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บทคัดย่อ 
 
 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ได้กรุณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการ
กองทัพไทย (บก.ทท.) พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการและจัดสรร
ทรัพยากร โดยมีการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย แม่นย า ทันเวลา มีระบบท่ีสนับสนุน 
การปฏิบัติการท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operations : NCO) เพื่อเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ให้เป็นท่ียอมรับและได้รับความเช่ือมั่นจากเหล่าทัพ  รวมท้ัง 
ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง และเข้าสู่การเป็น DIGITAL Headquarter ในปี ๒๕๖๕ และเป็น SMART HQ 
ในปี ๒๕๘๐ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ชาติและเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  
 กรมก าลังพลทหาร (กพ.ทหาร) ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการด้านก าลังพล บก.ทท.  
พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ เพื่อรองรับเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ บก.ทท. พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
ประกอบด้วย ๖ กลุ่มงานหลัก เพื่อขับเคล่ือนก าลังพลให้พร้อมเข้าสู่การเป็น DIGITAL Headquarter 
ในปี ๒๕๖๕ โดยได้ก าหนดแผนงาน/โครงการตามวงรอบการปฏิบัติงานด้านก าลังพล พร้อมก าหนด
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายในแต่ละปี พร้อมก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนแต่ยังมีบางประเด็นท่ียังต้องมี
การปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
 การจัดท าเอกสารวิชาการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนแผนปฏิบัติราชการด้านก าลังพล
ของ บก.ทท. พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ โดยเพิ่มแผนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ เสนอแนะ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านก าลังพลตามวงรอบก าลังพล ให้กับผู้บังคับบัญชาโดยให้ข้อพิจารณา 
การเพิ่มทักษะด้านดิจิตัลของบุคลากร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีในหน่วยงาน  
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  และ 
ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้กับผู้บังคับบัญชาในด้านการบริหารก าลังพล เพื่อการมุ่งไปสู่การเป็น 
DIGITAL Headquarter 
 จากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมท้ังภายในและภายนอกองค์กรของ กพ.ทหาร พบว่า 
ควรจัดท ากลยุทธ์เชิงรุกจ านวน ๖ กลยุทธ์ในการพัฒนาองค์กร โดยเน้นการพัฒนาและประยุกต์ 
ใช้เทคโนโลยีเข้าขับเคล่ือนการปฏิบัติงานร่วมกับจุดแข็งขององค์กรและน าจุดแข็งขององค์กร 
สร้างกลยุทธ์เชิงป้องกันจ านวน ๑ กลยุทธ์เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับก าลังพลโดยผลลัพธ์จะก่อให้เกิด 
การปฏิบัติงานประสานสอดคล้อง รวดเร็ว ถูกต้องทันเวลาและเป็นมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ  ท้ังนี้ 
ได้จัดท าข้อเสนอแนะการขับเคล่ือนยุทธศาสตรและน ายุทธศาสตร์ไปใช้โดยการมุ่งปัจจัยด้านก าลังพล 
และกระบวนการ 
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ค าน า 
 
 การจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังพล บก.ทท. เพื่อเป็น DIGITAL Headquarter ระยะ 
๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ในครั้งนี้เป็นการน าแผนการปฏิบัติราชการด้านก าลังพลมาพิจารณา
ทบทวน เนื่องจากสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลง
ด้านเทคโนโลยี (Digital Disruptive) ส่งผลกระทบต่อก าลังพลของ บก.ทท. หลายด้าน ท้ังนี้ก าลังพล
จะต้องมีการปรับตัวให้ทันกับสภาวะแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป มิใช่เพียงแค่เปล่ียนแปล ง 
ด้านเทคโนโลยีเท่านั้น ยังเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโค โรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  
ซึ่งส่งผลให้เกิดความปกติใหม่ (New Normal) ในสังคมก าลังพลจะต้องรู้เท่าทันด้วยการมีความรู้และ
ทักษะในการปฏิบัติงานและเอาตัวรอดให้ได้จากสภาวะเศรษฐกิจตกต่ าซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส่ง ผลต่อ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
 กลยุทธ์ที่ได้จากกระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์เป็นกลยุทธ์เชิงรุกและเชิงป้องกันซึ่งเป็น
การแสดงว่า กพ.ทหาร มีจุดแข็งท่ีสามารถพัฒนาสู่เป้าหมายในปี ๒๕๖๕ ได้เป็นอย่างดี โดยอาศัย
เทคโนโลยีช่วยขับเคล่ือนในทุกส่วน นอกจากนี้กลยุทธ์เชิงป้องกันจะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันด้านการบริหาร 
จัดการการเงินให้แก่ก าลังพล  
 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารวิชาการฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาก าลังพล  
บก.ทท. ให้สามารถมุ่งสู่การเป็น DIGITAL Headquarter ได้ในท่ีสุด 
       
 
       นาวาอากาศเอกประวิทย์  คุณราช 
         มิถุนายน ๒๕๖๓ 
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สารบัญ 
 
บทคัดย่อ  ก 
ค าน า   ข 
สารบัญ   ค 
สารบัญตาราง ง 
สารบัญแผนภาพ จ 
บทท่ี  ๑  บทน า  
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ๑ 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา ๕ 
 ๑.๓ ขอบเขตของการศึกษา ๕ 
 ๑.๔ ระเบียบวิธีการศึกษา ๖ 
 ๑.๕ ข้อจ ากัดของการศึกษา ๗ 
 ๑.๖ ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ ๗ 
บทท่ี  ๒  การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมและการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์  
 ๒.๑ สภาวะแวดล้อมท่ัวไป ๘ 
 ๒.๒ สภาวะแวดล้อมท่ีเกี่ยวข้องกับองค์กร ๑๑ 
     ๒.๓  การวิเคราะห์การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT ANALYSIS) ๓๐ 
บทท่ี  ๓  ยุทธศาสตร์ขององค์กร  
 ๓.๑ เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (END) ๓๘ 
 ๓.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ในการด าเนินการ (WAYS) ๓๙ 
 ๓.๕ มาตการ/ป้จจัยท่ีเกี่ยวข้อง (MEANS) ๔๑ 
บทท่ี  ๔  ข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์  
  ข้อเสนอแนะในการขับเคล่ือนและการน ายุทธศาสตร์ไปใช้ ๔๕ 
บรรณานุกรม  
ประวัติย่อผู้วิจัย 
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สารบัญตาราง 
 
ตารางท่ี ๒-๑ สถานภาพก าลังพลของ บก.ทท. ๒๘ 
ตารางท่ี ๒-๒ สถานภาพก าลังพลของ กพ.ทหาร ๒๙ 
ตารางท่ี ๒-๓  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ๓๑ 
ตารางท่ี ๒-๔  ตารางวิเคราะห์น้ าหนักปัจจัยภายนอก (EFE Matrix) ๓๒ 
ตารางท่ี ๒-๕  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ๓๔ 
ตารางท่ี ๒-๖  ตารางวิเคระห์น้ าหนักปัจจัยภายใน (IFE Matrix) ๓๕ 
ตารางท่ี ๒-๗  ผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT ANALYSIS) ๓๗ 
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สารบัญแผนภาพ 
 
ภาพที่ ๑-๑ เป้าหมาย ๒๕๖๕ และ วิสัยทัศน์ ๒๕๘๐ ของ บก.ทท. ๓ 
ภาพที่ ๑-๒ ความเช่ือมโยงแผนปฏิบัติราชการ บก.ทท. พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ กับแผนปฏิบัติราชการ 

ด้านก าลังพล บก.ทท. พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ๔ 
ภาพที่ ๒-๑  โครงสร้างการจัดหน่วยของ บก.ทท. ๒๓ 
ภาพที่ ๒-๒  โครงสร้างการจัดของ กพ.ทหาร ๒๔ 
ภาพที่ ๒-๓  วงรอบงานก าลังพล ๒๖ 
ภาพที่ ๒-๔  Strategics Positioning ๓๖ 
ภาพที่ ๒-๕   ตารางวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT ANALYSIS) ๓๖ 
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บทที่  ๑   
บทน า 

 

๑.๑  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ได้กรุณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการกองทัพไทย 
(บก.ทท.) พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการและจัดสรรทรัพยากร  
โดยมีการบริหาร จัดการด้วยเทคโนโลยี ท่ี ทันสมัย แม่นย า ทัน เวลา มี ระบบท่ีสนับสนุน  
การปฏิบัติการท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operations : NCO) เพื่อเพิ่ม 
ขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ให้เป็นท่ียอมรับและได้รับความเช่ือมั่นจากเหล่าทัพ รวมท้ัง 
ส่วนราชการท่ีเกี่ยวข้อง พร้อมเข้าสู่การเป็น DIGITAL Headquarter (HQ) ในปี ๒๕๖๕ และ 
เป็น SMART HQ ในปี ๒๕๘๐ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ชาติและเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย  
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา  
ของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน 
 การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติจะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่าง  
การพัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ 
“ประชารัฐ” โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ความมั่นคงถือเป็นเป้าหมายส าคัญสูงสุดของทุกสังคมในทุกยุคทุกสมัย โดยกรอบแนวคิด  
ความมั่นคงให้น้ าหนักความส าคัญกับมิติท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และการทหาร 
แตกต่างกันไปตามบริบทแวดล้อมของแต่ละห้วงเวลา  
 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาท่ีส าคัญ ประกอบด้วย ๕ เป้าหมาย 
ท่ีส าคัญ คือ  
 ๑. ประชาชนอยู่ดีกินดีและมีความสุข  
 ๒.  บ้านเมืองมีความมั่นนคงในทุกมิติและทุกระดับ  
 ๓. กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อมในการ
แก้ไขปัญหา  
 ๔. ประเทศไทย มีบทบาทเป็นท่ีช่ืนชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ 
 ๕. การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จท่ีเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ            
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ท้ังนี้ได้มีการก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จไว้ ๕ ประการ ดังนี้  
 ๑. ดัชนีช้ีวัดความสุขของประชากร (World Happiness Index)  
 ๒. ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศและศักยภาพต ารวจระดับสากล (World 
Internal Security & Police Index)  
 ๓. กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงมีความพร้อมด้านบุคลากร เทคโนโลยียุทโธปกรณ์แผน 
ระบบการแก้ไขปัญหา และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการแก้ไขปัญหา
ท่ีครอบคลุมทุกมิติและทุกระดับความรุนแรง รวมถึงมีการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  
 ๔. การน าเสนอแนวความคิดริเริ่มและหนทางแก้ไขปัญหาระหว่างประเทศตามโอกาส 
ท่ีเหมาะสมของประเทศไทย  
 ๕. การพัฒนากลไก รวมถึงระบบการท างานแบบบูรณาการให้เกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 กองบัญชาการกองทัพไทยได้ก าหนดเป้าหมายในปี ๒๕๖๕ มุ่ง สู่การเป็นเป็น DIGITAL 
Headquarter แสดงภาพลักษณ์ให้เห็นถึงการเป็นกองบัญชาการท่ีมีการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ ทันสมัย มีฐานข้อมูลท่ีสมบูรณ์ ตามกรอบ Enterprise Architecture มีระบบเช่ือมโยง
ข้อมูลข่าวสาร ท้ังภายนอกและภายใน  Network Centric Operation มี โครงข่ายท่ีสมบูรณ์  
มีระบบงานข่าวกรองทางทหารระดับยุทธศาสตร์ท่ีมีความพร้อมประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าได้   
มีค่าความถูกต้องของข่าวกรองสูง มีภาวะการน าเหล่าทัพและส่วนราชการท่ีมีค่าการยอมรับและ
เช่ือมั่นสูง มีความพร้อมในการอ านวยการร่วมทุกสถานการณ์ เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และ
จงรักภักดี โดยความหมายของ DIGITAL Headquarter มีดังนี้ 
 Decision Support System มีฐานข้อมูล และระบบงาน digital ส าหรับ 
      การตกลงใจสมบูรณ์ ตามท่ี EA ก าหนด 
  Integration มีโครงข่ายปฏิบัติแบบบูรณาการกับเหล่าทัพ 
       และส่วนราชการ (NCO) 
  Globalization สามารถเช่ือมโยงกับระบบภายนอก แต่ปิดกั้น  
       ความลับได้ 
 Intelligence มีระบบข่าวกรองท่ีทันสมัย แม่นย า ถูกต้อง  
       รู้ล่วงหน้า 
  Technology 4.0 ใช้เทคโนโลยีท่ีมีความฉลาด (AI) ท างานแทนคน 
  Alertness & Accuracy มีความพร้อมในการบัญชาการได้อย่างแม่นย า 
 Loyalty and Learning Organization เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ และมีความจงรักภักดี 
 
 นอกจากนี้  บก.ทท. ไ ด้ ต้ังวิ สัยทัศน์ในปี ๒๕๘๐ มุ่ ง สู่การเป็น SMART Headquarter  
ซึ่งเป็นค าท่ีแสดงถึงภาพลักษณ์ขององค์กรสาธารณะ ท่ีต้องแสดงให้เห็นถึงการเป็นกองบัญชาการ  
ท่ีมีความเป็นเลิศด้านการอ านวยการร่วมด้วยระบบเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์  หรือ AI ท่ีทันสมัย 
แม่นย า ถูกต้อง ทันเวลา ลดการพึ่งพาจากเชิงพาณิชย์ เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน มี ลักษณะ
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อเนกประสงค์ อ่อนตัว เป็นกองทัพในพระบรมเดชานุภาพองค์จอมทัพไทย เป็นหลักประกัน 
ความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ชาติ และเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านความมั่นคง โดยความหมายของ SMART Headquarter มีดังนี้ 
 Strength and Sustainability เข้มแข็ง พึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน 
 Multi Purpose มีความอ่อนตัวสูง ปรับใช้ได้หลายภารกิจ 
 AI C2  มีความพร้อมในการควบคุมบังคับบัญชาท่ีทันสมัย  
    ถูกต้อง แม่นย า ทันเวลา 
 Royal Military เป็นกองทัพในพระบรมเดชานุภาพ จอมทัพไทย 
 Transparency โปร่งใส ตรวจสอบได้  
 

 
 

ภาพที่ ๑-๑  เป้าหมาย ๒๕๖๕ และ วิสัยทัศน์ ๒๕๘๐ ของ บก.ทท. 
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ภาพที่ ๑-๒  ความเช่ือมโยงแผนปฏิบัติราชการ บก.ทท. พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕  

กับแผนปฏิบัติราชการด้านก าลังพลของ บก.ทท. พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
 

 กพ.ทหาร ได้ทบทวนแผนการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการด้านก าลังพลของ บก.ทท.  
๔ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒) และจัดท าแผนปฏิบัติราชการด้านก าลังพล 
บก.ทท. พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ส าหรับใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สรุปได้ ดังนี้ 
 กลุ่มงานท่ี ๑  การปลูกฝังก าลังพลให้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมหลัก บก.ทท. 
 กลุ่มงานท่ี ๒  พัฒนาระบบจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพโปร่งใส เป็นธรรม มีก าลังพล
เพียงพอต่อภารกิจ  
 กลุ่มงานท่ี ๓  พัฒนาก าลังพลให้มีขีดสมรรถนะตามท่ีก าหนด 
 กลุ่มงานท่ี ๔  การสร้างแรงจูงใจ และขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของก าลังพล ให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 กลุ่มงานท่ี ๕ การพัฒนาระบบสารสนเทศมุ่งสู่การเป็นองค์กร Digital 
 แผนปฏิบัติราชการ บก.ทท. พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ แสดงให้เห็นถึงการเป็นกองบัญชาการ 
ท่ีมีการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีท่ีทันสมัย แม่นย า ทันเวลา มีฐานข้อมูลท่ีสมบูรณ์ มีระบบ 
ท่ีเช่ือมโยงข้อมูลข่าวสารท้ังภายนอกและภายใน โดยใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric 
Operations : NCO) โดยน านโยบาย ผบ.ทสส./ผบ.ศบท. มาใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน
ด้านก าลังพล และจัดสรรทรัพยากรให้มีความเหมาะสม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน 
ท าให้เกิดการขับเคล่ือนไปสู่เป้าหมายท่ีได้ก าหนดสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และเป้าหมายของ บก.ทท. 
ประกอบด้วย ๖ กลุ่มงาน ดังนี้  
 กลุ่มงานท่ี ๑ การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 กลุ่มงานท่ี ๒  การป้องกันประเทศ 
 กลุ่มงานท่ี ๓  การรักษาความมั่นคงของรัฐ 
 กลุ่มงานท่ี ๔  การเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ 
 กลุ่มงานท่ี ๕  การพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและการช่วยเหลือประชาชน 
 กลุ่มงานท่ี ๖  การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
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 ในการด าเนินงานท่ีผ่านมา เกิดปัญหา ข้อขัดข้อง ในการด าเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 
กพ.ทหาร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  ๒  ประเด็นคือ   
 ประเด็นแรก ในส่วนของการจัดท าแผน นขต.กพ.ทหาร ยังไม่รับความร่วมมือในการจัดท า
ตัวช้ีวัดตามแผนฯ เนื่องจากหน่วยต้องการท างานเฉพาะงาน Routine ไม่อยากคิดท่ีจะสร้างสรรค์ 
งานพัฒนา งานใหม่ ๆ หรืองานตาม Roadmap ของ กพ.ทหาร 
 ประเด็นท่ีสอง ในการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนฯ : นขต.กพ.ทหาร รายงานผล 
การด าเนินงานไม่ตรงตามวงรอบในการติดตาม (รอบ ๖ เดือน, ๙ เดือน และ ๑๒ เดือน) อีกท้ัง 
ยังขาดเอกสาร/หลักฐานประกอบการด าเนินงาน  เนื่องจากไม่ได้มีการด าเนินงานตามแผนฯ หรือ
ด าเนินงานล่าช้ากว่าก าหนด 
 การท าวิจัยในครั้งนี้เมื่อเสร็จเรียบร้อยตามกระบวนการจะได้ยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังพล
กองบัญชาการกองทัพไทยเพื่อเป็น DIGITAL Headquarter ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕)       
ซึ่งจะเป็นการเติมเต็มยุทธศาสตร์ท่ีมีอยู่เดิมให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น รวมท้ังใช้เป็นแนวทางในการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการด้านก าลังพล และติดตามผลการด าเนินงานตามแผนดังกล่าว ของ นขต.กพ.ทหาร 
ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมในช่วงระยะเวลาดังกล่าว  

๑.๒  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 ๑.๒.๑ ทบทวนแผนปฏิบัติราชการด้านก าลังพลของ บก.ทท. พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ โดยเพิ่ม
แผนการพัฒนาด้านเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ 
 ๑.๒.๒ เสนอแนะยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านก าลังพลตามวงรอบก าลังพล ให้กับผู้บังคับบัญชา
โดยให้ข้อพิจารณาการเพิ่มทักษะด้านดิจิตัลของบุคลากร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี
ในหน่วยงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
        ๑.๒.๓ ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้กับผู้บังคับบัญชาในด้านการบริหารก าลังพล เพื่อการมุ่ง
ไปสู่การเป็น DIGITAL Headquarter 

๑.๓  ขอบเขตของการศึกษา 
 ๑.๓.๑ ขอบเขตด้านเอกสารและประชากร 
  ๑.๓.๑.๑ วิเคราะหแ์ผนปฏิบัติราชการด้านก าลังพลของ บก.ทท. พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕   
  ๑.๓.๑.๒  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ซึ่งประชากร ประกอบด้วย 
ผู้ท่ีปฏิบัติงานในกรมก าลังพลทหารระดับ หัวหน้าแผนกขึ้นไป 
 ๑.๓.๒  ขอบเขตพื้นท่ีการศึกษาเฉพาะหน่วยงานของ กพ.ทหาร บก.ทท.  
 ๑.๓.๓ ขอบเขตด้านระยะเวลาการศึกษาใช้ระยะเวลา ๓ เดือน ต้ังแต่ มี.ค.-พ.ค.๖๓ 
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๑.๔ ระเบียบวิธีการศึกษา 
 การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์
สภาพแวดล้อม ผลกระทบของเหตุการณ์และแนวโน้มท่ีอาจจะเกิดขึ้น และน าเสนอแผนกลยุทธ์ในการ
พัฒนาก าลังพลของ บก.ทท. ตามวงรอบก าลังพล ซึ่งมีระเบียบวิธีการศึกษา ดังนี้ 
 ๑.๔.๑ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้ปฏิบัติงานในกรมก าลังพลทหาร ในระดับ
ผู้ปฏิบัติงานและผู้บังคับบัญชาระดับต้นจนถึงระดับผู้อ านวยการกองงาน  
 ๑.๔.๒ เครื่องมือในการศึกษา คือ แบบวิเคราะห์การถ่วงน้ าหนักภายในและภายนอก  
(SWOT Analysis) กรอบการวิเคราะห์ปัจจัยทัวไปจะใช้ PESTEL  Analys is  หลังจากนั้นจะใช้ 
EFE Matrix (External Factor Evaluation Matrix) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ด้วยตารางประเมินระดับ
ความส าคัญของแต่ละปัจจัยภายนอก ด้วยการให้คะแนน (Rating) และค่าน้ าหนัก (Weight) ท่ีจะแสดง
ความส าคัญของปัจจัยนั้น เพื่อแสดงให้เห็นว่าองค์กรตอบสนองแต่ละปัจจัย (Key External Factor) 
ได้มากน้อยเพียงใด โดยองค์ประกอบของ EFE Matrix มีดังนี้  
  ๑. Key External Factor (ปัจจัยภายในท่ีส าคัญ ) หมายถึง ปัจจัยภายนอกจาก 
การวิเคราะห์โดยใช้ PESTEL Analys is   
  ๒. Rating (คะแนน) หมายถึง ระดับคะแนนท่ีแสดงว่ากลยุทธ์ปัจจุบันขององค์กรใช้
ประโยชน์จากโอกาสและมีอุปสรรคมากเพียงใด ต้ังแต่ ๑ ถึง ๔ (๔ = มากท่ีสุด, ๓ = มาก, ๒ = น้อย, 
๑ = น้อยท่ีสุด) 
  ๓.  Weight (น้ าหนัก) หมายถึง ระดับความส าคัญของปัจจัยภายนอกแต่ละข้อ  
(เทียบกับปัจจัยอื่น  ๆ) โดยการให้น้ าหนักมากกว่าหมายถึงส าคัญ โดยท้ังตาราง  EFE Matrix  
ค่าน้ าหนักรวมแล้วต้องได้เท่ากับ ๑.๐๐ พอดี 
  ๔.  คะแนนถ่วงน้ าหนัก (Weight Score) หมายถึง ผลคูณระหว่าง Rating กับ Weight  
ผลคะแนนรวม (Total) ท่ีได้ผลรวม Weight Score จาก EFE Matrix จะแสดงให้เห็นว่าในภาพรวม
องค์กรตอบสนองจากปัจจัยภายนอกได้มากเพียงใดจาก ๔ ระดับคะแนน 
   ระดับคะแนน ๑.๐ ตอบสนองได้แย่ 
   ระดับคะแนน ๒.๐ ตอบสนองได้ปานกลาง (ระดับค่าเฉล่ีย) 
   ระดับคะแนน ๓.๐ ตอบสนองได้ดีกว่าระดับค่าเฉล่ีย 
   ระดับคะแนน ๔.๐ ตอบสนองได้ดี 
 กรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจะใช้การวิเคราะห์คุณลักษณะขององค์กร  ๗ ประการ  
ของ McKinsey (McKinsey 7-S Framework) หลังจากนั้นจะใช้  IFE Matrix (Internal Factor 
Evaluation Matrix) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ด้วยตารางประเมินระดับความส าคัญของแต่ละปัจจัย
ภายใน ด้วยการให้คะแนน (Rating)และค่าน้ าหนัก(Weight) ท่ีจะแสดงความส าคัญของปัจจัยนั้น  
เพื่อแสดงให้เห็นว่าจุดอ่อนจุดแข็งแต่ละปัจจัย (Key Internal Factor) มีผลมากน้อยกับองค์กร
เพียงใด โดยองค์ประกอบของIFE Matrix มีดังนี้  
  ๑. Key Internal Factor (ปัจจัยภายในท่ีส าคัญ) หมายถึง ปัจจัยภายในท่ีได้มาจาก
การวิ เคราะห์ คุณลักษณะขององค์กร  ๗ ประการ 
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  ๒.  Rating (คะแนน) หมายถึง ระดับคะแนนท่ีแสดงความสามารถของปัจจัยในองค์กรต้ังแต่ 
๑ ถึง ๔ (๔ = เข้มแข็งมาก, ๓ = เข้มแข็ง, ๒ = พอใช้, ๑ = ต้องแก้ไข) 
  ๓.  Weight (น้ าหนัก) หมายถึง  ระดับความส าคัญของปัจจัยภายในแต่ละข้อ  
(เทียบกับปัจจัยอื่น  ๆ) โดยการให้น้ าหนักมากกว่าหมายถึงส าคัญ โดยท้ังตาราง IFE Matrix  
ค่าน้ าหนักรวมแล้วต้องได้เท่ากับ ๑.๐๐ พอดี 
  ๔.  คะแนนถ่วงน้ าหนัก (Weight Score) หมายถึง ผลคูณระหว่าง Rating กับ Weight 
ผลคะแนนรวม (Total) ท่ีได้ผลรวม Weight Score จาก IFE Matrix จะแสดงให้เห็นว่าในภาพรวม 
มีความเข้มแข็งหรืออ่อนแอเพียงใดจาก ๔ ระดับคะแนน ถ้าระดับคะแนนรวมต่ ากว่า ๒.๕ หมายความ
ว่าองค์กรยังมีจุดแข็งไม่เพียงพอ (จุดอ่อนมากกว่าจุดแข็ง) องค์กรควรรีบแก้ไขจุดอ่อนรวมท้ังจุดแข็ง 
ท่ีดีแต่ดียังไม่ท่ีสุด   
 ๑.๔.๓ วิธีการด าเนินการศึกษา โดยการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมขององค์กร การวิเคราะห์
สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ ด้วยวิธี SWOT Analysis ซึ่งกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกจะใช้
PESTEL Analysisและกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจะใช้การวิเคราะห์คุณลักษณะขององค์กร  
๗ ประการ ของ McKinsey (McKinsey 7-S Framework) และให้น้ าหนักเพื่อระบุปัจจัยหลักด้วย
วิธีการให้คะแนนแบบ EFE & IFE Matrix เพื่อจัดล าดับความส าคัญของปัจจัย โดยปัจจัยท่ีมีคะแนนสูง
จะเป็นปัจจัยหลักและใช้เทคนิคการจับคู่ (SWOT matching หรือ TOWS Matrix) น ามาจัดกลุ่ม 
กลยุทธ์และสังเคราะห์เป็นกลยุทธ์ทางเลือกในการพัฒนาด้านก าลังพล 
 ๑.๔.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล โดยพิจารณาคัดเฉพาะจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรค
ตามล าดับคะแนน การจัดล าดับความส าคัญของตัวแปร สร้างตาราง Matrix ของแต่ละประเภท
ตารางนี้จะแสดงกลยุทธ์ทางเลือกของกรมก าลังพลทหาร ซึ่งการสร้างกลยุทธ์ทางเลือกท่ีเป็นโอกาส
และเพื่อพัฒนาด้านก าลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย 
๑.๕ ข้อจ ากัดของการศึกษา 

 เนื่องจากระยะเวลาในการท าเอกสารเชิงวิชาการมีจ ากัด ข้อมูลจากการส ารวจต้องมีการน ามา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ก่อนจึงจะได้ข้อมูลท่ีมีความถูกต้องแม่นย ามากท่ีสุด และประกอบกับอยู่ใน
สถานการณ์การประกาศสภาวะการณ์ฉุกเฉินเกี่ยวกับการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ท าให้เกิดข้อติดขัดเกี่ยวกับการส ารวจข้อมูลบางประการ 
๑.๖  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑.๖.๑ ได้ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาด้านก าลังพลของ บก.ทท. ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) 
เพื่อมุ่งไปสู่การเป็น DIGITAL Headquarter  
 ๑.๖.๒ ได้ข้อเสนอแนะแนวทางในการปฏิบัติงานด้านก าลังพลตามวงรอบก าลังพล ท่ีมี
ประสิทธิภาพ ตรงตามวิสัยทัศน์ในปี ๒๕๖๕  
 ๑.๖.๓  ได้แนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการด้านก าลังพล และติดตามผลการด าเนินงาน
ตามแผน โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขับเคล่ือน 
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บทที่  ๒   
การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมและการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ 

 
๒.๑  สภาวะแวดล้อมทั่วไป 
 กรอบการวิเคราะห์ปัจจัยทัวไปจะใช้ PESTEL Analys is  โดยองค์ประกอบในการวิเคราะห์
ประกอบด้วย  
 ๑. การวิเคราะห์เชิงนโยบาย (Political : P)  เป็นปัจจัยทางการเมือง เช่น การก าหนด
นโยบายต่างๆของภาครัฐ การเดินขบวนประท้วง ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อการบริหารหรือ
ส่งผลกระทบต่อผลประกอบการขององค์กร 
 ๒. การวิเคราะห์ภาพรวมเชิงเศรษฐกิจ (Economics : E) เป็นปัจจัยทางเศรษฐกิจ เช่น 
ปัญหาเศรษฐกิจโลกชะลอตัว ปัญหาเงินเฟ้อ เงินฝืด หรือ ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า ซึ่งเป็น
ปัจจัยภายนอกท่ีไม่สามารถควบคุมได้แต่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อองค์กรธุรกิจ 
 ๓. การวิเคราะห์เชิงสังคมวัฒนธรรม (Sociocultural : S) ปัจจัยทางสังคม วัฒนธรรม เช่น 
ปัจจุบันเทรนด์รักสุขภาพมีแนวโน้มสูงขึ้น คนหัน มาให้ความส าคัญกับเรื่องการอนุรักษ์ เลือกใช้สินค้า
ท่ีบรรจุอยู่หีบห่อหรือกล่องกระดาษท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม  หรือพฤติกรรมของบุคคลมีการเดินทาง
ท่องเท่ียวไปต่างประเทศสูงขึ้น 
 ๔. การวิเคราะห์เชิงเทคโนโลยี (Technology : T) ปัจจัยทางเทคโนโลยี เช่น การพัฒนาของ
เทคโนโลยีต่าง ๆ การพัฒนาของระบบ ขนส่ง การส่ือสาร และ Social Network 
 ๕. การวิเคราะห์เชิงส่ิงแวดล้อม (Environmental : E) ปัจจัยจากสภาวะแวดล้อม เป็นปัจจัย
ท่ีเกิดขึ้นจากธรรมชาติท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมเช่น ภัยแล้ง โลกร้อน หรือน้ าท่วม  
 ๖. การวิเคราะห์เชิงกฎ ข้อบังคับ กฎหมาย (Legal : L) กฎระเบียบ ปัจจัยทางกฎหมาย เช่น 
กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายแรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม และกฎหมายแรงงาน 
 ๒.๑.๑ ปัจจัยด้านนโยบาย ( Political : P)  
   นโยบายเฉพาะด้านการบริหารจัดการกองทัพในส่วนงานก าลังพลของผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุด ได้ให้แนวนโยบายในการบริหาร รายละเอียดดังนี้  
   ๑. ปลูกฝังระเบียบวินัย คุณธรรม จริยธรรม และความเป็นทหารอาชีพให้กับก าลังพล 
ผ่านช่องทางต่าง ๆ อาทิ ส่ือให้ความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ แบบทดสอบความเป็นทหารอาชีพ หลักสูตร
การศึกษา เป็นต้น โดยก าลังพลทุกนายจะต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ผู้มีอิทธิพล และส่ิงผิดกฎหมาย
ทุกชนิดอย่างเด็ดขาด 
   ๒.  รักษาภาพลักษณ์ของกองทัพ ให้เป็นที่เช่ือมั่นของประชาชน อาทิ การแสดงออก
ต่อสาธารณชนการขับขี่ยานพาหนะ การใช้ส่ือสังคมออนไลน์ เป็นต้น 
   ๓.  จัดท าแนวทางการน าก าลังพลส ารองเข้าท าหน้าท่ีทหารเป็นการช่ัวคราว รวมท้ัง
การน าเทคโนโลยีมาใช้ทดแทนก าลังพล เพื่อลดขนาด และงบประมาณด้านก าลังพลในอนาคต 
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   ๔. ดูแลทหารกองประจ าการดุจญาติมิตรในครอบครัว โดยให้ความส าคัญกับ 
การดูแลสิทธิก าลังพลตามระเบียบของทางราชการอย่างเต็มท่ี รวมท้ังต้องไม่มีการลงโทษ ท่ีผิด 
แบบธรรมเนียมทหาร ตลอดจนสนับสนุนให้มีโอกาสสอบเข้าบรรจุเป็นข้าราชการตามคุณสมบัติ  
ท่ีก าหนด เพื่อให้เป็นทหารต้นแบบท่ีมีระเบียบวินัย มีอุดมการณ์รักชาติ และจิตอาสา 
   ๕. ส่งเสริมให้ก าลังพลมีสุขภาพท่ีดีท้ังร่างกายและจิตใจ โดยการสร้างแรงจูงใจ 
ในการออกก าลังกาย พัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงาน และการออก
ก าลังกาย โดยให้มีการทดสอบร่างกายอย่างเหมาะสมตามเกณฑ์ท่ีก าหนด อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ 
ครั้ง ตลอดจนการสนับสนุนการจัดต้ังชมรมกิจกรรม/กีฬาประเภทต่าง ๆ 
   ๖. พัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพ และก าหนดให้มีการตรวจสุขภาพประจ าปี
อย่างจริงจัง ตลอดจนก าหนดมาตรการให้กับก าลังพลท่ีมีผลตรวจสุขภาพอยู่ในกลุ่มเส่ียง 
   ๗. พัฒนางานด้านสวัสดิการให้ตรงกับความต้องการของก าลังพล ตลอดจนปรับปรุง
บ้านพักสวัสดิการให้มีสภาพแวดล้อมท่ีดี มีการรักษาความปลอดภัยท่ีเข้มงวด  ปลอดอบายมุขและ
อาชญากรรมทุกชนิด 
   ๘. พัฒนาก าลังพลให้มีขีดสมรรถนะตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง ด้วยการ
เสริมสร้างความพร้อมของหน่วยศึกษาในทุกระดับ ให้มีขีดความสามารถเปิดการศึกษาหลักสูตรตาม
แนวทางรับราชการ หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ตามสายวิทยาการ รวมท้ังส่งเสริมการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ และดิจิทัลให้กับก าลังพล 
   ๙. ขับเคล่ือนการพัฒนาการศึกษาหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ ให้มีความเป็น
รูปธรรม ได้แก่ การขับเคล่ือนการด าเนินงานของส านักการศึกษาทหาร สปท. การพัฒนาเอกสาร 
ต ารา และขีดความสามารถของบุคลากรด้านการศึกษา 
   ๑๐. พิจารณาศึกษาการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพไทย 
อาทิ ปัญญาประดิษฐ์ (AI) อินเตอร์เน็ตในทุกสรรพส่ิง (IOT) เป็นต้น  
   ๑๑. ด าเนินการด้านงบประมาณให้รวดเร็ว ประหยัด คุ้มค่า โดยเร่งรัดการใช้จ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ และเป้าหมายของรัฐบาล 
   ๑๒. พัฒนาคุณภาพงานตรวจสอบภายใน ตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน
ภาครัฐ และเสริมสร้างวินัยทางงบประมาณและการเงิน 

 ๒.๑.๒ การวิเคราะห์ภาพรวมเชิงเศรษฐกิจ (Economics : E)  
   ในช่วง 20 ปีท่ีผ่านมา โลกเราผ่านพ้นวิกฤติเศรษฐกิจมาแล้วหลายครั้ง โดยทุกครั้ง 
ท่ีผ่านวิกฤติมาได้ จะเกิดการเปล่ียนแปลงขึ้นท้ังในด้านกฎเกณฑ์ และพฤติกรรมของผู้บริโภค  
เห็นได้จากสหรัฐอเมริกา ปี 2008 เกิดแฮมเบอร์เกอร์ ไครซิส (Hamburger Crisis) ท าให้มีการ
เข้มงวดในการปล่อยสินเช่ืออสังหาริมทรัพย์มากขึ้น ส่งผลให้ปัจจุบันตัวเลขผิดนัดช าระหนี้ของกลุ่มนี้
ยังคงอยู่ในระดับต่ า ไม่เกิน 3% ศูนย์วิ เคราะห์ข้อมูลด้านการลงทุนและท่ีปรึกษาการลงทุน  



๑๐ 
 

(CIO Office) ธนาคารไทยพาณิชย์ เผยแพร่บทความระบุว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
ในครั้งนี้  ท่ีท าให้ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศว่า  GDP ในปีนี้อาจติดลบถึง  5.3%  
เป็นเหมือนการยืนยันแล้ว ว่าเราคงหนีไม่พ้นเศรษฐกิจถดถอยในปีนี้อย่างแน่นอน   
   สภาวะหนี้ สินของข้าราชการท าให้ทราบถึงสภาพความเป็นจริง ถึงการด ารง
ชีวิตประจ าวันของก าลังพลประจ าการ โดยเฉพาะนายทหารชั้นประทวน ซึ่งส่วนใหญ่มีหนี้สินและเป็น
หนี้สินต่อเนื่อง ท่ีเกิดจากภาระรับผิดชอบมากกว่ารายได้ท่ีได้รับและไม่รู้จักควบคุมการบริโภคหรือ
ความต้องการ อันจะเรียกได้ว่าตามความจ าเป็นท่ีแท้จริง ขณะเดียวกันบางครอบครัวมีรายได้พิเศษ
นอกเหนือจากเงินเดือนน้อยหรือส่วนใหญ่ไม่มี ในขณะท่ีรายจ่ายมีค่อนข้างมาก นอกจากรายจ่าย  
ด้านการบริ โภคและอุปโภคแล้ว ยังมีรายจ่ายอื่น ๆ อีก เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษี สังคม 
ตามขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย การซื้อเครื่องใช้ส่ิงอ านวยความสะดวกด้วยระบบเงินผ่อน  
โดยขาดความยั้งคิดถึงรายจ่ายในอนาคต จนเกิดหนี้สิ นผูกพัน เมื่อครอบครัวเกิดความจ าเป็น 
ต้องแก้ปัญหาด้วยการกู้ยืมเงินมาเพื่อใช้จ่าย พอเงินหมดก็หาวิธีกู้ใหม่เป็นลักษณะเช่นนี้ โอกาส 
ท่ีจะพ้นสภาพหนี้  คงเป็นไปได้ยาก อีกท้ังอาชีพทหารเป็นอาชีพท่ีสังคมให้ความเช่ือถือเช่ือมั่น  
ท าให้นายทุนหรือแหล่ง เงินกู้ไว้วางใจ ให้กู้เงินง่ายเกิดความไม่กลัวหนี้สูญ จึงท าให้เป็นหนี้สินได้ง่าย 
ซึ่งการเป็นหนี้สินส่งผลกระทบโดยตรงต่อการปฏิบัติงาน คือ ท าให้ขาดสมาธิ ท างานผิดพลาดและ  
ขาดประสิทธิภาพ 
 ๒.๑.๓  การวิเคราะห์เชิงสังคมวัฒนธรรม (Sociocultural : S)  
   ข้าราชการทหารก็เหมือนคนอื่นๆในสังคมซึ่งมีหน้าท่ีต้องกระท าทหารถือได้  
ว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งของสังคมไทยท่ีอยู่คู่กับคนไทยมานับต้ังแต่มี การบันทึกประวัติศาสตร์ 
ของชาติ จนกลายเป็นสถาบันหนึ่งของสังคม ท่ีได้รับความศรัทธา ความเช่ือถือและความเล่ือมใสจาก
คนไทย ทุกยุค ทุกสมัย ในฐานะท่ีเป็นความหวังและเป็นที่พึ่งของพวกเขาในยามท่ีเกิดศึกสงครามหรือ
ได้รับความเดือดร้อนท้ังจากภัยพิบัติและการถูกกดข่ี ข่มเหงรังแก ด้วยความอยุติธรรม ซึ่งทหารทุกคน
ได้รับรู้และภูมิใจท่ีได้กระท าเพื่อบ้านเมืองและประชาชนตลอดมา เพราะทหารทุกคนส านึกอยู่เสมอว่า 
การท่ีเกิดมาเป็นทหารของชาตินั้นก็เพื่อท าหน้าท่ีท่ีส าคัญท่ีสุดนั่นคือ การปกป้องอิสรภาพของบ้านเกิด
เมืองนอนไว้ให้ลูกหลานตลอดไป การท าหน้าท่ีของทหารในสังคมไทยปัจจุบันท าได้ยากกว่าในอดีต   
ท่ีผ่านมา ทหารจ าเป็นต้องปรับปรุงและประยุกต์ใช้กรอบวิธีการคิดแบบด้ังเดิม ให้มีความเหมาะสมกับ
สภาวะแวดล้อมภายบริบทใหม่ด้านความมั่นคง และสอดคล้องกับบริบทของสังคมไทยท่ีเปล่ียนแปลงไป 
แต่อย่างไรก็ตามสังคมทหารเป็นสังคมท่ีมีความเป็นปึกแผ่น มีล าดับความอาวุโสในช้ันยศ มีระดับ  
การบังคับบัญชาท่ีชัดเจน มีการส่ังการท่ีรวดเร็วทันเวลา ซึ่งถือเป็นสภาพสังคมท่ีค่อนข้างดี  
มีเสถียรภาพ 
 ๒.๑.๔  การวิเคราะห์เชิงเทคโนโลยี (Technology : T)  
   การน าเทคโนโลยีมาผสมผสานและประยุกตใชงานในกิจการทหารถือไดวาเปน 
การเพิ่มศักยภาพใหกับกองทัพ ถึงแมวาเทคโนโลยีจะไมใชส่ิงท่ีจะสามารถบงช้ีชัยชนะได แตอยางนอย
ก็กอใหเกิดความไดเปรียบตอฝายตรงขาม ถาอีกฝายหนึ่งมีเทคโนโลยีท่ีเหนือกวา นวัตกรรมใด ๆ  
ของเทคโนโลยีท่ีเกิดขึ้นยอมสงผลใหเกิดแนวคิดใหมๆ ในการด าเนินสงคราม โดยการพัฒนาการด้าน
เทคโนโลยีทางทหารนั้นจะตองครอบคลุมใน ๒ ส่ิงหลัก คือ ระบบอาวุธท่ีใชในการสูรบ และแนวคิด 



๑๑ 
 

ในการท าสงครามใหม ๆ ในมิติด้านก าลังพลนั้นได้มีน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการจัดการก าลัง
พลอย่างมีประสิทธิภาพ และมีการพัฒนาทักษะด้านดิจิตัลให้กับก าลังพลเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานใน
ยุค Disruptive Technology ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

 ๒.๑.๕ การวิเคราะห์เชิงสิ่งแวดล้อม (Environmental : E)  
   จากการศึกษาโดย Institute for Health and Evaluation, University of Washington 
สนับสนุนโดยธนาคารโลก พบว่ามลพิษทางอากาศ (PM 2.5) เป็นปัจจัยร่วมที่เป็นสาเหตุของโรคต่าง ๆ 
เนื่องจากมีส่วนประกอบของสารเคมีหลายชนิดท้ังท่ีเป็นสารระคายเคืองไปจนถึงสารก่อมะเร็งจึงเป็น
สาเหตุก่อให้เกิดโรค ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง โรคหลอดเลือดในสมอง โรคหัวใจขาดเลือด 
โรคมะเร็งปอด และโรคติดเช้ือเฉียบพลันระบบหายใจส่วนล่าง ส าหรับก๊าซโอโซนเป็นสารระคายเคืองปอด 
ท าให้ปอดติดเช้ือง่าย จึงเป็นปัจจัยร่วมอันก่อให้เกิดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง 
    ผู้บังคับบัญชาได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของส่ิงแวดล้อมท่ีจะส่งผลกระทบให้ก าลังพล
มีสุขภาพท่ีดีท้ังร่างกายและจิตใจ โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอื้ออ านวยต่อการปฏิบัติงาน 
และการออกก าลังกาย โดยให้มีการทดสอบร่างกายอย่างเหมาะสมตามเกณฑ์ ท่ีก าหนดอย่างน้อย        
ไตรมาสละ ๑ ครั้ง ตลอดจนการสนับสนุนการจัดต้ังชมรมกิจกรรม/กีฬาประเภทต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจาก บก.ทท. อยู่ในศูนย์ราชการซึ่งเป็นชุมชนเมืองและมีหลายหน่วยงานต้ังอยู่ในพื้นท่ีเดียวกัน  
จึงท าให้เกิดปัญหาด้านการจราจรติดขัดส่งผลกระทบต่อการเดินทางมาปฏิบัติงาน  

 ๒.๑.๖ การวิเคราะห์เชิงกฎ ข้อบังคับ กฎหมาย (Legal & Law : L)  
   ข้าราชการทหารประพฤติตนตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวินัยทหาร  พุทธศักราช 
๒๔๗๖  ซึ่งวินัยทหารนั้นคือ การท่ีทหารต้องประพฤติตามแบบธรรมเนียมของทหาร ซึ่งทหารทุกคน
จักต้องรักษาโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ ผู้ใดฝ่าฝืนท่านให้ถือว่าผู้นั้นกระท าผิด จักต้องรับทัณฑ์ตามวิ ธี 
ท่ีปรากฏในหมวด ๓ แห่งพระราชบัญญัตินี้ และอาจต้องถูกปลดจากประจ าการ หรือถูกถอดจากยศทหาร     
ว่าด้วยการประพฤติปฏิบัติตนของทหารหากเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในด้านต่าง  ๆ สามารถ
ร้องเรียน ร้องทุกได้ ซึงจะต้องปฏิบัติตามระเบียบท่ีระบุไว้อย่างชัดเจน 
   ปัจจุบนัมีเหตุการณ์การกระท าความความผิดของทหารเป็นประจ า ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดา
ในองค์กรท่ีย่อมมีท้ังคนดีและคนไม่ดี แต่การมี กฎ ระเบียบท่ีชัดเจนย่อมเป็นการป้องปราม 
และลงโทษผู้ท่ีท าความผิดและปกป้องผู้ท่ีปฏิบัติตนด้วยความถูกต้อง 
 

๒.๒ สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร 
 กรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจะใช้การวิเคราะห์คุณลักษณะขององค์กร  ๗ ประการ  
ของ McKinsey (McKinsey 7-S Framework) 
 7S McKinsey หรือกรอบแนวคิดท่ีใช้พิจารณาและวางแผนเพื่อการก าหนดกลยทุธ์ในองค์กร
และยังเป็นแนวคิดท่ีต้องการนน าเสนอความมีประสิทธิภาพขององคก์รธุรกิจ เกิดจากความสัมพันธ์
ของปัจจยัต่าง ๆ ๗ ประการ ซึ่งมีดังต่อไปนี้คือ 



๑๒ 
 

 ๑.  กลยุทธ์ (Strategy) แผนการส าหรับการด าเนินการต่างๆ เพื่อสร้างความสามารถ ในการ
แข่งขันหรือสร้างแรงผลักดันให้กับองค์กร 
 ๒.  โครงสร้าง (Structure) โครงสร้างขององค์กรที่ระบุต าแหน่งและหน้าท่ีของแต่ละคน รวม
ไปถึงใครจะต้องท างานร่วมกับใครและรับ ค าส่ังจากใคร 
 ๓.  โครงสร้างระบบ (Systems) การด าเนินงานในแต่ละะวันของแต่ละท่ี รวมไปถึงขั้นตอน 
การท างานเพื่อให้งานท่ีท าร่วมกัน ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 ๔.  สไตล์ (Style) ลักษณะของการปกครองและการวางตัวของผู้น าองค์กร 
 ๕.  บุคคลากร (Staff) บุคลากรทุกคนท่ีท างานให้องค์กร แผนการจัดบุคลากร และการบริหาร
จัดการคน (Talent Management) 
 ๖.  ความสามารถ (Skills) ความสามารถในภาพรวมของบุคลากร และ  ความสามารถ 
ขององค์กรในการประกอบการต่างๆ 
 ๗.  ค่านิยมร่วม (Shared Values) เราอาจเรียกส่ิงนี้ว่า “เป้าหมายสูงสุดขององค์กร” ก็ได้ 
ซึ่งในตัวของปัจจัยนี้แต่ละคนท้ังคนภายในและภายนอกองค์กร มักมีมุมมองท่ีไม่เหมือนกัน แต่จุดร่วม
ของปัจจัยนี้คือทุกๆ คนจะสามารถได้รับประโยชน์สูงสุดจากความส าเร็จขององค์กรได้อย่างไร 

 ๒.๒.๑ กลยุทธ์ (Strategy) 
   พันธกิจแผนปฏิบัติราชการด้านก าลังพลของ บก.ทท.  
    ๑. ก าหนดความต้องการ สรรหา บรรจุ แต่งต้ัง ก าลังพลท่ีมีขีดความสามารถ
เหมาะสมกับต าแหน่ง 
    ๒. ก าหนดนโยบายและหลักการในการใช้และควบคุมก าลังพล ให้เกิดประโยชน์
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ตามความต้องการของงานและหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ ด้ วยมาตรการบรรจุ  
การย้าย และการควบคุมก าลังพลท่ีเหมาะสม 
    ๓. พัฒนาก าลังพลให้มีขีดความสามารถ ตรงกับงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ  
งานตามภารกิจ และพร้อมปฏิบัติงานในต าแหน่งท่ีสูงขึ้นอย่างมืออาชีพ 
    ๔. พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานก าลังพล ให้มีประสิทธิภาพ เช่ือมโยงกับ
ผลการปฏิบัติงานและค่าตอบแทน 
    ๕. สร้างความก้าวหน้าในอาชีพและพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจ เพื่อรักษาก าลังพล 
ท่ีมีประสิทธิภาพสูงไว้ รวมถึงเสริมสร้างขวัญก าลังใจ เพื่อเป็นมาตรการจูงใจก าลังพลให้ปฏิบัติหน้าท่ี
ด้วยความเสียสละ และจริงใจ 
   ๖. พัฒนาระบบปลดถ่ายก าลังพล ให้มีความยืดหยุ่นตามลักษณะงาน และตาม
ความเช่ียวชาญ 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 
 

    แผนการปฏิบัติงานตามวงรอบก าลังพลวงรอบก าลังพล 
    การก าหนดความต้องการและการจัดหาก าลังพล ประกอบแผนปฏิบัติราชการ
ด้านก าลังพลของ บก.ทท. พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
   ๑. กล่าวน า 
        การก าหนดความต้องการและการจัดหาก าลังพลของ บก.ทท. ตามผนวกนี้ เพื่อ
เป็นกรอบแนวทางให้ส่วนราชการใน บก.ทท. ได้ใช้พิจารณาวางแผนการบรรจุก าลังพลต้ังแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓–๒๕๖๕  
   ๒. ความมุ่งหมาย 
        เพื่อให้การก าหนดความต้องการและการจัดหาก าลังพล รวมท้ังการพิจารณา
สนับสนุนงบประมาณด้านก าลังพล เป็นไปอย่างเหมาะสมกับสภาวการณ์ในปัจจุบัน มีความอ่อนตัว 
ในการปรับหรือเพิ่มลดก าลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทยในอนาคต 
   ๓.  โครงสร้างก าลังพลนายทหารสัญญาบัตร จะก าหนดเป็นสัดส่วนจ านวนก าลังพล
นายทหารสัญญาบัตรแยกตามก าเนิด เพื่อให้สามารถก าหนดแนวทางรับราชการของนายทหารสัญญาบัตร
ได้อย่างชัดเจนและเหมาะสม โดยก าหนดสัดส่วนในภาพรวม ดังนี้ 
    ๓.๑  นายทหารสัญญาบัตรก าเนิด นร., นนร., นนอ. และ นรต. ร้อยละ ๒๐ 
    ๓.๒  นายทหารสัญญาบัตรก าเนิด นป.  ร้อยละ ๔๕ 
    ๓.๓  นายทหารสัญญาบัตรก าเนิดอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ ๓.๑ และข้อ ๓.๒ 
ร้อยละ ๓๕ 
   ๔.  การจัดหานายทหารสัญญาบัตร  ก าหนดเป้าหมายจัดหาในภาพรวมให้มีจ านวน 
ไม่เกิน ร้อยละ ๗๕ ของอัตราเต็ม ท้ังนี้เพื่อให้มีความอ่อนตัวในการปรับเพิ่มหรือลดขนาดก าลังกองทัพ 
และมีความคล่องตัวในการหมุนเวียนก าลังพล ส าหรับยอดการจัดหาในภาพรวมนายทหารสัญญาบัตร 
ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ เป็นไปตามอนุผนวก ๑ โดยก าหนดแนวทางการจัดหา
นายทหารสัญญาบัตร ดังนี้ 
    ๔.๑ นายทหารสัญญาบัตรก าเนิด นร., นนร., นนอ. และ นรต. จัดหาให้มี
จ านวนเพียงพอ ต่อการบรรจุเข้ารับราชการในหน่วยต่าง ๆ ของ บก.ทท. ตามสัดส่วนการบรรจุก าลังพล
นายทหารสัญญาบัตรแยกตามก าเนิด 
    ๔.๒ นายทหารสัญญาบัตรก าเนิด นป. แบ่งการจัดหาเป็น ๒ ประเภท คือ 
นายทหารประทวนเล่ือนฐานะโดยท าหน้าท่ี  และนายทหารประทวนเล่ือนฐานะโดยปรับคุณวุฒิ  
โดยก าหนดสัดส่วนจ านวนจัดหานายทหารประทวนเล่ือนฐานะโดยปรับคุณวุฒิมียอดจัดหาประมาณ 
๑/๓ ของยอดจัดหานายทหารสัญญาบัตร ก าเนิด นป. ท้ังนี้มีความมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมและจูงใจ  
ให้นายทหารประทวนศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม  และยกระดับมาตรฐานการศึกษาของนายทหารสัญญาบัตร
ประเภท นป. ให้มีก าลังพลส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสูงขึ้น 



๑๔ 
 

    ๔.๓  นายทหารสัญญาบัตรก าเนิดอื่น ๆ  ให้จัดหาเฉพาะสาขาวิชาชีพขาดแคลน 
ซึ่งแหล่งผลิตในกองทัพไม่สามารถผลิตได้  โดยจัดหาให้มีจ านวนเพียงพอตามความจ าเป็น 
    ๔.๔  ล าดับความเร่งด่วนในการจัดหา 
           ๔.๔.๑  นายทหารสัญญาบัตรก าเนิด นร., นนร., นนอ. และ นรต.  
ท่ีจะบรรจุในต าแหน่งฝ่ายเสนาธิการ และเกี่ยวข้องกับการฝึก การปกครอง/การบังคับบัญชา  
           ๔.๔.๒  นายทหารประทวนเล่ือนฐานะโดยการท าหน้าท่ี และผ่านการ
พิจารณาคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ท่ี กองบัญชาการกองทัพไทยก าหนด 
           ๔.๔.๓  นายทหารประทวนเล่ือนฐานะโดยปรับคุณวุฒิปริญญาตรีตรงตาม
ค าช้ีแจงท้ายอัตราของหน่วยและผ่านการสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ท่ี บก.ทท. ก าหนด 
          ๔.๔.๔  ทหารกองหนุนท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนในการเข้ารับราชการ และ 
มีคุณวุฒิตรงตามค าช้ีแจงท้ายอัตราของหน่วย 
           ๔.๔.๕  บุคคลพลเรือนท่ีมีคุณสมบัติครบถ้วนในการเข้ารับราชการและมี
คุณวุฒิตรงตามค าช้ีแจงท้ายอัตราของหน่วย 
    ๔.๕  กรณีมีความจ าเป็นต้องการโอนข้าราชการจากส่วนราชการนอก กห.  
เข้ามารับราชการใน บก.ทท. ต้องเป็นข้าราชการในระดับสัญญาบัตรและส าเร็จการศึกษาระ ดับ
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไปและให้บรรจุในต าแหน่งอัตราไม่เกินช้ันยศ ร.อ. 
        ๕.  โครงสร้างก าลังพลนายทหารประทวนจะก าหนดเป็นสัดส่วนจ านวนก าลังพล
นายทหารประทวน แยกตามก าเนิด โดยก าหนดสัดส่วนในภาพรวม ดังนี้ 
    ๕.๑  นายทหารประทวนก าเนิด นนส., นรจ., นจอ. และ นชท.  ร้อยละ ๓๐ 
    ๕.๒  นายทหารประทวนก าเนิดอื่น ๆ นอกเหนือจากข้อ ๕.๑  ร้อยละ ๗๐  
        ๖.  การจัดหานายทหารประทวน ก าหนดเป้าหมายการจัดหาในภาพรวมให้มีจ านวน
ไม่เกินร้อยละ ๖๐ ของอัตราเต็ม ท้ังนี้เพื่อให้ บก.ทท. มีความอ่อนตัวในการปรับเพิ่มหรือลดขนาด
ก าลังกองทัพ ส าหรับยอดการจัดหาในภาพรวมนายทหารประทวน ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
เป็นไปตามอนุผนวก ๒ โดยก าหนดแนวทางการจัดหานายทหารประทวน ดังนี้ 
    ๖.๑  ผู้ท่ีส าเร็จการศึกษาจาก นนส., นรจ., นจอ. และ นชท. หรือ หลักสูตร  
ต่าง ๆ ท่ี กห. สามารถผลิตได้เอง จะพิจารณาบรรจุให้กับหน่วยท่ีเป็นหน่วยการศึกษา ได้แก่ รร.ตท.สปท., 
รร.ชท.สปท. และหน่วยที่มีทหารกองประจ าการอยู่ในการปกครองเป็นล าดับแรก เพื่อท าหน้าท่ีครูฝึก, 
ผบ.หมู่ หรือต าแหน่งอื่น ๆ ท่ีต้องเกี่ยวข้องกับการฝึก การปกครอง/บังคับบัญชา ท้ังนี้เพื่อให้เป็นไปตาม
ความรู้ ความสามารถ และความช านาญแต่ละบุคคลเป็นหลัก 
    ๖.๒  พลอาสาสมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นผู้มีความประพฤติดี มีความรู้
ความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานในต าแหน่งสูงขึ้นได้ 



๑๕ 
 

    ๖.๓  ลูกจ้างหรือพนักงานราชการในสังกัด บก.ทท. ท่ีมีคุณวุฒิตรงตามค าช้ีแจง
ท้ายอัตราของหน่วยเป็นผู้มีความประพฤติดี มีความรู้ความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานในต าแหน่งท่ีจะบรรจุได้ 
และได้ผ่านการพิจารณาจากหน่วยต้นสังกัดท่ีจะบรรจุแล้ว 
    ๖.๔  บุคคลพลเรือนหรือทหารกองหนุนท่ีมีคุณวุฒิตรงตามค าช้ีแจงท้ายอัตรา 
ของหน่วยให้กระท าเท่าท่ีจ าเป็น ในกรณีท่ีต้องพิจารณาคัดเลือกระหว่างบุคคลพลเรือนกับ 
ทหารกองหนุนก็ให้พิจารณาคัดเลือกทหารกองหนุนก่อน 
        ๗.  ล าดับความเร่งด่วนในการบรรจุก าลังพลท้ังนายทหารสัญญาบัตรและนายทหาร
ประทวน ก าหนดความเร่งด่วน ดังนี้ 
    ๗.๑  ล าดับท่ี ๑  หน่วยท่ีอยู่ในส่วนเสนาธิการร่วม, ส่วนปฏิบัติการ, ส่วนบังคับบัญชา 
และหน่วยจัดต้ังขึ้นใหม่ (กรณีท่ี บก.ทท. มีการจัดต้ังหน่วยใหม่) 
    ๗.๒  ล าดับท่ี ๒  ส่วนการศึกษาและส่วนกิจการพิเศษ 
        ๘.  การบรรจุก าลังพลในแต่ละส่วนราชการใน บก.ทท. ให้มีสัดส่วนการบรรจุก าลังพล
ตามการแต่งกาย ทบ. : ทร. : ทอ. ระดับนายทหารสัญญาบัตร เป็น ๓ : ๑ : ๑ และระดับนายทหาร
ประทวน เป็น ๙ : ๒ : ๒  
    ๙.  ให้บรรจุข้าราชการหญิงได้ไม่เกินร้อยละ ๒๕ ของก าลังพลท่ีบรรจุจริงในแต่ละ
ส่วนราชการ เว้นส่วนราชการท่ีได้รับอนุมั ติให้บรรจุข้ าราชการหญิงเกินร้อยละ ๒๕ ไว้แล้ว  
หากส่วนราชการใดมีความจ าเป็นบรรจุข้าราชการหญิงเกินร้อยละ ๒๕ ให้เสนอขออนุมัติ ผบ.ทสส.  
(ผ่าน กพ.ทหาร) เป็นการเฉพาะ พร้อมช้ีแจงเหตุผลความจ าเป็นของหน่วย 
   ๑๐.  การจัดหาและการบรรจุก าลังพล จะต้องด าเนินการตามแผนการบรรจุก าลังพล 
และแผนการบรรจุก าลังพลเพิ่มเติมและทดแทนการสูญเสียในแต่ละปีงบประมาณเท่านั้น 
    การใช้และควบคุมก าลังพลประกอบแผนปฏิบัติราชการด้านก าลังพลของ  
บก.ทท. พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
     ๑. กล่าวน า 
      หลักการในการใช้และควบคุมก าลังพลของ บก.ทท. ตามผนวกนี้ ก าหนดไว้
เพื่อให้ส่วนราชการใน บก.ทท. ได้ใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาวางแผนและด าเนินการด้านก าลังพล
ในห้วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
     ๒. ความมุ่งหมาย 
    เพื่อให้การใช้ก าลังพลท่ีมีอยู่ใน บก.ทท. เกิดประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ตามความต้องการของงาน และมาตรฐานก าหนดต าแหน่งท่ีก าหนดไว้ ด้วยมาตรการ  การบรรจุ  
การย้าย และควบคุมก าลังพลให้เหมาะสม 
     ๓. การด าเนินการ 
      ๓.๑ ให้ส่วนราชการใน บก.ทท. บรรจุก าลังพลได้ไม่เกินร้อยละ ๘๐ ของอัตราเต็ม 
ท้ังนี้ไม่นับรวมต าแหน่งประจ าหน่วย (ไม่มีอัตรา) และมิให้บรรจุในต าแหน่งประจ าหน่วย (ไม่มีอัตรา)  
ในการบรรจุเข้ารับราชการใหม่ หรือบรรจุกลับ หรือบรรจุก าลังพลทดแทนทุกกรณี ส าหรับ  



๑๖ 
 

ส่วนราชการใดใน บก.ทท. มีก าลังพลในปัจจุบันเกินจากสัดส่วนท่ีก าหนดไว้  ให้คงสัดส่วนก าลังพล
ของตนไว้เช่นเดิมได้ แต่จะไม่มีการบรรจุทดแทนในกรณีท่ีมีการสูญเสียเกิดข้ึน 
    ๓.๒  การบรรจุก าลังพลใหม่ทุกประเภทท่ีมาจากบุคคลพลเรือน ให้บรรจุเท่าท่ีมี
ความจ าเป็น ได้แก่ ต าแหน่ง อาจารย์ รร.ตท.สปท., รร.ชท.สปท. และ รร.แผนท่ี ผท.ทหาร และ
เฉพาะในสาขาวิชาชีพท่ีขาดแคลนได้แก่ วิศวกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์, แพทยศาสตร์,  
ทันตแพทยศาสตร์, เภสัชศาสตร์ และ บัญชีบัณฑิต ท้ังนี้ให้บรรจุเฉพาะในกรณีท่ีมีการสูญเสียเท่านั้น  
      ๓.๓  การบรรจุก าลังพลในต าแหน่งท่ีท าหน้าท่ีฝ่ายเสนาธิการ ให้พิจารณา
นายทหารสัญญาบัตรท่ีส าเร็จการศึกษาจาก รร.สธ.เหล่าทัพ ตรงตามการแต่งกายก่อน หากไม่มีให้
บรรจุก าลังพลท่ีจบการศึกษาจาก รร.สธ.เหล่าทัพ ท่ีไม่ตรงกับการแต่งกายเป็นล าดับต่อไป และหากมี
ความจ าเป็นเร่งด่วน จึงขออนุมัติปรับย้ายผู้ท่ีมีคุณสมบัติท่ีต้องการจากหน่วยนอก บก.ทท. แต่ท้ังนี้ต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดียวกับการบรรจุก าลังพลดังท่ีกล่าวมาแล้ว และจะไม่บรรจุนายทหารสัญญา
บัตรที่ไม่ได้ส าเร็จการศึกษาจาก รร.สธ.เหล่าทัพ ลงในต าแหน่งฝ่ายเสนาธิการโดยเด็ดขาด 
      ๓.๔  การบรรจุทดแทนการสูญเสียทางธุรการ เว้นเกษียณอายุราชการของก าลังพล 
        ๓.๔.๑  ก าลังพลในต าแหน่งฝ่ายเสนาธิการในกรณีเกิดการสูญเสียในช้ัน
ยศสูงกว่า พ.ท., น.ท. จะด าเนินการปรับย้ายก าลังพลท่ีอยู่ในต าแหน่งฝ่ายเสนาธิการ แต่มีช้ันยศต่ า
กว่าขึ้นไปทดแทนต าแหน่งดังกล่าว ท้ังนี้เพื่อเป็นการเปิดต าแหน่งฝ่ายเสนาธิการในช้ันยศ พ.ท., น.ท. 
เอาไว้เพื่อด าเนินการจัดหาก าลังพลบรรจุทดแทน  
        ๓.๔.๒ ก าลังพลในต าแหน่งอัตราท่ีมิใช่ฝ่ายเสนาธิการให้บรรจุทดแทน 
ในช้ันยศต่ าสุดได้ 
      ๓.๕  ก าลังพลตามความจ าเป็นเฉพาะตัวท่ีต้องย้ายติดตามผู้บังคับบัญชา 
จากเหล่าทัพ จะกระท าในลักษณะการปรับลงต าแหน่งในอัตราของหน่วยเป็นล าดับแรก ในกรณีอัตรา
ของหน่วยไม่ว่างให้ใช้ลักษณะของการช่วยราชการ โดยระบุจ านวนปีของการช่วยราชการ และ  
ปรับย้ายกลับคืนเหล่าทัพท่ีตนสังกัดเดิมให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะกระท าได้ เมื่อการปฏิบัติหน้าท่ีติดตาม
ผู้บังคับบัญชาเสร็จส้ินลง  
    ๓.๖  การปรับเกล่ียก าลังพล ให้ส่วนราชการใน บก.ทท. ด าเนินการ ดังนี้ 
     ๓.๖.๑ พิจารณาปรับย้ายภายในเพื่อเกล่ียจ านวนก าลังพลท่ีมีอยู่มากเกิน
ความจ าเป็นไปยังหน่วยที่ยังขาดก าลังพล หรือมีก าลังพลอยู่น้อย ท้ังนี้เพื่อเป็นการใช้ก าลังพลท่ีมีอยู่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 
        ๓.๖.๒ พิจารณาใช้ก าลังพลท่ีประจ าหน่วย (ไม่มีอัตรา) เว้นก าลังพล
ประจ าหน่วย (ไม่มีอัตรา) ท่ีใกล้ครบเกษียณอายุราชการ ช่วยราชการในส่วนราชการของตนท่ีขาดก าลังพล
ปฏิบัติงาน ส าหรับก าลังพลท่ีประจ า บก.ทท. (ไม่มีอัตรา) ให้ กพ.ทหาร รับผิดชอบ ในการออกค าส่ังให้ช่วย
ราชการในส่วนราชการต่าง ๆ ของ บก.ทท. 
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      ๓.๗  การปรับย้ายก าลังพลลงในต าแหน่งอัตราประจ าหน่วย (ไม่มีอัตรา) ให้ปฏิบัติ
ตามระเบียบ กห. ว่าด้วยการบรรจุหรือแต่งต้ังข้าราชการทหารให้ด ารงต าแหน่งประจ าหน่วย  
พ.ศ.๒๕๕๑ 
      ๓.๘  การควบคุมก าลังพล ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
        ๓.๘.๑ หน่วยจะต้องด าเนินการตรวจสอบท าเนียบก าลังพลของหน่วยจาก
ฐานข้อมูล ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสายก าลังพลและธุรการ กับท าเนียบก าลังพลท่ีหน่วยจัดท า
ขึ้นตามโครงสร้างอัตราการจัด ท้ังนี้เพื่อให้ท าเนียบก าลังพลของหน่วยในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน โดยตรวจสอบทุกวงรอบการปรับย้าย ในวาระ ต.ค .  
และ เม.ย. ของแต่ละปี 
        ๓.๘.๒  หน่วยจะต้องด าเนินการตรวจสอบประวัติรับราชการของก าลังพล
ตามแบบฟอร์มประวัติย่อ จากฐานข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสายก าลังพลและธุรการ  
กับสมุดประวัติของก าลังพล ท้ังนี้เพื่อให้มีข้อมูลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ มีความถูกต้อง  
สมบูรณ์ และทันสมัย ส าหรับใช้ในการจัดท าบัญชีอาวุโสและใช้ประกอบการพิจารณาในเรื่องการปรับ
ต าแหน่ง หรือเล่ือนยศสูงขึ้น รวมท้ังการปรับย้ายให้ลงในต าแหน่งท่ีเหมาะสมกับคุณวุฒิของก าลังพล 
        ๓.๘.๓  ด ารงรักษาสถานภาพก าลังพลอย่างเคร่งครัด หน่วยจะต้องมีการ
ตรวจสอบยอดของหน่วยให้มีจ านวนสัดส่วนก าลังพล ในเรื่องต่าง ๆ ตามท่ีได้ก าหนดไว้ 
        ๓.๘.๔  การรายงานสถานภาพก าลังพลตามระยะเวลาอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้หน่วยได้มี ข้อมูลของก าลังพลท่ีทันสมัยอยู่เสมอ 
        ๓.๘.๕  หน่วยจะต้องประเมินค่าก าลังพลด้วยความบริสุทธิ์และยุติธรรม 
ท้ังนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน เพื่อใช้ประโยชน์ในการประกอบการพิจารณา 
การเล่ือนยศและการครองต าแหน่งสูงขึ้นของก าลังพลต่อไป 
        ๓.๘.๖  ให้ข้าราชการทุกคนตรวจสอบประวัติรับราชการของตนเอง ท้ังใน
สมุดประวัติรับราชการในระบบสารสนเทศ ให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และตรงกับท่ีส่วนราชการต้นสังกัด 
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 
        ๓.๘.๗  การจัดเก็บข้อมูลด้านก าลังพลของส่วนราชการ บก.ทท.  จะต้อง
ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลตามรูปแบบท่ี กพ.ทหาร ก าหนด ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศฯ โดยเพิ่มเติม
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
         ๓.๘.๗.๑  สัดส่วนการบรรจุแยกตามก าเนิดของนายทหารสัญญาบัตร   
         ๓.๘.๗.๒  สัดส่วนการบรรจุแยกตามการแต่งกาย ตามเพศ โดย
เก็บข้อมูลแยกกันระหว่างนายทหารสัญญาบัตรและนายทหารประทวน 
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         ๓.๘.๗.๓  ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนผู้ท่ีเข้ารับการศึกษาในหลักสูตร
ตามแนวทางรับราชการว่ามีจ านวนเท่าใด และยังเหลือผู้ยังไม่เข้ารับการศึกษาเท่าใด 
    ๔. นอกเหนือจากนโยบายหรือหลักการท่ีกล่าวมานี้ ให้ใช้ตามนโยบายหรืออนุมัติ
หลักการที่ได้รับอนุมัติไว้ก่อนหน้านี้  
    การพัฒนาก าลังพล ประกอบแผนปฏิบัติราชการด้านก าลังพล กองบัญชาการ    
กองทัพไทย พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
    ๑. กล่าวน า 
     การพัฒนาก าลังพลเป็นการเตรียมการด้านก าลังพลให้มีคุณภาพ มีสมรรถนะ
ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง มีระเบียบวินัย ขวัญก าลังใจท่ีเข้มแข็ง มีความภาคภูมิใจในเกียรติยศ 
ศักด์ิศรีความเป็นทหารอาชีพ สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าประสงค์ของกองทัพไทย   
    ๒.  ความมุ่งหมาย 
     ๒.๑ พัฒนาก าลังพลให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการรักการเรียนรู้ คิดเป็น 
ท าเป็น  สามารถแก้ไขปัญหางานท่ีรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความเป็นผู้น า เสียสละ มีวินัย 
มีจิตวิญญาณของความเป็นทหารอาชีพ กล้าหาญ ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล  
มีอุดมการณ์ความรักชาติ รวมท้ังยึดถือแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินชีวิต 
     ๒.๒ พัฒนาระบบการฝึกศึกษา รวมท้ังส่งเสริมการเรียนรู้ของก าลังพลให้มี 
ขีดสมรรถนะในการปฏิบั ติงาน  มีความเช่ียวชาญเฉพาะด้านอย่างมืออาชีพ มีความรอบรู้ 
ด้านการทหาร และเทคโนโลยีสมัยใหม่                       
     ๒.๓ พัฒนาก าลังพลในแต่ละระดับให้มีขีดความสามารถในการวางแผน
อ านวยการและการปฏิบัติการร่วม สามารถปฏิบัติงานร่วมกับเหล่าทัพได้อย่างเป็นรูปธรรม 
                         ๒.๔  พัฒนาและสร้างสรรค์งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง 
    ๓. แนวทางพัฒนาก าลังพล 
     ๓.๑  ก าลังพลของ บก.ทท. ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ก าหนดและ
ออกแบบหลักสูตร ให้สอดคล้องกับภารกิจ เปิดการศึกษาสาขาท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงานและตรงกับ
สายวิทยาการ รวมท้ังให้น าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการศึกษา 
     ๓.๒  การบูรณาการด้านการฝึกศึกษาให้มีความเป็นเอกภาพ ลดความซ้ าซ้อน 
เพื่อให้เกิดความเป็นมาตรฐาน สามารถเทียบเคียงกับสถานศึกษาภายนอกได้ โดยเป็นการให้ความรู้  
ประสบการณ์ และการฝึกอบรมท่ีต้องน าไปใช้ในการปฏิบัติการร่วม ส่งเสริมให้ใช้ทรัพยากรทางด้าน
การศึกษาร่วมกันในการพัฒนาก าลังพลให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
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     ๓.๓ ส่งเสริมการเรียนรู้ของก าลังพลทุกระดับ ให้รักการเรียนรู้ สร้างวัฒนธรรม 
การเรียนรู้ มีความคิดเชิงระบบ มีเหตุผลเชิงสร้างสรรค์ ถูกหลักวิชาการ มีวิสัยทัศน์ สร้างระบบการมี
ส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนความรู้ซึ่งกันและกัน  เรียนรู้การท างานเป็นทีมระหว่าง
ผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา อันน าไปสู่การพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
     ๓.๔ จัดให้มีการศึกษาในระดับพื้นฐาน หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ 
หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ หลักสูตรการผลิตก าลังพลร่วมกับเหล่าทัพ ตลอดจนหลักสูตรภาษาต่างประเทศ 
ตามท่ีสายวิทยาการก าหนด 
     ๓.๕  จัดให้มีระบบการศึกษาส าหรับผู้บริหารและฝ่ายอ านวยการทุกระดับ เข้า
ศึกษา อบรมดูงาน เพิ่มเติมวิสัยทัศน์ ประสบการณ์ องค์ความรู้ทางการเมือง การปกครอง กฎหมาย 
และการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ โดยค านึงถึงยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ 
ยุทธศาสตร์ทหาร หลักนิยมทางทหารของกองทัพไทย ขีดความสามารถในการวางแผนและการ
ปฏิบัติการร่วม/การยุทธผสม รวมท้ังการปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ทางทหารที่มิใช่สงคราม 
     ๓.๖  ให้น าผลการศึกษาของก าลังพลมาประกอบการพิจารณา การบรรจุ 
แต่งต้ัง และเล่ือนต าแหน่ง เพื่อให้การบริหารจัดการก าลังพลให้ตรงกับความรู้ ความสามารถของแต่
ละบุคคล ให้มีความเหมาะสม ชัดเจน เป็นรูปธรรม 
    ๔.  หลักสูตรการศึกษา  
      ๔.๑  หลักสูตรนายทหารช้ันต้น ส าหรับก าลังพลท่ีบรรจุเข้ารับราชการใหม่ 
ทุกนาย ต้องเข้ารับการอบรม เพื่อใหไ้ด้รู้แบบธรรมเนียม ประเพณีทางทหารระดับพื้นฐานโดยท่ัวไป 
      ๔.๒  หลักสูตรการอบรมนายทหารประทวนเล่ือนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร 
เป็นการอบรมเพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแบบธรรมเนียม ประเพณีของนายทหารสัญญาบัตร 
และให้นายทหารประทวนท่ีผ่านการคัดเลือกเพื่อเล่ือนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตร แต่ยังไม่เคย  
เข้ารับการศึกษาหรืออบรม ให้มีคุณลักษณะและวิทยฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรได้ 
      ๔.๓  หลักสูตรตามแนวทางรับราชการ เป็นหลักสูตรท่ีต้องการพัฒนาก าลังพล
ให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติราชการตามสายงาน สายวิทยาการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวมท้ังเพื่อเป็นพื้นฐานท่ีจะได้รับการพิจารณาเล่ือนต าแหน่งสูงขึ้น ตามหลักเกณฑ์ท่ีทางราชการ
ก าหนด หลักสูตรดังกล่าว ได้แก่ 
        ๔.๓.๑ หลักสูตรนายนายทหารประทวนอาวุโส บก.ทท. หรือหลักสูตร
นายทหารประทวนอาวุโสเหล่าทัพ เป็นหลักสูตรส าคัญพื้นฐานท่ีให้นายทหารประทวนได้มีความรู้
เบ้ืองต้นท่ีจะสามารถปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่ง ผบ.มว. หรือเทียบเท่าได้ เมื่อส าเร็จการศึกษาแล้ว จะมี
สิทธิ์ในการสอบเล่ือนฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรโดยการท าหน้าท่ี 
 



๒๐ 
 

     ๔.๓.๒  หลักสูตรช้ันนายร้อย ทบ. หรือหลักสูตรตามท่ีสายวิทยาการ
ก าหนด เป็นหลักสูตรนายทหารส าคัญพื้นฐานท่ีจะให้ความรู้เบื้องต้นหรือพื้นฐานของสายวิทยาการ
และเหล่าทัพ นายทหารสัญญาบัตรท่ีจะเล่ือนขึ้นเป็น ร.อ. จะต้องได้รับการศึกษาในหลักสูตรนี้  
แต่ท้ังนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีแต่ละสายวิทยาการก าหนดไว้   
        ๔.๓.๓  หลักสูตรปฏิบัติการร่วม (ช้ันนายพัน), หลักสูตรชั้นนายพัน (ทบ.), 
หลักสูตรช้ันนายนาวา (ทร.) และหลักสูตรนายทหารช้ันผู้บังคับฝูง (ทอ.) เป็นหลักสูตรท่ีส าคัญ 
อีกหลักสูตรหนึ่ง ท่ีจะให้ความรู้ ต่าง ๆ เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของสายวิทยาการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ หรือเทคนิคการปฏิบัติการรบช้ันสูงของเหล่าทัพ ซึ่งเป็นหลักสูตรส าหรับนายทหาร
สัญญาบัตรท่ีจะเล่ือนขึ้นเป็น พ.ต. ทุกนายจะต้องเข้ารับการศึกษา   
      ๔.๔  หลักสูตรนายทหารอาวุโส บก.ทท. หรือหลักสูตรนายทหารอาวุโสของ
เหล่าทัพเป็นหลักสูตรฝึกอบรมให้นายทหารสัญญาบัตรมีความรู้ด้านฝ่ายอ านวยการ และการบริหาร
จัดการส าหรับการปฏิบัติงานพร้อมท่ีจะเป็นผู้บริหารระดับต้นของกองทัพ เมื่อส าเร็จการศึกษาสามารถ
ด ารงต าแหน่งอัตรา พ.อ. ได้ 
       ๔.๕  หลักสูตรเสนาธิการร่วม โดยผู้เข้ารับการศึกษาเป็นนายทหารสัญญาบัตร
ท้ังชายและหญิง ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี อายุไม่เกิน ๔๐ ปี และมีผลการทดสอบ
ภาษาอังกฤษร้อยละ ๔๐ ขึ้นไป 
      ๔.๖  หลักสูตร รร.สธ.เหล่าทัพ เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อพัฒนาและเตรียมให้
นายทหารสัญญาบัตรมีความรู้ ความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานในต าแหน่งฝ่ายเสนาธิการ ซึ่งนายทหาร
สัญญาบัตรท่ีจะเข้าศึกษาในหลักสูตรนี้จะต้องมีคุณสมบัติต่าง ๆ ตามท่ี รร.สธ.เหล่าทัพก าหนด  
ซึ่งมีความส าคัญยิ่งในต าแหน่งของกรมฝ่ายเสนาธิการร่วมของ บก.ทท. 
      ๔.๗ หลักสูตร สจว., ข่าวกรองยุทธศาสตร์ และหลักสูตรเทียบเท่าอื่น ๆ 
สามารถปรับย้ายเข้าต าแหน่งในอัตรา พ.อ. 
      ๔.๘  หลักสูตรการศึกษานายทหารระดับสูง เป็นหลักสูตรการศึกษาทางทหาร
ระดับสูงส าหรับนายทหารสัญญาบัตร ช้ัน พ.อ.-พ.อ.(พ) จะต้องเข้ารับการศึกษาในหลักสูตร วสท. 
หรือ ว.การทัพ  
      ๔.๙  การศึกษาทางสายวิทยาการอื่น ๆ 
       ๔.๙.๑ หลัก สูตรเฉพาะหน้ า ท่ี  เป็นหลักสูตรการศึกษาเกี่ ย วกับ 
การปฏิบัติงานในต าแหน่ง เฉพาะหน้าท่ีต่าง ๆ ของเหล่า/สายวิทยาการ เช่น หลักสูตรเจ้าหน้าท่ี
ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย หลักสูตรข่าวกรอง หลักสูตรความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ เป็นต้น 
 



๒๑ 
 

       ๔.๙.๒  หลักสูตรเพิ่มพูนความรู้ เป็นหลักสูตรท่ีหน่วย เหล่าทัพ หรือ 
สายวิทยาการ เปิดการศึกษาตามหลักสูตรเป็นครั้งคราว เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าท่ี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น หลักสูตรเจ้าหน้าท่ีงบประมาณ หลักสูตรตุลาการ
พระธรรมนูญ หลักสูตรการส่งก าลังบ ารุงช้ันสูง หรือหลักสูตรอื่น ๆ ท่ีเหล่าทัพและ บก.ทท. ก าหนด 
       ๔.๙.๓ หลักสูตรการศึกษาของข้าราชการฝ่ายพลเรือน เป็นหลักสูตร
การศึกษาของสถาบันฝ่ายพลเรือนท่ี บก.ทท. ส่งไปศึกษาเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีและ
ความสัมพันธ์ระหว่างข้าราชการทหารกับข้าราชการพลเรือน อีกท้ังยังเป็นการเสริมสร้างให้ก าลังพลมี
ความรู้ในวิทยาการต่าง ๆ  ตามความต้องการของราชการทหาร เช่น หลักสูตรนักบริหารระดับสูง 
เป็นต้น 
     ๔.๑๐   การศึกษาทางพลเรือน เพื่อเป็นการยกระดับคุณวุฒิหรือความรู้
ข้าราชการของ บก.ทท. ให้สูงขึ้น ได้เทคนิคและวิทยาการท่ีก้าวหน้าน ามาพัฒนากองทัพให้ทันสมัย
ยิ่งขึ้น นายทหารสัญญาบัตรท่ีมีความรู้  ความสามารถจะได้รับการสนับสนุนการคัดเลือกเพื่อรับ
ทุนการศึกษา ไปศึกษาในสถานศึกษาพลเรือน ในสาขาท่ีกองทัพต้องการ ส าหรับข้าราชการอื่น ๆ 
ท่ัวไปประสงค์จะไปศึกษาเพิ่มเติมโดยทุนส่วนตัว ก็จะได้รับการสนับสนุนด้วยการให้ลาไปศึกษา 
ตามความเหมาะสม 
      ๔.๑๑  การศึกษาต่างประเทศ ให้ เป็นไปตามหลัก สูตร โครงการ ศึกษาใน
ต่างประเทศของ บก.ทท. ประจ าปีงบประมาณและหลักสูตรที่ได้รับท่ีนั่งศึกษาเพิ่มเติมระหว่างปี ท้ังนี้
หลักสูตร รร.สธ.เหล่าทัพ ท่ีได้รับท่ีนั่งการศึกษาจากต่างประเทศ ผู้ท่ีมีสิทธิ์จะไปศึกษาจะต้องผ่าน
หลักสูตรดังกล่าวจากเหล่าทัพตนเองก่อนท่ีจะไปศึกษาหลักสูตรนั้น ณ ต่างประเทศ  
    ๕. การด าเนินการ 
      ๕.๑ กพ.ทหาร รับผิดชอบในการพัฒนาก าลังพลของ บก.ทท. ในภาพรวม 
อ านวยการ ก ากับ ดูแล ให้ข้อเสนอแนะ และประสานการปฏิบัติระหว่างส่วนราชการ บก.ทท.  
กับเหล่าทัพ 
     ๕.๒ ส่วนราชการใน บก.ทท. พิจารณาส่งก าลังพลเข้ารับการศึกษากับเหล่าทัพ 
ในหลักสูตรตามแนวทางรับราชการ หลักสูตรนายทหารอาวุโสของเหล่าทัพ และหลักสูตร รร.สธ.เหล่าทัพ 
โดยให้ถือว่าเหล่าทัพเป็นเหล่าสายวิทยาการในการผลิตก าลังพลให้มีความรู้ ความสามารถเฉพาะเหล่า
ทัพ ส าหรับการเปิดการศึกษาในหลักสูตรตามแนวทางรับราชการของ บก.ทท. จะต้องพิจารณาจาก
ความจ าเป็นเร่งด่วน และต้องได้รับการอนุมัติจาก ผบ.ทสส. ก่อน 
      ๕.๓  การด าเนินการก าหนดตัวบุคคลและอนุมัติตัวบุคคลเข้าศึกษา อบรม  
ในหลักสูตรต่าง ๆ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี บก.ทท. ก าหนด 
    ๖.  การด าเนินการอื่น ๆ ให้ถือหลักการและนโยบายท่ีได้รับการอนุมัติไว้ก่อนหน้านี้แล้ว 



๒๒ 
 

      การอนุรักษ์ก าลังพล ประกอบแผนปฏิบัติราชการด้านก าลังพล บก.ทท.  
พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
    ๑. กล่าวน า 
      การอนุรักษ์ก าลังพลในท่ีนี้หมายถึง การเสริมสร้างขวัญก าลังใจ เพื่อเป็นมาตรการ
จูงใจก าลังพล ให้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเสียสละเต็มขีดความสามารถอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการ
ป้องกันการสูญเสียก าลังพลท่ีไม่คาดคิด  
    ๒. ความมุ่งหมาย 
      เพื่อให้ก าลังพลประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย และแบบธรรมเนียมทหาร 
อย่างเคร่งครัดและมีความสง่าผ่าเผยเป็นท่ียอมรับของประชาชนผู้พบเห็นโดยท่ัวไป อีกท้ังเพื่อเป็น 
การดูแลสิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆ ท่ีก าลังพลพึงจะได้รับ ตามท่ีทางราชการก าหนดไว้และ
นอกเหนือจากตามท่ีทางราชการก าหนด ให้สามารถด ารงตนอยู่ในสังคมปัจจุบันได้อย่างมีเกียรติและ
สมศักดิ์ศรี 
    ๓. การรักษาวินัย  กฎ  ข้อบังคับ  ค าส่ัง  อนุผนวก ๑ 
    ๔. การพัฒนาและรักษาขวัญ  อนุผนวก ๒ 
    การพ้นราชการ ประกอบแผนปฏิบัติราชการด้านก าลังพล บก.ทท. พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕ 
    ๑.  กล่าวน า 
     การพ้นราชการเป็นแนวทางด าเนินการส าหรับก าลังพลท่ีได้อุทิศเวลาท้ังชีวิต
ท างานให้แก่กองทัพ และเมื่อยามก าลังพลเล้ียงดูตัวเองไม่ได้เนื่องจากทุพพลภาพเนื่องจากการ
ปฏิบัติงาน หรือผลเนื่องจากการเกษียณอายุ ก าลังพลเหล่านี้ควรได้รับการตอบแทนจากกองทัพ  
เพื่อท าให้ชีวิตบ้ันปลายมีความสุข เกิดความรู้สึกภูมิใจและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
    ๒. ความมุ่งหมาย 
     ๒.๑ ก าลังพลท่ีปฏิบัติงานอยู่มีขวัญก าลังใจ เพราะได้รับรู้ว่าก าลังพลท่ีได้ทุ่มเท
การท างานมาโดยตลอดจะไม่ถูกกองทัพทอดท้ิง ถึ งแม้จะไม่ ไ ด้ท างานให้แก่กองทัพแล้ว  
อันเนื่องมาจาก การลาออกก็ดี ทุพพลภาพก็ดี หรือการเกษียณอายุก็ดี ซึ่งส่ิงเหล่านี้ได้ก่อให้เกิดผล 
ในด้านความต้ังใจปฏิบัติงานของก าลังพล 
     ๒.๒ เป็นการสร้างแรงจูงใจให้ผู้มีความสามารถเข้ามารับราชการในกองทัพ
เพิ่มขึ้น เพราะมองเห็นว่าอาชีพรับราชการทหารก็เป็นอาชีพหนึ่งท่ีมีความมั่นคง ท้ังในระหว่างรับ
ราชการอยู่ในกองทัพและหลังจากพ้นราชการไปแล้ว                       
    ๓ แนวทางด าเนินการ 
     กองทัพจะให้ความส าคัญต่อการพ้นราชการของก าลังพลโดยจัดสวัสดิการ และ
ประโยชน์เกื้อกูลให้ข้าราชการได้รับเมื่อพ้นราชการ ดังนี้ 



๒๓ 
 

      ๓.๑  การด าเนินการในเรื่อง บ าเหน็จ บ านาญของก าลังพล กองทัพต้องด าเนินการ
อ านวยความสะดวกในการติดต่อ การรับสิทธิดังกล่าวด้วยความรวดเร็ว โดยกองเบี้ยหวัด บ าเหน็จ 
บ านาญ กง.ทหาร จะอ านวยความสะดวกให้กับข้าราชการสังกัด บก.ทท. ท่ีเกษียณอายุราชการ หรือ
ออกจากราชการ ให้สามารถเบิกจ่ายเบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ และเงินสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ได้ท่ี บก.ทท. 
      ๓.๒  เหล่าทัพ และ บก.ทท. ควรช้ีแจงถึงสิทธิประโยชน์ท่ีพึงได้รับจากการ 
รับบ าเหน็จ บ านาญหรือการเป็นสมาชิกกองทุนบ าเหน็จบ านาญข้าราชการ ให้ทราบตามโอกาส  
อันสมควร 
      ๓.๓  เหล่าทัพ และ บก.ทท. ควรจัดสวัสดิการหรือกิจกรรมอันน่าจะมีประโยชน์
ต่อก าลังพลและครอบครัวเมื่อพ้นจากราชการไปแล้ว เช่น โครงการท่ีอยู่อาศัย กิจกรรมแนวทาง 
การด าเนินชีวิตหลังพ้นราชการ กิจกรรมแนะแนวงานท่ีสามารถประกอบเป็นอาชีพเสริม เป็นต้น 
 

 ๒.๒.๒  โครงสร้าง (Structure) โครงสร้างขององค์กร 
 

 
ภาพที่ ๒-๑  โครงสร้างการจัดหน่วยของ บก.ทท. 

 
    กพ.ทหาร เป็นหน่วยขึ้นตรงของ บก.ทท. ในส่วนเสนาธิการร่วม มีหน้าท่ีเสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแลการด าเนินการด้านก าลังพล
ของ บก.ทท. และการบริหารจัดการก าลังพลร่วมกองทัพไทย เป็นหน่วยท่ีมีขีดความสามารถเกื้อกูล
การอ านวยการให้กองบัญชาการกองทัพไทยเป็นหน่วยปกครองบังคับบัญชา สามารถปฏิบัติภารกิจ  
ได้เต็มรูปแบบท้ังในภาวะปกติและภาวะสงคราม  
 



๒๔ 
 

 
ภาพที่ ๒-๒  โครงสร้างการจัดของ กพ.ทหาร 

 
     กพ.ทหาร มีหน่วยขึ้นตรง ๗ หน่วยงาน ได้แก่ กองกลาง กองจัดการ กองการปกครอง 
กองบริการก าลังพล  กองพัฒนาก าลังพล กองพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล และ 
ส านักนโยบายและแผนก าลังพล โดยแต่ละหน่วยมีหน้าท่ี ดังนี้ 
    กองกลาง มีหน้าท่ีด าเนินการ และประสานงานเกี่ยวกับการสารบรรณ การธุรการ 
การก าลังพล การส่งก าลัง การพลาธิการ  การขนส่ง การสวัสดิการ การบริการ และการรักษา 
ความปลอดภัย 
    กองจัดการ มีหน้าท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย วางแผน อ านวยการ ประสานงาน 
ก ากับดูแล และด าเนินการเกี่ยวกับกิจการก าลังพล ในเรื่องการสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง เล่ือน ลด ปลด 
ย้าย โอน เปล่ียนเหล่า การออกจากราชการ การปฏิบัติราชการพิเศษ การช่วยราชการ และการ
จัดการความก้าวหน้าในการรับราชการ 
    กองปกครอง มีหน้าท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย วางแผน อ านวยการ ประสานงาน 
ก ากับดูแล และด าเนินการเกี่ยวกับกิจการก าลังพลในเรื่องการปกครองบังคับบัญชา การรักษาแบบ
ธรรมเนียมทหาร กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ัง วินัย การสารวัตรทหาร การทะเบียนศพ การเชลยศึก 
บ าเหน็จประจ าปี การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 



๒๕ 
 

    กองบริการก าลังพล  มีหน้าท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย วางแผน อ านวยการ 
ประสานงาน ก ากับดูแล และด าเนินการ เกี่ยวกับกิจการก าลังพลในเรื่องขวัญและการบริการก าลังพล 
การสวัสดิการ สิทธิก าลังพลและพิธีการ 
    กองพัฒนาก าลังพล  มีหน้าท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย วางแผน อ านวยการ 
ประสานงาน ก ากับดูแล และด าเนินการเกี่ยวกับกิจการก าลังพลในเรื่องการพัฒนาก าลังพล แผนและ
โครงการศึกษาและการฝึกอบรม การประกันคุณภาพการศึกษาและการฝึกอบรม การวิเคราะห์และ
ประเมินผลด้านการพัฒนาก าลังพล ด้านการศึกษาและด้านการฝึกอบรม 
    กองพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล มีหน้าท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย 
วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแล เกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
ด าเนินการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานก าลังพลและประเมินผลระบบการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 
     ส านักนโยบายและแผนก าลังพล มีหน้าท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย วางแผน 
อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแล และด าเนินการเกี่ยวกับการเตรียมพล การปลดพล การก าลัง
ส ารอง การสัสดี นโยบายด้านก าลังพลและก าลังคน  การใช้ก าลังพลเรือนในกิจการทหาร  
การประมาณการสูญเสีย การทดแทนก าลังพล การจัดการภายในของกองบัญชาการกองทัพไทย  
การจัดท าแผนก าลังพลประกอบแผนป้องกันประเทศและแผนอื่น ๆ รวมท้ังแผนการก าลังพลในการ
ป้องกันร่วมตามสัญญาระหว่างประเทศและสนธิสัญญาทางทหาร ระบบสารสนเทศด้านก าลังพล  
การบริหารจัดการงบประมาณของกองบัญชาการกองทัพไทย และโครงการด้านก าลังพลของกองทัพไทย 
    กองนโยบายและแผน มีหน้าท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย วางแผน อ านวยการ 
ประสานงาน ก ากับดูแล และด าเนินการเกี่ยวกับนโยบายด้านก าลังพล ก าลังคน การใช้ก าลังพลเรือน
ในกิจการทหาร การเตรียมพล การปลดพล การก าลังส ารอง การสัสดี การประมาณการสูญเสีย การ
ทดแทนก าลังพล การจัดการภายในของ บก.ทท. จัดท าแผนการก าลังพลประกอบแผนป้องกัน
ประเทศและแผนอื่น ๆ รวมท้ังแผนการก าลังพลในการป้องกันร่วมตามสัญญาระหว่างประเทศและ
สนธิสัญญาทางทหาร 
    กองสถิติและกรรมวิธีข้อมูล มีหน้าท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย วางแผน อ านวยการ
ประสานงาน ก ากับดูแล และด าเนินการเกี่ยวกับ ระบบงานสารสนเทศ และการสถิติและกรรมวิธี
ข้อมูล ในการบริหารงานด้านก าลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย 
    กองโครงการและงบประมาณ มีหน้าท่ีพิจารณาเสนอนโยบาย วางแผน อ านวยการ 
ประสานงานและก ากับดูแล ในเรื่องการก าหนดความต้องการ การบริหาร การตรวจสอบวิเคราะห์ 
และการประเมินผลการบริหารงบประมาณของ บก.ทท. และโครงการด้านก าลังพลของกองทัพไทย 



๒๖ 
 

    แผนกการเงิน มีหน้าท่ีด าเนินการเกี่ยวกับการเบิกเงิน การรับจ่ายเงิน การเก็บรักษา
เงิน การบัญชี และหลักฐานประกอบบัญชี ตลอดจนหลักฐานอื่น ๆ ในความรับผิดชอบ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
    งบประมาณ  มีหน้าท่ีในการวางแผน อ านวยการ ก ากับดูแล และด าเนินการ
เกี่ยวกับการจัดท าและบริหารงบประมาณ 
 
 ๒.๒.๓  โครงสร้างระบบ (Systems)   
     กพ.ทหาร วางแผนการปฏิบัติราชการตามวงรอบก าลังพล ดังนี้ 

 
ภาพที ่๒-๓  วงรอบงานก าลังพล 

    ประเด็นยุทธศาสตร์แผนงานด้านก าลังพล 
    ๑. การสรรหา บรรจุ แต่งต้ัง ก าลังพลท่ีมีสมรรถนะเหมาะสมกับต าแหน่ง 
    ๒. การปลูกฝังก าลังพลให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมหลัก 
    ๓. การพัฒนาก าลังพลและคุณภาพการศึกษาให้ได้ตามขีดสมรรถนะท่ีต้อง 
    ๔. การสร้างแรงจูงใจและขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของก าลังพล ให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 ๒.๒.๔  สไตล์ (Style) ลักษณะของการปกครองและการวางตัวของผู้น าองค์กร 
    ลักษณะองค์การ การจัดองค์กรของกรมก าลังพลทหาร เป็นการจัดองค์การแบบ
ราชการ (Bureaucracy) ของ แมค วีเบอร์ ( Max Weber ) โดยได้เน้นให้เห็นถึงการจัดโครงการ 
ท่ีเป็นระเบียบจะต้องประกอบด้วย 
                  ๑.  มีการแบ่งงานกันท า โดยให้แต่ละคนปฏิบัติงานในสาขาท่ีตนมีความช านาญ 
     ๒.  มีการยึดถืองานให้ยึดถือกฎเกณฑ์ระเบียบวินัยโดยเคร่ งครัด เพื่อท่ีจะให้ได้
มาตรฐานของงานเท่าเทียมกัน การยึดถือกฎเกณฑ์นี้จะช่วยขจัดพฤติกรรมท่ีบุคลแตกต่างกันสามารถ
มาประสานกันได้ 



๒๗ 
 

    ๓.  มีสายการบังคับบัญชาต้องชัดเจน โดยผู้บังคับบัญชามอบหมายอ านาจหน้าท่ี
และความรับผิดชอบลดหล่ันกันลงไป 
              ๔.  บุคคลในองค์การต้องไม่ค านึกถึงความสัมพันธ์ส่วนบุคคล โดยพยายามท างานให้
ดีท่ีสุดเพื่อเป้าหมายขององค์การ 
              ๕.  การคัดเลือกบุคคลการว่าจ้างให้ขึ้นอยู่กับความสามารถ และการเล่ือนต าแหน่ง
ให้ค านึงถึงการประสบความส าเร็จในการงานและอาวุโสด้วยจุดอ่อนขององค์การแบบราชการก็คือการ
เน้นท่ีองค์การโดยละเลยการพิจารณาถึงปัญหาของคนและเช่ือว่าการท่ีมีโครงสร้างท่ีรัดกุมแน่นอนจะ
ช่วยให้บุคคลปรับพฤติกรรมให้เป็นไปตามความต้องการขององค์การได้ 
    วิสัยทัศน์ 
    “กรมก าลังพลทหาร เป็นเลิศในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้มีสมรรถนะในการ
อ านวยการร่วม ด้านการป้องกันประเทศการปฏิบัติการทางทหาร เป็นท่ีเช่ือมั่นของรัฐบาลและ
ประชาชน" 
    พันธกิจ 

    "พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับ นโยบาย วางแผน อ านวยการ ประสานงาน 
ก ากับดูแล การด าเนินการด้านก าลังพลของกองทัพไทย 
 
 ๒.๒.๕  บุคคลากร (Staff)  
    ก าลังพลของ บก.ทท. จากโครงสร้างการจัด ๕ ส่วนราชการประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ 
ดังนี้ 
    ๑. ส่วนบังคับบัญชา   จ านวน ๙ หน่วยงาน 
    ๒. ส่วนเสนาธิการร่วม  จ านวน ๗ หน่วยงาน 
    ๓. ส่วนปฏิบัติการ   จ านวน ๓ หน่วยงาน 
    ๔. ส่วนกิจการพิเศษ  จ านวน ๕ หน่วยงาน 
    ๕. ส่วนการศึกษา  จ านวน ๑ หน่วยงาน 
ก าลังพลบรรจุจริง ท้ังส้ิน จ านวน  ๒๐,๔๒๘ นาย จากอัตราเต็ม จ านวน ๓๔,๒๘๒ นาย 
ประกอบด้วยก าลังพล ดังนี้ นายทหารสัญญาบัตร จ านวน ๕,๘๙๓ นาย จากอัตราเต็ม จ านวน 
๘,๔๐๓ นาย, นายทหารประทวน จ านวน ๑๑,๘๗๑ นาย จากอัตราเต็ม จ านวน ๒๒,๐๐๓ นาย,  
พลอาสาสมัคร จ านวน ๒๕๐ นาย จากอัตราเต็ม ๓๙๕ นาย, ส.ต.กองประจ าการ จ านวน ๘๔ นาย 
จากอัตราเต็ม ๒๔๐ นาย, พลทหาร จ านวน ๑,๔๑๙ นาย จากอัตราเต็ม ๑,๗๖๑ นาย, ลูกจ้าง 
จ านวน ๒๕๑ จากอัตราเต็ม ๒๕๑ นาย และพนักงานราชการ จ านวน ๖๖๐ นาย จากอัตราเต็ม 
๑,๒๒๙ นาย 
 
 
 



๒๘ 
 

ล าดับ ส่วนราชการ 
อัตราเต็ม บรรจุจริง 

สัญญาบัตร ประทวน รวม สัญญาบัตร ประทวน รวม 
1 สน.บก.บก.ทท. 102 444 546 69 306 375 
2 สลก.บก.ทท. 50 60 110 47 46 93 
3 สจร.ทหาร 49 31 80 40 23 63 
4 สตน.ทหาร 121 49 170 77 32 109 
5 สธน.ทหาร 37 14 51 31 8 39 
6 สสก.ทหาร 91 241 332 75 186 261 
7 สยย.ทหาร 101 122 223 69 78 147 
8 ศปร. 68 64 132 54 45 99 
9 ศซบ.ทหาร 86 67 153 57 42 99 
10 กพ.ทหาร 125 104 229 102 86 188 
11 ขว.ทหาร 265 158 423 174 97 271 
12 ยก.ทหาร 325 205 530 234 134 368 
13 กบ.ทหาร 152 101 253 98 64 162 
14 กร.ทหาร 206 136 342 149 82 231 
15 สส.ทหาร 752 3,157 3,909 474 1,602 2,076 
16 สปช.ทหาร 222 169 391 153 96 249 
17 นทพ. 1,846 10,382 12,228 1,305 5,726 7,031 
18 ศรภ. 1,004 1,918 2,922 773 1,251 2,024 
19 ศตก. 89 139 228 74 112 186 
20 สบ.ทหาร 95 129 224 70 84 154 
21 กง.ทหาร 103 135 238 75 81 156 
22 ผท.ทหาร 636 1,032 1,668 359 501 860 
23 ยบ.ทหาร 213 679 892 156 390 546 
24 ชด.ทหาร 98 73 171 76 48 124 
25 สปท. 165 192 357 122 113 235 
26 วปอ.สปท. 70 87 157 51 54 105 
27 วสท.สปท. 63 82 145 44 55 99 
28 สจว.สปท. 29 32 61 20 24 44 
29 ศศย.สปท. 34 29 63 28 20 48 
30 รร.ตท.สปท. 360 469 829 263 297 560 
31 รร.ชท.สปท. 154 255 409 106 170 276 
32 สศท.สปท. 62 66 128 44 27 71 

รวม 7,773 20,821 28,594 5,469 11,880 17,349 

ตารางท่ี ๒-๑ สถานภาพก าลังพลของ บก.ทท. 
 
 



๒๙ 
 

    กพ.ทหาร มีก าลังพลในการปฏิบัติราชการประกอบด้วยบุคลากรระดับบริหารสูง 
ระดับกลาง ระดับต้น ฝ่ายอ านวยการ ฝ่ายเสนาธิการ และบุคลากรระดับปฏิบัติการ ประเภท 
นายทหารสัญญาบัตร นายทหารประทวน ลูกจ้างและพนักงานราชการ รวมท้ังส้ินจ านวน ๑๖๘ นาย 
ซึ่งการบรรจุจัดสรรตามต าแหน่งจะต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถท่ีตรงตามต าแหน่งเป็นหลัก 
 

ล าดับ กองงาน 
อัตราบรรจุ บรรจุจริง 

สัญญาบัตร ประทวน รวม สัญญาบัตร ประทวน รวม 

1 กองกลาง 15 20 35 14 18 32 

2 กองจัดการ 13 13 26 13 10 23 

3 กองการปกครอง 11 9 20 10 6 16 

4 กองบริการก าลงัพล 12 9 21 11 7 18 

5 กองพัฒนาก าลังพล 12 10 22 9 7 16 

6 
กองพัฒนาระบบบริหาร 
ทรัพยากรบุคคล 

9 7 16 8 6 14 

7 กองนโยบายและแผน 11 10 21 8 8 16 

8 กองสถิติและกรรมวิธีข้อมูล 12 9 21 8 6 14 

9 กองโครงการและงบประมาณ 9 6 15 7 3 10 

10 แผนกการเงิน 2 4 6 2 3 5 

11 งบประมาณ 2 2 4 2 2 4 

รวม 108 99 207 92 76 168 

ตารางท่ี ๒-๒ สถานภาพก าลังพลของ กพ.ทหาร 
 
 ๒.๒.๖  ความสามารถ (Skills)  
    ความสามารถในภาพรวมของบุคลากร และ ความสามารถขององค์กรในขับเคล่ือน
นโยบายสู่การปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรมชัดเจน โดยบุคลากรต้องมีลักษณะ ดังนี้ 
    ๑. มีขีดสมรรถนะตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง  
    ๒. มีความรู้ตามสายวิทยาการ  
    ๓. ทักษะภาษาอังกฤษ  
    ๔. มีทักษะดิจิทัลท่ีเหมาะสมท่ีจะเป็นกลไกขับเคล่ือนท่ีส าคัญในการปรับเปล่ียน
หน่วยงานเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
    ๕. มีทักษะในการติดต่อส่ือสารและการประสานงาน 
 



๓๐ 
 

 ๒.๒.๗  ค่านิยมร่วม (Shared Values) 
  ทหารอาชีพ  ความมุ่งมั่นในการท าดีท่ีสุดในการปฏิบัติงานเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน 
ซึ่งจะก่อให้เกิดความภูมิใจในการท างาน ประกอบด้วย มีวินัย มุ่งผลสัมฤทธิ์ คิดสร้างนวัตกรรม  
มีความเป็นผู้น า ซื่อสัตย์  ตรงไปตรงมา 
  จงรักภักดี  น้อมน าพระบรมราโชวาทและปฏิบัติตามค าสัตย์ปฏิญาณเป็นท่ีไว้วางใจ
ในงานท่ีรับมอบปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเท่าเทียม  สร้างคุณค่าในงาน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
  กล้าหาญ  ไม่เกรงกลัวต่อภยันตรายท่ีจะเกิด ยืนหยัดในส่ิงท่ีถูก เปิดเผยในส่ิงท่ีผิด 
ยอมรับค าวิจารณ์ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามความเป็นจริง 
  ท างานเป็นทีม  เคารพ รับฟัง และร่วมแสดงความคิดเห็น สนับสนุนให้มีการท างาน
ร่วมกัน ส่ือสารอย่างเปิดเผย บูรณาการความคิดเป็นหนึ่งเดียว 
  

๒.๓ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT ANALYSIS) 
 ๒.๓.๑  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
   กรอบการวิเคราะห์ปัจจัยทัวไปจะใช้ PESTEL  Analys is  หลังจากนั้นจะใช้  
EFE Matrix (EXternal Factor Evaluation Matrix) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ด้วยตารางประเมินระดับ
ความส าคัญของแต่ละปัจจัยภายนอก ด้วยการให้คะแนน (Rating) และค่าน้ าหนัก (Weight) ท่ีจะ
แสดงความส าคัญของปัจจัยนั้น เพื่อแสดงให้เห็นว่าองค์กรตอบสนองแต่ละปัจจัย (Key External 
Factor) ได้มากน้อยกัเพียงใด โดยองค์ประกอบของ EFE Matrix มีดังนี้  
   ๑. Key External Factor (ปัจจัยภายนอกท่ีส าคัญ) หมายถึง ปัจจัยภายนอกจากการ
วิเคราะห์โดยใช้ PESTEL  Analys is   
   ๒. Rating (คะแนน) หมายถึง ระดับคะแนนท่ีแสดงว่ากลยุทธ์ปัจจุบันขององค์กรใช้
ประโยชน์จากโอกาสและมีอุปสรรคมากเพียงใด ต้ังแต่ ๑ ถึง ๔ (๔ = มากท่ีสุด, ๓ = มาก, ๒ = น้อย, 
๑ = น้อยท่ีสุด) 
   ๓. Weight Score (น้ าหนัก) หมายถึง ระดับความส าคัญของปัจจัยภายนอกแต่ละข้อ 
(เทียบกับปัจจัยอื่น ๆ) โดยการให้น้ าหนักมากกว่าหมายถึงส าคัญ โดยท้ังตาราง EFE Matrix  
ค่าน้ าหนักรวมแล้วต้องได้เท่ากับ ๑.๐๐ พอดี 
   ๔. คะแนนถ่วงน้ าหนัก (Weight Score) หมายถึง ผลคูณระหว่าง Rating กับ Weight  
   ผลคะแนนรวม (Total) ท่ีได้ผลรวม Weight Score จาก EFE Matrix จะแสดงให้เห็น
ว่าในภาพรวมองค์กรตอบสนองจากปัจจัยภายนอกได้มากเพียงใดจาก ๔ ระดับคะแนน 
   ระดับคะแนน ๑.๐  ตอบสนองได้แย่ 
   ระดับคะแนน ๒.๐  ตอบสนองได้ปานกลาง (ระดับค่าเฉล่ีย) 
   ระดับคะแนน ๓.๐  ตอบสนองได้ดีกว่าระดับค่าเฉล่ีย 
   ระดับคะแนน ๔.๐  ตอบสนองได้ดี 



๓๑ 
 

     ในการวิเคราะห์โดยมีรายละเอียดตามตารางท่ี ๒-๒ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
และผล Weight Score (น้ าหนัก) ตารางท่ี ๒-๓ ตารางวิเคระห์น้ าหนักปัจจัยภายนอก (EFE Matrix)  
 

สภาพแวดล้อมภายนอก 
ผลกระทบ 

เชิงบวก (+) โอกาส เชิงลบ (-) อุปสรรค 
P (Political) การเมือง +มีนโยบายการปฏิบัติท่ีชัดเจน 

รอบด้าน 
 

-รายละ เอี ยดการปฏิ บั ติ
ซับซ้อน ก้ ากึ่ง 
-นโยบายบางประเด็นต้องใช้
ระยะเวลาในการปฏิบัติ 
 

E (Economics) เศรษฐกิจ +มีรายได้ท่ีมั่นคง 
+มีระบบสวัสดิการท่ีดี 
 

-ระบบเศรษฐกิของประเทศ
ถดถอยจากสถานการณ์โควิด 
๒๐๑๙ 
-ภาวะหนี้สินเกินรายได้ 

S (Sociocultural) สังคมวัฒนธรรม +มีระบบอาวุโส เคารพให้เกียรติ
กัน 
+มีระบบการบังคับบัญชาชัดเจน 
+มีระเบียบวินัย 

-ระบบอุปถัมภ์ 
-ช่องว่างระหว่างวัย 

T (Technology) เทคโนโลยี +ผบช. ให้ ความส า คัญกับการ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยี 
 

-ระบบการจัดหาไม่สัมพันธ์
กับการเป ล่ียนแปลงของ
เทคโนโลยี 

E (ENvironmental) ส่ิงแวดล้อม +มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ของสถานท่ีท างานสม่ าเสมอ 
+นโยบายการเพิ่มสถานท่ีในการ
ออกก าลังกาย 

-ปัญหาการจราจร 
-ปัญหามลพิษทางอากาศ 
 

L (Legal&Legal) กฎหมาย/ระเบียบ +มีระเบียบข้องบังคับ กฎหมาย
ชัดเจน 
+ธรรมาภิบาล 

-ความล้าหลังของกฎหมาย 
หรือระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ 

 

ตารางท่ี ๒-๓ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 
 
 
 
 
 



๓๒ 
 

External Factors Weight 
Rating (1-4) 

AVG Score 
1 2 3 4 5 

O1 มีนโยบายการปฏิบัติที่ชัดเจน รอบด้าน 0.09 3 3 3 4 4 3.4 0.31 
O2 มีรายได้ที่มั่นคง 0.04 3 3 3 4 4 3.4 0.14 
O3 มีระบบสวัสดิการที่ดี 0.03 3 4 3 3 4 3.4 0.10 
O4 มีระบบอาวุโส เคารพให้เกียรติกัน 0.04 3 4 2 3 2 2.8 0.11 
O5 มีระบบการบังคับบัญชาชัดเจน 0.08 4 4 4 3 4 3.8 0.30 
O6 มีระเบียบวินัย 0.03 2 4 3 2 3 2.8 0.08 
O7 ผบช. ให้ความส าคัญกับการปรับปรุง 
     โครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี 

0.07 3 2 3 4 3 3 0.21 

O8 มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของ 
     สถานที่ท างานสม่ าเสมอ 

0.02 3 2 3 4 3 3 0.06 

O9 นโยบายการเพ่ิมสถานที่ในการออกก าลังกาย 0.01 2 2 3 2 3 2.4 0.02 
O10 มีระเบียบข้องบังคับ กฎหมายชัดเจน 0.05 4 3 4 3 3 3.4 0.17 
O11 มีธรรมาภิบาล 0.06 3 4 3 3 2 3 0.18 

 3.13 1.69 
T1 รายละเอียดการปฏิบัติซับซ้อน ก้ ากึ่ง 0.03 2 1 2 3 2 2 0.06 
T2 นโยบายบางประเด็นต้องใช้ระยะเวลา 
     ในการปฏิบัติ 

0.07 2 2 3 2 3 2.4 0.17 

T3 ระบบเศรษฐกิของประเทศถดถอยจาก 
     สถานการณ์โควิด ๒๐๑๙ 

0.08 1 1 1 1 1 1 0.08 

T4 ภาวะหน้ีสินเกินรายได้ 0.07 1 1 2 1 2 1.4 0.10 
T5 ระบบอุปถัมภ์ 0.02 3 1 2 1 3 2 0.04 
T6 ช่องว่างระหว่างวัย 0.07 2 2 3 2 2 2.2 0.15 
T7 ระบบการจัดหาไม่สัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลง 
     ของเทคโนโลยี 

0.06 2 3 2 2 2 2.2 0.13 

T8 ปัญหาการจราจร 0.05 2 1 1 2 1 1.4 0.07 
T9 ปัญหามลพิษทางอากาศ 0.01 1 2 2 1 3 1.8 0.02 
T10 ความล้าหลังของกฎหมาย หรือระเบียบ 
      ข้อบังคับต่าง ๆ 

0.02 3 2 3 2 3 2.6 0.05 

Total 1      1.90 0.87 

  2.56 
 

ตารางท่ี ๒-๔ ตารางวิเคราะห์น้ าหนักปัจจัยภายนอก ( EFE Matrix) 

    ผลการวิเคราะห์ Weight Score (น้ าหนัก) ได้ค่า ๒.๕๖ แสดงว่า กพ.ทหาร สามารถ
ตอบสนองกับปัจจัยภายนอกได้ระดับปานกลางควรคิดกลยุทธ์เพื่อป้องกันปัจจัยภายนอกมากขึ้น 
 
 



๓๓ 
 

 ๒.๓.๒ การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
    กรอบการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจะใช้การวิ เคราะห์คุณลักษณะขององค์กร  
7 ประการของ McKinsey (McKinsey 7-S Framework) หลังจากนั้นจะใช้ IFE Matrix (Internal 
Factor Evaluation Matrix) ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ด้วยตารางประเมินระดับความส าคัญของแต่ละ
ปัจจัยภายยใน ด้วยการให้คะแนน (Rating) และค่าน้ าหนัก (Weight) ท่ีจะแสดงความส าคัญของ
ปัจจัยนั้น เพื่อแสดงให้เห็นว่าจุดอ่อนจุดแข็งแต่ละปัจจัย  (Key Internal Factor) มีผลมากน้อย 
กับองค์กรเพียงใด โดยองค์ประกอบของ IFE Matrix มีดังนี้  
    ๑. Key Internal Factor (ปัจจัยภายในท่ีส าคัญ) หมายถึง ปัจจัยภายในท่ีได้มา
จากการวิ เคราะห์ คุณลักษณะขององค์กร  ๗ ประการ 
    ๒. Rating (คะแนน) หมายถึง ระดับคะแนนท่ีแสดงความสามารถของปัจจัย 
ในองค์กรต้ังแต่ ๑ ถึง ๔ (๔ = เข้มแข็งมาก, ๓ = เข้มแข็ง, ๒ = พอใช้, ๑ = ต้องแก้ไข) 
    ๓. Weight (น้ าหนัก) หมายถึง ระดับความส าคัญของปัจจัยภายในแต่ละข้อ  
(เทียบกับปัจจัยอื่น  ๆ) โดยการให้น้ าหนักมากกว่าหมายถึงส าคัญ โดยท้ังตาราง IFE Matrix  
ค่าน้ าหนักรวมแล้วต้องได้เท่ากับ ๑.๐๐ พอดี 
    ๔. คะแนนถ่วงน้ าหนัก (Weight Score) หมายถึง ผลคูณระหว่าง Rating กับ Weight  
    ผลคะแนนรวม (Total) ท่ีได้ผลรวม Weight Score จาก IFE Matrix จะแสดงให้
เห็นว่าในภาพรวมมีความเข้มแข็งหรืออ่อนแอเพียงใดจาก ๔ ระดับคะแนน ถ้าระดับคะแนนรวม 
ต่ ากว่า ๒.๕ หมายความว่าองค์กรยังมีจุดแข็งไม่เพียงพอ (จุดอ่อนมากกว่าจุดแข็ง) องค์กรควรรีบ
แก้ไขจุดอ่อนรวมท้ังจุดแข็งท่ีดีแต่ดียังไม่ท่ีสุด ในการวิเคราะห์โดยมีรายละเอียดตามตารางท่ี ๒-๔  
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และผลคะแนนถ่วงน้ าหนัก (Weight Score) ตารางท่ี ๒-๕ ตารางวิเคราะห์
น้ าหนักปัจจัยภายใน (IFE Matrix)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๔ 
 

สภาพแวดล้อม
ภายใน 

ผลกระทบ 
เชิงบวก (+) จุดแข็ง เชิงลบ (-) จุดอ่อน 

Strategy :   
กลยุทธ์ 

+มีแนวทางการปฏิบัติราชการชัดเจน 
 

-ความร่วมมือในการจัดท าตัวช้ีวัด
แผนการปฏิบัติราชการ 
-ความล่าช้าในการด าเนินงานตาม 
แผนปฏิบัติราชการ 
 

Structure : 
โครงสร้าง 

+มีสายการบังคับบัญชาชัดเจน 
+การแบ่งมอบหน้าท่ี 
ความรับผิดชอบในสายงาน 
 

-ความคลุมเคลือในบางสายงาน 
-ภาระงานของบางหน่วยงาน
นอกเหนือจากหน้าท่ีประจ า 
 

Style : รูปแบบ +องค์การแบบราชการการบริหารงาน
ท่ีมีความชัดเจน เด็ดขาด 
+มีระบบการติดตามงานท่ีดี 
 

-จ านวนขั้นของสายการบังคับบัญชา 

System : ระบบ +มีวงรอบการปฏิบัติงานด้านก าลังพล
ท่ีชัดเจน 
+มีระบบระบุหน้าท่ีแต่ละต าแหน่ง 
 

-ความร่วมมือในการปฏิบั ติตาม
ระบบต่าง ๆ 
 

Staff : บุคลากร +ผบช.ให้ความส าคัญกับบุคคลท่ีมี
ความรู้ความสามารถและระเบียบวินัยดี  
+บุคลากรได้รับการส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาทักษะด้านต่างๆอย่างสม่ าเสมอ 

-ภาวะ workload 
-ช่องว่างระหว่างวัยของบุคลากร 

Skill : ทักษะ +มีทักษะด้านเทคโนโลยีท่ีดี 
+มีความรู้ความสามารถตามต าแหน่งท่ี
รับผิดชอบ 
 

-ขาดแคลนอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีท่ี
มีประสิทธิภาพ 

Share Value : 
ค่านิยมร่วม 

+มีความเข้าใจในเป้าหมายขององค์กร 
+มีความเป็นทหารอาชีพ 
 

-การไม่ปฏิบัติตามกฎฑ์ กติกา 
 

 

ตารางท่ี ๒-๕ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน 
 
 
 
 



๓๕ 
 

Internal Factors Weight 
Rating (1-4) 

AVG Score 
1 2 3 4 5 

S1 มีแนวทางการปฏิบัติราชการชัดเจน 0.08 4 3 4 3 4 1.38 0.11 
S2 มีสายการบังคับบัญชาชัดเจน 0.05 3 4 3 4 4 3.6 0.18 
S3 การแบ่งมอบหน้าท่ีความรับผิดชอบในสายงาน 0.05 3 4 4 3 4 3.6 0.18 
S4 องค์การแบบราชการการบริหารงาน 
    ที่มีความชัดเจน เด็ดขาด 

0.07 4 3 4 4 3 3.6 0.25 

S5 มีระบบการติดตามงานที่ดี 0.05 3 4 3 4 3 3.4 0.17 
S6 มีวงรอบการปฏิบัติงานด้านก าลังพลที่ชัดเจน 0.08 4 3 4 3 4 3.6 0.29 
S7 มีระบบระบุหน้าท่ีแต่ละต าแหน่ง 0.03 3 3 4 3 2 3 0.09 
S8 ผบช. ให้ความส าคัญกับบุคลที่มีความรู้ 
     ความสามารถและระเบียบวินัยดี 

0.05 4 4 3 3 3 3.4 0.17 

S9 บุคลากรได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะด้าน 
    ต่าง ๆ อย่างสม่ าเสมอ 

0.02 3 4 4 4 4 3.8 0.08 

S10 มีทักษะด้านเทคโนโลยีที่ดี 0.07 4 3 4 3 4 3.6 0.25 
S11 มีความรู้ความสามารถตามต าแหน่งที่รับผิดชอบ 0.04 3 3 4 4 4 3.6 0.14 

S12 มีความเข้าใจในเป้าหมายขององค์กร 0.02 3 4 4 3 4 3.6 0.07 
S13 มีความเป็นทหารอาชีพ 0.02 3 2 3 4 2 2.8 0.06 
 3.31 2.04 
W1 ความร่วมมือในการจัดท าตัวชี้วัด 
     แผนการปฏิบัติราชการ 

0.07 2 2 2 2 3 2.2 0.15 

W2 ความล่าช้าในการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 0.06 2 2 1 2 2 1.8 0.11 

W3 ความคลุมเคลือในบางสายงาน 0.01 2 3 3 3 3 2.8 0.03 
W4 ภาระงานของบางหน่วยงาน   
     นอกเหนือจากหน้าท่ีประจ า 

0.05 2 1 1 1 2 1.4 0.07 

W5 จ านวนข้ันของสายการบังคับบัญชา 0.01 3 3 2 3 3 2.8 0.03 
W6 ความร่วมมือในการปฏิบัติตามระบบต่าง ๆ 0.01 2 3 3 2 3 2.6 0.03 

W7 ภาวะ workload 0.02 2 2 3 2 3 2.4 0.05 
W8 ช่องว่างระหว่างวัยของบุคลากร 0.06 2 1 2 3 1 1.8 0.11 

W9 ขาดแคลนอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 0.07 1 1 2 1 2 1.4 0.10 

W10 การไม่ปฏิบัติตามกฎ กติกา 0.01 2 2 3 2 3 2.4 0.02 
Total 1      2.16 0.69 

 2.73 
 

ตารางท่ี ๒-๖ ตารางวิเคระห์น้ าหนักปัจจัยภายใน (IFE Matrix) 
 

    ผลการวิเคราะห์ Weight Score (น้ าหนัก) ได้ค่า ๒.๗๓ แสดงว่า กพ.ทหาร 
สามารถมีจุดแข็งภายในองค์สมควรท่ีจะพัฒนากลยุทธ์เชิงรุกเพื่อท าให้องค์การมีการพัฒนาต่อไป 
 



๓๖ 
 

 
 

ภาพที่ ๒-๔  Strategics Positioning 
 

    เมื่อน าข้อมูลจาก weight score มาท าการ plot graph เพื่อต าแหน่งท่ีองค์กร 
ต้องจัดท ายุทธศาสตร์พบว่าองค์กรต้องจัดท ายุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อพัฒนาองค์กรให้ปฏิบัติงาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้นต่อไป  
 

 ๒.๓.๒  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT ANALYSIS) 
 

 
ภาพที่ ๒-๕  ตารางวเิคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT ANALYSIS) 

 

    การวิเคราะห์ SWOT Matrix จะท าให้ได้กลยุทธ์ ๔ รูปแบบตามการจับคู่ระหว่าง
ปัจจัยภายใน (Internal Factors) และปัจจัยภายนอก (External Factors) ของ SWOT ได้แก่ 
กลยุทธ์เชิงรุก กลยุทธ์เชิงแก้ไข กลยุทธ์เชิงรับ และกลยุทธ์เชิงป้องกัน 
    กลยุทธ์เชิงรุก (SO) เกิดจากการจับคู่ของ Strength กับ Opportunity (จุดแข็งกับโอกาส) 
    กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO) เกิดจากการจับคู่ของ Weakness กับ Opportunity 
(จุดอ่อนกับโอกาส) 
    กลยุทธ์เชิงรับ (ST) เกิดจากการจับคู่ของ Strength กับ Threat (จุดแข็งกับอุปสรรค) 
    กลยุทธ์เชิงป้องกัน (WT) เกิดจากการจับคู่ของ Weakness กับ Threat (จุดอ่อนกับ
อุปสรรค) 



๓๗ 
 

  

ตารางท่ี ๒-๗ ผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT ANALYSIS) 

       
ปัจจัยภายใน 

         (Internal Factors) 
 

 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยภายนอก 
(Exnternal Factors) 
 

จุดแข็ง (Strength) 
S6 มีวงรอบการปฏิบัติงานด้านก าลังพล
ทีช่ัดเจน 
S1 มีแนวทางการปฏิบัติราชการชัดเจน 
S10มีทักษะด้านเทคโนโลยีที่ดี 
S4 องค์การแบบราชการการบริหารงาน
ที่มีความชัดเจน เด็ดขาด 
S2 มีสายการบังคับบัญชาชัดเจน 
 

จุดอ่อน (Weakness) 
W1 ความร่วมมือในการจัดท า
ตัวชี้วัดแผนการปฏิบัติราชการ 
W9 ขาดแคลนอุปกรณ์ด้าน
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 
W2 ความล่าช้าในการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการ 
W8 ช่องว่างระหว่างวัยของ
บุคลากร 
W4 ภาระงานของบางหน่วยงาน
นอกเหนือจากหน้าท่ีประจ า 

โอกาส (Opportunity) 
O1 มีนโยบายการปฏิบัติที่
ชัดเจน รอบด้าน 
O5 มีระบบการบังคับบัญชา
ชัดเจน 
O7 ผบช. ให้ความส าคัญกับการ
ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
เทคโนโลยี 
O11 มีธรรมาภิบาล 
O10 มีระเบียบข้องบังคับ 
กฎหมายชัดเจน 

S6 มีวงรอบการปฏิบัติงานด้านก าลังพล
ที่ชัดเจน 
S1 มีแนวทางการปฏิบัติราชการชัดเจน 
S10 มีทักษะด้านเทคโนโลยีที่ดี 
O1 มีนโยบายการปฏิบัติที่ชัดเจน รอบ
ด้าน 
O5 มีระบบการบังคับบัญชาชัดเจน 
O7 ผบช. ให้ความส าคัญกับการ
ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
เทคโนโลยี 
 
 

W1 ความร่วมมือในการจัดท า
ตัวชี้วัดแผนการปฏิบัติราชการ 
W9 ขาดแคลนอุปกรณ์ด้าน
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 
W2 ความล่าช้าในการ
ด าเนินงาน 
O1 มีนโยบายการปฏิบัติที่
ชัดเจน รอบด้าน 
O5 มีระบบการบังคับบัญชา
ชัดเจน 
O7 ผบช. ให้ความส าคัญกับการ
ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
เทคโนโลยี 

อุปสรรค (Threat) 
T2นโยบายบางประเด็นต้องใช้
ระยะเวลาในการปฏิบัติ 
T6ช่องว่างระหว่างวัย 
T7ระบบการจัดหาไม่สัมพันธ์กับ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
T4ภาวะหน้ีสินเกินรายได้ 
T3ระบบเศรษฐกิของประเทศ
ถดถอยจากสถานการณ์โควิด 
๒๐๑๙ 
 

S6 มีวงรอบการปฏิบัติงานด้านก าลังพล
ที่ชัดเจน 
S1 มีแนวทางการปฏิบัติราชการชัดเจน 
S10 มีทักษะด้านเทคโนโลยีที่ดี 
T2 นโยบายบางประเด็นต้องใช้
ระยะเวลาในการปฏิบัติ 
T6ช่องว่างระหว่างวัย 
T7ระบบการจัดหาไม่สัมพันธ์กับการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 
 

W1ความร่วมมือในการจัดท า
ตัวชี้วัดแผนการปฏิบัติราชการ 
W9ขาดแคลนอุปกรณ์ด้าน
เทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 
W2ความล่าช้าในการด าเนินงาน 
T2นโยบายบางประเด็นต้องใช้
ระยะเวลาในการปฏิบัติ 
T6ช่องว่างระหว่างวัย 
T7ระบบการจัดหาไม่สัมพันธ์กับ
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี 



๓๘ 
 

บทที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ขององค์กร 

 
๓.๑ เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (END) (วิสัยทัศน์ /พันธกิจ/เป้าประสงค์) 
 เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ 
       กองบัญชาการกองทัพไทย เป็น DIGITAL Headquarter ในปี ๒๕๖๕ ซึ่งแสดงภาพลักษณ์  
ให้เห็นถึงการเป็นกองบัญชาการท่ีมีการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ทันสมัย มีฐานข้อมูล
ท่ีสมบูรณ์ ตามกรอบ Enterprise Architecture มีระบบเช่ือมโยงข้อมูลข่าวสารท้ังภายนอกและ
ภายใน Network Centric Operation มีโครงข่ายท่ีสมบูรณ์ มีระบบงานข่าวกรองทางทหารระดับ
ยุทธศาสตร์ท่ีมีความพร้อมประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าได้ มีค่าความถูกต้องของข่าวกรองสูง  
มีภาวะการน าเหล่าทัพและส่วนราชการท่ีมีค่าการยอมรับและเช่ือมั่นสูง มีความพร้อมในการ
อ านวยการร่วมทุกสถานการณ์ เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และจงรักภักด ี
 

 วิสัยทัศน์ 
 กรมก าลังพลทหาร บริหารทรัพยากรบุคคลให้เป็น DIGITAL HQ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อรองรับ
การเป็น SMART HQ ในปี พ.ศ. ๒๕๘๐ 
 

 พันธกิจ 
 ๑. ก าหนดความต้องการ สรรหา บรรจุ แต่งต้ัง ก าลังพลท่ีมีขีดความสามารถเหมาะสมกับ
ต าแหน่ง 
 ๒. ก าหนดนโยบายและหลักการในการใช้และควบคุมก าลังพล ให้เกิดประโยชน์อย่าง 
มีประสิทธิภาพสูงสุด ตามความต้องการของงานและหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ ด้วยมาตรการบรรจุ การย้าย 
และการควบคุมก าลังพลท่ีเหมาะสม 
 ๓. พัฒนาก าลังพลให้มีขีดความสามารถ ตรงกับงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ งานตามภารกิจ 
และพร้อมปฏิบัติงานในต าแหน่งท่ีสูงขึ้นอย่างมืออาชีพ 
 ๔. พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานก าลังพล ให้มีประสิทธิภาพ เช่ือมโยงกับผลการ
ปฏิบัติงานและค่าตอบแทน 
 ๕. สร้างความก้าวหน้าในอาชีพและพัฒนาระบบสร้างแรงจูงใจ เพื่อรักษาก าลังพลท่ีมี
ประสิทธิภาพสูงไว้ รวมถึงเสริมสร้างขวัญก าลังใจ เพื่อเป็นมาตรการจูงใจก าลังพลให้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ความเสียสละ และจริงใจ 
 ๖. พัฒนาระบบปลดถ่ายก าลังพล ให้มีความยืดหยุ่นตามลักษณะงาน และตามความเช่ียวชาญ 

   
 
 
 



๓๙ 
 

 ประเด็นทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ 

      ประเด็นทางยุทธศาสตร์ พัฒนาระบบจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพ โปร่งใส 
เป็นธรรม มีก าลังพลเพียงพอต่อภารกิจ 
      เป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ท่ี ๑ 
         กรมก าลังพลทหารสามารถจัดท ายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาด้านก าลังพลตามวงรอบก าลังพล 
ให้กับผู้บังคับบัญชา  
 ประเด็นทางยุทธศาสตร์ พัฒนาก าลังพลให้มีขีดสมรรถนะตามท่ีก าหนด 
       เป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ท่ี ๒ 
        เพื่อเป็นการพัฒนาก าลังพลให้สามารถปฏิบัติงานอย่างประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือหลักในการขับเคล่ือน 
       ประเด็นทางยุทธศาสตร์      
  • การพัฒนาระบบสารสนเทศมุ่งสู่การเป็นองค์กร Digital 
  • การสร้างแรงจูงใจ และขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของก าลังพล ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
อย่างต่อเนื่อง 
       เป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ท่ี ๓ 
        ก าลังพลมีทักษะการปฏิบัติงานด้านดิจิตัล สามารถน าทักษะไปใช้ประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง ทันเวลา 
 
๓.๒ กลยุทธ์ในการด าเนินการ (WAYS) (ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์) 
 จากผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT ANALYSIS) ในบทท่ี ๒ พบว่า 
กรมก าลังพลทหารจะต้องมีการพัฒนายุทธศาสตร์ในเชิงรุก แต่อย่างไรก็ตาม ข้อมูลตามตารางท่ี ๔  
ซึ่งเป็นการวิเคระห์น้ าหนักปัจจัยภายนอก ( EFE Matrix) มีผลการวิเคราะห์ Weight Score (น้ าหนัก) 
ได้ค่า ๒.๕๖ แสดงว่า กรมก าลังพลทหารสามารถตอบสนองกับปัจจัยภายนอกได้ระดับปานกลางควร
คิดกลยุทธ์เพื่อป้องกันปัจจัยภายนอกมากข้ึนและตารางท่ี ๖ ซึ่งเป็นการวิเคระห์น้ าหนักปัจจัยภายใน( 
IFE Matrix) ได้ผลการวิเคราะห์ Weight Score (น้ าหนัก) ได้ค่า ๒.๗๓  แสดงว่า กรมก าลังพลทหาร
สามารถมีจุดแข็งภายในองค์สมควรท่ีจะพัฒนากลยุทธ์เชิงรุกเพื่อท าให้องค์การมีการพัฒนาต่อไป ซึ่ง
อาศัยจุดแข็งและโอกาสท่ีคัดเลือกตามล าดับความส าคัญมาดังนี้ 
 กลยุทธ์เชิงรุก (S,O)  
 S6 มีวงรอบการปฏิบัติงานด้านก าลังพลท่ีชัดเจน 
 S1 มีแนวทางการปฏิบัติราชการชัดเจน 
 S10 มีทักษะด้านเทคโนโลยีท่ีดี 
 O1 นโยบายการปฏิบัติท่ีชัดเจน รอบด้าน 
 O5 มีระบบการบังคับบัญชาชัดเจน 
 O7 ผบช.ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี 
 



๔๐ 
 

 การจับคูก่ลยุทธ์เชิงรุก (SO) 
 กลยุทธ์ S6O1 มีวงรอบการปฏิบัติงานด้านก าลังพลท่ีชัดเจนโดยมีนโยบายการปฏิบัติท่ีชัดเจน 
รอบด้าน  
 กลยุทธ์ S6O5 มีวงรอบการปฏิบัติงานด้านก าลังพลท่ีชัดเจนอาศัยโอกาสของการมีระบบการ
บังคับบัญชาชัดเจน ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ S6O7 มีวงรอบการปฏิบัติงานด้านก าลังพลท่ีชัดเจนอาศัยโอกาสผู้บังคับบัญชาให้
ความส าคัญกับการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีพัฒนาระบต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท างาน 
 กลยุทธ์ S1O1 มีแนวทางการปฏิบัติราชการชัดเจนอาศัยนโยบายการปฏิบัติท่ีชัดเจน  
รอบด้าน พัฒนาให้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 กลยุทธ์ S1O5  มีแนวทางการปฏิบัติราชการชัดเจนประสานมีระบบการบังคับบัญชาชัดเจน
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาก าลังพลอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ S1O7 มีแนวทางการปฏิบัติราชการชัดเจนร่วมกับผบช.ให้ความส าคัญกับการ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี น ามาร่วมปรับปรุงระบบให้ทันสมัย สามารถใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้จริง 
 กลยุทธ์ S10O1 มีทักษะด้านเทคโนโลยีท่ีดีอาศัยโอกาสของการมีระบบการบังคับบัญชา
ชัดเจนพัฒนาระบบบริหารก าลังพลให้ชัดเจน สมบูรณ์สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 กลยุทธ์ S10O5 มีทักษะด้านเทคโนโลยีท่ีดีอาศัยโอกาสของการมีระบบการบังคับบัญชา
ชัดเจนน ามาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการก าลังพล 
 กลยุทธ์ S10O7 มีทักษะด้านเทคโนโลยีท่ีดีร่วมกับผู้บังคับบัญชาให้ความส าคัญกับการ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสามารถพัฒนางานให้เข้าสู่การเป็น DIGITAL Headquarter 
จากกลยุทธ์ทั้งหมดสามารถน ามาจัดกลุ่มกลยุทธ์ได้ดังนี้ 
 กลยุทธ์ที่ ๑ วางแผนการปฏิบัติราชการตามวงรอบโดยอาศัยระบบสายงานและการบังคับ
บัญชาในการขับเคล่ือน (S6O1,S6O5,S1O5) 
 กลยุทธ์ที่ ๒ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงาน (S6O7) 
 กลยุทธ์ที่ ๓ น านโยบายผู้บังคับบัญชามาใช้ในการขับแนวทางการปฏิบัติราชการ (S1O1) 
 กลยุทธ์ที่ ๔ ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลด้านก าลังพลให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย (S1O7) 
 กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชารวมท้ังปรับปรุง
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีความทันสมัย (S1O1,S10O7) 
 กลยุทธ์ที่  ๖ ส่งเสริมก าลังพลให้มีความรู้และทักษะด้านดิจิตัลรวมท้ังเป็นองค์กรแห่ง 
การเรียนรู้ (S10O5 ) 
 
 
 



๔๑ 
 

 ในบทท่ี ๒ พบว่า กรมก าลังพลทหารจะต้องมีการพัฒนายุทธศาสตร์ในเชิงรุก แต่อย่างไรก็ตาม 
ข้อมูลตามตารางท่ี ๓ ซึ่งเป็นการวิเคระห์น้ าหนักปัจจัยภายนอก ( EFE Matrix) มีผลการวิเคราะห์ 
Weight Score (น้ าหนัก) ได้ค่า ๒.๕๖ แสดงว่า กพ.ทหาร สามารถตอบสนองกับปัจจัยภายนอกได้
ระดับปานกลางควรคิดกลยุทธ์เพื่อป้องกันปัจจัยภายนอกมากขึ้น ดังนั้นจึงต้องจัดท ากลยุทธ์เพิ่มเติม
โดยพิจารณาจากค่าน้ าหนักได้กลยุทธ์ คือ 
          S2 มีสายการบังคับบัญชาชัดเจน 
          T4 ภาวะหนี้สินเกินรายได้ 
 กลยุทธ์ที่ ๗ การให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการทางการเงินกับก าลังพล 
 
๓.๓  มาตรการ/ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง (MEANS) (แผนงาน/โครงการ/เครื่องมือ/กลไก) 
 กลยุทธ์มาจัดหมวดหมู่กับเป้าประสงค์ได้เพื่อเป็นการระบุความเกี่ยวโยงและจัดท าแผนและ
โครงการรองรับได้ดังนี้ 
 เป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ที่ ๑ 
 กรมก าลังพลทหารสามารถจัดท ายุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาด้านก าลังพลตามวงรอบก าลังพล 
ให้กับผู้บังคับบัญชา 
 กลยุทธ์ที่ ๑ วางแผนการปฏิบัติราชการตามวงรอบโดยอาศัยระบบสายงานและการบังคับ
บัญชาในการขับเคล่ือน  
 กลยุทธ์ที่ ๓ น านโยบายผู้บังคับบัญชามาใช้ในการขับแนวทางการปฏิบัติราชการ 
 กลยุทธ์ที่ ๔ ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลด้านก าลังพลให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย 
  

         เป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
         เพื่อเป็นการพัฒนาก าลังพลให้สามารถปฏิบัติงานอย่างประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
โดยอาศัยเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือหลักในการขับเคล่ือน 
 กลยุทธ์ที่ ๒ ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติงาน 
 กลยุทธ์ที่ ๕ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชารวมท้ังปรับปรุง
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีความทันสมัย 
  

       เป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ที่ ๓ 
       ก าลังพลมีทักษะการปฏิบัติงานด้านดิจิตัล สามารถน าทักษะไปใช้ประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง ทันเวลา รวมท้ังมีขวัญก าลังใจท่ีดี 
 กลยุทธ์ที่ ๖ ส่งเสริมก าลังพลให้มีความรู้และทักษะด้านดิจิตัลรวมท้ังเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 กลยุทธ์ที่ ๗ การให้ความรู้ด้านการบริหารจัดการทางการเงินกับก าลังพล 
 

 ตัวอย่าง ยุทธศาสตร์การพัฒนาก าลังพลกองบัญชาการกองทัพไทยเพื่ อเป็น DIGITAL 
Headquarter ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) 



๔๒ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
พัฒนาระบบจัดการทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพ โปรง่ใส เป็นธรรม มีก าลังพลเพียงพอ
ต่อภารกิจ 

เป้าประสงค ์
ทางยุทธศาสตร์ที่ ๑ 

 กรมก าลังพลทหารสามารถจัดท ายุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาด้านก าลังพลตามวงรอบก าลังพล 
ให้กับผู้บังคบับัญชา 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ) กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 
๖๓ ๖๔ ๖๕ 

๑. การสรรหา บรรจุ 
แต่งต้ัง ก าลังพลที่มี
สมรรถนะเหมาะสมกับ
ต าแหน่งได้อย่างเพียงพอ
เหมาะสมกับภารกิจที่
ต้องปฏิบัติ 

๑. ส่วนราชการที่มีผลการ
วิเคราะห์โครงสร้าง และ
อัตราก าลังพล ที่มีความ
ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ 

 
๙๐ 

 
๙๕ 

 
๑๐๐ 
 

๑. วางแผนการ
ปฏิบัติราชการตาม
วงรอบโดยอาศัย
ระบบสายงานและ
การบังคับบัญชาใน
การขับเคลื่อน        
 
๓. น านโยบาย
ผู้บังคับบัญชามาใช้
ในการขับแนว
ทางการปฏิบัติ 
ราชการ 
 
 ๔. ปรับปรุงระบบ
ฐานข้อมูลด้าน
ก าลังพลให้มี
ประสิทธิภาพและ
ทันสมัย 
 
 
 
 
 
 

กพ.ทหาร 
(กนผ.ฯ, กจก.ฯ) 

และ 
นขต.บก.ทท. 

๒.ร้อยละของก าลังพลที่
จัดหาได้ตามแผนบรรจุ
ก าลังพลประจ าปี 

 
๙๐ 

 
๙๕ 

 
๑๐๐ 

๒. สายวิทยาการสามารถ
บริหารจัดการก าลงัพลได้
ตามหน้าที่  
ความรับผิดชอบที่ก าหนด 

๑ .จ าน วนห น่ วย ส า ย
วิ ทยาการที่ ท าห น้ าที่
บริหารจัดการก าลังพลได้
ตามความรับผิดชอบ 

 
๙๐ 

 
๙๕ 

 
๑๐๐ 

กพ.ทหาร  
(กนผ.ฯ, กจก.ฯ, 

กพพ.ฯ)  
และ  

นขต.บก.ทท. ๒ . ส า ย วิ ท ย า ก า ร มี
ความสามารถในการ
บริหารจัดการก าลังพลใน
สายงานได้อย่างเหมาะสม 

 
๙๐ 

 
๙๕ 

 
๑๐๐ 

๓.จัดท าระบบฐานข้อ
ด้านก าลังพล 
(Personnel 
Artitchecture) ให้
สามารถเชื่อมโยงถึงกัน
กับทุกหน่วยใน บก.ทท. 

สามารถใช้ฐานข้อมูลใน
การบริหารก าลังพลจัดการ
ได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง
และทันเวลา 

 
๘๐ 

 
๙๐ 

 
๑๐๐ 

กพ.ทหาร 
(กสข.ฯ,กนผ.ฯ ) 

และ 
ศทส.สส.ทหาร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ พัฒนาก าลังพลให้มีขีดสมรรถนะตามที่ก าหนด 

เป้าประสงค ์
ทางยุทธศาสตร์ที่ ๒ 

การพัฒนาก าลังพลให้สามารถปฏิบัติงานอย่างประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยอาศัย
เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อน 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 
๖๓ ๖๔ ๖๕ 

๑. มีการพัฒนาองค์การ
และปรับปรุงการบริหาร
จัดการ โดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 คะแนนประเมินความ
เป็นระบบราชการ ๔.๐ 
ของ บก.ทท. หมวด ๕ ที่
ได้รับการประเมินโดย          
สนง.กพร.( ๑-๔ ) 

 
 
๔ 
 

 
 
๔ 

 
 
๔ 

๒. ปรับปรุง
โครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านเทคโนโลยี 
เพ่ือส่งเสริม 
การปฏิบัติงาน 
 
๕. พัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสนับสนุน
การตัดสินใจของ 
ผู้บังคับบัญชารวมทั้ง
ปรับปรุงระบบการ
ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานให้มีความ
ทันสมัย 

กพ.ทหาร 
(กนผ.ฯ,กสข.ฯ) 

และ 
ศทส.สส.ทหาร 

 
 

๒. การพัฒนาระบการ
ประเมินผลการปฏิบัติให้
มีความทันสมัย ง่ายต่อ
การใช้งานของก าลังพล 

ร้อยละของผู้ประเมินมี
ความถูกต้อง ทันเวลา  
ไม่มีการแก้ไขข้อมูล 

 
๙๐ 

 
๙๕ 

 
๑๐๐ 

กพ.ทหาร 
(กสข.ฯ,กพบท.ฯ ) 

และ 
ศทส.สส.ทหาร 

 
 

๓ . ก า ร พั ฒ นา ร ะ บ บ
สารสนเทศด้านก าลังพล 
เพ่ือรองรับการบริหาร
จัดการก าลังพลบก.ทท. 

ร้อยละของจ านวนระบบ
สารสนเทศด้านก าลังพล
ที่ได้รับการพัฒนาตาม 
ที่ก าหนด 

 
๙๐ 

 
๙๕ 

 
๑๐๐ 

กพ.ทหาร 
(กสข.ฯ) 
และ 

ศทส.สส.ทหาร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๔ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ - การพัฒนาระบบสารสนเทศมุ่งสู่การเป็นองค์กร Digital 
- การสร้างแรงจูงใจ และขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของก าลังพล ให้มีประสิทธิภาพสูงข้ึน
อย่างต่อเน่ือง 

เป้าประสงค์ทาง
ยุทธศาสตร์ที่ ๓ 

ก าลังพลมีทักษะการปฏบิัติงานด้านดิจิตัล สามารถน าทักษะไปใช้ประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้อง ทันเวลา รวมทั้งมีขวัญก าลังใจที่ดี 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

(ร้อยละ) กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 
๖๓ ๖๔ ๖๕ 

๑. สร้างเสริม บก.ทท. 
เป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้ 
 
 
 
 
 
 

๑.ร้อยละของจ านวน
กิจกรรมที่สามารถ
ด าเนินการได้ตาม
แผนการจัดการความรู้
ของ บก.ทท. 

 
๘๐ 

 
๙๐ 

 
๙๕ 

 ๖. ส่งเสริมก าลังพล
ให้มีความรู้และ
ทักษะด้านดิจิตัล
รวมทั้งเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู ้
 
๗. การให้ความรู้
ด้านการบริหาร
จัดการทางการเงิน
กับก าลังพล 
 

กพ.ทหาร 
(กพพ.ฯ) 

และ 
นขต.บก.ทท. 

๒. จ านวนส่วนราชการที่
ผ่านการประเมินการเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู ้ 
 

 
๒๒ 

 
๒๓ 

 
๒๔ 

๒. สร้างเสริมทักษะ 
ดิจิตัลให้กับก าลังพล 
 

จ านวนผู้ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินทักษะดิจิตอล
ตามเกณฑ์ที่ส านักงาน 
ก.พ.ก าหนด 

 
๖๐ 

 
๗๐ 
 
 

 
๘๐ 

กพ.ทหาร 
(กพบท.ฯ) 

และ 
นขต.บก.ทท. 

๓. การพัฒนาก าลังพลมี
ทักษะภาษาอังกฤษตาม 
ที่ก าหนดในต าแหน่ง 
 
 
 

๑. ร้อยละของผู้ด ารง
ต าแหน่งมีทักษะ
ภาษาอังกฤษ ตรงตามที่
ก าหนดของต าแหน่งงาน 

 
๗๐ 

 
๗๕ 

 
๘๐ 

กพ.ทหาร 
(กพพ.ฯ) 

และ 
นขต.บก.ทท. 

๒. ร้อยละของผู้ด ารง
ต าแหน่งมีทักษะ
ภาษาอังกฤษ ตรงตามที่
ก าหนดของต าแหน่งงาน 

 
๗๕ 

 
๘๐ 

 
๘๕ 

๔. การส่งเสริมทักษะ 
การบริหารเงินแก่
ราชการระดับต่าง ๆ 
และผู้บรรจุใหม ่

ร้อยละของก าลังพล  
บก.ทท. มีความเข้าใจ
การบริหารจัดการเงิน
อย่างถูกต้อง 

 
๗๕ 

 
๘๐ 

 
๙๐ 

กพ.ทหาร 
(กบพ.ฯ,กปค.ฯ) 

และ 
นขต.บก.ทท. 

 

 
 
 
 
 
 



๔๕ 
 

บทที่ ๔ 
ข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์ 

 
ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการน ายุทธศาสตร์ไปใช้ 
 การขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ด้านก าลังพลของ บก.ทท. เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการเป็น 
DIGITAL Headquarter ในปี ๒๕๖๕ นั้น จะ ต้องอาศัยความร่วมมือในทุก  ๆ ส่วน เพื่อ ให้ 
เกิดผลสัมฤทธิ์ในการน าแผนไปปฏิบัติ ดังนั้นข้อเสนอแนะในการขับเคล่ือนและการน ายุทธศาสตร์  
ไปใช้จะต้องอาศัยผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องและกระบวนการดังต่อไปนี้ 
 ๑. ผู้บังคับบัญชา ถือว่าเป็นผู้ท่ีมีส่วนส าคัญในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นการ
มอบนโยบาย หรือ สนับสนุนปัจจัยในการปฏิบัติงานต่างๆ ในสภาวะแวดล้อมปัจจุบันท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงด้านต่างๆอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีนั้น หากผู้บังคับบัญชา
สามารถน าเทคโนโลยีมาขับเคล่ือนกระบวนการปฏิบัติงานได้ย่อมจะเกิดผลดีต่อองค์การ ในเบื้องต้น
ควรสนับสนุนการวางโครงสร้างพื้นฐานให้กับระบบเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการวางระบบ
เครือข่ายอินเตอร์เนต การจัดหาอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีท่ีเพียงพอ ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 
 ๒. ก าลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย  จะต้องมีการปรับตัวเพื่อรองรับการ
เปล่ียนแปลงในทุกๆด้าน นอกเหนือจากการปฏิบัติงานประจ า โดยจะต้องมีการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ ทักษะดิจิตัล และท่ีส าคัญคือ ทักษะด้านการบริหารเงินซึ่งถือได้ว่ามีความส าคัญมาก
เพราะท่ีผ่านมาพบว่า ข้าราชการทหารมีภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานลดลง เนื่องจากขาดสมาธิในการปฏิบัติงาน 
 ๓.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการปฏิบัติตามแผนหรือโครงการ ควรต้องมีการวางแผน
ด าเนินการตามหลักการ เหตุผล ให้สามารถปฏิบัติได้ตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนด ท้ังนี้เพื่อให้แผนบรรลุ
เป้าหมาย โดยปัจจัยส าคัญในการด าเนินงานตามแผนคือ การวางแผนด้วยความรอบคอบ  
เกิดผลประโยชน์ต่อหน่วยงาน แม้ในบางครั้งการปฏิบัติตามแผนอาจมีปัญหาหรืออุปสรรคบ้าง  
แต่ต้องพยายามแก้ไขหรือปรับกระบวนการให้มีความเหมาะสม 
 ๔.  ระบบการปฏิบัติงาน ในระบบราชการโดยส่วนใหญ่จะมีระบบท่ีชัดเจนอยู่แล้ว เพียงแต่
บางกระบวนการอาจจะมีความคลุมเครือหรือล่าช้า การใช้เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อให้  
เกิดกระบวนการใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพ จะต้องอาศัยการเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวนมาก (Big Data)  
เพื่อน าไปใช้กับ AI (Artificial Intelligence) ในอนาคต 
 ๕.  การประเมินผลการปฏิบัติตามยุทธศาตร์/แผนงาน/โครงการ  เป็นส่ิงท่ีบ่ง ช้ีว่า
ยุทธศาสตร์มีความเหมาะสมในการขับเคล่ือนองค์กรหรือไม่ โดยปัญหาท่ีผ่านมาคือ หน่วยต่าง  ๆ  
ขาดการประเมินแผน เพราะฉะนั้นเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติตามแผน หน่วยท่ีรับผิดชอบ
ต้องให้ความร่วมมือในการประเมินตามแผนด้วยความตรงมาตรงไปและตามส่ิงท่ีเกิดขึ้นจริง ท้ังนี้  
เพื่อน าข้อมูลท่ีได้มาพัฒนาแผนให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นต่อไป 

 



๔๖ 
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๔๗ 
 

ประวัติย่อผู้วิจัย 
 
ช่ือ-สกุล   นาวาอากาศเอกประวิทย์  คุณราช 

วัน เดือน ปีเกิด  วันท่ี ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๒๒ 

การศึกษา ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิศวกรรมอากาศยาน โรงเรียน
นายเรืออากาศ, ๒๕๔๗ 

 ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมระบบ (อุตสาหกรรม) 
มหาวิทยาลัยชินวัตร, ๒๕๕๐ 

  
ประวัติการท างาน หัวหน้าแผนกจัดด าเนินงาน กองซ่อมบริภัณฑ์ กรมช่างอากาศ 

   หัวหน้าแผนกยุทธการและการข่าว กองบัญชาการกรมช่างอากาศ 

   หัวหน้าแผนกก าลังส ารอง กองนโยบายและแผน ส านักนโยบายและแผน
   ก าลังพล กรมก าลังพลทหาร 

ต าแหน่งปัจจุบัน  ผู้ช่วยผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน ส านักนโยบายและแผนก าลังพล
            กรมก าลังพลทหาร 

  
 

 


