให้
หน่วยงานอื่นปฏิบัติได้ 

 

- การบูรณาการงานพัฒนาระบบ
ราชการระหว่างส่วนราชการหลักใน
กองบัญชาการกองทัพไทย  ท่ี เป็น
หน่วยงานรับผิดชอบ PMQA 
ยังไม่ดีเท่าท่ีควร  ยังไม่เป็นทีมเดียวกัน   
ต่างหน่วยต่างท างานของตนเอง  
- ยังมีอุปสรรคความร่วมมือของส่วน
ราชการอื่น ๆ ในการขับเคล่ือนงานไม่
เต็มท่ี  เนื่องจากนโยบายผู้บังคับบัญชา
ของหน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

T :  TECNOLOGICAL 
      FACTORS 

  

- การน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ
ท างาน ท าให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว
ในการปฏิบั ติง าน  และงานมีความ
ถูกต้อง เรียบร้อย 

  

- การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่าง
ร ว ด เ ร็ ว  ต้ อ ง ปรั บ บุ ค ลา ก รแ ละ
ระบบงานให้ ทันกับระบบราชการ
ดิจิทัล 

 

 

 2.4.3 การก าหนดน้ าหนักคะแนะนการประเมินสภาวะแวดล้อม 
 จากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis) ท าให้ทราบถึงจุดแข็ง 
(Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ท้ังนี้จะท าการ
ก าหนดน้ าหนัก (weighted) ตามความส าคัญของปัจจัย ซึ่งจะมีค่าคะแนนรวมเท่ากับ 1 และโดย
แบ่งคะแนนออกเป็น 5 ระดับ (5 คือมากท่ีสุด 1 คือน้อยท่ีสุด  0 คือไม่มี ) จากนั้น น าน้ าหนักคูณกับ
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คะแนน ซึ่งจะได้เป็นค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก (weighted score)  เพื่อใช้ประเมินต าแหน่งทางยุทธศาสตร์
ขององค์กร ท้ังนี้การก าหนดน้ าหนักและการให้ค่าคะแนน จะเป็นการใช้ข้อมูลเฉล่ียจากการสอบถาม
ผู้รับผิดชอบงานการพัฒนาระบบราชการของกรมยุทธการทหาร ในระดับต่าง ๆ จ านวน 5 ระดับ ต้ังแต่
ระดับหัวหน้าแผนก ถึงระดับผู้บริหาร ได้ผลข้อมูลการจัดความส าคัญของปัจจัยภายในท่ีเป็นจุดแข็งและ
จุดอ่อน ปัจจัยภายนอก ท่ีเป็นโอกาสและอุปสรรค ดังแสดงได้ตาม ตารางท่ี 2-5  2-6  2-7 และ 2-8 
 

ตารางท่ี 2-5 : การจัดความส าคัญของปัจจัยภายในท่ีเป็นจุดแข็ง (Strengths) 
 

ล าดับ 
 

ข้อมูลจุดแข็ง 
 

  

น้ าหนัก 
(รวม = 1) 

 

คะแนน 
(5 ระดับ) 

 

คะแนนฉล่ีย
ถ่วงน้ าหนัก 

 

S1 
 

Strategy - มีขีดความสามารถในการวางแผนในระดับ
ต่าง ๆ มีขีดความสามารถในการน า 

 

0.20 
 

5.0 
 

1.00 

 

S2 
 

Structure  - มโีครงสร้างการจัดระบบงานหลักของ
กรมยุทธการทหารที่ดี มีการพัฒนาหลักนิยมทางทหาร 

 

0.15 
 

4.8 
 

0.72 

 

S3 
 

System - มีระบบงานท่ีดี มีการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลทางยุทธการ (J3 DATA TANK) ใช้ข้อมูล
ร่วมกันระหว่างกองต่าง ๆ  

 

0.15 
 

4.8 
 

0.72 

 

S4 
 

Style - มีขีดความสามารถในการอ านวยการร่วม         

มีการปฏิบัติงานฝึกร่วม/ผสม 

 

0.15 
 

4.6 
 

0.69 

 

S5 
 

Staff - มีการจัดบุคคลากร ในการด าเนินงานการ
พัฒนาระบบราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

 

0.15 
 

4.6 
 

0.69 

 

S6 
 

Skill - ก าลังพลมีความรู้ความสามารถสูง  มี
ประสิทธิภาพ มีทักษะการท างาน และทุ่มเทใหก้ับงาน  

 

0.10 
 

4.8 
 

0.48 

 

S7 
 

Shared Value - ก าลังพลมีขวัญก าลังใจดี  มีทัศนคติ 

ในการท างานท่ีดี มุ่งหวังความส าเร็จขององค์กร 

 

0.10 
 

5.0 
 

0.50 

  

รวมน้ าหนักคะแนนจุดแข็ง 
 

 

1.00   

4.80 

 

ตารางท่ี 2-6 : การจัดความส าคัญของปัจจัยภายในท่ีเป็นจุดอ่อน (Weaknesses) 
 

 
ล าดับ 

 
ข้อมูลจุดอ่อน 

 

 

น้ าหนัก 
(รวม = 1) 

 

คะแนน 
(5 ระดับ) 

 

คะแนนฉล่ีย
ถ่วงน้ าหนัก 

 

W1 
 

Strategy - ไม่มีแผนการพัฒนาระบบราชการ  

 

 

0.20 
 

0.4 
 

0.08 
 

W2 
 

Structure - ไม่มีกองพัฒนาระบบราชการ  

 

 

0.15 
 

1.0 
 

0.15 
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ล าดับ 

 
ข้อมูลจุดอ่อน 

 

 

น้ าหนัก 
(รวม = 1) 

 

คะแนน 
(5 ระดับ) 

 

คะแนนฉล่ีย
ถ่วงน้ าหนัก 

 

W3 
 

System - ได้มอบหมายให้ กองแผนและงบประมาณ
รับผิดชอบงานการพัฒนาระบบราชการ 

 

 

0.15 
 

0.4 
 

0.06 

 

W4 
 

Style - ผู้บังคับบัญชาไม่เห็นความส าคัญของงานการ
พัฒนาระบบราชการ เนื่องจากไม่ใช่งานหลักของกรม
ยุทธการทหาร   

 

0.15 
 

1.4 
 

0.21 

 

W5 
 

Staff - บุคลากรมีการปรับเปล่ียนย้ายในการด ารง
ต าแหน่ง ท าให้การด าเนินงานบางอย่างไม่ต่อเนื่อง 
- โครงสร้างก าลังพล เป็นรูปนาฬิกาทราย ข้าราชการที่
บรรจุตามต าแหน่งช่วงช้ันยศกลางในระดับปฏิบัติงาน 
มีจ านวนน้อย   

 

0.15 
 

2.2 
 

0.33 

 

W6 
 

Skill - ก าลังพลบางส่วนยังมีทักษะ ความเข้าใจในงาน
พัฒนาระบบราชการน้อย 

 

0.10 
 

0.6 
 

0.06 

 

W7 
 

Shared Value - ค่านิยมร่วม 

 

 

0.10 
 

0.2 
 

0.02 
  

รวมน้ าหนักคะแนนจุดอ่อน 
 

 

1.00 
  

0.91 
 

ตารางท่ี 2-7 : การจัดความส าคัญของปัจจัยภายนอกท่ีเป็นโอกาส (Opportunities) 
 
ล าดับ 

 
ข้อมูลโอกาส 

 

 

น้ าหนัก 
(รวม = 1) 

 

คะแนน 
(5 ระดับ) 

 

คะแนนฉล่ีย
ถ่วงน้ าหนัก 

 

O1 
 

CUSTOMER  
- เป็นหน่วยงานท่ีได้ปฏิบัติงานระดับ
กระทรวงกลาโหม และกองบัญชาการกองทัพไทย  
- เป็นหน่วยที่วางแผนเชิงกลยุทธ์ในระดับกองทัพไทย  

และกองบัญชาการกองทัพไทย 

- ท างานเป็นฝุายยุทธการของศูนย์บัญชาการทาง
ทหาร (ศบท.)   

 

0.20 
 

5.0 
 

1.00 

 

O2 
 

POLITICAL  
- มีกฎหมาย นโยบาย และค าส่ังรองรับการพัฒนา
ระบบราชการ 
- เป็นหน่วยรับผิดชอบในการเป็นองค์กรน าในการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) 

 

0.20 
 

5.0 
 

1.00 
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ล าดับ 

 
ข้อมูลโอกาส 

 

 

น้ าหนัก 
(รวม = 1) 

 

คะแนน 
(5 ระดับ) 

 

คะแนนฉล่ีย
ถ่วงน้ าหนัก 

 

O3 
 

ECONOMIC 

 

 

0.20 
 

2.5 
 

0.50 
 

O4 
 

SOCIAL - รับผิดชอบงานการพัฒนาระบบราชการ  2 

ระดับ  ท้ังในระดับกองบัญชาการกองทัพไทย และ 

ส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย  สามารถ
เช่ือมโยงนโยบายของผู้บังคับบัญชาให้หน่วยงานอื่น
ปฏิบัติได้ 
 

 

0.20 
 

4.0 
 

0.80 

 

O5 
 

TECNOLOGICAL 

- การน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการท างาน ท าให้เกิด
ความสะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงาน และงานมี
ความถูกต้อง เรียบร้อย  

 

0.20 
 

3.0 
 

0.60 

  

รวมน้ าหนักคะแนนโอกาส 
 

 

1.00 
  

3.90 
 

ตารางท่ี 2-8 : การจัดความส าคัญของปัจจัยภายนอกท่ีเป็นอุปสรรค (Threats) 
ล าดับ  

ข้อมูลอุปสรรค 
 

 

น้ าหนัก 
(รวม = 1) 

 

คะแนน 
(5 ระดับ) 

 

คะแนนฉล่ีย
ถ่วงน้ าหนัก 

 

T1 
 

CUSTOMER  

 

0.20 
 

0.0 
 

0.00 
 

T2 
 

POLITICAL  

 

0.20 
 

0.0 
 

0.00 
 

T3 
 

ECONOMIC  
- มีข้อจ ากัดทางด้านงบประมาณ จากการชะลอตัวทาง
เศรษฐกิจ โดยเฉพาะหลังสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรค COVID 19 

 

0.20 
 

4.0 
 

0.80 

 

T4 
 

SOCIAL 

- การบูรณาการงานพัฒนาระบบราชการระหว่างส่วน
ราชการหลักในกองบัญชาการกองทัพไทย ท่ีเป็น
หน่วยงานรับผิดชอบ PMQA 
ยังไม่ดีเท่าท่ีควร  ยังไม่เป็นทีมเดียวกัน   
ต่างหน่วยต่างท างานของตนเอง  
- ยังมีอุปสรรคความร่วมมือของส่วนราชการอื่น ๆ        

ในการขับเคล่ือนงานไม่เต็มท่ี  เนื่องจากนโยบาย
ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

0.20 
 

3.0 
 

0.60 
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ล าดับ  
ข้อมูลอุปสรรค 

 

 

น้ าหนัก 
(รวม = 1) 

 

คะแนน 
(5 ระดับ) 

 

คะแนนฉล่ีย
ถ่วงน้ าหนัก 

 

T5 
 

TECNOLOGICAL  
- การพัฒนาเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างรวดเร็ว ต้องปรับ
บุคลากรและระบบงานให้ทันกับระบบราชการดิจิทัล 

 

 

0.20 
 

3.0 
 

0.60 

  

รวมน้ าหนักคะแนนอุปสรรค 
 

 

1.00 
  

2.00 

  

 2.4.4 การประเมินต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร 

 จากคะแนนข้างต้นจะน าไปสู่การจัดท ากราฟแสดงสถานภาพขององค์กร 4 ช่อง ซึ่งการ
แสดงสถานภาพของหน่วยงานจะบ่งบอกถึงสถานภาพ 4 ลักษณะ ตาม BCG Matrix (Boston 
Consulting Group) หรือ Boston Model ดังแผนภาพที่ 2-13   

                            
                             แผนภาพที่ 2-13 : Boston Model 
 

 1. Stars (เอื้อและแข็ง) เป็นต าแหน่งท่ีบ่งบอกว่าองค์กรโดยภาพรวม ส่วนใหญ่มีปัจจัย
ภายนอกท่ีเป็นโอกาส และมีปัจจัยภายในท่ีแข็ง เป็นหน่วยงานท่ีมีความพร้อมสูง เมื่อองค์กรมีสถานภาพ
เป็น Stars ให้ก าหนดกลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive) ต้องรักษาความเป็น Stars ให้ยืนยงต่อไป และพัฒนา
งานต่อยอด    
 2. Question Marks (เอื้อแต่อ่อน) เป็นต าแหน่งท่ีบ่งบอกว่าองค์กร โดยภาพรวมส่วนใหญ่ 
มีปัจจัยภายนอกโอกาสเอื้อ มีความพร้อมสูงให้การสนับสนุน แต่ปัจจัยภายในองค์การอ่อน หากแก้ปัญหา
จุดอ่อนขององค์กรได้ จะน าไปสู่สภาพท่ีเอื้อและแข็ง Stars ได้ ให้ก าหนดกลยุทธ์พัฒนาองค์กร 
(Turnaround)    
 3. Cash Cows (ไม่เอื้อแต่แข็ง) เป็นต าแหน่งที่บ่งบอกว่าองค์กรใน ภาพรวมส่วนใหญ่ 
ภายนอกองค์กรมีอุปสรรค มีปัญหา แต่ภายในองค์กรแข็ง มีความพร้อมมีความเข้มแข็ง หากรอให้



41 
 

ปัจจัยภายนอกเป็นโอกาสเอื้อต่อการพัฒนาองค์กร หรือพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส ก็จะสามารถพัฒนา
องค์กรน าไปสู่สภาพ ท่ีเอื้อและแข็ง Stars ได้ ให้ก าหนดกลยุทธ์ปูองกัน/แตกตัว (Defend/Diversify)  
 4. Dogs (ไม่เอื้อและอ่อน) เป็นต าแหน่งท่ีบ่งบอกว่าองค์กรโดยภาพ รวมส่วนใหญ่อยู่ใน
สภาพแวดล้อมท่ีท้ังภายนอกไม่เอื้อ ภายในอ่อน มีอุปสรรคปัญหาล่อแหลมต่อการประสบความล้มเหลว
ค่อนข้างสูง จึงเป็นไปได้ว่าต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน เพราะหากด าเนินการต่อไป ปัญหาจะสะสมขึ้น
เรื่อยๆ ถึงอาจขั้นแก้ไขไม่ได้ต้องยุบองค์กร ให้ก าหนดกลยุทธ์ประคองตัว/ถอย (Retrenchment)  
 

 2.4.5 การประเมินต าแหน่งกรมยุทธการทหาร 

  เมื่อได้ผลจากการท า SWOT Analysis แล้วการวิเคราะห์ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก เพื่อใช้
ประเมินต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategics Positioning) ของการพัฒนาระบบราชการกรมยุทธการ
ทหาร  โดยได้ค่าคะแนนจุดแข็ง = 4.80  จุดอ่อน = 0.91  โอกาส = 3.90  อุปสรรค = 2.00  มาท าการ 
plot graph ได้ตามแผนภาพที่ 2-14 

                         
    แผนภาพที่ 2-14 : การประเมินต าแหน่งทางยทุธศาสตร์ 

 

  ท้ังนี้จากการประเมินข้างต้น จะเห็นได้ว่าค่าเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก ด้านของจุดแข็งและโอกาส มีคะแนนสูงกว่า จุดอ่อนและอุปสรรค ส่งผลให้สถานภาพต าแหน่ง
ทางยุทธศาสตร์องค์กรของกรมยุทธการทหาร อยู่ในต าแหน่ง Stars (เอื้อและแข็ง) เป็นต าแหน่งท่ีบ่งบอก
ว่าองค์กรโดยภาพรวมส่วนใหญ่มีปัจจัยภายนอกท่ีเป็นโอกาส และมีปัจจัยภายในท่ีแข็ง เป็นหน่วยงานท่ีมี
ความพร้อมสูง เมื่อองค์กรมีสถานะป็น Stars ท่ีต้องมุ่งเน้นการก าหนดกลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive) ใช้จุด
แข็งเกาะกุมโอกาสท่ีเกิดขึ้น พัฒนาต่อยอดให้องค์กรมีความเข้มแข้งอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในระยะยาว

O, 3.90 

W, 0.91 

T, 2.00 

S, 4.80 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00
O

W

T

S

Strategic Positioning 



 

บทที่  3 

ยุทธศาสตร์ขององค์กร 

3.1 เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (END)  
  3.1.1 เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ของกรมยทุธการทหาร 
 กรมยุทธการทหาร ได้ก าหนด Roadmap หรือแผนท่ีน าทาง เปูาหมาย ทิศทางและกรอบ
การด าเนินงานในปีงบประมาณ 2565 มีเปูาหมายเป็น “3 DIGITAL - J3”  (3 Digital Joint of Operations) 
หมายถึง การเป็นองค์กรน าในการอ านวยการร่วมและบริหารจัดการ ปฏิบัติการแบบนักการทหารมืออาชีพ 
เป็นท่ียอมรับและเช่ือมั่น ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากกองทัพมิตรประเทศ ก าหนดทิศทางของ
กองทัพด้วยแผน มีหลักนิยม และฐานข้อมูลท่ีทันสมัยใช้งานได้จริง สามารถอ านวยการร่วมได้ทุกมิติความ
มั่นคง ท้ังนี้ มีนัยส าคัญท่ีสอง เป็นอักษรย่อของเปูาหมายท่ีต้องการบรรลุในปี 2565 ท้ังนี้การด าเนินการใน
ระยะ 3 ปีแรก ได้แก่ ปี 2563 - ปี 2565 มีเปูาหมายต่างกันในแต่ละปี ตามแผนภาพที่ 3-1 ดังนี้ 

              
            แผนภาพที่ 3-1 เปูาหมายระยะ 3 ปี (ปี 2563 - 2565) ของกรมยุทธการทหาร 
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 3D – Direction Doctrine Database   
ปี 2563 - ปี 2565 เน้นการก าหนดทิศทาง Direction  การพัฒนาหลักนิยม Doctrine และ การจัดท า
ฐานข้อมูล Database ตามล าดับ 
 I – Interoperability  
ปี 2563 - ปี 2565 เน้นการพัฒนาคน Man  ยุทโธปกรณ์ Material  และระบบ Manipulation 
ตามล าดับ 
 G – Global Command and Control System 
ปี 2563 - ปี 2565  เน้นการเป็นท่ีบัญชาการหลัก Major MCC  ท่ีบัญชาการเคล่ือนท่ี Mobile MCC 
และท่ีบัญชาการส ารอง Reserved MCC   ตามล าดับ 
 I – International Cooperation and PKO (Peace Keeping Operations) 
ปี 2563 - ปี 2565  เน้นการขับเคล่ือนความร่วมมือด้านการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ PKO อาเซียน 
การมีบทบาทน าด้าน PKO ในอาเซียน  และการเป็นท่ีเช่ือมั่นในกรอบสหประชาชาติ UN ตามล าดับ 
 T – Training in Virtual Reality 
ปี 2563  การฝึกเน้นเฉพาะเรื่อง Particular Exercise  ส่วนปี 2564 - ปี 2565  เน้นการฝึกเต็มรูปแบบ 
Full Scale Exercise 
 A – Accreditation 
ปี 2563 - ปี 2565  มีอัตราความเช่ือมั่น Confidence rate เป็น 70%  80%  และ 90%  ตามล าดับ 
 L – Leader Enterprise 
กรมยุทธการทหาร มีเปูาหมายในการเป็นองค์กรน า (Leader Enterprise) ด้านการพัฒนาระบบราชการ
ของกองบัญชาการกองทัพไทย โดยมาตรฐานการพัฒนาระบบราชการ ใช้เกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ PMQA (  Public Sector Management Quality Award ) เป็นตัววัดความส าเร็จ            
ปี 2563  มีเปูาหมายเป็นองค์กรสมรรถนะสูง HPO (High Performance Organization) มาตรฐาน 
PMQA ส่วน ปี 2564 - ปี 2565 เป็นองค์กรระดับดีเด่น และระดับดีเลิศ มาตรฐาน PMQA ตามล าดับ 
 

  3.1.2 วิสัยทัศน์การพัฒนาระบบราชการกรมยุทธการทหาร 

 “กรมยุทธการทหารเป็นองค์กรน าในการพัฒนาระบบราชการของกองบัญชาการกองทัพไทย”  
(Leader Enterprise) โดยเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูง (HPO : High Performance Organization)     
มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ สามารถริเริ่ม ต่อยอด ควบคุม ก ากับดูแล งานตามนโยบายและงาน
ตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นแบบอย่างในการด าเนินงานด้านการพัฒนาระบบราชการให้กับ
ส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย มีแผนรองรับสภาวะต่าง ๆ อย่างชัดเจน มีการวิเคราะห์
สถานการณ์ ท่ีสามารถกระทบต่อการท างานจากรอบด้านทุกมุมมอง ท าให้สามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเวลา และมีคุณภาพของผลงานดีเย่ียม 
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  3.1.3 พันธกิจการพัฒนาระบบราชการกรมยุทธการทหาร 
 1. จัดท าตัวช้ีวัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการกองบัญชาการกองทัพไทย ใน
ระดับของกระทรวงกลาโหม โดยเน้นด้านความพรอ้มรบ ในกลุ่มงาน การปูองกันประเทศ การรักษาความ
มั่นคงของรัฐ และการเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ           
 2. ด าเนินงานการพัฒนาคุณภาพบริหารจัดการภาครัฐของกองบัญชาการกองทัพไทย (PMQA) 
หมวด 1 การน าองค์การ และหมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์  ซึ่งเป็นหมวดที่ส าคัญในมิติที่ 1 
ภาครัฐท่ีเปิดกว้างและเช่ือมโยงกัน และมิติท่ี 3 มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ตามระบบราชการ 4.0 
รองรับระบบราชการดิจิทัล 
 3. อ านวยการ ประสานงาน จัดท าตัวชี้วัดประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการกรมยุทธการ
ทหาร รวมท้ังติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามวงรอบ  
 4. เป็นคณะท างานเจรจาความเหมาะสมของเกณฑ์การให้คะแนน น้ าหนัก  และ
รายละเอียดตัวชี้วัดงานตามภารกิจของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย 
 5. เ ป ็น คณะท าง าน ตรวจประ เม ิน ผลการปฏ ิบ ัต ิร าชการของ ส ่วนร าชการ ใน
กองบัญชาการกองทัพไทย 

  3.1.4  เป้าประสงค์การพัฒนาระบบราชการกรมยุทธการทหาร 
 1. กรมยุทธการทหารเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (HPO : High Performance Organization)  
สามารถบริหารจัดการงานการพัฒนาระบบราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2. สามารถด าเนินการตามตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมยุทธการ
ทหาร ได้บรรลุตามเปูาหมาย 
 3. งานการพัฒนาระบบราชการของกรมยุทธการทหาร ได้ร ับการยอมรับจากส่วน
ราชการภายในและหน่วยงานภายนอกกองบัญชาการกองทัพไทย  

  3.1.5  กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมยุทธการทหาร 
 การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ของกรมยุทธการทหาร 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการด้วยตนเองของ กรมยุทธการทหาร 
และตัดสินคะแนน โดยคณะท างานเจรจาข้อตกลงและตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ส่วน
ราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อประเมินความส าเร็จการปฏิบัติงานของหน่วยตามหลัก 
Balanced Scorecard ใน 4 มิติ น้ าหนักรวมร้อยละ 100 ตามตารางท่ี 3-1 ดังนี้ 

 มิติท่ี 1  มิติด้านประสิทธิผล ก าหนดให้ตัวชี้วัดมีน้ าหนักรวมร้อยละ 45 
 มิติท่ี 2  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ                 ก าหนดให้ตัวชี้วัดมีน้ าหนักรวมร้อยละ 10 
 มิติท่ี 3  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ  ก าหนดให้ตัวชี้วัดมีน้ าหนักรวมร้อยละ 20 
 มิติท่ี 4 มิติด้านการพัฒนาองค์การ                      ก าหนดให้ตัวชี้วัดมีน้ าหนักรวมร้อยละ 25 
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        ตารางท่ี 3-1 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของกรมยุทธการทหาร ประจ าปี 2563 

 

 

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กรมยุทธการทหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

ประเด็นการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

หน่วยรับ 
ผิดชอบ 

 

มิ ติ ท่ี  1 มิ ติ ด้ า น
ประสิทธิผล 
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ผ ล ส า เ ร็ จ ต า ม      
เปู าประสง ค์  ขอ ง
ยุทธศาสตร์ บก.ทท. 
แผนปฏิบั ติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ 
พ . ศ . 2563 ข อ ง      
บก.ทท.และผลส าเร็จ
ตามพันธกิจของส่วน
ราชการ ใน บก.ทท. 

1. ความส าเร็จของการด าเนินงานบรรลุเปูาหมายตามแผน
ด าเนินงาน (Road Map) เปูาประสงค์ของแผนปฏิบัติราชการ 
บก.ทท. และ ส่วนราชการใน บก.ทท. รวมท้ังภารกิจหลักของ
ส่วนราชการใน บก.ทท. 

 

30  

1.1 ระดับความส าเร็จของการก าหนดแนวทางและประเมิน
สถานะ ความพร้ อมของ  ยก .ทหาร  ( readiness 
conceptual) 

 

10 
 

กผง.ฯ 
 

  1.1.1 ความส าเร็จการจัดท าสถานะความพร้อมของ 
ยก.ทหาร 
    1.1.1.1 ด้านก าลังพล 
    1.1.1.2 ด้านยุทโธปกรณ์ 
    1.1.1.3 ด้านแผน 
    1.1.1.4 ด้านการฝึก 
    1.1.1.5 ด้านหลักนิยม 
    1.1.1.6 ด้านการจัดการความรู้  
    1.1.1.7 ด้าน Database 
 

  1.1.2 ความส าเร็จการจัดท าสถานะความพร้อมการ
ควบคุมบังคับบัญชาและอ านวยการเหล่าทัพ 
 

  1.1.3 ความส าเร็จการจัดท าสถานะความพร้อมการรักษา
สันติภาพและผลประโยชน์แห่งชาติ 

 

7 
 

(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 

 

1.5 
 
 

1.5 
 

กผง.ฯ 
 

กกล.ฯ 
กกล.ฯ 
สนผ.ฯ 
สวฝ.ฯ 
สวฝ.ฯ 
กกล.ฯ 
กกม.ฯ 

 

สปก.ฯ 
 
 

ศสภ.ฯ 
 

 1.2 ระดับความส าเร็ จของระบบงานตาม Enterprise 
Architecture : EA Blueprint ของ บก.ทท. ท่ีหน่วย
รับผิดชอบได้รับการขับเคล่ือนและพัฒนาเป็นฐานข้อมูล 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

5 กกม.ฯ 
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กรมยุทธการทหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

ประเด็นการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

หน่วยรับ 
ผิดชอบ 

 1.3 จ านวนแผนท่ีได้รับการปรับปรุงและพัฒนารองรับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

 

3 สนผ.ฯ 

 1.4 ร้อยละความส าเร็จของการยกระดับขีดความสามารถ
ของ ศบท. 
 

2 สปก.ฯ 

 1.5 ร้อยละความส า เร็ จในการฝึกร่วมกองทัพไทย 
ประจ าปี 2563 
 

2 สวฝ.ฯ 

 1.6 จ านวนแผนงานของส่วนราชการ บก.ทท. ท่ีได้รับการ
จัดสรรงบประมาณด้านการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด ท่ี ยก.ทหาร บูรณาการ สามารถด าเนินงานได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามแผนปฏิบัติการปูองกันและแก้ไขปัญหา  
ยาเสพติด 
 

2 สนผ.ฯ 

 1.7 จ านวนวัตถุประสงค์ของกิจกรรมความร่วมมือทาง
ทหารกับต่างประเทศท่ีด าเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 

2 สนผ.ฯ 

 1.8 ร้อยละความส าเร็จของผู้เข้ารับการฝึกอบรมฝุาย
อ านวยการ ของสหประชาชาติ (UNSOC) ประจ าปี
งบประมาณ 2563 สามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานตามท่ี
สหประชาชาติรับรอง 
 

2 ศสภ.ฯ 

 1.9 จ านวนครั้งท่ีสามารถให้การสนับสนุนวิทยากรด้านการ
ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ 
 

2 ศสภ.ฯ 

1. ผลส าเร็จของการ
ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
ตัวช้ีวัดของ บก.ทท.     
ท่ี ส่ ว น ร า ชกา ร ใ น       
บก.ทท. รับผิดชอบ
โดยตรงหรือ ไ ด้รั บ

2. ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของการ
บรรลุเปูาหมายตัวช้ีวัด หรือของงานภายใต้ตัวช้ีวัดตามค า
รับรองการปฏิบัติราชการ บก.ทท. ท่ีส่วนราชการใน บก.
ทท. รับผิดชอบโดยตรง หรือได้รับการถ่ายทอดจากส่วน
ราชการใน บก.ทท. ท่ีรับผิดชอบโดยตรงให้ปฏิบัติ (หากไม่มี
การด าเนินการน้ าหนักจะถูกน าไปรวมกับตัวช้ีวัดท่ี 1 เป็น
ร้อยละ 40) 

10 
 
 
 

 

กผง.ฯ 
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กรมยุทธการทหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

ประเด็นการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

หน่วยรับ 
ผิดชอบ 

กา รถ่ า ย ทอ ดจ าก  
ส่ ว น ร า ช ก า ร  ใ น         
บก.ทท. ท่ีรับผิดชอบ
โดยตรงให้ปฏิบัติ 

2.1 การปฏิบัติการทางทหาร (ความพร้อมรบ) 
   2.1.1 ความส าเร็จการด าเนินการทบทวนกระบวนการ 
วางแผนปูองกันประเทศและการฝึกร่วมกองทัพไทย 
   2.1.1.1 ร้ อ ย ละ ก าร ด า เ นิ น ก า ร ทบ ทว น 
กระบวนการวางแผนปูองกันประเทศ 
         2.1.1.2 ร้อยละการด าเนินการทบทวนการฝึกร่วม
กองทัพไทย 
  2.1.2 ร้อยละของการฝึกส าคัญ (บก.ทท.) ท่ีผ่านเกณฑ์
มาตรฐานท่ีก าหนด 
  2.1.3 ความส าเร็จของการออกแบบการประเมินความ
พร้อมของ บก.ทท. 
   2.1.3.1 ความพร้อมด้านก าลังพล (กพ.ทหาร) 
   2.1.3.2 ความพร้อมด้านยุทโธปกรณ์ (กบ.ทหาร) 
   2.1.3.3 ความพร้อมด้านระบบ (ยก.ทหาร) 
    2.1.3.3.1 ด้านแผน (สนผ.ฯ) 
    2.1.3.3.2 ด้านหลักนิยม (สวฝ.ฯ) 
    2.1.3.3.3 ด้านการฝึก (สวฝ.ฯ) 
    2.1.3.3.4 ด้าน KM (กพ.ทหาร) 
    2.1.3.3.5 ด้าน DATABASE(สส.ทหาร) 
 

5 
2 
 
1 
 
1 
 
1 
 
2 
 

0.5 
0.5 
1 

(0.2) 
(0.2) 
(0.2) 
(0.2) 
(0.2) 

กผง.ฯ 
กผง.ฯ 

 
สนผ.ฯ 

 
สวฝ.ฯ 

 
สวฝ.ฯ 

 
กผง.ฯ 

 
กผง.ฯ 
กผง.ฯ 
กผง.ฯ 
สนผ.ฯ 
สวฝ.ฯ 
สวฝ.ฯ 
กผง.ฯ 
กผง.ฯ 

 2.2 ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับมิตรประเทศและ
ประเทศสมาชิกอาเซียน 

 

5 สนผ.ฯ 

ผลส า เ ร็ จของการ
ด า เ นิ น ก า ร ต า ม
แผนการปฏิบัติงาน
และแผนการใช้จ่าย
งบประม าณ ตาม
แนวทางการรายงาน
ผ ล ส า เ ร็ จ ข อ ง
โครงการ/รายการ
งบประมาณ 

3. ระดับความส าเร็จของร้อยละเฉล่ียถ่วงน้ าหนักของ
เปูาหมายโครงการ/รายการงบประมาณท่ีส่วนราชการใน 
บก.ทท. รับผิดชอบตามแผนงบประมาณ ผลผลิต กิจกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และงบประมาณ/โครงการ
ท่ีได้รับการจัดสรรเพิ่มเติมระหว่างปีงบประมาณ 
(เฉล่ียตามจ านวนรายบรรทัดท่ีได้รับจัดสรรและอนุมัติแผน) 

5 กผง.ฯ 

(1.59) 
(0.57) 
(0.74) 
(1.19) 
(0.46) 
(0.28) 
(0.17) 

สนผ.ฯ 
สปก.ฯ 
สวฝ.ฯ 
ศสภ.ฯ 
กกล.ฯ 
กผง.ฯ 
กกม.ฯ 
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กรมยุทธการทหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

ประเด็นการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

หน่วยรับ 
ผิดชอบ 

 

มิติท่ี 2  มิติด้านคุณภาพการให้บริการ 
 

 

10  

1.ความโปร่งใสใน
การปฏิบัติงาน  
 
 
 
 

4. ระดับความส าเร็จของการด าเนินการด้านหลักฐานเชิง
ประจักษ์เกี่ยวกับความโปร่งใสและวัฒนธรรมคุณธรรม 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของ 
ยก.ทหาร 
OIT 1 ข้อมูลพื้นฐาน 
OIT 2 การบริหารงาน 
OIT 3 การบริหารเงินงบประมาณ 
OIT 4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
OIT 5 การส่งเสริมความโปร่งใส 
OIT 6 การด าเนินการเพื่อปูองกันการทุจริต 
OIT 7 มาตรการภายในเพื่อปูองกันการทุจริต 
 

4 กกล.ฯ 
 

 
 

0.4 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 

 
 
 

กผง.ฯ 
กผง.ฯ 
กผง.ฯ 
กกล.ฯ 
กกล.ฯ 
กกล.ฯ 
กกล.ฯ 

ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 
 

 

5.  ร้ อยละของระดับความพึ งพอใจของผู้ รั บบริ การ 
(ผู้รับบริการท่ีประเมินความพึงพอใจ ต้องเป็นกลุ่มผู้รับบริการ
ท่ีหน่วยก าหนดไว้ในหมวด 3 การมุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) ระดับส่วนราชการใน บก.ทท. 
 

3 
 

 

ศสภ.ฯ 
 
 

 

ภ า พ ลั ก ษ ณ์ ข อ ง
หน่วยในการปูองกัน
แ ล ะ แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า           
ยาเสพติด 

6. ร้อยละของจ านวนก าลังพลและครอบครัวท่ีได้รับรายงาน
การกระท าความผิดเกี่ยวกับคดียาเสพติด 
(เฉล่ียน้ าหนักตามจ านวนก าลังพล) 
 

3 กกล.ฯ 
 

(0.65) 
(0.49) 
(0.78) 
(0.44) 
(0.33) 
(0.09) 
(0.13) 
(0.07) 
(0.02) 

 

 

สนผ.ฯ 
สปก.ฯ 
สวฝ.ฯ 
ศสภ.ฯ 
กกล.ฯ 
กผง.ฯ 
กกม.ฯ 
กกง.ฯ 
นตส.ฯ 
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กรมยุทธการทหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

ประเด็นการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

หน่วยรับ 
ผิดชอบ 

 

มิติท่ี 3  มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
 

 

20  

ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. จ านวนเรื่องท่ีตรวจพบซ้ าจากผลการตรวจของกรรมการ
ตรวจสอบภายใน สตน.ทหาร 
(เฉล่ียน้ าหนักตามความเส่ียงท่ีจะท าให้งานไม่ส าเร็จใน
ประเด็น 4 เรื่อง) 
 1. หน่วยขอเบิกเงินให้ผู้ขายล่าช้า 
 2. การเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง 
 3. ลูกหนี้เงินยืมช าระหนี้เกินระยะเวลาท่ีก าหนด 
 4. การรับหรือคืนหลักประกันสัญญาไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ 
 

 

3 นตส.ฯ 

 

(0.52) 
(0.26) 
(0.62) 
(0.45) 
(0.78) 
(0.30) 
(0.05) 
(0.01) 
(0.01) 

 

สนผ.ฯ 
สปก.ฯ 
สวฝ.ฯ 
ศสภ.ฯ 
กกล.ฯ 
กผง.ฯ 
กกม.ฯ 
กกง.ฯ 
นตส.ฯ 

8. ร้อยละของการแสดงหลักฐานยืนยันการแก้ไขตาม
ค าแนะน าของ  สจร.ทหาร 
 

3 กกล.ฯ 

9. ร้อยละของฎีกาเบิกค่าใช้จ่ายของส่วนราชการใน บก.ทท. 
ท่ีถูกต้องตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของทางราชการ 
(เฉล่ียน้ าหนักตามจ านวนฎีกาของปีท่ีผ่านมา) 
 

3 กกง.ฯ 
 

(0.52) 
(0.26) 
(0.62) 
(0.45) 
(0.78) 
(0.30) 
(0.05) 
(0.01) 
(0.01) 

 

สนผ.ฯ 
สปก.ฯ 
สวฝ.ฯ 
ศสภ.ฯ 
กกล.ฯ 
กผง.ฯ 
กกม.ฯ 
กกง.ฯ 
นตส.ฯ 

 

10. ระดับความส าเร็จของการประเมินระบบควบคุมภายใน 
 

3 กผง.ฯ 

ก า ร บ ริ ห า ร
งบประมาณ  

11. ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจ า ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ของส่วนราชการใน บก.ทท. 
 

6 
 

กกง.ฯ 
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กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กรมยุทธการทหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
 

ประเด็นการประเมิน 
ผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด 

น้ าหนัก 
(ร้อยละ) 

หน่วยรับ 
ผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    11.1 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
(เฉล่ียจากจ านวนงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและอนุมัติแผน) 
 
 
 
 
 

3 กกง.ฯ 
 

(0.33) 
(0.06) 
(2.25) 
(0.18) 
(0.07) 
(0.02) 
(0.09) 

 

สนผ.ฯ 
สปก.ฯ 
สวฝ.ฯ 
ศสภ.ฯ 
กกล.ฯ 
กผง.ฯ 
กกม.ฯ 

 

  11.2 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน
โครงการ/งานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  
 

3 กกง.ฯ 
 กกม.ฯ 

12. ระดับความส าเร็จของการจัดท าต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมย่อย 

 

2 กผง.ฯ 

มิติท่ี 4  มิติด้านการพัฒนาองค์การ 25  

การพัฒนาคุณภาพ
การบริหาร จัดการ
ภาครัฐ (PMQA) 

13. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาองค์การ สู่ความเป็น
ระบบราชการ 4.0 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 

25 กผง.ฯ 

  

13.1 ลักษณะการน าองค์กร (หมวด P) 
 13.2 หมวด 1 การน าองค์การ  
 13.3 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
 13.4 หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและ     
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 13.5 หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู้ 
 13.6 หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร 
 13.7 หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 
 13.8 หมวด 7 ผลลัพธ์ 
 

 

4 
3 
3 
3 
 
3 
 
3 
3 
3 

 

กผง.ฯ 
กผง.ฯ 
สนผ.ฯ 
ศสภ.ฯ 

 
กกม.ฯ 

 
กกล.ฯ 
สวฝ.ฯ 
กผง.ฯ 

 

รวม 
 

 

100 
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3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ในการด าเนินการ (WAYS)  
  3.2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์  

 การบริหารเชิงกลยุทธ์ของการพัฒนาระบบราชการกรมยุทธการทหาร ใช้การวิเคราะห์  
TOWS Matrix เพื่อวิเคราะห์ทางเลือกการบริหารเชิงกลยุทธ์ท่ีเป็นไปได้ จากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม
ทางยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นการจับคู่ระหว่างปัจจัยภายใน (Internal Factors) กับปัจจัยภายนอก (External 
Factors) ท่ีได้จากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis) โดยเรียงล าดับความ 
ส าคัญของ จุดแข็ง (Strength)  จุดอ่อน (Weakness)  โอกาส (Opportunity)  และอุปสรรค (Threat) 
แล้วน ามาวิเคราะห์ท าให้ได้กลยุทธ์การบริหารออกมา 4 รูปแบบ ตามแผนภาพที่ 3-2 
 

                            
     

                                      แผนภาพที่ 3-2 : TOWS Matrix 
 

 1. กลยุทธ์การบริหารเชิงรุก (SO Strategy) ได้มาจากการประเมินสภาพแวดล้อมท่ีเป็น
จุดแข็ง (Strength) กับโอกาส (Opportunity) แล้วน าข้อมูลท่ีได้มาพิจารณาร่วมกัน เพื่อท าให้เกิดผล
ประโยชน์สูงสุดจากโอกาสท่ีเกิดขึ้น 
 2. กลยุทธ์การบริหารเชิงแก้ไข (WO Strategy) ได้มาจากการประเมินสภาพแวดล้อมท่ีเป็น
จุดอ่อน (Weakness) กับโอกาส (Opportunity) แล้วน าข้อมูลท่ีได้มาพิจารณาร่วมกัน เพื่อใช้ประโยชน์
จากโอกาสท่ีมี เพื่อแก้ไขจุดอ่อนหรือกลบจุดอ่อน 
 3. กลยุทธ์การบริหารเชิงปูองกัน (ST Strategy) ได้มาจากการประเมินสภาพแวดล้อมท่ีเป็น
จุดแข็ง (Strength) กับอุปสรรค (Threat) แล้วน าข้อมูลท่ีได้มาพิจารณาร่วมกัน เพื่อใช้จุดแข็งมา
หลีกเล่ียงปูองกันอุปสรรค ด้วยการใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่หลีกเล่ียงปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึ้น 
 4. กลยุทธ์บริหารเชิงรับ (WT Strategy) ได้มาจากการประเมินสภาพแวดล้อมท่ีเป็นจุดอ่อน  
(Weakness) กับอุปสรรค (Threat) แล้วน าข้อมูลท่ีได้มาพิจารณาร่วมกัน เพื่อลดจุดอ่อนและหลีกเล่ียง
อุปสรรค เป็นกลยุทธ์แนว Stability Strategy ท่ีเน้นปูองกันเพียงอย่างเดียว เนื่องจากพบปัญหาท้ังจาก
ปัจจัยภายในและภายนอก 
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  3.2.2 การวิเคราะห์กลยุทธ์ 

 การจัดท ากลยุทธ์ TOWS Matrix ช่วยให้องค์กรสามารถก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมกับ
องค์กรในแต่ละรูปแบบและสถานการณ์ได้ดี จากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT 
Analysis) คือวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในด้วย 7S McKinsey และสภาวะแวดล้อมภายนอกดด้วย  
C-PEST น าข้อมูลจากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก ท่ีผ่านการหาค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก 
มาวิเคราะห์กลยุทธ์ด้วย TOWS Matrix ได้ผลการวิเคราะห์แสดงดังตารางท่ี 3-2 
 

ตารางท่ี 3-2 : การวิเคราะห์ TOWS Matrix ในการก าหนดกลยุทธ์ 
 

           

       วิสัยทัศน์ (Vision) 
 

กรมยุทธการทหารเป็นองค์กรน า
ในการพัฒนาระบบราชการของ
กองบัญชาการกองทัพไทย 

 

จุดแข็ง (Strengths) 
 

S1 - มีขีดความสามารถในการ
วางแผนในระดับต่าง  ๆ และมีขีด
ความสามารถการน า 
S2 - มีโครงสร้างการจัดระบบงาน
หลักท่ีดี  
S3 - มีระบบงานท่ีดี มีการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูล ใช้ข้อมูลร่วมกัน 
S4 - มีขีดความสามารถในการ
อ านวยการร่วม ปฏิบัติงานร่วม   
S5 - มีการจัดบุคลากร  ในการ
ด า เ นิ น ง าน ก าร พั ฒ น า ร ะ บ บ
ราชการ  
S6 - ก า ลั งพลมีความรู้ ความ 

สามารถสูง มีประสิทธิภาพ มีทักษะ
การท างาน ทุ่มเทใหก้ับงาน    
S7 - ก าลังพลมีขวัญก าลังใจดี  มี
ทัศนคติ ในการท างานท่ีดี มุ่งหวัง
ความส าเร็จขององค์กร  

 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
 

W1- ไม่มีแผนการพัฒนา
ระบบราชการ  
W2 - ไม่มีกองพัฒนาระบบ
ราชการ  
W3 - ได้มอบหมายให้ กผง.
ยก .ทหาร  รับ ผิดชอบงาน   
การพัฒนาระบบราชการ 

W4 - ผู้บังคับบัญชาไม่เห็น
ความส าคัญของงาน ก.พ.ร.  
W5 - บุคลากรมีการปรับ 
เ ป ล่ี ย น ย้ า ย ใ น ก า ร ด า ร ง
ต าแหน่ง ท าให้งานบางอย่าง
ไม่ต่อเนื่องและโครงสร้างก าลัง
พล เป็นรูปนาฬิกาทราย ช่วง
ช้ั น ย ศ ก ล า ง ใ น ร ะ ดั บ
ปฏิบัติงาน มีจ านวนน้อย   
W6 - ก าลังพลบางส่วน ยังมี
ทักษะความ เข้ า ใจ ในงาน
พัฒนาระบบราชการน้อย    

   โอกาส  (Opportunities) 
O1 - เป็นหน่วยงานท่ีได้ปฏิบัติ 

งานวางแผนเชิงกลยุทธ์ในระดับ
กลาโหมและกองบัญชาการ 

กองทัพไทย  
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O2 - มีกฎหมาย นโยบาย และ
ค าส่ังรองรับการพัฒนาระบบราช  

การ และเป็นหน่วยรับผิดชอบใน
การเป็นองค์กรน า ในงาน PMQA 
O4 - รับผิดชอบงาน ก.พ.ร.ท้ังใน 

ระดับ บก.ทท. และ ส่วนราชการ
ใน บก.ทท. สามารถเช่ือมโยง
นโยบายของผู้บังคับบัญชา 
O5 - การน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วย
ในการท างาน ท าให้ เกิดความ
สะดวก รวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
และงานมีความถูกต้อง เรียบร้อย 

 

กลยุทธ์เชิงรุก  
   (SO Strategies) 
 
- พัฒนางานด้านการพัฒนาระบบ
ราชการ ให้ ผ่านเกณฑ์ประเมิน 
PMQA 4.0 จากส านักงาน ก.พ.ร. 
(S1 S2 S3 S4 S5 + O1 O2 O4) 
 
- น าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วย
ในการปฏิบั ติงานไ ด้บรรลุตาม
เปูาหมายและใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน 
(S6 S7 + O5) 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข  
   (WO Strategies) 
 
- เ พิ่ ม ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ
บุคลากรในองค์กร พัฒนาและ
ถ่ายทอดองค์ความรู้   ให้มี
ความพร้อมในการปฏิบัติงาน
พัฒนาระบบราชการ และมี
ความสามารถในการปฏิบัติ 
งานทดแทนกันได้ 
 (W1-W6 + O1 O2 O4 O5) 

  

อุปสรรค    
     (Threats) 
T3  -  มีข้ อ จ า กั ด ท า ง ด้ า น
งบประมาณ  จากการชะลอตัว           

ทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะหลัง
สถานการณ์การแพร ่ระบาด      

ของโรค COVID 19    
T4 - การบูรณาการงานพัฒนา
ระบบร าชกา ร ระหว่ า ง ส่ ว น
ราชการหลัก  ท่ีเป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบ PMQA ระดับ บก.ทท. 
ยังไม่เป็นทีมเดียวกัน และ   
ยังมีอุปสรรคความร่วมมือของ  

ส่ ว น ร า ช ก า ร อื่ น  ๆ  ใ น ก า ร
ขับเคล่ือนงานไม่เต็มท่ี เนื่องจาก
น โ ย บ าย ผู้ บั ง คั บ บั ญช า ข อ ง
หน่วยงาน ท่ีเกี่ยวข้อง 
T5 - การพัฒนาเทคโนโลยี
สมัยใหม่อย่างรวดเร็ว ต้องปรับ
บุคลากรและระบบงานให้ทันกับ
ระบบราชการดิจิทัล 

 

 

  

กลยุทธ์เชิงป้องกัน  
     (ST Strategies) 
 
- ขับเคล่ือนการใช้เครื่องมือ ในการ
พัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ให้เกิด
ความเข้มแข็งในการท างานตาม
ร ะ บ บ ห น้ า ท่ี ข อ ง ก อ ง ง า น ท่ี
รับผิดชอบ ลดการการท างานท่ี
ขึ้นกับตัวบุคคลเป็นหลัก  
(S1 S2 S3 S4 + T3 T4) 
 
- พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการ
ใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้มากขึ้น 
 (S5 S6 S7 + T5) 
 
 
 
 
 
 
 

 

กลยุทธ์เชิงรับ  
   (WT Strategies) 
 
- มีการจัดโครงสร้างงานท่ี
เหมาะสมในการท างานด้าน
การพัฒนาระบบราชการให้มี
กองงานรองรับงานด้านนี้
โดยเฉพาะ 
(W1 W2 W5 W6 + T3 T4) 
 
 
- เสริมสร้างเครือข่ายงานด้าน
การพัฒนาระบบราชการ
ระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ 
โดยเน้นการบูรณาการงานใน
ทุกระดับให้มากขึ้น ท าให้เกิด
การบูรณาการผลการท างาน
ระหว่ าง ส่วนราชการหลัก           
ใ น ร ะ ดั บ ก อ ง บั ญ ช า ก า ร
กองทัพไทย 
(W3 W4 + T5) 
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  3.2.3 ความเช่ือมโยงของแผนกลยุทธ์ในการด าเนินการ 

       3.2.3.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านกระบวนการบริหารจัดการ  
  เป้าประสงค์ : กรมยุทธการทหารเป็นองค์กร ที่มีสมรรถนะสูง HPO (High 
Performance  OrganiZationization) สามารถบริหารจัดการงานการพัฒนาระบบราชการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
   กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategies) เป็นการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งผนวกกับโอกาส
ท่ีมีอยู่ เพื่อส่งเสริมให้กรมยุทธการทหาร เป็นองค์กรท่ีมีสมรรถนะสูง (HPO) โดยมีระบบการท างานและ
บริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพ เป็นส่วนเช่ือมโยงท่ีส าคัญกับแนวคิดการมุ่งสู่องค์กรแห่งความเป็นเลิศ ดังนี้ 
  1. สามารถพัฒนางานด้านการพัฒนาระบบราชการ ให้ผ่านเกณฑ์ประเมิน PMQA 
4.0 จากส านักงาน ก.พ.ร. เป็นองค์กรระดับดีเด่น และระดับดีเลิศ ตามล าดับ 
  2. น าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการปฏิบัติงานได้บรรลุตามเปูาหมาย 
และสามารถใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน พัฒนากรมยุทธการทหารให้เป็น 3 DIGITAL - J3 

       3.2.3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาบุคลากรและระบบงานรองรับระบบดิจิทัล  
  เป้าประสงค์ : ก าลังพลของกรมยุทธการทหารมีความรู้ความสามารถ ใน
การด าเนินการตามตัวช้ีวัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการกรมยุทธการทหาร ได้บรรลุตาม
เปูาหมาย และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ แสวงหาความรู้ใหม่ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
และมีความรู้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสารสนเทศในการท างาน 
  กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategies) เป็นการน าโอกาสที่มีมาปิดจุดอ่อน
หรือท าให้จุดอ่อนลดลง เป็นกลยุทธ์ที่เน้นการแก้ไขจุดอ่อนด้วยโอกาส โดยการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
ด้านการพัฒนาระบบราชการทหาร สามารถท างานด้านนี้ทดแทนกันได้อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาให้
กรมยุทธการทหารเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ดังนี้ 
  1. พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในองค์กร และมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้
มีความพร้อมในการปฏิบัติงานพัฒนาระบบราชการ และมีความสามารถในการปฏิบัติงานทดแทนกันได้ 
  กลยุทธ์เชิงป้องกัน  (ST Strategies) เป็นการน าจุดแข็งมาปูองกัน
อุปสรรค     เป็นกลยุทธ์การน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัล มาช่วยในการปฏิบัติงาน ตั้งแต่ระดับกองให้
พัฒนาเป็น Digital Office ดังนี้ 
  1. ขับเคล่ือนการใช้เครื่องมือ ในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดความเข้มแข็ง
ในการท างานตามระบบหน้าท่ีของกองงานท่ีรับผิดชอบ ลดการการท างานท่ีขึ้นกับตัวบุคคลเป็นหลัก  
  2. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ในการใช้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลให้มากขึ้น 
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       3.2.3.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาองค์กร  
  เป้าประสงค์ : งานการพัฒนาระบบราชการของกรมยุทธการทหาร ได้รับการ
ยอมรับจากส่วนราชการภายในและหน่วยงานภายนอกกองบัญชาการกองทัพไทย  
  กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategies) เป็นการเน้นตั้งรับจากภัยคุกคามและ
จุดอ่อน   ท่ีมีอยู่ โดยการทบทวนโครงสร้างการจัดของกรมยุทธการทหารให้มีความชัดเจน เหมาะสม 
และสอดคล้องกับสถานการณ์ ให้มีกองงานท่ีรับผิดชอบงานพัฒนาระบบราชการของกรมยุทธการเฉพาะ
ในท่ีเดียว ไม่แยกกระจายหลายกองงานในการด าเนินงาน ดังนี้ 
  1. มีการจัดโครงสร้างงานท่ีเหมาะสมในการท างานด้านการพัฒนาระบบราชการ
ให้มีกองงานรองรับงานด้านนี้โดยเฉพาะ 
  2. เสริมสร้างเครือข่ายงานด้านการพัฒนาระบบราชการระหว่างส่วนราชการต่าง 
ๆ โดยเน้นการบูรณาการงานในทุกระดับให้มากขึ้น ท าให้เกิดการบูรณาการผลการท างานระหว่าง              
ส่วนราชการต่าง ๆ ในกองบัญชาการกองทัพไทย 
 

3.3 มาตรการ/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (MEANS)  (แผนงาน/โครงการ/เครื่องมือ/กลไก) 
 

  จากการก าหนดเปูาหมายทางยุทธศาสตร์ “กรมยุทธการทหารเป็นองค์กรน าในการพัฒนา
ระบบราชการของกองบัญชาการกองทัพไทย” และกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบราชการกรมยุทธการทหาร 
เพื่อรองรับระบบราชการดิจิทัล ระยะ 3 ปี (ปี 2563 - 2565) ข้างต้น ได้แผนการด าเนินงานพัฒนาระบบ
ราชการกรมยุทธการทหาร ใน 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 (End) ด้านกระบวนการบริหารจัดการ 
ประกอบด้วย  1 เปูาประสงค์  2 กลยุทธ์ (Ways) และ 2 แผนงาน/โครงการ (Means)  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 (End) ด้านการพัฒนาบุคลากรและระบบงานรองรับระบบดิจิทัล 
ประกอบด้วย  3 เปูาประสงค์  3 กลยุทธ์ (Ways) และ 4 แผนงาน/โครงการ (Means)  
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 (End) ด้านการพัฒนาองค์กร 
ประกอบด้วย  1 เปูาประสงค์  2 กลยุทธ์ (Ways) และ 2 แผนงาน/โครงการ (Means)  
 รวมมาตรการ/ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องท้ังหมด แผนการด าเนินงานพัฒนาระบบราชการกรม
ยุทธการทหาร ประกอบด้วย 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ 5 เปูาประสงค์ 7 กลยุทธ์ และ 8 แผนงาน/โครงการ   
แสดงได้ตามตารางท่ี 3-3 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 3-3 : แผนการด าเนินงานพฒันาระบบราชการกรมยุทธการทหาร 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 (End) 
 

 

ด้านกระบวนการบริหารจัดการ 
 

เป้าประสงค์ท่ี 1  กรมยุทธการทหารเป็นองค์กรสมรรถนะสูง (HPO : High Performance Organization) สามารถบริหารจัดการงานการพัฒนา
ระบบราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ท่ี 1 (Way) พัฒนางานด้านการพัฒนาระบบราชการ ให้ผ่านเกณฑ์ประเมิน PMQA 4.0 จากส านักงาน ก.พ.ร. เป็นองค์กรระดับดีเด่น และ
ระดับดีเลิศ ตามล าดับ 

 

แผนงานที่ 1 (Mean) 
 

 

แผนงานพัฒนางานด้านการพัฒนาระบบราชการให้ผ่านเกณฑ์ประเมิน PMQA 4.0 
 

 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด 

 

เป้าหมาย (ระดับ)  

ผู้รับผิดชอบ  

63 
 

 

64 
 

65 

1. โครงการจัดท าแผนพัฒนาองค์กร  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปฏิบัติงาน 
ท่ีเป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง 

ร ะ ดั บ ค ว าม ส า เ ร็ จ ข อ ง ก า ร
ด าเนินการตามแผนพัฒนาองค์กร 

3 4 5 ส านักนโยบายและแผน 
(สนผ.ยก.ทหาร) 

กลยุทธ์ท่ี 2 (Way) น าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการปฏิบั ติงานได้บรรลุตามเปูาหมาย และสามารถใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน  พัฒนา                   
กรมยุทธการทหารให้เป็น 3 DIGITAL - J3 

 

แผนงานที่ 2 (Mean) 
 

แผนงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัลในการปฏิบัติงาน 
 

 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด 

 

เป้าหมาย (ร้อยละ)  

ผู้รับผิดชอบ  

63 
 

 

64 
 

65 

2. โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศด ิจ ิท ัลในการบริหาร
จัดการฐานข้อมูล 

เพื่ อ เก็ บข้ อมู ล ง าน ในระบบ
สารสนเทศดิจิทัล 

ร้อยละของระบบงานท่ีใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ปฏิบัติงาน 

80 90 100 กองกรรมวธิีข้อมูล 
(กกม.ยก.ทหาร) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 (End) 
 

 

ด้านการพัฒนาบุคลากรและระบบงานรองรับระบบดิจิทัล 
 

เป้าประสงค์ท่ี 2 ก าลังพลมีความรู ้ความสามารถ ในการด าเนินการการปฏิบัติงานได้บรรลุตามเปูาหมาย และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ 
แสวงหาความรู้ใหม่ เพื่อน ามาประยุกต์ ใช้ในการปฏิบัติงาน และมีความรู้ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสารสนเทศในการท างาน 

กลยุทธ์ท่ี 3 (Way) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในองค์กร ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงานพัฒนาระบบราชการ  และมีความสามารถในการ
ปฏิบัติงานทดแทนกันได้ 

 

แผนงานที่ 3 (Mean) 
 

แผนงานจัดการความรู้ ( K M : Knowledge Management) เรื่องการพัฒนาระบบราชการ 
 

 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด 

 

เปูาหมาย (ระดับ)  

ผู้รับผิดชอบ  

63 
 

 

64 
 

65 

3. โครงการจัดการความรู้  (  K  M)  
เรื่องการพัฒนาระบบราชการ 

เพื่อพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร 
ให้มีความรู้เรื่องการพัฒนาระบบ
ราชการ 

- ระดับความส าเร็จของการ
จัดการความรู้ เรื่องการพัฒนา
ระบบราชการ 

5 5 5 กองกลาง 
(กกล.ยก.ทหาร) 

 

แผนงานที่ 4 (Mean) 
 

แผนงานถ่ายทอดแลกเปล่ียนองค์ความรู้หลักของกรมยุทธการทหาร (Sharing Knowledge) 
 

 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด 

 

เปูาหมาย (ร้อยละ)  

ผู้รับผิดชอบ  

63 
 

 

64 
 

65 

4. โครงการอบรมและถ่ายทอด
แลกเปล่ียนองค์ความรู้หลักของกรม
ยุทธการทหาร  

เพื่อให้ก าลังพลของกรมยุทธการ
ทหารมีความรู้ความเข้าใจในงาน
ขององค์กร 

- ร้อยละของก าลังพลท่ีมีความรู้
ความเข้าใจในงานการพัฒนา
ระบบราชการ 

70 80 90 กองแผนและ
งบประมาณ  

(กผง.ยก.ทหาร) 
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เป้าประสงค์ท่ี 3 สามารถพัฒนาระบบราชการได้บรรลุตามเปูาหมาย 
 

กลยุทธ์ท่ี 4 (Way) ขับเคล่ือนการใช้เครื่องมือ ในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง ให้เกิดความเข้มแข็ง ในการท างานตามระบบหน้าท่ีของกองงาน          
ท่ีรับผิดชอบ  

 

แผนงานที่ 5 (Mean) 
 

แผนงานถ่ายทอดตัวชี้วัดระดับบุคคลตามค ารับรองการปฏิบัติราชการกรมยุทธการทหาร 
 

 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด 

 

เปูาหมาย (ร้อยละ) 
 

ผู้รับผิดชอบ  

63 
 

 

64 
 

65 

5. โครงการจัดท าตัวช้ีวัดตามค า
รั บรอ งการปฏิบั ติ ร าชการกรม
ยุทธการทหาร และถ่ายทอดลงถึง
ระดับบุคคล 

เพื่อด าเนินการถ่ายทอดตัวช้ีวัดตาม
ค ารับรองการปฏิบัติราชการ   
กรมยุทธการทหาร 

ร้อยละของคะแนนตามตัวช้ีวัด
การปฏิบัติ งานตามค ารับรองการ
ปฏิบัติงาน 

90 95 100 กองกลาง 
(กกล.ยก.ทหาร) 

 

เป้าประสงค์ท่ี 4 
 

ก าลังพลสามารถใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 
 

กลยุทธ์ท่ี 5 (Way) 
 

พัฒนาก าลังพลใหม้ีความรู้ในการน าระบบเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยในการปฏิบัติงาน 
 

แผนงานที่ 6 (Mean) 
 

แผนงานพัฒนาทักษะก าลังพลด้านดิจิทัล 
 

 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด 

 

เปูาหมาย (ร้อยละ) 
 

ผู้รับผิดชอบ  

63 
 

 

64 
 

65 

6. โครงการพัฒนาทักษะก าลังพลให้
มีความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
ปฏิบัติงาน 

เพื่ อพัฒนาทักษะก า ลังพลให้มี
ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละของก าลังพลท่ีมีเข้ารู้ด้าน
ระบบเทคโลโลยีดิจิทัลเพียงพอใน
การปฏิบัติงาน 

80 90 100 กองกรรมวธิีข้อมูล 
(กกม.ยก.ทหาร) 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 (End) 
 

 

ด้านการพัฒนาองค์กร  

เป้าประสงค์ท่ี 5 งานการพัฒนาระบบราชการ ได้รับการยอมรับจากหน่วยงาน ภายในและภายนอกกองบญัชาการกองทัพไทย 
กลยุทธ์ท่ี 6 (Way) มีการจัดโครงสร้างงานท่ีเหมาะสมในการท างานด้านการพัฒนาระบบราชการ 
 

แผนงานที่ 7 (Mean) 
 

แผนจัดต้ังกองพัฒนาระบบราชการ กรมยุทธการทหาร 
 

 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด 

 

เปูาหมาย (ระดับ)  

ผู้รับผิดชอบ  

63 
 

 

64 
 

65 

7. โครงการทบทวนโครงสร้างการจัด
กรมยุทธการทหารให้มี กองพัฒนา
ระบบราชการ 

เพื่อให้มีหน่วยงานหลักรองรับงาน
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

ระดับความส าเร็จของการจัดต้ัง
กองพัฒนาระบบราชการ                
กรมยุทธการทหาร 

3 4 5 ส านักนโยบายและแผน 
(สนผ.ยก.ทหาร) 

 
กลยุทธ์ท่ี 7 (Way) เสริมสร้างเครือข่ายงานด้านการพัฒนาระบบราชการระหว่างส่วนราชการ โดยเน้นการบูรณาการงานระหว่างส่วนราชการต่าง ๆ  

ในกองบัญชาการกองทัพไทย 
 

แผนงานที่ 8 (Mean) 
 

แผนพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ระดับกองบัญชาการกองทัพไทย  

 

โครงการ 
 

วัตถุประสงค์ 
 

ตัวชี้วัด 

 

เปูาหมาย (ร้อยละ)  

ผู้รับผิดชอบ  

63 
 

 

64 
 

65 

8.  โครงการการด าเนินงานพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA)  ร ะ ดับก อ ง บ ัญ ช าก า ร
กองทัพไทย 

เพื่อพัฒนา PMQA 4.0 รองรับการ
เป็นระบบราชการ 4.0 

ร้อยละของความ ส าเร็จในการบูร
ณาการงานพัฒนาระบบราชการ
ระหว่างส่วนราชการในกองบัญชา 
การกองทัพไทย 

80 90 100 ส านักนโยบายและแผน 
(สนผ.ยก.ทหาร) 

 

 



 

บทที่  4 

ข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์ 
 

4.1 ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการน ายุทธศาสตร์ ไปใช้ 
 การบรรลุเปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาระบบราชการกรมยุทธการทหาร เพื่อ          
รองรับระบบราชการดิจิทัล ระยะ 3 ปี (ปี 2563 - 2565) นั้น ต้องอาศัยปัจจัยความส าเร็จหลายประการ 
เช่น การสนับสนุนเชิงนโยบายการออกแบบโครงสร้างและการจัดการแบบมุ่งเน้นยุทธศาสตร์  การ
จัดท าวิสัยทัศน์ และ Road map รองรับของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทยท่ีสอดคล้องกัน           
รวมถึงการมีระบบประเมินผลท่ีมีประสิทธิภาพ และการทบทวนเพื่อยกระดับการพัฒนาองค์การ 
 นโยบายในการด าเนินงานพัฒนาระบบราชการของกรมยุทธการทหาร เพื่อรองรับระบบ
ราชการดิจิทัล ระยะ 3 ปี  ต้องเริ่มจากการพัฒนาระดับหน่วยขึ้นตรงและกองงานต่าง ๆ ให้มีการพัฒนาคน
และงานเป็นระบบดิจิทัล ท าให้เป็น “DIGITAL Office” ในระดับกอง เพื่อน าไปสู่กรมยุทธการทหารดิจิทัล
หรือ “3 DIGITAL - J3”  ในแนวทางท่ีสอดคล้องกับเปูาหมายการด าเนินงานของกองบัญชาการกองทัพไทย       
ปี 2565 เป็น “DIGITAL HQ”  
 ท้ังนี้ การน ากลยุทธ์ไปใช้ในการด าเนิการโครงการในการศึกษาครั้งต่อไป ควรต้องมีการศึกษา
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ ความคุ้มค่า และควรมีการประเมินความเส่ียงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk) 
และจัดการบริหารความเส่ียงทางกลยุทธ์เพิ่มเติม เพื่อรองรับสภาพแวดล้อมท่ีอาจจะมีการเปล่ียนแปลงใน
อนาคต เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) รวมท้ังจัดท า
แผนจัดการบริหารสถานการณ์วิกฤติ 
 การพัฒนาระบบราชการ ควรมีการขับเคล่ือนในทุกส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย 
เพื่อให้ กองบัญชาการกองทัพไทย บรรลุเปูาหมายการด าเนินงาน ปี 2565 เป็น “DIGITAL HQ” ใน
แนวทางดังนี้   
 1. พัฒนาองค์ความรู้ของก าลังพลท่ีปฏิบัติงานด้านนี้ รวมท้ังใหร้ะบบการบริหารจัดการก าลังพลปรับ
หลักสูตรด้านการศึกษาสอดแทรกเรื่องการพัฒนาระบบราชการ 
  2. การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยให้เหมาะสม โดยให้มีแผนก กอง หรือกรม ท่ีรองรับภารกิจการ
พัฒนา ระบบราชการโดยเฉพาะ และปรับปรุงการบริหารจัดการอัตราให้มีความอ่อนตัว 
  3. การพัฒนางานรองรับระบบราชการดิจิทัล ต้องเริ่มจากการพัฒนาหน่วยระดับกอง ของ 
ส่วนราชการต่างๆ ให้เป็น Digital Office และพัฒนาระบบงานให้เป็น Digital 
  4. ปรับปรุงระเบียบค าสั่งเพื ่อให้เกิดการกระจายอ านาจการบริหารจัดการ  และให้มีการ 
บูรณาการระหว่างส่วนราชการหลักท่ีรับผิดชอบอย่างเหมาะสม 
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  5. ปรับปรุงกระบวนการจัดสรรงบประมาณให้รองรับงานตามยุทธศาสตร์บริหารจัดการ และ
การพัฒนาระบบราชการ ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  6. เพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
(PMQA) 
 ส่ิงส าคัญของการขับเคล่ือนและการน ายุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไปใช้ จะต้องมี
การพัฒนาท่ีสอดรับกันระหว่าง จากผู้ปฏิบัติระดับล่างสู่ผู้บริหารระดับบน และจากผู้บริหารระดับบนลงสู่  
ผู้ปฏิบัติระดับล่าง ปัจจัยหนึ่งท่ีส าคัญ ได้แก่ นโยบายการขับเคล่ือนการพัฒนาระบบราชการของผู้บังคับ 
บัญชาสู่การปฏิบัติท่ีเป็นรูปธรรมอย่างจริงจัง โดยเฉพาะในระดับผู้น าองค์กร นโยบายของผู้บังคับบัญชา 
การเอาใจใส่ของหน่วยเหนือ ผู้บริหารระดับสูงควรให้ความสนใจการพัฒนาระบบราชการ ในการปฏิบัติ
อย่างจริงจังเป็นรูปธรรมท่ีชัดเจน จะส่งผลให้ภาพรวมของการพัฒนาระบบราชการ ท้ังกรมยุทธการทหาร 
และส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย ประสบความส าเร็จอย่างแท้จริง ตามแนวทางท่ีสอดคล้อง
กับเปูาหมายการด าเนินงานของกองบัญชาการกองทัพไทย ปี 2565 เป็น “DIGITAL HQ”  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



62 
 

บรรณานุกรม 
 
กรมยุทธการทหาร.  แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.2563 - 2565 
ส านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. 
       นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ . แผนฯ 12 ฉบับประชาชน นวัตกรรม 
 คือหัวใจของการพัฒนา 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2562, 

พฤศจิกายน 2562 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. คู่มือการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเปน็ 
 ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.O) 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. คู่มือแนวทางการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 
 (Tookit),  มกราคม 2562  
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ. หลักธรรมมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 (Good Governance) 
ส านักงานปลัดบัญชีทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย .  แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ของ กองบัญชาการกองทัพไทย  
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ 
 สังคมแห่งชาติ.  ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580  
ส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม  
 แห่งชาติ.  สรุปสาระส าคัญแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ . สรุปสาระส าคัญของแผนการปฏิรูปประเทศ ,  
 กันยายน 2562  
ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์  สถาบันวิชาการปูองกันประเทศ. แนวทางการพัฒนากองทัพไทย เพื่อรองรับ 
 นโยบาย Thailand 4.0 : เอกสารวิชาการ,  สิงหาคม 2561 
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ประวัติย่อผู้ศึกษา 
 
ช่ือ-สกุล พันเอกหญิง ทิพรัตน์   วีระวัฒน์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

วัน เดือน ปีเกิด 5  สิงหาคม  2512 

การศึกษา -  เศรษฐศาสตรบัณทิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปี 2534 
 -  เศรษฐศาสตรมหาบัณทิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ปี 2539 
 -  หลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝุายอ านวยการ รุ่นท่ี 107 
     สถาบันจิตวิทยาความมั่นคง  สถาบันวิชาการปูองกันประเทศ  ปี 2553  
 -  หลักสูตรนายทหารปลัดบัญชี รุ่นท่ี 10  กองบัญชาการกองทัพไทย  ปี 2555 
 -  หลักสูตรนายทหารบกอาวุโส ชุดท่ี 34  โรงเรียนเสนาธิการทหารบก  ปี 2557 
 -  หลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นท่ี 52  วิทยาลัยการทัพอากาศ  ปี 2561 

ประวัติการท างาน - รักษาราชการประจ าแผนกแผนและจัดท างบประมาณ กองงบประมาณ 
    ส านักงานปลัดบัญชีทหาร   
 - หัวหน้าแผนกงบประมาณ กองแผนและงบประมาณ  กรมยุทธการทหาร 
 - ผู้ช่วยผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ  กรมยุทธการทหาร 

ต าแหน่งปัจจุบัน รองผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ  กรมยุทธการทหาร  
 


