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บทคัดยอ 
 

การศึกษาเรื่อง “การทบทวนความสอดคลองของแผนปฏิบัติราชการของ ศศย.สปท. กับแผนปฏิบัติ
ราชการของ บก.ทท. ภายใตหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ)” มีวัตถุประสงค 
(1) เพื่อศึกษาสภาพแวดลอมทางยุทธศาสตรท่ีมีผลตอการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของ ศศย.สปท. (2) เพื่อศึกษา
ใหไดแผนปฏิบัติราชการของ ศศย.สปท. ท่ีมีความสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของ บก.ทท. ภายใต
หลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) (3) เพื่อศึกษาแนวทางและขอเสนอแนะ
ท่ีเปนประโยชนตอ ศศย.สปท. ท่ีมีความสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของ บก.ทท. ภายใตหลัก
ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) 
 ผลการศึกษา พบวา ศศย.ฯ ควรมีการนําปจจัยสูความสําเร็จ (Success Factor) และกุญแจสูปจจัย
ความสําเร็จท่ีสําคัญ (Critical Key Success Factors) ตามหวงโซคุณคา (Value Chain) ของ กห. และ
ของ ศศย.ฯ อันจะนําไปสูการบรรลุเปาหมายตามแผนยอย (Y1) ดานการรักษาความสงบภายในประเทศ และ
ดานการพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบตอความมั่นคงของชาติ แผนแมบท
ดานความมั่นคง (Y2) และยุทธศาสตรชาติ (Z) โดยพิจารณารวมกับแผนปฏิบัติราชการของ ศศย.ฯ ใน  
4 ประเด็นยุทธศาสตร 2 กลุมงาน ไดแก (1) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1 การสรางความเปนเลิศดานงานวิชาการ
ของ ศศย.ฯ โดยมีโครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานงานวิชาการ ซึ่งอยูในกลุมงานท่ี 5 การบริหารจัดการ
และการพัฒนาองคกรของ ศศย.ฯ (2) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การบริหารงานของ ศศย.ฯ โดยใชเทคโนโลยี 
โดยมีโครงการอบรมความรูแกกําลังพลใหสามารถใชเทคโนโลยีในงานวิชาการและการบริหารงานของหนวย 
ซึ่งอยูในกลุมงานท่ี 5 การบริหารจัดการและการพัฒนาองคกรของ ศศย.ฯ และโครงการเผยแพรและแลกเปล่ียน
องคความรูดานยุทธศาสตรและความมั่นคงผานชองทางดิจิทัล ซึ่งอยูในกลุมงานท่ี 2 การรักษาความมั่นคง
ของรัฐของ ศศย.ฯ (3) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 สรางความตอเนื่องของการบริหารงานของ ศศย.ฯ ภายใต
หลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) โดยมีโครงการอบรมและทดสอบความรู
ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของ ศศย.ฯ ภายใตหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship: 
XYZ) มาใชในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งอยูในกลุมงานท่ี 5 การบริหารจัดการและการพัฒนาองคกร
ของ ศศย.ฯ (4) ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 4 การมีแผนการปฏิบัติราชการของ ศศย.ฯ ท่ีสอดคลองกับหลักความสัมพันธ
เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) โดยมีโครงการทบทวนความสอดคลองของแผนปฏิบัติราชการ
ของ ศศย.ฯ กับแผนปฏิบัติราชการของ บก.ทท. ภายใตหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship: 
XYZ) ซึ่งอยูในกลุมงานท่ี 5 การบริหารจัดการและการพัฒนาองคกร ของ ศศย.ฯ 
 สําหรับ ปจจัยท่ียังขาดหาย (Missing Links) ซึ่งสวนราชการนั้นๆ สามารถนําเสนอปจจัยสูความสําเร็จ 
(Success Factor) และกุญแจสูปจจัยความสําเร็จท่ีสําคัญ (Critical Key Success Factors) รวมท้ังโครงการ
ท่ีเกี่ยวของตามสายการบังคับบัญชาได หากปจจัยดังกลาวสามารถทําใหบรรลุเปาหมายของหนวยเหนือ 
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คํานํา 
 

เอกสารวิชาการเรื่อง “การทบทวนความสอดคลองของแผนปฏิบัติราชการของ ศศย.สปท. กับ
แผนปฏิบัติราชการของ บก.ทท. ภายใตหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ)” เปน
สวนหนึ่งของการศึกษาในหลักสูตรนักยุทธศาสตร รุนท่ี ๑๓ ณ ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการ
ปองกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ผูศึกษาไดนําความรูท่ีไดจากหลักสูตร การทบทวนเอกสารท่ี
เกี่ยวของ พรอมท้ังการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ ท่ีปรึกษาดานนโยบาย
และแผนงาน (นักวิเคราะหนโยบาย และแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ซึ่งเปนผูเช่ียวชาญและมีสวนเกี่ยวของกับข้ันตอนการดําเนินการในการจัดทําแนวคิดหลักความสัมพันธเชิงเหตุ
และผล (Causal Relationship: XYZ) และระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) ตลอดจน
คําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษา พันเอกหญิง ศศิธร  ทันศรี และคณาจารยของศูนยศึกษายุทธศาสตรทุกทาน 
ทําใหการศึกษาในครั้งนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี ผูศึกษาจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย 

ผูศึกษาหวังวาเอกสารวิชาการเรื่อง “การทบทวนความสอดคลองของแผนปฏิบัติราชการของ 
ศศย.สปท. กับแผนปฏิบัติราชการของ บก.ทท. ภายใตหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship: 
XYZ)”  ฉบับนี้จะเปนแนวทางท่ีเปนประโยชนกับศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
ในการไดมาซึ่งแผนปฏิบัติราชการของ ศศย.สปท. ท่ีมีความสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของ บก.ทท. 
ภายใตหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และผูสนใจนําไปศึกษาคนควา 
เพื่อเพิ่มพูนความรูและนําไปตอยอดดานยุทธศาสตรท้ังในระดับองคการและระดับชาติตอไป 
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บทท่ี 1  
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 65 บัญญัติใหรัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติ
เปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ 
ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพ่ือใหเกิดเปนพลังผลักดันรวมกันไปสูเปาหมาย โดยยุทธศาสตรชาติที่จะใช
เปนกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศต้ังแต พ.ศ. 2561-2580 แบงยุทธศาสตรชาติออกเปน 6 ดาน คือ 
(1) ดานความมั่นคง (2) ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (3) ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย (4) ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (5) ดานการสรางการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ (6) ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง  มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญ0

1 คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมี
ความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย 
และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับต้ังแตระดับชาติ สังคม ชุมชน  มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี 
และระบบฐานขอมูลขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ
และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหาดานความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบันและ
ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการทั้งกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม 
และองคกรที่ไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบานและมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล 
โดยไดมีการกําหนดตัวช้ีวัดความสําเร็จไว 1 ใน 5 ประการในสวนที่เกี่ยวของกับกองทัพและหนวยงานดานความมั่นคง 
ไดแก กองทัพและหนวยงานดานความมั่นคงมีความพรอมดานบุคลากร เทคโนโลยี ยุทโธปกรณ แผนระบบ
การแกไขปญหา และการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการแกไขปญหาที่ครอบคลุม
ทุกมิติและทุกระดับความรุนแรง รวมถึงมีการฝกอบรมที่มีประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง ซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทย
จะตองเตรียมพรอมรับกับเรื่องดังกลาว 

อยางไรก็ตาม คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ และคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติทั้ง 6 ดาน 
ไดวิเคราะหและประมวลผลการขับเคลื่อนการดําเนินงานตาง ๆ ของหนวยงานของรัฐในชวงป 2561-2562 
เพ่ือบรรลุผลสัมฤทธ์ิการพัฒนาในมิติตาง ๆ ตามเปาหมายของยุทธศาสตรชาติบน “หลักการความสัมพันธ
เชิงเหตุและผล (Causal Relationships : XYZ)” ดังแผนภาพที่ 1.1 และแผนภาพที่ 1.2 พรอมทั้งให
มีการดําเนินการที่ประสานสอดคลองและเช่ือมโยงกัน ดังแผนภาพที่ 1.3 

 

                                                            
1 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. (ไมระบุ). ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง, 

15 มีนาคม 2563. http://nscr.nesdb.go.th/ยุทธศาสตรชาติ/ดานความมั่นคง/ 
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แผนภาพที่ 1.2 หลักการความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationships : XYZ) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 1.1 ภาพรวมการขับเคลื่อนการดําเนินงานเพ่ือบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ (2561-2565) 
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แผนภาพที่ 1.3 ภาพรวมการขับเคลื่อนการดําเนินงานเพ่ือบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 
(2561-2565) ตามหลักการความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationships : XYZ) 

 
โดยไดแบงคาเปาหมายออกเปน 4 ระดับ ไดแก ขั้นวิกฤต (สีแดง) ระดับตํ่ากวาคาเปาหมายระดับเสี่ยง 

(สีสม) ระดับตํ่ากวาเปาหมาย (สีเหลือง) และระดับบรรลุเปาหมาย (สีเขียว) ทั้งน้ีจากการประเมินดวย
ระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ eMENSCR2 ดังแผนภาพที่ 1.4 ซึ่งเปนเคร่ืองมือใหหนวยงานของรัฐ
ใชรายงานผลการดําเนินการตามแผนระดับตาง ๆ ของประเทศตามระยะเวลาและรายการที่สํานักงาน
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกําหนดพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 
และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 พบวา แผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติใน “ประเด็นที่ยังมีความเสี่ยงในการบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวในป 2565 ระดับ
ตํ่ากวาคาเปาหมายขั้นวิกฤต (สีแดง: สถานการณตํ่ากวา 50% ของคาเปาหมาย) จํานวน 6 เปาหมาย” 
ไดแก (1) ความม่ันคง (3) การเกษตร (5) การทองเที่ยว (6) พ้ืนที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ (12) การพัฒนา 
การเรียนรู และ (21) การตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
                                                            

2 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. (2563). รายงานสรุปผลการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตรชาติ ป 2562 (หนา 6), 24 เมษายน 2563. http://nscr.nesdb.go.th/nscr_report/ 
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แผนภาพที่ 1.4 ภาพรวมความเช่ือมโยงของแผน 3 ระดับ 

 
กองบัญชาการกองทัพไทย ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการกองทัพไทย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2563 ภายใตกรอบของยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
และแผนปฏิบัติราชการ 5 ป กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.2561 - 2565 เพ่ือใหสวนราชการในกองบัญชาการ
กองทัพไทย ยึดถือเปนกรอบในการดําเนินงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 และจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสวนราชการรองรับตอไป โดยไดมีการจัดทําความสอดคลองกับแผน 
3 ระดับ ดังน้ี แผนระดับที่ 1 มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 3 ยุทธศาสตร ประกอบดวย ดานความมั่นคง 
ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน และดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ แผนระดับที่ 2 มีความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 และรางนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคง
แหงชาติ พ.ศ.2561-2564 และ แผนระดับที่ 3 มีความสอดคลองกับแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาศักยภาพของ
ประเทศดานความมั่นคง ระยะที่ 1 (พ.ศ.2561-2565) กองทัพไทย และแผนปฏิบัติการดานการปกปอง
อธิปไตยและผลประโยชนแหงชาติ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2561-2565) กองทัพไทย ดังแผนภาพที่ 1.5 โดยมีกรม
ยุทธการทหาร (ยก.ทหาร) ทําหนาที่ในการพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย วางแผน อํานวยการ 
ประสานงาน กํากับดูแลและดําเนินการเกี่ยวกับนโยบายความมั่นคงแหงชาติดานการปองกันประเทศ 
นโยบายการทหาร นโยบายอ่ืนที่เกี่ยวของกับยุทธศาสตรในการปองกันประเทศ และแผนงานและโครงการ
ทางทหาร ของกองบัญชาการกองทัพไทย 
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แผนภาพที่ 1.5 ความเช่ือมโยงแผน 3 ระดับ ของกองบัญชาการกองทัพไทย 

 
อยางไรก็ตาม จากการประเมินผลสถานการณการพัฒนาของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติใน 

“ประเด็นดานความม่ันคง” โดยเฉพาะในแผนแมบทยอย “การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอม
เผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอความม่ันคงของชาติ” ที่อยูในระดับตํ่ากวาเปาหมาย (สีเหลือง) 
(สถานการณอยูในชวง 76-99% ของคาเปาหมาย: 010302)3 โดยจากรายงานสรุปผลการดําเนินการ
ตามยุทธศาสตรชาติ ป 2562 พบวา ประเด็นทาทายที่สงผลตอการบรรลุเปาหมาย ไดแก สถานการณดาน
ความมั่นคงของโลกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยเฉพาะภัยคุกคามรูปแบบใหม (Non - Traditional 
threats) ที่มีหลากหลายมิติ รูปแบบ และเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว รุนแรงและฉับพลัน เปนความทาทายตอ
การพัฒนาประเทศในภาพรวมหลายดาน และสงผลใหกองทัพมีภารกิจการดําเนินการที่หลากหลาย ทั้งดาน
การทหารการเตรียมพรอมรวมกับหนวยงานดานความมั่นคงที่เกี่ยวของ และการสนับสนุนงานดานการพัฒนา 
                                                            

3 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. (2563). รายงานสรุปผลการดําเนินการตาม
ยุทธศาสตรชาติ ป 2562 (หนา 78), 24 เมษายน 2563. http://nscr.nesdb.go.th/nscr_report/ 

แผนปฏิบัติราชการ สปท. ระยะ ๕ ป 
(วาระแรก ๓ ป พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) 

แผนปฏิบัติราชการ สปท.  
ระยะ ๑ ป 
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โดย สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดเสนอแนวทางเพื่อการบรรลุเปาหมาย ไววา 
กองทัพควรใหความสําคัญกับการยกระดับ/เพ่ิมขีดความสามารถโดยเฉพาะบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญ
รอบดาน แผนปฏิบัติการที่ตอบโจทยสถานการณไดอยางรวดเร็วทันการณ โดยใหมีความรวมมือทางทหาร
กับประเทศเพ่ือนบานและประเทศที่มคีวามสําคัญเชิงยุทธศาสตร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู และการฝกรวมกัน
อยางสม่ําเสมอ ตลอดจนอาจมีการประเมินประสิทธิภาพของยุทโธปกรณตอสถานการณดังกลาว และ
ความจําเปนในการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณใหม เพ่ือทดแทนยุทโธปกรณที่มีอายุการใชงานยาวนานหรือไม
สามารถตอบสนองตอภัยคุกคามรูปแบบใหมได ซึ่งมีความจําเปนตองสรางความเขาใจถึงความจําเปนและ
รับฟงความเห็นจากทุกภาคสวนดวย 

ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ (ศศย.สปท.) ซึ่งเปนหนวยขึ้นตรงของ
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย จึงมีสวนสําคัญในการผลักดันการปฏิบัติ
ราชการและการจัดสรรทรัพยากร ใหเกิดความสอดคลองบูรณาการและเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร เพ่ือให
การดําเนินการของกระทรวงกลาโหมสามารถขับเคลื่อนประเทศใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิและผลลัพธตาม
เปาหมายการพัฒนาของยุทธศาสตรชาติ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคงไดอยาง
ตอเน่ืองและเปนรูปธรรมอันจะนําไปสูการเกิดผลสัมฤทธ์ิตามนโยบายของรัฐบาลอยางแทจริง 

อยางไรก็ตาม การที่ ศูนยศึกษายุทธศาสตร จะสามารถบรรลุเปาหมายตามแนวทางดังกลาวไดสําเร็จ 
จําเปนตองใชหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) เขามาทบทวนและขับเคลื่อน
ความสอดคลองระหวางแผนปฏิบัติราชการของ ศศย.สปท. กับแผนปฏิบัติราชการของ บก.ทท. เพ่ือให
แผนปฏิบัติราชการของ ศศย.สปท. ที่สามารถบรรลุตามตัวช้ีวัดตามที่หนวยเหนือกําหนดได ดวยเหตุผล
ดังกลาว ผูศึกษาจึงไดดําเนินการศึกษาและจัดทําเอกสารวิชาการเรื่อง “การทบทวนความสอดคลองของ
แผนปฏิบัติราชการของ ศศย.สปท. กับแผนปฏิบัติราชการของ บก.ทท. ภายใตหลักความสมัพันธเชิงเหตุ
และผล (Causal Relationship: XYZ)” เพ่ือใหทราบถึงสภาพแวดลอมทางยุทธศาสตรที่มีผลตอการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการของ ศศย.สปท. และเพ่ือใหไดแผนปฏิบัติราชการของ ศศย.สปท. ที่มีความสอดคลอง
กับแผนปฏิบัติราชการของ บก.ทท. ภายใตหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ)  
ตลอดจนเพ่ือนํามาสูแนวทางและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอ ศศย.สปท. ที่มีความสอดคลองกับ
แผนปฏิบัติราชการของ บก.ทท. ภายใตหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) 
 

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาสภาพแวดลอมทางยุทธศาสตรที่มีผลตอการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของ 
ศศย.สปท. 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาใหไดแผนปฏิบัติราชการของ ศศย.สปท. ที่มีความสอดคลองกับแผนปฏิบัติ
ราชการของ บก.ทท. ภายใตหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) 
 1.2.3 เพ่ือศึกษาแนวทางและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอ ศศย.สปท. ที่มีความสอดคลองกับ
แผนปฏิบัติราชการของ บก.ทท. ภายใตหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ)  
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1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
1.3.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 
ผูศึกษาทําการทบทวนเอกสารที่เกี่ยวของ ไดแก (1) ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2561-2580) 

ประเด็นดานความมั่นคง (2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 -2564 (3) พระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 (4) แผนปฏิบัติ
ราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของ กระทรวงกลาโหม (5) แผนปฏิบัติราชการ 5 ป (ระยะแรก 
พ.ศ.2563-2565) ของ กองบัญชาการกองทัพไทย (6) แผนปฏิบัติราชการ 5 ป (ระยะแรก พ.ศ.2563-2565) 
ของ สถาบันวิชาการปองกันประเทศ (7) แผนปฏิบัติราชการสถาบันวิชาการปองกันประเทศ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563 (8) แผนปฏิบัติการ (Action Plan) และแผนงบประมาณประจําป พ.ศ.2563 ของ 
ศูนยศึกษายุทธศาสตร (9) แนวคิดหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ)  (10) ระบบ
ติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) และ (11) แนวคิดการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 

1.3.2 ขอบเขตดานประชากร 
ผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ในการศึกษาเกี่ยวกับ “การทบทวนความสอดคลองของ

แผนปฏิบัติราชการของ ศศย.สปท. กับแผนปฏิบัติราชการของ บก.ทท. ภายใตหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล 
(Causal Relationship: XYZ)” ไดแก ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน (นักวิเคราะห
นโยบาย และแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งเปนผูเช่ียวชาญและ
มีสวนเกี่ยวของกับขั้นตอนการดําเนินการในการจัดทําแนวคิดหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal 
Relationship: XYZ) และระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) 

1.3.3 ขอบเขตดานสถานที่ 
ศึกษาเฉพาะ ศศย.สปท. ซึ่งเปนหนวยข้ึนตรง สปท.บก.ทท. มีหนาที่วางแผน ดําเนินการ เพ่ือการศึกษา 

วิจัยและประเมินสภาวะแวดลอมทางยุทธศาสตรที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของชาติ ตลอดจนใหขอคิดเห็น
และขอเสนอแนะดานยุทธศาสตรและความมั่นคงแกหนวยงานของกองทัพและรัฐบาล  

1.3.4 ขอบเขตดานระยะเวลา 
การศึกษาครั้งน้ีดําเนินการระหวางเดือนมีนาคม 2563 - มิถุนายน 2563  

 
1.4 วิธีการศึกษา 

ผูศึกษาใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยผูศึกษาทําการเก็บรวบรวม
ขอมูลจากผูใหขอมูล ซึ่งเปนผูที่มีสวนเกี่ยวของกับข้ันตอนการดําเนินการในการจัดทําแนวคิดหลักความสัมพันธ
เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) 
โดยเคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในงานวิจัยน้ี คือ การสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) 
ซึ่งเปนการสัมภาษณที่มีจุดมุงหมายชัดเจนและมุงเนนใหเกิดความเขาใจในประเด็นการวิจัยอยางลึกซึ้ง 
ทั้งน้ีผูศึกษาจึงเลือกใชเคร่ืองมือในการวิจัยเปนแบบสัมภาษณแบบกึ่งโครงสราง (Semi-structured Interview) 
เพ่ือปองกันปญหาการตอบคําถามนอกประเด็น โดยสรางแนวคําถามที่ชัดเจนและสอดคลองกับวัตถุประสงค
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การวิจัยเพ่ือใชเปนแนวทางในการสัมภาษณ ทั้งน้ีกําหนดใหเปนคําถามแบบปลายเปด (Open-ended 
Question) เพ่ือเปนการเปดโอกาสใหผูใหสัมภาษณไดใหขอมูลหรือแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่และ
ตรงไปตรงมาซึ่งอาจสามารถปรับเปลี่ยนคําถามใหยืดหยุนตามความเหมาะสมหรือตามสถานการณที่
เกิดขึ้นในระหวางการสัมภาษณ และใชเครื่องบันทึกเสียงระหวางการสัมภาษณเพ่ือใหสามารถเก็บ
สาระสําคัญใหไดครบถวนมากที่สุด 
 

1.5 ขอจํากัดของการศึกษา 
จากกลุมผูใหขอมูล ซึ่งเปนผูที่มีสวนเกี่ยวของในการปฏิบัติภารกิจและอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับการ

จัดทําแนวคิดหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และระบบติดตามและประเมินผล
แหงชาติ (eMENSCR) ซึ่งเปนผูบริหารของหนวยงาน จึงจําเปนตองใชเวลาในการนัดหมาย เพ่ือใหไดกลุม
ผูใหขอมูลตามที่กําหนด 

 

1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษา 
1.6.1 ทราบถึงสภาพแวดลอมทางยุทธศาสตรที่มีผลตอการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของ ศศย.สปท. 
1.6.2 ทราบถึงแผนปฏิบัติราชการของ ศศย.สปท. ที่มีความสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของ บก.ทท. 

ภายใตหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) 
1.6.3 ทราบถึงแนวทางและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอ ศศย.สปท. ที่มีความสอดคลองกับ

แผนปฏิบัติราชการของ บก.ทท. ภายใตหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) 
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บทท่ี 2 
การตรวจสอบสภาวะแวดลอมและการวิเคราะหทางยุทธศาสตร 

 
การศึกษาเรื่อง “การทบทวนความสอดคลองของแผนปฏิบัติราชการของ ศศย.สปท. กับแผนปฏิบัติ

ราชการของ บก.ทท. ภายใตหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ)” มีวัตถุประสงค 
เพ่ือใหทราบถึงสภาพแวดลอมทางยุทธศาสตรที่มีผลตอการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของ ศศย.สปท. และเพ่ือใหได
แผนปฏิบัติราชการของ ศศย.สปท. ที่มีความสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของ บก.ทท. ภายใตหลัก
ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) ตลอดจนเพ่ือนํามาสูแนวทางและขอเสนอแนะ
ที่เปนประโยชนตอ ศศย.สปท. ที่มีความสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของ บก.ทท. ภายใตหลัก
ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) ซึ่งผูศึกษาไดทําการศึกษาตามหัวขอตอไปน้ี     

ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2561-2580) ประเด็นดานความมั่นคง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของ กระทรวงกลาโหม 
แผนปฏิบัติราชการ 5 ป (ระยะแรก พ.ศ.2563 - 2565) ของ กองบัญชาการกองทัพไทย  
แผนปฏิบัติราชการ 5 ป (ระยะแรก พ.ศ.2563 - 2565) ของ สถาบันวิชาการปองกันประเทศ  
แผนปฏิบัติราชการสถาบันวิชาการปองกันประเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) และแผนงบประมาณประจําป พ.ศ.2563 ของ ศูนยศึกษายุทธศาสตร 
แนวคิดหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ)  
ระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) และ 
แนวคิดการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) 
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2.1 สภาวะแวดลอมทั่วไป 
 2.1.1 ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2561-2580) ประเด็นดานความมั่นคง0

4 
(1) แผนยอยของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นดานความม่ันคง 

 “แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็น ความมั่นคง” ถือเปนกรอบแนวทางการ
ดําเนินการหลัก ที่จะนําไปสูจุดหมายปลายทางในภาพรวมที่เปนรูปธรรมชัดเจนในระยะ 20 ป ตามที่
ยุทธศาสตรชาติ ดานความมั่นคงไดกําหนดเอาไว ซึ่งก็คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” โดยมี
เปาหมายสําคัญ ประกอบดวย (1) ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข (2) บานเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติ 
และทุกระดับ (3) กองทัพ หนวยงานดานความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพรอม ใน
การปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง (4) ประเทศไทยมีบทบาทดานความมั่นคงเปนที่ช่ืนชมและไดรับการ
ยอมรับโดยประชาคมระหวางประเทศ และ (5) การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสําเร็จที่เปนรูปธรรมอยางมี
ประสิทธิภาพเพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาวขางตน จึงไดกําหนดแผนยอย แนวทางการพัฒนา เปาหมายและ
ตัวช้ีวัด ในหวงระยะเวลา 5 - 10 - 15 - 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) ประกอบดวย ในชวงป พ.ศ.2561 - 2565 
ดําเนินการ “ปรับสภาพแวดลอม พรอมแกไขปญหา” ใหลดระดับลงอยางมีนัยยะสําคัญ สําหรับ ในชวงป พ.ศ.
2566 - 2570 จะดําเนินการให “ปญหาเกาหมดไป ปญหาใหมไมเกิด” เอ้ือตอการบริหารประเทศมากย่ิงขึ้น 
เพ่ือเปนฐานนําไปสูเปาหมายในชวงป พ.ศ.2571 - 2575 ที่กําหนดไววา “ประเทศชาติพัฒนา ปวงประชารวม
ผลักดัน” จนกระทั่งสามารถบรรลุเปาหมายสุดทายในหวงป พ.ศ.2576 - 2580 ที่วา “ประเทศชาติ มั่นคง 
ประชาชนมีความสุข” ในที่สุด โดยสาระสําคัญประกอบไปดวยแผนยอยจํานวนทั้งสิ้น 5 แผนยอย ไดแก 

1) การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสรางความสงบใหเกิดขึ้นในประเทศชาติบานเมือง 
เอ้ือตอการบริหารและพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติและนโยบายที่กําหนด สังคมมีความเขมแข็งสามัคคี
ปรองดอง ประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุข โดยมีแนวคิดในการดาเนินการที่สําคัญคือการสรางความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สรางความรักความสามัคคี ความสานึกจงรักภักดี และความภาคภูมิใจในชาติ 
ใหเกิดขึ้นกับประชาชนทุกหมูเหลา ขณะเดียวกันก็สงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่มีเสถียรภาพและธรรมาภิบาล เห็นแกประโยชนของประเทศชาติเหนือกวา
ประโยชนสวนตน ตลอดถึงการพัฒนาปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพอยางเปนรูปธรรม ทั้งน้ี 
แผนยอยดานน้ีจะรองรับประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 4 ประเด็น ไดแก (1) การพัฒนาและ
เสริมสรางคนในทุกภาคสวนใหมีความเขมแข็ง มีความพรอมตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีสวนรวมในการ
แกไขปญหา (2) การพัฒนาและเสริมสรางความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติ (3) การพัฒนาและ
เสริมสรางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล 
เห็นแกประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และ (4) การพัฒนาและเสริมสรางกลไกที่

                                                            
4 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (1) ประเด็น 

ความมั่นคง, 24 เมษายน 2563. http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads/2019/04/01-
ความมั่นคง.pdf 

http://nscr.nesdb.go.th/wp-content/uploads
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สามารถปองกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปญหาความมั่นคงที่สําคัญ สําหรับแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ มี
รวมทั้งสิ้น 5 แนวทาง ประกอบดวย (1) การเสริมสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และความมั่นคง
ของมนุษย (2) การเสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ภายใตการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข (3) การพัฒนาการเมือง (4) การสรางความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ 
และ (5) การบูรณาการกลไกการบริหารจัดการความมั่นคง (รายละเอียดของแนวทางการพัฒนาดานน้ี จะไป
ปรากฏอยูในแนวทางการพัฒนาการบูรณาการกลไกการบริหารจัดการความมั่นคงของแผนยอยที่ 5 ดานการ
พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม) 

2) การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความม่ันคง เพ่ือเรงรัดดําเนินการแกไข
ปญหาดานความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบันอยางจริงจัง ใหหมดไปในที่สุด (ภายใน 10 ป) พรอมทั้งพัฒนากลไก 
เฝาระวัง แจงเตือน ปองกัน และแกไขปญหาดานความมั่นคง ที่อาจจะเกิดข้ึนใหมอยางเปนรูปธรรม รวมถึง
พิทักษรักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแหงอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทย มี
สิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชนของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบรอยของประชาชน 
และการพัฒนาประเทศ ตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย โดยมีแนวคิดในการดําเนินการ
ที่สําคัญคือการวิเคราะหและระบุสาเหตุที่แทจริงของปญหาในแตละเรื่องใหชัดเจน วางแผนบูรณาการในการ
แกไขปญหาตามลําดับความเรงดวนของปญหา มีการติดตามตรวจสอบที่เปนรูปธรรม ตลอดจนพัฒนากลไก 
ในการเฝาระวัง แจงเตือน ปองกัน และแกไขปญหา ทั้งที่มีอยูในปจจุบันและอาจจะเกิดขึ้นใหม ใหชัดเจน 
และมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี แผนยอยดานน้ีจะรองรับประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 4 
ประเด็น ไดแก (1) การแกไขปญหาความมั่นคงในปจจุบัน (2) การติดตาม เฝาระวัง ปองกัน และแกไขปญหา
ที่อาจอุบัติขึ้นใหม (3) การสรางความปลอดภัยและความสันติสุขอยางถาวรในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต 
และ (4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั้งทางบกและทาง
ทะเล โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ แบงออกเปน 2 สวน คือ สวนการรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ และสวนการปกปองอธิปไตยและผลประโยชนของชาติ โดยสวนการ
รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและการพัฒนาประเทศ มีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ รวมทั้งสิ้น 15 
แนวทาง ประกอบดวย (1) การปองกันและปราบปรามยาเสพติด (2) การปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง
ทางไซเบอร (3) การปองกันและแกไขปญหาการคามนุษย (4) การบริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมือง (5) การ
ปองกันและแกไขปญหาการกอการราย (6) การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (7) การปองกันและแกไข
ปญหาอาชญากรรมขามชาติ (8) การเฝาระวังและปองกันประเด็นทางเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอความมั่นคง (9) 
การปองกันและแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต (10) การรักษาความมั่นคงภายใน
ราชอาณาจักร (11) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชนของชาติพ้ืนที่ชายแดน (12) การรักษาความมั่นคง
และผลประโยชนของชาติทางทะเล (13) การพัฒนาประเทศเพ่ือความมั่นคงและชวยเหลือประชาชน (14) 
การพิทักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ (15) การแกไขปญหาความมั่นคงเฉพาะกรณี 
สําหรับสวนการปกปองอธิปไตยและผลประโยชนของชาติ มีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ รวม 5 แนวทาง 
ประกอบดวย (1) การปกปองอธิปไตยและผลประโยชนของชาติในภาพรวม (2) การปกปองอธิปไตยและ



12 
 

ผลประโยชนของชาติทางบก (3) การปกปองอธิปไตยและผลประโยชนของชาติทางทะเล (4) การปกปอง
อธิปไตยและผลประโยชนของชาติทางอากาศ และ (5) การเสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือกับ
ประเทศเพ่ือนบาน มิตรประเทศ และองคการนานาชาติ 

3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศ ใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอความม่ันคง
ของชาติ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหนวยงานดานความมั่นคงทั้งระบบของประเทศ ใหมี
ความพรอมในการปองกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ สามารถติดตาม แจงเตือน ปองกัน แกไขปญหา 
และรับมือกับภัยคุกคาม รวมทั้งปญหาที่อาจกระทบตอความมั่นคงในทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความ
รุนแรง ตลอดถึงสามารถพิทักษรักษาไวซึง่สถาบันพระมหากษัตริย เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแหงอาณาเขต
และเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชนของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบ
เรียบรอยของประชาชน และการพัฒนาประเทศ ไดตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
อยางมีประสิทธิภาพตามบทบาทหนาที่ที่กําหนด โดยมีแนวคิดในการดาเนินการที่สําคัญคือพัฒนาระบบงาน
ดานการขาวกรองใหมีประสิทธิภาพ สามารถติดตาม แจงเตือน ระงับยับย้ัง ปองกันปญหาและภัยคุกคาม ได
อยางมีประสิทธิภาพ กอนจะเกิดแหตุการณหรือเหตุการณจะลุกลามตอไป ในขณะเดียวกัน จะตองมีแผนใน
การพัฒนาศักยภาพกองทัพ และหนวยงานดานความมั่นคง ทั้งคน เครื่องมือ/ยุทโธปกรณ แผนปฏิบัติการ 
ตลอดจนการฝกและระบบการบริหารจัดการ ใหมีความพรอมอยางเพียงพอ และเปนรูปธรรม ในการเผชิญ
กับภัยคุกคามตาง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เชน ภัยจากการกอการราย อาชญากรรมขามชาติ ตลอดจนสาธารณภัย
และ ภัยพิบัติตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งจัดทาแนวทางในการบริหารจัดการ และ/หรือ 
แผนปฏิบัติการ ในการเผชิญกับภัยคุกคามแตละมิติใหเปนรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี แผนยอยดานน้ี
จะรองรับประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 3 ประเด็น ไดแก (1) การพัฒนาระบบงานขาวกรอง
แหงชาติ แบบบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ (2) การพัฒนาและผนึกพลังอํานาจแหงชาติ กองทัพและ
หนวยงานความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชน ใหพรอมปองกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และ
เผชิญกับภัยคุกคามไดทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ และ (3) การพัฒนาระบบเตรียมพรอมแหงชาติและ
การบริหารจัดการภัยคุกคามใหมีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ มีรวมทั้งสิ้น 3 แนวทาง 
ประกอบดวย (1) การพัฒนาระบบงานขาวกรองแบบบูรณาการ (2) การพัฒนาศักยภาพของประเทศดาน
ความมั่นคง และ (3) การพัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ 

4) การบูรณาการความรวมมือดานความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมทั้งองคกร
ภาครัฐและมิใชภาครัฐ เพ่ือสรางความสงบ สันติสุข ความมั่นคงและความเจริญกาวหนาใหกับประเทศชาติ 
ภูมิภาค และโลก อยางย่ังยืน ตลอดถึงใหสามารถรวมกันปองกันและแกไขปญหาที่อาจเกิดขึ้นดวยแนวทาง
สันติวิธีอยางย่ังยืน โดยมีแนวคิดในการดําเนินการที่สําคัญคืออาศัยการสรางปฏิสัมพันธที่ดีในทุกระดับ และ
ทุกดานกับนานาประเทศ สงเสริมความเปนปกแผนของประชาคมอาเซียน พรอมยึดมั่นในหลักความเปน
แกนกลางของอาเซียนอยางตอเน่ืองและจริงจัง รวมไปถึงการเสริมสรางความรวมมือกับทุกประเทศ ใหการ
ดําเนินการตาง ๆ เปนไปตามหลักกฎหมายและหลักการสากล บนพ้ืนฐานของความสัมพันธที่ดีระหวาง
ประเทศ ทั้งน้ี แผนยอยดานน้ีจะรองรับประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 2 ประเด็น ไดแก (1) 
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การเสริมสรางและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ และ (2) การเสริมสรางและธํารงไวซึ่ง
สันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค สําหรับแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ มีรวมทั้งสิ้น 3 แนวทาง 
ประกอบดวย (1) การเสริมสรางและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ (2) การเสริมสราง และ
ธํารงไวซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค และ (3) การรวมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบาน 
ภูมิภาค โลก รวมถึงองคกรภาครัฐและที่มิใชภาครัฐ 

5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองครวม มีวัตถุประสงค เพ่ือใหมี
กลไกในการแกไขปญหา ตลอดจนขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคงที่เปนรูปธรรม โดยมีแนวคิดใน
การดําเนินการที่สําคัญคือการปรับโครงสราง บทบาท อํานาจหนาที่ และระบบการบริหารจัดการของสา
นักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ กองอานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และ ศูนย
อํานวยการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล (ศรชล.) ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งน้ี แผนยอยดานน้ีจะ
รองรับประเด็นภายใตยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 3 ประเด็น ไดแก (1) การพัฒนากลไกใหพรอมสําหรับ
การติดตาม เฝาระวัง แจงเตือน ปองกัน และแกไขปญหาความมั่นคงแบบองครวมอยางเปนรูปธรรม (2) การ
บริหารจัดการความมั่นคงใหเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ และ (3) การพัฒนากลไกและ
องคกรขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง สําหรับแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ มีรวมทั้งสิ้น 3 แนวทาง 
ประกอบดวย (1) การบูรณาการกลไกการบริหารจัดการความมั่นคง (2) การบูรณาการขอมูล ดานความมั่นคง 
และ (3) การขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 
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แผนภาพที่ 2.1 แนวความคิดการบรหิารจดัการยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง 
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(2) เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นความม่ันคง 
 

ตารางที่ 2.1 เปาหมายและตัวชี้วัดของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นความม่ันคง 

เปาหมาย เปาหมาย 
คาเปาหมาย (ป พ.ศ.) 

2561 - 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

1. ประเทศชาติมีความ
มั่นคงในทุกมิติ และทุก
ระดับเพ่ิมขึน้ 

ดัชนีสันติภาพโลก(อันดับ) 1 ใน 75  
ของโลก 

1 ใน 50  
ของโลก 

1 ใน 25  
ของโลก 

1 ใน 10  
ของโลก 

2. ประชาชนอยูดี กินดี 
และมคีวามสุขดีขึ้น 

ดัชนีช้ีวัดความสุขของ
ประชากรไทย (อันดับ) 

1 ใน 35  
ของโลก 

1 ใน 30  
ของโลก 

1 ใน 20  
ของโลก 

1 ใน 20  
ของโลก 

 
ตารางที่ 2.2 เปาหมายและตัวชี้วัด แผนยอยที่ 1 การรักษาความสงบภายในประเทศ  

เปาหมาย เปาหมาย 
คาเปาหมาย (ป พ.ศ.) 

2561 - 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

1. ประชาชนมคีวามมั่นคง 
ปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพยสนิเพ่ิมขึน้ 

ระดับความมั่นคงปลอดภัย
ภายในประเทศและ
ศักยภาพตํารวจระดับสากล
ดีขึ้น (อันดับ) 

อยูในลําดับ 
1 ใน 55 ของ

โลก 

อยูในลําดับ 
1 ใน 45 ของ

โลก 

อยูในลําดับ 
1 ใน 35 ของ

โลก 

อยูในลําดับ 
1 ใน 25 ของ

โลก 

2. คนไทยมคีวาม
จงรักภักดี ซื่อสัตย พรอม
ธํารงรักษาไวซึง่สถาบัน
หลักของชาติ สถาบัน
ศาสนาเปนที่เคารพ ยึด
เหน่ียวจิตใจคนไทยสูงขึ้น 

ตัวช้ีวัดระดับทุนทาง
สังคม* 

-* -* -* -* 

3. การเมืองมีเสถียรภาพ 
และธรรมาภิบาลสูงขึน้ 

ประสิทธิผลของรัฐบาล
จากการประเมินของ 
ธนาคารโลก 

ไมต่ํากวารอย
ละ 70 

ไมต่ํากวารอย
ละ 75 

ไมต่ํากวารอย
ละ 80 

ไมต่ํากวารอย
ละ 80 

 
ตารางที่ 2.3 เปาหมายและตัวชี้วัด แผนยอยที่ 2 การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความม่ันคง 

เปาหมาย เปาหมาย 
คาเปาหมาย 

2561 - 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

1. ปญหาความมั่นคงทีม่ี
อยูในปจจุบัน (เชน ปญหา
ยาเสพติด ความมั่นคง

ระดับความสําเร็จของการ
แกไขปญหาความมั่นคงใน
ปจจุบัน 

ดีขึ้นอยางนอย 
รอยละ 50 

ดีขึ้นอยาง
ตอเนื่อง จนไม
สงผลกระทบ
ตอการบริหาร

ดีขึ้นอยาง
ตอเนื่อง จนไม
สงผลกระทบ
ตอการบริหาร

ดีขึ้นอยาง
ตอเนื่อง จนไม
สงผลกระทบ
ตอการบริหาร
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ทางไซเบอร การคามนุษย 
ฯลฯ) ไดรับการแกไขจนไม
สงผลกระทบตอการ
บริหารและพัฒนาประเทศ 

ประเทศ ประเทศ ประเทศ 

2. ภาคใตมคีวามสงบสุข 
รมเย็น 

จํานวนงบประมาณดาน
ความมั่นคงในการแกไข
ปญหาความรุนแรงในพ้ืนที่
จังหวัดชายแดนใตลดลง 

ลดลง รอยละ 
10 ตอป 

ลดลง รอยละ 
10 ตอป 

คงเหลือเฉพาะ
งบประมาณ
ตามภารกิจ
ความม่ันคง

ปกต ิ

คงเหลือเฉพาะ
งบประมาณ
ตามภารกิจ
ความม่ันคง

ปกต ิ

วัดสถิติจํานวนเหตุรุนแรง 
/สูญเสีย 

ลดลงรอยละ 
20 ตอป 

เหตุการณ
ความรุนแรง
ยุตปิ2570 

ไมมีเหตุการณ
ความรนุแรง

ทุกกรณ ี

ไมมีเหตุการณ
ความรนุแรง

ทุกกรณ ี

ปริมาณการเขา-ออกของ
นักทองเที่ยว และมูลคา
การลงทุนในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนใต 

เพ่ิมขึ้น รอย
ละ 10 ตอป 

เพ่ิมขึ้น รอย
ละ 10 ตอป 

เพ่ิมขึ้น รอย
ละ 10 ตอป 

เพ่ิมขึ้น รอย
ละ 10 ตอป 

 
ตารางที่ 2.4 เปาหมายและตัวชี้วัด  

แผนยอยที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชญิภัยคุกคามที่กระทบตอความม่ันคงของชาติ 

เปาหมาย เปาหมาย 
คาเปาหมาย (ป พ.ศ.) 

2561 - 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

1. หนวยงานดานการขาว
และประชาคมขาวกรอง
ทํางานอยางมี
ประสทิธิภาพเพ่ิมขึ้น และ
แผนเตรียมพรอมแหงชาติมี
ความทันสมัยและปฏิบัติได
จริง 

ประสิทธิภาพของ
หนวยงานดานการขาวและ
ประชาคม ขาวกรอง 

รอยละ 80 รอยละ 90 รอยละ 90 รอยละ 95 

2. กองทัพและหนวยงาน
ดานความมั่นคงมีความ
พรอมสูงขึ้นที่จะเผชิญภัย
คุกคามทกุรูปแบบทุกมิติ
และทุกระดับความรุนแรง 

วัดระดับความพรอมของ
กองทัพและหนวยงาน 
ดานความมั่นคง 

รอยละ 80 รอยละ 85 รอยละ 90 รอยละ 95 
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ตารางที่ 2.5 เปาหมายและตัวชี้วัด  
แผนยอยที่ 4 การบูรณาการความรวมมือดานความม่ันคงกับอาเซียน และนานาชาติรวมทั้งองคกรภาครัฐและมิใชภาครัฐ 

เปาหมาย เปาหมาย 

คาเปาหมาย 

ป 2561 - 
2565 

ป 2566 - 
2570 

ป 2571 - 
2575 

ป 2576 - 
2580 

1. ประเทศไทยมีความ
มั่นคงและสามารถรับมือ
กับความทาทายจาก
ภายนอกไดทุกรูปแบบ
สูงขึ้น 
 

ระดับความสัมพันธและ
ความรวมมือดานความ
มั่นคงในทุกมิติกับประเทศ
มหาอํานาจและประเทศที่
มีความสําคัญทางยุทธศาสตร 
(อาทิ จํานวนการเยือน 
จํานวนความรวมมือ ระดับ
ความสัมพันธ) 

มากขึ้น/ดีขึ้น
จากเดิม รอย
ละ 5 - 10 

มากขึ้น/ดีขึ้น
จากเดิม รอย
ละ 5 - 10 

มากขึ้น/ดีขึ้น
จากเดิม รอย
ละ 5 - 10 

มากขึ้น/ดีขึ้น
จากเดิม รอย
ละ 5 - 10 

2. ประเทศไทยมีบทบาท
เพ่ิมขึ้นในการกาํหนด
ทิศทางและสงเสรมิ
เสถียรภาพของภูมิภาค
เอเชีย รวมทั้งเปนประเทศ
แนวหนาในภูมภิาค
อาเซียน 

ระ ดับความสํ า เ ร็ จของ
บทบาทไทยในการกําหนด
ทิศทางและสงเสริมเสถียรภาพ
ของภูมิภาคเอเชีย (อาทิ 
จํานวนขอเสนอ/ ขอริเริ่ม
ของไทยที่ไดรับการยอมรับ 
การเปน ผูเลนที่สําคัญใน
ภูมิภาคกับตางประเทศ) 

มากขึ้น/ดีขึ้น
จากเดิม รอย
ละ 5 - 10 

มากขึ้น/ดีขึ้น
จากเดิม รอย
ละ 5 - 10 

มากขึ้น/ดีขึ้น
จากเดิม รอย
ละ 5 - 10 

มากขึ้น/ดีขึ้น
จากเดิม รอย
ละ 5 - 10 

 
ตารางที่ 2.6 เปาหมายและตัวชี้วัด แผนยอยที่ 5 การพฒันากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองครวม 

เปาหมาย เปาหมาย 
คาเปาหมาย (ป พ.ศ.) 

2561 - 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 

กลไกการบรหิารจัดการ
ความมั่นคงมีประสทิธิภาพ
สูงขึ้น 

ระดับประสิทธิภาพการดา
เนินงานของหนวยงานดาน
การจัดการความมั่นคง 

รอยละ 80 รอยละ 100 รอยละ 100 รอยละ 100 

 

จากขางตน สรุปไดวาแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นความมั่นคง ซึ่งครอบคลุมทั้ง 5 แผนยอย 
ที่มีความสัมพันธเกี่ยวเน่ือง เช่ือมโยง และสงเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกันดังกลาว ถือเปนปจจัยแหง
ความสําเร็จที่สําคัญของยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง เน่ืองดวยถึงแมจะมียุทธศาสตรที่ครบถวนสมบูรณ 
แตหากมิได มีการนําไปสูการปฏิบัติ หรือนําไปปฏิบัติอยางไมถูกตองหรือไมครบถวนทั้ง 5 แผนยอยแลว 
ก็จะทําใหการดําเนินการไมสามารถบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดเอาไวได 
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2.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 - 25641

2 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) ไดจัดทําขึ้นใน

ชวงเวลาของการปฏิรูปประเทศและสถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและเช่ือมโยงกันใกลชิด
กันมากขึ้น โดยไดนอมนําหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนา
ประเทศตอเน่ืองจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9–11 เพ่ือเสริมสรางภูมิคุมกันและชวยใหสังคมไทยสามารถยืน
หยัดอยูไดอยางมั่นคง เกิดภูมิคุมกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอยางเหมาะสม สงผลใหการ
พัฒนาประเทศสูความสมดุลและย่ังยืน 

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงเปนจุดเปลี่ยนที่สําคัญในการ
เช่ือมตอกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตรระยะยาวสูการปฏิบัติ โดยในแตละ
ยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ไดกําหนดประเด็นการพัฒนา พรอมทั้งแผนงาน/โครงการสําคัญ
ที่ตองดําเนินการใหเห็นผลเปนรูปธรรมในชวง 5 ปแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ เพ่ือเตรียม
ความพรอมคน สังคม และระบบเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสม ขณะเดียวกัน ยังไดกําหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตาม
ประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือกํากับใหการพัฒนาเปนไปอยางมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นําไปสูการพัฒนา
เพ่ือประโยชนสุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย โดยมีสาระสําคัญสรุปได ดังน้ี 

(1) หลักการ 
หลักการพัฒนาประเทศที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลัก “ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ที่ตอเน่ืองจากแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 9-11 และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการเจริญเติบโต
จากการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตบนฐานการใชภูมิปญญาและนวัตกรรม 

สําหรับการกําหนดวิสัยทัศนของแผนพัฒนาฯ ฉบับน้ียึดวิสัยทัศของกรอบยุทธศาสตรชาติที่
กําหนดวา “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ในขณะที่การกําหนดเปาหมายและตัวช้ีวัดในดานตางๆ ของแผนพัฒนาฯ ไดยึด
เปาหมายอนาคตประเทศไทยป 2579 ที่เปนเปาหมายยุทธศาสตรชาติ 20 ป มาเปนกรอบในการกําหนด
เปาหมายที่จะบรรลุใน 5 ป โดยที่เปาหมายและตัวช้ีวัดตองสอดคลองกับกรอบเปาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดลอม ที่องคกรระหวางประเทศกําหนดขึ้น อาทิ การพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable 
development goals : SDGs) ที่องคการสหประชาชาติกําหนดขึ้น เปนตน สวนแนวทางการพัฒนา ได
บูรณาการนโยบายหรือประเด็นพัฒนาที่สําคัญของประเด็นการปฏิรูปประเทศ 37 วาระ และ ไทยแลนด 4.0 

                                                            
2 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 

12 พ.ศ. 2560 - 2564, 27 เมษายน 2563. https://www.nesdc.go.th/ewt_w3c/ewt_news.php 
?filename=develop_issue&nid=6420 

https://www.nesdc.go.th/ewt_w3c/ewt_news.php?filename
https://www.nesdc.go.th/ewt_w3c/ewt_news.php?filename
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การจัดทําแผน ขับเคลื่อน และการติดตามประเมินผล เนนกระบวนการมีสวนรวม ทั้งจาก
ภาครัฐ เอกชน ประชาชน และภาคการศึกษา ในทุกพ้ืนที่ของประเทศ เปนกลไกประชารัฐที่รวมพลัง ให
สามารถกําหนดเปาหมาย แนวทางการพัฒนา รวมทั้งแผนงานโครงการสําคัญที่ตอบสนองความตองการและ
แกไขปญหาใหกับประชาชนไดอยางสอดคลองกับภูมิสังคมและเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางจริงจังใน 5 ป 

(2) ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
ยุทธศาสตรในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร โดยมี 6 ยุทธศาสตรตาม

กรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป และอีก 4 ยุทธศาสตรที่เปนปจจัยสนับสนุน ดังน้ี 
ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 
แนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ประกอบดวย (1) ปรับเปลี่ยนคานิยมคนไทยใหมีคุณธรรม 

จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค อาทิ สงเสริมใหมีกิจกรรมการเรียนการสอน
ทั้งในและนอกหองเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ (2) 
พัฒนาศักยภาพคนใหมีทักษะ ความรู และความสามารถในการดํารงชีวิตอยางมีคุณคา อาทิ สงเสริมเด็ก
ปฐมวัยใหมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุนมีทักษะการคิด
วิเคราะหอยางเปนระบบ (3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหาร
จัดการสถานศึกษาขนาดเล็กใหมีการจัดทรัพยากรรวมกันใหมีขนาดและจํานวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหลง
เรียนรูในชุมชนใหเปนแหลงเรียนรูเชิงสรางสรรคและมีชีวิต (4) ลดปจจัยเสี่ยงดานสุขภาพและใหทุกภาค
สวนคํานึงถึงผลกระทบตอสุขภาพ อาทิ สงเสริมใหมีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย 
ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและภาษีในการควบคุมผลิตภัณฑที่สงผลเสียตอสุขภาพ (5) เพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังดานสุขภาพ อาทิ 
ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรรวมกันระหวางสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่สุขภาพ (6) พัฒนา
ระบบการดูแลและสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันใหมีกฎหมายการดูแล
ผูสูงอายุระยะยาว และ (7) ผลักดันใหสถาบันทางสังคมมีสวนรวมพัฒนาประเทศอยางเขมแข็ง อาทิ 
กําหนดมาตรการดูแลครอบครัวที่เปราะบาง และสงเสริมสถาบันการศึกษาใหเปนแหลงบริการความรูทาง
วิชาการที่ทุกคนเขาถึงได 

ยุทธศาสตรที่ 2 การสรางความเปนธรรมและลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 
แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย (1) การเพ่ิมโอกาสใหกับกลุมเปาหมายประชากร

รอยละ 40 ที่มีรายไดตํ่าสุดสามารถเขาถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาสการ
เขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพใหแกเด็กและเยาวชนที่ดอยโอกาสทางการศึกษาอยางตอเน่ือง โดยใหการ
ดูแลนักเรียนที่ครอบคลุมต้ังแตการสรางรายไดของครัวเรือน สนับสนุนคาเดินทางไปยังสถานศึกษา ให
ทุนการศึกษาตอระดับสูง (2) การกระจายการใหบริการภาครัฐทั้งดานการศึกษา สาธารณสุข และ
สวัสดิการที่มีคุณภาพใหครอบคลุมและทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการใหบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ ผานการพัฒนาระบบสงตอผูปวยทั้งในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และ (3) เสริมสรางศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสรางความ
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เขมแข็งการเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได มี
สิทธิในการจัดการทุนที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการใหความรูในการบริหารจัดการ
ทางการเงินแกชุมชนและครัวเรือน การปรับองคกรการเงินของชุมชนใหทาหนาที่เปนสถาบันการเงินใน
ระดับหมูบาน/ตําบลที่ทําหนาที่ทั้งการใหกูยืมและการออม และจัดต้ังโครงขายการเงินฐานรากโดยมี
ธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณเปนแมขาย 

ยุทธศาสตรที่ 3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ประกอบดวย (1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจสวนรวม ทั้งใน

ดานการคลัง อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การบริหาร และ
การตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ และดานการเงิน อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงินและ
สถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนใหสามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ (2) การ
เสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของภาคการผลิตและบริการ มุงเนนการสรางความ
เช่ือมโยงของหวงโซมูลคาระหวางภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการคาการลงทุน เพ่ือยกระดับ
ศักยภาพในการแขงขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินคาเกษตรและอาหารเขาสูระบบมาตรฐาน 
ตอยอดความเขมแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปจจุบันเพ่ือยกระดับไปสูอุตสาหกรรมที่ใชเทคโนโลยี
ขั้นสูง วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสรางขีดความสามารถการแขงขันในเชิงธุรกิจของ
ภาคบริการ ปรับปรุงแกไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือสงเสริมการคาที่เปนธรรมและอานวยความสะดวก
ดานการคาการลงทุน 

ยุทธศาสตรที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย (1) การรักษาฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สราง

สมดุลของการอนุรักษและใชประโยชนอยางย่ังยืนและเปนธรรม (2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้าเพ่ือใหเกิดความมั่นคง สมดุล และย่ังยืน (3) การแกไขปญหาวิกฤตสิ่งแวดลอม (4) สงเสริม
การผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (5) สนับสนุนการลดการปลอยกาซเรือนกระจก และ
เพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (6) การบริหารจัดการเพ่ือลด
ความเสี่ยงดานภัยพิบัติ (7) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแกไขปญหาความขัดแยงดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ (8) การพัฒนาความรวมมือดานสิ่งแวดลอมระหวางประเทศ 

ยุทธศาสตรที่ 5 การเสริมสรางความม่ันคงแหงชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสูความม่ังคั่ง 
แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย (1) การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือใหเกิดความ

สงบในสังคมและธํารงไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ (2) การพัฒนาเสริมสรางศักยภาพการปองกันประเทศ
เพ่ือเตรียมความพรอมในการรับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ (3) การสงเสริมความ
รวมมือกับตางประเทศดานความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความรวมมือกับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชนทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการปองกันภัยคุกคามขามชาติ (4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชนของชาติ
ทางทะเลเพ่ือคงไวซึ่งอํานาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทะเล และ (5) การบริหารจัดการความมั่นคง
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เพ่ือการพัฒนา เพ่ือใหเกิดความสอดคลองกันระหวางแผนงานที่เกี่ยวของกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต
การมีสวนรวมของภาคประชาชน 

ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย (1) ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ 
และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ใหมีความโปรงใส ทันสมัย คลองตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุมคา (2) 
ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ เพ่ือให
การจัดสรรและการใชจายมีประสิทธิภาพ (3) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะใหได
มาตรฐานสากล เพ่ือใหประชาชนและภาคธุรกิจไดรับบริการที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน และอานวยความสะดวก 
ตรงตามความตองการ (4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือให
ประชาชนไดรับการบริการอยางมีประสิทธิภาพและทั่วถึง (5) ปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เพ่ือใหสังคมไทยมีวินัย โปรงใส และยุติธรรม และ (6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมใหมีความทันสมัย เปนธรรม และสอดคลองกับขอบังคับสากลหรือขอตกลงระหวางประเทศ 

ยุทธศาสตรที่ 7 การพัฒนาโครงสรางพืน้ฐานและระบบโลจิสติกส 
แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย (1) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานขนสง อาทิ 

พัฒนาระบบรถไฟใหเปนโครงขายหลักในการเดินทางและขนสงของประเทศ พัฒนาโครงขายถนน พัฒนา
ระบบขนสงทางอากาศ และพัฒนาระบบขนสงทางนา (2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนสง อาทิ การ
พัฒนาอุตสาหกรรมตอเน่ืองที่เกิดจากการลงทุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการใน
สาขาขนสง (3) พัฒนาระบบโลจิสติกส อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิ
สติกสและโซอุปทานใหไดมาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอานวยความสะดวกทาง
การคา (4) พัฒนาดานพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานใหเพียงพอและสรางความมั่นคงในการผลิตพลังงาน เพ่ิม
ศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิต และการใชพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด (5) พัฒนาเศรษฐกิจ
ดิจิทัล อาทิ พัฒนาและปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศใหทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
และสงเสริมการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางมูลคาเพ่ิมทางธุรกิจ และ (6) พัฒนาระบบนํ้าประปา อาทิ 
พัฒนาระบบนาประปาใหครอบคลุมและทั่วถึง และการบริหารจัดการการใชนาอยางมีประสิทธิภาพและ
การสรางนวัตกรรม 

ยุทธศาสตรที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย (1) เรงสงเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและ

ผลักดันสูการใชประโยชนในเชิงพาณิชยและเชิงสังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุมเทคโนโลยีที่ประเทศ
ไทยมีศักยภาพพัฒนาไดเอง และกลุมเทคโนโลยีที่นาสูการพัฒนาแบบกาวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน (2) พัฒนา
ผูประกอบการใหเปนผูประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ สงเสริมผูประกอบการใหมีบทบาทหลักดาน
นวัตกรรมเทคโนโลยีและรวมกําหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม สงเสริมการสรางสรรคนวัตกรรมดาน
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การออกแบบและการจัดการธุรกิจที่ผสานการใชเทคโนโลยีใหแพรหลายในกลุมผูประกอบการธุรกิจของไทย 
และ (3) พัฒนาสภาวะแวดลอมของการพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ดานบุคลากรวิจัย 
อาทิ การเรงการผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคลองกับความตองการ
โดยเฉพาะในสาขา STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยใหมีทั้งความรูและความเขาใจในเทคโนโลยี 

ยุทธศาสตรที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพืน้ที่เศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย (1) การพัฒนาภาคเพ่ือสรางโอกาสทางเศรษฐกิจให

กระจายตัวอยางทั่ วถึง พัฒนาภาคเหนือให เปนฐานเศรษฐกิจสรางสรรคมูลคาสูง พัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือใหหลุดพนจากความยากจนสูเปาหมายการพ่ึงตนเอง พัฒนาภาคกลางเปนฐานเศรษฐกิจ
ช้ันนํา พัฒนาภาคใตเปนฐานการสรางรายไดที่หลากหลาย (2) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดลอม
เมืองศูนยกลางของจังหวัดใหเปนเมืองนาอยู สงเสริมการจัดการสิ่งแวดลอมเมืองอยางมีบูรณาการภายใตการ
มีสวนรวมของสวนกลาง สวนทองถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง 
และ (3) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝงทะเลตะวันออกใหเปนฐานการผลิต
อุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอยางมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหมบริเวณชายแดนเปนประตูเศรษฐกิจเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบานใหเจริญเติบโต
อยางยั่งยืนและเกิดผลที่เปนรูปธรรม 

ยุทธศาสตรที่ 10 ความรวมมือระหวางประเทศเพื่อการพัฒนา 
แนวทางการพัฒนาสําคัญ ประกอบดวย (1) ขยายความรวมมือทางการคาและการลงทุนกับ

มิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหมสาหรับสินคาและบริการของไทย (2) พัฒนาความเช่ือมโยงดานการ
คมนาคมขนสง โลจิสติกส และโทรคมนาคมในกรอบความรวมมืออนุภูมิภาคภายใตแผนงาน GMS, 
ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ,และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพ่ืออํานวยความสะดวกและลดตนทุน
ดานโลจิสติกส (3) พัฒนาและสงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่
โดดเดนในภูมิภาค (4) สงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศของผูประกอบการไทย (5) เปดประตูการคาและ
พัฒนาความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบานในลักษณะหุนสวนทางยุทธศาสตรทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค
ที่มีความเสมอภาคกัน (6) สรางความเปนหุนสวนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานา
ประเทศ (7) เขารวมเปนภาคีความรวมมือระหวางประเทศโดยมีบทบาทที่สรางสรรค (8) สงเสริมความรวมมือ
กับภูมิภาคและนานาชาติ 

จากขางตนจะเห็นไดวา ในการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ครั้งน้ี ไดจัดทําบนพ้ืนฐานของ
กรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560 - 2579) ซึ่งเปนแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเปาหมายการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้งการปรับโครงสรางประเทศไทยไปสู
ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากน้ัน ไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของ
ภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน ทั้งในระดับกลุมอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกข้ันตอนของแผนฯ 
อยางกวางขวางและตอเน่ือง เพ่ือรวมกันกําหนดวิสัยทัศนและ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งรวมจัดทา
รายละเอียดยุทธศาสตรของแผนฯ เพ่ือมุงสู “ความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน ” 
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2.1.3 พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 25622

3 
(1) หลักการ 
เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับน้ี คือ โดยที่พระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 กําหนดใหคณะรัฐมนตรีและหนวยงานที่
เกี่ยวของจัดใหมีแผนการบริหารราชการแผนดินและแผนนิติบัญญัติข้ึน เพ่ือเปนกรอบในการบริหาร
ราชการแผนดินใหมีความชัดเจน แตเน่ืองจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได
กําหนดใหรัฐจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน และตอมาไดมีการตรา
พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการ
ดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ขึ้น ซึ่งกฎหมายดังกลาวไดกําหนดใหมีการจัดทํากรอบในการพัฒนา
ประเทศอยางยั่งยืนไวในรูปยุทธศาสตรชาติซึ่งทุกหนวยงานตองปฏิบัติตาม  

(2) มาตรา 
มาตรา 6 ใหเพ่ิมความตอไปน้ีเปนวรรคสองของมาตรา 29 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวย

หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 “การบริการประชาชนและการติดตอ
ประสานงานระหวางสวนราชการดวยกัน ตองกระทําโดยใชแพลตฟอรมดิจิทัลกลางที่สํานักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) กําหนดดวย 

มาตรา 9 ในวาระเริ่มแรก การจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการเปนแผนหาปตาม
มาตรา 16 แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่ง
แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาน้ี ใหจัดทําเปนแผนสามปโดยมีหวงระยะเวลา ต้ังแตปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ถึงปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

มาตรา 10 ในวาระเริ่มแรก ใหสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) จัดใหมี
แพลตฟอรมดิจิทัลกลางเพ่ือใหสวนราชการใชในการบริการประชาชนและการติดตอประสานงานระหวาง
กันไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่พระราชกฤษฎีกาน้ีใชบังคับใหเปนหนาที่ของหัวหนาสวนราชการที่
จะตองดําเนินการใหการบริการประชาชนและการติดตอประสานงานระหวางสวนราชการดวยกัน โดยการ
ใชแพลตฟอรมดิจิทัลกลางใหแลวเสร็จภายในสองปนับแตพนกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง 

ในกรณีที่สวนราชการใดมีเหตุผลความจําเปนที่ไมสามารถดําเนินการใชแพลตฟอรมดิจิทัล
กลางไดภายในระยะเวลาที่กําหนดในวรรคสอง ใหหัวหนาสวนราชการน้ันเสนอ ก.พ.ร. เพ่ือพิจารณาขยาย
ระยะเวลาดังกลาวได 

                                                            
3 สํานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2562, 27 เมษายน 2563. http://www.ops.moc.go.th/ewt_dl_link 
.php?nid=4175 

http://www.ops.moc.go.th/ewt_dl_link
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มาตรา 16 ใหสวนราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการน้ันโดยจัดทําเปนแผน
หาป ซึ่งตองสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ แผนแมบท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวของ 

มาตรา 33 ใหสวนราชการจัดใหมีการทบทวนภารกิจของตนวาภารกิจใดมีความจําเปน 
หรือสมควรที่จะยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงการดําเนินการตอไปหรือไม โดยคํานึงถึงยุทธศาสตร
ชาติแผนแมบท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายของ
คณะรัฐมนตรีที่แถลงตอรัฐสภา และแผนอ่ืนที่เกี่ยวของ รวมถึงกําลังเงินงบประมาณของประเทศ ความ
คุมคาของภารกิจและสถานการณอ่ืนประกอบกัน 

 

2.1.4 แผนปฏิบตัิราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของ กระทรวงกลาโหม3

4
 

การจัดทํา แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาศักยภาพของประเทศดานความม่ันคง ระยะที่ 
1 (พ.ศ. 2561 - 2565) ไดยึดถือแนวทางการเสนอแผนเขาสูการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 ที่กําหนด
วิสัยทัศน คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” รวมทั้งแผนระดับที่ 2 ไดแก 1) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  
2) แผนการปฏิรูปประเทศ 3) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 และ 4) นโยบายและ
แผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ (พ.ศ. 2562 - 2565) ตลอดจนยึดถือตามอํานาจหนาที่ของ
กระทรวงกลาโหมที่กฎหมายกําหนด 

การดําเนินการเพ่ือใหบรรลุเปาหมายสําคัญในภาพรวมระยะ 20 ปที่เปนรูปธรรมชัดเจน 
คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” โดยประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
ภายใตสภาวะแวดลอมดานความมั่นคง น้ัน กระทรวงกลาโหมไดยึดถือแนวทางการดําเนินการ หรือ
แนวความคิดทางยุทธศาสตร 3 แนวความคิด ไดแก 1) การสรางความรวมมือดานความมั่นคง (Security-
Cooperation) 2) การผนึกกําลังปองกันประเทศ (United Defence) และ 3) การปองกันเชิงรุก (Active 
Defence) ซึ่งแบงออกเปนแผนปฏิบัติราชการ จํานวน 6 เรื่อง มีแนวทางการพัฒนา ทั้งสิ้น จํานวน 
14 แนวทาง ดังนี้ 

(1) แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การสรางความรวมมือดานความม่ันคงกับตางประเทศ 
จํานวน 1 แนวทางการพัฒนา คือ พัฒนาเสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือทางทหารกับประเทศ
เพ่ือนบาน ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ ประเทศมหาอํานาจ และองคการระหวางประเทศรวมทั้ง
ระดับทวิภาคีและพหุภาคี 

                                                            
4 สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม. แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของ 

กระทรวงกลาโหม, 27 เมษายน 2563. http://opp.mod.go.th/PLAN/แผนปฏบตราชการ-4-ป-กห/
แผนปฏบตราชการ-3-ป-กห-(พ-ศ-2563-2565).aspx 
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(2) แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การพิทักษรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
จํานวน 1 แนวทางการพัฒนา คือ การพิทักษรักษา การถวายพระเกียรติ การปฏิบัติตามพระราชประสงค 
และการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

(3) แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การรักษาความม่ันคงของรัฐ จํานวน 1 แนวทางการพัฒนา 
คือ สนับสนุน การรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศเกี่ยวกับการเสริมสรางความมั่นคงของมนุษย 
การพัฒนาการเมือง การสรางความรักความสามัคคีปรองดองคนในชาติ รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและ
ทรัพยากร การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคงเกี่ยวกับ ยาเสพติด การคามนุษย การ
บริหารจัดการผูหลบหนีเขาเมือง การรักษาความมั่นคงตามแนวชายแดน การกอการราย อาชญากรรม
ขามชาติ ปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต และความมั่นคงทางทะเล 

(4) แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การพัฒนาประเทศและชวยเหลือประชาชน จํานวน 2  
แนวทางการพัฒนา ไดแก 

 4.1 พัฒนาประเทศและชวยเหลือประชาชน โดยสงเสริมสนับสนุนและชวยเหลือ
สวนราชการพลเรือน และภาคเอกชนในการพัฒนาเพ่ือเสริมความมั่นคง รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเปนอยูของคนและชุมชน ใหดีขึ้น รวมทั้งการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 4.2 พัฒนาการผนึกกําลังและทรัพยากรจากทุกภาคสวน บูรณาการความรวมมือ
จากทั้งในประเทศและนอกประเทศ เพ่ือเตรียมพรอมชวยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากภัยคุกคามทุก
รูปแบบ โดยเฉพาะการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(5) แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ทหารผานศึกเพื่อความม่ันคง จํานวน 1 แนวทางการ
พัฒนา คือ พัฒนาเสริมสรางกําลังประชาชน ทหารกองหนุน ทหารนอกประจําการ ทหารผานศึกทุก
ประเภท เพ่ือมุงไปสูการออมกําลังและชดเชยอํานาจกําลังรบของกองทัพที่มีอยูอยางจํากัดในยามสงคราม 
รวมทั้งการแจงเตือนดานการขาวดวยการเสริมสรางจิตสานึกในการมีสวนรวมปองกันประเทศ รวมทั้ง
จัดทําฐานขอมูลอยางเปนระบบ 

(6) แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การปฏิบัติการทางทหารเพื่อรักษาอธิปไตยและผลประโยชน
แหงชาติ จํานวน 8 แนวทางการพัฒนา ไดแก 

 6.1 พัฒนาขีดความสามารถทางทหารเพ่ือการปองปราม-แกไข-และยุติความ
ขัดแยงดวยการปฏิบัติการรวม เปนหลัก 

 6.2 พัฒนาปฏิบัติการไซเบอรเพ่ือความมั่นคง ดวยความรวมมือจากทุกภาคสวนทั้ง
ในประเทศ และตางประเทศ 

 6.3 พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ เพ่ือการใชงานดาวเทียมสื่อสาร ดาวเทียมถายภาพ
ดานความมั่นคง และการสังเกตการณทางอวกาศดวยความรวมมือจากทุกภาคสวนทั้งในประเทศและ
ตางประเทศ 

 6.4 พัฒนาระบบขาวกรองเพ่ือการแจงเตือนภัยคุกคามทางทหาร โดยจัดใหมีระบบ
ฐานขอมูลขาวกรองรวม ดวยความรวมมืออยางเปนเอกภาพในประชาคมขาวกรอง หนวยงานภาครัฐ และ
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หนวยงานขาวกรองตางประเทศ-และการพัฒนาระบบขาวกรองทางยุทธศาสตร ในทั้งในระดับนโยบาย 
ระดับอานวยการขาว และระดับปฏิบัติการขาว 

 6.5 พัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชาและระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารราชการ
ทั่วไป-ใหสามารถปฏิบัติการรวมกันระหวางหนวยงานความมั่นคง 

 6.6 พัฒนางานการกําลังสํารอง กิจการกําลังพลสํารอง และระบบการระดมสรรพ
กําลังอยางตอเน่ือง เพ่ือมุงไปสูกาลังพลสํารองอาสาสมัคร การบรรจุทดแทนกําลังประจาการบางตําแหนง
ในยามปกติ การบริหารจัดการกิจการกําลังพลสํารองดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย สามารถ
ใชกําลังสํารองเพ่ือปองกันประเทศและบรรเทาภัยพิบัติสาธารณะไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนมีระบบการตอบแทนที่เหมาะสม และสามารถรองรับการขยายกําลังในยามสงครามสําหรับการ
ปฏิบัติการทางทหารทุกดานที่มีความขัดแยงการพัฒนาระบบทหารกองประจําการอาสาสมัคร ใหมีความ
เหมาะสม และสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป 

 6.7 พัฒนาระบบการสงกําลังบํารุงรวมเพ่ือมุงไปสูการพ่ึงพาตนเอง ดวยความรวมมือ
กับมิตรประเทศและภาคเอกชน รวมทั้งแสวงหาแหลงสงกําลังบํารุงจากมิตรประเทศเพ่ือใชเมื่อมีความจําเปน 

 6.8 สงเสริมการวิจัยพัฒนา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีปองกันประเทศ-มาตรฐาน
ทางทหาร กิจการอุตสาหกรรมปองกันประเทศและการพลังงานทหาร เพ่ือสรางหลักประกันใหแกกองทัพ
บนพ้ืนฐาน การพ่ึงพาตนเอง โดยบูรณาการขีดความสามารถของทุกภาคสวน มุงเนนการสนับสนุนให
ภาคเอกชนสามารถทาการผลิตเพ่ือใชในราชการและเพ่ือการพาณชิย 
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แผนภาพที่ 2.2 ความเช่ือมโยงของแผนระดับตางๆ กับ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ป (พ.ศ. 2563 - 2565) ของ กระทรวงกลาโหม 
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แผนภาพที่ 2.3 ความเช่ือมโยงแผน 3 ระดับ ของกองบัญชาการกองทัพไทย 
 

2.1.5 แผนปฏิบัติราชการ 5 ป (ระยะแรก พ.ศ.2563-2565) กองบัญชาการกองทัพไทย 
 กองบัญชาการกองทัพไทย จัดทําแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการกองทัพไทย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563 ภายใตกรอบของยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2563 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกระทรวงกลาโหม และแผนปฏิบัติ
ราชการ 5 ป กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.2563-2565 (ระยะแรก 3 ป) ดังน้ี 
 (1) ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ 

แผนระดับที่ 1 มีความสอดคลองยุทธศาสตรชาติ 3 ยุทธศาสตร ประกอบดวย ดานความมั่นคง
ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน และดานการปรับสมดุลแลพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนระดับที่ 2 มีความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 และรางนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคง
แหงชาติ พ.ศ.2561-2564 

แผนระดับที่ 3 มีความสอดคลองกับแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาศักยภาพของ
ประเทศดานความมั่นคง ระยะที่ 1 (พ.ศ.2561-2565) กองทัพไทย และแผนปฏิบัติการดานการปกปอง
อธิปไตยและผลประโยชนแหงชาติ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2561-2565) กองทัพไทย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนปฏิบัติราชการ สปท. ระยะ 5 ป 

(วาระแรก 3 ป พ.ศ.2563 – 2565) 
แผนปฏิบัติราชการ สปท.  

ระยะ 1 ป 
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(2) วิสัยทัศน และเปาหมาย ของกองบัญชาการกองทพัไทย 
“เปน DIGITAL Headquarters ภายใน พ.ศ.2565 และมุงสูการเปน SMART Headquarters 

ภายใน พ.ศ.2580” (We Will be SMART HQ in 2580) 
(3) แผนปฏิบัติราชการ 5 ป (ระยะแรก พ.ศ.2563-2565) ของกองบัญชาการกองทัพไทย 
กองบัญชาการกองทัพไทย ตองเปนกองบัญชาการที่มีความเขมแข็ง มีความเปนเลิศดาน

การอํานวยการรวมทุกมิติ มีลักษณะอเนกประสงค และออนตัว ดวยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย แมนยํา 
ถูกตอง ทันเวลามีการบริหารจัดการดวยเทคโนโลยี มีฐานขอมูลที่สมบูรณ มีการพัฒนาระบบที่สนับสนุน
การปฏิบัติการที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง (Network Centric Operation : NCO) อาทิ ระบบโครงขาย
ที่สมบูรณ ระบบเช่ือมโยงทางยุทธวิธีรวม ตลอดจนมีระบบงานขาวกรองทางทหารระดับยุทธศาสตรที่มี
ความพรอม มีความสามารถในการประเมินสถานการณลวงหนา มีคาความถูกตองของขาวกรองสูงพรอม
ทั้งเพ่ิมเติมขีดความสามารถในการตอตานการกอการรายสากล การปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพ การพัฒนา
ขีดความสามารถดานไซเบอร การสรางความรวมมือกับประเทศเพ่ือนบาน และมิตรประเทศ ตลอดจนการ
ประสานการปฏิบัติโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริฯ  

นอกจากน้ียังตองการภาวะการนํา การยอมรับและความเช่ือมั่นจากเหลาทัพ และสวน
ราชการอ่ืนที่เกี่ยวของ ลดการพ่ึงพาจากเชิงพาณิชย เพ่ือเปนหลักประกันความมัน่คงของ ประเทศอยางย่ังยืน 
สอดคลองกับวิสัยทัศนของชาติ และเปาหมายยุทธศาสตรชาติ ดานความมั่นคง ประกอบดวย 6 กลุมงาน 
โดยไดระบุเปาประสงค ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการสําคัญ (Flagship Project) ดังน้ี  

กลุมงานที่ 1 การพิทักษรักษา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

- เปาประสงค : สถาบันพระมหากษัตริย มีความปลอดภัยสูงสุด และไดรับการ
เทิดทูนอยางสมพระเกียรติ   

กลุมงานที่ 2 การปองกันประเทศ 
- เปาประสงค : บก.ทท. มีความพรอมและมีขีดความสามารถในการอํานวยการรวม

การปองกันประเทศ ทั้งยามปกติและยามสงคราม 
กลุมงานที่ 3 การรักษาความม่ันคงของรัฐ 

- เปาประสงค : สนับสนุนงานรักษาความมั่นคง รูจัดสามัคคี ยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และปญหาสําคัญของชาติลดนอยลง 

กลุมงานที่ 4 การเสริมสรางความรวมมือทางทหารกับตางประเทศ 

- เปาประสงค : ความสัมพันธและความรวมมือทางทหารมีความเช่ือมั่นและความ
รวมมือจากมิตรประเทศ และองคการระหวางประเทศ 

กลุมงานที่ 5 การพัฒนาประเทศเพื่อความม่ันคงและการชวยเหลือประชาชน 
- เปาประสงค : คุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนดีขึ้น 

กลุมงานที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
- เปาประสงค : เปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง 



30 
 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
กลุมงานที่ 1 : การพิทักษรักษา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 

เปาประสงค  : สถาบันพระมหากษัตริย มีความปลอดภัยสูงสุด และไดรับการเทิดทูนอยางสมพระเกียรติ   
หนวยรับผิดชอบ  : กร.ทหาร 
 

ตารางที่ 2.7 ตัวชี้วัด  
คาเปาหมาย 

63 64 65 
1. จํานวนเครือขายกําลังพลและประชาชนในการเฝาระวงัและปองกัน มใิหม ี
การลวงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริยที่ตั้งขึน้โดย บก.ทท. 

3 4 5 

2. รอยละของกจิกรรมเทิดพระเกยีรติสถาบันพระมหากษัตริยทีด่ําเนินการบรรลุ
วัตถุประสงค 

100 100 100 

2. รอยละของการสนับสนุนในการถวายความปลอดภัยจากหนวยงานทีเ่กี่ยวของ 100 100 100 
 

แนวทางการพฒันา 

1. สรางจติสํานึกและปลูกฝงอดุมการณความรกัและหวงแหนสถาบันพระมหากษตัริย : กร.ทหาร 
2. จัดกิจกรรมเทิดพระเกยีรติ สถาบันพระมหากษตัริยในโอกาสสําคัญตาง ๆ : กร.ทหาร 
3. ปรับปรงุพัฒนาขดีความสามารถ ในการสนบัสนุนการถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย : ศรภ. 
4. ปองกันและเฝาระวังการละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย : ขว.ทหาร 
5. ประชาสัมพันธพระราชกรณยีกิจ สงเสริมเผยแพร ความเขาใจที่ถกูตองเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษตัริย และ
สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ : กร.ทหาร และ ศปร. 
6. สรางเครอืขายกาํลังพลและประชาชนรวมทัง้สรางจิตสํานึกและปลูกฝงอุดมการณ ในการปองกนัและ 
การเฝาระวังการลวงละเมิดสถาบันพระมหากษัตรยิ : กร.ทหาร 

 

แผนงาน/โครงการสําคัญ 

1. การพทิักษรกัษา การถวายพระเกียรติ การปฏิบัติตามพระราชประสงคและการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตรยิ 
    -  การถวายความปลอดภัย 
    -  การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
    -  การปองกันและทําความเขาใจมิใหมกีารลวงละเมิดสถาบันพระมหากษัตรยิ 
2. การเสริมขีดความสามารถในการถวายความปลอดภัยและอารักขาบุคคลสําคัญ 
3. การพัฒนาระบบขอมูลเพื่อการประสานและติดตามการดําเนนิงานโครงการอันเนื่องจากพระราชดําร ิ
4. การพัฒนาหลักสูตรสืบสานศาสตรพระราชาสูการพัฒนาอยางยั่งยืน 
5. การเทิดทูน ปองกัน รวมทัง้ตอบโตและทําความเขาใจ มิใหมกีารลวงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย  
6. การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติ และปฏิบัติตามพระราชประสงค 
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กลุมงานที่ 2 การปองกันประเทศ 
 เปาประสงค  : บก.ทท. มีความพรอมและมขีีดความสามารถในการอํานวยการรวมการ
ปองกันประเทศทั้งยามปกติและยามสงคราม 
 หนวยรับผิดชอบ : ยก.ทหาร 

ตารางที่ 2.8 ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

63 64 65 
- รอยละความสําเร็จของการเตรียมความพรอมในการปองกันประเทศ 60 70 80 

 

แนวทางการพฒันา 

1. พัฒนาขีดความสามารถ ศบท. ใหสามารถอํานวยการปฏิบัติการทางทหารไดทุกมิต ิ
2. พัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชา และระบบสารสนเทศทีใ่ชเครือขายเปนศูนยกลาง : สส.ทหาร 
3. เสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถกําลังกองทพั 
4. เสริมสรางและพัฒนาขีดความสามารถระบบขาวกรอง ระดับยุทธศาสตรในทกุมิติ : ขว.ทหาร 
5. เสริมสรางและพัฒนาเครือขายขาวประชาคมขาวกรอง : ขว.ทหาร 
6. พัฒนาระบบการเตรียมพรอมของ บก.ทท. ดานกําลังพล ส่ิงอุปกรณ การส่ือสารและอืน่ ๆ  : กรม สธร.บก.ทท. 
7. พัฒนาระบบสงกําลังบํารงุและระบบพลังงานสํารอง : กบ.ทหาร 
8. เสริมสรางพัฒนาขีดความสามารถดานกิจการพลเรือน เพือ่สนับสนุนการปฏิบตัิทางทหาร : กร.ทหาร 
9. พัฒนาขีดความสามารถระวงัปองกันที่ตัง้ : ขว.ทหาร 
10. พัฒนาขีดความสามารถดานการปฏิบัติการรวมในมิติไซเบอรของกองทัพไทย : ศซบ.ทหาร 
11. พัฒนาขีดความสามารถดานการส่ือสาร  สารสนเทศ และสงครามอิเล็กทรอนกิส : สส.ทหาร 
12. ปรับโครงสรางการจดั และการบริหารจัดการหนวย 
13. พัฒนาและปรบัปรงุแผนทางทหาร หลักนยิม กฎหมาย ระเบยีบ และระเบียบปฏิบัตปิระจําใหสามารถใชงานไดจรงิ 
14. พัฒนาระบบงานแผนที่ ภูมิศาสตร และภาพถายดาวเทียม : ผท.ทหาร 
15. พัฒนาองคความรู และกําลังพลใหมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางทหารทกุรูปแบบ 
16. พัฒนาระบบฐานขอมูลทางทหาร : สส.ทหาร 

 

แผนงาน/โครงการสําคัญ 

1. การพัฒนาขีดความสามารถ บก.ทท.  
2. การดํารงสภาพความพรอมในการปองกันประเทศของ บก.ทท. 
3. การพัฒนาขีดความสามารถการปฏิบัติการ รองรับภัยคุกคามดานไซเบอร บก.ทท. 
4. การเพิ่มประสิทธิภาพดานการขาวกรองทหาร 
5. การพัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชาและระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารราชการทั่วไป 
6. การจดัหาเครือ่งบินถายภาพ UAV LIDAR (อากาศยานไรคนขบั) 
7. การจดัหายทุโธปกรณขาวกรองบุคคลและขาวกรองทางทหาร 
8. การพัฒนาขาวกรองทางการส่ือสาร 
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กลุมงานที่ 3 การรักษาความม่ันคงของรัฐ 
เปาประสงค  : สนับสนุนงานรักษาความมั่นคง รูจัดสามคัคี ยึดมั่นในการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และปญหาสําคัญของชาติลดนอยลง 
หนวยรับผิดชอบ  : ยก.ทหาร 

ตารางที่ 2.9 ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

63 64 65 
1. จํานวนผูเขารวมกิจกรรมปลูกฝงอุดมการณการรกัชาต ิ 1,900 คน 2,100 คน 2,300 คน 
2. รอยละของการดําเนินการตามแผนการปองกนัยาเสพติด                
ที่ดําเนินการสําเร็จตามวัตถุประสงค 

80 90 100 

3. รอยละความพรอมในการตอตานการกอการราย 60 70 80 
 

แนวทางการพฒันา 
1. สนับสนุนรัฐบาลในการแกไขปญหาการกอความไมสงบในจงัหวัดชายแดนภาคใต 
2. พัฒนาประสิทธภิาพการปฏิบัตงิานดานการขาว ในพื้นที่จังหวดัชายแดนภาคใต 
3. การตอตานการกอการรายสากล และการแกไขการกอเหตรุายภายในประเทศ : ศตก. 
4. สนับสนุนรัฐบาลในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร : ศซบ.ทหาร 
5. การปองกันอาชญากรรมขามชาติ และการรกัษาความปลอดภัยบุคคลสําคัญ : ศรภ. 
6. ปรับปรงุโครงสรางการจดัเฉพาะกิจ โครงสรางกลไก ในแตละงานความมั่นคง 
7. เสริมสรางความรวมมือในการปองกัน ปราบปราม และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด  
8. สนับสนุนรัฐบาลในการแกไขปญหาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ และการแกไขปญหาสําคัญของชาต ิ
9. สนับสนุนรัฐบาลในการแกไขปญหาลักลอบเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย 
10. พัฒนากลไกเพือ่ตอตานการทจุริตคอรรัปชัน ตามแนวทางที่รฐับาลกําหนด : กพ.ทหาร 
11. จัดทําแผนและพัฒนาฐานขอมลูงานดานความมั่นคงที่รับผิดชอบ : สส.ทหาร 
12. รณรงคการประชาสัมพันธ การปฏิบัติการจติวทิยา และการปลูกฝงความรกั ความสามัคคี การปกครอง
ระบอบประชาธปิไตย อันมีพระมหากษตัริยทรงเปนประมขุ เพื่อความมั่นคงของชาต:ิ กร.ทหาร 

 

แผนงาน/โครงการสําคัญ 

1. การรณรงคเสรมิสรางความรกัสามัคคีของคนในชาติ 
2. การสนับสนุนการแกไขปญหาการกอการราย 
3. การแกไขปญหาความไมสงบในจังหวดัชายแดนภาคใต 
4. การสนับสนุนการรกัษาความสงบเรยีบรอยภายในประเทศ 
5. การปองกันยาเสพติด 
6. การปราบปรามยาเสพติด 
7. การบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด 
8. การพัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคงทางเทคโนโลยี สารสนเทศ และไซเบอร 
9. การสงเสริมอาชพีและพัฒนาคุณภาพชีวิตจงัหวัดชายแดนภาคใต 
10.  การปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวของดานความมั่นคงจากแนวดิ่งสูแนวราบ 
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กลุมงานที่ 4 การเสริมสรางความรวมมือทางทหารกับตางประเทศ 
 เปาประสงค  : ความสัมพันธและความรวมมือทางทหารมคีวามเช่ือมั่นและความ
รวมมือจากมิตรประเทศ และองคการระหวางประเทศ 
 หนวยรับผิดชอบ  : ยก.ทหาร 
 

ตารางที่ 2.10 ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

63 64 65 
1. รอยละความสําเร็จในการเสริมสรางความสัมพนัธความรวมมือ 
ทางทหารกับตางประเทศที่บรรลุวัตถุประสงค 

80 85 90 

2. รอยละของการสนับสนุนความรวมมือการเตรยีมความพรอมใน                     
การปฏิบัตกิารเพื่อสันติภาพที่บรรลุวัตถุประสงค 

80 85 90 

 

แนวทางการพฒันา 

1. พัฒนาความพรอมขององคการและบุคลากรในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
2. ทบทวนนโยบายและยุทธศาสตรทางทหารกับตางประเทศและยุทธศาสตรอาเซียน 
3. การแสวงหาแหลงสงกําลังบํารุงรวมกับกองทัพประเทศเพือ่นบานและมิตรประเทศ 
4. พัฒนาสริมสรางความสัมพันธ และความรวมมือดานความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบาน ประเทศ
สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และองคการระหวางประเทศ 
6. ยกระดับกลไกดานความรวมมือดานความมั่นคง รักษาระดับและขยายกรอบความรวมมือกับกองทพั
ประเทศเพือ่นบาน มิตรประเทศ และองคการระหวางประเทศ 

 

แผนงาน/โครงการสําคัญ 

1. การเสรมิสรางความสัมพันธทางทหารทีด่ีกับประเทศเพื่อนบาน มติรประเทศและองคการระหวางประเทศ 
2. การสนับสนุนการดําเนินงานดานความมั่นคงในตางประเทศ 
3. การพัฒนามาตรฐานในการปฏิบัติการเพื่อสันตภิาพ และสรางการยอมรับในเวทีระหวางประเทศ 
4. การสนับสนุนการแกไขปญหาการกอการราย 
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กลุมงานที่ 5 การพัฒนาประเทศเพื่อความม่ันคงและการชวยเหลือประชาชน 
 เปาประสงค  : คุณภาพชีวิตของประชาชนและชุมชนดีขึ้น 
 หนวยรับผิดชอบ : กร.ทหาร 

ตารางที่ 2.11 ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

63 64 65 
1. รอยละของกจิกรรมเพื่อชวยเหลือประชาชนทีบ่รรลุวัตถุประสงคตาม
แผนพัฒนาประเทศเพื่อความมัน่คง 

80 85 90 

2. รอยละของตําบลในพื้นที่เปาหมายไดรับการพฒันา ยกระดับคุณภาพชีวิตใหดี
ขึ้นตามแผนงานที่กําหนด 

80 85 90 

3. รอยละเหตกุารณที่ บก.ทท. เขาชวยเหลือประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากภัย
พิบัติไดอยางทนัเหตุการณและทั่วถงึ เมื่อไดรบัการประสาน (รองขอ) 

80 85 90 

 

แนวทางการพฒันา 

1. พัฒนาประเทศและชวยเหลือประชาชน โดยใชศักยภาพของกองทพัใหสามารถดําเนินการไดอยาง
ตอเนื่อง และพิจารณาใชประโยชนจากความรวมมือของทกุภาคสวน 
2. พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการชวยเหลือประชาชนภายใตศักยภาพของกองทัพ 
3. สนับสนุนและสงเสริมการอนรุกัษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
4. เสริมสรางศักยภาพดานการบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ 
5. ฝกอบรม สงเสริมอาชีพ และยกระดับคุณภาพชีวิตใหกับประชาชนในพื้นทีเ่ปาหมาย เพื่อความมั่นคง 
6. พัฒนาขีดความสามารถของกําลังพลในการพฒันาประเทศและชวยเหลือกําลังพล 

 

แผนงาน/โครงการที่สําคัญ 

สนับสนุนการพฒันาประเทศและการชวยเหลือประชาชน (7 โครงการ) 
๑. โครงการพัฒนาศักยภาพดานการพัฒนาประเทศและชวยเหลือประชาชน 
๒. โครงการจัดหารถถางขนาดกลางแบบสายพานกวาง 
๓. โครงการเพิ่มศักยภาพในการชวยเหลือผูประสบสาธารณภัย บก.ทท. 
๔. โครงการสํารวจความสูงภูมิประเทศบริเวณลุมแมน้ําภาคกลางดวยแสงเลเซอร (LIDAR) 
๕. โครงการจัดตัง้ศูนยขอมูลคาอางอิงพิกัดแบบตอเนื่องแหงชาติ (Nation CORS Data Center) บก.ทท. 
๖. โครงการฐานขอมูลภาพถายทางอากาศประเทศไทย 
๗. โครงการพัฒนาศูนยฝกบรรเทาภัยสาธารณภัย 
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กลุมงานที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 เปาประสงค  : เปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง 
 หนวยรับผิดชอบ : สปช.ทหาร 

ตารางที่ 2.12 ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

63 64 65 
1. รอยละของกจิกรรมที่สงเสริมการพัฒนาบุคลากรดานการพัฒนาระบบ
ราชการตามแผนงานทีก่ําหนด 

70 75 80 

2. คาคะแนนนเฉล่ียในการดําเนินงานประเมินผลของสํานกังาน ก.พ.ร. ตาม
เกณฑประเมินผล PMQA 4.0 

350 360 370 

3. รอยละของระบบงานใน บก.ทท. เปน Digital 50 60 70 
 

แนวทางการพฒันา 

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการกําลังพลปรับหลักสูตรดานการศึกษา : กพ.ทหาร 
2. ปรับปรงุโครงสรางหนวยใหเหมาะสมรองรับภารกิจและปรับปรุงการบริหารจัดการอัตรา ใหมี                        
ความออนตัว : ยก.ทหาร 
3. พัฒนาหนวยระดับกองใหเปน Digital office / ระบบงานเปน Digital : สวนราชการใน บก.ทท. 
4. ปรับปรงุระเบียบคําส่ัง เพื่อใหเกิดการกระจายอํานาจการบริหารจัดการ : กพ.ทหาร 
5. พัฒนาระบบงานใหเปน Digital : สวนราชการใน บก.ทท. 
6. ปรับปรงุกระบวนการจดัสรรงบประมาณใหรองรับงานตามยุทธศาสตรบริหารจดการ ดวยความโปรงใส 
ตรวจสอบได : สปช.ทหาร 
7. เพิ่มประสิทธิภาพระบบตรวจสอบประเมินผลและพัฒนาคุณาภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) : 
สปช.ทหาร  

 

แผนงาน/โครงการที่สําคัญ 

1.  การปรับปรงุระบบและโปรแกรมการติดตามการปฏิบัตงิานและประเมินผล 
2.  การพัฒนาองคความรูเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 
3.  การพัฒนาหนวยงานสูระบบ Digital officer 
4.  การเสริมสรางความรูดาน IT และการบริหารจัดการดวย IT 
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2.1.6 แผนปฏิบัติราชการ 5 ป (ระยะแรก พ.ศ.2563-2565) สถาบันวิชาการปองกันประเทศ  
 สถาบันวิชาการปองกันประเทศ ไดกําหนดกลุมงาน เปาหมายการใหบริการ ผลผลิต/
โครงการ กลยุทธ กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง ผูรับผิดชอบ และความเช่ือมโยงกับกลุมงานของ
กองบัญชาการกองทัพไทย ปงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังน้ี 

(1) ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ 
แผนระดับที่ 1 มีความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูป

ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 และรางนโยบายและแผนระดับชาติวาดวย
ความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ.2561-2564 

แผนระดับที่ 2 มีความสอดคลองกับแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาศักยภาพของ
ประเทศดานความมั่นคง ระยะที่ 1 (พ.ศ.2561-2565) กระทรวงกลาโหม แผนปฏิบัติการดานการพัฒนา
ศักยภาพของประเทศดานความมั่นคง ระยะที่ 1 (พ.ศ.2561-2565) กองทัพไทย และแผนปฏิบัติการดาน
การปกปองอธิปไตยและผลประโยชนแหงชาติ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2561-2565) กองทัพไทย 

แผนระดับที่ 3 แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.2563-2565 ดังภาพ 

แผนภาพที่ 2.4 ความเช่ือมโยงของแผนแผนปฏิบัติราชการ 5 ป (ระยะแรก พ.ศ.2563-2565) 
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 



37 
 

แผนภาพที่ 2.5 การเช่ือมโยงเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรของ บก.ทท.กับ แผนปฏิบัติราชการของ สปท. 

(2) วิสัยทัศนและเปาหมายสถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
“เปน DIGITAL NDSI ภายใน พ.ศ. 2565 และมุงสูการเปน SMART NDSI ภายใน พ.ศ.2580” 
(3) แผนปฏิบัติราชการ 5 ป (ระยะแรก พ.ศ.2563-2565) สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ มีเปาหมายในการเปนหนวยงานที่มีการบริหารจัดการดาน

การศึกษา โดยยึดถือแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.2563-2565 ดังน้ี 
กลุมงานที่ 1  การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
กลุมงานที่ 2  การประศาสนวิทยาการและการวิจัยดานความมั่นคง 
กลุมงานที่ 3  การแสวงหาและสรางองคความรูดานความมั่นคง 
กลุมงานที่ 4  การสรางเครือขายความรวมมือทางการศึกษากับตางประเทศ   
กลุมงานที่ 5  การบริหารจัดการและการพัฒนาองคกร  
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สถาบันวิชาการปองกันประเทศ มีเปาหมายในการเปนหนวยงานที่มีการบริหารจัดการดาน
การศึกษา ไดแก ประศาสนวิทยาการดานความมั่นคงแหงชาติ การวิจัยทางยุทธศาสตร การเผยแพร
วิทยาการทางทหารการประวัติศาสตร โบราณคดีและพิพิธภัณฑทหาร การดําเนินงานอนุสรณสถานแหงชาติ 
และสภาการศึกษาวิชาทหารของกองทัพไทย ใหเกิดความสอดคลอง บูรณาการ และเช่ือมโยงกันอยางเปน
ระบบอยางแทจริง โดยสาระสําคัญแผนปฏิบัติราชการ 5 ป (ระยะแรก พ.ศ.2563-2565) ของสถาบันวิชาการ
ปองกันประเทศ มีดังน้ี 
 
กลุมงานที่ 1  การเทิดทนูสถาบันพระมหากษัตริย 
เปาประสงค : สถาบันพระมหากษัตริย ไดรับการเทิดทูนอยางสมพระเกียรติ เพ่ือเปนศูนยรวม

จิตใจของประชาชน 
หนวยรับผิดชอบ : นขต.สปท. และ นขต.บก.สปท. 

ตารางที่ 2.13 ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

63 64 65 
1. รอยละของกจิกรรมเทิดพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตรยิ 
2. รอยละของการดําเนินการทีสํ่าเร็จตามแผนงานประจําป 

100 
90 

100 
90 

100 
90 

 

แนวทางการพฒันา 
1. สรางจิตสํานกึและปลูกฝงอดุมการณความรักและหวงแหนสถาบันพระมหากษตัริย 
2. จดักิจกรรมเทิดพระเกียรติ สถาบันพระมหากษัตริยในโอกาสสําคัญตาง ๆ 
3. สนับสนุนการเผยแพรพระราชกรณยีกิจ พระราชจริยวัตร และโครงการพระราชดํารทิี่มุงสรางความเขาใจแกคน

รุนใหมใหตระหนักถงึความสําคัญของสถาบันพระมหากษัตรยิ 
 
แผนงาน/โครงการที่สําคัญ 

 แผนงาน การปองกันประเทศ 
  ผลผลิต การดํารงสภาพความพรอมในการปองกันประเทศ 
  กิจกรรมหลัก ยุทธการและการฝก 
 กิจกรรมรอง - การดําเนินงานเกี่ยวกับพิพธิภัณฑและประวัติศาสตรทหาร 
   ผลผลิต การเทิดทูนการปองกัน รวมทั้งตอบโต และทําความเขาใจมิใหมีการลวงละเมิดสถาบัน
พระมหากษัตรยิ 
 กิจกรรมหลัก การเทิดทูนสถาบันพระมหากษตัริย 
  กิจกรรมรอง  - การจดักิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสตาง ๆ 
 - การจดักิจกรรมศึกษาดงูานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริใหกับ นกัศึกษา

หลักสูตรตาง ๆ 
 - รณรงคและเผยแพรพระเกียรต ิ
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กลุมงานที่ 2  การประศาสนวิทยาการและการวิจัยดานความม่ันคง 
เปาประสงค : สถาบันวิชาการปองกันประเทศมีความพรอมในการประศาสนวิทยาการดานความมั่นคง  
  ในหลักสูตรตางๆ ของสถาบันวิชาการปองกันประเทศ และการทําการวิจัย 
หนวยรับผิดชอบ : นขต.สปท. และ นขต.บก.สปท. 
 

ตารางที่ 2.14 ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

63 64 65 
1. รอยละของระดบัคะแนนเฉล่ียสะสมตลอดหลักสูตรของนกัศึกษาที ่
เขารับการศึกษาผานเกณฑมาตรฐานตามที่กําหนด 
2. รอยละของจาํนวนผลงานทางวชิาการ/วิจยั/นวตักรรมที่สําเร็จตามแผนงานประจําป 
3. รอยละของการดําเนินการที่สําเร็จตามแผนงานที่กําหนด 

96 
 

92 
95 

98 
 

94 
95 

100 
 

96 
95 

 

แนวทางการพฒันา 
1. เพิ่มพูนความรู ความสามารถ และพัฒนาบุคลากรดานวิชาการความมั่นคงใหมีความพรอมสามารถปฏิบัติ
หนาที่ไดอยางมปีระสิทธิภาพและผานเกณฑการประเมินผล 
2. พัฒนาขีดความสามารถครู อาจารย โดยการใหทุนการศึกษา และการสรางผลตอบแทน 
3. ปรับปรงุมาตรฐานทางการศึกษา และมาตรฐานการประเมินคุณภาพทางการศึกษา 

 

แผนงาน/กจิกรรมที่สําคัญ 

 แผนงาน การเสริมสรางระบบปองกันประเทศ 
  ผลผลิต การเตรียมกําลัง ใชกําลัง และอาํนวยการรวมในการปองกันประเทศและการรักษา 
ความมั่นคงภายในโดยกําลัง ทท. 
 กิจกรรมรอง - การจดัการศึกษาและประศาสนวิทยาการดานความมั่นคง 

 - การจดัทํายทุธศาสตรชาต ิ
 - การจดัทํายทุธศาสตรทหาร  

 แผนงาน การปองกันประเทศ 
  ผลผลิต การดํารงสภาพความพรอมในการปองกันประเทศ 
  กิจกรรมหลัก ยุทธการและการฝก 
 

 

แผนงาน/กจิกรรมที่สําคัญ (ตอ) 

 แผนงาน การดําเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรดานความมั่นคง 
  ผลผลิต การดํารงสภาพความพรอมในการปองกันประเทศ 
 กิจกรรมหลัก การบริหาร และบริการกําลังพล 
 กิจกรรมหลัก กิจการพลเรือน 

 



40 
 

กลุมงานที่ 3  การสรางและแสวงหาองคความรูดานความม่ันคง 
เปาประสงค : สถาบันวิชาการปองกันประเทศไดรบัการยอมรับดานวิชาการความมั่นคงจากหนวยงาน

ในประเทศ 
หนวยรับผิดชอบ : นขต.สปท. และ นขต.บก.สปท. 
 

ตารางที่ 2.15 ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

63 64 65 
1. รอยละของการดําเนินการทีสํ่าเร็จตามแผนงานประจําป 
2. รอยละของการปฏิบัติการจัดทํา ปรับปรุง และพัฒนาระบบงาน 

ดานการส่ือสารอิเลคทรอนิกส ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ และการรักษาความ
ปลอดภัยทางการส่ือสาร ที่สําเร็จตามแผนงานประจําป 

90 
90 
 
 

90 
90 
 
 

90 
90 
 
 

 

แนวทางการพฒันา 
1. เพิ่มประสิทธภิาพงานดานการพัฒนา รกัษา เผยแพรองคความรูและสรางเครือขายทางวิชาการ 

ดานความมั่นคง 
2. พัฒนาขีดความสามารถดานการส่ือสารและสารสนเทศ 

 

แผนงาน/กจิกรรมที่สําคัญ 

 แผนงาน การดําเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรดานความมั่นคง 
  ผลผลิต การดํารงสภาพความพรอมในการปองกันประเทศ 
 กิจกรรมหลัก การศึกษา 
 กิจกรรมรอง - การสนับสนุนการศึกษาของ บก.ทท. 
 กิจกรรมหลัก การส่ือสาร 
 กิจกรรมรอง - การพัฒนาระบบงานดานการส่ือสารและสารสนเทศ 
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กลุมงานที่ 4  การเสริมสรางความรวมมือทางทหารกับตางประเทศ 
เปาประสงค : สถาบันวิชาการปองกันประเทศไดรับการยอมรบัดานวิชาการความมั่นคงจากตางประเทศ 
หนวยรับผิดชอบ : นขต.สปท. และ นขต.บก.สปท. 
 

ตารางที่ 2.16 ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

62 63 64 
1. รอยละของการดําเนินการวิเทศสัมพันธและการรับรองแขกตางประเทศ ที่สําเร็จ
ตามแผนงานประจําป 
2. รอยละของกจิกรรมการเสริมสรางความรวมมอื ดานความมั่นคงในกรอบประชาคม
อาเซียน ที่สําเรจ็ตามวัตถุประสงค 
3. รอยละความสําเร็จ ในการแลกเปล่ียนการศึกษา 
4. รอยละความสําเร็จในการเสริมสรางความสัมพนัธกับประเทศเพื่อนบาน 
5. รอยละของการเตรียมความพรอมในการปฏิบัตกิารเพื่อสันติภาพที่สําเร็จตามแผนทีก่าํหนด 

90 
 

100 
 

90 
90 
100 

90 
 

100 
 

90 
90 
100 

90 
 

100 
 

90 
90 
100 

 

แนวทางการพฒันา 
1. เสริมสรางความรวมมือดานวิชาการความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ 
2. ยกระดับกลไกดานวิชาการความรวมมือและขยายกรอบความรวมมือดานความมั่นคง 

 

แผนงาน/กจิกรรมที่สําคัญ 

 แผนงาน การดําเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรดานความมั่นคง 
  ผลผลิต การดํารงสภาพความพรอมในการปองกันประเทศ 
 กิจกรรมหลัก การขาว 
 กิจกรรมรอง - การดําเนินงานวิเทศสัมพันธ 
 กิจกรรมหลัก การดําเนินงานความรวมมือดานความมั่นคงในกรอบอาเซียน 
 กิจกรรมรอง - การดําเนินการเสริมสรางความรวมมือในกรอบอาเซียน 
 แผนงาน พื้นฐานดานความมั่นคง 
  ผลผลิต การเสริมสรางความสัมพันธทางทหารที่ดกีับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ 
 กิจกรรมหลัก ความรวมมือทางทหารกับตางประเทศ 
 กิจกรรมรอง - การแลกเปล่ียนการศึกษา ภาษาเพื่อนบาน 

 - การเสริมสรางความสัมพันธกบัประเทศเพือ่นบาน 
 - การเสริมสรางความรวมมือทางทหารกับตางประเทศ 

  ผลผลิต การดํารงสภาพความพรอมในการปองกันประเทศ 
 กิจกรรมหลัก ยุทธการและการฝก 
 กิจกรรมรอง - การดําเนินงานฝายอํานวยการดานแผน นโยบายยุทธศาสตร และยุทธการ 
 กิจกรรมหลัก การเตรียมความพรอมที่จะปฏิบัติการเพื่อสันตภิาพ 
 กิจกรรมรอง - การเตรียมความพรอมที่จะปฏิบัติการเพื่อสันติภาพ 
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กลุมงานที่ 5  การบริหารจัดการและการพฒันาองคกร 
เปาประสงค : สถาบันวิชาการปองกันประเทศมีการบริหารงานที่มีคุณภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 
หนวยรับผิดชอบ : นขต.สปท. และ นขต.บก.สปท. 
 

ตารางที่ 2.17 ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

63 64 65 
1. รอยละความสําเร็จของการดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู
ของหนวยไดครบถวน 
2. รอยละของการบริหารงานของหนวยตามแผนปฏิบัติราชการประจาํป 
3. รอยละความพึงพอใจของผูเขารับการพัฒนาองคความรูเพิ่มขึน้ 

100 
 

100 
90 

100 
 

100 
90 

100 
 

100 
90 

 

แนวทางการพฒันา 
1. การบริหารจัดการองคกรภายใตหลักธรรมาภิบาล 
2. การเพิ่มประสิทธิภาพในการสนบัสนุนการดําเนนิการตามคํารับรองการปฏิบัตริาชการ 

 

แผนงาน/กจิกรรมที่สําคัญ 

 แผนงาน พื้นฐานดานความมั่นคง 
  ผลผลิต การดํารงสภาพความพรอมรบในการปองกันประเทศ 
 กิจกรรมหลัก การบริหารจัดการ 
 แผนงาน การดําเนินภารกิจพื้นฐานเพื่อสนับสนุนยุทธศาสตรดานความมั่นคง 
  ผลผลิต การดํารงสภาพความพรอมในการปองกันประเทศ 
 กิจกรรมหลัก การบริหารและบริการกําลังพล 

  

2.1.7 แผนปฏิบัติราชการสถาบันวิชาการปองกันประเทศ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2563 
 สถาบันวิชาการปองกันประเทศ ไดมีการประชุมเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติราชการของ  
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  ภายใตกรอบยุทธศาสตรการจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 
ของกระทรวงกลาโหม และรองรับแผนปฏิบัติราชการ 5 ป กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.2563-2565 
รองรับแผนปฏิบัติราชการ 5 ป ของสถาบันวิชาการปองกันประเทศ พ.ศ.2563-2565 เพ่ือกําหนดกลยุทธ 
ผลผลิต/กิจกรรม ใหมีความสอดคลองกับแผนการปฏิบัติราชการของกองบัญชาการกองทัพไทย และตาม
เปาหมายที่กําหนดไวในแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2563 อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน
สูงสุดตอประเทศชาติและประชาชนโดยรวม โดยแผนปฏิบัติราชการสถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 มีสาระสําคัญดังตอไปน้ี 
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ตารางที่ 2.18 รายละเอียดกลุมงานที่ 1 : การเทิดทนูสถาบันพระมหากษัตริย 
 

กลุมงาน เปาหมายการใหบริการ ผลผลิต/โครงการ กลยุทธ กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง ผูรับผิดชอบ 
1. การพิทักษ รักษา 
และเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย 
 

1.1  การเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย 
ตัวชี้วัด รอยละของ 
การอํานวยการรวม 
ในการปองกันประเทศของ 
บก.ทท. ท่ีสําเร็จตามแผนงาน 
คาเปาหมาย รอยละ 95 
 

โครงการ 
โครงการพัฒนา 
ขีดความสามารถของ
กองทัพ 
 

สรางความเชื่อม่ันใน
การปองกันประเทศ 
 

ยุทธการและการฝก 
ตัวชี้วัด รอยละของ 
การดําเนินการท่ีสําเร็จ
ตามแผนงานประจําป 
คาเปาหมาย รอยละ 95 

การดําเนินงานเก่ียวกับพิพิธภัณฑ
และประวัติศาสตรทหาร 
ตัวชี้วัด รอยละของการดําเนินการท่ี
สําเร็จตามแผนงานประจําป 
คาเปาหมาย รอยละ 95 
- การประชาสัมพันธอนุสรณสถาน-
แหงชาติ 
- คาตอบแทนการปฏิบัติราชการ 
ในวันหยุดราชการ (อนุสรณสถาน-
แหงชาติ)  
- งานจัดทําขอมูล เผยแพรความรู
ประวัติศาสตรชาติ ประวัติศาสตร-
ทหาร และการดําเนินงานพิพิธภัณฑ 
- การจัดนิทรรศการแสดงผลงานทาง
พิพิธภัณฑและอนุสรณสถาน-แหง
ประเทศไทย (รักชาติเฟสติวัล) 
- งานประชุมดําเนินงานอนุสรณ
สถานแหงชาติ 
- งานรําลึกวีรชนอนุสรณสถานแหงชาติ 

 
 
 
 
 

กปพ.บก.สปท. 
 

กปพ.บก.สปท. 
 
 

กปพ.บก.สปท. 
 
 

กปพ.บก.สปท. 
 
 

กปพ.บก.สปท. 
 

กปพ.บก.สปท. 
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ตารางที่ 2.19 รายละเอียดกลุมงานที่ 2 : การประศาสนวิทยาการและการวิจัยดานความม่ันคง 
 

กลุมงาน เปาหมายการใหบริการ ผลผลิต/โครงการ กลยุทธ กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง ผูรับผิดชอบ 

2.  การรักษา 
ความม่ันคงของรัฐ 

 

2.1 การประศาสนวิทยาการ
และการวิจัย 
ดานความม่ันคง 
ตัวชี้วัด รอยละความสําเร็จ
ของการเตรียมความพรอมใน
การปองกันประเทศ 
คาเปาหมาย รอยละ 89 
 

โครงการ 
โครงการพัฒนา 
ขีดความสามารถของ
กองทัพ 

ปรับปรุงและพัฒนา 
แผนทางทหาร หลัก
นิยม กฎ ระเบียบ และ
ระเบียบปฏิบัติประจํา 
ใหทันสมัย 

ยุทธการและการฝก 
ตัวชี้วัด รอยละของ 
การดําเนนิการท่ีสําเร็จ
ตามแผนงานประจําป 
คาเปาหมาย  
รอยละ 95 

 

การดําเนินงานฝายอํานวยการ ดาน
แผน นโยบาย ยุทธศาสตร  
และยุทธการ 
ตัวชี้วัด รอยละของ 
การดําเนินการท่ีสําเร็จ 
ตามวัตถุประสงค 
คาเปาหมาย รอยละ 95 
- การจัดทําขอเสนอแนะเชงินโยบาย
ยุทธศาสตร 
- การดํารงเครือขายกับหนวยงาน
ดานยุทธศาสตรภายในประเทศ 
- การบรรยายพิเศษจากผูเชี่ยวชาญ
ดานยุทธศาสตรและความม่ันคง 
- การรวบรวมขอมูลเชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร 
- การสรางเครือขายกับหนวยงาน
ยุทธศาสตรตางประเทศ 

 
 
 
 
 
 
 

ศศย.สปท. 
 

ศศย.สปท. 
 

ศศย.สปท. 
 

ศศย.สปท. 
 

ศศย.สปท. 

   เสริมสรางและพัฒนา
ขีดความสามารถ 
ดานกิจการพลเรือน 

กิจการพลเรือน 
ตัวชี้วัด รอยละของ 
การดําเนินการท่ีสําเร็จ
ตามแผนงานประจําป 
คาเปาหมาย  
รอยละ 95 

การปฏิบัติการกิจการพลเรือน 
ตัวชี้วัด รอยละของ 
การดําเนินการท่ีสําเร็จ 
ตามวัตถุประสงค 
คาเปาหมาย รอยละ 95 
- การบรกิารทางวิชาการและวชิาชีพ 

 
 
 
 
 

รร.ชท.สปท. 
     การปฏิบัติการจิตวิทยา 

ตัวชี้วัด รอยละของ 
การดําเนินการท่ีสําเร็จ 
คาเปาหมาย รอยละ 95 
- งานแขงขันกีฬาสรางสายสัมพันธ 

 
 
 

 
รร.ตท.สปท. 
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     การประชาสัมพันธ 
ตัวชี้วัด รอยละของ 
การดําเนินการท่ีสําเร็จ 
คาเปาหมาย รอยละ 95 
- การจัดทําสื่อประชาสัมพันธและ
เผยแพร รร.ตท.สปท. 

 
 

 
 

รร.ตท.สปท. 

     การปลูกฝงอุดมการณ 
ตัวชี้วัด รอยละของ 
การดําเนินการท่ีสําเร็จ 
คาเปาหมาย รอยละ 95 
- การปลูกฝงอุดมการณและสราง
แบบอยางท่ีดีทางทหารใหแก นตท. 

 
 

 
 

รร.ตท.สปท. 

 มีระบบควบคุมบังคับบัญชา 
การบริหารจัดการและระบบ
สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพ 
สามารถสนับสนุนการ
ปฏิบัติการการอํานวยการรวม
ไดอยางตอเนื่อง 
ตัวชี้วัด รอยละของ 
การดําเนินการท่ีสําเร็จตาม
แผนงานประจําป 
คาเปาหมาย รอยละ 95 

ผลผลิต 
การดํารงสภาพ 
ความพรอมใน 
การปองกันประเทศ 

ดํารงขีดความสามารถ
ของกําลังพล 
ในการปองกันประเทศ 

การบริหารและบริการ
กําลังพล 
ตัวชี้วัด รอยละของ 
การดําเนินการ 
ท่ีสําเร็จตามแผนงานท่ี
กําหนด 
คาเปาหมาย  
รอยละ 95 

การสนับสนุนคาเบี้ยเลี้ยงทหาร
กองประจําการและนักเรียนทหาร 
ตัวชี้วัด รอยละของ 
ผลการเบิกจายในการสนับสนุนคา
เบี้ยเลี้ยงทหารกองประจําการ และ
นักเรียนทหาร 
คาเปาหมาย รอยละ 95 
- คาเบี้ยเลี้ยง นตท. 
- คาเบี้ยเลี้ยงทหาร 
กองประจําการ : รร.ตท.สปท. 
- คาเบี้ยเลี้ยง นชท. 

 
 
 
 
 

 
 

รร.ตท.สปท. 
รร.ตท.สปท. 

 
รร.ชท.สปท. 

     การบริการและสนับสนุนทหาร
กองประจําการ 
ตัวชี้วัด รอยละของ 
ผลการเบิกจายในการบริการและ
สนับสนุนทหาร กองประจําการ  
คาเปาหมาย รอยละ 95 
- คาจัดเลี้ยงทหาร 
กองประจําการกอนไดรับ 
การปลดปลอย : รร.ตท.สปท. 

 
 
 
 
 

 
รร.ตท.สปท. 
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     - คาอาหารและคาพาหนะสาํหรับ
ทหารกองเกิน ท่ีไดรับการตรวจเลือก
แลว : รร.ตท.สปท. 
- คาอาหารและคาพาหนะในการ
ปลดปลอยทหาร กองประจําการ  
- คาใชจายในการเดินทาง 
รับทหารกองเกินเขา 
กองประจําการ : รร.ตท.สปท. 
- งานตอนรับทหารใหมและ
ปลดปลอยทหาร 
กองประจําการ : รร.ตท.สปท. 

รร.ตท.สปท. 
 
 

รร.ตท.สปท. 
 
 

รร.ตท.สปท. 
 

รร.ตท.สปท. 
 

     การสนับสนุน 
คาเครื่องแตงกาย 
ตัวชี้วัด รอยละของ 
การดําเนินการท่ีสําเร็จ 
ตามวัตถุประสงค 
คาเปาหมาย รอยละ 95 
- คาเครื่องแตงกาย นตท. 

 
 
 
 
 
 

รร.ตท.สปท. 

     งานพิธีของ บก.ทท. 
ตัวชี้วัด รอยละของการดําเนินการท่ี
สําเร็จตามแผนงานท่ีกําหนด 
คาเปาหมาย รอยละ 95 
- การจัดงานวันกองทัพไทย 
- พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
วุฒิบัตร ประกาศนียบัตร และเข็ม
วิทยฐานะแกผูทรงคุณวุฒิและ
ผูสําเร็จการศึกษาจาก
สถาบันการศึกษาทางทหารชั้นสูง  

 
 
 
 

กปพ.บก.สปท. 
กนผ.บก.สปท. 
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     - พิธีพระราชทานกระบี่และ
ปริญญาบัตร แกผูสําเร็จการศึกษา 
จาก รร.จปร. รร.นร. รร.นนก. วพ
ม. และสถาบันการศึกษา- 
ทางทหารตางประเทศ 
- พิธีเทิดเกียรติ ผบ.ทสส. และ 
มอบการบังคับบญัชา : 
รร.ตท.สปท. 

กนผ.บก.สปท. 
 
 
 
 

รร.ตท.สปท. 

 ผลิตและพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
ปฏิบัติงาน การอํานวยการรวม 
ในการปองกันประเทศ โดย
การจัดการฝกอบรม ศึกษา
และวิจัยท่ีมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด รอยละของกําลังพลผาน
เกณฑการประเมินผลการฝก 
อบรม ศึกษาและวิจัย คา
เปาหมาย รอยละ 95 

โครงการ 
โครงการพัฒนา 
ขีดความสามารถ 
ของกองทัพ 

การเสริมสรางและ
พัฒนาขีดความสามารถ
กําลังพลใหมีความ
พรอม 
ในการปฏิบัติงาน
อํานวยการรวม 
ในการปองกันประเทศ 

ยุทธการและการฝก 
ตัวชี้วัด รอยละของ 
กําลังพลผานเกณฑ
มาตรฐานท่ีกําหนด 
คาเปาหมาย 
รอยละ 95 

การฝกขั้นพ้ืนฐาน 
ตัวชี้วัด รอยละของ 
การฝกพ้ืนฐาน ผานเกณฑมาตรฐาน
ท่ีกําหนด 
คาเปาหมาย รอยละ 95 
- การฝกหมู ตอน หมวด :
รร.ตท.สปท. 
- การเดินทางไกลและพักแรม :  
รอย.บร.รร.ตท.สปท. 

 
 
 
 
 

รร.ตท.สปท. 
 

รร.ตท.สปท. 

     การวิจัยและพัฒนาการทหาร 
ตัวชี้วัด รอยละของ 
การดําเนินการท่ีสําเร็จ 
ตามวัตถุประสงค 
คาเปาหมาย รอยละ 95 
- สรางและพัฒนานวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ นชท. 

 
 
 
 
 

รร.ชท.สปท. 

กลุมงานท่ี 2  
การประศาสนวิทยาการ
และการวิจัยดาน
ความม่ันคงเชื่อมโยง
กับกลุมงานของ บก.ทท.  
ในกลุมงานท่ี 4  
การเสริมสราง 
ความรวมมือทาง
ทหารกับตางประเทศ 

สามารถปฏิบัติงานเพ่ือ
เสริมสรางความรวมมือทาง
ทหารกับตางประเทศไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด รอยละของ 
กําลังพลท่ีผานเกณฑ 
การประเมินผล 
การฝกอบรม 
คาเปาหมาย รอยละ 90 

โครงการ 
โครงการพัฒนา 
ขีดความสามารถของ
กองทัพ 

พัฒนากําลังพลใหมี
ความสามารถใน 
การปฏิบัติงานในกรอบ
ประชาคมอาเซียน 

การศึกษาทางทหาร 
ตัวชี้วัด รอยละของการ
ดําเนินการท่ีสําเร็จตาม
แผนงานประจําป 
คาเปาหมาย  
รอยละ 95 

 

หลักสูตรตางประเทศ 
ตัวชี้วัด รอยละของ 
การดําเนินการท่ีสําเร็จ 
ตามแผนงานประจําป 
คาเปาหมาย รอยละ 95 
- การจัดสงขาราชการ บก.ทท. เขา
รับการศึกษาตามโครงการศึกษา 
และฝกอบรมตางประเทศของ บก.
ทท. 

 
 
 
 
 

กศษ.สศท.สปท. 
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กลุมงาน เปาหมายการใหบริการ ผลผลิต/โครงการ กลยุทธ กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง ผูรับผิดชอบ 

     - การจัดสงขาราชการ บก.ทท. เขา
รับการศึกษาและฝกอบรม ณ 
ตางประเทศ ของ บก.ทท. ตอเนื่อง
จากปงบประมาณท่ีผานมา 
- หลักสูตรภาษาไทยสําหรับ
นายทหารมิตรประเทศ 
ณ ประเทศไทย เพ่ือเตรียม 
ความพรอมกอนเขารับการศึกษา 
หลักสูตร วปอ. และ วสท. 

กศษ.สศท.สปท
. 
 
 
 
 

กศษ.สศท.สปท
. 
 

    ยุทธการและการฝก 
ตัวชี้วัด รอยละของ 
การดําเนินการท่ีสําเร็จ 
ตามวัตถุประสงค 
คาเปาหมาย  
รอยละ 95 

 

การฝกรวม/ผสม  
มิตรประเทศ  
ตัวชี้วัด รอยละของ 
การดําเนินการท่ีสําเร็จ 
ตามวัตถุประสงค 
คาเปาหมาย รอยละ 95 
- การฝกรวม วสท. และ  
รร.สธ.เหลาทัพ 

 
 
 
 
 
 

วสท.สปท. 

กลุมงานท่ี 2  
การประศาสน
วิทยาการและการ
วิจัยดานความม่ันคง 
เชื่อมโยงกับกลุมงาน
ของ บก.ทท. ในกลุม
งานท่ี 6 การพัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

เปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง 
 

ผลผลิต 
การดํารงสภาพความ
พรอมในการปองกัน
ประเทศ 

 

การเสริมสรางและพัฒนา
ขีดความสามารถ 
กําลังพลใหมีความพรอม ใน
การปฏิบัติงานอํานวยการ
รวมในการปองกันประเทศ 

 

การศึกษา 
ตัวชี้วัด รอยละของกําลัง
พลท่ีเขารับการศึกษา 
ผานเกณฑมาตรฐานท่ี
กําหนด 
คาเปาหมาย  
รอยละ 95 

 

หลักสูตรการผลิตบุคลากร 
ตัวชี้วัด รอยละของกําลังพลท่ีเขารับ
การศึกษา ผานเกณฑมาตรฐานท่ี
กําหนด 
คาเปาหมาย รอยละ 95 
- การฝกศึกษา รร.ตท.สปท. 
- การฝกศึกษา รร.ชท.สปท. 

 
 
 
 
 

รร.ตท.สปท. 
รร.ชท.สปท. 
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  โครงการ 
โครงการพัฒนา 
ขีดความสามารถของ
กองทัพ 

การเสริมสรางและพัฒนา
ขีดความสามารถ 
กําลังพลใหมีความพรอม ใน
การปฏิบัติงานอํานวยการ
รวม 
ในการปองกันประเทศ 

การศึกษาทางทหาร 
ตัวชี้วัด รอยละของกําลัง
พลท่ีเขารับการศึกษา 
ผานเกณฑมาตรฐานท่ี
กําหนด 
คาเปาหมาย  
รอยละ 95 
 

หลักสูตรเพ่ิมพูนความรู 
ตัวชี้วัด รอยละของกําลังพลท่ีเขารับ
การศึกษา ผานเกณฑมาตรฐานท่ี
กําหนด 
คาเปาหมาย รอยละ 95 
- การอบรมการฟง-การพูด ระดับ 
1/2/3 
- การอบรมผูสมัครเขารับการศึกษา 
รร.สธ.ทบ. 
- การอบรมผูสมัครเขารับการศึกษา 
รร.สธ.เหลาทัพในประเทศ 

 
 
 
 
 

สภท.บก.สปท. 
 

วสท.สปท. 
 

วสท.สปท. 
 

     - การอบรมภาษาอังกฤษออนไลน 
- การอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการ
ปฏิบัติงาน ระดับ 1/2/3 
- การอบรมเจาหนาท่ีปฏิบัติการท่ีใช
ระบบจําลองยุทธ ระดับยุทธบริเวณ 
- หลักสูตรภาษาอังกฤษท่ัวไป ระดับ 
1/2/3 
- หลักสูตรภาษาอังกฤษ 
แบบเขมขน ระดบั 1/2 

สภท.บก.สปท. 
สภท.บก.สปท. 

 
วสท.สปท. 

 
สภท.บก.สปท. 

 
สภท.บก.สปท. 

     หลักสูตรของ สปท. 
ตัวชี้วัด รอยละของ 
การดําเนินการท่ีสําเร็จ 
ตามแผนงานประจําป 
คาเปาหมาย รอยละ 95 
- การอบรมการปฐมนิเทศนายทหาร
ชั้นนายพลของกองทัพไทย 

 
 
 
 
 

กศษ.สศท.สปท
. 
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     - การอบรมพัฒนาสัมพันธระดับ
ผูบริหาร บก.ทท. (พสบ.บก.ทท.) 
- หลักสูตร สจว. 
- หลักสูตร วปอ. 
- หลักสูตร วสท. 
- หลักสูตรวิชาการพัฒนา 
ความม่ันคงแหงชาติ 
- หลักสูตรวิชาวิทยาการทหาร 

สจว.สปท. 
 

สจว.สปท. 
วปอ.สปท. 
วสท.สปท. 

กวก.สศท.สปท. 
 

กวก.สศท.สปท. 

 

ตารางที่ 2.20 รายละเอียดกลุมงานที่ 3 : การแสวงหาและสรางองคความรูดานความม่ันคง 

กลุมงาน เปาหมายการใหบริการ ผลผลิต/โครงการ กลยุทธ กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง ผูรับผิดชอบ 
กลุมงานท่ี 3  
การแสวงหาและสราง 
องคความรูดานความ
ม่ันคงเชื่อมโยงกับ
กลุมงานของ บก.ทท.  
ในกลุมงานท่ี 6  
การพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

เปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง โครงการพัฒนา 
ขีดความสามารถของ
กองทัพ 

 

การเสริมสรางและพัฒนา
ขีดความสามารถ 
กําลังพลใหมีความพรอม
ในการปฏิบัติงาน
อํานวยการรวม 
ในการปองกันประเทศ 

 

การศึกษาทางทหาร 
(กพ.ทหาร) 
ตัวชี้วัด รอยละของกําลัง
พลท่ีเขารับการศึกษา 
ผานเกณฑมาตรฐานท่ี
กําหนด 
คาเปาหมาย 
รอยละ 95 

 

การสนับสนุนการศึกษา ฝกอบรม 
และพัฒนากําลังพล 
ตัวชี้วัด รอยละของ 
การดําเนินการท่ีสําเร็จตามแผนงาน
ประจําป 
คาเปาหมาย รอยละ 95 
- การจัดการสอบ 
ภาควิชาการและการสอบสัมภาษณ
ขาราชการ สังกัด บก.ทท. ท่ีจะ
เดินทางไปศึกษาดูงาน สัมมนา 
อบรม ณ ตางประเทศ และการ
ประชุมเพ่ือเตรียมการจัดสอบ 
- การจัดงานความรวมมือทาง
วิชาการ วิทยาลัยการทัพสัมพันธ 
ระหวาง วสท.สปท. และ ว.การทัพ 

 
 
 
 
 
 
 

กศษ.สศท.สปท. 
 
 
 
 

วสท.สปท. 
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     - การจัดพิมพหนังสือ/ตํารา/คูมือ
และเอกสารอางอิงภาษาอังกฤษ 
- การจัดระบบมาตรฐานวิทยฐานะ
ขาราชการทหารท่ีทําหนาท่ีสอน 
- การดําเนินการเก่ียวกับหองสมุด สปท. 
- การตรวจเย่ียมและกํากับดูแล
หลักสูตรของคณะ ผบ.สปท. 
- การติดตอประสานงาน 
เพ่ืออํานวยความสะดวกแก
นายทหารตางประเทศ 
- การทดสอบภาษาอังกฤษ 
- การพัฒนาสัมพันธ
สถาบันการศึกษา ดานความม่ันคง
ระดับสูง 

สภท.บก.สปท. 
 

กวท.บก.สปท. 
 

กวก.สศท.สปท. 
กนผ.บก.สปท. 

 
กศษ.สศท.สปท. 

 
 

สภท.บก.สปท. 
วปอ.สปท. 

 

     - การสอบคัดเลือกนายทหารฝากเขา
รับการศึกษาใน รร.สธ.เหลาทัพในประเทศ 
- งานคณะกรรมการบริหาร
หองสมุดทหารและหองสมุด บก.ทท. 
- งานคุณภาพและมาตรฐานการฝก
ศึกษาทหาร  
และการฝกอบรมทางทหาร 
- งานจัดซ้ือหนังสือภาษาอังกฤษ
อางอิงของ สภท.บก.สปท. 
- งานสภาการศกึษาวิชาการทหาร 
- งานเผยแพรวิทยาการทางทหาร 

กศษ.สศท.สปท. 
 
กวก.สศท.สปท. 

 
กมศ.บก.สปท. 

 
 

สภท.บก.สปท. 
 

กนผ.บก.สปท. 
กวก.สศท.สปท. 
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ตารางที่ 2.21 รายละเอียดกลุมงานที่ 4 : การสรางเครือขายความรวมมือทางการศึกษากับตางประเทศ 
 

กลุมงาน เปาหมายการใหบริการ ผลผลิต/โครงการ กลยุทธ กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง ผูรับผิดชอบ 
กลุมงานท่ี 4   
การสรางเครือขาย 
ความรวมมือทาง
การศึกษากับ
ตางประเทศ 
เชื่อมโยงกับกลุม
งานของ บก.ทท. ใน
กลุมงานท่ี 2  
การปองกันประเทศ 

ความเชื่อม่ันใน 
การอํานวยการรวมใน 
การปองกันประเทศของ 
บก.ทท. 
ตัวชี้วัด รอยละของ 
การอํานวยการรวมใน 
การปองกันประเทศของ บก.
ทท. ท่ีสําเร็จตามแผนงาน 
คาเปาหมาย รอยละ 95 

โครงการ 
โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพดานขาว
กรองทางทหาร 

เสริมสรางและพัฒนาขีด
ความสามารถในการ
ปฏิบัติการ 
ดานการขาว 

การขาว 
ตัวชี้วัด รอยละของ 
การดําเนินการท่ีสําเร็จ
ตามแผนงานประจําป 
คาเปาหมาย 
รอยละ 95 
 

การดําเนินงานวิเทศสัมพันธ 
ตัวชี้วัด รอยละของ 
การดําเนินงานวิเทศสัมพันธและการ
รับรองแขกตางประเทศท่ีสําเร็จตาม
แผนงานประจําป 
คาเปาหมาย รอยละ 95 
- การวิเทศสัมพันธและ 
การรับรองแขกตางประเทศ 

 
 
 
 

 
 

กนผ.
บก.สปท. 

กลุมงานท่ี 4   
การสรางเครือขาย 
ความรวมมือทาง
การศกึษา 
กับตางประเทศ 
เชื่อมโยงกับกลุม
งานของ บก.ทท. ใน
กลุมงานท่ี 4  
การเสริมสราง 
ความรวมมือทาง
ทหารกับ
ตางประเทศ 

 

กองทัพประเทศเพ่ือนบาน
ประเทศสมาชิกอาเซียน 
มิตรประเทศ และองคกร
ระหวางประเทศ  
ใหความรวมมือและ
สนับสนุนกิจการทางทหาร
ของ บก.ทท. และเหลาทัพ 
ตัวชี้วัด รอยละของกิจกรรม
การดําเนินงานดานความ
รวมมือ 
ดานความม่ันคง และ
ความสัมพันธท่ีดีตอ 
มิตรประเทศ ท่ีดําเนินการ
ไดบรรลุวัตถุประสงค 
คาเปาหมาย รอยละ 90 

โครงการ 
โครงการพัฒนา
เสริมสราง
ความสัมพันธและ
ความรวมมือ 
ทางทหาร 

ดําเนินงาน 
ความรวมมือ 
ดานความม่ันคง 
ในกรอบประชาคม
อาเซียน 

การดําเนินงาน 
ความรวมมือ 
ดานความม่ันคง 
ในกรอบอาเซียน 
ตัวชี้วัด รอยละของ 
กิจกรรมการเสริมสราง 
ความรวมมือ 
ดานความม่ันคง 
ในกรอบประชาคม
อาเซียน ท่ีสําเร็จ 
ตามวัตถุประสงค 
คาเปาหมาย  
รอยละ 90 

การดําเนินการเสริมสรางความ
รวมมือในกรอบอาเซียน 
ตัวชี้วัด รอยละของกิจกรรม 
การเสริมสรางความรวมมือ 
ดานความม่ันคงในกรอบประชาคม
อาเซียน ท่ีสําเร็จตามวัตถุประสงค 
คาเปาหมาย รอยละ 90 

- การดําเนินการศูนยวิจัยและคณะ
ผูเชี่ยวชาญดานอาเซียน 
- การประชุม ARF HDUCIM ครั้งท่ี 
23 ณ สาธารณรัฐสิงคโปร (ASEAN 
Regional Forum : Heads of 
Defence Universities Colleges 
Institutions Meeting) และครั้งท่ี 
24 ณ สาธารณรฐั อิสลามปากีสถาน 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

ศศย.สปท. 
 
 

กนผ.
บก.สปท. 
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     - การประชุมทางวิชาการนานาชาติ
ดานความม่ันคงแหงอาเซียน 
(Network of ASEAN Defence 
and Security Institutions : NADI) 
และการประชุมทบทวนการปฏิบัติ 
(NADI Retreat) 
- การประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ 
(International Seminar)  
- การประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการ
ศูนยอาเซียนศึกษา 

ศศย.สปท. 
 

 
 
 

 
ศศย.สปท. 

 
ศศย.สปท. 

 
 มีความรวมมือกันระหวาง

กองทัพประเทศเพ่ือนบาน
มิตรประเทศ และองคการ
ระหวางประเทศ  
เพ่ือเตรียมความพรอม
สําหรับภัยคุกคาม 
ท่ีอาจเกิดขึ้น 
ตัวชี้วัด จํานวนกจิกรรม 
ในการเสริมสราง
ความสัมพันธและ 
ความรวมมือทางทหารกับ
ประเทศเพ่ือนบานและมิตร
ประเทศ 
คาเปาหมาย 
ไมนอยกวา 75 กิจกรรม 

โครงการ 
โครงการพัฒนา
เสริมสรางความสมัพันธ
และ 
ความรวมมือทางทหาร 

 

ยกระดับกลไก 
ดานความรวมมือ 
ดานความม่ันคง รักษา
ระดับและขยายกรอบ
ความรวมมือกับกองทัพ
ประเทศเพ่ือนบาน 
มิตรประเทศ และองคการ
ระหวางประเทศ 

 

การรวมมือทางทหาร
กับตางประเทศ  
ตัวชี้วัด รอยละ
ความสําเรจ็ 
ในการเสริมสราง 
ความรวมมือทางทหาร
กับตางประเทศ 
คาเปาหมาย 
รอยละ 90 

 

การเสริมสรางความรวมมือกับ
กองทัพประเทศเพ่ือนบานและมิตร
ประเทศ 
ตัวชี้วัด รอยละความสําเรจ็ 
ในการเสริมสรางความรวมมือทาง
ทหารกับตางประเทศท่ีบรรลุตาม
วัตถุประสงค 
คาเปาหมาย รอยละ 90 
- การจัดประชุมความรวมมือดาน
การศึกษาระหวาง กห.ไทย และ กห.
มิตรประเทศ 
- การประชุมตามแผนงานความ
รวมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ปองกันประเทศ กองทัพปลดปลอย
ประชาชนจีน ของคณะ ผบ.สปท. 
- การแลกเปลี่ยนทางวิชาการดาน
ยุทธศาสตรกับสถาบันศึกษา
ยุทธศาสตรนานาชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
กศษ.สศท. 

สปท. 
 
 

กนผ.
บก.สปท. 

 
 
ศศย.สปท. 
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     การเสริมสรางความสัมพันธกับ
ประเทศเพ่ือนบาน 
ตัวชี้วัด รอยละความสําเร็จ ในการ
เสริมสรางความสัมพันธกับประเทศ
เพ่ือนบาน ท่ีบรรลุตามวัตถุประสงค 
คาเปาหมาย รอยละ 90 
- การแลกเปลี่ยนการเยือนของ
ขาราชการและ นตท.ระหวาง 
รร.ตท.สปท. และ รร.ทหาร ของ
ประเทศ ในอาเซียน 

 
 
 
 

รร.ตท.สปท. 

     การแลกเปลี่ยนการศึกษาภาษา
เพ่ือนบานและมิตรประเทศ 
ตัวชี้วัด รอยละความสําเรจ็ในการ
ดําเนินการตามแผนงาน 
คาเปาหมาย รอยละ 90 
- การแลกเปลี่ยนการศึกษาภาษาไทย
และภาษาเมียนมา ระหวาง กห.ไทย - 
กห.เมียนมา ณ ประเทศไทย 

 
 
 

กศษ.สศท. 
สปท. 

     - การแลกเปลี่ยนการศึกษาภาษาไทย
และภาษาเวียดนาม ระหวาง กห.ไทย - 
กห.เวียดนาม ณ ประเทศไทย 

กศษ.สศท. 
สปท. 

 มีความพรอมในการใหความ
รวมมือและใหการสนับสนุน 
การปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพ 
ตัวชี้วัด รอยละของการ
เตรียมความพรอมในการ
ปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพท่ี
สําเร็จตามวัตถุประสงค 
คาเปาหมาย  
รอยละ 90 

โครงการ 
โครงการพัฒนา
เสริมสรางความสมัพันธ
และ 
ความรวมมือทางทหาร 

เตรียมความพรอม 
ท่ีจะสนับสนุน 
การปฏิบัติงาน 
เพ่ือสันติภาพ 

 

การเตรียมความพรอม
ที่จะปฏิบัติการเพ่ือ
สันติภาพ 
ตัวชี้วัด รอยละของ 
การเตรียมความพรอม
ในการปฏิบัติการเพ่ือ
สันติภาพ  
คาเปาหมาย  
รอยละ 90 

การเตรียมความพรอมที่จะ
ปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพ 
ตัวชี้วัด รอยละของ 
การเตรียมความพรอม 
ในการปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพท่ี
สําเร็จตามแผนท่ีกําหนด 
คาเปาหมาย รอยละ 90 
- การสอบคัดเลือกขาราชการเพ่ือไป
ปฏิบัติหนาท่ีรวมกับสหประชาชาติ 

 
 
 
 
 
 
 

กศษ.สศท. 
สปท. 
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ตารางที่ 2.22 รายละเอียดกลุมงานที่ 5 : การบรหิารจัดการและการพัฒนาองคกร 
 

กลุมงาน เปาหมายการใหบริการ ผลผลิต/โครงการ กลยุทธ กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง ผูรับผิดชอบ 
กลุมงานท่ี 5   
การบริหารจัดการ
และการพัฒนา
องคกร 
เชื่อมโยงกับกลุม
งาน 
ของ บก.ทท.  
ในกลุมงานท่ี 2  
การปองกัน
ประเทศ 

ผลิตและพัฒนาบุคลากรเพ่ือ
ปฏิบัติงาน การอํานวยการ
รวมในการปองกันประเทศ  
โดยการจัดการฝกอบรม 
ศึกษาและวิจัยท่ีมี
ประสิทธิภาพตัวชี้วัด รอย
ละของกําลังพลผานเกณฑ 
การประเมินผลการฝกอบรม 
ศึกษาและวิจัยคาเปาหมาย 
รอยละ 95 

ผลผลิต 
การดํารงสภาพ 
ความพรอมใน 
การปองกันประเทศ 
 

การเสริมสรางและพัฒนา 
ขีดความสามารถ กําลัง
พล 
ใหมีความพรอม 
ในการปฏิบัติงาน 
อํานวยการรวมใน 
การปองกันประเทศ 
 

การบริหารและ 
บริการกําลังพล 
ตัวชี้วัด รอยละของ 
การดําเนินการท่ีสําเร็จ
ตามแผนงานท่ีกําหนด 
คาเปาหมาย  
รอยละ 95 
 

การบริหาร บริการกําลังพลทั่วไป 
ตัวชี้วัด รอยละของการดําเนินการท่ี
สําเร็จตามวัตถุประสงค 
คาเปาหมาย รอยละ 95 
- การเดินทางไปทําชั่วโมงบินและทํา
การฝกบินประจําป ของ สปท. 
- การเดินทางไปทําการบินรักษา
สมรรถภาพนักบิน : รร.ตท.สปท. 
- คาตอบแทนผูปฏิบัติหนาท่ีเผชิญเหตุ  
- คาตอบแทนผูปฏิบัติหนาท่ีเผชิญเหตุ  

 
 
 
 

กกล.
บก.สปท. 

 
รร.ตท.สปท. 
รร.ตท.สปท. 
รร.ชท.สปท. 

     การปองกันเอดส 
ตัวชี้วัด รอยละของ 
การดําเนินการท่ีสําเร็จตาม
วัตถุประสงค 
คาเปาหมาย รอยละ 95 
- การปองกันเอดสของนักเรียนทหาร  
- การปองกันเอดสของนักเรียนทหาร  

 
 
 

 
 
รร.ตท.สปท. 
รร.ชท.สปท. 

กลุมงานท่ี 5   
การบริหารจัดการ
และการพัฒนา
องคกรเชื่อมโยงกับ
กลุมงานของ บก.
ทท. ในกลุมงานท่ี 6 
การพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการ
ภาครัฐ 

เปนองคกรท่ีมีสมรรถนะสูง ผลผลิต 
การดํารงสภาพ 
ความพรอมใน 
การปองกันประเทศ 

สงเสริมระบบ 
การบริหารจัดการให
สามารถสนับสนุนการ
อํานวยการรวมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

การบริหารจัดการ 
ตัวชี้วัด รอยละของ 
การดําเนินการท่ีสําเร็จ
ตามแผนงานประจําป 
คาเปาหมาย  
รอยละ 95 

 

การบริหารงานของ 
สวนราชการใน บก.ทท. 
ตัวชี้วัด รอยละของ 
ผลการเบิกจายในการบริหารงาน ของ
สวนราชการใน บก.ทท. 
คาเปาหมาย รอยละ 95 

- การบริหารงานของ สปท. 
- การบริหารงานของ รร.ตท.สปท. 
- การบริหารงานของ รร.ชท.สปท. 

 
 
 
 
 
 

กงป.บก.สปท. 
รร.ตท.สปท. 
รร.ชท.สปท. 
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     การพัฒนาประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติงานของ บก.ทท. 
ตัวชี้วัด รอยละของการดําเนินการท่ี
สําเร็จตามวัตถุประสงค 
คาเปาหมาย รอยละ 95 
- การพัฒนาองคกรและศักยภาพ
บุคลากรของ สปท. 
- สัมมนาแนวทางการปรับโครงสราง 
สปท. ในอนาคตและแนวทางการ
พัฒนาคณุภาพการศึกษาของ กห. 
- สัมมนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ใหสอดคลองกับ Thailand 4.0 แนว
ทางการเสริมสรางและประเมิน
คุณลักษณะอันพึงประสงค 
ตามแบบ ทม.รอ. 

 
 
 
 

 
กนผ.

บก.สปท. 
 

กนผ.
บก.สปท. 

 
 
 

รร.ตท.สปท. 
 

     - การอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการครู
และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือ
พัฒนาผูเรียนทุกคนใหมีณลักษณะ
และทักษะการเรยีนรูในศตวรรษท่ี 21 
(3Rs 8Cs) 

รร.ชท.สปท. 
 

 

*โดยประมาณการวงเงินงบประมาณในหวงปงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 ยึดถือกรอบวงเงินงบประมาณที่ไดรับการจัดสรรประจําป 
มีกรอบงบประมาณ รวมทั้งสิ้น 107,301,397.- บาท (หน่ึงรอยเจ็ดลานสามแสนหน่ึงพันสามรอยเกาสิบเจ็ดบาทถวน 
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2.2 สภาวะแวดลอมที่เก่ียวของกับองคกร 
 2.2.1 ความเปนมาของศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 

(1) ความเปนมาของศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ (ศศย.สปท.)  
ศศย.สปท. เปนหนวยขึ้นตรงของ สถาบันวิชาการปองกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย 

โดยเริ่มกอต้ังขึ้นตามนโยบายของ พล.อ.เกรียงศักด์ิ ชมะนันทน (ผบ.ทหารสูงสุด ในขณะน้ัน) เมื่อวันที่ 9 
เมษายน พ.ศ.2522 ใชช่ือวา “สถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร” ในฐานะหนวยข้ึนตรงของวิทยาลัยปองกัน
ราชอาณาจักร มีหนาที่เสนอแนะยุทธศาสตรในดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา และการทหาร 
สําหรับผูบังคับบัญชาระดับสูงในป พ.ศ.2533 ไดมีการปรับโครงสราง กองบัญชาการทหารสูงสุด โดยจัดต้ัง 
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ (สปท.) ขึ้น และปรับเปลี่ยนให สถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร เปนหนวยขึ้นตรง
ของสถาบันวิชาการปองกันประเทศ (สปท.) ต้ังแตบัดน้ันจนถึงป พ.ศ.2552 ไดมีการปรับโครงสรางกองทัพไทย
ใหมอีกครั้ง สถาบันวิจัยทางยุทธศาสตร จึงไดปรับเปลี่ยนเปน ศูนยศึกษายุทธศาสตร (ศศย.) มาจนถึงปจจุบัน 

 (2) วิสัยทัศน 
“เปนองคกรช้ันนําในการสรางและเผยแพรองคความรูดานยุทธศาสตรและความมั่นคง 

ดวยการเปน DIGITAL และ SMART ศูนยศึกษายุทธศาสตร เพ่ือมุงสูความเปนเลิศในอาเซียน” 
(Strategic wisdom for people) 

 (3) พันธกิจ 
3.1 รวบรวมขอมูล วิเคราะห ประเมินสภาวะแวดลอมทางยุทธศาสตร เพ่ือการศึกษา 

วิจัยถึงผลกระทบตอความมั่นคงของชาติ พรอมทั้งใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะทางยุทธศาสตรและ
ความมั่นคง แกหนวยงานของกองทัพ และรัฐบาล 

3.2 พัฒนาศักยภาพองคกรในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และรวมศึกษาวิเคราะหขอมูล
ทางยุทธศาสตรและความมั่นคงกับบุคคล หรือองคกรภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

3.3 ประชาสัมพันธและเผยแพร ผลงานวิชาการทางยุทธศาสตรและความมั่นคง ให
เปนที่รูจักและยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

3.4 สรางนักยุทธศาสตรที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับประเทศ 
(4) ภารกิจและการจัด 
ศศย.สปท. มีหนาที่วางแผน ดําเนินการ เพ่ือการศึกษา วิจัยและประเมินสภาวะแวดลอม

ทางยุทธศาสตร ที่มีผลกระทบตอความมั่นคงของชาติ ตลอดจนใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะดานยุทธศาสตร
และความมั่นคงแกหนวยงานของกองทัพและรัฐบาล รวมถึงการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของขาราชการ
กระทรวงกลาโหมและพลเรือน มีผูอํานวยการศูนยศึกษายุทธศาสตรเปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ โดยมีการ
แบงมอบ เปนหนวยขึ้นตรงสถาบันวิชาการปองกันประเทศ โดยแบงสวนราชการและโครงสรางของศูนยศึกษา
ยุทธศาสตร ดังน้ี 
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แผนภาพที่ 2.5 ผังการแบงสวนราชการและโครงสรางของศูนยศึกษายุทธศาสตร (ศศย.สปท.) 
 

กองสนับสนุน มีหนาที่วางแผน อํานวยการ ประสานงาน ดําเนินการและกํากับดูแลงาน
ดานการสารบรรณ การธุรการ การกําลังพล การงบประมาณ การเงิน การบัญชี การพิธีและการรับรอง 
การสงกําลังบํารุง การสื่อสาร การพลาธิการ การประชาสัมพันธ การสาธารณูปโภค และการสุขาภิบาล การออกแบบ
สิ่งพิมพ การผลิตและการแจกจายเอกสารทางวิชาการ การจัดสํานักงาน และการรักษาความปลอดภัย 
ตลอดจนงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งปวง  

กองแผนและโครงการ มีหนาที่วางแผน อํานวยการ ประสานงาน ดําเนินการและกํากับ
ดูแลงานดานนโยบาย แผนงานและโครงการ การพัฒนาระบบราชการ การตรวจสอบ และประเมินผล 
ตลอดจนดําเนินการดานการศึกษาอบรมทางยุทธศาสตรแกบุคลากรของกองทัพ 

กองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตรและความม่ันคง มีหนาที่วางแผน อํานวยการ ประสานงาน 
ดําเนินการและกํากับดูแลงานดานการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับสภาวะแวดลอมทางยุทธศาสตร ยุทธศาสตรชาติ
และยุทธศาสตรการปองกันประเทศ สถานการณความมั่นคงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา 
การทหาร วิทยาศาสตร เทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดลอมภายในประเทศและตางประเทศ ทั้งในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก และ 

กองภูมิภาคศึกษา มีหนาที่วางแผน อํานวยการ ประสานงาน ดําเนินการและกํากับดูแล
งานดานการศึกษา วิจัย เกี่ยวกับอาเซียนศึกษา ติดตามสถานการณความมั่นคงดานตางๆ ทั้งในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก รวมทั้งการรวบรวมขอมูลและจัดทําเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวของในรูปแบบตางๆ
ใหกับผูบังคับบัญชา หนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชนไดรับทราบ 
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2.2.2 แผนปฏิบตัิการ (Action Plan) ศูนยศึกษายทุธศาสตร สถาบนัวชิาการปองกันประเทศ 
ตารางที่ 2.23 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ศนูยศึกษายุทธศาสตร สถาบนัวิชาการปองกันประเทศ 

 

รายการ ตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ 
หนวย

รับผิดชอบ 
วงเงนิ 

กรอบระยะเวลา 

ต.ค. 
62 

พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

500-01 
การประชุม 
ทางวิชาการ
เครือขาย
หนวยงาน 
ดานความมั่นคง
แหงอาเซียน
(Network of 
ASEAN 
Defence and 
Security 
Institutions : 
NADI   

เอกสารสรุป 
ผลการประชุม
หนวยงาน
ยุทธศาสตรของ
อาเซียน 1 เลม 
และผูเขารวม
ประชุม 
มากกวา 
รอยละ 90  

เอกสารสรุป 
ผลการประชุม
หนวยงาน
ยุทธศาสตรของ
อาเซียน 1 เลม 
และผูเขารวม
ประชุม 
มากกวา 
รอยละ 90  

จัดการประชุมทางวิชาการ
เครือขายหนวยงาน 
ดานความมั่นคงแหง
อาเซียน จํานวน 1 คร้ัง 
เพ่ือใหไดมาซึ่งแนวทาง
หรือขอเสนอแนะที่เปน
ประโยชนในการกําหนด
ยุทธศาสตรหรือกําหนด
แนวทางที่เหมาะสม  
เพ่ือสรางความมั่นคง 
อยางยั่งยืนในภูมิภาค
อาเซียน และการกําหนด
แนวทางแกไขปญหา
สําคัญ ๆ ที่มีผลกระทบ 
ตอความมั่นคงของภูมิภาค 
ตลอดจนการเสริมสราง
ความรวมมือในอาเซียน 

ศศย.สปท. 1,499,000.00 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ศนูยศึกษายุทธศาสตร สถาบนัวิชาการปองกันประเทศ 
 

รายการ ตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ 
หนวย

รับผิดชอบ 
วงเงนิ 

กรอบระยะเวลา 

ต.ค. 
62 

พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

500-02 
การดําเนินการ
ศูนยวิจัยและ
คณะผูเชี่ยวชาญ
ดานความมั่นคง
(SSC Academic 
Security 
Research and 
Expert Center: 
SAREC)  

ผลิตผลงานวิจัย 
หรือ 
ขอเสนอแนะ
ดานความมั่นคง
ของอาเซียน 
1 เลม  

ผลิตผลงานวิจัย 
หรือ
ขอเสนอแนะ
ดานความมั่นคง
ของอาเซียน 
1 เลม  

เปาหมายการดําเนินการ 
การดําเนินงานศูนยวิจัย
และคณะผูเชี่ยวชาญดาน
ความมั่นคง เพ่ือใหได
ขอเสนอแนะทางวิชาการ
ที่เปนประโยชนในการ
ผลักดันยุทธศาสตรหรือ
แนวทางที่เหมาะสมเพ่ือ
สรางความมั่นคงอยางยั่งยืน 
ในภูมิภาคอาเซียน ตลอดจน
แนวทางแกไขปญหา
สําคัญๆ ที่มีผลกระทบตอ
ความมั่นคงของภูมภิาค 

ศศย.สปท. 1,000,000.00 

            

500-03 
การประชุม 
สัมมนาวิชาการ
นานาชาติ
(International 
Seminar)  

เอกสารสรุป 
ผลการประชุม
หนวยงาน
ยุทธศาสตรของ
อาเซียน 1 เลม 
และผูเขารวม
ประชุม 
มากกวา 
รอยละ 90  

เอกสารสรุป 
ผลการประชุม
หนวยงาน
ยุทธศาสตรของ
อาเซียน 1 เลม 
และผูเขารวม
ประชุม 
มากกวา 
รอยละ 90  

จัดการประชุมสัมมนา
วิชาการนานาชาติ จํานวน 
1 คร้ัง เพ่ือใหไดแนวทาง
หรือขอเสนอแนะที่เปน
ประโยชนในการกําหนด
ยุทธศาสตรหรือทิศทาง 
การสรางความรวมมือ  
ในการสรางความมั่นคง
อยางยั่งยืนในภูมิภาค และ
การกําหนดแนวทางแกไข
ปญหาสําคัญ  ๆที่มีผลกระทบ
ตอความมั่นคงของภูมิภาค 
ตลอดจนการเสริมสราง
ความรวมมือในอาเซียน  

ศศย.สปท. 1,746,810.00 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ศนูยศึกษายุทธศาสตร สถาบนัวิชาการปองกันประเทศ 
 

รายการ ตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ 
หนวย

รับผิดชอบ 
วงเงนิ 

กรอบระยะเวลา 

ต.ค. 
62 

พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

500-04 
การประชุม 
เชิงสัมมนา 
ทางวิชาการ 
ศูนยอาเซียน
ศึกษา  

การประชุม 
เชิงสัมมนา 
ทางวิชาการ
ศูนยอาเซียน  
4 คร้ัง  

การประชุม 
เชิงสัมมนา 
ทางวิชาการ
ศูนยอาเซียน  
4 คร้ัง  

จัดการประชุมเชิงสัมมนา
ทางวิชาการศูนยอาเซียน
ศึกษา เพ่ือใหกําลังพลของ
กองทัพไดทราบถึง 
สถาณการณที่เปนปจจุบัน
ของอาเซียน  รวมถึงเพ่ือให
ไดผลการประชุม 
ตามประเด็นที่กําหนด 
อยางหลากหลายนํามาสู
การวิเคราะหเชิงลึกเพ่ือ 
ใชประโยชน 
ในงานยุทธศาสตรและ
ความมั่นคงตอไป 

 ศศย.สปท.  652,600.00  

            

500-05 
การแลกเปล่ียน
ทางวิชาการ 
ดานยุทธศาสตร
กับสถาบันศึกษา
ยุทธศาสตร
นานาชาติ  

จํานวน 
การแลกเปล่ียน
ทางวิชาการ 
ดานยุทธศาสตร
กับสถาบันศึกษา
ยุทธศาสตร
นานาชาติ  
1 คร้ัง  

 จํานวน 
การแลกเปล่ียน
ทางวิชาการ
ดานยุทธศาสตร
กับสถาบันศึกษา
ยุทธศาสตร
นานาชาติ  
1 คร้ัง  

เพ่ือกระชับความสัมพันธ 
อันดีระหวางสถาบันและ
เจาหนาที่ของ ศศย.สปท.
และสถาบันศึกษา
ยุทธศาสตรนานาชาติ 
รวมทั้งแลกเปล่ียน
ขอคิดเห็นทางยุทธศาสตร
ระหวางกัน โดยขอมูล 
ทางวิชาการที่ได 
ยังสามารถนํามาขยายผล
ประกอบการศึกษาวิจัย
ตอไป รวมทั้ง มีโอกาส
ขยายกรอบความรวมมือ 
ในรูปแบบอ่ืน ๆ ไดกวางขึ้น 

ศศย.สปท. 662,810.00 
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 แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ศนูยศึกษายุทธศาสตร สถาบนัวิชาการปองกันประเทศ 
 

รายการ ตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ 
หนวย

รับผิดชอบ 
วงเงนิ 

กรอบระยะเวลา 

ต.ค. 
62 

พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

500-06 
การดํารง
เครือขายกับ
หนวยงาน 
ดานยุทธศาสตร
ภายในประเทศ  

จํานวนคร้ังของ
การจัดและ 
การเขารวม
กิจกรรม 
ดานยุทธศาสตร 
ระหวาง ศศย.ฯ 
กับหนวยงาน 
ดานยุทธศาสตร
ทั้งภายในและ
นอก กห. ทั้งที่
เปนทางการและ
ไมเปนทางการ  
1 คร้ัง   

จํานวนคร้ังของ
การจัดและ 
การเขารวม
กิจกรรม 
ดานยุทธศาสตร 
ระหวาง ศศย.ฯ 
กับหนวยงาน 
ดานยุทธศาสตร
ทั้งภายในและ
นอก กห. ทั้งที่
เปนทางการและ 
ไมเปนทางการ  
1 คร้ัง   

เสริมสรางความรวมมือดาน
ยุทธศาสตรในทุก ๆ ดาน 
ระหวาง ศศย.ฯ กับ
หนวยงานดานยุทธศาสตร
ทั้งภายในและภายนอก กห. 
ที่เปนรูปธรรม  
เพ่ือสนับสนุนผลประโยชน
แหงชาติ  

ศศย.สปท. 112,000.00 

            

500-07 
การสราง
เครือขายกับ
หนวยงาน
ยุทธศาสตร
ตางประเทศ  

จัดกิจกรรมสราง
ความรวมมือ
ของเครือขาย
หนวยงาน
ยุทธศาสตร  
ภายใน กห.  
โดยใชกิจกรรม
ทางวิชาการ
อยางเปน
ทางการ หรือ
อยางไมเปน
ทางการ 5 คร้ัง  

จัดกิจกรรมสราง
ความรวมมือของ
เครือขาย
หนวยงาน
ยุทธศาสตร  
ภายใน กห.   
โดยใชกิจกรรม
ทางวิชาการ
อยางเปน
ทางการ หรือ
อยางไมเปน
ทางการ  

เสริมสรางเครือขาย 
ความรวมมือทางวิชาการ
ดานยุทธศาสตรภายในและ
ภายนอก กห. รวมทั้ง
หนวยงานทางยุทธศาสตร
ตางประเทศ โดยใชกิจกรรม
ทางวิชาการอยางเปนทางการ 
และกิจกรรมทางวิชาการ 
ที่ไมเปนทางการ  
ในการแลกเปล่ียนขอคิดเห็น 
องคความรูในดานตาง ๆ 
รวมถึงประสบการณที่
เกิดขึ้นจริงของแตละ 
ประเทศ 

ศศย.สปท. 836,300.00 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ศนูยศึกษายุทธศาสตร สถาบนัวิชาการปองกันประเทศ 

 

รายการ ตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ 
หนวย

รับผิดชอบ 
วงเงนิ 

กรอบระยะเวลา 

ต.ค. 
62 

พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

500-08 
การจัดทํา
ขอเสนอแนะ
เชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร  

จํานวนของ
เอกสารวิจัย,
เอกสารประเมิน
ยุทธศาสตร/
เอกสารทบทวน
ยุทธศาสตร 
(จัดทําสลับกัน
ในแตละป), 
Working 
Paper, เอกสาร
ศึกษาเฉพาะ
กรณี, SSC 
Weekly Focus 
และจุลสาร 
ศูนยศึกษา
ยุทธศาสตร  

เอกสารวิจัย, 
เอกสารประเมิน
ยุทธศาสตร/
เอกสารทบทวน
ยุทธศาสตร 
(จัดทําสลับกัน 
ในแตละป), 
Working 
Paper, เอกสาร
ศึกษาเฉพาะ
กรณี, SSC 
Weekly Focus 
และจุลสาร 
ศูนยศึกษา
ยุทธศาสตร  

เพ่ือเผยแพรบทวิเคราะห
และเอกสารทางวิชาการ
ดานยุทธศาสตร  กองทัพ
สามารถนําขอมูลที่ไดไปใช
สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

ศศย.สปท. 1,243,000.00 
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แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ศนูยศึกษายุทธศาสตร สถาบนัวิชาการปองกันประเทศ 
 

รายการ ตัวชี้วัด ผลผลิต ผลลัพธ 
หนวย

รับผิดชอบ 
วงเงนิ 

กรอบระยะเวลา 

ต.ค. 
62 

พ.ย. 
62 

ธ.ค. 
62 

ม.ค. 
63 

ก.พ. 
63 

มี.ค. 
63 

เม.ย. 
63 

พ.ค. 
63 

มิ.ย. 
63 

ก.ค. 
63 

ส.ค. 
63 

ก.ย. 
63 

500-09 
บรรยายพิเศษ
จากผูเชี่ยวชาญ
ดานยุทธศาสตร
และความมั่นคง  

จํานวน 
การจัด 
การบรรยายพิเศษ 
 1 คร้ัง  

จํานวน 
การจัดการ
บรรยายพิเศษ  

เพ่ือเสริมสราง 
กระบวนการคิดที่ทันสมัย
ใหกับผูเขารวมรับฟง 
การบรรยายพิเศษตลอดจน
เพ่ือเพ่ิมพูนความรูที่ทันสมัย
สําหรับนําไปใชใหเกิด
ประโยชนตอไป 

ศศย.สปท. 48,800.00 

            

500-10 
การรวบรวม
ขอมูล 
เชิงนโยบาย
ยุทธศาสตร  

จํานวนการ
จัดการประชุม 
สัมมนา และ
เดินทางเขาพ้ืนที่ 
เพ่ือรวบรวม
ขอมูลสนับสนุน
การจัดทําเอกสาร
ทางวิชาการ 
ของ ศศย.สปท.  

การรวบรวม
ขอมูลสนับสนุน
การจัดทํา 
เอกสาร 
ทางวิชาการ 
ของ ศศย.สปท.  

เพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล 
เชิงนโยบายทางยุทธศาสตร 
เพ่ือสนับสนุนการจัดทํา
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ทางยุทธศาสตร หรือ
เอกสารทางวิชาการ  
พัฒนาบุคลากรในกองทัพ 
และหนวยงานที่เก่ียวของ
ทั้งภาครัฐ 

ศศย.สปท. 720,000.00 
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2.2.3 แนวคิดหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) 
  แนวคิดหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) เปนแนวคิด
ในการแปลงยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติผานแผนระดับที่ 3 ซึ่งเปนการดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 ที่กําหนดให
ทุกหนวยงานของรัฐจะตองวิเคราะหและศึกษารายละเอียดแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ประเด็นที่เก่ียวของและสอดคลองกับบทบาท ภารกิจ และหนาที่ขององคกร ทั้งในสวนของ
เปาหมายประเด็น เปาหมายแผนแมบทยอย และแนวทางการพัฒนาของแผนแมบทฯ และจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการรายป และระยะ 5 ป ที่มีการบรรจุโครงการ/การดําเนินงานที่สอดคลองและ
สามารถสนับสนุนการบรรลุเปาหมายของแผนแมบทฯ ของแตละหวงการพัฒนาไดอยางเปน
รูปธรรม ตามหลักการความสัมพันธเชิงเหตุและผล  
  กลาวคือ การดําเนินการโครงการ/การดําเนินงาน (x) จะตองสามารถสงผลตอการบรรลุ
เปาหมายของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ทั้งในระดับเปาหมายแผนแมบทยอย (Y1) เปาหมาย
ประเด็น (Y2) และยุทธศาสตรชาติ (Z) โดยหลักการ XYZ น้ีเปนหลักการที่สําคัญที่ใชทั้งในการจัดทํา
โครงการ/การดําเนินการ และการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตร
ชาติและแผนแมบทฯ ของหนวยงานของรัฐ ดังแผนภาพที่ 2.6 และ 2.7 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ 2.6 แนวคิดหลักการความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationships : XYZ) 
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แผนภาพที่ 2.7 หลักการความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationships : XYZ) 
 

ทั้งน้ี เน่ืองจากแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติจะเปนกลไกสําคัญในการแปลงเปาหมาย
และแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตรชาติไปสูการปฏิบัติ หนวยงานของรัฐจึงมีหนาที่ในการปฏิบัติ
ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว รวมทั้ง การจัดทํา
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณตองสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ตามที่
บัญญัติไวในมาตรา 10 ของพระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 แผนแมบทฯ ทั้ง 
23 ประเด็นจึงเปนเคร่ืองมือสําคัญในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานของทุก
หนวยงานของรัฐเพ่ือบรรลุผลสัมฤทธ์ิการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ สงผลใหมีความจําเปนที่ตอง
มีการติดตามผลการดําเนินงานตาง ๆ ของหนวยงานของรัฐอยางเปนระบบ  

โดยมีสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทําหนาที่ในฐานะสํานักงาน
เลขานุการคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติและคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ และไดรับ
มอบหมายใหมีภารกิจหนาที่ในการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินการประจําป เพ่ือเปนขอมูล
ประกอบการติดตามและตรวจสอบการดําเนินการหนวยงานของรัฐตามยุทธศาสตรชาติของแตละ
ปงบประมาณ ซึ่งจะเปนประโยชนสําหรับการขับเคลื่อนการดําเนินงานตาง ๆ เพ่ือบรรลุเปาหมายของ
ยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติอยางบูรณาการและเปนรูปธรรมตอไป 

หลักการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ เปนการประเมินผลทั้งระบบตามหลักการ
ของความสัมพันธเชิงเหตุผล ระหวางการดําเนินงาน/โครงการ ผลผลิต ผลลัพธขั้นตน ผลลัพธขั้นกลาง 
และผลลัพธระยะยาว เพ่ือที่จะนํามาวิเคราะหถึงความสัมพันธของนโยบาย ยุทธศาสตร และโครงการ 
นําไปสูการตัดสินทางนโยบายตอไปโดยเปนการดําเนินงานใน 3 ระดับ ประกอบดวย 
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1. ระดับทฤษฎี โดยเปนการติดตามและประเมินความสอดคลองของการดําเนินการ/
โครงการกับแนวความคิดหรือทฤษฎีการพัฒนา วาการดําเนินการ/โครงการที่มีอยูน้ันสอดคลองกับ
แนวความคิดหรือทฤษฎีการพัฒนาเพียงใดและยังมีชองวางของโครงการหรือทฤษฎีหรือไม 

2. ระดับกระบวนการแปลงกิจกรรมหรือโครงการไปเปนผลผลิต โดยเปนการติดตามและ
ประเมินกระบวนการแปลงดําเนินงาน/โครงการไปสูผลผลิต 

3. ระดับโครงการจากผลลัพธของการดําเนินโครงการ ยุทธศาสตร หรือนโยบาย โดยเปน
การประเมินผลลัพธจากการดําเนินงาน/โครงการตาง ๆ ต้ังแตกอนเริ่มดําเนินการ ระหวางดําเนินการ 
และหลังการดําเนินการสูเปาหมายรวมกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของการกําหนดยุทธศาสตรตาม
หลักการ Ends - Ways - Means หรือความสัมพันธเชิงเหตุผล ดังแผนภาพที่ 2.8 

 
แผนภาพที่ 2.8 การกําหนดกรอบ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลภายใตหลกัการ

ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationships : XYZ) 
 
 
 
 

 

การติดตามและประเมินผลจาก
แนวความคิด สมมติฐาน หรือทฤษฎี ซึ่ง
เปนการติดตามและประเมินวาโครงการ
หรือกิจกรรมที่มีอยูนั้นสอดคลองกับ
แนวความคิดหรือทฤษฎีการพัฒนาเพียงใด 
มีชองวางของโครงการหรือนโยบายหรือไม 

การติดตามและประเมินผลกระบวนการ
แปลงกิจกรรมหรือโครงการไปเปนผลผลิต 
เปนการประเมินกระบวนการแปลง
กิจกรรม โครงการไปสูผลผลิต 

การติดตามและประเมินผลโครงการจาก
ผลลัพธของการดาเนินโครงการ 
ยุทธศาสตร หรือนโยบาย เปนการ
ประเมินผลลัพธจากการดําเนินโครงการ
ตาง ๆ รวมกันสูเปาหมายรวมกัน ซึ่งเปน
หลักการที่สอดคลองกับแนวคิดของการ
กําหนดยุทธศาสตรตามหลักการ ends – 
ways - means หรือความสัมพันธเชิง
เหตุผล 
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2.2.4 ระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) 
 (1) หลักการ 

  พระราชบัญญัติการจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 กําหนดใหหนวยงานของรัฐรายงานผลการดําเนินการ
ตามยุทธศาสตรชาติและการปฏิรูปประเทศ ตามระยะเวลาและรายการที่สํานักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกําหนดระเบียบวาดวยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การ
ดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562 ไดกําหนดใหการรายงาน
ดังกลาวจัดทําผานระบบสารสนเทศเปนหลัก สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
จึงไดจัดทําระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ เพื่อเปนเครื่องมือใหหนวยงานของรัฐใชรายงาน
ผลการดําเนินการตามแผนระดับตางๆ ของประเทศ ซ่ึง “หนวยงานของรัฐทุกหนวย” (หนวยงาน
ที่เปนของรัฐไมวาจะเปนสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือในรูปแบบอ่ืนใด และไมวาจะ
เปนองคกรในฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ ฝายตุลาการ หรือเปนองคกรอิสระหรือองคกรอัยการ)  
มีหนาที่ดําเนินการเพื่อใหบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวในยุทธศาสตรชาติ และรายงานผลการ
ดําเนินการดังกลาวตอสํานักงานฯ ดังน้ันการใชงานระบบ eMENSCR ในการรายงานผลการ
ดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติจึงเปนหนาที่ของหนวยงานของรัฐทุกหนวย 
  การประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติผานแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
ใชขอมูลการดําเนินการตาง ๆ ของหนวยงานของรัฐจากระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (Electronic 
Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform : eMENSCR) 
และระบบรายงานผลการดําเนินการตามเปาหมายของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (eMENSCR 
Dashboard) ซึ่งเปนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ไดพัฒนาขึ้น เพ่ือเปนกลไกหลักสําหรับการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการ
ดําเนินงานของหนวยงานของรัฐที่มีประสิทธิภาพและไมเปนภาระมากเกินสมควร โดยระบบ 
eMENSCR จะมีขอมูลโครงการ/การดําเนินงานตาง ๆ ของหนวยงานของรัฐที่นําเขาระบบโดยผาน
ความเห็นชอบจากผูบริหารหนวยงานทุก 3 เดือน โดยเปนขอมูลความกาวหนาการดําเนินงานเพ่ือ
นําไปสูการบรรลุเปาหมายแผนแมบทฯ และยุทธศาสตรชาติ ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะขณะที่
ระบบ eMENSCR Dashboard จะมีขอมูลสถานการณการบรรลุเปาหมายที่มีการแสดงสีสถานการณ
ความเสี่ยงการบรรลุเปาหมายอยางเปนระบบ รวมทั้งขอมูลโครงการ/การดําเนินงานตาง ๆ ที่สนับสนุน
การบรรลุผลลัพธตามเปาหมายของแผนแมบทฯ ทั้งในระดับประเด็น และแผนแมบทยอย  
 (2) กระบวนการ 

การประเมินผลการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติผานแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ทั้ง 23 ฉบับน้ัน มีกระบวนการและขั้นตอน ไดแก 

การประเมินผลลัพธการดําเนินการที่สงผลตอการบรรลุเปาหมาย เพ่ือวิเคราะหและ
ประมวลผลสถานะของการพัฒนา ในการบรรลุเปาหมายประเด็นแผนแมบทฯ รวมทั้งความเสี่ยง/ 
ความเปนไปไดในการบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดในหวง 5 ปแรกของการพัฒนาในป 2565 โดยจะมี
การแสดงสีสถานการณพัฒนาเพ่ือการบรรลุเปาหมายกํากับ ซึ่งในการประเมินสถานการณจะพิจารณา
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จากขอมูลตัวช้ีวัดที่กําหนดในแผนแมบทฯ หรือ ขอมูลตัวช้ีวัดเทียบเคียง ขึ้นอยูกับความพรอมของ
ขอมูล โดยมีหลักเกณฑ ดังน้ี 

กรณีตัวช้ีวัดเปนสัดสวน/รอยละ/คาตัวเลขเชิงเด่ียว อาทิ วงเงิน จํานวน วิเคราะห 
หากการเปลี่ยนแปลงระหวางขอมูลป 2562 (หรือปลาสุดที่มีขอมูล) กับป 2561 (หรือปกอนหนาป
ลาสุด) เพ่ือนําไปสูการประมวลสถานการณการพัฒนา 

กรณีที่ตัวช้ีวัดเปนดัชนีรวม นอกจากจะพิจารณาการเปลี่ยนแปลงคาคะแนนและ
อันดับของดัชนีรวมระหวางป 2562 (หรือปลาสุดที่มีขอมูล) กับป 2561 (หรือปกอนหนาปลาสุด) 
จําเปนตองวิเคราะหและประเมินองคประกอบ/ปจจัยยอยของดัชนีเพ่ิมเติม เพ่ือประมวลหาประเด็น
การพัฒนาและ/หรือปจจัยตาง ๆ ในรายละเอียดที่สงผลตอการปรับลด/เพ่ิมของอันดับและคาคะแนน
ของดัชนีรวม และนําไปสูขอสังเกตของประเด็นที่จําเปนตองเรงใหความสําคัญในระยะตอไป เพ่ือที่จะ
สามารถนําไปสูการบรรลุเปาหมายระดับประเด็นแผนแมบทฯ ตามที่กําหนดในป 2565 ดังแผนภาพ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที่ 2.9 ระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ (eMENSCR) 

 
(3) ประเภทของผูใชงานระบบฯ (User)  
ระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ มีการจําแนกประเภทของผูใชงานระบบฯ ตาม

บทบาทหนาที่ ดังตอไปน้ี 
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ผูนําเขาขอมูลโครงการ คือ สวนราชการระดับกองโดยความรับผิดชอบของ
ผูอํานวยการกองหรือเทียบเทา ทําหนาที่ในการนําเขาขอมูลโครงการหรือการดําเนินงาน ตลอดจน
การรายงานความกาวหนาเปนราย ไตรมาส และสงขอมูลเพ่ือขอรับการอนุมัติจาก “ผูอนุมัติ” 

ผูนําเขาขอมูลแผน คือ สวนราชการระดับกองที่ไดรับมอบหมายในการนําเขาแผน
ระดับ 3 ของหนวยงานเขาสูระบบฯ เชน กองยุทธศาสตร กองนโยบายและแผน โดยหนวยงานระดับ
กรมหรือเทียบเทาและระดับกระทรวงจะไดรับเพียง Username เดียวตอหน่ึงหนวยงาน 

ผูอนุมัติ คือ ผูใชงานระบบฯ ที่สามารถพิจารณาใหความเห็นชอบขอมูลโครงการที่
สวนราชการระดับกองนําเขามาในระบบฯ เพ่ือเปนการยืนยันความถูกตองกอนจะนําขอมูลดังกลาวมา
ใชประกอบการจัดทํารายงานเสนอตอคณะรัฐมนตรีและรัฐสภาตอไป  

ผูประสานงานระดับกระทรวง (ป.ย.ป.) คือ กลุมงาน ป.ย.ป. หรือ ผูที่ไดรับมอบหมายให
ทําหนาที่ ป.ย.ป. ของหนวยงาน ซึ่งเปนผูใชงานระบบฯ ที่สามารถดูภาพรวมของทุกโครงการในทุก
สถานะภายในกระทรวงได เพ่ือเปนประโยชนในการประสานงานและติดตามความคืบหนาในการนา
ขอมูลเขาสูระบบฯ 

ผูติดตามและตรวจสอบ คือ ผูใชงานระบบฯ ที่มีอํานาจหนาที่ในการติดตามและตรวจสอบ
การดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศตามกฎหมายหรือระเบียบที่เกี่ยวของ 
เชน คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ คณะรัฐมนตรี สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 
สมาชิกวุฒิสภา เปนตน 
 

2.2.5 แนวคิดท่ีเก่ียวของกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง4

8 
(1) ความหมาย 
จากการศึกษาความหมายเกี่ยวกับความเสี่ยง มีผูใหความหมายไวหลายแงมุม5

9 สรุปไดดังน้ี 
The Committee of Sponsoring Organization of the Tread Way Commission 

(COSO) กลาววา ความเสี่ยงคือโอกาสไมแนนอนของเหตุการณที่อาจเกิดข้ึน และมีผลทางดานลบตอการ
บรรลุวัตถุประสงค  

มหาวิทยาลัยขอนแกน (2552) กลาววา ความเสี่ยง (Risk) หมายถึง โอกาสที่จะเกิด
ความผิดพลาด ความเสียหายการร่ัวไหลความสูญเปลาหรือเหตุการณที่ไมพึงประสงคที่ทําใหงานไม
ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคละเปาหมายที่กําหนด 

จันทนา สาขากร และคณะ (2551) กลาววา ความเสี่ยงคือเหตุการณที่จะมีผลกระทบในเชิงลบ 
(Negative Effect) ซึ่งจะทําใหองคกรไมบรรลุวัตถุประสงคและสรางความเสียหายใหกับองคกร 

                                                            
8 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 

(1) ประเด็น ความมั่นคง, 24 เมษายน 2563. http://nscr.nesdb.go.th/wpcontent/uploads/20 
19/04/01-ความมั่นคง.pdf 

9 สํานักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยขอแกน. แนวคิดเกี่ยวกับความเสีย่ง, 24 เมษายน 2563. 
http://mslib.kku.ac.th/elib/books/Economic2557/PANUDDA%20PARIPUNNA/05_ch2.pdf 

http://nscr.nesdb.go.th/wpcontent/uploads/20
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กลุมงานมาตรฐานดานการตรวจสอบภายใน กรมบัญชีกลาง (2548) กลาววา ความเสี่ยง 
หมายถึง สถานการณที่อาจจะเกิดขึ้นและเปนอุปสรรคตอการบรรลุเปาหมายขององคกร หรืออาจ
หมายถึง โอกาสที่จะเกิดเหตุการณหรือการกระทําอยางใดอยางหน่ึง ซึ่งมีผลกระทบใหการดําเนินงาน
ขององคกรเกิดความเสียหาย ความผิดพลาด การรั่วไหล ความสูญเปลา และไมบรรลุ วัตถุประสงค
ของหนวยงาน ซึ่งรวมถึงการทําใหวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกรเบ่ียงเบนไป 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดกําหนดนิยามความเสี่ยงไววา ความเสี่ยง หมายถึง 
เหตุการณ หรือการกระทําใดๆ ที่อาจเกิดข้ึนภายใตสถานการณที่ไมแนนอนและจะสงผลกระทบหรือ
สรางความเสียหาย (ทั้งที่เปนตัวเงินและไมเปนตัวเงิน) หรือกอใหเกิดความลมเหลวหรือ ลดโอกาสที่
จะบรรลุเปาหมายตามภารกิจหลัก ซึ่งเปนนิยามความเสี่ยงที่ใกลเคียงกับนิยามความเสี่ยงของกรอบ
การบริหารความเสี่ยงขององคกร Committee of Sponsoring Organisations of The Treadway 
Commission (COSO) 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) ไดใหนิยามความเสี่ยงไววา ความเสี่ยง
เปนเหตุการณที่มีโอกาสเกิดขึ้นไดในอนาคต และอาจสงผลในดานลบที่ไมตองการ และมีผลกระทบให
เกิดความเสียหาย หรือทําใหองคกรไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกร ดังน้ันการ
ตัดสินใจกระทําการใดๆ โดยไมมีขอมูล หรือไมมีการวางแผนใดๆ จึงกลาวไดวาเปนการเสี่ยงตัดสินใจ
ในสภาวะของความเสี่ยง 

จากที่กลาวขางตนสรุปไดวา ความเสี่ยง (Risk) เปนความไมแนนอน (Uncertainly) ของ
เหตุการณที่ไมสามารถคาดการณลวงหนาได จึงทําใหความเสี่ยงเปนโอกาส (Opportunity) ของ
เหตุการณที่อาจเกิดขึ้นไดเสมอในอนาคต ที่จะเกิดความผิดพลาดขึ้น โดยสถานการณที่เกิดขึ้นสงผล
กระทบตออนาคตทําใหการดําเนินงานไมประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค (objective) และ
เปาหมาย (goal) ขององคกรทั้งในดานยุทธศาสตร การปฏิบัติงาน การเงินและการบริหาร 

(2) ประเภทของความเสี่ยง6

10 
(2.1) ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการกําหนดแผนกลยุทธ 

แผนดําเนินงานที่นําไปปฏิบัติไมเหมาะสมหรือไมสอดคลองกับปจจัยภายในและสภาพแวดลอมภายนอก 
อันสงผลกระทบตอการบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจ หรือสถานะขององคกร แหลงที่มาของความเสี่ยงดานกลยุทธ 
สามารถจําแนกได 2 ประเภท คือ ปจจัยความเสี่ยงภายนอก ไดแก ภาวการณการแขงขัน การเปลี่ยนแปลง
นโยบายของรัฐบาล กระแสสังคม การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ปจจัยทางเศรษฐกิจ ปจจัยทางการเมือง 
สวนปจจัยความเสี่ยงภายใน ไดแก ปจจัยภายในที่องคกรสามารถควบคุมได แตสงผลกระทบหรือเปน
อุปสรรคตอการดําเนินการตามแผนกลยุทธเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย ไดแก โครงสรางองคกร กระบวนการ
และวิธีปฏิบัติงาน ความเพียงพอของขอมูลและเทคโนโลยีสําหรับการใหบริการ เปนตน 

(2.2) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน (Operational Risk) คือ ความเสี่ยงที่เกิดจากการ
กําหนดการดําเนินการในการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งสงผลตอการปฏิบัติงานตางๆ ขององคกรทํา
ใหไมบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด 

                                                            
10 งานบริหารความเสี่ยง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง. (ไมระบุ). 

รายงานขอมูลความเสี่ยง, 24 เมษายน 2563. http://www.cca.kmitl.ac.th/ 
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แผนภาพที่ 2.10 ระดับของความเสี่ยง 

(2.3) ความเสี่ยงดานนโยบาย/ กฎหมาย/ระเบียบ/ขอบังคับ (Policy and Compliance Risk) 
หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการไมสามารถปฏิบัติตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของได 
หรือ นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่มีอยูไมเหมาะสมเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน 

(2.4) ความเสี่ยงดานการเงิน (Financial Risk) หมายถึง ความเสี่ยงที่เกิดจากการที่การ
เบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามแผน งบประมาณถูกตัด งบประมาณที่ไดรับไมสอดคลองกับ
สถานการณของภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไปทําใหการจัดสรรไมพอเพียง 

(2.5) ความเสี่ยงดานสุขภาพ (Healthy Risk) หมายถึง ความเสี่ยงหรือความเสียหายที่
สงผลตอชีวิตและความปลอดภัยของอาจารย บุคลากร นักศึกษา รวมถึงบุคคลภายนอก 

(2.6) ความเสี่ยงดานสิ่งแวดลอม (Environment Risk) หมายถึง การดําเนินงานของ
องคกรที่มีผลทําใหเกิดผลกระทบหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงตอสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคกร 

(2.7) ความเสี่ยงดานชุมชน (Community Risk) หมายถึง ความเสี่ยงหรือความเสียหาย
อันเน่ืองมาจากการดําเนินงานขององคกรที่ทําใหเกิดผลกระทบตอชุมชนโดยรอบทั้งทางตรงและออม 

(2.8) ความเสี่ยงดานภาพลักษณและช่ือเสียง (Image and Reputation Risk) หมายถึง 
ความเสี่ยงหรือความเสียหายที่สงผลตอช่ือเสียงไมวาจะเปนผลจากการดําเนินงานทั้งทางตรงและ
ทางออม สงผลตอภาพ พจนและความนาเช่ือถือขององคกร 

(3) การประเมินความเสีย่ง (Risk Assessment)11  
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) หมายถึง การวิเคราะหและจัดลําดับความเสี่ยง 

โดยพิจารณาจากการประเมินโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood ) และความรุนแรงของ 
ผลกระทบจากเหตุการณความเสี่ยง (Impact) ตอการบรรลุวัตถุประสงคหรือเปาหมายของสวนงาน
หรือหนวยงานภายในสวนงาน ดังแผนภาพที่ 2.10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
11 งานประกันคุณภาพการศึกษา. (ไมระบุ). การจัดการความเสี่ยง (RM), 11 พฤษภาคม 

2563. https://science.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=12468&language=th-TH 
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2.3 การวิเคราะหสภาวะแวดลอมทางยุทธศาสตร (SWOT ANALYSIS) 
 2.3.1 การตรวจสภาพแวดลอมภายในองคกร  
  McKinsey 7-s Framework12 เปนเครื่องมือทางการบริหารอีกหน่ึงชนิดที่สามารถ
นํามาชวยในการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคการ ซึ่งเครื่องมือดังกลาวถูก คิดคนขึ้นมา โดย 
Thomas J. Peters และ Robert H.Waterman ที่ปรึกษาบริษัท McKinsey Company ในป ค.ศ. 1978 
ซึ่งตอมาแนวคิดดังกลาวไดถูกนามาตีพิมพไวในหนังสือที่ช่ือวา In Search of Excellence ซึ่งเปน
หนังสือที่ขายดีเปนอยางมากในป ค.ศ. 1982 โดยหลักการของแนวคิดน้ี คือ ตองการนําเสนอกรอบการ
ประเมินองคการในดานประสิทธิภาพขององคการที่มาจากความสัมพันธของปจจัยองคประกอบตางๆ 
ทั้ง 7 ปจจัยที่อยูภายในองคการ ดังน้ี 
  S1 – กลยุทธขององคการ (Strategy) คือ แผนการใชทรัพยากรทั้งหมดขององคการ
ที่มีอยู เพ่ือบรรลุจุดหมายที่วางไว กลยุทธเปนตัวกําหนดการตัดสินใจ และการกระทําตอปจจัย
สภาพแวดลอมภายนอกทั้งที่เปนอุปสรรค และโอกาสตอความสําเร็จ 
  S2 - โครงสรางองคการ (Structure) คือ รูปแบบของการจัดองคการแสดงความสัมพันธ
และสายการบังคับบัญชา กําหนดขอบเขต หนาที่ความรับผิดชอบ รูปแบบองคการอาจจะเปนแบบ
การรวมศูนยอํานาจการตัดสินใจ หรือกระจายอํานาจการตัดสินใจ 
  S3 - ระบบปฏิบัติงาน (System) คือ ระบบหรือข้ันตอนการดําเนินงานภายในองคกร
ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการที่ชวยใหองคการสามารถดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน 
ระบบการวางแผน ระบบดานงบประมาณและระบบบัญชี ระบบในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 
ซึ่งระบบหรือขั้นตอนการทํางานเหลาน้ีจะบงบอกถึงวิธีการทํางานตางๆ ขององคการ 
  S4 - บุคลากร (Staff) คือ การบริหารงานทรัพยากรบุคคล ที่รวมต้ังแตการพิจารณา
คัดเลือกพนักงาน การบรรจุพนักงานใหเหมาะสมกับงาน การพัฒนาความสามารถของพนักงาน การควบคุม
ติดตามประเมินผลการทํางานและการใหเงินเดือน รางวัล หรือแมแตการลงโทษใหออกจากงาน เปนตน 
  S5 - ทักษะ ความรูความสามารถ (Skill) คือ ความเช่ียวชาญ ความโดดเดนความสามารถ
ในการทํางานของพนักงาน องคการจาเปนตองมีพนักงานที่มีทักษะเพียงพอตอการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดลอมภายนอก 
  S6 - รูปแบบการบริหารจัดการ (Style) ของผูบริหาร คือ ผูนําองคการมีบทบาท
สําคัญตอความสําเร็จขององคการ ผูนําองคการตองเปนแบบอยางของพนักงาน รูจักสรางวัฒนธรรม
องคการที่ชวยใหองคการเดินไปสูความสําเร็จ 
  S7 - คุณคาหรือคานิยมรวม (Shared Value) คือ สิ่งที่คนทั้งองคการยึดถือรวมกัน
มุงมั่นในสิ่งเดียวกัน ทําโดยไมมีการบังคับ แตเปนวัฒนธรรมองคการ วิธีปฏิบัติ ปรัชญาการทํางานที่
ทุกคนยอมรับและทําตาม คานิยมรวมเปรียบเสมือนหัวใจขององคการที่เช่ือมประสานองคการเขาดวยกัน 
โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของ ศศย.สปท. โดยใช 7S มีดังน้ี 
 

                                                            
12 สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา. (2559). แผนยุทธศาสตรสานักงานเลขาธิการวุฒิสภาฉบับที่ 4 

(พ.ศ. 2560-2564) และแผนปฏิบัติราชการ 4 ป (พ.ศ. 2561-2564) 



74 
 

ตารางที่ 2.24 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในของ ศศย.สปท. โดยใช 7S13 
 

7’S Model จุดแข็ง (Strengths : S) จุดออน (Weaknesses : W) 
กลยุทธของ
องคการ 
(Strategy) 

S1 มีการกําหนดวิสัยทัศน  ภารกิจ แผน
ยุทธศาสตร และมีการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการทั้งระยะสั้น (แผนปฏิบัติราชการ
ประจําป) และระยะยาว (แผนระยะ 4 ป) 
S2 มีการผลิตผลงานทางวิชาการดานความ
มั่นคงที่หลากหลาย และตอบสนองในแตละ
กลุมเปาหมาย 
S3 มุงเนนการสรางเครือขายทางวิชาการ
ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ 

W1 ศศย. ยังไมมีแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการที่สอดคลองกับหลักความสัมพันธเชิงเหตุ
และผล (Causal Relationship: XYZ) 
W2 ไมสามารถดําเนินการตามหวงเวลาที่ได
วางแผนไวเน่ืองจากมีภารกิจงานอ่ืนๆ ตาม
นโยบายของผูบังคับบัญชาระดับสูง 
W3 การถายทอดยุทธศาสตรของหนวยไปยังผู
ปฏิบัติ ยังไมเปนรูปธรรม/ ไมแนนอน/ ไมชัดเจน ทํา
ใหบุคลากรผูปฏิบัติงาน ไมเขาใจแผนงาน สงผล
ใหผลงานไมตอบสนองตอวัตถุประสงค และ
ยุทธศาสตรของหนวยเทาที่ควร 

โครงสราง
องคการ 
(Structure) 

S4 มีการแบงมอบงานตามโครงสรางสาย
การบังคับบัญชาอยางชัดเจน โดยอางอิง
จากพันธกิจของหนวยงาน 
S5 กําหนดหนาที่การทํางานของหนวยขึ้น
ตรงอยางชัดเจน โดยใชอัตราเฉพาะกิจ 
(อฉก.) ของหนวย 
S6 มีหลักการบังคับบัญชาเปนไปตามลําดับ
ช้ัน 

W4 โครงสรางของหนวยเปนลําดับขั้น ตาม
ระบบราชการทําให เกิดความลาชาในการ
ปฏิบัติงานกรณีที่มีความเรงดวน 
W5 โครงสรางและอัตราการจัดปจจุบัน ยังไม
สอดคลองกับภารกิจของหนวย ทั้งดานการ
ศึกษาวิจัย และการจัดหลักสูตร 
W6 ตามโครงสรางของ บก.ทท. กําหนดให 
ศศย.สปท. เปนหนวยขึ้นตรง สปท. ทําใหสาย
การบังคับบัญชายาว 

ระบบ
ปฏิบัติงาน 
(System) 

S7 ระบบงานธุรการและกําลังพล มีการ
บริหารงานและมีการแบงงานดานวิชาการ
และดานสนับสนุนที่ชัดเจน 
S8 ระบบการจัดทําแผนการดําเนินงาน มี
การจัดต้ังคณะทํางานประชุมวางแผน และ
สรุปผลการดําเนินงานเพ่ือนําไปปรับปรุง
การทํางานอยางตอเน่ือง 
S9 ระบบงบประมาณ/ การเงิน มีการแบง

W7 การติดตอชา ประสานงานภายในองคกร
ล า ช า  บ า ง ค รั้ ง มี ค ว า มผิ ดพล าด ในก า ร
ติดตอสื่อสารระหวางงานวิชาการกับฝาย
อํานวยการ ทําใหเกิดความเขาใจในการปฏิบัติที่
ไมตรงกัน 
W8 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังขาดความ
พรอมในการเผยแพรขอมูล ขาวสาร และ
ผลงานของหนวย 

                                                            
13 ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ. (2562). การบรรยายพิเศษการ

ทบทวนและการจัดทําแผนปฏิบัติงานของ ศศย.สปท. (Action Plan) เพ่ือขับเคลื่อนวิสัยทัศน ศศย.สปท. 
พ.ศ.2563 ภายใต Road map SMART HQ ใหกาวไปสูการเปน Digital SSC พ.ศ.2565 และ SMART SSC 
ในป พ.ศ.2580 ณ หองประชุม ศศย.สปท. ระหวางวันที่ 11-15 พ.ย.62 
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มอบงานโดยการกระจายอํานาจใหแตละ
กอง และใชระบบ PDCA เพ่ือตรวจสอบ
และควบคุ มการ ดํ า เ นินการ เ บิกจ าย
งบประมาณ 
S10 มีระบบติดตาม/ ประเมินผลงาน โดย
การดําเนินการตามนโยบายของการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

W9 ระบบการจัดการความรูยังไมเปนรูปธรรม 
สงผลใหเมื่อบุคลากรปรับยาย หรือออกจาก
หนวยงานไปจึงเกิดการสูญเสียองคความรูไป
พรอมกับบุคลากร 

บุคลากร  
(Staff) 

S11 บุคลากรดานวิชาการมีความรูพ้ืนฐาน
ที่ดีสามารถพัฒนาไดงาย 
S12 บุคลากร (ขาราชการ) เปนทหาร  มี
เกียรติและศักด์ิศรี มีความพรอมในการ
ปฏิบัติหนาที่ 
S13 บุคลากรมีความรูความสามารถที่
หลากหลาย 
S14 กําลังพล มีความรู มีทักษะ และความ
ชํานาญ เฉพาะตัวสูง 

W10 บุคลากรใน ศศย. ยังขาดความรู/ ความ
เข า ใจ ในการจัดทํ าแผนปฏิ บั ติ ราชการที่
สอดคลองกับหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล 
(Causal Relationship: XYZ) 
W11 ข า ด กํ า ลั ง พ ล ใ น ร ะ ดั บ ป ฏิ บั ติ ทั้ ง 
ขาราชการ นักวิจัย และพนักงานราชการ เมื่อ
เทียบกับปริมาณงานที่มีมาก 
W12 การจัดสรรกําลั งพลบางตําแหนงไม
เหมาะสมกับความรู  ความสามารถ ทําให
สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ทักษะ ความรู
ความสามารถ 
(Skill) 

S15 มีความเช่ียวชาญในการจัดประชุม/ 
อบรม/ สัมมนา ทางวิชาการ ทั้งภายในและ
ตางประเทศ 
S16 มีความเช่ียวชาญการจัดทําเอกสาร/ 
สื่อสิ่งพิมพ ทางวิชาการ และงานวิจัย ดาน
ยุทธศาสตรและความมั่นคง 
S17 มีความเ ช่ียวชาญการดําเ นินการ
หลักสูตรนักยุทธศาสตร 

W13 ไมมี อัตรากําลั งพลที่ปฏิ บั ติงานดาน
งบประมาณและการเงิน ทําใหขาดความรูใน
ระเบียบงานงบประมาณอยางแทจริง  
W14 กําลังพลบางสวน ยังขาดทักษะในการคิด
เชิงวิเคราะห และทักษะการใชภาษาอังกฤษ 
W15 ระบบการพัฒนากําลังพล ไมครอบคลุม
กําลังพลทุกระดับ โดยเฉพาะนักวิจัยและ
พนักงานราชการ ที่ไมมีโอกาสในการพัฒนาองค
ความรู  และความ เ ช่ียวชาญเฉพาะด าน 
เน่ืองจากขอจํากัดของระเบียบราชการดานการ
พัฒนากําลังพล 

รูปแบบการ
บริหารจัดการ 
(Style) 

S18 ผูบริหารมีสวนรวมในการกําหนด
ทิศทางของหนวย 
S19 ผูบริหารมีความมุงมั่นในการสราง
ผลงานทางวิชาการที่มีมาตรฐาน และมี
ความนาเช่ือถือ 

W16 รูปแบบการบริหารงานของผูบริหาร
ระดับสูง เปนแบบรวมศูนยเนนการควบคุม 
และสั่งการจากบนลงลาง (Top Dawn) ทําให
การบริหารงานมีความลาชาในบางครั้ง 

คุณคาหรือ
คานิยมรวม 
(Shared Value) 

S20 มีการกําหนดคานิยมรวมของกําลังพล
ใ น ห น ว ย  โ ด ย ใ ช ค า นิ ย ม ห ลั ก ข อ ง
กองบัญชาการกองทัพไทย 

W17 การปฏิบัติตามคานิยมรวมของบุคลากร
ยังปฏิบัติไมเต็มที่ เทาที่ควร และยังขาดการ
ถายทอดปลูกฝงลงสูผูปฏิบัติอยางทั่วถึง 
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2.3.2 การตรวจสภาพแวดลอมภายนอกองคกร 
  C-PEST Analysis คือ การวิเคราะหปจจัยทางดานการเมือง ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม
และดานเทคโนโลยีที่เปนสภาพแวดลอมภายนอกขององคการ ซึ่งสามารถสงผลกระทบตอกิจกรรม
และประสิทธิภาพการทํางานขององคการ เปนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ในการวิเคราะหสถานการณที่
จะไปสูการระบุถึงอิทธิพลของสภาพแวดลอมภายนอกที่สําคัญในระดับมหภาคที่อาจสงผลตอองคการ 
โดยกรอบการวิเคราะห PEST Analysis น้ันมีสวนประกอบ หรือปจจัยองคประกอบ 5 ประการ ไดแก 
  1. C - ดานพฤติกรรมของผูรับบริการ (Customer Behaviors) วิเคราะหในเรื่อง
ผูรับผลประโยชน ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย สภาพของคูแขงและการแขงขัน ฯลฯ 
  2. P - ดานการเมืองและกฎหมาย (Political and legal factors) วิเคราะห 
ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ.2560-2579) ในสวนที่เกี่ยวของกับดานความมั่นคง แผนปฏิบัติ
ราชการ 5 ป (ระยะแรก พ.ศ.2563-2565) ของ บก.ทท. แผนปฏิบัติราชการ 5 ป (ระยะแรก พ.ศ.
2563-2565) ของ สปท. แผนปฏิบัติราชการ สปท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 เปนตน 
  3. E - ดานเศรษฐกิจ (Economic factors) วิเคราะหสภาพและแนวโนมเศรษฐกิจ 
สภาพเศรษฐกิจของผูปกครอง ภาวะทางการเงิน การวางงาน อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ฯลฯ 
  4. S - ดานสังคมและวัฒนธรรม (Social-cultural factors :) วิเคราะหโครงสราง
ประชากร คานิยม ความเช่ือ วัฒนธรรม แนวคิด สภาพและกระแสสังคมและชุมชนที่ลอมรอบความตองการ
ของสังคม ปญหาของสังคม เครือขายความรวมมือระหวางหนวยงาน 
  5. T - ดานเทคโนโลยี (Technological factors) วิเคราะหในเรื่องความกาวหนาทาง
เทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการบริหาร ฯลฯ โดยการวิเคราะหสภาพแวดลอม
ภายนอก C-PEST ของ ศศย.สปท. มีดังน้ี 
 

ตารางที่ 2.25 การวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอก C-PEST ของ ศศย.สปท.10

14 
 

ประเด็น 
การวิเคราะห 

ประเด็นที่เปนโอกาส (Opportunities) ประเด็นที่เปนอุปสรรค (Threats) 

1. ดานพฤติกรรม
ของลูกคา/ 
ผูรับบริการ 
(Customer 
Behavior: C) 

O1 หนวยงานที่เปนลูกคาหลักของ ศศย. มี
ลักษณะการทํางานบนพ้ืนฐานองคความรู มี
การนําผลงานวิชาการไปใช และใหการยอมรับ
ผลงานทางวิชาการของ ศศย. มากขึ้น 
O2 หนวยงานภายนอกและประเทศในกลุม 
ASEAN ใหการยอมรับ ศศย. ใหความรวมมือ
ในการเขารวมกิจกรรมของหนวยเปนอยางดี 

T1 หนวยงานที่ เปนลูกคาภายใน 
กห. และภายนอก ยังไมมีการนํา
ผลงานวิชาการของ ศศย. ไปใช
ประโยชนเทาที่ควร 
T2 หนวยงานตางๆ มีศักยภาพสูง
ด า น ค ว า ม พ ร อ ม แ ล ะ ขี ด
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง ข อ มู ล แ ล ะ

                                                            
14 ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ. (2562). การบรรยายพิเศษการ

ทบทวนและการจัดทําแผนปฏิบัติงานของ ศศย.สปท. (Action Plan) เพ่ือขับเคลื่อนวิสัยทัศน ศศย.สปท. 
พ.ศ.2563 ภายใต Road map SMART HQ ใหกาวไปสูการเปน Digital SSC พ.ศ.2565 และ SMART SSC 
ในป พ.ศ.2580 ณ หองประชุม ศศย.สปท. ระหวางวันที่ 11-15 พ.ย.62 
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ฐานขอมูลที่มีมาตรฐาน และมีการ
พัฒนาองคความรูอยางตอเน่ือง 
T3 การแลกเปลี่ ยนทางวิชาการ
ระหวางเครือขายภายในประเทศ 
และภายใน กห. ยังมีคอนขางนอย 

2. ดานการเมืองและ 
กฎหมาย (Political 
and Legal: P) 

O3 การเมืองโดยรัฐบาลมีเสถียรภาพมากขึ้น มี
ความชัดเจนในการพัฒนาประเทศ และให
ความสําคัญตอหนวยงานดานยุทธศาสตร 
O4 กําหนดยุทธศาสตรชาติใหรัฐบาลและ
หนวยงานดําเนินงานตามกรอบยุทธศาสตรชาติ จะ
ทําใหสามารถดําเนินงานตามแผนงานไดอยาง
ชัดเจนและเปนที่ยอมรับของนานาประเทศ 
O5 การเขาสูประชาคมอาเซียน เปนโอกาส
ของ ศศย. ในการสนับสนุนขอมูลทางวิชาการ
ตอ รมว.กห. โดยผานเวทีการประชุม NADI 
(Track II) 
O6 หนวยเหนือ (สปท.) ใหความสําคัญ และ
สนับสนุนให ศศย. เปนหนวยงานคลังสมอง (Think 
Tank) ของกองทัพไทย 

T4 รัฐบาลใหหนวยงานรัฐตอง
ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 
ภายใตหลักความสัมพันธเชิงเหตุและ
ผล (Causal Relationship: XYZ) 
ในปงบประมาณ 2563-2564 และ
ตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 
2565 
T5 นโยบายของหนวยเหนือมีการ
เปลี่ยนแปลง ไมแนนอน สงผลตอ
การกําหนดแผนพัฒนาและการ
ดําเนินงานของ ศศย. 
T6 ระบบการหมุนเวียน และแตงต้ัง
การดํารงตําแหนงของผูบริหารระดับสูง 
ทําใหนโยบายมีการเปลี่ยนแปลงและ
ขาดความตอเน่ืองในการดําเนินการ
ของหนวย 

3. ดานเศรษฐกิจ 
(Economic: E) 

O7 นโยบายของหนวยเหนือ ใหความสําคัญกับ
การสนับสนุนให ศศย. เปนหนวยงานคลัง
สมอง (Think Tank) ของกองทัพไทย โดยเอ้ือ
งบประมาณในการดําเนินการดังกลาวอยาง
เพียงพอ 

T7 เศรษฐกิจของประเทศเขาสูภาวะ
ชะลอตัว อาจสงผลกระทบเชิงลบตอ
งบประมาณของหนวยในอนาคต จึง
ตองใชงบประมาณอยางประหยัด
และคุมคา 

4. ดานสังคมและ 
วัฒนธรรม (Social- 
cultural: S) 

O8 สังคมปจจุ บันเปนสังคมที่ เนนการใช
ความรูเปนฐาน (Knowledge based) ซึ่ง 
ศศย.  เปนหนวยงานที่ มีองคความรู ด าน
ยุทธศาสตร และความมั่ นคงที่ สํ าคัญ ใน
ระดับประเทศ จึ ง ได รับการยอมรับจาก
หนวยงานเครือขายดานยุทธศาสตรและความ
มั่นคง ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

T8 ประชาชนทั่วไปยังขาดความรู
ความเขาใจดานยุทธศาสตรและ
ความมั่ นค ง  ศศย .  จึ งควร เป น
หนวยงานที่เสริมสรางความรูความ
เขาใจดานยุทธศาสตรและความ
มั่นคงใหกับสังคมอยางถูกตอง 

5. ดานเทคโนโลยี 
(Technological: T) 

O9 เทคโนโลยีเปนชองทางให ศศย. สามารถ
พัฒนาองคความรู ให เ ช่ือมตอ บูรณาการ
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงาน Think 

T9 เทคโนโลยีสมัยใหมมีการพัฒนา
และเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และมี
ราคาสูง แตงบประมาณที่ไดรับมี
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แผนภาพที่ 2.11 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

tank ทําใหการพัฒนาบุคลากรและองคความรู
ดานความมั่นคงมีศักยภาพ สะดวก และ
รวดเร็วย่ิงขึ้น 
O10 ค ว า ม เ จ ริ ญ ท า ง ด า น เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ และระบบ Social Network ทํา
ใหมีความสะดวกในการคนหาขอมูล เพ่ือ
นํามาใชเปนแหลงอางอิงอยางกวางขวางและ
หลากหลาย รวมทั้งการเผยแพรผลงานทาง
วิชาการตางๆ ไดอยางหลากหลาย 

จํากัด 
T10 การสืบคนขอมูลและการเขาถึง
ขอมูลที่สืบคนจากอินเทอรเน็ต ซึ่ง
เปนแหลงขาวเปด บางครั้งอาจขาด
ความนาเช่ือถือ และควรมีฐานขอมูล
ที่เช่ือถือไดเพ่ือเปนแหลงอางอิง 

 

จากการตรวจสอบสภาพแวดลอมภายในองคกร และสภาพแวดลอมภายนอกองคกร พบวา 
ปจจัยเหลาน้ีมีอิทธิพลตอความสอดคลองของแผนปฏิบัติราชการของ ศศย.สปท. อยางไร ซึ่งจุดแข็ง
ขององคกรจะเปนความสามารถภายในที่ถูกใชประโยชนเพ่ือการบรรลุเปาหมาย ในขณะที่จุดออนของ
องคกรจะเปนคุณลักษณะภายในที่อาจจะเปนอุปสรรคตอผลการดําเนินงานของ ศศย.สปท. ใหมีความสอดคลอง
ของแผนปฏิบัติราชการของ บก.ทท. สําหรับโอกาสทางสภาพแวดลอมจะเปนสถานการณที่เอ้ือตอ 
การบรรลุเปาหมาย ในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดลอมจะเปนสถานการณที่ขัดขวางการบรรลุ
เปาหมาย ศศย. ซึ่งผูศึกษาจะนํามากําหนดแนวทางและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอ ศศย.สปท. 
ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของ ศศย. ที่มีความสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของ บก.ทท. 
ภายใตหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) ตอไป โดยมีกรอบแนวคิดใน
การศึกษา ดังแผนภาพที่ 2.11 
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บทท่ี 3 
ยุทธศาสตรขององคกร 

 
การศึกษาเรื่อง “การทบทวนความสอดคลองของแผนปฏิบัติราชการของ ศศย.สปท. กับ

แผนปฏิบัติราชการของ บก.ทท. ภายใตหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ)” 
มีวัตถุประสงค เพ่ือใหทราบถึงสภาพแวดลอมทางยุทธศาสตรที่มีผลตอการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของ 
ศศย.สปท. และเพ่ือใหไดแผนปฏิบัติราชการของ ศศย.สปท. ที่มีความสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ
ของ บก.ทท. ภายใตหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) ตลอดจนเพ่ือ
นํามาสูแนวทางและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอ ศศย.สปท. ที่มีความสอดคลองกับแผนปฏิบัติ
ราชการของ บก.ทท. ภายใตหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) ซึ่งผูศึกษา
ไดทําการศึกษาตามหัวขอตอไปน้ี     
 

3.1 เปาหมายทางยุทธศาสตร (END) (วิสัยทัศน /พันธกิจ/เปาประสงค) 
 

วิสัยทัศน 
“เปนองคกรช้ันนําในการสรางและเผยแพรองคความรูดานยุทธศาสตรและความมั่นคง ดวยการเปน 

DIGITAL และ SMART ศูนยศึกษายุทธศาสตร เพ่ือมุงสูความเปนเลิศในอาเซียน” (Strategic wisdom 
for people) 

 

พันธกิจ 
1. รวบรวมขอมูล วิเคราะห ประเมินสภาวะแวดลอมทางยุทธศาสตร เพ่ือการศึกษาวิจัยถึง

ผลกระทบตอความมั่นคงของชาติ พรอมทั้งใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะทางยุทธศาสตรและความมั่นคง 
แกหนวยงานของกองทัพ และรัฐบาล 

2. พัฒนาศักยภาพองคกรในการแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และรวมศึกษาวิเคราะหขอมูลทาง
ยุทธศาสตรและความมั่นคงกับบุคคล หรือองคกรภาครัฐและภาคเอกชนทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

3. ประชาสัมพันธและเผยแพร ผลงานวิชาการทางยุทธศาสตรและความมั่นคง ใหเปนที่รูจัก
และยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

4. สรางนักยุทธศาสตรที่มีคุณภาพเปนที่ยอมรับในระดับประเทศ 
 

เปาหมาย 
1. เปนองคกรที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
2. เปนผูนําดานยุทธศาสตรและความมั่นคงของประเทศไทย 
3. เปนที่รูจักและยอมรับในระดับชาติและอาเซียน 

 
 
 



80 
 

3.2 กลยุทธในการดําเนินการ (WAYS) (ประเด็นยทุธศาสตร/กลยุทธ) 
 

จุดแข็ง (Strengths : S) 
S2 มีการผลิตผลงานทางวิชาการดานความมั่นคงที่หลากหลาย และตอบสนองในแตละกลุมเปาหมาย 
S3 มุงเนนการสรางเครือขายทางวิชาการทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ 
S4 มีการแบงมอบงานตามโครงสรางสายการบังคับบัญชาอยางชัดเจน โดยอางอิงจากพันธกิจ

ของหนวยงาน 
S6 มีหลักการบังคับบัญชาเปนไปตามลําดับช้ัน 
S8 ระบบการจัดทําแผนการดําเนินงาน มีการจัดต้ังคณะทํางานประชุมวางแผน และสรุปผล

การดําเนินงานเพ่ือนําไปปรับปรุงการทํางานอยางตอเน่ือง 
S14 กําลังพล มีความรู มีทักษะ และความชํานาญ เฉพาะตัวสูง 
S15 มีความเช่ียวชาญในการจัดประชุม/ อบรม/ สัมมนา ทางวิชาการ ทั้งภายในและตางประเทศ 
S16 มีความเช่ียวชาญการจัดทําเอกสาร/ สื่อสิ่งพิมพ ทางวิชาการ และงานวิจัย ดานยุทธศาสตร

และความมั่นคง 
S17 มีความเช่ียวชาญการดําเนินการหลักสูตรนักยุทธศาสตร 
S18 ผูบริหารมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางของหนวย 
S19 ผูบริหารมีความมุงมั่นในการสรางผลงานทางวิชาการที่มีมาตรฐาน และมีความนาเช่ือถือ 
S20 มีการกําหนดคานิยมรวมของกําลังพลในหนวย โดยใชคานิยมหลักของกองบัญชาการกองทัพไทย 

 

จุดออน (Weaknesses : W) 
 W1 ศศย. ยังไมมีแนวทางในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการที่สอดคลองกับหลักความสัมพันธ
เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) 
 W6 ตามโครงสรางของ บก.ทท. กําหนดให ศศย.สปท. เปนหนวยข้ึนตรง สปท. ทําใหสาย
การบังคับบัญชายาว 

W8 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังขาดความพรอมในการเผยแพรขอมูล ขาวสาร และผลงานของหนวย 
W10 บุคลากรใน ศศย. ยังขาดความรู/ ความเขาใจในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการที่

สอดคลองกับหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) 
W11 ขาดกําลังพลในระดับปฏิบัติทั้ง ขาราชการ นักวิจัย และพนักงานราชการ เมื่อเทียบกับ

ปริมาณงานที่มีมาก 
 

โอกาส (Opportunities : O) 
 O2 หนวยงานภายนอกและประเทศในกลุม ASEAN ใหการยอมรับ ศศย. ใหความรวมมือใน
การเขารวมกิจกรรมของหนวยเปนอยางดี 

O5 การเขาสูประชาคมอาเซียน เปนโอกาสของ ศศย. ในการสนับสนุนขอมูลทางวิชาการตอ 
รมว.กห. โดยผานเวทีการประชุม NADI (Track II) 
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O8 สังคมปจจุบันเปนสังคมที่เนนการใชความรูเปนฐาน (Knowledge based) ซึ่ง ศศย. เปน
หนวยงานที่มีองคความรูดานยุทธศาสตรและความมั่นคงที่สําคัญในระดับประเทศ จึงไดรับการยอมรับ
จากหนวยงานเครือขายดานยุทธศาสตรและความมั่นคง ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 

O9 เทคโนโลยีเปนชองทางให ศศย. สามารถพัฒนาองคความรูใหเช่ือมตอ บูรณาการ
แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงาน Think tank ทําใหการพัฒนาบุคลากรและองคความรูดานความมั่นคงมี
ศักยภาพ สะดวก และรวดเร็วย่ิงขึ้น 

 

อุปสรรค (Threats : T) 
T1 หนวยงานที่เปนลูกคาภายใน กห. และภายนอก ยังไมมีการนําผลงานวิชาการของ ศศย. 

ไปใชประโยชนเทาที่ควร 
T3 การแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหวางเครือขายภายในประเทศ และภายใน กห. ยังมี

คอนขางนอย 
T4 รัฐบาลใหหนวยงานรัฐตองดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ภายใตหลักความสัมพันธ

เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) ในปงบประมาณ 2563-2564 และตองจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการประจําป 2565 

T6 ระบบการหมุนเวียน และแตงต้ังการดํารงตําแหนงของผูบริหารระดับสูง ทําใหนโยบายมี
การเปลี่ยนแปลงและขาดความตอเน่ืองในการดําเนินการของหนวย 

T8 หนวยงานราชการและประชาชนทั่วไปยังขาดความรูความเขาใจดานยุทธศาสตรและ
ความมั่นคง ดังน้ัน ศศย. จึงควรเปนหนวยงานที่เสริมสรางความรูความเขาใจดานยุทธศาสตรและ
ความมั่นคงใหกับสังคมอยางถูกตอง 

T10 การสืบคนขอมูลและการเขาถึงขอมูลที่สืบคนจากอินเทอรเน็ต ซึ่งเปนแหลงขาวเปด 
บางครั้งอาจขาดความนาเช่ือถือ และควรมีฐานขอมูลที่เช่ือถือไดเพ่ือเปนแหลงอางอิง 

 

ในการกําหนดยุทธศาสตรของ ศศย.สปท. ที่เหมาะสมกับสภาพการที่เปลี่ยนแปลงไป โดยไดวิเคราะห
สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก และไดจุดแข็ง (Strengths) จุดออน(Weaknesses) โอกาส 
(Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ที่จะนํามากําหนดยุทธศาสตรดวยตัวแบบ TOWS MATRIX ดังน้ี 
 

ตารางที่ 3.1 การวิเคราะห TOWS MATRIX 
 
 
Vision 
 
“เปนองคกรชั้นนําในการสรางและ
เผยแพรองคความรูดานยุทธศาสตร
และความมั่นคง ดวยการเปน DIGITAL 
และ SMART ศูนยศึกษายุทธศาสตร 
เพื่อมุงสูความเปนเลิศในอาเซียน” 
(Strategic wisdom for people) 

 
จุดแข็ง (Strengths : S) 
 
S2 มีการผลิตผลงานทางวิชาการดาน
ความมั่นคงที่หลากหลาย และตอบสนอง
ในแตละกลุมเปาหมาย 
S3 มุงเนนการสรางเครือขายทางวิชาการ
ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ 
S4 มีการแบงมอบงานตามโครงสราง

 
จุดออน (Weaknesses : W) 
 
W1 ศศย. ยังไมมีแนวทางในการจดัทาํ
แผนปฏิบัติราชการที่สอดคลองกับ
หลักความสัมพันธ เชิง เหตุและผล 
(Causal Relationship: XYZ) 
W6 ตามโครงสรางของ บก.ทท. กําหนดให 
ศศย.สปท. เปนหนวยขึ้นตรง สปท. ทํา
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สายการบังคับบัญชาอยางชัดเจน โดย
อางอิงจากพันธกิจของหนวยงาน 
S6 มีหลักการบัง คับบัญชาเปนไป
ตามลําดับชั้น 
S8 ระบบการจัดทําแผนการดําเนินงาน 
มีการจัดตั้งคณะทํางานประชุมวางแผน 
และสรุปผลการดําเนินงานเพื่อนําไป
ปรับปรุงการทํางานอยางตอเนื่อง 
S14 กําลังพล มีความรู มีทักษะ และ
ความชํานาญ เฉพาะตัวสูง 
S15 มีความเช่ียวชาญในการจัดประชุม/ 
อบรม/ สัมมนา ทางวิชาการ ทั้งภายใน
และตางประเทศ 
S16 มีความเช่ียวชาญการจัดทําเอกสาร/ 
ส่ือส่ิงพิมพ ทางวิชาการ และงานวิจัย 
ดานยุทธศาสตรและความมั่นคง 
S17 มีความเชี่ยวชาญการดําเนินการ
หลักสูตรนักยุทธศาสตร 
S18 ผูบริหารมีสวนรวมในการกําหนด
ทิศทางของหนวย 
S19 ผูบริหารมีความมุงมั่นในการสราง
ผลงานทางวิชาการที่มีมาตรฐาน และมี
ความนาเชื่อถือ 
S20 มีการกําหนดคานิยมรวมของกําลัง
พลในหนวย โดยใชคานิยมหลักของ
กองบัญชาการกองทัพไทย 

ใหสายการบังคับบัญชายาว 
W8 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยัง
ขาดความพรอมในการเผยแพรขอมูล 
ขาวสาร และผลงานของหนวย 
W10 บุคลากรใน ศศย. ยังขาดความรู/ 
ความเขาใจในการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการที่สอดคลองกับหลักความสัมพันธ
เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: 
XYZ) 
W11 ขาดกําลังพลในระดับปฏิบัติทั้ง 
ขาราชการ นักวิจัย และพนักงานราชการ 
เมื่อเทียบกับปริมาณงานที่มีมาก 
 

 
โอกาส (Opportunities : O) 
 
O2 หนวยงานภายนอกและประเทศ
ในกลุม ASEAN ใหการยอมรับ 
ศศย. ใหความรวมมือในการเขา
รวมกิจกรรมของหนวยเปนอยางดี 
O5 การเขาสูประชาคมอาเซียน เปน
โอกาสของ ศศย. ในการสนับสนุน
ขอมูลทางวิชาการตอ รมว.กห. โดย
ผานเวทีการประชุม NADI (Track II) 
O8 สังคมปจจุบันเปนสังคมที่เนน

 
กลยุทธเชิงรุก (SO Strategies) 
 
การขยายโอกาสในการนําเสนอขีด
ความ สามารถของ ศศย.สปท. ในองค
ความรูดานยุทธศาสตรและความมั่นคง 
(S2 S19 O5 O9) 
- การสรางมาตรฐานงานวิชาการของ 
ศศย.สปท. ตามหลักมาตรฐานสากล 
 

 
กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategies) 
 
การใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการ
บริหารจัดการงานของหนวย (W8 
W11 O2 O5 O8 O9)  
- การใชเทคโนโลยีในการบริหารงาน
วิชาการและงานบริหาร 
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การใชความรูเปนฐาน (Knowledge 
based) ซึ่ง ศศย. เปนหนวยงานที่
มีองคความรูดานยุทธศาสตรและความ
มั่นคงที่สําคัญในระดับประเทศ จึง
ไดรับการยอมรับจากหนวยงานเครือขาย
ดานยุทธศาสตรและความมั่นคง 
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
O9 เทคโนโลยีเปนชองทางให ศศย. 
สามารถพัฒนาองคความรู ให
เชื่อมตอ บูรณาการแลกเปล่ียน
ขอมูลระหวางหนวยงาน Think 
tank ทําใหการพัฒนาบุคลากรและ
องค ความรู ด านความมั่ นคงมี
ศักยภาพ สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น 
 
อุปสรรค (Threats : T) 
 
T1 หนวยงานที่เปนลูกคาภายใน 
กห. และภายนอก ยังไมมีการนํา
ผลงานวิชาการของ ศศย. ไปใช
ประโยชนเทาที่ควร 
T3 การแลกเปล่ียนทางวิชาการ
ระหวางเครือขายภายในประเทศ 
และภายใน กห. ยังมีคอนขางนอย 
T4 รัฐบาลใหหนวยงานรัฐตอง
ดํ า เ นินการจั ดทํ าแผนปฏิบั ติ
ราชการ ภายใตหลักความสัมพันธ
เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: 
XYZ) ในปงบประมาณ 2563-2564 
และตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป 2565 
T6 ระบบการหมุนเวียน และ
แต งตั้ งการดํ ารงตํ าแหน งของ
ผูบริหารระดับสูง ทําใหนโยบายมี
การเปล่ียนแปลงและขาดความ
ตอเนื่องในการดําเนินการของหนวย 
T8 ห น ว ย ง า น ร า ช ก า ร แ ล ะ
ประชาชนทั่วไปยังขาดความรู

 
กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategies) 
 
การบริหารงานของหนวยที่สอดคลอง
กั บหน วยบั งคับบัญชาภายใต หลั ก
ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal 
Relationship: XYZ) (S8 T4 T6) 
- การดํารงความตอเนื่องในการนําหลัก
ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal 
Relationship: XYZ) มาใชในการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการของ ศศย.สปท. 

 
กลยุทธเชิงรับ (WT Strategies) 
 
การปรั บแผนปฏิบั ติ ราชการของ 
ศศย.สปท. ให สอดคลองกับหลัก
ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal 
Relationship: XYZ) (W1 W10 T4) 
- การปรับปรุ งและนําแผนปฏิบัติ
ราชการของ ศศย.สปท. ที่มีความ
สอดคลองกับหลักความสัมพันธเชิงเหตุ
และผล (Causal Relationship: XYZ) 
มาใช 
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ความเขาใจดานยุทธศาสตรและ
ความมั่นคง ศศย. จึ งควรเปน
หนวยงานที่ เสริมสร างความรู
ความเขาใจดานยุทธศาสตรและ
ความมั่นคงใหกับสังคมอยางถูกตอง 
T10 การสืบคนขอมูลและการ
เขาถึงขอมูลที่สืบคนจากอินเทอรเน็ต 
ซึ่งเปนแหลงขาวเปด บางครั้งอาจ
ขาดความนาเชื่อถือ และควรมี
ฐานขอมูลที่ เชื่ อถือได เพื่อเปน
แหลงอางอิง 

 
 จากที่กลาวขางตน สามารถสรุปการวิเคราะหสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก และได
จุดแข็ง (Strengths) จุดออน(Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ที่จะ
นํามากําหนดยุทธศาสตรดวยตัวแบบ TOWS MATRIX ไดดังน้ี 

 
กลยุทธเชิงรุก (SO Strategies) 
กลยุทธเชิงรุกเปนการใชประโยชนจากจุดแข็งผนวกกับโอกาสที่มีอยู ซึ่งกลยุทธที่กําหนดไว

คือ “การขยายโอกาสในการนําเสนอขีดความสามารถของ ศศย.สปท. ในองคความรูดานยุทธศาสตร
และความมั่นคง” เน่ืองจากการเขาสูประชาคมอาเซียน เปนโอกาสของ ศศย.สปท. ในการสนับสนุน
ขอมูลทางวิชาการตอ รมว.กห. โดยผานเวทีการประชุม NADI (Track II) (O5) พรอมทั้ง ศศย.สปท. ยังมี
เทคโนโลยีเปนชองทางให สามารถพัฒนาองคความรูใหเช่ือมตอ บูรณาการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง
หนวยงาน Think tank ทําใหการพัฒนาบุคลากรและองคความรูดานความมั่นคงมีศักยภาพ สะดวก 
และรวดเร็วย่ิงขึ้น (O9) นอกจากน้ี ศศย.สปท. ยังมีการผลิตผลงานทางวิชาการดานความมั่นคงที่
หลากหลาย และตอบสนองในแตละกลุมเปาหมาย (S2) พรอมทั้งผูบริหารมีความมุงมั่นในการสราง
ผลงานทางวิชาการที่มีมาตรฐาน และมีความนาเช่ือถือ (S19) ซึ่งการใชประโยชนจากจุดแข็งผนวกกับ
โอกาสที่มีอยูจะเปนประเด็นสําคัญที่จะผลักดันให ศศย.สปท. สามารถขับเคลื่อนหนวยงานใหเปนองคกร
ช้ันนําในการสรางและเผยแพรองคความรูดานยุทธศาสตรและความมั่นคงตามที่ระบุไวในวิสัยทัศนได 

 
กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategies) 

 กลยุทธเชิงแกไขเปนการนําโอกาสที่มีมาปดจุดออนของเรา หรือทําใหจุดออนลดลง เปนกล
ยุทธที่เนนการแกไขจุดออนดวยโอกาสที่เขามา โดยกลยุทธที่กําหนดไว คือ “การใชเทคโนโลยีเขามา
ชวยในการบริหารจัดการงานของหนวย” จากการเขาสูประชาคมอาเซียน เปนโอกาสของ ศศย.สปท. 
ในการสนับสนุนขอมูลทางวิชาการตอ รมว.กห. โดยผานเวทีการประชุม NADI (Track II) (O5) ทําให
หนวยงานภายนอกและประเทศในกลุม ASEAN ใหการยอมรับ ศศย.สปท. ใหความรวมมือในการเขา
รวมกิจกรรมของหนวยเปนอยางดี (O2) ตลอดจนสังคมปจจุบันเปนสังคมที่เนนการใชความรูเปนฐาน 
(Knowledge based) ซึ่ง ศศย.สปท. เปนหนวยงานที่มีองคความรูดานยุทธศาสตรและความมั่นคงที่
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สําคัญในระดับประเทศ จึงไดรับการยอมรับจากหนวยงานเครือขายดานยุทธศาสตรและความมั่นคง 
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ (O8) ประกอบกับเทคโนโลยีเปนชองทางให ศศย.สปท. สามารถพัฒนา
องคความรูใหเช่ือมตอ บูรณาการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงาน Think tank ทําใหการพัฒนา
บุคลากรและองคความรูดานความมั่นคงมีศักยภาพ สะดวก และรวดเร็วยิ่งขึ้น (O9) ทําให ศศย.สปท. 
สามารถนําโอกาสที่มีดังกลาวมาพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศยังขาดความพรอมในการเผยแพร
ขอมูล ขาวสาร และผลงานของหนวย (W8) ตลอดจนพัฒนาบุคลากรของ ศศย.สปท. ใหมีความรู/ 
ความเขาใจในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการที่สอดคลองกับหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal 
Relationship: XYZ) (W10) ได 

 
กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategies) 
กลยุทธเชิงปองกันเปนการนําจุดแข็งมาปองกันอุปสรรค โดยกลยุทธที่กําหนดไว คือ “การ

บริหารงานของหนวยที่สอดคลองกับหนวยบังคับบัญชาภายใตหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล 
(Causal Relationship: XYZ)” เน่ืองจาก ศศย.สปท. มีระบบการจัดทําแผนการดําเนินงาน มีการ
จัดต้ังคณะทํางานประชุมวางแผน และสรุปผลการดําเนินงานเพ่ือนําไปปรับปรุงการทํางานอยาง
ตอเน่ือง (S8) ประกอบกับรัฐบาลใหหนวยงานรัฐตองดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการภายใตหลัก
ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) ในปงบประมาณ 2563-2564 และตอง
จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 2565 (T4) ศศย.สปท. การดํารงความตอเน่ืองในการนําหลักความสัมพันธ
เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) มาใชในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ แมจะมีระบบการ
หมุนเวียน และแตงต้ังการดํารงตําแหนงของผูบริหารระดับสูง (T6)  

 
กลยุทธเชิงรับ (WT Strategies) 
กลยุทธเชิงรับ เปนการเนนต้ังรับจากภัยคุกคามและจุดออนที่มีอยู โดยกลยุทธที่กําหนดไว 

คือ “การปรับแผนปฏิบัติราชการของ ศศย.สปท. ใหสอดคลองกับหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล 
(Causal Relationship: XYZ)” จากการที่รัฐบาลใหหนวยงานรัฐตองดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ ภายใตหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) ในปงบประมาณ 
2563-2564 และตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 2565 (T4) ทําให ศศย.สปท. ตองพัฒนาบุคลากร
ใน ศศย.สปท. ใหมีความรู/ ความเขาใจในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการที่สอดคลองกับหลักความสัมพันธ
เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) (W10) และตองนําแนวทางดังกลาวมาใชในการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการที่สอดคลองกับหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) (W1) 
และนํามาสูมาตรการ/ปจจัยที่เกี่ยวของ (MEANS) (แผนงาน/โครงการ/เครื่องมือ/กลไก) ตอไป 
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3.3 มาตรการ/ปจจัยท่ีเก่ียวของ (MEANS) (แผนงาน/โครงการ/เครื่องมือ/กลไก) 
จากการวิเคราะหขางตน 3.1-3.2 น้ัน นํามาสูการวางแผนงานตามยุทธศาสตรของ ศศย.สปท.

ดังน้ี 
 

ตารางที่ 3.2 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1  
 

ประเด็นยุทธศาสตร 
ที่ 1 (SO) 

การสรางความเปนเลิศดานงานวชิาการของ ศศย.สปท. 

กลยุทธที่ 1 การขยายโอกาสในการนําเสนอขีดความสามารถของ ศศย.สปท. ในองคความรูดานยุทธศาสตรและ
ความม่ันคง 

แผนงานที ่1 การสรางมาตรฐานงานวิชาการของ ศศย.สปท. ตามหลักมาตรฐานสากล 

โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
การดําเนินงาน ผูรับ 

ผิดชอบ 63 64 65 
- โครงการพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐาน
ง า น วิ ช า ก า ร ข อ ง 
ศศย.สปท.  

1. เพ่ือยกระดับมาตรฐานงาน
วิชาการดานยุทธศาสตรและ
ความม่ันคงของ ศศย.สปท. 
ตามหลักมาตรฐานสากลกลุมท่ี 
1 และกลุมท่ี 2 
 
 
2. เพ่ือผลิตผลงานทางวิชาการ
ดานความม่ันคงท่ีหลากหลาย 
และตอบสนองในแตละกลุม 
เปาหมาย 

1. รอยละของจํานวน
เอกสารวิชาการท้ังหมด
ของ ศศย.สปท. ท่ีผลิตได
ในปงบประมาณ 

- ป 63 รอยละ 60 
- ป 64 รอยละ 70 
- ป 65 รอยละ 80 

 
2. รอยละของความพึง
พอใจในผลงานทาง
วิชาการของ ศศย.สปท.
ของแตละ 

- ป 63 รอยละ 80 
- ป 64 รอยละ 85 
- ป 65 รอยละ 90 

จํานวน
เอกสาร 

 
 
 
 
 

ความพึง
พอใจ 

 

จํานวน
เอกสาร 

 
 
 
 
 

ความพึง
พอใจ 

 

จํานวน
เอกสาร 

 
 
 
 
 

ความพึง
พอใจ 

 
 

กภศ.ฯ 
กศย.ฯ 
 
 
 
 
 
กผค.ฯ 
 

 
ตารางที่ 3.3 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2  

 

ประเด็นยุทธศาสตร 
ที่ 2 (WO) 

การบริหารงานของ ศศย.สปท. โดยใชเทคโนโลยี 

กลยุทธที่ 1 การใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการบริหารจัดการงานของหนวย  
แผนงานที ่1 การใชเทคโนโลยีในการบริหารงานวิชาการและงานบริหาร 

โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
การดําเนินงาน ผูรับ 

ผิดชอบ 63 64 65 
1. โ ค ร ง ก า รอบ รม
ความรู แก กํ าลั งพล
ของ ศศย.สปท. ให
สามารถใชเทคโนโลยี

1. เพ่ือใหกําลังพล ศศย.สปท. 
สามารถใช เทคโนโลยีในงาน
วิชาการและการบริหารงานของ
หนวย 

1. รอยละของกําลังพล 
ศศย.สปท. ท่ีสามารถใช
เทคโนโลยีในการ
บริหารงานของหนวย 

ฝกอบรม/ 
ทดสอบ
ความรู 

 

ฝกอบรม/ 
ทดสอบ
ความรู 

 

ฝกอบรม/ 
ทดสอบ
ความรู 

 

กผค.ฯ 
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ในงานวิชาการและ
การบริหารงานของหนวย 
 
 
2. โครงการเผยแพร
และแลกเปลี่ยนองค
ความรูดานยุทธศาสตร
และความม่ันคงผาน
ชองทางดิจิทัล 
 

 
 
 
 
2. เพ่ือขยายชองทางเผยแพร
และแลกเปลี่ยนองคความรูดาน
ยุทธศาสตรและความม่ันคงผาน
ชองทางดิจิทัล 
 

- ป 63 รอยละ 80 
- ป 64 รอยละ 90 
- ป 65 รอยละ 100 

 
2. รอยละของผู เขาใช
บ ริ ก า ร /  อั ต ร า ก า ร
เติบโตของจํานวนผูเขา
ใชบริ การในชองทาง
ดิจิทัลของ ศศย.สปท. 
 
- ป 63 ทราบจํานวนผู
เขาใชงานในทุกชองทาง
ดิจิ ทัล เ พ่ือเปนขอมูล
พ้ืนฐานสําหรับปถัดไป 
เม่ือสิ้นสุดเดือน ก.ย.63 
3 ป 64 อัตราการเติบโต
ข อ ง จํ า น ว น ผู เ ข า ใ ช
บริการในชองทางดิจิทัล
ของ ศศย.สปท. เม่ือสิ้นสุด
เดือน ก.ย.64 เทียบกับ 
ก.ย.63 รอยละ 50 
3 ป 65 อัตราการเติบโต
ของจํานวนผูเขาใชบริการ
ในช องทางดิ จิ ทั ลของ 
ศศย.สปท. เม่ือสิ้นสุด
เดือน ก.ย.65 เทียบกับ 
ก.ย.64 รอยละ 100 

 
 
 
 

- สราง/
ปรับปรุง
ชองทาง
ดิจิทัลฯ 
 
 
- นับ
จํานวน
ผูเขาใช
บริการ 

 
 
 

 
- สราง/
ปรับปรุง
ชองทาง
ดิจิทัลฯ 
 
 

- นับ
จํานวน
ผูเขาใช
บริการ 

 
 
 

 
- สราง/
ปรับปรุง
ชองทาง
ดิจิทัลฯ 
 
 

- นับ
จํานวน
ผูเขาใช
บริการ 

 
 
 
 
กผค.ฯ 

 
ตารางที่ 3.4 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 

 

ประเด็นยุทธศาสตร 
ที่ 3 (ST) 

สรางความตอเนื่องของการบริหารงานของ ศศย.สปท. ภายใตหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal 
Relationship: XYZ) 

กลยุทธที่ 1 การบริหารงานของหนวยท่ีสอดคลองกับหนวยบังคับบัญชาภายใตหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล 
(Causal Relationship: XYZ) 

แผนงานที่ 1 การดํารงความตอเนื่องในการนําหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) มาใช
ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของ ศศย.สปท. 

โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
การดําเนินงาน ผูรับ 

ผิดชอบ 63 64 65 
-  โครงการอบรมและ
ทดสอบความรูในการ
จั ด ทํ า แ ผ น ป ฏิ บั ติ

1 .  เ พ่ื อ ใ ห กํ า ลั ง พ ล ข อ ง  
ศศย.สปท. ในทุกระดับมีความรู
และความตอเนื่องในการนํา

1. รอยละของจํานวน
กําลังพล ศศย.สปท. ท่ี
เขารับการอบรม 

จัดฝก 
อบรม/ 
ทดสอบ 

จัดฝก 
อบรม/ 
ทดสอบ 

จัดฝก 
อบรม/ 
ทดสอบ 

กผค.ฯ 
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ราชการของ ศศย.สปท. 
ภ า ย ใ ต ห ลั ก
ความสัมพันธเชิงเหตุ
แ ล ะ ผ ล  ( Causal 
Relationship: XYZ) 
มา ใช ในการจั ด ทํ า
แผนปฏิบัติราชการ 

หลักความสัมพันธเชิงเหตุและ
ผล (Causal Relationship: 
XYZ) มาใชในการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ  

- ป 63 รอยละ 80 
- ป 64 รอยละ 90 
- ป 65 รอยละ 100 

2 .  เกณฑการผานการ
ทดสอบ 

- ผูบริหาร รอยละ 95 
- ผูมีหนาท่ีจัดทe
แผนปฏิบัติราชการ 
รอยละ 95 
- กําลังพล รอยละ 70 

 

ตารางที่ 3.5 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 
 

ประเด็นยุทธศาสตร 
ที่ 4 (WT) 

การมีแผนการปฏิบัติราชการของ ศศย.สปท. ท่ีสอดคลองกับหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal 
Relationship: XYZ) 

กลยุทธที่ 1 
 

การปรับแผนปฏิบัติราชการของ ศศย.สปท. ใหสอดคลองกับหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal 
Relationship: XYZ) 

แผนงานที่ 1 การปรับปรุงและนําแผนปฏิบัติราชการของ ศศย.สปท. ท่ีมีความสอดคลองกับหลักความสัมพันธเชิงเหตุ
และผล (Causal Relationship: XYZ) มาใช 

โครงการ/ กิจกรรม วัตถุประสงค เปาหมาย 
การดําเนินงาน ผูรับ 

ผิดชอบ 63 64 65 
- โครงการทบทวน
ความสอดคลองของ
แผนปฏิบั ติราชการ
ของ ศศย.สปท. กับ
แผนปฏิบั ติราชการ
ของ บก.ทท. ภายใต
หลักความสัมพันธเชิง
เหตุและผล (Causal 
Relationship: XYZ) 

1. เพ่ือใหไดแผนปฏิบัติราชการ
ของ ศศย.สปท. ท่ีสอดคลองกับ
หลักความสัมพันธเชิงเหตุและ
ผล (Causal Relationship: 
XYZ) 
 

1. แผนปฏิบัติราชการ
ของ  ศศย .สปท .  ท่ี มี
ความสอดคลองกับหลัก
ความสัมพันธ เชิ ง เหตุ
แ ล ะ ผ ล  ( Causal 
Relationship: XYZ) 

 

ทบทวน ทบทวน
/จัดทํา 

ทบทวน
/จัดทํา 

กผค.ฯ 
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อยางไรก็ตาม จากการศึกษามาตรการ/ ปจจัยที่เกี่ยวของ จนนํามาสูการวางแผนงานตามยุทธศาสตร
ของ ศศย.สปท. น้ัน ผูศึกษาเล็งเห็นวา ประเด็นที่มีความเปนไปไดที่จะสงผลกระทบสูง และตอง
ดําเนินการเรงดวน ตามตารางการประเมินความเสี่ยงขององคกร ของ ศศย.สปท. ดังแผนภาพที่ 3.1 

 

 
 

 
ที่ไดระบุไวในบทที่ 215 ไดแก “ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การมีแผนการปฏิบัติราชการของ 
ศศย.สปท. ที่สอดคลองกับหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ)” 
เน่ืองจากรัฐบาลใหหนวยงานรัฐตองดําเนินการจดัทําแผนปฏิบัติราชการภายใตหลักความสัมพันธเชิงเหตุ
และผล (Causal Relationship: XYZ) ในปงบประมาณ 2563-2564 และตองจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป 2565 ทําให ศศย.สปท. ตองพัฒนาบุคลากรใน ศศย.สปท. ใหมีความรู ความเขาใจ
ในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการที่สอดคลองกับหลักความสัมพันธ เชิงเหตุและผล (Causal 
Relationship: XYZ) และตองนําแนวทางดังกลาวมาใชในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ของ 
ศศย.สปท. ตอไป ตามแนวทางดังแผนภาพที่ 3.2 และมีแนวทางดังแผนภาพที่ 3.3 ซึ่งรายละเอียดจะ
กลาวถึงในลําดับตอไป 
 
 
 
 

                                                            
15 งานประกันคุณภาพการศึกษา. (ไมระบุ). การจัดการความเสี่ยง (RM), 11 พฤษภาคม 

2563. https://science.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=12468&language=th-TH 

แผนภาพที่ 3.1 ตารางการประเมินความเสี่ยงขององคกร 
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แผนภาพที่ 3.2 หลักเกณฑการจัดทําโครงการสําคัญเพ่ือขบัเคลื่อนใหบรรลุเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภาพที่ 3.3 แนวทางในการวิเคราะห 
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บทท่ี 4 
ขอเสนอแนะทางยุทธศาสตร 

 
การศึกษาเรื่อง “การทบทวนความสอดคลองของแผนปฏิบัติราชการของ ศศย.สปท. กับ

แผนปฏิบัติราชการของ บก.ทท. ภายใตหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ)” 
มีวัตถุประสงค เพ่ือใหทราบถึงสภาพแวดลอมทางยุทธศาสตรที่มีผลตอการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของ 
ศศย.สปท. และเพ่ือใหไดแผนปฏิบัติราชการของ ศศย.สปท. ที่มีความสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ
ของ บก.ทท. ภายใตหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) ตลอดจนเพ่ือ
นํามาสูแนวทางและขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอ ศศย.สปท. ที่มีความสอดคลองกับแผนปฏิบัติ
ราชการของ บก.ทท. ภายใตหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) บทที่ 4 
ขอเสนอแนะทางยุทธศาสตร ผูศึกษาไดทําการศึกษาตามหัวขอตอไปน้ี     
 

4.1 ขอเสนอแนะ 
4.1.1 สรุปรายละเอียดการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของ ศศย.สปท. ที่สอดคลองกับหลัก

ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) ตามแนวทางของสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

โดยอาศัยขั้นตอนการดําเนินงานตามคําแนะนําที่ไดจากสัมภาษณ ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ ที่ปรึกษา
ดานนโยบายและแผนงาน (นักวิเคราะหนโยบาย และแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ มีรายละเอียดการจัดทําแผนปฏิบัติราชการที่สอดคลองกับหลักความสัมพันธเชิงเหตุ
และผล (Causal Relationship: XYZ)16 ตามแนวทางของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ดังน้ี 

4.1.1.1 ขั้นตอนการดําเนินการ 
 1. การศึกษาและทําความเขาใจกอนการเริ่มดําเนินงาน 
 ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายทุกกอง (หรือเทียบเทา) ในสังกัดของทานศึกษา

และทําความเขาใจวีดีทัศน PowerPoint ประกอบการช้ีแจงแนวทางการขับเคลื่อนการจัดทําโครงการสําคัญ
เพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติและแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประจําป
งบประมาณ 2565  

 2. การวิเคราะหและจัดทําเอกสารประกอบการดําเนินการตามแนวทางที่ (1) การมอง
เปาหมายรวมกันฯ (Worksheet 1) และเอกสารประกอบการดําเนินการตามแนวทางที่ (2) การจัดทํา
โครงการสําคัญฯ ในสวนของการวิเคราะหหวงโซคุณคาของเปาหมายแผนแมบทยอย (Worksheet 2) 

 

                                                            
16 สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. (2563). การจัดทําโครงการสําคัญประจําปงบประมาณ 

2565 (เอกสารประกอบการทํา Workshop), 31 พฤษภาคม 2563. http://nscr.nesdb.go.th/pro 
ject2565/ 

http://nscr.nesdb.go.th/pro
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  2.1 Worksheet 1 
  1) ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายทุกกอง (หรือเทียบเทา) ในสังกัดของ

ทานศึกษาและพิจารณาเลือกเปาหมายแผนแมบทยอยเฉพาะที่มีสวนเกี่ยวของในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
เพ่ือบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดตาม Worksheet 1 พรอมทั้ง เลือกระดับความเกี่ยวของหลัก หรือสนับสนุน
ในเปาหมายแผนแมบทยอยที่ทานพิจารณาเลือกแลววามีสวนเกี่ยวของในการขับเคลื่อนใหบรรลุเปาหมาย 
พรอมอธิบายเหตุผลประกอบเพ่ือแสดงความเกี่ยวของดังกลาว (สามารถเลือกไดมากกวา 1 เปาหมาย) 

  2) ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายกองแผนหรือกองอ่ืนที่ไดรับมอบหมาย
ดําเนินการรวบรวมไฟล Worksheet 1 จากกองอ่ืน ๆ ภายใตสังกัดของทานเปน 1 ไฟล โดยใชช่ือไฟล 
WS 1 ตัวยอช่ือหนวยงาน” อาทิ “WS 1) สศช.” และอัพโหลดไฟลดังกลาวในรูปแบบไฟลเอกสาร (Excel) 
ผานทางระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2563 
โดยใช username และ password ของกองในการเขาระบบ เพ่ือสํานักงานฯ จะไดดําเนินการสรุปผล
และเผยแพรผาน QR code ที่แนบมาพรอมน้ีตอไป 

  2.2 Worksheet 2 
  1) ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายทุกกอง (หรือเทียบเทา) ที่เกี่ยวของใน

สังกัดของทานวิเคราะหองคประกอบ/กิจกรรม/กระบวนการของหวงโซคุณคา (Value Chain) ของทุกเปาหมาย
แผนแมบทยอยที่พิจารณาแลววาหนวยงานมีสวนเกี่ยวของในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน (ผลการพิจารณา
จากเอกสาร Worksheet 1) ในมุมมองของหนวยงาน รวมทั้งวิเคราะหปจจัยที่จะสามารถมีบทบาท ในการทํา
ใหองคประกอบ/กิจกรรม/กระบวนการน้ัน ๆ  สงผลตอการบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยไดอยางเปนรูปธรรม 

  2) ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายกองแผนหรือกองอ่ืนที่ไดรับมอบหมาย 
ดําเนินการรวบรวมไฟล Worksheet 2 จากกองอ่ืน ๆ ภายใตสังกัดของทาน โดยกองแผนหรือกองอ่ืนที่
ไดรับมอบหมายสามารถดําเนินการประมวลผลและจัดทาํเปนหวงโซมูลคาของแตละเปาหมายแผนแมบท
ยอย ของกรม (Worksheet 2 ระดับกรมหรือเทียบเทา) หรือ จัดสงเปนขอมูลหวงโซมูลคาของแตละ
เปาหมาย แผนแมบทยอยในระดับกองที่ยังไมไดมีการประมวลผล (Worksheet 2 ระดับกอง) โดยจัดทํา 
1 Worksheet ตอ 1 เปาหมายแผนแมบทยอย และใชช่ือ “WS2 รหัสเปาหมายแผนแมบทยอย 
(XXXXX) ตัวยอหนวยงาน” เชน “WS 2 070101 สศช. และอัพโหลดไฟลผานทางระบบ eMENSCR 
(https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) โดยใช username และ password ของกอง ใน
การเขาระบบ ภายในเดือนมิถุนายน 2563 เพ่ือสํานักงานฯ จะไดดําเนินการประมวลผลและจัดทําขอมูล
หวงโซมูลคาสุดทายของแตละเปาหมายแผนแมบทยอย  

3. ดําเนินการวิเคราะหและจัดทําเอกสารประกอบการดําเนินการตามแนวทางที่ (2) การจัดทํา
โครงการสําคัญฯ ในสวนของการจัดทําโครงการสําคัญประจําปงบประมาณ 2565 (Worksheet 3) 

  3.1 ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายทุกกอง (หรือเทียบเทา) ที่เกี่ยวของใน
สังกัดของทานวิเคราะหและจัดทําขอเสนอโครงการสําคัญที่จะสามารถสงผลตอการบรรลุเปาหมายแผน
แมบทยอยที่เกี่ยวของไดอยางเปนรูปธรรมตาม Worksheet 3 โดยใชขอมูลจากเอกสาร Final Value 
Chain ที่สํานักงานฯ ไดประมวลผลใหแลวประกอบการจัดทํา 

  3.2 ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายกองแผนหรือกองอ่ืนที่ไดรับมอบหมาย 
ดําเนินการรวบรวมไฟล Worksheet 3 จากกองอ่ืน ๆ ภายใตสังกัดของทาน โดยกองแผนหรือกองอ่ืนที่
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ไดรับมอบหมายสามารถดําเนินการประมวลผลและจัดทําเปนรายการโครงการสําคัญของแตละเปาหมาย
แผนแมบทยอย ของกรม (Worksheet 3 ระดับกรม) หรือ จัดสงเปนรายการโครงการสําคัญของแตละ
เปาหมายแผนแมบทยอยในระดับกองที่ยังไมไดมีการประมวลผล (Worksheet 3 ระดับกอง) โดยจัดทํา 
1 Worksheet ตอ 1 เปาหมายแผนแมบทยอย และจัดสงเอกสาร Worksheet 3 กลับมายังสํานักงานฯ 
โดยใชช่ือ “WS3 รหัสเปาหมายแผนแมบทยอย (XXXXX) ตัวยอหนวยงาน” อาทิ “WS3 070101 สศช.” 
และอัพโหลดไฟลผานทางระบบ eMENSCR (https://emenscr.nesdc.go.th/files/upload.html) 
โดยใช username และ password ของกองใน การเขาระบบ ภายในเดือนกรกฎาคม 2563 

  3.3 ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายกองเจาของโครงการนําเขาขอมูล
ขอเสนอโครงการสําคัญในระบบ eMENSCR โดยใช username และ password ของแตละกองในการ
เขาระบบ และดําเนินการกรอกรายละเอียดของโครงการตาม M1-M5 และผานการอนุมัติขอมูลจาก M7 
ภายในเดือนกรกฎาคม 2563 เพ่ือสํานักงานฯ จะไดนําไปพิจารณาจัดลําดับความสําคัญและความเรงดวนของ
โครงการสําคัญรวมกับคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตรชาติ สํานักงบประมาณ หนวยงานเจาภาพแผน
แมบทฯ ทั้ง 3 ระดับ กอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามข้ันตอนตอไป 

 4. การจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 2565  
 ขอความอนุเคราะหทานมอบหมายกองแผนหรือกองอ่ืนที่ไดรับมอบหมายจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการประจําป 2565 โดยนําโครงการสําคัญที่ไดจาก ขอ 3. ไปบรรจุในแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปของหนวยงาน และดําเนินการตามข้ันตอนของพระราชกฤษฎีการวาดวยหลักเกณฑการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 
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4.1.1.2 ตารางมอบหมายหนวยงานเจาภาพ 
การมอบหมายหนวยงานเจาภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแมบทฯ เปาหมายระดับประเด็น และเปาหมายระดับแผนยอยจําแนกตามแผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติตามมติคณะรฐัมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 
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4.1.1.3 Worksheet 1: ความเก่ียวของของหนวยงานที่มีตอการบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอย 
 

สวนที่ 1 : ขอมูลหนวยงาน 
ชื่อหนวยงาน ............................................................................................................................................................... 
ชื่อกระทรวง................................................................................................................................................................. 
ผูประสานงานหลกั ....................................................................ตําแหนง : ................................................................ 

 
กรุณากรอกขอมูลรายละเอียดของหนวยงานขางตนใหครบถวนในหนานี้เพียงหนาเดียว 

ขอมูลจะปรากฏขึ้นอัตโนมัติในทุกหนาถัดไป 
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4.1.1.3 Worksheet 1 (ตอ): ความเก่ียวของของหนวยงานที่มีตอการบรรลุเปาหมาย
แผนแมบทยอย 

 
สวนที่ 1 : ขอมูลหนวยงาน 

ชื่อหนวยงาน ............................................................................................................................................................... 
ชื่อกระทรวง................................................................................................................................................................. 
ผูประสานงานหลัก ....................................................................ตําแหนง : ................................................................ 

 
สวนที่ 2 : ระดับความเกี่ยวของในการขับเคลื่อนเปาหมายแผนแมบทยอย 

ใหเลือกเปาหมายแผนแมบทยอยเฉพาะท่ีหนวยงานของทานมีสวนเกี่ยวของในการขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานเพ่ือบรรลุเปาหมายตามท่ีกําหนด (เลือกไดมากกวา 1 เปาหมาย) 
โดยทําเครื่องหมาย √ ตามระดับความเกี่ยวของของหนวยงาน พรอมอธิบายท่ีมาของระดับความเกี่ยวของนั้น 
คําอธิบายระดับความเกี่ยวของ 

หลัก มีความรับผิดชอบและภารกิจหลักในการทําใหเปาหมายบรรลุโดยตรง อาทิ ดําเนินการตามกฎ 
ระเบียบ มติครม. คกก.ระดับชาติ ขอสั่งการท่ีเกี่ยวของ 

สนับสนุน ไมมีหนาท่ีความรับผิดชอบหลักโดยตรง อาทิ เปนหนวยงานนโยบาย 
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4.1.1.4 Worksheet 2 : หวงโซคุณคา (Value Chain) ที่สงผลใหบรรลเุปาหมายแผนแมบทยอย 
สวนที่ 1 : ขอมูลหนวยงาน 

ชื่อหนวยงาน ............................................................................................................................................................... 
ชื่อกระทรวง................................................................................................................................................................. 
ผูประสานงานหลกั ....................................................................ตําแหนง : ................................................................ 

สวนที่ 2 : รายละเอียดเปาหมายแผนแมบทยอยที่เกี่ยวของ (จัดทําทุกเปาหมายแผนแมบทยอยที่เลือกตาม Worksheet 1) 

แผนแมบทประเด็น (…..รหัสประเด็นแผนแมบท……) ……..............................…..ช่ือ………………….. 
เปาหมายแผนแมบทยอย (รหสัเปาหมายแผนแมบทยอย)……….....................….ช่ือเปา…………… 
ระดับความเกี่ยวของที่ระบุตาม W.1 

สวนที่ 3 : วิเคราะหองคประกอบ/กิจกรรม/กระบวนการของหวงโซคุณคาที่สะทอนใหเห็นการบรรลุเปาหมายแผน 

*สามารถสรางตารางเพ่ิมเติมไดหากมีองคประกอบมากกวาแบบฟอรมที่กําหนด 
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4.1.1.5  Worksheet 3 : การจัดทําขอเสนอโครงการสําคัญประจําป 2565 ที่สอดคลองกับ
ปจจัยของหวงโซคุณคาในการบรรลุเปาหมายแผนแมบทยอย 

  
สวนที่ 1 : ขอมูลหนวยงาน 

ชื่อหนวยงาน ............................................................................................................................................................... 
ชื่อกระทรวง................................................................................................................................................................. 
ผูประสานงานหลกั ....................................................................ตําแหนง : ................................................................ 
เบอรติดตอ : ........................................................................Email :........................................................................... 

สวนที่ 2 : การจัดทําขอเสนอโครงการสําคัญประจําป 2565 
 เลือกปจจัยภายใตองคประกอบของหวงโซคุณคาท่ีสอดคลองกับภารกิจ หนาท่ี หรือการดําเนินงานของ
หนวยงาน (ทุกปจจัยท่ีเกี่ยวของ) สําหรับเปาหมายแผนแมบทยอยนั้น ๆ ท่ีหนวยงานของทานเกี่ยวของ โดยขอให
ระบุโครงการท่ีไดดําเนินงานต้ังแตปงบประมาณ 2562 เปนตนมา (ถามี) เพ่ือใหเห็นภาพการดําเนินงานท่ีผานมา
และเปนขอมูลประกอบการวิเคราะหการจัดทําขอเสนอโครงการสําคัญประจําป 2565 ท่ีสงผลตอการขับเคลื่อนการ
บรรลุเปาหมายแผนแมบทยอยท่ีกําหนดไวไดอยางเปนรูปธรรม 
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4.1.1.6  เอกสารแสดงหวงโซคุณคาฉบับสมบูรณ (Final Value Chain) ของเปาหมายแผน
แมบทยอยประกอบการวิเคราะห Worksheet 3 
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4.1.1.7 รายชือ่ผูประสานงานของ สศช. ตามแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
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4.1.2 การทบทวนแผนปฏิบัติราชการของ ศศย.สปท. ที่สอดคลองกับหลักความสัมพันธ
เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) 

จากบทที่ 3 การศึกษามาตรการ/ ปจจัยที่ เกี่ยวของ จนนํามาสูการวางแผนงานตาม
ยุทธศาสตรของ ศศย.สปท. น้ัน ผูศึกษาเล็งเห็นวา ประเด็นที่มีความเปนไปไดที่จะสงผลกระทบสูง 
และตองดําเนินการเรงดวน ตามตารางการกําหนดความเสี่ยงขององคกร ไดแก “ประเด็นยุทธศาสตร
ที่ 4 การมีแผนการปฏิบัติราชการของ ศศย.สปท. ที่สอดคลองกับหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล 
(Causal Relationship: XYZ)” เน่ืองจากรัฐบาลใหหนวยงานรัฐตองดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการภายใตหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) ในปงบประมาณ 
2563-2564 และตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป 2565 ทําให ศศย.สปท. ตองพัฒนาบุคลากร
ใน ศศย.สปท. ใหมีความรู ความเขาใจในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการที่สอดคลองกับหลักความสัมพันธ
เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และตองนําแนวทางดังกลาวมาใชในการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ ของ ศศย.สปท. ตอไป ดังน้ันผูศึกษาไดกําหนดกรอบแนวคิดในการทบทวนความ
สอดคลองของแผนปฏิบัติราชการของ ศศย.สปท. กับแผนปฏิบัติราชการของ บก.ทท. ภายใตหลัก
ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) ดังแผนภาพที่ 4.1 

 
แผนภาพที่ 4.1 กรอบแนวคิด 

 
 

บทที่ 3 บทที่ 4 
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จากกรอบแนวคิดขางตน นําไปสู แผนภาพที่ 1 โดยอาศัยขั้นตอนการดําเนินงานตาม
คําแนะนําที่ ไดจากสัมภาษณ ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน 
(นักวิเคราะหนโยบาย และแผนทรงคุณวุฒิ) สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ดังน้ี 

 
ขั้นตอนที่ 1 การวิเคราะหการมองเปาหมายรวมกัน (Worksheet 1) 
โดยการวิเคราะหเพ่ือขับเคลื่อนการบรรลุเปาหมายของแผนในระดับตางๆ ตามแนวทางดังน้ี 
ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561-2580 ประกอบดวย 6 ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรชาติ 

ดานความมั่นคง ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และยุทธศาสตรชาติ
ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (บทที่ 2: หนา 10) 

โดย แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติประเด็น ความม่ันคง มีเปาหมายที่สําคัญ คือ  
ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมขึ้น (010001) โดยมีตัวช้ีวัด ไดแก ดัชนีสันติภาพโลก 
(อันดับ) และประชาชนอยูดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น (010002) โดยมีตัวช้ีวัด ไดแก ดัชนีช้ีวัด
ความสุขของประชากรไทย (อันดับ) โดยแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ประเด็นความมั่นคง 
ประกอบไปดวย แผนยอย จํานวน 5 แผน ดังน้ี 

1. แผนยอยดานการรักษาความสงบภายในประเทศ 
2. แผนยอยดานการปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง 
3. แผนยอยดานการพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอ

ความมั่นคงของชาติ 
4. แผนยอยดานการบูรณาการความรวมมือดานความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 

รวมถึงองคกรภาครัฐและที่มิใชภาครัฐ 
5. แผนยอยดานการพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม 
กระทรวงกลาโหม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ระบุใหกระทรวงกลาโหม

รับผิดชอบใน แผนยอยที่ 1 ดานการรักษาความสงบภายในประเทศ และแผนยอยที่ 3 การพัฒนา
ศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอความมั่นคงของชาติ รายละเอียดดังน้ี 

แผนยอยที่ 1 การรักษาความสงบภายในประเทศ (010102) 
เปาหมายคือ คนไทยจงรักภักดี ซื่อสัตย พรอมธํารงรักษาไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบัน

ศาสนา เปนที่เคารพยึดเหน่ียวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น (ตัวช้ีวัด: ระดับความเขาใจของทุกภาคสวน
เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย และการประเมินการดําเนินการตามแผนการอุปถัมภคุมครองศาสนา
ตาง ๆ ภายใตคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 49/2559) 

แผนยอยที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอความม่ันคง
ของชาติ (010302) 

เปาหมายคือ กองทัพและหนวยงานดานความมั่นคงมีความพรอมสูงข้ึนที่จะเผชิญภัยคุกคาม
ทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง (ตัวช้ีวัด: อันดับความแข็งแกรงดานการทหารจาก 
Global Firepower) ดังแผนภาพที่ 4.2 
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แผนภาพที่ 4.2: การวิเคราะหการมองเปาหมายรวมกัน 
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ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะหหวงโซคุณคา (Value Chain) ของเปาหมายแผนแมบทยอย 
(Worksheet 2)  

การหาปจจัยสูความสําเร็จ (Success Factor) ในการหาปจจัยสูความสําเร็จ (Success Factor) 
ในแตละปจจัย จะตองหากุญแจสูปจจัยความสําเร็จที่สําคัญ (Critical Key Success Factors) จากการสัมภาษณ 
ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน (นักวิเคราะหนโยบาย และแผนทรงคุณวุฒิ) 
สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สามารถใหหนวยงานหาไดโดยการจัดประชุม/ 
การสัมมนา การระดมสมอง รายงานสรุปการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป 2562 ของสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เอกสารทางราชการ และเอกสารวิชาการที่เกี่ยวของ เปนตน 
ที่จะนําไปสูการบรรลุเปาหมายของแผนยอยที่ไดกําหนดไว  

ดังน้ัน ผูศึกษาจึงขอยกตัวอยางการทบทวนแผนปฏิบัติราชการ โดยมีรายละเอียดในการกําหนด
ปจจัยสูความสําเร็จ (Success Factor) ของแผนฯ ตามหวงโซคุณคา โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

กระทรวงกลาโหม ในการกําหนดปจจัยสูความสําเร็จ (Success Factor) ของกระทรวงกลาโหม 
ผูศึกษาไดใชแนวความคิดทางยุทธศาสตร 3 แนวความคิด (บทที่ 2: หนา 24)  ไดแก  

1.  การสรางความรวมมือดานความมั่นคง (Security-Cooperation)  
2.  การผนึกกําลังปองกันประเทศ (United Defence) และ  
3.  การปองกันเชิงรุก (Active Defence)  
ซึ่งเปนแนวความคิดที่กระทรวงกลาโหมใชอยูในปจจุบัน มากําหนดเปนปจจัยสูความสําเร็จ 

(Success Factor)   
กุญแจสูปจจัยความสําเร็จที่สําคัญ (Critical Key Success Factors) ในสวนของการ

กําหนดกุญแจสูปจจัยความสําเร็จที่สําคัญ (Critical Key Success Factors) ผูศึกษาไดใช “รายงาน
สรุปการดําเนินการตามยุทธศาสตรชาติ ประจําป 2562” มากําหนดเปนกุญแจสูปจจัยความสําเร็จ
ที่สําคัญ โดยยกตัวอยางแผนยอยที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่
กระทบตอความมั่นคงของชาติ (010302)1

17 ซึ่งมีความเกี่ยวของกับแผนปฏิบัติราชการของ ศศย.สปท. 
มีรายละเอียดดังน้ี 

1.  การยกระดับ/เพ่ิมขีดความสามารถโดยเฉพาะบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญรอบดาน 
2.  มีแผนปฏิบัติการที่ตอบโจทยสถานการณไดอยางรวดเร็วทันการณ  
3.  มีความรวมมือทางทหาร การแลกเปลี่ยนเรียนรู และการฝกรวมกันอยางสม่ําเสมอกับ 
  ประเทศเพ่ือนบานและประเทศที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร 
4.  มีการประเมินประสิทธิภาพของยุทโธปกรณจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ 
5. การรับฟงความเห็นจากทุกภาคสวน ดังแผนภาพที่ 4.3 
 

                                                            
17 สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. (2563). รายงานสรุปผลการดําเนินการ

ตามยุทธศาสตรชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ, 31 พฤษภาคม 2563. http://nscr.nesdb.go.th/n 
scr_report/ 

http://nscr.nesdb.go.th/nscr_report/
http://nscr.nesdb.go.th/nscr_report/
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แผนภาพที่ 4.3: การวิเคราะหหวงโซ (Value Chain) คุณคาของเปาหมายแผนแมบทยอย 
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ขั้นตอนที่ 3 การหาความเชื่อมโยงของแผนปฏิบัติราชการกับหวงโซคุณคา (Value Chain) 
กับกุญแจสูปจจัยความสําเร็จที่สําคัญ (Critical Key Success Factors) 

จากแนวความคิดทางยุทธศาสตรของ กระทรวงกลาโหม 3 แนวความคิด (บทที่ 2: หนา 27)  ไดแก  
1. การสรางความรวมมือดานความมั่นคง (Security - Cooperation)  
2. การผนึกกําลังปองกันประเทศ (United Defence) และ  
3. การปองกันเชิงรุก (Active Defence)  
ซึ่งแบงออกเปนแผนปฏิบัติราชการ จํานวน 6 แนวทาง ดังน้ี 
1. แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การสรางความรวมมือดานความมั่นคงกับตางประเทศ 
2. แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การพิทักษรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย  
3. แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การรักษาความมั่นคงของรัฐ 
4. แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การพัฒนาประเทศและชวยเหลือประชาชน  
5. แผนปฏิบัติราชการเรื่อง ทหารผานศึกเพ่ือความมั่นคง  
6. แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การปฏิบัติการทางทหารเพ่ือรักษาอธิปไตยและผลประโยชนแหงชาติ 
กองบัญชาการกองทัพไทย ไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการกองทัพไทย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2563 ภายใตกรอบของยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2563 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 ของกระทรวงกลาโหม และแผนปฏิบัติ
ราชการ 5 ป กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.2563-2565 (ระยะแรก 3 ป) โดยมี ความสอดคลองกับ
แผน 3 ระดับ ดังน้ี แผนระดับที่ 1 มีความสอดคลองยุทธศาสตรชาติ 3 ยุทธศาสตร ประกอบดวย 
ดานความมั่นคงดานการสรางความสามารถในการแขงขัน และดานการปรับสมดุลแลพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ แผนระดับที่ 2 มีความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการ
ปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 และรางนโยบายและแผนระดับชาติ
วาดวยความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ.2561-2564 แผนระดับที่ 3 มีความสอดคลองกับแผนปฏิบัติการดานการพัฒนา
ศักยภาพของประเทศดานความมั่นคง ระยะที่ 1 (พ.ศ.2561-2565) กองทัพไทย และแผนปฏิบัติการ
ดานการปกปองอธิปไตยและผลประโยชนแหงชาติ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2561-2565) กองทัพไทย ประกอบดวย 
6 กลุมงาน โดยไดระบุเปาประสงค ตัวช้ีวัด แนวทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการสําคัญ 
(Flagship Project) (บทที่ 2: หนา 28) ดังน้ี  

กลุมงานที่ 1 การพิทักษรักษา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
กลุมงานที่ 2 การปองกันประเทศ 
กลุมงานที่ 3 การรักษาความมั่นคงของรัฐ 
กลุมงานที่ 4 การเสริมสรางความรวมมือทางทหารกับตางประเทศ 
กลุมงานที่ 5 การพัฒนาประเทศเพ่ือความมั่นคงและการชวยเหลือประชาชน 
กลุมงานที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สถาบันวิชาการปองกันประเทศ ไดกําหนดกลุมงาน เปาหมายการใหบริการ ผลผลิต/โครงการ 

กลยุทธ กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง ผูรับผิดชอบ และความเช่ือมโยงกับกลุมงานของกองบัญชาการ
กองทพัไทย ปงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมี ความสอดคลองกับแผน 3 ระดับ ไดแก แผนระดับท่ี 1 
มีความสอดคลองกับแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
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และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 และรางนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยความมั่นคงแหงชาติ พ.ศ.2561-
2564 แผนระดับที่ 2 มีความสอดคลองกับแผนปฏิบัติการดานการพัฒนาศักยภาพของประเทศดาน
ความมั่นคง ระยะที่ 1 (พ.ศ.2561-2565) กระทรวงกลาโหม แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาศักยภาพ
ของประเทศดานความมั่นคง ระยะที่ 1 (พ.ศ.2561-2565) กองทัพไทย และแผนปฏิบัติการดานการปกปอง
อธิปไตยและผลประโยชนแหงชาติ ระยะที่ 1 (พ.ศ.2561-2565) กองทัพไทย แผนระดับที่ 3 แผนปฏิบัติ
ราชการกองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.2563-2565 ประกอบดวย 5 กลุมงาน (บทที่ 2: หนา 36) ไดแก  

กลุมงานที่ 1  การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
กลุมงานที่ 2  การประศาสนวิทยาการและการวิจัยดานความมั่นคง 
กลุมงานที่ 3  การแสวงหาและสรางองคความรูดานความมั่นคง 
กลุมงานที่ 4  การสรางเครือขายความรวมมือทางการศึกษากับตางประเทศ   
กลุมงานที่ 5  การบริหารจัดการและการพัฒนาองคกร  

 
ในสวนของ ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ มีความเช่ือมโยงกับ

กระทรวงกลาโหม ปจจัยสูความสําเร็จ (Success Factor)  และกุญแจสูปจจัยความสําเร็จที่สําคัญ (Critical 
Key Success Factors) ของกองบัญชาการกองทัพไทย และสถาบันวิชาการปองกันประเทศ ดังน้ี 

การสรางความรวมมือดานความม่ันคง มีกุญแจสูปจจัยความสําเร็จที่สําคัญ (Critical Key 
Success Factors) ไดแก “ประเด็น 03 การมีความรวมมือทางทหาร การแลกเปลี่ยนเรียนรู และการ
ฝกรวมกันอยางสม่ําเสมอกับประเทศเพ่ือนบานและประเทศที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร” ซึ่ง
สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของ กห. ในประเด็น 01 ดานการสรางความรวมมือดานความมั่นคงกับ
ตางประเทศ และสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของ บก.ทท. ในประเด็น 04 การเสริมสรางความรวมมือ
ทางทหารกับตางประเทศ สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของ สปท. ในประเด็น 04 การสรางเครือขาย
ความรวมมือทางการศึกษากับตางประเทศ และสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของ ศศย.สปท. ใน
กลุมงานที่ 4 การสรางเครือขายความรวมมือทางการศึกษากับตางประเทศเช่ือมโยงกับกลุมงานของ 
บก.ทท. ในกลุมงานที่ 4 การเสริมสรางความรวมมือทางทหารกับตางประเทศ 

500-01 การประชุมทางวิชาการเครือขายหนวยงานดานความมั่นคงแหงอาเซียน (NADI) (กภศ.ฯ) 
500-02 การดําเนินการศูนยวิจัยและคณะผูเช่ียวชาญดานอาเซียน (SAREC) (กภศ.ฯ) 
500-03 การประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ (กภศ.ฯ) 
500-04 การประชุมเชิงสัมมนาทางวิชาการศูนยอาเซียนศึกษา (กภศ.ฯ) 
500-05 การแลกเปลี่ยนทางวิชาการดานยุทธศาสตรกับสถาบันศึกษายุทธศาสตรนานาชาติ (กภศ.ฯ) 
 
การผนึกกําลังปองกันประเทศ มีกุญแจสูปจจัยความสําเร็จที่สําคัญ (Critical Key Success 

Factors) ไดแก “ประเด็น 01 การยกระดับ/เพ่ิมขีดความสามารถโดยเฉพาะบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญ
รอบดาน” ซึ่งสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงกลาโหมใน 3 ประเด็น ดังน้ี 

แผนปฏิบัติราชการของ กห. ในประเด็น 03 การรักษาความมั่นคงของรัฐ และสอดคลองกับ
แผนปฏิบัติราชการของ บก.ทท. ในประเด็น 06 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ สอดคลอง
กับแผนปฏิบัติราชการของ สปท. ในประเด็น 03 การแสวงหาและสรางองคความรูดานความมั่นคง
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และสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของ ศศย.สปท. ในกลุมงานที่ 3 การแสวงหาและสรางองคความรู
ดานความมั่นคง 

500-32 หลักสูตร Inter SSC/APCSS (กศย.ฯ) 
500-33 หลักสูตร นยศ.13 (กศย.ฯ) 

 

แผนปฏิบัติราชการของ กห. ในประเด็น 04 การพัฒนาประเทศและชวยเหลือประชาชน และ
สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของ บก.ทท. ในประเด็น 06 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของ สปท. ในประเด็น 05 การบริหารจัดการและการพัฒนาองคกร 
และสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของ ศศย.สปท. ในกลุมงานที่ 5 การบริหารจัดการและการพัฒนา
องคกร 

500-12 การพัฒนาองคกรและศักยภาพบุคลากรของ ศศย.สปท. 
500-13 การดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ กพร. (กผค.ฯ) 

 

แผนปฏิบัติราชการของ กห. ในประเด็น 06 การปฏิบัติการทางทหารเพ่ือรักษาอธิปไตยและ
ผลประโยชนแหงชาติ และสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของ บก.ทท. ในประเด็น 03 การรักษาความมั่นคง
ของรัฐ สอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของ สปท. ในประเด็น 02 การประศาสนวิทยาการและการวิจัย
ดานความมั่นคง และสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการของ ศศย.สปท. ในกลุมงานที่ 2 การรักษาความมั่นคง
ของรัฐ 

500-06 การดํารงเครือขายกับหนวยงานยุทธศาสตรภายในประเทศ (กผค.ฯ,กศย.ฯ) 
500-07 การสรางเครือขายกับหนวยงานยุทธศาสตรตางประเทศ (กภศ.ฯ)  
500-08 การจัดทําขอเสนอแนะเชิงนโยบายยุทธศาสตร (กศย.ฯ) 
500-09 การบรรยายพิเศษจากผูเช่ียวชาญดาน ยศ. และความมั่นคง (กผค.ฯ) 
500-10 การรวบรวมขอมูลเชิงนโยบายยุทธศาสตร (กศย.ฯ) ดังแผนภาพที่ 4.4 
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แผนภาพที่ 4.4: การหาความเช่ือมโยงของแผนปฏิบัติราชการกับหวงโซคุณคา (Value Chain) กับกุญแจสูปจจัยความสําเร็จทีส่ําคัญ (Critical Key Success Factors) 
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 ขั้นตอนที่ 4 การจัดทําแผนปฏิบัติราชการใหม และขอเสนอแนะสําหรับหนวยการบังคับบัญชา 
 โดยการดําเนินการวิเคราะหและจัดทําเอกสารประกอบการดําเนินการตามแนวทางที่ (2) การจัดทํา
โครงการสําคัญฯ ในสวนของการจัดทําโครงการสําคัญประจําปงบประมาณ 2565 (Worksheet 3) 
ทําใหสรุปถึงความเช่ือมโยงตามหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) และ
เมื่อนํากลยุทธจากการวิเคราะหดวยตัวแบบ TOWS MATRIX ในบทที่ 3 ทําใหไดมาตรการ/ปจจัยที่
เกี่ยวของ (MEANS) (แผนงาน/โครงการ/เครื่องมือ/กลไก) ที่นํามาสูการวางแผนงานตามยุทธศาสตร
ของ ศศย.สปท. นํามาสูการนําประเด็นยุทธศาสตรเขามาเปนสวนหน่ึงในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ตามหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) ดังน้ี 

1. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 (SO) การสรางความเปนเลิศดานงานวิชาการของ ศศย.สปท.  
- โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานงานวิชาการของ ศศย.สปท. ซึ่งอยูใน

กลุมงานที่ 5 การบริหารจัดการและการพัฒนาองคกร ของ ศศย.สปท. 
2. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 (WO) การบริหารงานของ ศศย.สปท. โดยใชเทคโนโลยี  

- โครงการอบรมความรูแกกําลังพลของ ศศย.สปท. ใหสามารถใชเทคโนโลยีในงาน
วิชาการและการบริหารงานของหนวย ซึ่งอยูในกลุมงานที่ 5 การบริหารจัดการและ
การพัฒนาองคกร ของ ศศย.สปท. 

- โครงการเผยแพรและแลกเปลี่ยนองคความรูดานยุทธศาสตรและความมั่นคงผาน
ชองทางดิจิทัล ซึ่งอยูในกลุมงานที่ 2 การรักษาความมั่นคงของรัฐ ของ ศศย.สปท. 

3. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 (ST) สรางความตอเน่ืองของการบริหารงานของ ศศย.สปท. 
ภายใตหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) 

- โครงการอบรมและทดสอบความรูในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของ ศศย.สปท. 
ภายใตหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) มาใชใน
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ซึ่งอยูในกลุมงานที่ 5 การบริหารจัดการและการ
พัฒนาองคกร ของ ศศย.สปท. 

4. ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 (WT) การมีแผนการปฏิบัติราชการของ ศศย.สปท. ที่สอดคลอง
กับหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) 

- โครงการทบทวนความสอดคลองของแผนปฏิบัติราชการของ ศศย.สปท. กับ
แผนปฏิบัติราชการของ บก.ทท. ภายใตหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal 
Relationship: XYZ) ซึ่งอยูในกลุมงานที่ 5 การบริหารจัดการและการพัฒนา
องคกร ของ ศศย.สปท. 
 

ปจจัยที่ยังขาดหาย (Missing Links) สําหรับกุญแจสูปจจัยความสําเร็จที่สําคัญ (Critical 
Key Success Factors) “ประเด็น 05 การรับฟงความเห็นจากทุกภาคสวน” เปนปจจัยที่ยังขาดหาย 
(Missing Links) ที่ชวยทําใหปจจัยสูความสําเร็จ (Success Factor) มีความสมบูรณ และนําไปสูการ
บรรลุเปาหมายในที่สุด ซึ่งสวนราชการน้ันๆ สามารถนําเสนอปจจัยสูความสําเร็จ (Success Factor) 
และกุญแจสูปจจัยความสําเร็จที่สําคัญ (Critical Key Success Factors) รวมทั้งโครงการที่เกี่ยวของ
ตามสายการบังคับบัญชาได หากปจจัยดังกลาวสามารถทําใหบรรลุเปาหมายของหนวยเหนือ 
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4.2 ขอเสนอแนะในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
 4.2.1 ขอเสนอแนะที่ไดจากการทบทวนแผนปฏิบัติราชการของ ศศย.สปท. ที่สอดคลอง
กับหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) มีดังน้ี 

4.2.1.1 กระทรวงกลาโหม ควรมีการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของ กห. 
ใหสอดคลองกับหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ระบุใหกระทรวงกลาโหม รับผิดชอบใน 
แผนยอยที่ 1 การรักษาความสงบภายในประเทศ เปาหมายคือ คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย 
พรอมธํารงรักษาไวซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเปนที่เคารพ ยึดเหน่ียวจิตใจของคนไทย
สูงขึ้น และ แผนยอยที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอความ
มั่นคงของชาติ เปาหมายคือ กองทัพและหนวยงานดานความมั่นคงมีความพรอมสูงข้ึนที่จะเผชิญภัย
คุกคามทุกรูปแบบทุกมิติและทุกระดับความรุนแรง  

ดังน้ันกระทรวงกลาโหม ควรมีการดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของ กห. ให
สอดคลองตามที่สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกําหนด เพ่ือใหมีจัดทําแผนปฏิบัติราชการรายป 
และระยะ 5 ป ที่มีการบรรจุโครงการ/การดําเนินงานที่สอดคลองและสามารถสนับสนุนการบรรลุ
เปาหมายของแผนแมบทฯ ของแตละหวงการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม ตามหลักการความสัมพันธ
เชิงเหตุและผล และเพ่ือใหการประเมินดวย “ระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ eMENSCR” ซึ่ง
เปนเครื่องมือใหหนวยงานของรัฐใชรายงานผลการดําเนินการตามแผนระดับตาง  ๆของประเทศตามระยะเวลา
และรายการที่สํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติกําหนดตามพระราชบัญญัติการ
จัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดําเนินการปฏิรูปประเทศ 
พ.ศ. 2560 และเพ่ือขับเคลื่อนใหแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติในประเด็นความมั่นคง พนจาก 
“ประเด็นที่ยังมีความเสี่ยงในการบรรลุเปาหมายตามที่กําหนดไวในป 2565 ระดับตํ่ากวาคาเปาหมายขั้น
วิกฤต” (สีแดง: สถานการณตํ่ากวา 50% ของคาเปาหมาย) 

4.2.1.2 กองบัญชาการกองทัพไทย ควรมีแผนปฏิบัติราชการที่ระบุถึงความชัดเจน
ตามกระทรวงกลาโหม 

กองบัญชาการกองทัพไทย ควรมีแผนปฏิบัติราชการที่ระบุถึงความชัดเจน ตาม
กระทรวงกลาโหม ในแผนยอยที่ 1 ดานการรักษาความสงบภายในประเทศ และแผนยอยที่ 3 การ
พัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอความมั่นคงของชาติ เน่ืองจาก
ปจจุบันกองบัญชาการกองทัพไทย ไดนําแผนยอยที่ 2 การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอ
ความมั่นคง และแผนยอยที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอ
ความมั่นคงของชาติ มาใชในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการกองทัพไทย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2563  

4.2.1.3 หนวยงานจะตองทราบเปาหมายหลัก และตัวชี้วัดของหนวยงาน เพื่อให
หนวยงานในทุกระดับสามารถนํากระบวนการดังกลาวมาทบทวนความสอดคลองของแผนได  

สําหรับกุญแจสูปจจัยความสําเร็จที่สําคัญ (Critical Key Success Factors) ที่ยังขาดหาย 
(Missing Links) หนวยรองสามารถนําเสนอ Missing Links ดังกลาวข้ึนไปได เพ่ือการสรางความเขาใจที่
ตรงกันระหวางหนวยบังคับบัญชากับหนวยใตบังคับบัญชา  
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4.2.1.4 ระบบติดตามและประเมินผลแหงชาติ eMENSCR   
สําหรับสวนราชการในระดับตํ่ากวากรม แมจะไมมีรหัสเขาระบบติดตามและประเมินผล

แหงชาติ eMENSCR   แตสามารถเสนอกุญแจสูปจจัยความสําเร็จที่สําคัญ (Critical Key Success Factors) 
ที่สําคัญ หรือโครงการที่จะชวยสงเสริมใหบรรลุเปาหมายหลักของหนวยตนเอง และหนวยบังคับบัญชา
ไดผานการรายงานของหนวย 

4.2.1.5 การจัดทําคูมือในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของ ศศย.สปท. ใหมีความสอดคลอง
กับหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ)   

ศศย.สปท. ควรมีการจัดทําคูมือในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของ ศศย.สปท. ใหมี
ความสอดคลองกับหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) ซึ่งจะเปนสวน
สําคัญในการผลักดันการปฏิบัติราชการและการจัดสรรทรัพยากร ใหเกิดความสอดคลองบูรณาการ
และเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร เพ่ือใหการดําเนินการของกระทรวงกลาโหมสามารถขับเคลื่อนประเทศ
ใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิและผลลัพธตามเปาหมายการพัฒนาของยุทธศาสตรชาติ และแผนแมบทภายใต
ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคงไดอยางตอเน่ืองและเปนรูปธรรมอันจะนําไปสูการเกิดผลสัมฤทธ์ิตาม
นโยบายของรัฐบาลอยางแทจริง 

 
4.2.2 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

4.2.2.1 กระทรวงกลาโหมควรดําเนินการรวมกับ เหลาทัพ และ บก.ทท. ในการวิเคราะห
เปาหมายรวมกัน 

กระทรวงกลาโหมควรดําเนินการรวมกับ เหลาทัพ และ บก.ทท. ในการวิเคราะห
เปาหมายรวมกัน จัดทําหวงโซคุณคา (Value Chain) เพ่ือนําไปสูการจัดทําแผนปฏิบัติราชการที่มี
ความสอดคลองกับหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) ของ กห. เหลาทัพ 
และบก.ทท. ผานการจัดประชุมฯ สัมมนา รวมกัน และรับฟงขอเสนอแนะที่เกี่ยวของจากหนวยงาน
ตามสายการบังคับบัญชา โดย ศศย.สปท. อาจเปนสวนหน่ึงในการเขาไปรวมใหขอมูล 

4.2.2.2 กระทรวงกลาโหมควรกําหนดใหมีหนวยงานในการประสานงาน 
กระทรวงกลาโหมควรกําหนดใหมีหนวยงานในการประสานงานคลายกับ 

คณะกรรมการบริหารราชการแผนดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตรชาติ และการสราง
ความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป) ของเหลาทัพ และกองบัญชาการกองทัพไทย เพ่ือเปนหนวย
ประสานงานใหกับ ป.ย.ป. กห. ในการรวมกันจัดทําแผนปฏิบัติราชการของ บก.ทท. ภายใตหลัก
ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) 

4.2.2.3 ป.ย.ป. กห. ควรมีหนาที่หลักในการเผยแพรความรู  
ป.ย.ป. กห. ควรมีหนาที่หลักในการเผยแพรความรู และเผยแพรเอกสารภายใตหลัก

ความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) ใหกับเหลาทัพ และ บก.ทท. 
4.2.2.4 บก.ทท. ควรมีการดําเนินการจัดของ ป.ย.ป. ของ บก.ทท. และ ปยป. เหลาทัพ 
โดยการดําเนินการจัดของ ป.ย.ป. ของ บก.ทท. และ ปยป. เหลาทัพ เพ่ือประสานงาน

กับหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของหนวยใตบังคับบัญชา 
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4.2.2.5 การดําเนินการประสานงานกับ ป.ย.ป. กห.  
บก.ทท. ควรมีการดําเนินการประสานงานกับ ป.ย.ป. กห. ในการรวมกันกับเหลาทัพ

วิเคราะหและจัดทําแผนปฏิบัติราชการของภายใตหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal 
Relationship: XYZ) และรับฟงขอเสนอจากหนวยระดับตํ่ากวาเหลาทัพ และ บก.ทท.  

4.2.2.6 ปยป. บก.ทท. และ ปยป. เหลาทัพ ควรดําเนินการในการเผยแพรความรู 
ปยป. บก.ทท. และ ปยป. เหลาทัพ ควรดําเนินการในการเผยแพรความรู และเอกสาร

เกี่ยวกับหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) ใหกับเหลาทัพ และ บก.ทท. 
 

4.2.3 ขอเสนอแนะจากบทที่ 3 
จากการวิเคราะห ในบทที่ 3 หัวขอ 3.1 เปาหมายทางยุทธศาสตร (END) (วิสัยทัศน/

พันธกิจ/เปาประสงค) และหัวขอ 3.2 กลยุทธในการดําเนินการ (WAYS) (ประเด็นยุทธศาสตร/กลยุทธ) 
นํามาสูมาตรการ/ปจจัยที่เกี่ยวของ (MEANS) (แผนงาน/โครงการ/เครื่องมือ/กลไก) ของ ศศย.สปท. ไดดังน้ี 

4.2.3.1 กลุมงานที่ 5 การบริหารจัดการและการพัฒนาองคกร 
โครงการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานงานวิชาการของ ศศย.สปท. 
จากประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 (SO) การสรางความเปนเลิศดานงานวิชาการของ ศศย.สปท. 

ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือยกระดับมาตรฐานงานวิชาการดานยุทธศาสตรและความมั่นคงของ ศศย.สปท. 
ตามหลักมาตรฐานสากลกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 และเพ่ือผลิตผลงานทางวิชาการดานความมั่นคงที่
หลากหลาย และตอบสนองในแตละกลุมเปาหมาย ดังน้ัน ศศย.สปท. โดยเฉพาะกองวิชาการที่
เกี่ยวของ จึงควรจัดทําคูมือเอกสารวิชาการที่ไดมาตรฐานสากลตามหลักมาตรฐานสากลกลุมที่ 1 และ
กลุมที่ 2 โดยมีกองแผนและโครงการเชิญผูเช่ียวชาญมาใหคําแนะนําในเรื่องดังกลาว 

โครงการอบรมความรูแกกําลังพลของ ศศย.สปท. ใหสามารถใชเทคโนโลยีในงาน
วิชาการและการบริหารงานของหนวย 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 (WO) การบริหารงานของ ศศย.สปท. โดยใชเทคโนโลยี ซึ่งได
กําหนดกลยุทธในการใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการบริหารจัดการงานของหนวย โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือใหกําลังพล ศศย.สปท. สามารถใชเทคโนโลยีในงานวิชาการและการบริหารงานของหนวย ดังน้ัน 
กผค.ศศย. จึงควรมีการอบรมความรูแกกําลังพลของ ศศย.สปท. ใหสามารถใชเทคโนโลยีในงาน
วิชาการและการบริหารงานของหนวย พรอมทั้งฝกอบรม และทดสอบความรู เพ่ือใหกําลังพล 
ศศย.สปท. ที่สามารถใชเทคโนโลยีในการบริหารงานของหนวย 

โครงการอบรมและทดสอบความรูในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของ ศศย.สปท. 
ภายใตหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) มาใชในการจัดทํา
แผนปฏิบัติราชการ 

จากประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 (ST) การสรางความตอเน่ืองของการบริหารงานของ 
ศศย.สปท. ภายใตหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) มีกลยุทธที่ 1 การบริหารงาน
ของหนวยที่สอดคลองกับหนวยบังคับบัญชาภายใตหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal 
Relationship: XYZ) โดยมีเพ่ือใหกําลังพลของ  ศศย.สปท. ในทุกระดับมีความรูและความตอเน่ืองใน
การนําหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) มาใชในการจัดทําแผนปฏิบัติ
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ราชการ ดังน้ัน กผค.ศศย. จึงควรมีารอบรมและทดสอบความรูในการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของ 
ศศย.สปท. ภายใตหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) เพ่ือใหสามารถ
ดํารงความตอเน่ืองในการนําหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) มาใชใน
การจัดทําแผนปฏิบัติราชการของ ศศย.สปท. 

โครงการทบทวนความสอดคลองของแผนปฏิบัติราชการของ ศศย.สปท. กับแผนปฏิบัติ
ราชการของ บก.ทท. ภายใตหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ)  

จากประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 (WT) การมีแผนการปฏิบัติราชการของ ศศย.สปท. ที่
สอดคลองกับหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) โดยไดกลยุทธในการปรับ
แผนปฏิบัติราชการของ ศศย.สปท. ใหสอดคลองกับหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship: 
XYZ) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหไดแผนปฏิบัติราชการของ ศศย.สปท. ที่สอดคลองกับหลักความสัมพันธ
เชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) ดังน้ัน กผค.ศศย. ควรเชิญผูเช่ียวชาญจากสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมาใหคําแนะนําในการการปรับปรุงและนําแผนปฏิบัติราชการของ 
ศศย.สปท. ที่มีความสอดคลองกับหลักความสัมพันธเชิงเหตุและผล (Causal Relationship: XYZ) มาใช 

4.2.3.2 กลุมงานที่ 2 การรักษาความม่ันคงของรัฐ 
โครงการเผยแพรและแลกเปลี่ยนองคความรูดานยุทธศาสตรและความม่ันคงผาน

ชองทางดิจิทัล 
จากประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 (WO) การบริหารงานของ ศศย.สปท. โดยใชเทคโนโลยี 

โดยมีกลยุทธ ไดแก การใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการบริหารจัดการงานของหนวย และมี
วัตถุประสงคเพ่ือขยายชองทางเผยแพรและแลกเปลี่ยนองคความรูดานยุทธศาสตรและความมั่นคง
ผานชองทางดิจิทัล ดังน้ัน กผค.ศศย. ควรทําการเผยแพรและแลกเปลี่ยนองคความรูดานยุทธศาสตร
และความมั่นคงผานชองทางดิจิทัล โดยการสรางและปรับปรุงชองทางดิจิทัล ผูเขาใชบริการ/ อัตรา
การเติบโตของจํานวนผูเขาใชบริการในชองทางดิจิทัลของ ศศย.สปท. เพ่ือขยายชองทางเผยแพรและ
แลกเปลี่ยนองคความรูดานยุทธศาสตรและความมั่นคงผานชองทางดิจิทัลตอไป 

อยางไรก็ตาม แนวความคิดทางยุทธศาสตรของ กห. ประเด็น การผนึกกําลังปองกันประเทศ 
มีปจจัยสูความสําเร็จ (Critical Key Success Factors) “ประเด็น 05 การรับฟงความเห็นจากทุกภาคสวน” 
เปนปจจัยที่ยังขาดหาย (Missing Links) ซึ่ง ศศย.สปท. ควรสรางความรับรูและสรางความเขาใจจากประชาชน
ผานงานวิชาการที่เกี่ยวของ เชน การดําเนินการศูนยวิจัยและคณะผูเช่ียวชาญดานอาเซียน (SAREC) การประชุม
เชิงสัมมนาทางวิชาการศูนยอาเซียนศึกษา  เพ่ือสรางการมีสวนรวมระหวางกองทัพและภาคสวนอ่ืน เปนตน
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ประวัติยอผูวิจัย 
 
ช่ือ-สกุล   พันโท ธํารงชัย หนุนภักดี 
   
วัน เดือน ปเกิด  19 มิถุนายน 2525 
  
การศึกษา  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟาสื่อสาร โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา 

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงกลยุทธ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
  
ประวัติการทํางาน
  
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 

 
 
ตําแหนงปจจุบัน  ประจํา กองภูมิภาคศึกษา ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 

- นายทหารศูนยขาว ทําการแทนผูบังคับกองรอยวิทยุและศูนยขาว กองพัน
ทหารสื่อสารที ่3 กองพลทหารราบที ่3 

- นักบินตอนบินปกหมุนโจมตี กองบินปกหมุนที่ 3 กองพันบิน ศูนยการบิน
ทหารบก 

- นายทหารสงกําลังบํารุง กองบินปกหมุนที ่3 กองพันบิน ศูนยการบินทหารบก 
- นายทหารปฏิบัติการ กองบินปกหมนุที ่3 กองพันบิน ศูนยการบินทหารบก 
- นายทหารนิรภัยการบิน กองบินปกหมุนที ่3 กองพันบิน ศูนยการบิน

ทหารบก 
- ผูบังคับกองรอยบิน กองพลทหารราบที ่3 
- หัวหนาแผนกแผน กองสงกําลงับํารุง ศูนยการกําลังสํารอง หนวยบัญชาการ

รักษาดินแดน 
- หัวหนาแผนกแผน กองสงกําลังบํารุง ศูนยการนักศึกษาวิชาทหาร 

หนวยบัญชาการรักษาดินแดน 
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