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ข 

บทคัดย่อ 

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและความมั่นคง (ศปร.) ก าหนดแผน
ยุทธศาสตร์ พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕ ข้ึน เพื่อเป็นการด าเนินวางแผน อ านวยการประสานงาน ก ากับดูแล และ
ด าเนินการเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ และการขยายผลแนวทาง
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษตริย์และพระบรมวงศ์ โดยเน้นการ
แก้ปัญหาและการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนการขับเคลื่อน และการก ากับกับติดตาม
ผลที่สะท้อนประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม การก าหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์ฯ ให้
ความส าคัญกับความสอดคล้องกับการขับเคลื่อน “ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง” ที่มีการระบุ
เป็นหนึ่งในหลักการส าคัญของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย ดังปรากฏในมาตรา ๗๕ วรรค ๑ และมาตรา 
๒๕๗ วรรค ๑ รวมทั้งเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์การ
สหประชาชาติกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการ
สร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมทางสังคมแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่๑๒ (พ.ศ.
๒๕๖๐-๒๕๖๔ ) 

ผลจากการประเมินสถานการณ์ภายนอก และปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร (SWOT Analysis) เมื่อ
น ามาประมวลความสอดคล้อง (TOWS Analysis) ท าให้ได้ประเด็นส าหรับการก าหนดยุทธศาสตร์ และการ
ขยายต่อยอด โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนา “คน องค์ความรู้ และระบบ” น ามาซึ่งการก าหนดวิสัยทัศน์ 
เป้าประสงค์หลัก และยุทธศาสตร์ โดยวิสัยทัศน์ของหน่วยคือ “หน่วยงานหลักของกองทัพไทย ในการ
ขับเคลื่อนงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือความ
มั่นคง โดยมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” และมีแผนยุทธศาสตร์ ศปร. พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕ ประกอบด้วย          
๓ ยุทธศาสตร์หลัก คือ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เผยแพร่และขับเคลื่อนองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาระบบและสมรรถนะในการประสานความร่วมมือ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และยุทธศาสตร์ที่ ๓  การพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ  

เพื่อให้บรรลเุปา้หมายตามแผนยุทธศาสตร์ศปร.ที่ก าหนดไว้ ศปร.จึงให้ความส าคัญ กับการสร้างและ
ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจแผนยุทธศาสตร์ ศปร.แก่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องการเช่ือมโยง กับแผนกอื่นๆการ
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี การรายงานผลตามรายไตรมาสและประจ าปี 
การติดตามผลตามตัวช้ีวัด และประเมินผลระยะครึ่งแผน และครึ่งปีสดุท้ายของแผนทั้งนี้เป็นการปฏิบัติงาน
บนฐานค่านิยมของ ศปร.  

 
 
 
 



ค 

ค าน า 
 ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด ารอและความมั่นคง : ศปร. ในฐานะหน่วยงานหหลัก
ของกองทัพไทย ในการด าเนินงาน วางแผน อ านวยการประสานงาน ก ากับดูแล และด าเนินการเกี่ยวกับโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ หลักปรัชญาของเศราฐกิจ และการขยายผลแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษตริย์และพระบรมวงศ์  โดยเน้นการแก้ปัญหาและการพัฒนาที่ยั่งยืน จึง
ให้ความส าคัญกับการจัดท าแผนการขับเคลื่อน และการก ากับติดตามผลที่สะท้อนประโยชน์สุขของประชาชน
อยา่งเป็นรูปธรรม ส าหรับการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ของ ศปร. ศปร. พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ เป็นการด าเนินงานที่
มีกรอบในการด าเนินงานการก าหนดเป้าหมายและตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์ฯ  

การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของ ศปร. ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมจากหน.ส่วนราชการ 
ผู้ปฎิบัติราชการในหน่วยงานผ่านการระดมสมอง การสัมภาษณ์ แบบสอบถามผู้ที่มีส่วนที่เกี่ยวข้อง 
และการประชุมร่างแผน เพื่อก าหนดแผนยุทธศาสตร์ที่สามารถสร้างความเข้าใจ และบูรณาการ
ศักยภาพของทุกภาคส่วนมาเป็นกลไกการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ โครงการความมั่นคง และขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างเต็มก าลัง 
เพื่อให้แผนยุทธศาสตร์สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์แวดล้อมและแนวโน้มของโลกและของ
ประเทศไทย  ให้เหมาะสมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ศปร. หวังว่า แผนยุทธศาสตร์ ศปร. จะเป็นส่วนหนึ่งของการจัดท าแผนงานและการ
ด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เพื่อ
บูรณาการ่วมอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องในมิติเปา้หมาย โครงการ งบประมาณ บุคลากร และ
ระยะเวลา น ามาซึ่งประสิทธิผลและการบรรลุเป้าหมายการพัมนาร่วมกัน คือ มั่นคง ยั่งยืน ด้วยหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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บทท่ี  ๑   
บทน า 

๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น  
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท า แผนต่าง ใๆห้สอดคล้อง
และบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมายว่า
ด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ และต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้
บังคับเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ก าหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ใน
การติดตาม การตรวจสอบ และการประเมินผล รวมทั้งก าหนด มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาค
ส่วนด าเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตาม รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทศัน์ “ประเทศไทย 
มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน โดยกระบวนการในการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 
ประกอบด้วย  ๑. ศึกษาสถานการณ์ภายในและภายนอกประเทศ ทั้งอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต บน
หลักฐานเชิงประจักษ์  ๒. ยกร่างยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ให้ สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา
ประเทศที่ส าคัญและแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง  ๆและจัดให้มีการมีส่วนร่วมและรับ ฟังความเห็นต่อร่างยุทธศาสตร์
ชาติจากทุกภาคส่วน ๓. จัดท ายุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ ที่มีเป้าหมายและแนวทางการพัฒนา
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ประเทศไทย ประเด็นการพัฒนาประเทศที่ส าคัญ แนวทางการ แก้ไขปัญหา และความเห็นจาก
ภาคส่วนต่าง ๔. จัดท าโครงการและการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ ผ่านแผนปฏิบัติ
การและ แผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ โดยมุ่งเน้นการด าเนินการที่ก่อให้เกิดการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์
ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศๆ ๕. ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลความส าเร็จของ นโยบาย แผนงาน และ
โครงการ เพื่อน าไปสู่การปรับปรุง แผนระดับต่าง ๆ และโครงการ ให้สามารถส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ  

   การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านความมั่นคง ระยะที่ 
๑ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ได้ยึดถือแนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๐  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ที่
ก าหนดวิสัยทัศน์ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา



๗ 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” รวมทั้งแผนระดับที่ ๒ ได้แก่ ๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒) แผนการปฏิรูปประเทศ ๓) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และ ๔) นโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) ตลอดจนยึดถือ ตามอ านาจหน้าที่
ของกระทรวงกลาโหมที่กฎหมายก าหนด  ส าหรับการทบทวนและวิเคราะห์การประเมินสถานการณ์ 
ปัญหา และความจ าเป็น พบว่า สภาวะแวดล้อม ด้านความมั่นคงของโลกมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่
ยุค New Digital Generation หรือ Digital Migration ที่ระบบข้อมูล ดิจิตอลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มีบทบาทน าที่ส าคัญ ระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้เปลี่ยนแปลงไปสู่ ความสัมพันธ์แบบหลายข้ัว
อ านาจ (Multi-Polar) และใช้กลไกความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจในรูปแบบต่างๆเปน็เครื่องมือ ตลอดจน
มีการช้ีน านโยบายและอ้างอิงประเด็นด้านสิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และสิ่งแวดล้อม  รวมทั้งมีความ
ขัดแย้งทางด้านอุดมการณ์และความเช่ือทางศาสนา ซึ่งในส่วนของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  มีการ
ให้ความส าคัญกับการด าเนินการในกรอบความร่วมมืออาเซียนเพิ่มข้ึน ส าหรับภายในประเทศนั้น 
สถานการณ์ ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงมีอยู่ รวมทั้งยังมีปัญหาต่างๆ ที่มีผลกระทบ
ต่อความมั่นคงด้วย   การด าเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายส าคัญในภาพรวมระยะ ๒๐ ปีที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” โดยประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติและทุก
ระดบั  

การจัดท าแผนปฏิบัติราชการซึ่งถือว่าเป็นแผนระดับที่ ๓ ที่ต้องสอดรับกับแผนที่ ๑  
และแผนที่๒ ตามมติคณะรัฐมนตรี หน่วยงานศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและ
ความมั่นคง(ศปร.) เป็นหน่วยราชการที่ข้ึนตรงส านักผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองบัญชาการกองทัพไทย ได้น า
นโยบายดังกล่าว ร่วมกับแผนการบริหารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และการประเมินผลตาม
ค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หมวด ๒ กระบวนการเชิง
ยุทธศาสตร์ มาก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินงาน และถ่ายทอดลงสู่การปฏิบัติ โดยการจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการ ๕ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าป ีตามล าดับ ให้สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติราชการของกอง
บัญชากองทัพไทย ในการเป็นDigital HQ ในปี ๒๕๖๕ และก้าวเข้าสู่ SMART HQ ในปี ๒๕๘๐ โดยการ
ทบทวนและพัฒนาขีดความสามารถในการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และขยายผล
การสืบสาน รักษา ต่อยอดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใหเ้กิดประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยได้
สามารถน าแนวทางไปศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเอง เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการบริหารจัดการองค์กร
จึงได้จัดแผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี สอดคล้องกับแผนของกองบัญชาการกองทัพไทยในระยะ ๓ ปี พ.ศ. 
๒๕๖๓-๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานต่อไป 



๘ 

 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น จึงท าให้ผู้ศึกษาซึ่งเป็นบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในองค์กร มองเห็น
ความส าคัญของการสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์ประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริและความมั่นคง (ศปร.) โดยน าแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี แผนปฏิบัติราชการ 
ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ของกระทรวงกลาโหม  และแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการ
กองทัพไทยมาศึกษาและเป็นแนวทางในการสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรทุกระดับอย่างมีคุณภาพ ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ และเกิดผลสัมฤทธ์ิบรรลุเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติต่อไป จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถศูนย์ประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและความมั่นคง ระยะ ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕  

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

๑.๒.๑ เพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการด าเนินการของ ศปร. ทั้งปัจจัยภายนอก  
โอกาสและภัยคุกคาม และปัจจัยภายในของจุดอ่อน จุดแข็ง โดยการวิเคราะห์ SWOT Analysis 

๑.๒.๒ เพื่อจัดท าแผนกลยทุธ์ในการสร้างโอกาสในการพฒันาขีดความสามารถของ ศปร. โดยการ
ใช้ TOWS Matrix 

๑.๒.๓ ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้กับผู้บริหาร ศปร. 

๑.๓ ขอบเขตของการศึกษา 

๑.๓.๑ ขอบเขตด้านเอกสารและประชากร 
  ๑.๓.๑.๑ การวิเคราะห์เอกสาร (Documentary Analysis) ที่น่าเช่ือถือประกอบด้วยข้อมูล 

สถิติต่างๆยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี แผนปฏิบัติ
ราชการ(แผนปี) ของกองบัญชาการกองทัพไทย และ ศปร.  
  ๑.๓.๑.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ ประชากร ประกอบด้วย ผู้บริหาร
ระดับสูง และผู้บริหารระดับต้นของหน่วยงาน 
 ๑.๓.๒ ขอบเขตด้านพื้นที่ศึกษา จะศึกษาเฉพาะใน ศปร. 
 ๑.๓.๓ ขอบเขตด้านระยะเวลา ระยะเวลาในการศึกษา ๓ เดือน (เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๓) 

๑.๔ ระเบียบวิธีการศึกษา 

การศึกษาน้ีเป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ 



๙ 

สภาพแวดล้อม ผลกระทบของเหตุการณ์และแนวโน้มทีอ่าจจะเกิดข้ึน รวมถึงศึกษาทางเลือกในการพัฒนา
ขีดความสามารถของหน่วยงาน และน าเสนอแผนกลยุทธ์ในการสร้างโอกาสและการพัมนาต่อยอดใน
อนาคตให้กับหน่วยงาน ซึ่งมีระเบียบวิธีการศึกษา ดังนี้ 
 ๑. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชาระดับสูง ผู้บังคับบัญชาระดับต้น และ
ผู้ปฏิบัติงาน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จ านวน ๙ คน 
 ๒. เครื่องมือในการศึกษา คือ แบบวิเคราะห์การถ่วงน้ าหนักภายในและภายนอก (SWOT Analysis) ส าหรับ
การตรวจสอบตัวแปรสภาพแวดล้อม 
 ๓. วิธีการด าเนินการศึกษา โดยการตรวจสอบสภาพแวดล้อมขององค์กร การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทาง
ยุทธศาสตร์ ด้วยวิธี SWOT Analysis ซึ่งกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกจะใช้ C-PEST Analysis และกรอบการ
วิเคราะห์ปัจจัยภายในจะใช้การวิเคราะห์คุณลักษณะขององค์กร ๗ ประการของ McKinney (McKinney ๗-S 
Framework) และให้กลุ่มตัวอย่างให้น้ าหนักเพื่อระบุปัจจัยหลักด้วยวิธีการให้คะแนน เพื่อจัดล าดับความส าคัญ
ของปัจจัย โดยปัจจัยที่มีค่าคะแนนสูงจะเป็นปัจจัยหลัก และใช้เทคนิคการจับคู่ (SWOT matching หรือ TOWS 
Matrix) น ามาจัดกลุ่มกลยุทธ์และสังเคราะห์เป็นกลยุทธ์ทางเลือก 
 ๔. การวิคราะห์ข้อมูล โดยพิจารณาคัดเฉพาะจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค ตามล าดับคะแนน การ
จัดล าดับความส าคัญของตัวแปร สร้างตาราง Matrix ของแต่ละประเภท  

๑.๕ ข้อจ ากัดของการศึกษา 

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บังคับบัญชาระดับสูง และระดับต้น  จ าเป็นต้องใช้ 
เวลาในการนัดหมาย ซึ่งอาจต้องมกีารปรบัเปลี่ยนตามความเหมาะสม และเนื่องจากอยู่ในสถานการณ์ของการระบาดของ
โรคไวรัสโคโรน่า โควิด-๑๙ ที่มีการประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน รวมทั้งมีมาตรการเว้นระยะหา่งทางสังคม (Social distencing) 
ส่งผลต่อการเก็บข้อมูล การสัมภาษณ์ การสอบถาม  

๑.๖ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑.๖.๑ ได้ข้อมูลสารสนเทศที่เกิดจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและแนวโน้มที่จะเกิดข้ึน เพื่อ 
การวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจจะเกิดข้ึน น าไปสู่การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT 
Analysis) และการท า TOWS Matrix 
 ๑.๖.๒ ได้แผนปฏิบัติราชการในการพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์ประสานงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริและความมั่นคง เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาระดับสูง 
 
 



๑๐ 

บทท่ี  ๒   
การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมและการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ 

๒.๑ สภาวะแวดล้อมทั่วไป 

๒.๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๘๙)  
“กรอบยุทธศาสตร์ชาติ๒๐ป”ี มีวิสัยทัศน์คือ“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง  

ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนา แล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งมีเป้าหมายของ
ประเทศไทยในปี ๒๕๗๙ คือ “เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคง และยั่งยืนบนฐานการ
พัฒนาที่ยั่งยืน” สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรมมีความเหลื่อมล้ าน้อย คนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็น
พลเมืองที่มีวินัยตื่นรู้ และเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ตลอดชีวิตมีความรู้ มีทักษะและทัศนคติที่เป็นค่านิยมที่ดีมี
สุขภาพร่างกายและจิตใจที่สมบูรณ์ มีความเจริญเติบโตทางจติวิญญาณมีจติสาธารณะและท าประโยชนต์อ่
ส่วนรวม มีความเป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียนและพลเมืองโลก ประเทศไทยมีบทบาทที่ส าคัญในเวที
นานาชาติ ระบบเศรษฐกิจตั้งอยู่บนฐานของการใช้ นวัตกรรมน าดิจิทัลสามารถแข่งขันในการผลิตได้และ
ค้าขายเป็น มีความเป็นสังคมประกอบการมีฐานการผลิต และบริการที่มีคุณภาพและรูปแบบที่โดดเด่น
เป็นที่ต้องการในตลาดโลกเป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ เช่น การให้บริการคุณภาพทั้งด้านการเงิน
ระบบโลจิสติกส์บริการด้านสุขภาพและท่องเที่ยวคุณภาพเป็นครัวโลกของอาหารคุณภาพและปลอดภัย
เป็นฐานอุตสาหกรรมและบริการอัจฉริยะ ที่เป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ที่ใช้นวัตกรรมทุนมนุษย์ทักษะ
สูงและเทคโนโลยีอัจฉริยะมาต่อยอดฐานการผลิต และบริการที่มีศักยภาพ ในปัจจุบันและพัฒนาฐานการ
ผลิตและบริการใหม่ๆ เพื่อน าประเทศไทยไปสู่การมีระบบเศรษฐกิจสังคมและ ประชาชนที่มีความเป็น
อัจฉริยะ” ในการที่จะบรรลุวิสัยทัศน์และท าให้ประเทศไทยพัฒนาไปสู่อนาคตที่พึงประสงค์นั้นจ าเป็น
จะต้องมีการ วางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาในระยะยาว และก าหนดแนวทางการพัฒนาของ
ทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปทิศทางซึ่งยุทธศาสตร์ที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปีต่อ
จากนี้ไป ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ซึ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง คือ  

ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง  มีเป้าหมายทั้งในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและ 
ช่วยลดและป้องกันภัยคุกคามจากภายนอก รวมทั้งสร้างความเช่ือมั่นในกลุ่มประเทศอาเซียนและ
ประชาคมโลกที่มีต่อประเทศไทยกรอบแนวทางที่ต้องให้ความส าคัญ อาทิ  

(๑) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองระบบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

(๒) การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความมั่นคงทางการเมือง 



๑๑ 

ขจัดคอร์รัปช่ันสร้างความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม   
(๓) การรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเรียบร้อยภายในตลอดจนการ 

บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล 
(๔) การพัฒนาระบบกลไกมาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับและรักษา 

ดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่   
(๕) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศการรักษา 

ความสงบเรียบร้อย ภายในประเทศสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ   
(๖) การพัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ 

รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม   
(๗) การปรับกระบวนการท างานของกลไกที่เกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากข้ึน 

 ๒.๑.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) 
  แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลักการส าคัญ ๖ ประการ คือ (๑) ยึด “หลักปรัชญาเศรษฐกจิ
พอเพียง”ต่อเนื่องมาตั้งแต่แผนพัฒนาฯฉบับที่ ๙ เพื่อให้เกิดการบูรณาการการพัฒนาในทุกมิติอย่าง
สมเหตุสมผล มีความพอประมาณ และมีระบบคุ้มกันและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี  (๒) ยึด“คนเป็น
ศูนย์กลางการพัฒนา” (๓) ยึด “กรอบยุทธศาสตรช์าติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)” ซึ่งถือว่าเป็นแผน
แม่บทหลักของประเทศทีม่ีวิสัยทัศน์ : ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแลว้ด้วยการ
พัฒนาตามหลกัปรชัญา เศรษฐกิจพอเพียง (๔) ยึด “เป้าหมายอนาคตของประเทศไทยปี ๒๕๗๙” มาเป็นกรอบ
ในการก าหนดเปา้หมาย ที่จะบรรลใุน ๕ ปีแรก และเป้าหมายระดับย่อยๆ ลงมา (๕) ยึด “หลักการเจริญเตบิโต
ทางเศรษฐกิจที่ลดความ เหลื่อมล้ําและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของ
การใช้ภูมิปัญญาและ นวัตกรรม” และ (๖) ยึด “หลักการน าไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสมัฤทธ์ิอย่างจริงจงัใน ๕ 
ปีที่ต่อยอดไปสู่ผลสมัฤทธ์ิ ที่เป็นเป้าหมายระยะยาว”โดยมวัีตถุประสงค์และเป้าหมายรวมของการพัฒนา ดังนี้ 

วัตถุประสงค์  
(๑) เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ วินัย  

มีค่านิยมที่ดี  มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจนเป็นคนเก่งที่
มีทักษะ ความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต   

(๒) เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการ 
เข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมีความ
เข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้   

(๓) เพื่อให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน สร้าง 



๑๒ 

ความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิม และขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากข้ึน 
สร้างความเข้มแข็งของ เศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า   

(๔) เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้ 
สามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน   

(๕) เพื่อให้การบริหาราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมี 
การท างานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา  

(๖) เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมือง 
เพื่อรองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่   

(๗) เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเช่ือมโย (Connectivity) กับประเทศ 
ต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้
ประเทศไทยมีบทบาทน าและ สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความ
ร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับ อนุภูมิภาคภูมิภาค และโลก   

เป้าหมายรวม  
(๑) คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ 
(๒) ความเหลื่อมล้ําทางด้านรายได้และความยากจนลดลง  
(๓) ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้   
(๔) ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่ 

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และน้ า   
(๕) มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้าง 

ภาพลักษณ์ และเพิ่มความเช่ือมั่น ของนานาชาติต่อประเทศไทย   
(๖) มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบ 

ได้ กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน   
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์ ดังนี้   

(๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์   
(๒) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม  
(๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน   
(๔) ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน   
(๕) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งค่ังและ 

ยั่งยืน  



๑๓ 

(๖) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ  
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย   

(๗) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์   
(๘) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม   
(๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
(๑๐) ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศและการพัฒนา 

๒.๑.๓ โครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด ารินั้นได้รับการริเริ่มข้ึนตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ ๙ เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติได้ไม่นาน โดยงานสังคมสงเคราะห์ส่วนใหญ่จะเป็นพระราชด ารัสด้าน
การแพทย์ที่พระราชทาน ความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาปัญหาเฉพาะหน้าในระยะแรกนั้นโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด าริ มีลักษณะการด าเนินการศึกษาค้นคว้าและทดลองเป็นการส่วนพระองค์ เพื่อเตรียมพระองค์ด้าน
ข้อมูลและความรู้ที่จะทรงน าไปประยุกต์ใช้ในการแก้ ปัญหาและเผยแพร่วิทยาการสู่เกษตรกร โดยเริ่มโครงการ
จากในเขตพื้นที่รอบๆ ที่ประทับในส่วนภูมิภาคก่อน จากนั้นจึงขยายขอบเขตออกไปสู่พื้นที่เกษตรกรรมที่กว้าง
ข้ึน ภายใต้หลักการท างานที่ส าคัญคือ โครงการฯ ต้องสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ราษฎรก าลังประสบอยู่
ได้อย่างรีบด่วนและมี ผลในระยะยาย โดยที่การพัฒนานั้นต้องเป็นไปตามล าดับข้ันตอนตามความจ าเป็นและ
ประหยัด ผู้ที่ได้รับประโยชน์คือ ประชาชนที่สามารถ "พึ่งพาตนเองได้" ในที่สุด ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาต ิโดยมีขั้นตอนในการด าเนินงานตั้งแต่การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เช่น สภาพภูมิประเทศ 
สภาพภูมิอากาศ แหล่งน้ า และการประกอบอาชีพ ก่อนที่จะเสด็จพระราชด าเนินไปยังพื้นที่ เพื่อส ารวจและเก็บ
ข้อมูลจริงจากประชาชนและเจ้าหน้าที่ประจ าท้องถ่ิน แล้วจึงทรงวางแผนพัฒนาและพระราชทาน
ข้อเสนอแนะให้รัฐบาลร่วมด าเนินการตามพระ ราชด าริในโครงการต่างๆ โดยพระองค์เสด็จฯ ร่วมทรงงาน
กับหน่วยงานของรัฐทุกฝ่าย ทั้งพลเรือน ต ารวจ ทหาร เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ อย่างจริงจัง ซึ่งแต่ละ
โครงการมีก าหนดเวลาในการปฏิบัติการให้เสร็จสิ้นในระยะเวลาอันสั้น หากเป็นโครงการระยะยาวจะมี
เวลาด าเนินงานตั้งแต่ ๕ ปีข้ึนไป 

นอกเหนือจากการปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแล้ว งานของโครงการฯ ยังมีลักษณะ 
ของงานวิชาการอีกด้วย กล่าวคือ จะมีโครงการวิจัย ค้นคว้าและทดลองของศูนย์ศึกษาการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริต่างๆ ที่ตั้งอยู่ในทุกภูมิภาค ท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่วิทยาการที่
ทันสมัยให้แก่เกษตรกรในการ จัดท าโครงการต่างๆ ตามหลักวิชาการก่อน เพื่อพิจารณาความเป็นไปได้
และประโยชน์ที่คุ้มค่า จากนั้นจึงจะเสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณในการจัดท า หากโครงการใด
ติดขัดด้านระเบียบ วิธีการ งบประมาณ เป็นผลให้เกิดความล่าช้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังได้



๑๔ 

พระราชทานกองทุนส่วนพระองค์ เพื่อให้โครงการด าเนินการต่อไปได้และทันกับการแก้ไขปัญหาโดยมี
ส านักงานคณะ กรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (กปร.) เป็น
หน่วยงานช่วยประสานงานและแผนงานต่างๆ ให้สอดคล้องกันโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 
๙ ทรงเสด็จพระราชด าเนินทรงก ากับดูแล ตลอดจนทรงติดตามผลการด าเนินการและเสด็จพระราช
ด าเนินกลับไปยังโครงการฯ ทุกครั้งที่มีโอกาส เพื่อทอดพระเนตรความเจริญก้าวหน้าของโครงการฯ ให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีมากกว่า ๔,๘๐๐ กว่าโครงการ โดยด าเนินการตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงทั้งสิ้น   

 ๒.๑.๔ นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๖๓ 
นโยบายทั่วไป 

กระทรวงกลาโหมยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติน้อมน าพระปฐมบรมราช 
โองการ ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใน
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มาเป็นหลักในการ
บริหารราชการโดยให้ด าเนินการตามภารกิจที่ก าหนดไว้ในบทบัญญัติ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พ.ศ. ๒๕๖๐และยึดถือการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
นอกจากนี้จะต้องยึดมั่น กฎหมาย กฎข้อบังคับ ระเบียบประกาศและค าสั่งที่เกี่ยวข้องรวมถึงนโยบาย และ
มติคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา เมื่อ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ทั้ง
นโยบายหลัก ๑๒ ด้านและนโยบายเร่งด่วน ๑๒ ด้าน มติสภากลาโหมตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติแผนแมบ่ท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่๑๒ 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติโดยให้ปฏิบัติตามนโยบาย การปฏิบัติราชการใน
ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศ  ด้านการปฏิรูปกองทัพและการส่งเสริมการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล และด้านการสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาที่ส าคัญของชาติ การ
พัฒนาประเทศ การบรรเทาภัยพิบัติและการช่วยเหลือประชาชน ดังนี ้

๑.๑  ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศพัฒนาศักยภาพ ด้านการ 
ป้องกันประเทศ โดยยกระดับขีดความสามารถให้มีความพร้อมในการป้องกัน และรกัษาอธปิไตยของประเทศสามารถ
แก้ไขปญัหาและรรับมือกับภัยคุกคามรวมทั้งปัญหาที่อาจกระทบต่อความมั่นคงในทุกมิติ ทุกรูปแบบและทุกระดับ
ความรุนแรงตลอดจน สามารถพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัติรย์ เอกราช อธิปไตย บรูณภาพแห่งอาณาเขต 
และเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิ อธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อย 
รวมถึงการเสรมิสรา้ง  ความสัมพันธ์อันดีกับนานาประเทศ พัฒนาและเสริมสร้างความรว่มมอืด้านความมัน่คงทางทหาร
และรักษาดลุยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
   ๑.๒ ด้านการปฏิรูปกองทัพและการส่งเสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการในกระทรวงกลาโหม ให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม 



๑๕ 

เพื่อให้สามารถรองรับภารกิจทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการปฏิรูประบบงานให้เกิด
การบูรณาการการท างาน ร่วมกันอย่างเป็นระบบรวมทั้งการปรับปรุงและพัฒนาสวัสดิการและคุณภาพชีวิต ตลอดจน
ดูแลขวัญก าลังใจของก าลังพล ระบบกฎหมายการใช้จ่ายงบประมาณ  ตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
และเป็นไปตามหลักสากล ด้วยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ  
 ๑.๓ ด้านการสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาที่ส าคัของชาติ การพัฒนาประเทศ การบรรเทาภัยพิบัตแิละ
การช่วยเหลอืประชาชน พัฒนาขีดความสามารถของส่วนราชการ ของกระทรวงกลาโหมให้มคีวามพรอ้ม มียุทโธปกรณ์ที่
ทันสมัยและเพียงพอสอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศ เพื่อให้สามารถส่งเสริมและสนับสนุนส่วนราชการพลเรอืน
และภาคเอกชนในการเสรมิสร้างความมัน่คงรวมทัง้การใช้ก าลังทหารเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ การสราํงอาชีพ
และรายได้ทีย่ั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจน
การสนับสนุนการแก้ไขปัญหา ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
ตามนโยบายของรัฐบาล 

นโยบายเร่งด่วน 
  กระทรวงกลาโหมให้ความส าคัญเร่งด่วนในการขับเคลื่อนโยบายเร่งด่วนของรฐับาล เพื่อเป็นการ
สร้างหลักประกันพื้นฐานในการรองรบัการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ และการพัฒนาศักยภาพของกระทรวงกลาโหม
ในระยะยาว โดยมีนโยบายเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ ดังนี ้
  ๑. ด้านการเสริมสร้างความมั่นคงและปลอดภัยของประเทศ 

๑.๑ ให้ความส าคัญและความเรง่ด่วนสูงสุดในการพิทักษ์รักษาและเทิดทูน  
สถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสมพระเกียรติด้วยการมรีะบบถวายความปลอดภัย ที่มีประสิทธิภาพปอ้งกัน
และปราบปรามการกระท าที่ล่วงละเมิดพระบรมเดชานุภาพ  ในทุกรูปแบบเพื่อให้สถาบันพระมหากษัตริย์
คงเป็นศูนย์รวมจิตใจที่มั่นคงและยั่งยืน ของประชาชนชาวไทยและเป็นสถาบันหลักที่ส าคัญยิง่ตลอดไป  
   ๑.๒ น้อมน าพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะรักษา สืบสาน และต่อยอด และครอง
แผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขของอาณาราษฎรตลอดไป”  ไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยเร่งรัดการด าเนินการดังนี้ 

๑.๒.๑ สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชา หลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด ารใํนพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธเํบศร 
มหาภมูพิลอดลุยเดชมหาราช บรมนาถบพติร โดยการสร้างองค์ความรู้และการฝึกอาชีพต่างๆให้ก าลังพล 
และครอบครัวภายในหน่วยทหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การจัดการฝึกอบรม เรียนรูการเกษตรแบบครบ
วงจรภายใต้ศาสตรพ์ระราชาในพื้นที่หน่วยทหารและประชาชนโดยทั่วไป 

๑.๒.๒ ด าเนินโครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. โดยให้ ส่วน 
ราชการของกระทรวงกลาโหมจัดท าโครงการรักษ์คลองคูเมืองเดิมเฉลิมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ รวมทั้ง โครงการจิตอาสาพระราชทานในการสนบัสนนุการ
บรรเทาสาธารณภัย โดยมุ่งเน้นการสร้างการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนในการที่จะสนองตามพระบรมราโชบาย
เพอื่พฒันาสงิ่แวดลอ้ม และคุณภพชีวิตของประชาชน ในการสราํงความกินดี อยู่ดี และการเสียสละเพื่อส่วนรวม
ให้กับประชาชนในทุกด้าน 



๑๖ 

๑.๓ เสริมสร้างศักยภาพกองทพัและระบบการป้องกันประเทศให้มีความพร้อม  
ทั้งในด้านก าลังพล การข่าวกรอง อาวุธยุทโธปกรณ์ การฝึกศึกษา การส่งก าลังบ ารุง การระดมสรรพก าลงั
เพื่อการทหาร และระบบการควบคุมบังคับบัญชาที่ทันสมัย 
   ๑.๔ เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและความร่วมมือทางทหาร กับ
ประเทศสมาชิกอาเซียน และนานาชาติ รวมถึงองค์กรระหว่างประเทศ โดยน ากลไกของคณะกรรมการใน
ระดับต่างๆ และการทูตฝ่ายทหารมาใช้ในเวทีระหว่างประเทศ  ทั้งแบบทวิภาคีและพหุภาค 

๑.๕ ด าเนินกิจกรรมความร่วมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียน ภายใต้กรอบการประชุม 
รฐัมนตรีกลาโหมอาเซยีน (ASEAN Defence Ministers Meeting : ADMM) และการประชุมรัฐมนตรีกลาโหมอาเซยีนกบั
รัฐมนตรีกลาโหมประเทศคู่เจรจา (ASEAN Defence Ministers Meeting-Plus : ADMM-Plus)  

๒. ด้านการปฏิรปูกองทพัและการสง่เสริมการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
๒.๑ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการของกระทรวงกลาโหมและก าลังพลให้มี 

ความทันสมัย มีขนาดเหมาะสม มีขีดความสามารถเข้มแข็ง ทันสมัย ความยืดหยุ่นคล่องตัว 
๒.๒ เร่งรัดการน าก าลังพลส ารองเข้าท าหน้าที่ทหารเป็นการช่ัวคราว ในหนว่ยก าลงัรบและ 

หนว่ยสนบัสนุนการรบให้มีผลการปฏบิตัอิย่างเป็นรูปธรรมตามกรอบของกฎหมายที่ก าหนด 
   ๒.๓ เร่งรัดการน าข้าราชการพลเรือนกลาโหมมาบรรจุรับราชการ เพื่อทดแทนการบรรจุ
ก าลังทหารประจ าการโดยพิจารณาให้ครอบคลุมทุกส่วนราชการ ของกระทรวงกลาโหมและกองอ านวยการรักษาความ
มั่นคงภายในราชอาณาจักร และการบริหารจัดการก าลังพลอื่น  ๆ

๒.๔ ปรับปรุงระบบบริหารจัดการการฝึกและศึกษาทั้งในสถาบันการศึกษา ในสังกัด 
กระทรวงกลาโหมทุกระดับ และการศึกษาในหลักสตูรตามแนวทางการรับราชการ 
   ๒.๕ พัฒนาระบบงานด้านการข่าวให้มีความเหมาะสมและทันสมัย ด้วยการสร้างความ
ร่วมมืออย่างบูรณาการกับทุกภาคส่วนและหน่วยงานข่าวกรอง ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง 

๒.๖ เร่งรัดการส่งเสริมและต่อยอดการวิจัยพัฒนา และอุตสาหกรรม ป้องกันประเทศของ 
ส่วนราชการของกระทรวงกลาโหม และสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ โดยจัดท าแนวทางการบรูณาการในการ
ท างานรวฃ่วมกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 

๒.๗ เร่งรัดการพัฒนาขีดความสามารถทั้งในด้านก าลังพล เครื่องมือ องค์ความรู้ และระบบ 
บริหารจัดการในการปฏิบัติการด้านไซเบอร์ เพื่อรองรับภัยคุกคาม ด้านไซเบอรท์มี่ผีลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ
อย่างต่อเนื่อง 
   ๒.๘ พัฒนาขีดความสามารถด้านกิจการอวกาศของกระทรวงกลาโหม ทั้งด้านดาวเทียม
สื่อสาร ด้านดาวเทียมถ่ายภาพ และด้านการเฝ้าระวังทางอวกาศ 
   ๒.๙ ส่งเสริมและพัฒนาการอ านวยความยุติธรรมในกระบวนการศาลทหาร และระบบ
กฎหมายทหารโดยยึดมั่นในหลักนิติธรรม และปรับปรุงและพัฒนากฎหมาย ให้ทันสมัย 
   ๒.๑๐ พัฒนาระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ พร้อม
กับส่งเสริมให้มีการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล  โปร่งใส และปลูกจิตส านึก  ให้ตระหนักถึงผลกระทบ
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จากการทุจริตประพฤติมิชอบต่อหน่วยงานและประเทศชาติ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดผลสัมฤทธ์ิอย่าง
เป็นรูปธรรม 
   ๒.๑๑ เรง่รดัในการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 
โดยค านึงถึงความพร้อม และขีดความสามารถของส่วนราชการ มีความโปรง่ใส ตรวจสอบได้ และเป็นไป
ตามเป้าหมายและมาตรการที่รัฐบาลก าหนด 
   ๒.๑๒ ให้ส่วนราชการของกระทรวงกลาโหม และหน่วยงานของรัฐ  ในการก ากับของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจัดท าแผนปฏบิตักิาร และแผนงานอื่นๆของกระทรวงกลาโหม ให้มีความสอดคล้องและ
เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนอื่น  ๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายส าคัญในภาพรวมระยะ ๒๐ป ีที่เป็นรูปธรรมชัดเจน คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” 
   ๒.๑๓ ให้น าการพัฒนาระบบราชการของกระทรวงกลาโหม มาเป็นกลไก และขับเคลื่อนใน
การบริหารงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างต่อเนื่อง 
และเป็นรูปธรรม  
   ๒.๑๔ สร้างการรับรู้และความเข้าใจแก่ประชาชนให้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง และ
เพียงพอ  เพื่อขจัดปัญหาการสร้างข้อมูลข่าวสารอันเป็นเท็จ (Fake News) ที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติภารกิจของ
กระทรวงกลาโหมได้อย่างทันท่วงที 

๒.๑๕ พัฒนาศักยภาพของทหารผาํนศึกโดยเพิ่มประสิทธิภาพการสงเคราะห์ทหารผ่าน 
ศึกและครอบครัว ให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี และตอบแทนคุณความดี  
   ๒.๑๖ พัฒนาสวัสดิการและคุณภาพชีวิตของก าลังพลรวมทั้งครอบครัว ด้วยการสร้าง
ขวัญ และก าลงัใจในการปฏบิตัริาชการ 
  ๒.๓ ด้านการสนบสันนุรฐับาลในการแก้ไขปญัหาทีส่ าคัญของชาติ การพฒันาประเทศ การบรรเทา
ภัยพิบัติ และการช่วยเหลอืประชาชน 
   ๒.๓.๑ ใหด ารงความตอ่เนือ่งในการสนบสันนกุารแกไํขปญหัาทสี่ํคญัของชาติ และปญัหา
ความเดือดรอ้นของประชาชน 
   ๒.๓.๒ ให้ความส าคัญกับการสนับสนุนงานที่เป็นนโยบายของรัฐบาล ซึ่งใช้ศักยภาพของ
ทหารในการด าเนินการ เพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชน 
   ๒.๓.๓ ใหก้ารสนับสนนุการด าเนนิการของกองอ านวยการรกัษาความมั่นคง ภายใน
ราชอาณาจกัร และศูนย์อ านวยการรักษาผลประโยชน์ของชาตทิางทะเล  ในการแก้ไขปัญหาของชาติและประชาชนให้
ครอบคลมุในทุกมิต ิ
   ๒.๓.๔ บรูณาการรว่มกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการ ความเสีย่ง
จากสาธารณภัยโดยเฉพาะการป้องกนัและลดผลกระทบจากสาธารณภัย รวมทั้งการให้ความช่วยเหลอืประชาชนได้อยา่ง
ทันท่วงที 
   ๒.๓.๕ ส่งเสริม และสนบัสนนุการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยใช้ศักยภาพ และ
ทรัพยากรของกระทรวงกลาโหมในการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ในภูมิภาค 
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๒.๒ สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร 

  ๒.๒.๑  วิสัยทัศน์และทิศทางนโยบายกองบัญชาการกองทัพไทย 
    กองบัญชาการกองทัพไทย นโยบาย ผบ.ทสส. ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
ภายใต้วิสัยทัสน์ บก.ทท. “เป็นองค์กรน าท่ีทันสมัย ในการอ านวยการร่วมด้านการป้องกันประเทศ และ
การปฏิบัติทางทหารเพ่ือความมั่นคง เป็นท่ีเชื่อมั่นของรัฐบาล ประชาชน และเป็นท่ียอมรับของมิตร
ประเทศ”  

  นโยบายท่ัวไป และนโยบายเฉพาะ ดังนี ้

๑. การพิทักษ์เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ถือเป็นภารกิจที่ตอ้งให้ความเร่งด่วนสูงสุด  
ในการถวายความปลอดภัย ป้องกัน และปราบปรามการล่วงละเมิด รวมทั้งสืบสานการพัฒนาตาม
แนวทางปราบปรามการล่วงละเมิด รวมทั้ งสืบสานการพัฒนาตามแนวทางพระราชด าริของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ และ ด าเนินการตามพระราโชบายของพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพวรางกูร โดยมุ่งเน้นการขยาผลกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและกิจกรรมที่ไดร้บั
มอบหมาย อาทิ โครงการจิตอาสาพระราชทาน การแข่งขันการฝึกทางทหารประกอบดนตรี การแข่งขัน
ทหารเกียรติยศ การฝึกร่วมทหารรักษาพระองค์ (ฉก.ทม.รอ.๙๐๔) เป็นต้น 

๒. การป้องกันประเทศ ต้องมีความพร้อมในการป้องกันประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ  
ปฏิบัติการร่วมสามเหล่าทัพภายใต้การอ านวยการของกองบัญชาการกองทัพไทย และมุ่งไปสู่การปฏิบัติการที่ใช้
เครือข่ายเป็นศูนย์กลางที่ส าคัญ ได้แก่ 
    ๒.๑ พัฒนาขีดความสามารถของศูนย์บัญชาการทางทหาร โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนแนวคิดการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง สามารถใช้งาน
ระบบแผนที่สถานการณ์ร่วม (หรือ COP) และระบบรายงานและแลกเปลี่ยนข่าวสารทางทหาร(หรือ MTF) 
ตลอดจนสามารถเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับศูนย์ปฏิบัติการเหล่าทัพได้อย่างเป็นรูปธรรม 
    ๒.๒ พัฒนาและบูรณาการระบบงานข่าวกรองของกองทัพไทย มุ่งเน้นระบบ
ฐานข้อมูลร่วม ตลอดจนพัฒนาขีดความสามรถของยุทโธปกรณ์และเครื่องมือในการปฏิบัติงานด้านการ
ข่าวที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา สนับสนุนการปฏิบัติการข่าวกรองรว่มของ
กองทัพไทย 
    ๒.๓ บูรราการการฝกึของกองทัพไทยทุกระดับ ให้สอดคล้องกับการเตรียมก าลงั
และใช้ก าลังตามแผนป้องกันประเทศ รวมทั้งน าแนวคิดการปฏิบัติการใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางมาใช้ใน
การฝึก 
    ๒.๔ พัฒนาขีดความสามารถด้านไวเบอร์ของกองทัพไทย โดยใช้ศูนย์ไซเบอร์
ทหาร รวมทั้งกลไกคณะกรรมการความมั่นคงปลอดภัยและประชาคมไซเบอร์กองทัพไทยในการบูรณาการ
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ร่วมกับเหล่าทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การฝึก การแข่งขัน การจัดท าหลักสูตรการศึกษาด้านไซ
เบอร์ 
    ๒.๕ ขยายความร่วมมือกับมิตรประเทศด้านการสนับสนุนยุทธปัจจัยในภาวะวิกฤติ
อย่างเป็นรูปธรรม 
    ๒.๖ ขับเคลื่อนการบูรณาการระบบโทรคมนาคมทหารรว่มของกองทัพไทยให้เสมือน
เป็นระบบเดียวกัน 
   ๓. การรักษาความมั่นคงของรัฐ ให้การสนับสนุนรัฐบาล และคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี และแผนการปฏิรูปประเทศ ที่ส าคัญได้แก่ 
    ๓.๑ สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงในทุกมิติ อาทิ การสร้างความ
สามัคคีปรองดอง การบริหารจัดการชายแดน การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ การรักษาความสงบ
เรียบร้อย เป็นต้น  
    ๓.๒ เตรียมก าลังเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการก่อเหตุร้ายภายในประเทศ 
ให้พร้อมเผชิญสถานการณ์ทุกรูปแบบ และสามารถตอบโต้เหตุการณ์ได้ภายใน ๓๐ นาที 
    ๓.๓ ติดตาม ตรวจสอบผู้กระท าผิดที่เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จ ยุยงปลุกปั่นให้เกิด
ความขัดแย้งในสังคม 
   ๔. การสร้างความร่วมมือด้านความมัน่คงกับมิตรประเทศ ด้วยการพัฒนาความสมัพันธ์และความ
ร่วมมือทางทหาร สร้างความไว้เนื้อเช่ือใจ ลดความหวาดระแวง การได้รับผลประโยชน์ร่วมกัน และหลักการต่างตอบ
แทน ในการเจรจากับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียนและมิตรประเทศ รวมทั้งรักษาความสมดุลของ
ความสัมพันธ์กับประเทศที่มีบทบาทส าคัญในภูมิภาค ที่ส าคัญได้แก่ 
    ๔.๑ ก าหนดแนวทางการพัฒนาความสัมพันธ์และสร้างความร่วมมือด้านความ
มั่นคงกับมิตรประเทศ เพื่อให้การด าเนินการของกองทัพไทยมีการบูรณาการและประสานสอดคล้องกันใน
ทุกระดับ 
    ๔.๒ ให้ความส าคัญเร่งด่วนกับการเป็นประธานอาเซียนในปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 
โดยเฉพาะกิจกรรมที่กองทัพไทยเป็นเจ้าภาพ 
    ๔.๓ สนับสนุนก าลังพลให้เรียนรู้ภาษาอังกฤษ ภาษาและวัฒนาธรรมของ
ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเป็นรูปธรรม 
    ๔.๔ บูรณาการขีดความสามารถงานการทูตฝ่ายทหารให้ครอบคลุมมิติด้าน
ความมั่นคง 
    ๔.๕ ด ารงความต่อเนื่องในการพัฒนาทักษะของล่ามทหารและบัญชีล่ามทหาร 
    ๔.๖ พัฒนาการฝึกผสม การฝึกร่วม/ผสม กับมิตรประเทศอย่างเป็นระบบโดยพิจารณา
น าก าลังพลในระบบบัญชีรายช่ือพร้อมเรียกปฏิบัติงานในภารกิจการรักษาสันติภาพเข้าร่วมการฝึก 



๒๐ 

    ๔.๗ พัฒนาศักยภาพของกองทัพไทยให้มีความพร้อมปฏิบัติภารกิจรักษา
สันติภาพในกรอบสหประชาชาติ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือด้านการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพกับกองทัพ
ประทศอาเซียน 
   ๕. การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน ตามกรอบนโยบาย “ประชารัฐ” และ
แนวทางพัฒนาศรษฐกิจ “Thailand 4.0” ที่ส าคัญได้แก่  
    ๕.๑ สนับสนุนการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนอย่างมีส่วนร่วม  
    ๕.๒ สนับสนุนรัฐบาลในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าให้เป็นเอกภาพในทุกมิติ 
    ๕.๓ พัฒนาขีดความสามารถด้านการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและ
การบรรเทาภัยพิบัติ โดยให้ความส าคัญกับการเสริมสรา้งศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัยฯให้มีมาตรฐานสากล 
    ๕.๔ สนับสนุนรัฐบาลในการใช้เทคโนโลยีแผนที่และภูมิสารสนเทศในการ
พัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 
        ๖. การบริหารจัดการกองทัพ อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ส าคัญได้แก่ 
    ๖.๑ ก าลังพลทุกนายต้องเคร่งครัดในระเบียบวินัย อาทิ การแต่งกาย การแสดง
ความเคารพ ทรงผม ตลอดจนการแสดงออกที่เหมาะสมในที่สาธารณะและสื่อโซเชียล 
    ๖.๒ ส่งเสริมให้ก าลังพลออกก าลังกาย และเล่นกีฬา โดยให้มีการทดสอบ
ร่างกายตามเกณฑ์ที่ก าหนด อย่างน้อย ไตรมาสละ ๑ ครั้ง ตลอดจนการตรวจสุขภาพประจ าปีอย่างจริงจัง 
    ๖.๓ สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีทันสมัย ในการบริหารจัดการกองทัพ อาทิ 
ด ารงความต่อเนื่องและขยายผล ระบบควบคุมสิ่งอุปกรณ์ ยานพาหนะ อาวุธปืน เป็นต้น  
    ๖.๔ สนับสนุนการปลูกจิตส านึกรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหาโลกร้อน 
    ๖.๕ การจัดซื้อ จัดจ้าง ต้องด าเนินการให้มีความโปร่งใส ทันเวลา และตรงตาม
ความต้องการ  
    ๖.๖ ด าเนินการด้านงบประมาณ ให้รวดเร็ว ประหยัด คุ้มค่า ให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติงาน และเป้าหมายของรัฐบาล รวมทั้งตรวจสอบและประเมนิผล เพื่อป้องกันมิให้เกิดการทุจริต 
 นอกจากนี้ เพื่อให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานมีความต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม รวมทั้งมีความ
สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนเป้าประสงค์ของยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง จึงได้ก าหนด Roadmap กองบัญชาการกองทัพไทยระยะ ๕ ปี (๖๒-๖๖) ซึ่งมีงานที่
ส าคัญที่ขอให้ทุกหน่วยด าเนินงานที่ส าคัญ ดังนี้ 

๑. งานด้านก าลังพล  
    ๑.๑ สรรหาก าลังพล เข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการอย่างมี 

ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการผลิต นนร.หลัก โดยการฝากเข้ารับการศึกษาใน รร.เหล่าทัพ รวมทั้งการผลิตฝ่าย
เสนาธิการ อย่างมีประสิทธิภาพและเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 

    ๑.๒ ก าหนดมาตรการบังคับใช้เกณฑ์ภาษาอังกฤษอย่าง 
เหมาะสมและจริงจัง 



๒๑ 

    ๑.๓ พัฒนาขีดความสามารถก าลังพลให้รองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
    ๑.๔ ขับเคลื่อนระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์ในภาพรวมของ 

กองทัพไทย รวมทั้งการลดข้ันตอน/กระบวนงานด้านเอกสาร 
      ๑.๕ มีบ้านพักสวัสดิการอย่างเพียงพอ มีภูมิทัศน์สะอาด
เรียบร้อย ปลอดภัย รวมทั้งส่งเสริมให้ก าลังพลมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง  

๒. งานด้านการข่าว 
    ๒.๑ พัฒนาขีดความสามารถของนักวิเคราะห์ข่าว ให้ 

ครอบคลุมทุกภูมิภาค 
    ๒.๒ การบูรณาการระบบข่าวกรองของกองทัพไทย โดยเฉพาะระบบ 

ฐานข้อมูลเพื่อการปฏิบัติการร่วม 
    ๒.๓ บูรณาการระบบตรวจจับ(Sensor) ของกองทัพไทย รวมทั้งเพิ่ม 

ประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังตรวจตามแนวชายแดนที่ทันสมัย 
    ๒.๔ บูรณาการและเพิ่มขีดความสามารถล่าม ให้สามารถใช้ 

ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมทั่วทั้ง กห. 
๓. งานด้านยุทธการ 

      ๓.๑ ศูนย์บัญชาการทางทหาร สามารถอ านวยการยุทธ ทั้งใน
สถานการณ์ปกติ สถานการณ์ฉุกเฉินและวิกฤติ รวมทั้งการปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยใช้การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง 
      ๓.๒ บูรณาการฝึกของกองทัพไทยทุกระดับ ให้สอดคล้องกับการฝึก
ร่วมกองทัพไทย 
      ๓.๓ บูรณาการฐานข้อมูลทางทหาร GIS และน ามาใช้สนับสนุนการ
วางแผนอย่างเป็นรูปธรรม 
      ๓.๔ สามารถส่งก าลังระดับกองพันทหารราบ/กองรอ้ยทหารช่าง/และ
โรงพยาบาลสนาม ในภารกิจรักษาสันติภาพเมื่อได้รับการร้องขอ 
      ๓.๕ มีช่องทางประสานงานทั้งเปน็ทางการและไม่เปน็ทางการ
กับประเทศรอบบ้านในทุกระดับ 
      ๓.๖ พัฒนาความพร้อมด้านไซเบอร์อย่างต่อเนื่อง โดย บก.ทท. 
เป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมการแข่งขันด้านไวเบอร์ และสร้างเครือข่ายด้านไซเบอร์ทั้งในประเทศ และมิตร
ประเทศ ตลอดจนมีการเรียนการสอนด้านไซเบอร์ในหลักสูตรทุกระดับของกองทัพไทย รวมทั้งการสร้างนกัรบ
ไวเบอร์ ให้มีขีดความสามารถ และจ านวนเพียงพอในการรับมือภัยคุกคาม 
      ๓.๗ สนับสนุน กกล.ป้องกันชายแดน ในการเตรียมความพร้อมสนาม
รบตั้งแต่ยามปกต ิ

๔. งานด้านส่งก าลังบ ารุง 



๒๒ 

    ๔.๑ บูรณาการฐานข้อมูล/ระบบควบคุมยุทโธปกรณ์หลักของ ทท. ตาม 
วงรอบการส่งก าลัง 

    ๔.๒ มีคุณลักษณะเฉพาะและมาตรฐานของยุทโธปกรณ์ที่มีใช้ 
ร่วมกัน และการจัดหายุทโธปกรณ์ให้สามารถใช้ร่วมกันระหว่างเหล่าทัพ 

    ๔.๓ จัดท าระบบงานฐานข้อมูลการระดมสรรพก าลังอย่างเปน็ 
รูปธรรมและสามารถปฏิบัติได้จริง 

    ๔.๔ การจัดท า/ปรับปรุงและขับเคลื่อน MOU ด้านส่งก าลัง 
บ ารุงกับมิตรประเทศ ให้สามารถสนับสนุนภารกิจของกองทัพไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม อาทิ สิ่งอุปกรณ์
รายวิกฤติ การวิจัยพัฒนา 

๕. งานด้านกิจการพลเรือน 
    ๕.๑ ขยายผลโครงการจิตอาสา และเผยแพร่ศาสตร์พระราชาเพื่อการ 

พัฒนาอย่างยั่งยืน 
    ๕.๒ บูรณาการงานโครงการพระราชด าริฯ ในภาพรวมของ 

กองทัพไทย 
    ๕.๓ ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย เป็นศูนย์ฝึกของกองทัพไทยตาม 

มาตรฐานสากลอย่างเป็นรูปธรรม 
    ๕.๔ เพิ่มบทบาทงานด้านการพัฒนาในพื้นที่ จชต. 

๖. งานด้านการสื่อสาร 
    ๖.๑ เสริมสร้างขีดความสามารถด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์  

ให้สามารถสนับสนุน การข่าวกรองในระดับยุทธศาสตร์ และระดับยุทธวิธีทุกพื้นที่ของ กกล.ป้องกันชายแดน 
    ๖.๒ พิจารณาใช้ประโยชน์จากดาวเทียมสื่อสารภาครัฐ เพื่อความมั่นคง  

และดาวเทียมส ารวจ/ถ่ายภาพเพื่อสนับสนุนภารกิจของศูนย์บัญชาการทางทหาร การเฝ้าตรวจทางบก ทางทะเล และห้วง
อวกาศ 

    ๖.๓ พัฒนา Joint Tactical Datalink เพื่อใช้สนับสนุนการปฏิบัติการ 
ร่วม 

    ๖.๔ พิจารณาใช้ระบบเครือข่ายของภาคเอกชน สนับสนุน 
การปฏิบัติทางทหารที่มิใช่สงคราม เพื่อลดความคับค่ังของ ระบบ C4I 

๗. งานด้านปลัดบัญชี 
    ๗.๑ พัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติ 

ราชการให้สอดคล้องกับระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบ และประเมินผลการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ (EMENSCR) ของรัฐบาล 

    ๗.๒ ปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานปลัดบัญชี โดยใช้ 
เทคโนโลยีสาสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งเช่ือมโยงกับระบบ MIS ของ บก.ทท. 



๒๓ 

 วิสัยทัศน์และเป้าหมายของ บก.ทท.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๔ 

 

 ทิศทางในการขับเคลื่อนแผนการด าเนินงานของบก.ทท ในปี พ.ศ.  ๒๕๖๕ – ๒๕๘๐ 



๒๕ 

๒.๒.๒ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริและความมั่นคง : ศปร. 
ลักษณะพ้ืนฐานของส่วนราชการ 

    ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและความมั่นคงศูนย์
บัญชาการทางทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เริ่มจัดตั้งเมื่อ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๑ ตามอัตราหมายเลข ๐๒๒๖ 
(อัตราเพื่อพลาง) เพื่อด าเนินการเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและโครงการพัฒนาเพื่อ
ความมั่นคง ด้วยการบูรณาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงของ 
กองบัญชาการกองทัพไทย เหล่าทัพ และกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ให้มีความสอดคล้องตาม
แนวพระราชด าริ และยุทธศาสตร์การผนึกก าลังป้องกันประเทศ โดยผู้บัญชาการทหารสูงสดุ (พลเอก ทรง
กิตติ  จักกาบาตร์) ได้กรุณามอบนโยบายประจ าปี ๒๕๕๑ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สรุปได้ดังนี้   
  นโยบายท่ัวไป กองทัพไทย จะสนับสนุนการด าเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ โดยเน้นการด าเนินการตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเต็มก าลังความสามารถ 
  นโยบายด้านกิจการพลเรือน ให้การสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความมัน่คง
ของชาติ และการด าเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ตามแนวคิดทางยุทธศาสตรก์ารผนึกก าลังปอ้งกนั
ประเทศ 
  ซึ่งปัจจุบันการด าเนินการเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและโครงการพัฒนา 
เพื่อความมั่นคง ของกองบัญชาการกองทัพไทย เหล่าทัพ และกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ยัง
ขาดการบูรณาการ เนื่องจากยังไม่มีหน่วยงานใดของกองทัพรับผิดชอบหลักในการวางแผน อ านวยการ 
และประสานงานในการปฏิบัติร่วมกัน และเมื่อมี ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและ
ความมั่นคง แล้วจะท าให้สามารถบูรณาการในการปฏิบัติงานร่วมกับ ส านักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ(กปร.) กระทรวงกลาโหม เหล่าทัพ และ กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวนชายแดน ได้อย่างมีประสทิธิภาพมากยิ่งข้ึน ได้รับผลส าเร็จเป็นรูปธรรม เกิดภาพลักษณ์ที่ดขีอง
กองทัพไทยต่อสังคมและหน่วยงานราชการอื่นๆ ในอนาคตซึ่งจะสอดคล้องกับนโยบาย 
  ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและความมั่นคงฯ เริ่มปฏิบัติงานครั้ง
แรกใช้พื้นที่อาคารร้านค้าสวัสดิการของ กองบัญชาการกองทัพไทย และย้ายเข้าที่ตั้งถาวร ณ อาคารกรมยุทธ
ศึกษาทหาร เมื่อ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๑ โดยใช้พื้นที่ร่วมกับกรมยุทธศึกษาทหาร  จนกระทั่ง  กรมยุทธศึกษา
ทหาร ยุบหน่วย เมื่อ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๒  



๒๖ 

  ในปี พ.ศ.๒๕๕๗ กองทัพไทย ได้มีค าสั่งแก้ไขอัตรา กองบัญชาการกองทัพไทย ก าหนดให้ ศูนย์
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและความมั่นคง เป็นส่วนราชการข้ึนตรงส านักผูบ้ัญชาการทหารสงูสดุ 
ใช้อัตราหมายเลข ๐๑๑๑  

  ภารกิจ 
 มีหน้าที่ วางแผน อ านวยการประสานงาน ก ากับดูแล และด าเนินการเกี่ยวกับโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการเพื่อความมั่นคงและโครงการพิเศษอื่นๆ ของกองบัญชาการกองทัพไทย รวมทั้ง
การบูรณาการ แผนงาน งานโครงการของเหล่าทัพ และกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ ให้สอดคล้องตามแนวพระราชด าริและยุทธศาสตร์ความมั่นคง มีผู้อ านวยการศูนย์ประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและความมั่นคง เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 

 การแบ่งมอบ : เป็นส่วนราชการข้ึนตรงส านักผู้บัญชาการทหารสูงสุด 

๑ พันธกิจหรือหน้าท่ีตามกฎหมายของส่วนราชการ  
    ๑.๑ วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแล และด าเนินการเกี่ยวกับ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการเพื่อความมั่นคง และโครงการพิเศษอื่นๆ ของกองบัญชาการ
กองทัพไทย เหล่าทัพ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศให้สอดคล้องตามแนวพระราชด าริ และยุทธศาสตร์ความมั่นคง 
     ๑.๒ ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าแผนงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และ
โครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคง  ในลักษณะการบูรณาการให้สอดคล้องตามแนวพระราชด าริ  และยุทธศาสตร์การตอ่สู้
เบ็ดเสร็จ 
     ๑.๓ วางแผน ประสานงาน และด าเนินการร่วมกับส่วนราชการอื่นๆ ในการ
เผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการเพื่อความมั่นคง และโครงการพิเศษ
อื่นๆ ของกองทัพไทย และกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน ให้ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ 
     ๑.๔ วางแผน รวบรวมข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับองค์ประกอบของชุมชน รวมทั้ง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง กับโครงการต่างๆ ที่รับผิดชอบ  
     ๑.๕ ประสานงาน และด าเนินการวิจัย การพัฒนา ตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผลการด าเนินงานของโครงการต่างๆ ที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด  
     ๑.๖ วางแผน ประสานงาน และด าเนินการจัดแสดงผลงานโครงการต่างๆ 
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงานเพื่อเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 



๒๗ 

 ค่านิยมศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและความมั่นคง : RDPSCC 
R : Royal  
 คือ จงรักภักดีและน้อมน าพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
D : Development  
 คือ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
P : Project  
 คือ บูรณาการและด าเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
S : Security  
 คือ ด้วยความมั่นคงอย่างยั่งยืน 
C : Coordinator  
 คือ  โดยประสานการปฏิบัติกบัทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียงไปสู่การปฏิบัติ 
   C : Center  
   คือ เป็นศูนย์กลางในการท างาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ยึดการท างานเป็น
ทีมและความเท่าเทียม 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘ 

โครงสร้างองค์กร และการจัดหน่วย 

 

โครงสร้างองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
สถานภาพก าลังพล 

ลักษณะโดยรวมของบุคลากรในส่วนราชการ เช่น  ระดับการศึกษา อายุ สายงาน ระดับต าแหน่ง 
ข้อก าหนดพิเศษในการปฏิบัติงาน เป็นต้น โดยจ าแนกตามประเภทของบคุลากร (ข้าราชการ และพนักงาน

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ และความมั่นคง(Royal 
Development Projects and Security Coordination Center) 

 

ส่วนผู้บังคับบัญชา 

กองกลาง กองแผนและโครงการ 

กองปฏิบัติการ กองกิจการพลเรือน 
 และประชาสมัพันธ์ 

กองกรรมวิธีข้อมูล และ
สื่อสาร/สารสนเทศ 

น.      ๖๗  นาย 
ส.      ๖๔  นาย 
รวม   ๑๓๑ นาย 

น.   ๗  นาย 
ส.   ๓  นาย 

น.   ๙  นาย 
ส.   ๘  นาย 

น.   ๑๙  นาย 
ส.   ๑๒  นาย 

น.   ๕  นาย 
ส.   ๓  นาย 

น.   ๘    นาย 
ส.   ๒๖  นาย 

น.   ๑๐  นาย 
ส.   ๖    นาย 

น.   ๙    นาย 
ส.   ๖    นาย 

ส านักปฏิบัติการ 



๒๙ 

ราชการ) (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ ส.ค. ๖๐) ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐  ศปร. มีบุคลากรทั้งสิ้น ๑๓๑ คน 
แบ่งเป็น นายทหารสัญญาบัตร จ านวน ๖๗ นาย นายทหารประทวน ๖๔ นาย และพนักงานราชการ            
๑๕ คน ได้ดังตารางต่อไปนี้ 

สถานก าลังพล ศปร.  

 
ล าดับ ชั้นยศ อัตราอนุมัต ิ อัตราอนุมัติ 

๘๐% 
อัตราบรรจุ

จริง 
อัตรา
ว่าง 

อัตราระงับ
การบรรจุ 

หมาย
เหต ุ

นายทหารสัญญาบัตร       
๑. นายพล ๔ ๔ ๔ - - - 
๒. พ.อ.(พ) ๖ ๖ ๖ - - - 
๓. พ.อ. ๖ ๖ ๖ - - - 
๔. พ.ท. ๑๔ ๑๓ ๑๔ - -  
๕. พ.ต. ๑๕ ๙ ๕ - ๑๐  

๖. ร.อ. ๒๒ ๑๙ ๒๑ - ๑  
 รวม ๖๗ ๕๔ ๕๖ - ๑๑  

นายทหารประทวน       
๑. จ . ส . ต .  – 

จ.ส.อ. 
๒๓ ๒๒ ๑๘ ๔ ๑  

๒. ส.อ. ๔๑ ๒๙ ๑๘ ๘ ๑๕  
 รวม ๖๔ ๕๑ ๓๖ ๑๒ ๑๖  
 รวมท้ังสิ้น ๑๓๑ ๑๐๕ ๙๒ - ๒๗  

พนักงานราชการ       
๑. พนักงาน

ราชการ 
๑๗ - ๑๕ - -  

 

 

 



๓๐ 

๒.๓  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับศปร.   
 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ ศปร. (SWOT Analysis) เป็นการตรวจสอบสภาวะแวดล้อม
ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งปัจจัยเหลา่น้ีแต่ละอย่างจะช่วยให้เข้าใจได้ว่ามีอิทธิพลต่อการด าเนินงาน
ขององค์กรอย่างไร จุดแข็งขององค์กรจะเป็นความสามารถภายในที่ ถูกใช้ประโยชน์เพื่อการบรรลุ
เป้าหมาย ในขณะที่จุดอ่อนขององค์กรจะเป็น คุณลักษณะภายในที่อาจจะท าลายผลการด าเนินงาน 
โอกาสทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ให้เกิดการเอื้อต่อบรรลุเป้าหมาย ในทางกลับกันอุปสรรค
ทางสภาพแวดล้อมจะเป็นสถานการณ์ที่ขัดขวางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร    

 ๒.๓.๑ การวิเคราะหส์ภาพภายในองค์กร (๗S framework) 
  กรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจะใช้การวิเคราะห์คุณลักษณะขององค์กร ๗ 
ประการของ McKinney (McKinney ๗-S Framework) ซึ่งตัวแปรดังกล่าวมีส่วนส าคัญต่อความส าเร็จ
ขององค์กร องค์ประกอบ ๗S ได้แก่ 
  S๑= โครงสร้างองค์กร (Structure) การพิจารณาลักษณะขององค์กรมีประโย
ชนต่อการจัดท า กลยุทธ์ขององค์กร วิเคราะห์โครงสร้างองค์กรที่ได้ตั้งข้ึนตามกฎหมาย การแบ่งหน่วยงาน 
การมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ และสายการบังคับบัญชา เนื่องจากถ้าโครงสรางองค์กรมีความ
เหมาะสมและสอดคล้องต่อกลยุทธ์ที่เลือกใช้ก็จะเป็นจุดแข็งขององค์กร แต่ถ้าโครงสร้างขององค์กรไม่
เหมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์ที่เลือกใช้ก็จะเป็นจุดอ่อนขององค์กร  
  S๒ = กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) กลยุทธ์ขององค์กร ได้แก่ กิจกรรมหรือ
การด าเนินงาน ต่างๆ ภายในองค์กรที่ได้ถูกวางแผนข้ึนมาเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมภายนอกและภายในองค์กร กลยุทธ์ขององค์กรจัดท าข้ึนมาโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้องค์กรมีความสามารถสรา้งกลยุทธ์ขององค์กรนั้นมีความสมัพันธกับโครงสร้างของ
องค์กรอย่างใกล้ชิดเนื่องจากการจัดโครงสร้างขององค์กรนั้นจะต้องเป็นไปตามกลยุทธ์ขององค์กรนั้นๆ 
(Structure Follows Strategy)   
  S๓ = ระบบในการด าเนินงานขององค์กร (Systems) หรือการด าเนินงาน
ภายในองค์กร ไดแ้ก่ ระบบหรือข้ันตอนการด าเนินงานภายในองค์กรทัง้ที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการที่
ช่วยให้องค์กร สามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการองค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ เช่น 
ระบบการวางแผน ระบบด้านงบประมาณ และระบบบัญชี ระบบในการสรรหา และคัดเลือกบุคลากร 
ระบบในการฝึกอบรม ระบบในการติดต่อสื่อสาร ระบบหรือข้ันตอนการท างานเหล่าน้ีจะบ่งบอกถึงวิธีการ
ท างานตา่งๆขององค์กร   
  S๔ = ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง 
(Style) โดยรวมถึงบุคลิกภาพ ภาวะผู้น าและคุณธรรม เนื่องจากการกระท าหรือพฤติกรรมของผู้บริหาร
ระดับสูงจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของบุคลากรภายในองค์กรมากกว่าค าพูดของผู้บริหาร หาก
ผู้บริหารมีภาวะผู้น าที่ดีจะสามารถน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จพร้อมด้วยคุณธรรม 



๓๑ 

  S๕ = บุคลากรในองค์กร (Staff) ประกอบด้วยบุคลากรทุกระดับภายในองค์กร 
ทั้งในเรื่องจ านวนบุคลากรเพียงพอ รวมทั้งแบบแผนและพฤติกรรมต่างๆที่องค์กรแสดงและปฏิบัติต่อ
พนักงาน ภายในองค์กร เช่น การมอบหมายให้ฝา่ยบุคคลเปน็ผู้ดูแลเกี่ยวกับด้านการบุคลากรทั้งหมด หรือ
การที่ผู้บริหารระดับสูงเข้ามาเกี่ยวข้องตอ่การจูงใจและพัฒนาบุคลากร  
  S๖ = ความรู้ความสามารถของบุคลากร (Skills) ความรู้ความสามารถและ
ทักษะในการ ปฏิบัติงานของบุคลากร เช่น ความสามารถและทักษะขององค์กรในการใหบริการ
ความสามารถในด้านวิจัยและพัฒนา ความสามารถด้านการตลาด ความสามารถด้านการเงิน  
  S๗= ค่านิยมรวมกัน (Shared Values) ได้แก่ แนวคิดรวมกัน ค่านิยม ความ
คาดหวังขององค์กร ซึ่งมักจะไม่ได้เขียนไว้อยางเป็นทางการ เป็นแนวคิดพื้นฐานขององค์กรแต่ละแห่ง 
รวมทั้งสิ่งที่ต้องการจะให้องค์กรเป็นในอนาคตข้างหน้า องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารมักจะมี
ค่านิยมรวมกันที่ก่อใหเกิดปัจจัยแห่งความส าเร็จในการบริหาร 

 ตารางท่ี ๑ แสดงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร โดยการใช้ ๗S framework  

๗S Model  จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
โครงสร้าง (Structure) ๑. มีการจัดโครงสร้างแบบอัตราเฉพาะ

กิจที่สามารถอ านวยการได ้ 
๒. มีการประสานงานร่วมกันเช่ือมโยง

ในทุกหน่วยในองค์กร โดยมีหน้าที่
ของทุกหน่วยที่ชัดเจน 

 

๑. มีข้อจ ากัดในเรื่องสายการบังคับบัญชา 
กับหน่วยงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ และโครงการเพื่อความมั่นคง 
ของเหล่าทัพและกองบัญชาการต ารวจ
ตระเวนชายแดน รวมทั้งไม่มีหน่วยรอง 
ในการด าเนินงานตามส่วนภูมิภาค 

๒. โครงสร้างเป็นแบบสายการบังคับบญัชา 
ต้องรอการตัดสินใจจากผู้บริหารท าให้
การบริหารล่าช้า 

กลยุทธ์ขององค์กร 
(Strategy) 

มีการก าหนดกลยุทธ์ และทบทวน
แผนการปฏิบัติราชการทุกปี ทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว 

๑. การก าหนดกรอบแผนงานที่ยังไม่ชัดเจน 
และครอบคลุม 

๒. ขาดการติดตาม และประเมินผล 
๓. การจัดท าแผนล่าช้า 
๔. ตัวช้ีวัดบางตัวประเมินไม่ชัดเจน  
๕. มีการวางแผนร่วมกันในบางส่วน 

ระบบในการ
ด าเนินงานของ
องค์กร (Systems) 

๑. เป็นหน่วยงานที่มีระเบียบวินัย
ปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร 

๑. การประสานงานและการประสานข้อมูล
ระหว่างเหล่าทัพ และบช.ตชด.มีความ
ล่าช้าในบางข้ันตอน เนื่องจากสายการ



๓๒ 

๗S Model  จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
๒. ปลูกฝังแนวทางตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้เป็น
องค์กรที่มีแบบอย่างอันเดียวกัน 

๓. มีแผนการพัฒนาต่อเนื่อง  
๔. มี ช่องทางในการเ ข้า ถึงระบบ

บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
สามารถเข้าถึงข้อมูลโครงการฯ  

๕. มีระบบ Internet ในหน่วยงานใน
การใช้งาน/ให้บริการ มีหลักธรร
มาภิบาล ความโปร่งใส 

๖. ค า นึ ง ถึ ง ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง
ผู้รับบริการ 

บังคับบัญชามีหลายระดับช้ัน ต้องใช้
เวลาในการประสานงานมากยิ่งข้ึน 

๒. ระบบการติดตามไม่ต่อเนื่อง 
๓. ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเพื่อ

น ามาใช้ประโยชน์ 
๔. ระบบ Internet ยังไม่ครอบคลุมในการ

บริหารงาน 

ลักษณะแบบแผน
หรือพฤติกรรมในการ
บรหิารงานของ
ผู้บริหารระดบัสงู 
(Style) 

มีการแบ่งมอบอ านาจหน้าที่ในการสั่ง
การและท าการแทนอย่างชัดเจน การ
ปกครองบังคับบัญชาและการก าหนด
สายการบังคับบัญชาเป็นไปตามล าดับ
ช้ัน  

ขาดการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ 

บุคลากรในองค์กร 
(Staff) 

มี อุ ดมการณ์ยึดมั่ น ในเกี ยรติและ
ศักดิ์ศรี มีความเป็นทหารอาชีพ พร้อม
ทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ก าลังความสามารถ 

ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถ และ
ทักษะในการวางแผน และความช านาญในหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

ความรู้ความสามารถ
ของบุคลากร (Skill) 

๑. มีการฝึกทบทวนในต าแหน่งหน้าที่
ในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 

๒. มีช่องทางในการเพิ่มพูนความช านาญ
ในการปฏิบัติงาน 

๑. มีการโยกย้ายบ่อย  ท าให้ขาดความ
ช านาญในหน้าที่ 

๒. ขาดทักษะในการใช้ระบบเทคโนโลยี 

ค่านิยมรวมกัน 
(Shared Values) 

ก าลังพลมีความรักและผกูพันในองค์กร 
มี ความ เสี ยสละ ในการท าง านให้
บรรลุ ผลส า เ ร็ จภายใต้หลั กนิ ย ม
เดียวกัน และยึดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็น
ศูนย์กลาง 

มุ่งมั่นในงานประจ าของตัวเองมากกว่า งาน
ส่วนร่วม 

 
 



๓๓ 

 ๒.๓.๒ การตรวจสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร C-PEST 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภานอกโดยน าปัจจัย ๕ ด้านทีส่งผลต่อการบริหาร 

จัดการหน่วยงานให้บรรลุวัตถุประสงค์มาวิเคราะห์ ให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) ได้แก่  

๑. ด้านพฤติกรรมของผู้รับบริการ (Customer Behaviors : C) วิเคราะห์ในเรื่องผู้รับ 
ผลประโยชน์ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชนที่อยู่โดยรอบ สภาพของคู่แข่งและการแข่งขัน ฯลฯ  

๒. ด้านการเมืองและกฎหมาย (Pokitical and legal factors : P) วิเคราะห์ 
ยุทธศาสตร์ชาต ิแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ นโยบาย
รัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นโยบายของต้นสังกัด กฎ ระเบียบที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ
หน่วยงานฯลฯ   

๓. ด้านเศรษฐกิจ (Economic factors : E) วิเคราะห์สภาพและแนวโน้ม 
เศรษฐกิจ สภาพเศรษฐกิจของชุมชน ประชาชน ภาวะทางการเงิน การว่างงาน อัตราการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจฯลฯ  

๔. ด้านสังคมและวัฒนธรรม (Social-cultural factors : S) วิเคราะห์โครงสรา้ง 
ประชากร ค่านิยม ความเช่ือ วัฒนธรรม แนวคิด สภาพและกระแสสังคมและชุมชนที่ล้อมรอบ ความ
ต้องการของสังคม ปัญหาของสังคม เครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน  

๕. ด้านเทคโนโลยี (Technological factors : T) วิเคราะห์ในเรื่องความก้าวหน้าทาง 
เทคโนโลย ีเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีการบริหาร การเข้าถึงระบบเครือข่ายฯลฯ   

ตารางท่ี ๒ แสดงการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร โดยการใช้ C-PEST 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นท่ีเป็นโอกาส 
(Opportunities) 

ประเด็นท่ีเป็นอุปสรรค (Treat) 

ด้านพฤติกรรมของ
ผู้รับบริการ (Customer 
Behaviors : C) 

๑. ก าลังพลของเหล่าทัพ ตชด. และ
ประชาชน มีความจงรักภักดีต่อ
สถาบันพระมหากษัตริย์  

๒. มีความรู้ ความเข้าในหลักปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น 

๓. ร ะดั บ ก า ร ศึ กษาที่ สู ง ข้ึ น ใน
ปัจจุบัน  

๑. ไม่ทราบแนวทางการปฏิบัติที่จะน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างยั่งยืน 

๒. ความคาดหวังของประชาชนส่วนใหญ่
สูงมากขึ้น  

๓. ความเพียร ความอดทนต่อผลระยะ
ยาวค่อนข้างน้อย 

ด้านการเมอืงและ
กฎหมาย (Pokitical 
and legal factors : P) 

๑. นโยบายของรัฐบาลที่มีความ
ชัดเจน และมีทั้งแผนระยะสั้น
และระยะยาวที่มีความต่อเนื่อง 

การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล/ผู้บริหารและ
นโยบายบ่อยครั้ง ท าให้การด าเนินงาน
ขาดความต่อเนื่อง และขาดเสถียรภาพ 



๓๔ 

ประเด็นการวิเคราะห์ ประเด็นท่ีเป็นโอกาส 
(Opportunities) 

ประเด็นท่ีเป็นอุปสรรค (Treat) 

๒. มีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มมากข้ึน 
หลากหลายช่ องทาง  ห ล า ย
โครงการ 

ด้านเศรษฐกิจ  
(Economic factors : E) 

ความต้ อ ง กา รความมั่ นคงทาง
เศรษฐกิจมีมากข้ึน มุ่ ง เน้นความ
ยั่งยืนอย่างชัดเจน 

ผลก าไรที่เกิดข้ึนค่อนข้างน้อย และต้องใช้
ระยะเวลายาวนานกว่าจะเห็นผลก าไร /
ขาดทุน 

ด้านสังคมและวัฒนธรรม 
( Social-cultural 
factors : S) 

๑. มีแหล่งเอื้ออ านวยความสะดวก
ในการพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

๒. สภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว มีผลต่อการพัฒนา
อาชีพให้เหมาะสม 

๓. มีความส าเร็จในชุมชนมากข้ึน 
ชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนต้นแบบ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๑. ค่านิยมในการใช้สารเคมีในการท า
การเกษตรมากกว่าการใช้สารชีวภาค 
ท าให้มีผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต
และสุขภาพร่างกาย 

๒. ความแตกต่างในพื้นที่  ในสภาพสังคม 
วัฒนธรรมที่เป็นอยู่ ที่ท าให้เกิดการพัฒนา
ได้ไม่แน่นอน และมั่นคง 

๓. การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ คนสูงอายุมีมากว่า
วัยแรงงาน 

๔. ความเหลื่อมล้ าของสังคมเมือง และ
ชนบท  

ด้านเทคโนโลยี 
(Technological factors : 
T) 

๑. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ท าให้การท างานมีความสะดวก
และรวดเร็วข้ึน 

๒. มีหลากหลายช่องทางในการตดิตอ่
ประสาน หรือในการหาข้อมูล 

๓. มีแหล่งเอื้อในการให้ข้อมูล และ
การสนับสนุน 
 

๑. ยั ง เ ข้ า ไ ม่ ถึ ง ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศได้เท่าเทียมกัน 

๒. ยังขาดข้อมูล ในการเรียนรู้ อย่ าง
ถูกต้อง 

 

 

 

 



๓๕ 

๒.๔  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT ANALYSIS)  
 
 
 
  
  
  

  

 

 

   

 

 สภาพแวดล้อมภายใน 
 จุดแข็ง (Strengths) 

๑. มีการจัดโครงสร้างแบบอัตราเฉพาะกิจที่สามารถอ านวยการได ้  
๒. มีการประสานงานร่วมกันเช่ือมโยงในทุกหน่วยในองค์กร โดยมีหน้าที่ของทุก

หน่วยที่ชัดเจน 
๓. มีการก าหนดกลยุทธ์ และทบทวนแผนการปฏิบัติราชการทกุปี ทั้งระยะสั้นและ

ระยะยาว 
๔. เป็นหน่วยงานที่มีระเบียบวินัยปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร 
๕. ปลูกฝังแนวทางตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ท าให้เป็นองค์กรที่มีแบบอย่าง

อันเดียวกัน 
๖. มีแผนการพัฒนาต่อเนื่อง  
๗. มีช่องทางในการเข้าถึงระบบบริการและผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมลู

โครงการฯ  
๘. มีระบบ Internet ในหน่วยงานในการใช้งาน/ให้บริการ มีหลักธรรมาภิบาล 

ความโปร่งใส 
๙. ค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้รับบริการ 

https://www.google.co.th/url?sa=i&url=https://www.ceochannels.com/todaynews/what-is-swot-analysis/&psig=AOvVaw1LtSwBw-a_Z_oTI8-ix7Ts&ust=1590310040571000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDh2NrMyekCFQAAAAAdAAAAABAI


๓๖ 

๑๐. มีการแบ่งมอบอ านาจหน้าที่ในการสั่งการและท าการแทนอย่างชัดเจน การ 
ปกครองบังคับบัญชา และการก าหนดสายการบังคับบัญชาเป็นไปตามล าดับช้ัน 

๑๑. มีอุดมการณ์ยึดมั่นในเกียรติและศักดิ์ศรี มีความเป็นทหารอาชีพ พร้อมทุ่มเทใน 
การปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ 

๑๒.  มีการฝึกทบทวนในต าแหน่งหน้าที่ในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 
๑๓. มีช่องทางในการเพิ่มพูนความช านาญในการปฏิบัติงาน 
๑๔. ก าลังพลมีความรักและผูกพันในองค์กร มีความเสียสละในการท างานให้ 

บรรลุผลส าเร็จภายใต้หลักนิยมเดียวกัน และยึดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นศูนย์กลาง 

 จุดอ่อน (Weaknesses) 
๑. มีข้อจ ากัดในเรื่องสายการบงัคับบญัชา กับหน่วยงานโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด าริ และโครงการเพื่อความมั่นคง ของเหลา่ทพัและกองบญัชาการต ารวจตระเวนชายแดน รวมทั้งไม่
มีหน่วยรอง ในการด าเนินงานตามส่วนภูมิภาค 

๒. โครงสร้างเป็นแบบสายการบงัคับบัญชาต้องรอการตัดสนิใจจากผู้บริหาร ท าให้ 
การบริหารล่าช้าไม่ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 

๓. การก าหนดกรอบแผนงานที่ยังไม่ชัดเจน และครอบคลุม 
๔. ขาดการติดตามและประเมินผล 
๕. การจัดท าแผนล่าช้า 
๖. ตัวช้ีวัดบางตัวประเมินไม่ชัดเจน  
๗. มีการวางแผนร่วมกันในบางส่วน 
๘. การประสานงานและการประสานข้อมูลระหว่างเหล่าทัพ และบช.ตชด.มีความ 

ล่าช้าในบางข้ันตอน เนื่องจากสายการบังคับบัญชามีหลายระดับช้ัน ต้องใช้เวลาในการประสานงานมาก
ยิ่งขึ้น 

๙. ระบบการติดตามไม่ต่อเนื่อง 
๑๐. ขาดการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ 
๑๑. ระบบ Internet ยังไม่ครอบคลุมในการบริหารงาน 
๑๒. ขาดการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ 
๑๓. ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการวางแผน และความช านาญใน 

หลกัปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง ทีม่ีอยู่ในปัจจุบนั 
๑๔. มีการโยกย้ายบ่อย ท าให้ขาดความช านาญในหน้าที ่
๑๕. ขาดทักษะในการใช้ระบบเทคโนโลย ี
๑๖. มุ่งมั่นในงานประจ าของตัวเองมากกว่างานส่วนร่วม 

  



๓๗ 

 สภาพแวดล้อมภายนอก 
 โอกาส (Opportunities) 

๑. ก าลังพลเหล่าทัพ บช.ตชด. และประชาชนยังมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ส่วนใหญ่  

๒. มีความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น 
๓. ระดับการศึกษาทีสู่งข้ึนในปจัจบุัน 
๔. นโยบายของรัฐบาลที่มีความชัดเจน และมีทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาวที่มีความ 

ต่อเนื่อง 
๕. มีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มมากข้ึน หลากหลายช่องทาง หลายโครงการ 
๖. ความต้องการความมั่นคงทางเศรษฐกจิมีมากข้ึนมุ่งเนน้ความยั่งยืนอย่างชัดเจน 
๗. มีแหล่งเอื้ออ านวยความสะดวกในการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง 
๘. สภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีผลต่อการพัฒนาอาชีพให้ 

เหมาะสม 
๙. มีความส าเร็จในชุมชนมากข้ึนชุมชนเข้มแข็งชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 
๑๐. การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้การท างานมีความสะดวกและรวดเร็วข้ึน 
๑๑. มีหลากหลายช่องทางในการติดต่อประสาน หรือในการหาข้อมูล 
๑๒. มีแหลง่เอือ้ในการให้ข้อมลู และการสนับสนุน 

  อุปสรรค (Treat) 
๑. ไม่ทราบแนวทางการปฏิบัติที่จะน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้อย่างยั่งยืน 
๒. ความคาดหวังของประชาชนส่วนใหญ่สูงมากขึ้น  
๓. ความเพียร ความอดทนต่อผลระยะยาวค่อนข้างน้อย 
๔. การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล/ผู้บริหารและนโยบายบ่อยครัง้ท าให้การด าเนินงาน 

ขาดความต่อเนื่อง และขาดเสถียรภาพ 
๕. ผลก าไรที่เกิดข้ึนค่อนข้างน้อยและต้องใช้ระยะเวลายาวนานกว่าจะเห็นผล 

ก าไร/ขาดทุน 
๖. ค่านิยมในการใช้สารเคมีในการท าการเกษตรมากกว่าการใช้สารชีวภาค ท าให้มี 

ผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตและสุขภาพร่างกาย 
๗. ความแตกต่างในพื้นที่ในสภาพสังคม วัฒนธรรมที่เป็นอยู่ ที่ท าให้เกิดการพัฒนาได้ไม่

แน่นอน 
และมั่นคง 



๓๘ 

๘. การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ คนสูงอายุมีมากว่าวัยแรงงาน 
๙. ความเหลื่อมล้ าของสังคมเมือง และชนบท 
๑๐. ยังเข้าไม่ถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้เท่าเทียมกัน 
๑๑. ยังขาดข้อมูลในการเรียนรู้อย่างถูกต้อง 

๒.๕  การประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ 
 ๒.๕.๑ การก าหนดค่าน้ าหนักคะแนนการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  
   ผู้ศึกษาส่งแบบวิเคราะห์การถ่วงน้ าหนักภายในและภายนอกให้กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็น
ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานในหน่วย จ านวนทั้งสิ้น ๙ คน โดยให้พิจารณา ตามหลักการและความส าคัญว่าปัจจัยด้าน
ใดเป็นจุดแข็งหรือปัญหาต่อองค์กรมาก ให้ก าหนดน้ าหนัก คะแนนมากกว่ารายการที่เป็นจุดแข็งหรือปัญหาต่อ
องค์กรน้อย โดยให้คะแนนรวมของทุกข้อรวมกัน เป็น ๑ น้ าหนักในแต่ละด้านอาจเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้ ข้ึนอยู่
กับความส าคัญ ได้ผลดังตารางนี ้

ตารางท่ี ๓ แสดงค่าน้ าหนักของรายการปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายใน 

 
 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
𝑿 ̅ 

S1: โครงสร้างองค์กร (Stucture) 0.10 0.10 0.10 0.10 0.15 0.10 0.10 0.10 0.15 0.11 
S2: กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) 0.20 0.15 0.15 0.10 0.20 0.15 0.20 0.20 0.20 0.17 
S3: ระบบในการด าเนินงานขององค์กร 
(Systems) 

0.15 0.10 0.10 0.20 0.10 0.10 0.15 0.15 0.10 0.13 

S4: แบบแผนหรือพฤติกรรมในการ บริหาร
ของผู้บริหารระดับสูง (Style) 

0.20 0.15 0.20 0.15 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20 0.19 

S5: บุคลากรในองค์กร (Staff) 0.15 0.20 0.15 0.10 0.10 0.15 0.15 0.15 0.10 0.13 
S6: ความรู้ความสามารถของบุคลากร (Staffs) 0.10 0.20 0.20 0.20 0.15 0.20 0.10 0.10 0.15 0.16 
S7: ค่านิยมร่วมกัน (Shared Value) 0.10 0.10 0.10 0.15 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11 

น้ าหนักคะแนนรวม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

 

 

 

คนท่ี 
รายการปัจจัย 
สิ่งแวดล้อมภายใน 



๓๙ 

ตารางท่ี ๔ แสดงค่าน้ าหนักของรายการปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอก 

 
 
 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
𝑿 ̅ 

C : พฤติกรรมของลูกค้า 0.25 0.20 0.25 0.20 0.25 0.20 0.25 0.25 0.25 0.23 
P : การเมืองและกฎหมาย 0.20 0.25 0.25 0.20 0.20 0.25 0.20 0.10 0.25 0.21 
E : เศรษฐกิจ 0.10 0.20 0.20 0.25 0.10 0.10 0.10 0.20 0.20 0.16 
S : สังคมและวัฒนธรรม 0.20 0.10 0.10 0.20 0.20 0.20 0.20 0.25 0.20 0.18 
T : เทคโนโลยี 0.25 0.25 0.20 0.25 0.25 0.25 0.25 0.20 0.10 0.22 

น้ าหนักคะแนนรวม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ๒.๕.๒ การวิเคราะห์องค์กรโดยการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก    
             ผู้ศึกษาส่งแบบสอบถามโดยให้กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานใน
หน่วย จ านวนทั้งสิ้น ๙ คน พิจารณาประเด็นและวิเคราะห์ว่าประเด็นดังกล่าวส่งผล ต่อการปฏิบัติงานของ
มหาวิทยาลัย ในช่องสีเทา โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้   
    ๕ คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานศปร.มากทสี่ํด   
    ๔ คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานศปร.มาก   
    ๓ คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานศปร.ปานกลาง   
    ๒ คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานศปร.น้อย   
    ๑ คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานศปร.น้อยที่สุด 

ตารางท่ี ๕ แสดงการให้คะแนนต่อสภาพแวดล้อมภายในองค์กร 7S framework 

 
ประเด็นส าคัญ 

สภาพแวดล้อมภายใน “จุดแข็ง” สภาพแวดล้อมภายใน “จุดอ่อน” 
คะแนนเฉลี่ย Strength คะแนนเฉลี่ย Weakness 

1. โครงสร้าง   
องคกร 
(Structure) 

3.85 S1 มีการจัดโครงสร้างแบบอัตรา
เฉพาะกิจที่สามารถอ านวยการได ้  
 

4.35 W1 มีข้อจ ากัดในเรื่องสายการ
บั งคับบัญชา กั บหน่ วยงาน
โคร งการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด าริ และโครงการเพื่อ
ความมั่นคง ของเหล่าทัพและ
กองบัญชาการต ารวจตระเวน
ชายแดน รวมทั้งไม่มีหน่วยรอง 

รายการปัจจัย 
สิ่งแวดล้อมภายนอก 

คนท่ี 



๔๐ 

 
ประเด็นส าคัญ 

สภาพแวดล้อมภายใน “จุดแข็ง” สภาพแวดล้อมภายใน “จุดอ่อน” 
คะแนนเฉลี่ย Strength คะแนนเฉลี่ย Weakness 

ในการด าเนินงานตามส่ วน
ภูมิภาค 

4.25 S2 มี การประสานงานร่วมกัน
เช่ือมโยงในทุกหน่วยในองค์กร โดยมี
หน้าที่ของทุกหน่วยที่ชัดเจน 

3.7 W2 โครงสร้างเป็นแบบสายการ
บังคับบัญชา ต้องรอการตัดสินใจ
จากผู้บริหารท าให้การบริหาร
ล่ าช้า ไม่ทันต่อสถานการณ์
ปัจจุบัน  

2. กลยุทธ์ของ
องค์กร 
(Strategy) 

4.85 S3 มีการก าหนดกลยุทธ์ และ
ทบทวนแผนการปฏิบัติราชการ
ทุกปี ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

4.35 W3 การก าหนดกรอบแผนงาน
ที่ยังไม่ชัดเจน และครอบคลุม 

  3.75 W4 ขาดการติ ดตาม  และ
ประเมินผล 

  3.33 W5 การจัดท าแผนล่าช้า 
  3.15 W6 ตัวช้ีวัดบางตัวประเมินไม่

ชัดเจน 
  3.15 W7 มีการวางแผนร่วมกันใน

บางส่วน 
3. ระบบในการ
ด าเนินงานของ
องค์กร 
(Systems) 

4.00 S4 เป็นหน่วยงานที่มีระเบียบ
วินัยปฏิบัติตามแบบธรรมเนียม
ทหาร 

3.33 W8 การประสานงาน และการ
ประสานข้อมูลระหว่างเหลา่ทพั 
และบช.ตชด.มีความล่าช้าใน
บางขั้นตอน เนื่องจากสายการ
บังคับบัญชามีหลายระดับช้ัน 
ต้ อ ง ใ ช้ เ ว ล า ใ น ก า ร
ประสานงานมากยิ่งข้ึน 

3.95 S5 ปลูกฝังแนวทางตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ท าให้เป็นองค์กรที่มีแบบอย่าง
อันเดียวกัน 

4.25 W9 ร ะบบการ ติ ดต าม ไม่
ต่อเนื่อง 

3.75 S6 มีแผนการพัฒนาต่อเนื่อง  3.75 W10 ขาดการวิเคราะห์ข้อมูล
พื้นฐานเพื่อน ามาใช้ประโยชน์ 



๔๑ 

 
ประเด็นส าคัญ 

สภาพแวดล้อมภายใน “จุดแข็ง” สภาพแวดล้อมภายใน “จุดอ่อน” 
คะแนนเฉลี่ย Strength คะแนนเฉลี่ย Weakness 

3.10 S7 มีช่องทางในการเข้าถึงระบบ
บริการและผู้มี ส่ วนได้ส่ วนเสีย
สามารถเข้าถึงข้อมูลโครงการฯ 

3.15 W11 ระบบ Internet ยัง ไม่
ครอบคลุมในการบริหารงาน 

3.55 S8 มีระบบ Internet ในหน่วยงานใน
การใช้งาน/ให้บริการ มีหลักธรรมาภิ
บาล ความโปร่งใส 

  

3.15 S9 ค านึ งถึ งผลประโยชน์ ของ
ผู้รับบริการ 

  

4. ลักษณะแบบ
แผนหรือ
พฤติกรรมในการ
บรหิารงานของ
ผู้บริหารระดบัสงู 
(Style) 

4.50 S10 มีการแบ่งมอบอ านาจหน้าที่ใน
การสั่งการ และท าการแทนอย่าง
ชัดเจน การปกครองบังคับบัญชา 
และการก าหนดสายการบังคับบัญชา
เป็นไปตามล าดับช้ัน 

4.75 W12 ขาดการสร้างวัฒนธรรม
คุณภาพ 

5. บุคลากรใน
องค์กร (Staff) 

4.10 S11 มีอุดมการณ์ยึดมั่นในเกียรติ
และศักดิ์ศรี มีความเป็นทหารอาชีพ 
พร้อมทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มก าลังความสามารถ 

4.25 W13 ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ที่มี
ความรู้ความสามารถ และทักษะ
ในการวางแผน และความช านาญ
ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

6.ความรู้
ความสามารถ 
ของบุคลากร 
(Skill) 

3.15 S12 มีการฝึกทบทวนในต าแหน่ง
หน้าที่ในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง 

4.35 W14 มีการโยกย้ายบ่อย ท า
ให้ขาดความช านาญในหน้าที่ 

3.25 S13 มีช่องทางในการเพิ่มพูนความ
ช านาญในการปฏิบัติงาน 

4.45 W15 ขาดทั กษะในการ ใ ช้
ระบบเทคโนโลยี 
 

7. ค่านิยมรวมกัน 
(Shared 
Values) 

4.55 S14 ก าลังพลมีความรักและผูกพัน
ในองค์กร มีความเสียสละในการ
ท างานให้บรรลุผลส าเร็จภายใต้หลัก
นิยมเดียวกัน และยึดผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเป็นศูนย์กลาง 

3.15 W16 มุ่ งมั่นในงานประจ าของ
ตัวเองมากกว่า งานส่วนร่วม 

 



๔๒ 

ตารางท่ี ๖ แสดงการให้คะแนนต่อสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร C-PEST 

 
ประเด็นส าคัญ 

สภาพแวดล้อมภายนอก “โอกาส” สภาพแวดล้อมภายนอก “ภัยคุกคาม” 
คะแนนเฉลี่ย Opportunities คะแนนเฉลี่ย Treats 

1. ด้านพฤติกรรม
ของผู้รับบริการ 
(Customer 
Behaviors : C) 

4.85 O1 ก าลังพลเหล่าทัพ บช.ตชด.
และประชาชนยังมีความจงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริยส์่วน
ใหญ ่ 

3.25 T1 ไม่ทราบแนวทางการปฏิบัติที่
จะน าไปประยกุต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้อย่างยั่งยืน 

4.35 O2 มีความรู้ ความเข้าในหลัก
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง
มากขึ้น 

4.15 T2 ความคาดหวังของ
ประชาชนส่วนใหญ่สงูมากขึ้น 

4.10 O3 ระดับการศึกษาทีสู่งข้ึนใน
ปัจจบุัน 

4.55 T3 ความเพียร ความอดทน
ต่อผลระยะยาวค่อนข้างน้อย 

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

4.85 O4 นโยบายของรัฐบาลที่มี
ความชัดเจน และมีทัง้แผน
ระยะสั้นและระยะยาวที่มีความ
ต่อเนื่อง 

4.75 T4 การเปลี่ยนแปลงรฐับาล/
ผู้บริหารและนโยบายบอ่ยครั้ง 
ท าให้การด าเนินงานขาด
ความต่อเนื่อง และขาด
เสถียรภาพ 

4.45 O5 มีการจัดสรรงบประมาณเพิ่ม
มากข้ึน หลากหลายช่องทาง หลาย
โครงการ 

  

3. ด้านเศรษฐกิจ  
(Economic 
factors : E) 

4.00 O6 ความต้องการความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจมีมากข้ึน มุ่งเน้น
ความยั่งยืนอย่างชัดเจน 

4.85 T5 ผลก าไรทีเ่กิดข้ึนค่อนข้าง
น้อย และต้องใช้ระยะเวลา
ยาวนานกว่าจะเห็นผลก าไร /
ขาดทุน 

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

4.85 O7 มีแหลง่เอื้ออ านวยความ
สะดวกในการพัฒนาตามหลกั
ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 
 

3.25 T6 ค่านิยมในการใช้สารเคมี
ในการท าการเกษตรมากกว่า
การใช้สารชีวภาค ท าให้มี
ผลกระทบต่อต้นทุนการผลิต
และสุขภาพร่างกาย 

3.85 O8 สภาพเศรษฐกิจที่
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีผล

3.55 T7 ความแตกต่างในพื้นที่ ใน
สภาพสังคม วัฒนธรรมทีเ่ป็นอยู่ ที่



๔๓ 

 
ประเด็นส าคัญ 

สภาพแวดล้อมภายนอก “โอกาส” สภาพแวดล้อมภายนอก “ภัยคุกคาม” 
คะแนนเฉลี่ย Opportunities คะแนนเฉลี่ย Treats 

ต่อการพฒันาอาชีพให้
เหมาะสม 

ท าใหเ้กิดการพฒันาได้ไม่แน่นอน 
และมั่นคง 

4.75 O9 มีความส าเร็จในชุมชนมาก
ข้ึน ชุมชนเข้มแข็ง ชุมชน
ต้นแบบตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกจิพอเพียง 

4.85 T8 การก้าวสูส่ังคมผู้สงูอายุ คน
สูงอายุมีมากว่าวัยแรงงาน 
 

  4.33 T9 ความเหลื่อมล้ าของสังคม
เมือง และชนบท 

5. ด้านเทคโนโลยี 
(Technological 
factors : T) 

4.15 O10 การพัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศ ท าใหก้ารท างานมี
ความสะดวกและรวดเร็วข้ึน 

4.55 T10 ยังเข้าไม่ถึงระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้เท่า
เทียมกัน 
 

4.25 O11 มีหลากหลายช่องทางใน
การตดิต่อประสาน หรอืในการ
หาข้อมูล 

3.85 T11 ยังขาดข้อมูลในการ
เรียนรู้อย่างถูกต้อง 

4.85 012 มีแหลง่เอื้อในการให้ข้อมลู 
และการสนบัสนนุ 

  

 
๒.๖ การสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  
 การก าหนดค่าน้ าหนักคะแนนการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก โดยแจกแบบ ให้คะแนน
ให้กับกลุ่มตัวอย่างพจิารณาประเด็น และวิเคราะหว่์าประเด็นดังกล่าวสง่ผลต่อการ ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ศปร. โดย
มีเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้   
    ๕ คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานศปร.มากที่สุด   
   ๔ คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานศปร.มาก   
   ๓ คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานศปร.ปานกลาง   
   ๒ คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานศปร.น้อย   
   ๑ คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานศปร.น้อยที่สุด 
 โดยมีการก าหนดน้ าหนักในแต่ละด้านของ 7S ตามความส าคัญ โดยมีหลักการว่า ปัจจัยด้าน
ใดที่เป็นจุดแข็งหรือปัญหาต่อหน่วยงานศปร.มาก จะก าหนดน้ าหนักคะแนนมากกว่ารายการที่เป็นจุดแข็ง
หรือปัญหาต่อหน่วยงานศปร.น้อย เพื่อน าไปก าหนดกลยุทธ์และจัดล าดับความส าคัญของการพัฒนา 

 



๔๔ 

ตารางท่ี ๗ แสดงการสรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร  

 
รายการปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายใน 

น้ าหนัก คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย x น้ าหนัก สรุปผล 
(จุดแข็ง -
จุดอ่อน) จุดแข็ง  จุดอ่อน จุดแข็ง  จุดอ่อน 

S1: โครงสร้างองค์กร (Stucture) 0.11 4.05 4.03 0.45 0.44 0.01 
S2: กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) 0.17 4.85 3.55 0.82 0.60 0.22 
S3: ระบบในการด าเนินงานขององค์กร 0.13 3.58 3.62 0.46 0.47 -0.01 
S4: แบบแผนหรือพฤติกรรมในการบรหิารของ
ผู้บริหารระดบัสงู (Style 

0.19 4.50 4.75 0.86 0.90 -0.04 

S5: บุคลากรในองค์กร (Staff) 0.13 3.63 4.25 0.47 0.55 -0.08 
S6: ความรู้ความสามารถของบุคลากร (Skill) 0.16 3.25 4.40 0.52 0.70 -0.18 
S7: ค่านิยมร่วมกัน (Shared Value) 0.11 4.55 3.15 0.50 0.35 0.15 

เฉลี่ยปัจจัยภายใน +4.08 -4.01  
สรุปปัจจัยภายใน +0.07  

 การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก มีการก าหนดน้ าหนักในแต่ละด้านของ C-PEST ตาม
ความส าคัญ โดยมีหลักการว่าปัจจัยด้านใดที่เป็นโอกาสหรืออุปสรรคต่อหน่วยงานศปร. มากจะก าหนด 
น้ าหนักคะแนนมากกว่ารายการที่เป็นโอกาสหรืออุปสรรคต่อหน่วยงานศปร.น้อย เพื่อน าไปก าหนดกล
ยุทธ์และจัดล าดับความส าคัญของการพัฒนา 

ตารางท่ี ๘ แสดงการสรุปการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร  

 
รายการปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายใน 

น้ าหนัก คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย x 
น้ าหนัก 

สรุปผล 
(โอกาส – 
ภัยคุกคาม) 

โอกาส ภัยคุกคาม โอกาส ภัยคุกคาม 

C : พฤติกรรมของลูกค้า (Customer 
Behavior) 

0.23 4.43 3.98 1.02 0.92 0.10 

P : การเมืองและกฎหมาย (Political and 
Legal) 

0.21 4.65 4.75 0.98 1.00 -0.02 

E : เศรษฐกจิ (Economic) 0.16 4.00 4.85 0.64 0.78 -0.14 
S : สังคมและวัฒนธรรม (Social – cultural) 0.18 4.48 3.96 0.81 0.71 0.10 
T : เทคโนโลยี (Technological) 0.22 4.42 4.20 0.97 0.92 0.05 

เฉลี่ยปัจจัยภายนอก +4.42 -4.33  
สรุปปัจจัยภายนอก +0.09  



๔๕ 

๒.๗ การประเมินต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร   
 จากคะแนนข้างต้นจะน าไปสู่การประเมิน สถานภาพขององค์กรเป็นลักษณะใด ซึ่งมี
การแสดงสถานภาพของหน่วยงานโดยบ่งบอกถึงสถานภาพ ๔ ลักษณะ ดังนี้   
  ๑. Stars (เอื้อและแข็ง) เป็นต าแหน่งที่บ่งบอกว่าองค์กรโดยภาพรวมส่วนใหญม่ี
ปัจจัย ภายนอกที่เป็นโอกาส และมีปัจจัยภายในที่แข็ง เป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมสูง เมื่อองค์กรมี 
สถานภาพเป็น Stars ให้ก าหนด กลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive) ต้องรักษาความเป็น Stars ให้ยืนยง ต่อไป
และพัฒนางานต่อยอด    
  ๒ . Question Marks (เอื้อแต่อ่อน) เป็นต าแหน่งที่บ่งบอกว่าองค์กรโดย
ภาพรวมส่วนใหญ่มี ปัจจัยภายนอกเอื้อ มีความพร้อมสูงให้การสนับสนุน แต่ปัจจัยภายในองค์การอ่อน 
หากแก้ปัญหา จุดอ่อนขององค์กรได้ จะน าไปสู่สภาพที่เอื้อและแข็ง Stars ได้ ให้ก าหนดกลยุทธ์พัฒนา
องค์กร (Turnaround)   
  ๓. Cash Cows (ไม่เอื้อแต่แข็ง) เป็นต าแหน่งที่บ่งบอกว่าองค์กรในภาพรวม 
ส่วนใหญ่ ภายนอกองค์กรมีอุปสรรค มีปัญหา แต่ภายในองค์กรแข็ง มีความพร้อมมีความเข้มแข็ง หากรอ
ให้ ปัจจัยภายนอกเป็นโอกาสเอื้อต่อการพัฒนาองค์กร หรือพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสก็จะสามารถพัฒนา 
องค์กรน าไปสู่สภาพที่เอื้อและแข็ง Stars ได้ ให้ก าหนดกลยุทธ์ป้องกัน/แตกตัว (Defend/Diversify)  
  ๔. Dogs (ไม่เอื้อและอ่อน) เป็นต าแหน่งที่บ่งบอกว่าองค์กรโดยภาพรวมส่วน
ใหญ่อยู่ใน สภาพแวดล้อมที่ทั้งภายนอกไม่เอื้อ ภายในอ่อน มีปัญหาล่อแหลมต่อการประสบความล้มเหลว 
ค่อนข้างสูง จึงเป็นไปได้ว่าต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน เพราะหากด า เนินการต่อไป ปัญหาจะสะสมข้ึน 
เรื่อยๆ ถึงอาจข้ันแก้ไขไม่ได้ต้องยุบองค์กร ให้ก าหนดกลยุทธ์ประคองตัว/ถอย (Retrenchment) 



๔๖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จากภาพแสดงให้เห็นว่า องค์กรมีจุดแข็งภายใน และมีโอกาสที่ดีจากปจัจัยภายนอกในการ
ขับเคลื่อนการพฒันา อันน าไปสูส่ภาพเอือ้และแข็งให้ก าหนด กลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive) ต้องรกัษาความ
เป็น Stars ให้ยืนยง ต่อไปและพฒันางานต่อยอดตอ่ไป    
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๔๗ 

บทท่ี ๓ 
ยุทธศาสตร์ขององค์กร 

๓.๑ เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (END) (วิสัยทัศน์ /พันธกิจ/เป้าประสงค์) 
 วิสัยทัศน์ของหน่วย ศปร. 
  หน่วยงานหลักของกองทัพไทย ในการขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความมั่นคง โดยมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

 ภารกิจ 
  มีหน้าที่ วางแผน อ านวยการประสานงาน ก ากับดูแล และด าเนินการเกี่ยวกับโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการเพื่อความมั่นคงและโครงการพิเศษอื่นๆ ของกองบัญชาการกองทัพ
ไทย รวมทั้งการบูรณาการ แผนงาน งานโครงการของเหลา่ทัพ และกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ให้สอดคล้องตามแนวพระราชด าริและยุทธศาสตร์ความมั่นคง มี
ผู้อ านวยการศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและความมั่นคง เป็นผู้บังคับบัญชา
รับผิดชอบ 

 พันธกิจ 
๑. วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแล และด าเนินการเกี่ยวกับโครงการอันเนื่องมาจาก 

พระราชด าริโครงการเพื่อความมั่นคง และโครงการพิเศษอื่นๆของกองบัญชาการกองทัพไทย เหล่าทัพ กองบัญชาการ
ต ารวจตระเวนชายแดน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกประเทศ ให้สอดคล้องตามแนวพระราชด าริ 
และยุทธศาสตร์ความมั่นคง 

๒. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท าแผนงาน โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และโครงการพัฒนาเพื่อ
ความ 

มั่นคง ในลักษณะการบูรณาการให้สอดคล้องตามแนวพระราชด าริและยุทธศาสตร์ การต่อสู้เบ็ดเสร็จ 
๓. วางแผน ประสานงาน และด าเนินการร่วมกับส่วนราชการอื่นๆ  ในการเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับโครงการ 

อันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการเพื่อความมั่นคงและโครงการพิเศษอื่นๆของกองทัพไทย และกองบัญชาการต ารวจ
ตระเวนชายแดน ให้ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ 

๔. วางแผน รวบรวมข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับองค์ประกอบของชุมชน รวมทั้งวิถีชีวิตความ 
เป็นอยู่ ของประชาชนในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับโครงการต่างๆ ที่รับผิดชอบ 

๕. ประสานงาน และด าเนินการวิจัย การพัฒนา ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการ 
ด าเนินงานของโครงการต่างๆที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 

๖. วางแผน ประสานงาน และด าเนินการจัดแสดงผลงานโครงการต่าง  ๆเผยแพร่ความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หลักการทรงงานเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 



๔๘ 

  

 วิสัยทัศน์ของแผนปฏิบัติราชการ 

  คิด เผยแพร่ และท าตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความมั่นคง อย่างยั่งยืน  

 เป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการ  
  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความมั่นคง โดยมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ( 9 to stable) 

 กลุ่มเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 
 เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : มีหลักคิดและปฏิบัติในการด าเนินชีวิตเกี่ยวกับองค์ความรู้
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  ๑.๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคลังความรู้ให้มีประสิทธิภาพ แม่นย า และ
รวดเร็ว (O๑) 
  ๑.๒ การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และการรณรงค์การเผยแผ่โดยมุ่งสร้างความรู้และใช้ประโยชน์องค์
ความรู้ (O๒) 
  ๑.๓ การจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลความส าเร็จในการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
ไปใช้เพื่อการพัฒนา (O๓) 
  ๑.๔ การขยายเครือข่ายขับเคลื่อนองค์ความรู้ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (O๔) 
 เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : เป็นองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพในการด าเนินการโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริเหล่าทัพ และบช.ตชด.  
  ๒.๑ พัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
(O๕) 
  ๒.๒ การออกแบบและพัฒนาระบบการติดตามประเมินผลที่มุ่งเน้นคุณภาพ (0๖) 
 เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ : พัฒนาศักยภาพบุคลากรและบริหารจัดการองค์กร 
  ๓.๑ การเสริมสร้างความเป็นทีมและการมีส่วนร่วม (0๗) 
  ๓.๒  การพัฒนาความเช่ียวชาญของบุคลากรด้านความรู้ ความเข้าใจและทักษะในการแก้ปัญหา
(0๘) 
  ๓.๓ การพัฒนาการจัดการความรู้และส่งเสริมเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (0๙) 

๓.๒ กลยุทธ์ในการด าเนินการ (WAYS) (ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์)   
 เมื่อพิจารณาผลที่ได้จากการท า SWOT Analysis โดยเรียงล าดับความส าคัญของจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค ๕ อันดับแรก แล้วน ามา TOWS Matrix มาใช้เพื่อวิเคราะห์ทางเลือกเชิงกล
ยุทธ์ที่เป็นไปได้ ซึ่งได้ผลเป็นกลยุทธ์ต่างๆ ดังแสดงตามตารางดังนี้  



๔๙ 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 จุดแข็ง ๕ อันดับแรก 
  S๓ มีการก าหนดกลยุทธ์ และทบทวนแผนการปฏิบัติราชการทกุป ีทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาว 
  S๑๔ ก าลังพลมีความรักและผูกพันในองค์กร มีความเสียสละในการท างานให้บรรลุผล
ส าเร็จภายใต้หลักนิยมเดียวกัน และยึดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นศูนย์กลาง 
  S๑๐ มีการแบ่งมอบอ านาจหน้าที่ในการสั่งการและท าการแทนอย่าง ชัดเจน การ
ปกครองบังคับบัญชาและการก าหนดสายการบังคับบัญชาเป็นไปตามล าดับช้ัน 
  S๒ มีการประสานงานร่วมกันเช่ือมโยงในทุกหน่วยในองค์กร โดยมีหน้าที่ของทุกหน่วยที่
ชัดเจน 
  S๑๑ มีช่องทางในการเพิ่มพูนความช านาญในการปฏิบัติงาน 

 จุดอ่อน ๕ อันดับแรก 
  W๑๒ ขาดการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ 
  W๑๕ ขาดทักษะในการใช้ระบบเทคโนโลยี 
  W๑๔ มีการโยกย้ายบ่อย ท าให้ขาดความช านาญในหน้าที่ 
  W๓ การก าหนดกรอบแผนงานที่ยังไม่ชัดเจน และครอบคลุม 
  W๑ มีข้อจ ากัดในเรื่องสายการบังคับบัญชา กับหน่วยงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ และโครงการเพื่อความมั่นคง ของเหล่าทัพและกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 
รวมทั้งไม่มีหน่วยรอง ในการด าเนินงานตามส่วนภูมิภาค 

https://www.google.co.th/url?sa=i&url=http://www.marketingteacher.com/tows-analysis/&psig=AOvVaw0BryLhXna0BYj0WDZUqIa4&ust=1590442464980000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNjxnIm6zekCFQAAAAAdAAAAABAD


๕๐ 

  

 โอกาส ๕ อันดับแรก  
  O๑ ประชาชนยังมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ส่วนใหญ่  
  O๔ นโยบายของรัฐบาลที่มีความชัดเจน และมีทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาวที่มีความ
ต่อเนื่อง 
  O๗ มีแหล่งเอื้ออ านวยความสะดวกในการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  0๑๒ มีแหล่งเอื้อในการให้ข้อมูล และการสนับสนุน 
  O๙ มีความส าเร็จในชุมชนมากข้ึน ชุมชนเข้มแข็ง ชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 ภัยคุกคาม ๕ อันดับแรก 
  T๘ การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ คนสูงอายุมีมากว่าวัยแรงงาน 
  T๕ ผลก าไรที่เกิดข้ึนค่อนข้างน้อย และต้องใช้ระยะเวลายาวนานกว่าจะเห็นผลก าไร /
ขาดทุน 
  T๔ การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล/ผู้บริหารและนโยบายบ่อยครั้งท าให้การด าเนินงานขาด
ความต่อเนื่อง และขาดเสถียรภาพ 
  T๓ ความเพียร ความอดทนต่อผลระยะยาวค่อนข้างน้อย 
  T๑๐ ยังเข้าไม่ถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้เท่าเทียมกัน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๑ 

 

 
ตารางการวิเคราะห์ความสอดคล้องของสถานการณ์ภายนอกและปัจจัยภายในองค์กร  

(SWOT Analysis) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWOT Analysis 

โอกาส (0pportunities) 
O1 ประชาชนยังมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ส่วนใหญ่  
O4 นโยบายของรัฐบาลที่มีความชัดเจน 
และมีทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาวที่มี
ความต่อเนื่อง 
O7 มีแหล่งเอ้ืออ านวยความสะดวกในการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
012 มีแหล่งเอ้ือในการให้ข้อมูล และการ
สนับสนุน 
O9 มีความส าเร็จในชุมชนมากขึ้น ชุมชน
เข้มแข็ง ชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภัยคกุคาม (Threats) 
T8 การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ คนสูงอายุมีมากว่าวัย
แรงงาน 
T5 ผลก าไรที่เกิดขึ้นค่อนข้างน้อย และต้องใช้
ระยะเวลายาวนานกว่าจะเห็นผลก าไร /
ขาดทุน 
T4 การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล/ผู้บริหารและ
นโยบายบ่อยครั้ง ท าให้การด าเนินงานขาด
ความต่อเนื่อง และขาดเสถียรภาพ 
T3 ความเพียร ความอดทนต่อผลระยะยาว
ค่อนข้างน้อย 
T10 ยังเข้าไม่ถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้เท่าเทียมกัน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดแข็ง (Strengths) 
 

S3 มีการก าหนดกลยุทธ์  และทบทวน
แผนการปฏิบัติราชการทุกปี ท้ังระยะสั้น
และระยะยาว 
S14 ก าลั งพลมีความ รักและผูกพั น ใน
องค์กร มีความเสียสละในการท างานให้
บรรลุผลส าเร็จภายใต้หลักนิยมเดียวกัน 
และยึดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นศูนย์กลาง 
S10 มีการแบ่งมอบอ านาจหน้าท่ีในการสั่ง
การและท าการแทนอย่างชัดเจน  การ
ปกครองบังคับบัญชาและการก าหนดสาย
การบังคับบัญชาเป็นไปตามล าดับชั้น 
S2 มีการประสานงานร่วมกันเชื่อมโยงในทุกหน่วย
ในองค์กร โดยมีหน้าท่ีของทุกหน่วยท่ีชัดเจน 
S11 มีช่องทางในการเพิ่มพูนความช านาญในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์เชิงป้องกนั (ST Strategies) 
T8 + S3  จัดพื้นท่ีการเรียนรู้ระหว่างองค์กร 
และประชาชน 
T5 + S2 พัฒนาศักยภาพวิชาการ และ
เทคนิคในการเผยแพร่ 
T4 + S11  สังเคราะห์องค์ความรู้ และบูรณา
การข้อมูลร่วม 
T3 + S10 พัฒนาระบบข้อมูลให้ง่ายแก่การ
เรียนรู้  
T10 + S14  เพิ่มพื้นท่ีการเรียนรู้มากข้ึน
ครอบคลุมพื้นท่ีเป้าหมาย 

จุดอ่อน (Weakness) 
W12 ขาดการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ 
W15 ขาดทั กษะ ในการ ใ ช้ ร ะบบ
เทคโนโลยี 
W14 มีการโยกย้ายบ่อย ท าให้ขาด
ความช านาญในหน้าที่ 
W3 การก าหนดกรอบแผนงานที่ยังไม่
ชัดเจน และครอบคลุม 
W1 มีข้อจ ากัดในเรื่องสายการบังคับ
บั ญชา กั บหน่ วยงานโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ และโครงการเพื่อ
ความม่ันคง ของเหล่าทัพและกองบัญชาการ
ต ารวจตระเวนชายแดน รวมทั้งไม่มีหน่วย
รอง ในการด าเนินงานตามส่วนภูมิภาค 
 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategies) 
O1 + W2 สร้างเครือข่าย และศูนย์เรียนรู้ในพ้ืนที่ 
O4 + W12 ประสานหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือขยาย
กลุ่มเป้าหมาย 
O7+ W3 พัฒนาระบบการติดตามความก้าวหน้า 
และการประเมินผลมุ่งเน้นคุณภาพ 
O12 + W15 เพ่ิมพ้ืนที่การเรียนรู้ องค์ความรู้ภายใน
หน่วยงานที่หลากหลาย 
O9 + W14  แหล่งสนับสนุนเครือข่าย 

กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategies) 
T8 + W14 สร้ างทีมการประสานงาน /
หน่วยงานประสานข้อมูลความร่วมมือ 
T5 + W3 สร้างความรู้  ความเข้าในในการ
ท างานในพ้ืนที่ 
T4 + W1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้อง 
และทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง 
T3 + W15 เพ่ิมพ้ืนที่การเรียนรู้ ให้หลากหลาย
และเข้าถึงได้ง่ายต่อการเรียนรู้ 
T10 + W12   สังเคราะห์องค์ความรู้  และ
บูรณาการข้อมูลร่วม 
 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategies) 
 
O1 + S3 จัดกิจกรรมการเรียนรู้/การท างานเป็น
ทีม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
O4 + S10 พัฒนาภาวะผู้น า และต้นแบบตาม
หลักปรัชญาฯ 
O7 + S2 จัดท าคู่มือ/สื่อการเรียนรู้ 
O12 + S14 เผยแพร่ข้อมูลหลากหลาย 
O9 + S11 ชุมชนต้นแบบ/ เครือข่าย 
 
 



 

 กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategies)   
  กลยุทธ์เชิงรุกเป็นการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งผนวกกับโอกาสที่มีอยู่ ซึ่งกลยุทธ์ที่ก าหนด
ไว้ คือ กลยุทธ์เชิงรุกเป็นการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งผนวกกับโอกาสท่ีมีอยู่ ซึ่งกลยุทธ์ท่ีก าหนดไว้ คือ 
มีการก าหนดกลยุทธ์ และทบทวนแผนการปฏิบัติราชการทุกปี ทั้งระยะสั้นและระยะยาว (S๑) ดังเช่น 
นโยบายของรัฐบาลที่มีความชัดเจน และมีทั้งแผนระยะสั้น และระยะยาวที่มีความต่อเนื่อง รวมทั้งก าลัง
พลมีความรัก และความผูกพันในองค์กร มีความเสียสละในการท างานให้บรรลุผลส าเร็จภายใต้หลักนิยม
เดียวกัน และยึดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นศูนย์กลาง (S๑๔) ซึ่งก าลังพลเหล่าทัพ บช.ตชด. และประชาชนมี
ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ส่วนใหญ่ (O๑) โดยมีแหล่งเอื้ออ านวยความสะดวกในการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(O๗) ซึ่งมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้/การท างานเป็นทีม การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาภาวะผู้น า และต้นแบบตามหลักปรัชญาฯ  รวมทั้งมีความส าเร็จในชุมชนมากข้ึน ชุมชน
เข้มแข็ง ชุมชนต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (O๙) เกิดเครือข่ายชุมชนต้นแบบ  
  นอกจากนี้ จากกลยุทธ์ขององค์กรที่มีจุดแข็ง ที่มีการแบ่งมอบหน้าที่ในการสั่งการ และท าการ
แทนอย่างชัดเจน การปกครองบังคับบัญชา และมีการก าหนดสายการบังคับบัญชาเป็นไปตามล าดับข้ัน (S๑๐) จึงต้อง
มีการผลักดันให้เกิดการท างานเป็นทีม การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อีกบทบาทหนึ่งอีกด้วย 

  กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategies)   
  กลยุทธ์เชิงแก้ไขเป็นการน าโอกาสที่มีมาปิดจุดอ่อนขององค์กร หรือท าให้จุดอ่อนลดลง 
เป็นกลยุทธ์เน้นการแก้ไขจุดอ่อนด้วยโอกาสที่เข้ามา  จากจุดอ่อนที่ ขาดการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ 
(W๑๒) มีข้อจ ากัดในเรื่องมีข้อจ ากัดในเรื่องสายการบังคับบัญชา กับหน่วยงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ และโครงการเพื่อความมั่นคง ของเหล่าทัพและกองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน 
รวมทั้งไม่มีหน่วยรอง ในการด าเนินงานตามส่วนภูมิภาค(W๑) ซึ่งโอกาสที่เข้ามาคือ นโยบายของรัฐบาลที่
มีความชัดเจน และมีทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาวที่มีความต่อเนื่อง (O๔) และมีแหล่งเอื้ออ านวยความ
สะดวกในการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (O๗) จึงมีการส่งเสริมให้ สร้างเครือข่าย และศูนย์
เรียนรู้ในพื้นที่ก าหนด รวมทั้งเพิ่มพื้นที่การเรยีนรู ้องค์ความรู้ภายในหน่วยงานทีห่ลากหลาย และมีการพัฒนาระบบ
การติดตามความก้าวหน้า และการประเมินผลมุ่งเน้นคุณภาพ โดยประสานหน่วยงานอื่นๆ เพื่อขยายกลุ่มเป้าหมาย
ตามล าดับ ต่อไป 
 กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategies)   
  กลยุทธ์เชิงป้องกันเป็นการน าจุดแข็งมาป้องกันอุปสรรค เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
รัฐบาล/ผู้บริหารและนโยบายบ่อยครั้งท าให้การด าเนินงานขาดความต่อเนื่อง และขาดเสถียรภาพ (T๔) 



๕๓ 

และการเข้าไม่ถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้เท่าเทียมกัน(T๑๐) ท าให้หน่วยต้องเร่งพัฒนาศักยภาพ
วิชาการ และเทคนิคในการเผยแพร่ โดยสังเคราะห์องค์ความรู้ และบูรณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกโดยสามารถแสวงหาการประสานงานร่วมกันเช่ือมโยงในทุกหน่วยในองค์กร โดยมีหน้าที่ของทุก
หน่วยที่ชัดเจน(S๒) และการมีช่องทางในการเพิ่มพูนความช านาญในการปฏิบัติงาน (S๑๑) เพื่อให้ก้าวสู่
สังคมผู้สูงอายุ ที่มีคนสูงอายุมีมากว่าวัยแรงงาน (T๘) ได้อย่างปลอดภัย 

 กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategies)   
  กลยุทธ์เชิงรับ เป็นการเน้นตั้งรับจากภัยคุกคามและจุดอ่อนที่มีอยู่ โดยเริ่มจากการสร้าง
ความตระหนักให้กับบุคลากรในองค์กร จากที่ขาดการสร้างวัฒนธรรมคุณภาพ(W๑๒) มีการโยกย้ายบ่อย 
ท าให้ขาดความช านาญในหน้าที่ (W๑๔) และขาดทักษะในการใช้ระบบเทคโนโลยี(W๑๕) โดยเร่งสร้าง 
สร้างทีมการประสานงาน /หน่วยงานประสานข้อมูลความร่วมมือและพัฒนาพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่ถูกต้อง และ
ทันสมัยต่อการเปลี่ยนแปลง เพิ่มพื้นที่การเรียนรู้ ให้หลากหลายและเข้าถึงได้ง่ายต่อการเรียนรู้ รวมทั้งสร้างความรู้ 
ความเข้าในในการท างานในพื้นที่ให้กับบุคลากรมากขึ้นด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๔ 

๓.๓ มาตรการ/ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง (MEANS) (แผนงาน/โครงการ/เครื่องมือ/กลไก) 
 จากการวิเคราะห์ข้างต้น ๓.๑ – ๓.๒ นั้น สามารถวางมาตรการและแผนงานตามกลุ่มแผนงาน
ไดท้ั้ง ๓  กลุ่มแผนงาน ในระยะ ๓ ปี โดยมี ๙ กลยุทธ์ ๑๘ แผนงาน ดังนี้ 
 

 

นโยบายหลัก :  เป็นหน่วยงานหลักของกองทัพไทย ในการขับเคลื่อนงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความมั่นคง โดยมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

กลยุทธ์หลัก : การสร้างองค์ความรู้ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาธิบาล 
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริเหล่าทัพ และบช.ตชด. การน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติอย่างยั่งยืน 

เป้าหมาย : หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความมั่นคง โดยมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ( 9 to stable) 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ : เผยแพร่และขับเคลื่อนองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคลังความรู้ให้มีประสิทธิภาพ แม่นย า และรวดเร็ว  
  แผนงานที่ ๑ ปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี  และการสื่อสารเพื่อ
รองรับการขยายตัวในอนาคต Digital society  
  แผนงานที่ ๒ การสังเคราะห์องค์ความรู้โดยบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 กลยุทธ์ที่ ๒ การประชาสัมพันธ์เชิงรุกและการรณรงค์การเผยแผ่โดยมุ่งสร้างความรู้และใช้
ประโยชน์องค์ความรู้ 
  แผนงานที่ ๑ การพัฒนาพื้นที่การเรียนรู้ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  แผนงานที่ ๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ 

 กลยุทธ์ที่ ๓ การจัดท าและเผยแพร่ข้อมูลความส าเร็จในการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจไปใช้
เพื่อการพัฒนา  
  แผนงานที่ ๑ การเผยแพร่ข้อมูลความส าเร็จในการน้อมน าแนวพระราชด าริไปใช้ในการ
พัฒนาผ่านรูปแบบที่ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างหลากหลาย 
  แผนงานที่ ๒ การจัดท าคู่มือเชิงเทคนิคทั้งในด้านการด าเนินชีวิตและการประกอบ
อาชีพตามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

กลุ่มงานพัฒนาขีดความสามารถของ ศปร. ในระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕)  



๕๕ 

 กลยุทธ์ที่ ๔ การขยายเครือข่ายขับเคลื่อนองค์ความรู้ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
  แผนงานที่ ๑ การสร้างเครือข่ายวิทยากรในพื้นที่พัฒนาโดยเน้นความหลากหลายของ
หน่วยงาน/องค์กร รวมทั้งกลุ่มเป้าหมายที่มีความแตกต่างของวัย 
  แผนงานที่ ๒ การพัฒนาศักยภาพทั้งเชิงเนื้อหาวิชาการและเทคนิคในการน าเสนอ 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : พัฒนาระบบและสมรรถนะในการประสานความร่วมมือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการโครงการ 
  แผนงานที่ ๑ การบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ 
  แผนงานที่ ๒ การจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเป็นทีม และการมีส่วนร่วมในพื้นที่ 

 กลยุทธ์ที่ ๒ การออกแบบและพัฒนาระบบการติดตามประเมินที่มุ่งเน้นคุณภาพ 
  แผนงานที่ ๑ การพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการอนั
เนื่องมาจากพระราชด าริ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
  แผนงานที่ ๒ การออกแบบและพัฒนาระบบการติดตามที่มุ่งเน้นคุณภาพ บนฐานการมีส่วน
ร่วมทั้งในระดับพื้นที่ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 

ยุทธศาสตร์ท่ี ๓:  การพัฒนาคุณภาพองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
 กลยุทธ์ที่ ๑ การพัฒนาความเช่ียวชาญของบุคลากรด้านความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการ
แก้ปัญหา 
  แผนงาน ที่ ๑ การพัฒนาความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงาน และทักษะในการแก้ปัญหา 
  แผนงานที่ ๒ ส่งเสริมการสร้างความรู้ความเข้าใจในพื้นที่การพัฒนาแก่บุคลากร 

 กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาการจัดการความรู้ และส่งเสริมเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
  แผนงานที่ ๑ ส่งเสริมการจัดการความรู้และจัดท าศูนย์รวมความรู้ทางโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ   
  แผนงานที่ ๒ สร้างเสริมความรักความผูกพันขององค์กรต่อบุคลากร และบุคลากรต่อองค์กร 

 กลยุทธที่ ๓ พัฒนาและปรับปรุงระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
  แผนงานที่ ๑ พัฒนาความรู้ ความเข้าใจ และปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กร 
  แผนงานที ๒ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เพื่อการตัดสินใจของผู้บริหาร 



 

แผนที่ยุทธศาสตร์ 
แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) : ศูนยป์ระสานงานโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริและความม่ันคง ปี 2563-2665 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ความเชื่อมโยงแผนปฏิบัติ
ราชการ บก.ทท.  

 

ด้านที่ 1 การพิทักษ์รักษา และ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 

ด้านที่ 2 การ
ป้องกันประเทศ 

 

ด้านที่ 3 การรักษา
ความม่ันคงของรัฐ 

 

ด้านที่ 4 การเสริมสร้างความ
ร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ 

 

ด้านที่ 5 การพัฒนาประเทศเพ่ือความ
ม่ันคง และการช่วยเหลือประชาชน 

 

ด้านท่ี 6 การพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการ 

ศปร)  วิสัยทัศน์ (Vision) : หน่วยงานหลักของกองทัพไทย ในการขับเคลื่อนงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อความมั่นคง โดยมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

ด้านที่ 1 เผยแพร่และขับเคลื่อนองค์ความรู้ 
การพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ด้านที่ 2 การพัฒนาระบบและสมรรถนะในการประสานความ
ร่วมมือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

ด้านที่ 3 การพัฒนาคุณภาพองค์กร               
สู่ความเป็นเลิศ 

มิติที่ 1
ประสิทธิผลตาม

ประเด็น
ยุทธศาสตร ์

 

มีหลักคิดและปฏิบัติในการด าเนินชีวิตเก่ียวกับ 
องค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการด าเนินการโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริเหล่าทัพ และบช.ตชด.  

พัฒนาศักยภาพบุคลากร 
และบริหารจัดการองค์กร  

มิติที่ 2 
คุณภาพการ
ให้บริการ 

 

มีกระบวนการน้อมน าและ
สนับสนุนการน าแนวทางไปปฏิบัติ

ที่มีประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 

หน่วยงานราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนมี
ความพึงพอใจ เช่ือมั่นในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ 

 

การบูรณาการร่วม-เข้าถึงฐานข้อมูล และคลังความรู้โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริในระบบสารสนเทศที่มีคณุภาพ 

 

มิติที่ 3
ประสิทธิภาพ 
การปฏิบัติการ 

 

ขยายผล “ปราชญ์ชุมชน”ได้
ครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ และ

เป็นตัวอย่าง อย่างยั่งยืน 

การติดตาม รายงาน ประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพในความร่วมมือกับหน่วยงานส่วน

ที่เกี่ยวข้อง บนฐานข้อมูลเดียวกัน 

บุคลากรมีความช านาญ  
และเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานและขับเคลื่อน 

องค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มิติที่ 4 
การพัฒนา

องค์กร 

ความผาสุก ความผูกพันของก าลังพล
ต่อองค์กรตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

การบริหารจัดการองค์กรมุ่งผลสัมฤทธิ์
เป็นไปตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 

 

การบริหารงบประมาณ ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
พัฒนาระบบการตรวจสอบ การประเมิน และคุณภาพ
การบริหาร จัดการภาครัฐ(PMQA)ที่มีประสิทธิภาพ 

ครอบคลุมทุกมิต ิ

พัฒนาระบบเครือข่ายสารสนเทศระหว่าง
ภาครัฐ และภาคประชาชนในการแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ 



 

ตัวอย่างแผนงานและโครงการ เป้าหมายในห้วงระยเวลา ๓ ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ เผยแพร่และขับเคลื่อนองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

เป้าประสงค์ท่ี ๑ มีหลักคิดและปฏิบัติในการด าเนินชีวิตเกี่ยวกับองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

กลยุทธท่ี ๑ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและคลังความรู้ให้มีประสิทธิภาพ แม่นย า และรวดเร็ว 
แผนงานท่ี ๑.๑ ปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยี และการสื่อสารเพ่ือรองรับการขยายตัวใน

อนาคต Digital society 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

๖๓ ๖๔ ๖๕ 
๑.จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่าย และอุปกรณ์
เครือข่าย 

เพื่อการรองรับข้อมูลที่มี
ความเปลี่ยนแปลงและ
รวดเร็วทันต่อ
สถานการณ์ในปัจจุบัน 

การด าเนินในแล้ว
เสร็จตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ  

๘๐% ๙๐% ๑๐๐% กมส.สปก. 

๒.ท าการเชื่อมโยงเครือข่าย 
Data Center 
Consolidation (DOC) กับ 
Prime Minister ’s 
Operation Center  
(PMOC) 

เพื่อการบริหารจัดการ
ข้อมูลให้ทันสมัยและ
สามารถรองรับการ
ตัดสินใจของผู้บริหารได้ 

การด าเนินในแล้ว
เสร็จตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ  

๘๐% ๙๐% ๑๐๐% กมส.สปก. 

๓. พัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร 
 

เพื่อเพิ่มความคล่องตัว
ในการใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

มีการพัฒนาระบบ
การให้สามารถใช้
งานได้จริง 

๑ ระบบ ๑ ระบบ ๑ ระบบ กมส.สปก. 

แผนงานท่ี ๑.๒ การสังเคราะห์องค์ความรู้โดยบูรณาการข้อมลูจากทุกหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

๖๓ ๖๔ ๖๕ 
๑.การจัดการความรู้ (KM: 
Knowledge 
Management) องค์ความรู้
ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และ
โครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริบนฐานการบูร
ณาความร่วมมือจากทุกส่วน
ที่เก่ียวข้อง 

เพื่อการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานและการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

ระดับความส าเร็จ
ของการประมวล
องค์ความรู้ตาม
แนวทางหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๘๕% ๑๐๐% ๑๐๐% กรป.สปก 



๕๘ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
๖๓ ๖๔ ๖๕ 

๒. การจัดท าชุดองค์ความรู้
ที่ด าเนินการรวบรวมโดย
ผ่านความเห็นชอบจาก
ผู้เชี่ยวชาญที่เก่ียวข้อง 

เพื่อให้ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการได้เข้าถึง 
เข้าใจในหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้  

จ านวนชุดองค์
ความรู้ตามแนว
พระราชด าริและ
โครงการอัน
เน่ืองมาจาก
พระราชด าริที่
เผยแพร่ให้
ประชาชนหรือผู้มา
รับบริการได้เข้าถึง
และน าไปใช้ได้ง่าย 
 

๓ ๕ ๑๐ กรป.สปก 
และ 

กมส.สปก. 

กลยุทธท่ี ๒ การประชาสมัพันธ์เชิงรกุและการตรวจการเผยแพร่โดยมุ่งสร้างความรู้และใช้ประโยชน์
องค์ความรู ้

แผนงานท่ี ๒.๑ การพัฒนาพ้ืนท่ีการเรียนรู้เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
๖๓ ๖๔ ๖๕ 

๑. โครงการฃุมชนสัมพันธ์
โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน
ในระดับพื้นที่เป้าหมาย 

เพื่อให้ประชาชนหรือ
ผู้รับบริการได้เข้าถึง 
เข้าใจในหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ 

มีเครือข่ายในการ
ขยายผลการพัฒนา
ตามแนว
พระราชด าริหลัก
ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๑ 
เครือข่าย 

๒ 
เครือข่าย 

๓ 
เครือข่าย 

กปก.สปก. 

๒. การจัดตั้งเครือข่าย
ปราชญ์ชุมชน ต้นแบบ 

เพื่อให้เข้าถึง เข้าใจใน
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ 
 

มีเครือข่ายปราช
ชุมชนต้นแบบและ
ศูนย์การเรียนรู้ 

๑ 
เครือข่าย 

๒ 
เครือข่าย 

๓ 
เครือข่าย 

กปก.สปก. 

๓. การจัดท าเวทีประชาคม 
เพื่อเผยแพร่โครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริทั้ง
ก่อน ระหว่าง และหลังการ
ด าเนินโครงการ  

เพื่อให้เกิดแนวทางการ
ประยุกต์ใช้อย่างเป็น
รูปธรรม 

ร้อยละของการน า
ผลส าเร็จโครงการ
อันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริไป
เผยแพร่ 
 

๘๐% ๙๐% ๑๐๐% กปก.สปก. 



๕๙ 

แผนงานท่ี ๒.๒ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

๖๓ ๖๔ ๖๕ 
๑. พัฒนาเว็บไซด์ เพื่อเป็น
ช่องทางสื่อกลางเพื่อ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์กับ ผู้
มารับบริการทุกระดับ 

เพื่อการเข้าถึงข้อมูลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็ว และถูกต้อง 

จ านวนระบบ/ปี ๑ ระบบ ๑ ระบบ ๑ ระบบ กมส.สปก. 

๒. โครงการประชาสัมพันธ์
ด้วยสื่อใหม่ๆ(New Media) 

เพื่อให้เข้าถึง เข้าใจใน
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ 

จ านวนโครงการใน
การประชาสัมพันธ์ 

๒ ๔ ๕ กมส.สปก. 

กลยุทธท่ี ๓ การจัดท าและเผยแพร่ข้อมลูความส าเรจ็ในการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง
ไปใช้เพื่อการพัฒนา 

แผนงานท่ี ๓.๑ การเผยแพร่ข้อมลูความส าเร็จในการน้อมน าแนวพระราชด าริไปใช้ในการพัฒนา
รูปแบบท่ีผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมลูได้อยา่งหลากหลาย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
๖๓ ๖๔ ๖๕ 

๑.การจัดท าและประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ข้อมูลความส าเร็จในการ
น้อมน าแนวพระราชด าริไปใช้ใน
การพัฒนา ผ่านสื่อที่มีความ
หลากหลาย 

เพื่อการเข้าถึงข้อมูลและ
น าไปใช้ได้จริงอย่างเป็น
รูปธรรม 

มีกลุ่มเป้าหมายที่
น าไปใช้ประโยชน์
ได้เพิ่มมากขึ้น 

๒ ๓ ๔ กรป.สปก. 

๒.การพัฒนาความรู้เชิง
เทคนิค เช่น เทคโนโลยีสาร
สนเทส และภาษ
ต่างประเทศ การถ่ายภาพ
ประกอบการรายงานการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งทักษะใน
การประชาสัมพันธ์ให้แก่
เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  

เพื่อการขยายผลในการ
เผยแพร่ข้อมูล
ประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลาย 

จัดกิจกรรม/เวทีให้
ความรู้เพิ่มเติมแก่
เจ้าหน้าที่ ศปร.  

๒ 
ครั้ง/ปี 

๒ 
ครั้ง/ปี 

๒ 
ครั้ง/ปี 

กรป.สปก 
และ 

กมส.สปก. 

๓. การประสานกับ
สื่อมวลชนเพื่อเผยแพร่องค์
ความรู้และโครงการอัน
เน่ืองมาจากพระราชด าริ
ผ่านรายการวิทยุ โทรทัศน์ 
และเครือข่ายออนไลน์ 

เพื่อการขยายผลและ
ส่งเสริมในการเผยแพร่
ข้อมูลประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลายไป
ครอบคลุมทุกพื้นที่มาก
ขึ้น 

จ านวนครั้ งที่ เ กิด
ค วามร่ วม มื อ กับ
สื่อมวลชนในการ
เผยแพร่องค์ความรู้
และโครงการ 

๒ 
ครั้ง/ปี 

๒ 
ครั้ง/ปี 

๒ 
ครั้ง/ปี 

กรป.สปก. 



๖๐ 

แผนงานท่ี ๓.๒  การจัดท าคู่มือเชิงเทคนิคท้ังในด้านการด าเนินชีวิต และการประกอบอาชีพตาม
แนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
๖๓ ๖๔ ๖๕ 

๑.โครงการจัดท าคู่มือการ
ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ตาม
แนวพระราชด าริและหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงในลักษณะกรณี
ตัวอย่างความส าเร็จ 

เพื่อการน้อมน าโดยใช้
หลักเข้าถึง เข้าใจใน
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ 

มีคู่มือการ
ปฏิบัติงานตามองค์
ความรู้ตามแนว
พระราชด าริและ
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

๒ ๒ ๒ กรป.สปก. 

๒. โครงการจัดท าแผ่นพับ 
สื่อสิ่งพิมพ์ฉบับย่อของกรณี
ตัวอย่างความส าเร็จที่มี
ความหลากหลายและ
สามารถน าไปปฏิบัติได้ด้วย
ตนเอง โดยน าเสนอทั้งการ
ใช้ชีวิตและเทคนิค เช่น 
การเกษตรแบบนอกฤดูกาล  

เพื่อการน้อมน าโดยใช้
หลักเข้าถึง เข้าใจใน
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ 

มีแผ่นพับตาม
ตัวอย่าง
ความส าเร็จที่มี
ความหลากหลาย 

๒ ๒ ๒ กรป.สปก. 

๓. โครงการติดตามประเมน
ผลความรู้ของกลุ่มเป้าหมาย
ที่น าองค์ความรู้ไปใช้ 

เพื่อการน้อมน าโดยใช้
หลักเข้าถึง เข้าใจใน
หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและ
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ได้ 

ระดับความรู้ คาม
พึงพอใจของ
กลุ่มเป้าหมาย 

๘๐% ๙๐% ๑๐๐% กปก.สปก. 

กลยุทธท่ี ๔ การขยายเครอืข่ายขับเคลือ่นองค์ความรู้ตามโครงการอันเนือ่งมาจากพระราชด าริและ
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

แผนงานท่ี ๔.๑ การสรา้งเครือข่ายวิทยากรในพ้ืนท่ีพัฒนาโดยเน้นความหลากหลายของหน่วยงาน/
องค์กร รวมท้ังกลุ่มเป้าหมายท่ีมีความแตกตา่งของวัย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
๖๓ ๖๔ ๖๕ 

๑. การประสานกับ
สถาบันการศึกษาเพ่ือเผยแพร่
องค์ความรู้และโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริผ่านการ
เรียนการสอน และกิจกรรมใน
หลักสูตรของโรงเรียนหรือ
มหาวิทยาลัย 
 

 มีความร่วมมือใน
การเข้าร่วม
กิจกรรม/การ
บรรยายเพื่อ
เผยแพร่องค์ความรู้
และโครงการ 

๘๐% ๙๐% ๑๐๐% กปก.สปก. 



๖๑ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
๖๓ ๖๔ ๖๕ 

๒. ความร่วมมือกับองค์กร
ปกครอสส่วนท้องถินในการ
ขยายผลองค์ความรู้ตามแนว
พระราชด าริเชิงรูปธรรม  

เพื่อการขยายผลและ
ส่งเสริมในการเผยแพร่
ข้อมูลประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลายไป
ครอบคลุมทุกพื้นที่มาก
ขึ้น 

จ านวนครั้งที่จัด
กิจกรรมความ
ร่วมมือในการ
เผยแพร่องค์ความรู้
ตามแนว
พระราชด าริกับ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

๒ ๒ ๒ กรป.สปก.
และ 

กปก.สปก. 

๓. โครงการคัดเลือกเยาวชน
เพื่อท าหน้าที่ยุววิทยากร 

เพื่อการขยายผลและ
ส่งเสริมในการเผยแพร่
ข้อมูลประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลายไป
ครอบคลุมทุกพื้นที่มาก
ขึ้น 

จ านวนวิทยกรใน
พื้นที่เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 
๕/ปี 

ร้อยละ 
๕/ปี 

ร้อยละ 
๕/ปี 

กรป.สปก.
และ 

กปก.สปก. 

แผนงานท่ี ๔.๒ การพัฒนาศักยภาพท้ังในเชิงเน้ือหาวิชาการและเทคนิคในการน าเสนอ 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

๖๓ ๖๔ ๖๕ 
๑. การจัดหลักสูตรฝึกอบรม
พัฒนาความรู้และเทคนิค
การเป็นวิทยากร 

เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถแก่
เจ้าหน้าที่ 

ความรู้ความเข้าใจ
ในหลักสูตร 

๘๐% ๙๐% ๑๐๐% กรป.สปก. 

๒. การศึกษาดูงาน
หน่วยงานที่ประสบคงาม
ส าเร็จในการด าเนินโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 

เพื่อเพิ่มพูน
ประสบการณ์และทักษะ 
เทคนิคในการน าเสนอ
ข้อมูลในเชิงวิชาการและ
เครือข่าย 

มีการพิจารณา
คัดเลือกหน่วงานที่
ประสบความส าเร็จ 
เพื่อยกย่อง
หน่วยงาน และเพื่อ
เป็นตัวอย่าง
การศึกษาดูงาน
ให้แก่เจ้าหน้าที่ 
ศปร. 

๒ ครั้ง/ปี ๒ ครั้ง/ปี ๒ ครั้ง/ปี กปก.สปก. 

       
       
       
       
       
       
       



๖๒ 

บทท่ี ๔ 
ข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์ 

 

ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการน ายุทธศาสตร์ไปใช้ 
 แผนปฏิบัติราชการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริในระยะ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕ ยังคุงมุ่งใช้ “แผน” เป็นเครื่องมือและกลไกในการด าเนินงาน
ขับเคลื่อนงานตามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตาม
วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และพันธกิจที่ก าหนดไว้ โดยมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(Sustainable Development Goals: SDGs) ของกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-
๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) รวมทั้งแนวทางของ
แผนการบูรณาการงบประมาณตามแผนกลาโหม บนฐานองค์ความรู้ตามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง จึงควรมีแนวทางในการบริหารปรับปรุงกระบวนการตามกลุ่มงาน ดังนี้   

๑. การสร้าง และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในแผนปฏิบัติราชการ 
การสร้าง และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในแผนปฏิบัติราชการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ  

ของ ศปร. แก่หน่วยงาน แผนก กองงาน หรือทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน ตั้งตากระบวนการเปดิ
โอกาสให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อการก าหนดแผนพัฒนาขีดความสามมารถ การ
ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติราชการ เพื่อให้รับทราบ เข้าใจ เข้าถึงการพัฒนา และตระหนักถึงความส าคัญ 

๒. การสร้างความเชื่อมโยงกับแผนอ่ืนๆในการก าหนดแผนปฏิบัติราชการ 
การสร้างความเช่ือมโยงกับแผนอื่นๆในการก าหนดแผนปฏิบัติราชการเพื่อพัฒนาขีด 

ความสามารถ ศปร. ในระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓-๒๕๖๕) ได้ค านึงถึงการด าเนินงาน เพื่อให้บรรลเุป้าหมายตาม
กลุ่มงานที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable DevelopmentGoals: SDGs) 
ของกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) รวมทั้งแนวทางของแผนการบูรณาการงบประมาณตามแผนกลาโหม ไปเป็นส่วน
หนึ่งของแผนงาน และการด าเนินงานของทุกกอง ทุกแผนก หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
หน่วย 

๓. การจัดท าแผนปฏิบัติราชการ 
การก าหนดให้มีการจัดท า “แผนปฏิบัติราชการ” ในลักษณะแผนปฏิบัติราชการในระยะ ๕ ปี  



๖๓ 

และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี (แผนปี) เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการด าเนินงาน  ประสานและจัดสรรทรัพยากร
ด าเนินการควบคุมก ากับดูแล และติดตามประเมินผลการด าเนินตามแผน ตามกลุ่มงาน โดยมีตัวช้ีวัดก าหนด
ด าเนินงานที่สามารถตรวจสอบได้และสอดคล้องกับการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
 ๔. การประชาสัมพันธ์ 
  การประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรับทราบ และตระหนักถึงความส าคัญของ
แผนปฏิบัติราชการ ศปร. จึงก าหนดให้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูล
วิธีการด าเนินงานตามกลุ่มงานแก่กลุ่มเป้าหมาย ทั้งภายในและภายนอก ศปร. เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจถึงการ
ด าเนินงานอย่างมีธรรมาภิบาลของ ศปร. และเข้าร่วมในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ศปร. ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๕. การอ านวยการก ากับดูแล 
  การอ านวยการก ากับดูแล เพื่อให้การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์เป และเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ จึงควรก าหนดให้มีการบริหารจัดการ โดยมีคณะกรรมการและคณะท างานที่รับผิดชอบในการ
ด าเนินงานตามกลุมงาน ตามแผนการปฏิบัติราชการ   เช่น คณะอ านวยการแผนปฏิบัติราชการ ที่รับผิดชอบ
ในการอ านวยการ ควบคุม ก ากับดูแลและผลักดันการด าเนินงานตามกลุ่มงานแผนปฏิบัติราชการให้เป็นไป
ตามเป้าประสงค์ที่ก าหนดไว้ พร้อมทั้งก าหนดนโยบาย และแนวทางการด าเนินงานในแต่ละปีตามสถานการณ์
ที่เปลี่ยนแปลงไปภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ นอกจากนี้ ยังมีการเร่งรัด ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน
ตามกลุ่มงานแผนปฏิบัติราชการ 
 ๖. การรายงาน ติดตาม และประเมินผล 
  ๖.๑ การรายงานผล ก าหนดให้มีการรายงานผลตามกลุ่มแผนปฏิบัติราชการ ใน ๒ ลักษณะ 
คือ  
   ๑. การรายงานความก้าวหน้าของแผนรวม ๔ ไตรมาส (ระยะ ๓ เดือน) เพื่อความ
สอดคล้องกับค ารับรองการปฏิบัติราชการ และระบบค่าใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีการวิเคราะห์ในแต่ละห้วง
เวลาตามสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆเสนอต่อผู้บังคับบัญชาที่รับผิดชอบตามกลุ่มงานแผนปฏิบัติ
ราชการ 
   ๒. การรายงานผลส าเร็จตามกลุ่มงานแผนปฏิบัติราชการประจ าปี โดยประเมิน
ผลลัพธ์และผลกระทบการด าเนินงาน ข้อขัดข้อง โดยต้องมีการรายงานตามตัวช้ีวัดและห้วงเวลาการติดตาม
ผลที่ชัดเจน 

 ๖.๒ การติดตามผล การติดตามผลด าเนินงานทั้งความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้อง 
ในการด าเนินงาน  

 ๖.๓ การประเมินผลการปฏิบัติงานตามกลุ่มแผนปฏิบัติราชการในระยะครึ่งแผนและครึ่งปี  



๖๔ 

สุดท้ายของแผนปฏิบัติราชการ เพื่อประเมินลัพธ์และผลกระทบในการปฏิบัติราชการแต่บะกบุม่งาน ให้ทันต่อ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงต่างๆ และน าไปใช้ในการปรับและก าหนดแผนการปฏิบัติราชการในระยะต่อไป 
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