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ก 

บทคัดย่อ 
  สำนักงานปลัดบัญชีทหาร เป็นส่วนราชการหนึ่งของ กองบัญชาการกองทัพไทย 
กระทรวงกลาโหม มีหน้าท่ีดำเนินการด้านงบประมาณให้กับส่วนราชการต่างๆ ภายใน กองบัญชาการ
กองทัพไทย  สำนักงานปลัดบัญชีทหาร มีความมุ่งมั่นท่ีจะดำเนินการตามวิสัยทัศน์ของกองบัญชาการ
กองทัพไทย ที ่จะเป็น DIGITAL Comptroller ภายใน พ.ศ.2565 และมุ ่งสู ่การเป็น SMART 
Comptroller ภายใน พ.ศ.2580 ในปัจจุบันนี ้การดำเนินการ สามารถดำเนินการได้ประสบ
ความสำเร็จด้วย ดี  แต่จากสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ท่ี
ระบาดไปท่ัวโลก การรัฐประหารในประเทศเพื่อนบ้านพม่า และกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้ของ จีน กับ 
ชาติเพื ่อนบ้าน ทำให้ประเทศไทยต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆ เพิ่มขึ ้น รวมทั้งด้านงบประมาณของ
ประเทศด้วย มีการปรับลดงบประมาณลงเพื่อนำไปช่วยในด้านอื่นๆที่จำเป็น กองบัญชาการกองทัพ
ไทย ได้เตรียมความพร้อมให้การสนับสนุนรัฐบาล ในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกำลังพล อุปกรณ์เครื่องไม้
เครื่องมือ สถานท่ี รวมถึงงบประมาณด้วย  
  สำนักงานปลัดบัญชีทหาร จึงเล็งเห็นว่า ในสถานการณ์สำคัญเช่นนี ้ การจะ
ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ดำเนินการได้ประสบความสำเร็จได้ตามแผนที่กำหนดได้ 
จำเป็นที่จะต้องมีการสำรวจสภาวะแวดล้อมและการวิเคราะห์ทางการยุทธศาสตร์ อย่างละเอียด 
เพื่อท่ีจะรู้ทันกับสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป รวมทั้งการจัดทำ swot analysis เพื่อรู้ถึงจุดอ่อน จุด
แข็ง โอกาสและอุปสรรค แล้วจัดทำแผนเชิงกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ จากการวิเคราะห์
ข้างต้น สามารถวางมาตรการและแผนงานตามยุทธศาสตร์ ในระยะเวลา 3 ปี โดยมี 3 กลยุทธ์ 6 
แผนงาน 
     ท้ังนี้หากองค์กรได้ดำเนินการตามแผนพัฒนางานด้านงบประมาณ ระยะเวลา 3 ปี
(2566-2568) แล้ว จะสามารถมีกลยุทธ์ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้เป็นอย่างดี
และช่วยให้กองบัญชาการกองทัพไทย ตอบสนองต่องานตามแผน และงานที่จะได้รับมอบหมายจาก
รัฐบาลในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



ข 

คำนำ 
  การจัดทำแผนพัฒนางานด้านงบประมาณ ระยะเวลา 3 ปี (2566-2568) ของ 
สำนักงานปลัดบัญชีทหารโดยยึดถือแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.๒๕๖๓ – 
๒๕๖๕ ซึ่งประกอบดวย ความ สอดคลองกับแผน ๓ ระดับ สภาวะแวดลอมดานความมั่นคง วิสัยทัศน
และเปาหมายสํานักงานปลัดบัญชีทหาร Roadmap สํานักงานปลัดบัญชีทหาร แผนปฏิบัติราชการ ห
วงปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๖๘ เปนกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการและจัดสรรทรัพยากร
ใหมีความสอดคลอง บูรณาการและเชื่อมโยงอยางเปนระบบในทุกระดับและทุกมิติ เพื่อสนองตอบ
นโยบายรัฐบาลและรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม และเปนหลักประกันดานความมั่นคงของ
ประเทศชาติและความสงบสุขของประชาชนสืบไป 
  ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดทำแผนพัฒนางานด้านงบประมาณ ระยะเวลา 3 
ปี (2566-2568) ของ สำนักงานปลัดบัญชีทหาร จะเป็นส่วนหนึ่งที่ให้นขต.สปช.ทหาร ยึดถือเป็น
กรอบแนวทางในการดำเนินงาน ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ต่อไป 
 

น.อ.ธเนศ  ศิลประสิทธิ์ ร.น. 
นักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นท่ี ๑๔ 
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บทที ่ ๑   
บทนำ 

๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 
 ประเทศไทยในปัจจุบันนี้อยู่ในยุคที่การเมืองโลกมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงไปสู่หลายขั้ว
อํานาจโดยสหรัฐอเมริกาต้องเผชิญกับการเพิ่มบทบาทของขั ้วอํานาจใหม่ เช่นกลุ ่ม BRICS ท่ี
ประกอบด้วยบราซิล รัสเซีย อินเดีย จีนและแอฟริกาใต้ กําลังมีบทบาทในเวทีระหว่างประเทศเพิ่ม
มากขึ้นมีท่าทีท้าทายในการสร้างดุลอํานาจใหม่ และมีแนวโน้มส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงระเบียบโลก
ท้ังทางการเมืองและเศรษฐกิจความมั่นคงด้านพลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการแสวงหาแหล่งพลังงานใหม่อาจนําไปสู่ความขัดแย้งระหว่างประเทศได้ ในขณะที่การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศส่งผลต่อภัยธรรมชาติที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นทําให้จําเป็นต้องมีความ
ร่วมมือในระดับนานาชาติ เพื ่อเผชิญกับภัยพิบัติที ่เกิดขึ ้น การครอบครองและการพัฒนาขีด
ความสามารถของอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธท่ีมีอานุภาพทําลายล้างสูง เป็นปัจจัยนําไปสู่ความตึงเครียด
และความหวาดระแวงระหว่างกันและปัญหาการลักลอบขนถ่ายวัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีการผลิต
อาวุธดังกล่าวโดยกลุ่มผู้ก่อการร้าย ทําให้เป็นประเด็นปัญหาท่ีประชาคมระหว่างประเทศ ต้องร่วมมือ
กันดําเนินการป้องกันและแก้ไขการแข่งขันและการขยายอิทธิพลของชาติมหาอํานาจ ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ทั้งในรูปแบบของการใช้พลังอํานาจทางทหารและทางเศรษฐกิจเพื่อให้ได้มาซึ่ง
ประโยชน์ของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีนท่ีมีแนวโน้มนําไปสู่ความ
ขัดแย้งในภูมิภาคได้ประเทศไทย ในฐานะส่วนหนึ่งของภูมิภาคจึงถูกแรงกดดันจากการขยายอิทธิพล
ดังกล่าวอย่างไรก็ตามทิศทางความสัมพันธ์ ระหว่างมหาอํานาจท่ีอยู่ในรูปแบบการสกัดกั้นการปิดล้อม
และสงครามทางการค้าจะส่งผลให้ประเทศขนาดเล็กจําเป็นต้องวางบทบาทและจุดยืน รวมท้ังดําเนิน
ความสัมพันธ์กับมหาอํานาจต่างๆอย่างสมดุล  
 บริบทความมั่นคงข้ามพรมแดน ภัยคุกคามข้ามชาติได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งภัยคุกคามจากการก่อการร้ายโดยเงื่อนไขที่เป็นปัจจัยผลักดันที่สําคัญ ได้แก่ ความคับแค้นจาก
ปัญหาความเป็นธรรมด้านเศรษฐกิจ สังคมการเมืองอัตลักษณ์ทางเชื ้อชาติ/วัฒนธรรม/ศาสนา
นอกจากนี้กลุ่มก่อการร้ายในระดับโลกได้ขยายอุดมการณ์ความเชื่อไปสู่คน/กลุ่มบุคคลซึ่งพร้อมที่จะ
เปลี่ยนแปลงตนเองเป็นผู้ก่อการร้ายในหลายรูปแบบอาทิการก่อการร้ายเป็นบุคคล (Lonewolf)หรือ 
การก่อการร้ายด้วยกลุ่มขนาดเล็กปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติ ประกอบด้วย การค้ายาเสพติด การค้า
มนุษย์ การค้าอาวุธการฟอกเงินโจรสลัด อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ 
อาชญากรรมทางไซเบอร์ โดยที่อาชญากรรมทางไซเบอร์มีแนวโน้มที่จะขยายตัวและควบคุมได้ยาก
โดยมีการพัฒนารูปแบบและวิธีการที่ซับซ้อนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นภัยคุกคามที่สําคัญในลําดับต้น
โดยการโจมตีทางไซเบอร์จะเป็นส่วนหนึ่งของรูปแบบการทําสงครามในอนาคตนอกจากนั้นการใช้
ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะทําให้การก่ออาชญากรรมข้ามชาติทํา
ได้สะดวกและรวดเร็วยิ ่งข ึ ้น นอกจากนี ้ย ังพบว่าความเชื ่อมโยงระหว่ างการก่อการร ้ายและ
อาชญากรรมข้ามชาติมีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้นและมีขีดความสามารถสูงขึ้น คาดการณ์ว่าภัยคุกคาม
ทั้งจากการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติจะทวีความรุนแรงมากขึ้นเนื่องจากการเปิดเสรด้ีาน
การเดินทาง การขยายการท่องเท่ียว การแพร่ขยายแนวความคิดหัวรุนแรงและการรวมกลุ่มบุคคลท่ีมี
ความคิดดังกล่าว ปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมือง ยังเป็นปัญหาสําคัญต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งผู้
หลบหนีเข้าเมืองส่วนใหญ่จากประเทศเพื่อนบ้านท่ีมีแนวชายแดนติดกับประเทศไทยหลบหนีเข้ามา มี



๒ 
สาเหตุมาจากปัจจัยผลักดันและปัจจัยดึงดูดทั้งในประเทศต้นทางและประเทศปลายทาง สาเหตุที่ถือ
เป็นปัจจัยผลักดัน คือปัญหาภายในของประเทศเพื่อนบ้านได้แก่ปัญหาทางด้านการเมือง ปัญหา
ทางด้านเศรษฐกิจและปัญหาทางด้านสังคม ส่วนสาเหตุที่ถือเป็นปัจจัยดึงดูดคือ มูลเหตุจูงใจด้าน
ประเทศไทย ได้แก่ สภาพภูมิประเทศชายแดนที่ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน การเข้า-ออกตามแนว
ชายแดนกระทําได้โดยง่าย เจ้าหน้าที่ของรัฐดูแลตามแนวชายแดนไม่ทั ่วถึง การขาดแคลนแรงงาน 
ของประเทศไทยและพื้นฐานของสังคมไทยท่ีมีความเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่สําหรับช่องทางและวิธีการลักลอบ
เข้ามาในราชอาณาจักรของแรงงานต่างดาวหลบหนีเข้าเมือง มีทั้งจุดผ่านแดนและช่องทางธรรมชาติ
มากมายที่มีพื้นที่ติดต่อกันทั้งทางบกและทางทะเล การเข้ามาดังกล่าวก่อให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา 
อาทิกลุ่มมาเฟียการค้ามนุษย์การค้าประเวณี ขบวนการนําพาเป็นต้น ภัยคุกคามรูปแบบอื ่นๆ 
ประกอบด้วยภัยที่เชื่อมโยงกับบริบทในมิติต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจสังคม การเมืองด้านเทคโนโลยีด้านไซ
เบอร์รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศของโลกและผลจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดย
ขาดความสมดุล ได้ส่งผลกระทบต่อปัญหาความมั่นคงของมนุษย์ ความมั่นคงทางอาหาร/น้ำความ
มั่นคงทางพลังงานความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม ความขัดแย้งแย่งชิงทรัพยากร ตลอดจนภัยจาก
โรคระบาดอุบัติใหม่/อุบัติซ้ําภัยคุกคามเหล่านี้ส่งผลเป็นความขัดแย้งระหว่างประชาชนและความ
ขัดแย้งกับหน่วยงานภาครัฐนอกจากนี้ ความต้องการพลังงานของโลกที่เพิ ่มสูงขึ ้น ส่งผลต่อความ
มั่นคง ทางพลังงานของไทย ในการแข่งขันแสวงหาแหล่งพลังงาน โดยเฉพาะการที่ประเทศไทยต้อง
พึ่งพิงแหล่งพลังงานจากภายนอกในสัดส่วนท่ีสูง 
 การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาหรือ Covid-19  เมื่อเดือน ธ.ค.๖๒ รัฐบาลท้องถิ่น
เมืองอู่ฮั่น มณฑลหูเป่ยสาธารณรัฐประชาชนจีน ยืนยันพบผู้ติดเชื้อไวรัสชนิดใหม่โดยห้องปฏิบัตกิาร 
ในประเทศจีนยืนยันว่าไวรัสชนิดใหม่นี้คือ“โคโรนาไวรัส สายพันธ์ใหม่หรือโควิด -19 (Covid-19) 
ต่อมาเกิดการแพร่ระบาดไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ในขณะที่ความพร้อมทางด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขในแต่ละประเทศมีอย่างจํากัดจนทั่วโลกมีผู้ป่วยและเสียชีวิตเป็นจํานวนมาก ส่งผลให้
รัฐบาลในหลายประเทศต้องดําเนินมาตรการปิดประเทศ เพื่อลดการเคลื่อนย้ายผู้คนและจํากัด
กิจการ/กิจกรรมของประชาชนเพื่อลดการรวมกลุ่มของคนจํานวนมากคาดว่าสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ Covid-19 จะดําเนินต่อไปจนกว่าจะมีการคิดค้นวัคซีนรักษาได้สําเร็จ ประเทศไทย
ยืนยันพบผู้ติดเชื้อรายแรกเมื่อ๑๓ม.ค.๖๓และหลังจากนั้นก็เกิดการแพร่ระบาดในวงกว้างในเวลา
ต่อมารัฐบาลไทยต้องใช้มาตรการปิดประเทศและจํากัดการดําเนินกิจการ/กิจกรรม  เพื่อเป็นการ
ยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 แต่มาตรการควบคุมโรคดังกล่าวของรัฐบาลก็ได้สร้าง
ผลกระทบต่อเศรษฐกิจการเมืองสังคม ตลอดจนวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชนที ่เปลี ่ยนไป
จําเป็นต้องเร่งดําเนินการเพื่อให้สามารถรับมือและเตรียมความพร้อม ในการเยียวยาช่วยเหลือผู้ท่ี
ได้รับผลกระทบ ฟื้นฟูกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมให้เข้าสู่ภาวะปกติ รวมทั้งนําเงื่อนไขของการ
เปลี่ยนแปลงมาเป็น “จุดเปลี่ยน”ในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่จุดหมายใหม่ที ่ดีกว่าในอนาคต มี
เป้าหมายท่ีสําคัญ คือ “คนสามารถยังชีพอยู่ได้ มีงานทํา กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึงสร้าง
อาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และมีการวางรากฐานเพื่อ
รองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่” 
 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย
กับประเทศเพื่อนบ้านมีแนวโน้มท่ีดีมีการพัฒนาความร่วมมือในหลายๆ ด้านร่วมกัน สถานการณ์ตาม
แนวชายแดนมีความสงบและยังไม่มีแนวโน้มของเหตุการณ์การใช้กําลังทหารอย่างไรก็ตาม ประเทศ
ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านยังคงประสบปัญหาความไม่เข้าใจความหวาดระแวง ปัญหาความไม่ชัดเจน



๓ 
ของเส้นเขตแดนทางบกและทางทะเล ตลอดจนการเพิ่มงบประมาณทางทหารและการพัฒนาขีด
ความสามารถของกองทัพของประเทศในภูมิภาค จึงยังคงมีความเส่ียงท่ีจะนําไปสู่การใช้กําลังทหารต่อ
กันหากเกิดความขัดแย้งในระดับรุนแรงและไม่มีการบริหารจัดการปัญหาร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ
เพียงพอ 
 บริบทความมั่นคงภายในประเทศ สถาบันพระมหากษัตริย์จะยังคงเป็นสถาบันหลักของ
สังคมไทยแต่ปรากฏความเคลื่อนไหวของกลุ่มบุคคลทั้งจากภายในประเทศและจากต่างประเทศ ท่ี
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสถาบันฯ ทั้งที่มีลักษณะนํามาแสวงหาผลประโยชน์ทางการเมือง  การบ่อน
ทําลายบิดเบือนสร้างความเข้าใจผิดต่อสถาบันฯ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวเป็นประเด็นท่ีนํามาซึ่งความ
ขัดแย้งระหว่างกลุ่มต่างๆ ในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ที่ขาดความตระหนกัรู้
อย่างถูกต้องถึงความสาคัญของสถาบันฯความขัดแย้งและการขาดความปรองดองสมานฉันท์ของคน
ภายในประเทศ เนื่องจากความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ สังคม การเข้าถึงทรัพยากรการทุจริต การ
ไม่ได้รับความยุติธรรมการบริหารภาครัฐที่ไม่มีประสิทธิภาพโลกทัศน์ที่แตกต่างกันของกลุ่มคนใน
สังคม ความสุดโต่งทางการเมืองส่งผลให้เกิดความเส่ียงทางการเมืองภายในประเทศ ยังคงมีแนวโน้มท่ี
อาจขยายตัวจนกลายเป็นความขัดแย้งท่ีรุนแรงปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงเป็น
ปัญหาที่มีพัฒนาการที่มีความซับซ้อนละเอียดอ่อน และมีความเชื่อมโยงกันหลายมิติโดย มีใจกลาง
ของปัญหา โดยการต่อสู้ที่ใช้ความรุนแรงเป็นผลมาจากคนกลุ่มหนึ่งท่ีมีอุดมการณ์ต้องการแบ่งแยก
ดินแดนได้นําเงื่อนไขอัตลักษณ์เฉพาะ มาขยายผลในการใช้ความรุนแรงทําให้เกิดบรรยากาศความกลัว 
ไม่ไว้วางใจระหว่างรัฐกับประชาชนและประชาชนกับประชาชนเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ได้ปรากฏมี
ปัญหาใหม่ที่มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสําคัญคือ ปัญหายาเสพติดปัญหาภัยแทรกซ้อนบทบาท
ของภาคประชาสังคมโดยเฉพาะการเข้ามีบทบาท  และแทรกแซงขององค์กรระหว่างประเทศที่เป็น
การเพิ่มความซับซ้อนของปัญหามากยิ่งขึ ้น ปัญหายาเสพติดยังคงเป็นปัญหาสังคมที่ยังคงดํารงอยู่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ระบาดในกลุ่มเยาวชน นอกจากนี้ยังเกี่ยวพันกับปัญหาอื่นๆเช่นการก่อ
อาชญากรรมการขยายตัวขององค์กอาชญากรรมการพัฒนาที่ขาดความสมดุล ปัญหาความยากจน 
ฯลฯโดยประเทศไทยมีภูมิศาสตร์ที่เอื้อกับการเป็นทางผ่านของยาเสพติด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นท่ี
ชายแดนทางภาคเหนือความเส่ียงเนื่องจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศสภาวะโลกร้อน การเพิ่มจํานวนของประชากรการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยขาดความ
สมดุลส่งผลให้ภัยพิบัติทางธรรมชาติเพิ่มขึ้นและมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยจึง
จําเป็นต้องพัฒนาความสามารถ ความรู้ ทักษะประสบการณ์ และการเตรียมความพร้อมที่สามารถ
บริหารจัดการวิกฤตการณ์และภัยพิบัติให้มีประสิทธิภาพ 
 ความท้าทายด้านความมั่นคงของประเทศไทย จากการประเมินสภาวะแวดล้อมด้านความ
มั่นคง พบว่าประเทศไทยกําลังเผชิญความท้าทายด้านความมั่นคงซึ่งกองทัพไทยต้องบูรณาการขีด
ความสามารถและประสานการปฏิบัติกับทุกภาคส่วนเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผลสูงสุด โดยประเด็นท้าทายด้านความมั่นคงท่ีสําคัญ ได้แก่ 
 ๑. การขาดความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ 
 ๒. ภ ัยค ุกคามความมั ่นคงต่อสถาบ ันหลักของชาต ิโดยเฉพาะอย ่างย ิ ่งต ่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
 ๓. ปัญหาความไม่สงบในประเทศ  
 ๔. การก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ 
 ๕. ปัญหาการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย 



๔ 
 ๖. ปัญหายาเสพติด 
 ๗. ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๘. ภัยคุกคามจากเทคโนโลยีสมัยใหม่ และภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
 ๙. ภัยคุกคามจากโรคอุบัติซ้ําและโรคอุบัติใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนาหรือ Covid-19 
 ๑๐. ปัญหาเรื่องเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ท้ังทางบกและทางทะเล 
 ๑๑. การแข่งขันในการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ และการสะสมอาวุธในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้อันจะสร้างภาวะความไม่สมดุลด้านพลังอํานาจทางการทหารในภูมิภาค 
 ๑๒. การแข่งขันของชาติมหาอํานาจในการเข้ามามีอิทธิพลในภูมิภาคที่ส่งผลกระทบต่อการ
รักษาดุลภาพในการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศมหาอํานาจ และ
ประเทศอื่นๆท่ีมีบทบาทสําคัญในภูมิภาค 
ปัญหาด้านงบประมาณ 
 กองบัญชาการกองทัพไทย ได้รับงบประมาณปี พ.ศ.๒๕๖๒ ได้รับงบประมาณรวม ๑๗,๐๑๐ 
ล้านบาท รายงานประจำปี ๖๒ รายงานว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ กองบัญชาการกองทพัไทย 
เริ่มมีการพัฒนาศักยภาพเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ โดยจัดให้อยู่ในยุทธศาสตร์เสริมสร้าง
ศักยภาพการป้องกันประเทศ  เพื่อจะมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีให้ระบบราชการของ กองบัญชาการกองทัพไทย 
มีความรวดเร็วและทันสมัย  ขอยกตัวอย่างโครงการที่สำคัญขึ้นจำนวน ๒ โครงการนั้นคือ โครงการ
พัฒนาศักยภาพการรักษาความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ ได้รับงบประมาณ ๖๐ 
ล้านบาท และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพข่าวกรองทหาร ได้รับงบประมาณ ๒๐๖.๙๙ ล้านบาท ท้ัง ๒ 
โครงการดำเนินการตามแผนท่ีได้วางไว้ สำเร็จ 

 
แผนภาพที่ 1 กองบัญชาการกองทัพไทย 

 เมื ่อกองบัญชาการกองทัพไทย ได้กำหนดเป้าหมายเป็น DIGITAL Headquarters ภายใน 
พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยกำหนดไว้ในแผนปฏิบัติราชการของ กองบัญชาการกองทัพไทย ปีงบประมาณ  
๒๕๖๓-๒๕๖๕ อย่างชัดเจนแล้ว จึงมีการกำหนดงบประมาณ เพื่อดำเนินการต่อเนื่องมาจากปี ๒๕๖๒ 
ให้บรรลุการเป็น DIGITAL Headquarters ภายใน พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยวางงบประมาณไว ้ด ังนี้  
แผนปฏิบัติราชการของ กองบัญชาการกองทัพไทย ปีงบประมาณ ๒๕๖๓-๒๕๖๕ ระบุไว้ว่า ปี ๒๕๖๓ 
ต้องการงบประมาณ ๑๗,๙๓๗,๖๕๒,๕๖๔ บาท ปี ๒๕๖๔ ต้องการงบประมาณ ๑๘,๔๗๕,๗๘๓,๑๔๑ บาท  
และป ี๒๕๖๕ ต้องการงบประมาณ ๑๙,๐๓๐,๐๕๕,๖๐๔  บาท อัตราการเพิ่มขึ้นของงบประมาณแต่



๕ 
ละปีเฉล่ียเพิ่มข้ึนปีละ ๓ %  แต่เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันนี้และการคาดการณ์ในอนาคตพบว่า 
ได้เกิดสถานการณ์สำคัญท่ีจะมีผลกระทบต่อการดำเนินการงบประมาณดังนี้ 
 ๑. ปัญหาการหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายจากประเทศเพื่อบ้านที่จะเพิ่มมากขึ้นอย่าง
มาก(รัฐประหารในพม่า) 
 ๒. ภัยคุกคามจากโรคอุบัติซ้ำและโรคอุบัติใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพร่ระบาดของโรคติด
เช้ือไวรัสโคโรนาหรือ Covid-19 
 ๓. การแข่งขันในการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ และการสะสมอาวุธในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้อันจะสร้างภาวะความไม่สมดุลด้านพลังอํานาจทางการทหารในภูมิภาค 
 ๔. การแข่งขันของชาติมหาอํานาจในการเข้ามามีอิทธิพลในภูมิภาคท่ีส่งผลกระทบ 
ต่อการรักษาดุลภาพในการพัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั ่นคงกับประเทศ
มหาอํานาจ และประเทศอื่นๆท่ีมีบทบาทสำคัญในภูมิภาค  
 ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สำนักงานปลัด
บัญชีทหาร ควรจะต้องเตรียมจัดทำแผนการพัฒนาดำเนินการด้านงบประมาณ เพื ่อเพิ ่มขีด
ความสามารถในการปฏิบัติงานรองรับสถานการณ์ท่ีจะเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วในอนาคต จึงเป็น
เป้าหมายในการวิจัยในครั้งนี้ 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 ๑. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของการปฏิบัติงานด้านงบประมาณและใช้ใน
การพัฒนางานของ บก.ทท. ในระยะเวลาปานกลาง ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นตามท่ีคาดไว้ 
 ๒. เพื่อนำเสนอแนวทางการปรับปรุงและพัฒนางานของสำนักงานปลัดบัญชีทหาร ในอย่าง
เหมาะสมยิ่งขึ้น    
๑.๓ ขอบเขตของการศึกษา 
 การศึกษาในครั้งนี้  ใช้วิธีวิเคราะห์การเชื่อมโยงของแผน ที่จะส่งผลต่อการดำเนินการด้าน
งบประมาณ โดยเฉพาะแผนปฏิบัติราชการของ กองบัญชาการกองทัพไทย จากเอกสารของ 
กระทรวงกลาโหม และ เอกสารของ กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นแนวทางหลัก  เสริมด้วยการรับ
ฟังการบรรยาย สนทนาแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผู้ทรงคุณวุฒิ นักศึกษายุทธศาสตร์  
 แหล่งข้อมูลสำคัญที่ใช้ในการศึกษาประกอบไปด้วยตำรา หนังสือ บทความและเอกสารทาง
วิชาการท่ีเกี่ยวข้อง การสังเกต การสนทนา การถกแถลง การวิเคราะห์ ซึ่งผู้ศึกษาได้พัฒนาขึ้นเป็นเอ
สารช้ันต้น ท้ายท่ีสุดในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ได้ผลลัพธ์สุดท้ายของการศึกษา 
๑.๔ ระเบียบวิธีการศึกษา 
 ๑. การศึกษานี้เป็นการศึกษาในลักษณะเชิงคุณภาพ ท่ีมีเป้าหมายเพื่อการ   วิเคราะห์ปัจจัย
ภายนอกและปัจจัยภายใน โดยการใช้เครื่องมือ Mckincy 7S  ในการนำมาวิเคราะห์ SWOT และเพื่อ
การนำไปสู่การจัดทำแผนงานเชิงกลยุทธ์ โดยอาศัย TOWS Matrix ซึ่งมีระเบียบวิธีการศึกษา 
 ๒. ศึกษาข้อมูลจากรายงาน เอกสารบทความ งานวิจัยและแนวคิดทั ้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เพื่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลที ่เกี ่ยวข้องกับปัจจัยภายนอกและข้อมูลขององค์กรเพื่อ
วิเคราะห์ข้อมูลจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาสและอุปสรรค เพื่อเสนอความคิดเห็นเชิงกลยุทธ์ 
๑.๕ ข้อจำกัดของการศึกษา 
 ๑. ความไม่แน่นอนของสถานการณ์โลกในปัจจุบัน ท่ีมีความผันผวนสูงมากทำให้มีผลกระทบ
ต่อกองทัพและประเทศไทย 



๖ 
 ๒. สภาวะโรคระบาด ที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจในทุกภาคส่วนของประเทศ รวมท้ัง
หน่วยงานของรัฐบาลด้วย 
 ๓. รายงานนี้เป็นการวิเคราะห์ในลักษณะเฉพาะของผู้วิจัยงานรายบุคคล ซึ่งอาจมีการ
เปล่ียนแปลงตามปัจจัยท้ังภายนอกและภายใน ท่ีมีผลกระทบต่อข้อสรุปของงานวิจัยนี้ในอนาคตได้ 
๑.๖ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑. ทราบการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมของการปฏิบัติงานด้านงบประมาณและใช้ในการ
พัฒนางานการงบประมาณที่จะเกิดขึ้นในระยะปานกลาง และการคาดการต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
จากสภาวะแวดล้อมตามระยะเวลาท่ีกำหนด ตลอดจนกระบวนการในการบริหารจัดการงบประมาณท่ี
จะเกิดขึ้น 
 ๒. สำนักงานปลัดบัญชีทหาร  ตลอดถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถนำข้อเสนอแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนางานไปใช้ หรือไปประยุกต์กับเรื ่องที่มีความสัมพันธ์กับงานด้านการพัฒนา
กองบัญชาการกองทัพไทย ซี่งจะเพิ่มความมั่นคงด้านงบประมาณของประเทศเพิ่มมากขึ้น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗ 

บทที ่ ๒   
การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมและการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ 

๒.๑ สภาวะแวดล้อมภายนอก 
 กองทัพไทย มีอำนาจหน้าที่และโครงสร้างการจัดตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการ
กระทรวงกลาโหม พ.ศ. ๒๕๕๑ ใน มาตรา ๑๕ บัญญัติไว้ว่า “กองทัพไทย มีหน้าท่ีเตรียมกำลังกองทัพ
ไทย การป้องกันราชอาณาจักร และดำเนินการเกี่ยวกับการใช้กำลังทหารตามอำนาจหน้าที่ของ
กระทรวงกลาโหม มีผู ้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ” และในมาตรา ๑๗ 
บัญญัติให้ “กองทัพ ไทยมีโครงสร้างการจัด ดังนี้ (๑) กองบัญชาการกองทัพไทย (๒) กองทัพบก (๓) 
กองทัพเรือ (๔) กองทัพอากาศ (๕) ส่วนราชการอื่นตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา” นอกจากนี้
มาตรา ๓๙ กำหนด “ให้กองทัพไทยจัดต้ัง ศูนย์บัญชาการทหาร ในแต่ละระดับข้ึนต้ังแต่ยามปกติ เพื่อ
ใช้ในการติดตามสถานการณ์ และเป็นศูนย์ควบคุมอำนวยการ และส่ังการการปฏิบัติ” 
 กองบัญชาการกองทัพไทย มีการจัดส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและ
กำหนดหน้าท่ีของส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพไทย กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๒ 
กำหนดให้กองบัญชาการกองทัพไทย จัดส่วนราชการภายในออกเป็น ๑๗ ส่วนราชการ จึงได้จัดกลุ่ม
ของส่วนราชการเป็น ๕ ส่วน ตามภารกิจและความรับผิดชอบ คือ ส่วนบังคับบัญชา ส่วนเสนาธิการ
ร่วม ส่วนปฏิบัติการ ส่วนกิจการพิเศษ และส่วนการศึกษา  มีพันธกิจ ดังนี้ 
 ๑. ปกป้อง เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ และส่งเสริมการปกครองในระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ๒. อำนวยการการปฏิบัติการร่วมของทุกเหล่าทัพ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
ป้องกันประเทศจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
 ๓. สนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ การพัฒนาประเทศ และการช่วยเหลือ
ประชาชน 
 ๔. คุ้มครอง และพิทักษ์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ 
 ๕. เสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน กลุ่มประเทศอาเซียน มิตร
ประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ 
 ๖. สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศโดยยึดหลักมนุษยธรรม และสันติวิธี 
 ๗. ปฏิบัติการเพื่อสันติภาพภายใต้กรอบของสหประชาชาติ เพื่อธำรงเกียรติและศักดิ์ศรีใน
ประชาคมโลก 
วิสัยทัศน์และเป้าหมายของกองบัญชาการกองทัพไทย 
 DIGITAL Headquarter ในปี ๒๕๖๕ แสดงภาพลักษณ์ให้เห็นถึงการเป็นกองบัญชาการที่มี
การบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัยมีฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ ตามกรอบ  Enterprise 
Architecture มีระบบเช่ือมโยงข้อมูลข่าวสาร ท้ังภายนอกและภายใน Network Centric Operation 
มีโครงข่ายที่สมบูรณ์ มีระบบงานข่าวกรองทางทหารระดับยุทธศาสตร์ที ่มีความพร้อมประเมิน
สถานการณ์ล่วงหน้าได้มีค่าความถูกต้องของข่าวกรองสูง มีภาวการณ์นำเหล่าทัพและส่วนราชการท่ีมี
ค่าการยอมรับและเช่ือมั่นสูง มีความพร้อมในการอำนวยการร่วมทุกสถานการณ์ เป็นองค์การแห่งการ
เรียนรู้และจงรักภักดี นัยสำคัญ ท่ี ๒ เป็นอักษรย่อของเป้าหมายท่ีต้องการบรรลุในปี ๒๕๖๕ 
                                                            

 



๘ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ กลยุทธ์ กิจกรรมหลัก 
กิจกรรมรอง กองบัญชาการกองทัพไทย ได้กำหนดยุทธศาสตร์ เพื่อดำเนินการระหว่างปีงบประมาณ 
๒๕๖๓-๒๕๖๕ ประกอบด้วย ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ๑. การพิทักษ์รักษา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ๒. การป้องกันประเทศ  
 ๓. การรักษาความมั่นคงของรัฐ  
 ๔.การเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ                                                                                                                                                                                  
 ๕. การพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคง และการช่วยเหลือประชาชน  
 ๖. การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ 
แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ เป็นแผนท่ีจัดทำขึ้นให้สอดคล้อง
กับแผนใหญ่ ๓ ระดับ ดังนี้ 
 แผนระดับที่ ๑ สอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ๓ ยุทธศาสตร์ประกอบด้วย ด้านความ
มั่นคง ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
 แผนระดับที่ ๒: มีความสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี ๑๒   
 แผนระดับที่ ๓: มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศ
ด้านความมั่นคงระยะท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๖๑ –๒๕๖๕) กระทรวงกลาโหม  
 แผนปฏิบัติราชการของ กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.๒๕๖๓–๒๕๖๕ กองบัญชาการ
กองทัพไทย จึงเป็นแผนที่ออกแบบมาให้กองบัญชาการที่มีความเข้มแข็ง มีความเป็นเลิศด้านการ
อำนวยการร่วมทุกมิติ มีลักษณะอเนกประสงค์และอ่อนตัวด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย แม่นยำ 
ถูกต้อง ทันเวลา มีการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยี มีฐานข้อมูลที่สมบูรณ์มีการพัฒนาระบบ ท่ี
สนับสนุนการปฏิบัติการท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network  Centric  Operations : NCO) อาทิ 
ระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์ ระบบเชื่อมโยงทางยุทธวิธีร่วม ตลอดจนมีระบบงานข่าวกรองทางทหาร
ระดับยุทธศาสตร์ที ่มีความพร้อม มีความสามารถในการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า มี ค่าความ
ถูกต้อง ของข่าวกรองสูงพร้อมทั้งเพิ่มเติมขีดความสามารถในการต่อต้านการก่อการร้ายสากล การ
ปฏิบัติการด้านการข่าวและการต่อต้านการข่าวกรองในระดับยุทธศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนาประเทศ
และช่วยเหลือประชาชน การบรรเทาสาธารณภัย การสำรวจและจัดทำแผนที่ การปฏิบัติการเพื่ อ
สันติภาพ การพัฒนาขีดความสามารถด้านไซเบอร์ การสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและ
มิตรประเทศ ตลอดจนการประสานการปฏิบัติโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ นอกจากนี้ยัง
ต้องมีภาวการณ์นำ การยอมรับและความเช่ือมั่นจากเหล่าทัพและส่วนราชการอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ลดการ
พึ่งพาจากเชิงพาณิชย์ เข้มแข็งพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงของประเทศอย่าง
ยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ชาติและเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
 
 
 



๙ 
๒.๒ สภาวะแวดล้อมที่เก่ียวข้องกับองค์กร 
สำนักงานปลัดบัญชีทหาร 
 ๑. วิสัยทัศน์“เป็น DIGITAL Comptroller ภายใน พ.ศ.๒๕๖๕ และมุ่งสู่การเป็น SMART 
Comptroller ภายใน พ.ศ.๒๕๘๐” 
 ๒. พันธกิจ  
     (๑) พิจารณาเสนอความเห็น ในการกําหนดนโยบายด้านปลัดบัญชีของกองทัพไทย 
     (๒) พิจารณาเสนอความเห็นเรื ่องเกี ่ยวกับนโยบาย วางแผน อํานวยการ ประสานงาน 
กํากับดูแล และดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร การจัดทําโครงการของกองทัพไทยและการ
พัฒนาระบบราชการ 
     (๓) พิจารณาเสนอความเห็น และดําเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ และการบริหาร
งบประมาณของกองบัญชาการกองทัพไทยรวมท้ังดําเนินการด้านงบประมาณกับส่วนราชการอื่น 
     (๔) พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณการปรับปรุงแก้ไขและ
พัฒนาระบบบัญชี รวมทั้งแบบธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการรายงานเกี่ยวกับความ
รับผิดทางแพ่งของกองทัพไทย ดําเนินการควบคุมงบประมาณ รายงานสถานภาพการเงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณของ กองบัญชาการกองทัพไทย 
     (๕) พิจารณาเสนอความเห็นและดําเนินการเรื่องเกี ่ยวกับระบบการรายงานผลการใช้
ทรัพยากร การติดตามความก้าวหน้า การรายงานผล การตรวจสอบการวิเคราะห์และประเมินผลการ
ดําเนินงานและการใช้ทรัพยากรของงาน โครงการ การดําเนินงานทางสถิติเกี ่ยวกับการเงิน 
การงบประมาณและอื่นๆเพื่อใช้ในการบริหารทรัพยากรของกองทัพไทย 
     (๖) พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งและปรับปรุงการจัดและอัตราของส่วน
ราชการต่างๆ ของกองทัพไทย พิจารณาเสนอความเห็นและดําเนินการเกี่ยวกับการสํารวจ วิธีการจัด
ปริมาณงานและกําลังพล เพื่อปรับปรุงการจัดอัตรากําลังพล และวิธีการปฏิบัติงานของส่วนราชการใน
กองบัญชาการกองทัพไทย 
     (๗) อํานวยการ และดําเนินการ ศึกษา อบรม และพัฒนาระบบงานในสายวิทยาการ  
ด้านปลัดบัญชีของกองบัญชาการกองทัพไทย กํากับดูแล และควบคุมกําลังพลในสายงานปลัดบัญชี
ของกองบัญชาการกองทัพไทย 
     (๘) กํากับการดูแลนโยบายด้านการเงิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน ในฐานะกรม
เสนาธิการร่วมด้านปลัดบัญชีของกองบัญชาการกองทัพไทย 
     (๙) ดําเนินการเกี่ยวกับการเงินให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ           
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
 การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ของกองบัญชาการกองทัพไทยเป็น
เอกสารที่สำนักงานปลัดบัญชีทหาร ได้จัดทำเพื่อใช้เป็นแนวทางให้ส่วนราชการในกองบัญชาการ
กองทัพไทย ใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำคำของบประมาณ ซึ่งสอดคล้องกับระบบงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ โดยเนื้อหาสาระของคู่มือประกอบไปด้วยแผนปฏิบัติราชการ
กองบัญชาการกองทัพไทย ประจำปีงบประมาณและโครงสร้างงบประมาณของกองบัญชาการกองทัพ
ไทยประจำ ปีงบประมาณ และเกณฑ์การจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  ของ
กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นต้น เพื่อช่วยให้ส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย  สามารถ
จัดทำคำของบประมาณรายจ่าย  ประจำปีงบประมาณ  ได้ตามแนวทางและวิธี การที่ถูกต้องโดย
จะต้องระบุตัวชี้วัดผลงานที่ชัดเจนและวัดผลได้เป็นรูปธรรมประกอบการจัดทำคำของบประมาณฯ



๑๐ 
ตามแบบฟอร์มที่กำหนดเพื่อให้สอดคล้องกับการบริหารราชการ ที่จะมุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของ
ภาครัฐ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
แนวทางการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี 
 แนวทางการจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีของส่วนราชการ กองบัญชาการกองทัพ
ไทย แต่ละปีจะจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณของ กองบัญชาการกองทัพไทย 
เป็นการรวบรวมความต้องการงบประมาณของส่วนราชการใน กองบัญชาการกองทัพไทย ในการ
ปฏิบัติภารกิจ ตามบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ กองบัญชาการ
กองทัพไทย เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ กองบัญชาการกองทัพไทย ภายใต้แผนปฏิบัติราชการของ 
กองบัญชาการกองทัพไทย ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓ -พ.ศ.๒๕๖๕) และเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจําปีของ กองบัญชาการกองทัพไทย สําหรับแนวทางในการจัดทําคําของบประมาณประจำปีของ
กองบัญชาการกองทัพไทย จะประกอบด้วย แผนปฏิบัต ิราชการประจําปีงบประมาณของ 
กองบัญชาการกองทัพไทย เกณฑ์การจัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ ของ 
กองบัญชาการกองทัพไทย โดยให้ส่วนราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย จัดทําคําของบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ ตามภารกิจพื้นฐานต่อเนื่อง และขีดความสามารถของหน่วยงาน โดย
สอดคล้องแผนปีของหน่วยและแผนปีของ กองบัญชาการกองทัพไทย สําหรับงานที่ส่วนราชการใน 
กองบัญชาการกองทัพไทย ได้รับนโยบายเพิ่มเติมหรือริเริ่มดําเนินการใหม่ จะต้องมีความสอดคล้อง
เป็นไปตามนโยบายของ ผบ.ทสส. ท้ังนี้ส่วนราชการใน กองบัญชาการกองทัพไทย จะต้องดําเนินการ
บันทึกคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีในระบบปลัดบัญชีของ สปช.ทหาร เพื่อเป็นข้อมูลให้หน่วย
รับผิดชอบกิจกรรมหลักดําเนินการบูรณาการคําของบประมาณของส่วนราชการใน กองบัญชาการ
กองทัพไทย ตามกิจกรรมหลักท่ีแต่ละ กรม สธร.กองบัญชาการกองทัพไทย จะรับผิดชอบหลังจากนั้น 
สำนักงานปลัดบัญชีทหาร จะรวบรวมคําของบประมาณของส่วนราชการใน กองบัญชาการกองทัพ
ไทย ตามท่ี กรม สธร.กองบัญชาการกองทัพไทย ได้บูรณาการเรียบร้อย นําไปเป็นข้อมูลในการเสนอ
คําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณของ กองบัญชาการกองทัพไทย ต่อสํานักงบประมาณ
และเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณให้กับส่วนราชการ     ใน กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อนํา
เรียน ผบ.ทสส. กรุณาอนุมัติให้ใช้จ่ายในการดําเนินภารกิจของแต่ละส่วนราชการในปีงบประมาณ
ต่อไป ความสอดคล้อง ความเชื่อมโยง ของคําของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณของ 
กองบัญชาการกองทัพไทย ดังนี้ 
 ๑. สอดคล้อง สนับสนุน เชื ่อมโยง แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี  (พ.ศ.๒๕๖๑ –พ.ศ.
๒๕๘๐) ของรัฐบาล 
 ๒. สนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลหรือนโยบาย  รมว.กห. 
 ๓. ปฏิบัติตามนโยบายของ ผบ.ทสส. 
 ๔. สอดคล้อง เชื ่อมโยงแผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี ของ กองบัญชาการกองทัพไทย 
แผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ ของ กองบัญชาการกองทัพไทย แผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี 
ของ ส่วนราชการ และแผนปฏิบัติราชการประจําปีของแต่ละส่วนราชการทั้งนี ้ให้ส่วนราชการใน 
กองบัญชาการกองทัพไทย ได้นําแผนงาน/โครงการของหน่วย ที่ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี 
ของ กองบัญชาการกองทัพไทย ( พ.ศ.๒๕๖๓ -พ.ศ.๒๕๖๕ ) มาพิจารณาจัดทําคําขอฯ ตามความเหมาะสม  
 
 
 



๑๑ 
โครงสรางการจัดสํานักงานปลัดบัญชีทหาร 

 
แผนภาพที่ ๒ โครงสรางการจัดสํานักงานปลัดบัญชีทหาร 

๒.๓  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์  (STRATEGIC ANALYSIS: FORESIGHT, 
SWOT, TOWS, ETC.) 
 หากจะพัฒนางานด้านงบประมาณของ สปช.ทหาร ให้มีประสิทธิภาพในระยะเวลาปานกลาง 
ควรจะต้องวิเคราะห์ SWOT ด้วยเพื่อจะได้ทราบถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ท้ังภายนอกและ
ภายในให้ละเอียดยิ่งขึ้น SWOT Analysis จะต้องสามารถพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ที่แวดล้อม
ระบบงานที่กำลังวิเคราะห์อยู่ ซึ่งจะประกอบ ไปด้วย ๔ ปัจจัยที่สำคัญ โดยที่ทฤษฎี SWOT จะแบ่ง
ออกเป็น ปัจจัยภายใน (Internal factors) และปัจจัยภายนอก (External factors) ดังนี้  
ปัจจัยภายใน (Internal factors)  
 S: Strength จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในสำนักงานปลัดบัญชี
ทหาร ลักษณะพิเศษหรือลักษณะเด่นขององค์กรที่เอื้อต่อการประสบความสำเร็จ ซึ่งคือการได้รับ
มอบหมายอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายบังคับ การดำเนินการขององค์กร สามารถนำมาซึ่งประโยชน์
ด้านการงบประมาณแทนกองบัญชาการกองทัพไทยได้ 
 W: Weakness จุดอ่อน ข้อเสียเปรียบ หรือปัญหาข้อบกพร่องที่เกิดมาจากสภาพแวดล้อม
ภายในองค์กรท่ีส่งผลกระทบด้านลบต่อการดำเนินธุรกิจขององค์กร ซึ่งคือสภาพการทำงาน การจัดหา
อุปกรณ์ และการจัดระบบงาน  
ปัจจัยภายนอก (External factors) 
 O: Opportunity โอกาสความเป็นไปได้ทางการทำงานขององค์กร ซึ่งก็คือสภาพแวดล้อม
ภายนอกท่ีเอื้อประโยชน์ต่อการบริหารจัดการขององค์กร โดยการนำการบริหารจากหน่วยงานภาครัฐ
อื่นเข้ามาประยุกต์ใช้งานส่งผลในทางท่ีดีกับองค์กร 



๑๒ 
 T: Threats อุปสรรค คือความเสี่ยง ภัยคุกคาม และข้อจำกัด หรืออุปสรรคต่างๆ ของ
องค์กร ซึ่งนั้นก็คือระบบการบริหารงานแบบข้าราชการ ไม่สามารถเปล่ียนแปลงหรือแก้ไขได้ 
การสำรวจสภาวะแวดล้อม (ภายใน) 
 McKinsey 7S model ใช้ในการตรวจสอบความสามารถทางการตลาดขององค์กรจาก
มุมมองที่แตกต่างกัน พัฒนาโดย Tom Peters และ Robert Waterman ระหว่างดำรงตำแหน่งท่ี 
McKinsey & Company ในปี ๑๙๗๐ McKinsey 7S model สามารถใช้เพื่อทบทวนประสิทธิภาพ
ขององค์กรในการดำเนินงานด้านการตลาดกำหนดวิธีปรับองค์กรให้ดีท่ีสุด เพื่อรองรับทิศทางกลยุทธ์
ใหม่ประเมินการเปล่ียนแปลงท่ีจำเป็น เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงแบบดิจิทัลขององค์กร 

 
แผนภาพที่ ๓ ตัวแบบ McKinsey 7S model 

McKinsey 7S model มีดังนี ้
 ๑. Strategy สำนักงานปลัดบัญชีทหาร  เป็นองค์กรของรัฐ มีเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ท่ี
ชัดเจน ท่ีกำหนดให้ดำเนินการด้านงบประมาณให้กับส่วนราชการต่างๆ ภายใน กองบัญชาการกองทัพ
ไทย และกองบัญชาการกองทัพไทย  มีเป้าหมายที่จะเป็น DIGITAL Headquarters ภายใน  พ.ศ. 
๒๕๖๕    
 2. Structure สำนักงานปลัดบัญชีทหาร  แบ่งส่วนรับผิดชอบออกเป็น ๖ กอง ๑ สำนัก มี
กลุ่มงานท่ีสำคัญอยู่ ๓ กลุ่มงานคือ ด้านการบริหารงบประมาณ, การบริหารทรัพยากร และการ 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ซึ่งขนาดขององค์กรสามารถตอบสนองต่างๆได้ และจะมีการปรับ
องค์กรต่อเมื่อกองบัญชาการกองทัพไทยเดิบโตขึ้น 
 3. Systems การดำเนินการขององค์กรยังเป็นรูปแบบระบบราชการปกติ อาจมีเทคโนโลยี
มาเสริมบางส่วนแต่ยังไม่ถือว่า เป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญ ที่จะทำให้ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น มี
ข้อมูลมาขึ้นหนือมีความรวดเร็วเพิ่มขึ้นมาก 
 4. Staff สำนักงานปลัดบัญชีทหาร อยู่ในช่วงขาดแคลนบุคลากร ซึ่งเหมือนกับหน่วยงาน
ของรัฐท่ัวไปดังนั้นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าคือนำบุคลากรจากหน่วยงานอื่นมาปฏิบัติหน้าท่ีในส่วนท่ี
ขาด ทำให้ไม่สามารถเลือกบุคลากรได้ และงานไม่ต่อเนื่องจากการโยกย้าย  
 ๕. Skills ความสามารถโดยรวมของทีม และชุดทักษะเฉพาะของสมาชิกในทีม ควรรู้ว่า
สมาชิกในทีมมีความสามารถหลักใดบ้าง รวมถึงคุณลักษณะที่อาจขยายขีดความสามารถของแผนก 
ระดับผู้บริหารกองมีความรู้ความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ และบุคลากรที่เป็นหลักในแต่ละกองยัง



๑๓ 
สามารถสอนและฝึกอบรมให้กับบุคลากรระดับรองได้  และเข้าใจในความสามารถของแต่ละบุคคลจึง
ยังทำให้งานราบรืนได้ 
 ๖. Style วัฒนธรรมขององค์กรใช้วัฒนธรรมเช่นเดียวกับกองทัพ มีจุดเด่นตรงการควบคุม
บังคับบัญชาสามารถทำงานให้บรรลุผลได้อย่างรวดเร็ว แต่องค์กรจะมีจุดอ่อนด้านความคิดริเริ่ม 
บางครั้งต่อรอส่ังการจากเบ้ืองบนจึงดำเนินการได้ 
 ๗. Shared Values 
สำนักงานปลัดบัญชีทหาร ได้สร้างความตะหนักรู้ในงานให้บุคลากรของหน่วยได้ทราบและเข้าใจอย่าง
สม่ำเสมอ พนักงานยังมีความผูกพันต่อองค์กรอยู่แม้มีการเปล่ียนผู้บริหารองค์กร จึงยังคงเป็นองค์กรท่ี
มีประสิทธิภาพอยู่ 
สภาพแวดล้อมภายนอก (C-PEST Analysis) 
 โอกาส (Opportunities) 
 ๑. C : Customer, Competitors  ด้วยความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึง ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานด้านการงบประมาณได้
อย่างรวดเร็ว ส่วนราชการต่างๆ สามารถได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานด้านการงบประมาณได้อย่าง
รวดเร็วทันเวลากว่าแต่ก่อน เป็นเพราะมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือ และการปรับปรุงแก้ไขก็เป็นไปได้
อย่างรวดเร็วไม่ผิดพลาดเหมือนเมื่อก่อน 
 ๒. P : Politics มีกฎ ระเบียบ คำส่ัง ท่ีชัดเจน ถูกต้อง มีความต่อเนื่องของหน่วย/องค์กร ทำ
ให้เกิดความเช่ือมั่นกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่น การดำเนินการ จัดซื้อ/จัดจ้าง ท่ีถูกต้อง
โปร่งใส ฯลฯมีความพร้อมในด้านกำลังพล/การบริหารจัดการในการตอบสนองนโยบายผู้บังคับบัญชา 
สำนักงานปลัดบัญชีทหาร ยึดถือกฎ ระเบียบและคำสั่งของทางราชการโดยเคร่งครัด การดำเนนิการ
จึงถูกต้อง มีความโปร่งใสและ 
ตรวจสอบและได้รับคำแนะนำจากหน่วยตวจภายนอกตลอดเวลา มีการให้การศึกษาแก่กำลังพลเพื่อ
การปฏิบัติท่ีถูกต้อง 
 ๓. E : Environment , Economic การจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลยังคงให้ความสำคัญ
กับงานด้านเศรษฐกิจสังคมมากกว่างานด้านความมั่นคงและ การป้องกันประเทศเนื่องจากขณะนี้อยู่
ในสถานการณ์โรคระบาดไปทั่วโลก ทุกประเทศในโลกจึงให้ความสนใจพร้อมทุ่มงบประมาณไปดูแล
ด้านเศรษฐกิจสังคมมากกว่า รวมทั้งประเทศไทยด้วยที่จะต้องดูแลด้านเศรษฐกิจสังคมมากกว่า งาน
ด้านความมั่นคงและ การป้องกันประเทศ จึงทำให้ได้รับงบประมาณลดลง 
 ๔. S : Society , Culture , Value  พัฒนาองค์ความรู้ด้านการงบประมาณ เพื่อพัฒนา
บุคลากรให้มีความพร้อมในการปฏิบัติการร่วม กับเหล่าทัพ และมิตรประเทศในการแลกเปล่ียนความรู้
กันระหว่างหน่วยราชการ ไม่ว่าจะเป็นเหล่าทัพหรือมิตรประเทศ หรือแม้แต่หน่วยราชการพลเรือน ก็
สามารถพัฒนาองค์ความรู้ด้านการงบประมาณได้ การพัฒนานี้บุคลากรก็ จะมีความพร้อมในการ
ปฏิบัติการในหน้าท่ี 
 ๕. T :Technology สามารถที่จะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ งานด้าน
การงบประมาณของกองทัพไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพการมีเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานจะเป็นเครื่องมือ
สำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพงานให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และมีฐานข้อมูลท่ีดีไว้ใช้งาน และจะเข้า
สูงการปฎิบัติงานในระบบราชการยุคใหม่ ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสถานการณ์ 
 ในบทนี้จะขอเสนอการวิเคราะห์ SWOT ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการเห็นสภาพแวดล้อมของ 
สำนักงานปลัดบัญชีทหารและการดำเนินการงบประมาณอย่างระเอียดโดยขอเสนอดังนี้ 



๑๔ 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพสำนักงานปลัดบัญชีทหาร (SWOT Analysis) 
 จุดแข็ง(Strengths) 
 ๑. ยุทธศาสตร์ (Strategy) ตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.
๒๕๕๑ กำหนดอำนาจหน้าท่ีอย่างชัดเจนในการพิจารณาเสนอความเห็น ในการกำหนดนโยบายด้าน
ปลัดบัญชีของกองทัพไทย 
 ๒. โครงสร้าง (Structure)  กองบัญชาการกองทัพไทย มีการจัดโครงสร้าง ที่สามารถปฏบิติั
ภารกิจได้หลากหลายรูปแบบและหลายมิติ กองบัญชาการกองทัพไทย มีศูนย์บัญชาการทางทหาร 
รับผิดชอบในการอำนวยการการปฏิบัติการร่วมต่อเหล่าทัพ  และกองบัญชาการกองทัพไทย มีหน่วย
พัฒนาเคล่ือนท่ีกระจายอยู่ท่ัวทุกภูมิภาค ทำให้สามารถเข้าถึงพื้นท่ีได้อย่างรวดเร็วและสำนักงานปลัด
บัญชีทหาร ดำเนินการด้านงบประมาณให้กับทุกหน่วยในกองบัญชาการกองทัพไทย 
 ๓. คุณค่าร่วมในองค์กร (Shared Value)  กำลังพลของ กองบัญชาการกองทัพไทย ยึดถือ
ค่านิยมร่วมในการเป็นทหารอาชีพ จงรักภักดี กล้าหาญ ท างานเป็นทีม นำไปสู่การเป็นองค์การที่มี
ประสิทธิภาพ 
 ๔. บุคลากร(Staff) กำลังพลของ กองบัญชาการกองทัพไทย มีความรู้ความสามารถ และมี
ความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย-กำลังพลของ กองบัญชาการกองทัพไทย มีระเบียบวินัย 
รวมถึงมีความเสียสละ ทุ่มเทในการปฏิบัติงานกองบัญชาการกองทัพไทย จัดหลักสูตรเพื่อพัฒนาขีด
ความสามารถของกำลังพลในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 
 ๕. รูปแบบของการนำองค์กร (Style) ผู้บัญชาการทหารสูงสุด เป็นผู้นำทางทหารที่มีความรู้
ความสามารถ และมีอำนาจเด็ดขาดในการตัดสินใจ โดยมีการแบ่งมอบหมายอำนาจให้ระดับรองอย่าง
เหมาะสม มีหน่วยกรมเสนาธิการร่วมอย่างชัดเจน ทำให้ลดความซ้ำซ้อนของการปฏิบัติงาน ตาม
แผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการกองทัพไทย  ผู้บังคับบัญชามีความเอาใจใส่ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ท้ัง
ด้านสวัสดิการ รวมถึงความเป็นอยู่ทำให้กำลังพลของ กองบัญชาการกองทัพไทย มีขวัญและกำลังใจ
ในการทำงาน 
 จุดอ่อน(Weaknesses) 
 ๑. ยุทธศาสตร์ (Strategy) กองบัญชาการกองทัพไทย มักจะได้ร ับมอบหมายงานตาม
นโยบายซึ่งไม่เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ ทำให้มีผลต่อการจัดสรรทรัพยากรในการดำเนินงานต่างๆซึ่ง
สำนักงานปลัดบัญชีทหาร ดูแลในนามกองบัญชาการกองทัพไทย มีพันธกิจหลายด้าน ทำให้การวาง
ยุทธศาสตร์ขององค์การให้คลอบคลุมทำได้ยาก 
 ๒. โครงสร้าง (Structure) มีข้อจำกัดในการจะปรับเปล่ียนโครงสร้างและการจัดส่วนราชการ
ให้สอดคล้องกับภาระงานที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากไม่สามารถขยาย
อัตราและงบประมาณได้การปฏิบัติงานของส่วนราชการใน กองบัญชาการกองทัพไทย บางหน่วย มี
ความซ้ำ ซ้อนกัน และบางครั้งได้รับมอบหมายงานท่ีไม่ตรงกับหน้าท่ีรับผิดชอบของหน่วย 
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
 โอกาส(Opportunities) 
 ผู ้ร ับบริการ (Customer) ประชาชนยังคงมีทัศนคติที ่ดีอยู ่และมีความเชื ่อมั ่นต่อการ
ดำเนินงานของ กองบัญชาการกองทัพไทย ทั้งในการพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือผู้ประสบภยัพิบติั 
และการบรรเทาสาธารณภัยรวมถ ึงแสดงความต้องการท ี ่จะสนับสนุนการด ำเน ินงานของ 
กองบัญชาการกองทัพไทย อีกด้วย 
 



๑๕ 
 อุปสรรค(Threat) 
 ๑. ผู้รับบริการ (Customer) การปฏิบัติงานของ กองบัญชาการกองทัพไทย บางครั้งอาจขัด
ผลประโยชน์ของประชาชนบางกลุ่ม การปฏิบัติงานยังไม่มีระบบรับฟังความต้องการ / ความคาดหวังของ
ประชาชนท่ีดีพอ รวมถึงยังไม่มีส่ือท่ีสามารถเข้าถึงประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 ๒. สถานการณ์ด้านการเมือง (Politics) สถานการณ์ทางการเมืองที่ไม่แน่นอน ส่งผลให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงนโยบายบ่อยครั้งทำให้การดำเนินงานขาดความต่อเนื่อง 
 ๓. สภาพแวดล้อม/สภาพเศรษฐกิจ (Environment/Economic) การจัดสรงบประมาณรัฐบาล
ยังคงให้ความสำคัญกับงานด้านเศรษฐกิจ และสังคมมากกว่าด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศ 
 ๔. สภาพสังคม (Society) สังคมยังคงมีความขัดแย้งอยู่ โดยเฉพาะความขัดแย้งทางการเมือง ซึ่ง
มีความพยายามนำทหารเข้าไปเป็นเครื่องมือในการสร้างกระแส ทำให้การปฏิบัติงานของ กองบัญชาการ
กองทัพไทย รวมถึงการปฏิบัติตัวของกำลังพลในทุกระดับ ต้องมีความระมัดระวังเพิ่มขึ้น ระบบอุปถัมภ์
ยังคงเป็นอุปสรรคสำคัญในการบริหารจัดการกำลังพล รวมถึงมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
กำลังพล 
 ๕. เทคโนโลย ี(Technology) การพัฒนากำลังพลและยุทโธปกรณ์ของ กองบัญชาการกองทัพไทย 
ยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอต่อการรับมือกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  ซึ่งมีการเปล่ียนแปลงไปอย่าง
ก้าวกระโดด ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการส่ือสาร ส่งผลต่อความปลอดภัยข้อมูล 
การประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ 
 การกำหนดค่าน้ำหนักคะแนนการประเมินสภาพแวดล้อมภายในภายนอก ผู้ศึกษาสร้างแบบ
วิเคราะห์การถ่วงน้ำหนักภายในและภายนอก ให้กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้บริหาร จำนวนท้ังส้ิน ๒ คน 
พนักงานระดับหัวหน้าจำนวน ๒ คน และระดับปฏิบัติการจำนวน ๒ คนทั้งนี้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง
ดังกล่าว จะไม่มีการเปิดเผยข้อมูล บุคคลแต่อย่างใด เป็นไปในลักษณะสัมภาษณ์ไม่จดบันทึกเป็นลาย
ลักษณ์อักษร โดย ปัจจัยด้านใดเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนต่อองค์กรมาก ให้กำหนดน้ำหนักคะแนน
มากกว่ารายการที่เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนขององค์กร โดยคะแนนรวมในทุกมิติ รวมกันเท่ากับ  ๑ 
ความสำคัญ สรุปได้ผลตารางดังนี้ 

ตารางที่ ๑ ค่าน้ำหนักของปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายใน 

ปัจจัยแวดล้อมภายใน 
คนที่ 

Mean 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 

S๑: โครงสร้างองค์กร (Structure) ๐.๒๐ ๐.๑๐ ๐.๑๕ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๒๐ ๐.๑๔ 
S๒: กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) ๐.๑๐ ๐.๑๕ ๐.๑๐ ๐.๑๕ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๒ 
S๓: ระบบดำเนินงาน (Systems) ๐.๑๐ ๐.๑๕ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๕ ๐.๑๐ ๐.๑๒ 
S๔: บุคลากรในองค์กร (Staff)  ๐.๒๐ ๐.๒๐ ๐.๒๐ ๐.๒๐ ๐.๑๕ ๐.๒๐ ๐.๑๙ 
S๕: ความสามารถของบุคคล (Skills) ๐.๑๐ ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๑๐ ๐.๒๐ ๐.๑๕ ๐.๑๔ 
S๖: แบบแผนในการบริหาร (Style) ๐.๒๐ ๐.๒๐ ๐.๒๐ ๐.๑๕ ๐.๒๐ ๐.๒๐ ๐.๑๙ 
S๗: ค่านิยมร่วมกัน(Shared Value) ๐.๑๐ ๐.๐๕ ๐.๑๐ ๐.๒๐ ๐.๑๐ ๐.๐๕ ๐.๑๐ 

น้ำหนักคะแนนรวม ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ 
 
 
 
 



๑๖ 
ตารางที่ ๒ ค่าน้ำหนักของปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอก 

ปัจจัยแวดล้อมภายใน 
คนที่ 

Mean 
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 

C:พฤติกรรมของผู้ใช้  
(Customer Behavior) 

๐.๒๕ ๐.๓๐ ๐.๓๐ ๐.๒๕ ๐.๓๐ ๐.๒๐ ๐.๒๗ 

P:การเมืองและกฎหมาย 
(Political and Legal) 

๐.๒๕ ๐.๓๐ ๐.๒๕ ๐.๓๐ ๐.๑๐ ๐.๓๐ ๐.๒๕ 

E:ด้านเศรษฐกิจ  
(Economic) 

๐.๒๐ ๐.๓๐ ๐.๒๕ ๐.๒๕ ๐.๓๐ ๐.๓๐ ๐.๒๗ 

S:ด้านสังคมและวัฒนธรรม                
SocialCultural) 

๐.๑๐ ๐.๐๕ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๕ ๐.๑๐ ๐.๑๐ 

T:ด้านเทคโนโลยี 
(tachnologie) 

๐.๒๐ ๐.๐๕ ๐.๑๐ ๐.๑๐ ๐.๑๕ ๐.๑๐ ๐.๑๒ 

น้ำหนักคะแนนรวม ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ ๑.๐๐ 
 

การวิเคราะห์องค์กรโดยการประเมินสภาพแวดล้อมภายในภายนอก 
 ผู้ศึกษาทำการสอบถามโดยให้กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นพนักงานในระดับต่างๆ ขององค์กรจำนวน
ทั้งสิ้น ๖ คน ที่เป็นกลุ่มเดียวกับที่วิเคราะห์ค่าน้ำหนักคะแนน พิจารณาประเด็นและวิเคราะห์ว่า
ประเด็นดังกล่าว ส่งผลต่อการบริหารจัดการองค์กรเพื่อการพัฒนาในด้านการดำเนินการ 
งบประมาณ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้  
  ๕ คะแนน หมายถึง มีผลต่อการบริหารจัดการองค์กร ในระดับมากท่ีสุด  
  ๔ คะแนน หมายถึง มีผลต่อการบริหารจัดการองค์กร ในระดับมาก 
  ๓ คะแนน หมายถึง มีผลต่อการบริหารจัดการองค์กร ในระดับปานกลาง 
  ๒ คะแนน หมายถึง มีผลต่อการบริหารจัดการองค์กร ในระดับน้อย 
  ๑ คะแนน หมายถึง มีผลต่อการบริหารจัดการองค์กร ในระดับน้อยที่สุด 
ผู้ศึกษาได้นำผลคะแนนของทุกคนมาหาค่าเฉล่ีย โดยสรุปผลดังตารางท่ี ๔ และตารางท่ี ๕ ดังนี้ 

ตารางที่ ๓ การให้คะแนนปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน 7S 

ประเด็นสำคัญ 

สภาพแวดล้อมภายใน(จุดแข็ง) สภาพแวดล้อมภายใน(จุดอ่อน) 

คะแนน
เฉลี่ย 

Strength คะแนน
เฉลี่ย 

Weakness 

S๑: โครงสร้างองค์กร ๓.๘๐ โครงสร ้ างท ี ่ ได ้ ต ั ้ งข ึ ้ นตาม
กระบวนการ หรือหน้าที่ของงาน
โดยมีการรับบุคลากรร่วมกันใน
ฝ่ายต่าง  ๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ที ่ต ั ้ งไว ้  เน ื ่องจากองค ์กรใน
ปัจจุบันมีขนาดใหญ่ การจัดการ

๒.๕๐ โครงสร้างขององค์กร มีความ
เหมาะสม ม ี ส ่ วนงาน ท่ี
รับผิดชอบในเรื ่องวิเคราะห์
ความเสี่ยง / การวางกลยุทธ์
ขององค์กร อย่างชัดเจน แต่
เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน



๑๗ 
องค์กรที่ดีจะมีส่วนช่วยให้เกิด
ความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน
ลดความซ้ำซ้อนหรือขัดแย้งใน
หน้าท่ี ช่วยให้บุคลากรได้ทราบ
ขอบเขตงานความรับผิดชอบ มี
ความสะดวกในการต ิ ดต่ อ
ประสานงาน 

ส ่ วนงานด ั งกล ่ า วอ า จ
ตรวจสอบได้ไม่ท่ัวถึง 

S๒: กลยุทธ์ขององค์กร 
 

๒.๘๓ 
 

การบร ิหารเช ิ งกลย ุทธ ์ เป็น
กระบวนการอย่างหนึ่งที่จะช่วย
ให้ผู้บริหารตอบคำถามที่สำคัญ
ได้ เช่นจุดได้เปรียบอยู่ตรงไหน 
ต้องทำอย่างไร และจะทำให้
บ ุคลากรในองค ์กรร ู ้ จ ั ดการ
ดำเนินงานในทิศทางท่ีถูกต้อง 

๒.๓๓ 
 

การขับเคลื่อนองค์กรเป็นไป
ได้อย่างเชื ่องช้าเน ื ่องจาก
องค ์กรม ีขนาดใหญ ่  และ
หน่วยดำเนินงานแบบราชการ
ทำให้ยังไม่ตอบโจทย์ต่อการ
เปล่ียนแปลงอย่างรวดร็ว 

S๓: ระบบดำเนินงาน ๓.๑๗ ในการปฏิบัติงานตามกลยุทธ์
เพื ่อให้บรรลุเป้าประสงค์ตามท่ี
กำหนดไว ้  นอกจากการจัด
โครงสร้างท่ีเหมาะสมและมีกล
ยุทธ์ที ่ดีแล้ว การจัดระบบการ
ทำงานก็จัดว่ามีความสำคัญ 

๒.๑๗ การวางกลยุทธ ์ขององค ์กร
เป็นแบบร่วมกันหาข้อมูล แต่
วิธีนี ้มีปัญหาในการรวบรวม
ข้อมูลใช้เวลานาน 
 

S๔: บุคลากรในองค์กร 
 

๓.๑๗ 
 

ทร ั พยากรบ ุ คคลน ั บ เป็ น
ทร ัพยากรท ี ่ สำค ัญต ่ อการ
ดำเน ินงาน องค์กรจะประสบ
ความสำเร ็จหร ือไม่ ส ่วนหนึ่ง
ขึ้นอยู่ กับการจัดการทรัพยากร
ม น ุ ษ ย ์ ( Human Resource 
Managment) ก า ร ว า ง แ ผ น
ทร ั พยากรมน ุ ษย ์ น ั ้ น เป็ น
กระบวนการวิเคราะห์ทรัพยากร
มนุษย์ในอนาคต โดยมีกลยุทธ์
ขององค์กรเป็นส่ิงกำหนดทิศทาง
ท่ีจะดำเนินการให้ถึง 

๒.๕๐ 
 

การบริหารจัดการเพ ื ่ อให้
ได้มาซึ่งบุคลากรท่ีมีศักยภาพ
และความสามารถเข ้ ามา
ทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
กำลังพลท่ีมีมาใหม่ 

S๕:ความสามารถของ
บุคลากร 
 

๒.๘๓ 
 

ทักษะในการปฏ ิบ ัต ิงานของ
ทร ัพยากรบ ุคคลในองค ์ กร 
สามารถแยกได้เป็น ๒ ด้าน  คือ   
1.ทักษะด ้านงานอาช ีพ เป็น
ท ั กษะท ี ่ จะทำให ้บ ุ คลากร
สามารถปฏ ิบ ั ติ งานได ้  ตาม
ตำแหน่ง หน้าที ่ และลักษณะ

๒.๖๗ 
 

การพัฒนาทักษะของบุคลากร 
ยังไม่ถึงบุคคลมากนัก พบว่า
ยังคงให้ความสำคัญกับการ
พัฒนาบุคลากรในภาพรวม
เป็นหลักไม่ได้มุ่งเฉพาะที่ตัว
บุคคลอย่างชัดเจนมากนัก 



๑๘ 
งานที่รับผิดชอบ ซึ่งต้องอยู่บน
พื้นฐานการศึกษาและการได้รับ
การฝึกอบรมเพิ่มเติม 
 2. อีกด้านคือทักษะ ความถนัด 
หรือความเชี่ยวชาญพิเศษ เป็น
สิ่งที ่ทำให้พนักงานนั้นโดดเด่น
ขึ้น ส่งผลให้ผลงานโดดเด่นและ
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
ซึ่งองค์กรต้องส่งเสริมท้ัง ๒ ด้าน
ไปด้วยกัน 

S๖: แบบแผนในการ
บริหารจัดการ 
 

๒.๘๓ 
 

แบบแผนพฤต ิ กรรมในการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารจะเป็น
องค ์ประกอบท ี ่ สำค ัญของ
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร ซึ่ง   
จะมีบทบาทต่อความสำเร็จหรือ
ความล้มเหลวของงานเร ื ่องท่ี
สำคัญที่สุดในการบริหารองค์กร 
ผู ้บร ิหารจ ึงม ีการสื ่อสารกับ
ข้าราชการเป็นประจำ เพื ่อให้
ทราบถึงจุดยืนขององค์กร 

๒.๓๓ 
 

ค ่าน ิยมร ่วมบางอย ่างได้
เปลี่ยนแปลงไปแต่ เนื่องจาก
บริบทของสังคมบางเย ังไม่
เปล่ียนทำให้การดำเนินงานไม่
เปล่ียนแปลงเร็วนัก 

S๗: ค่านิยมท่ีมีร่วมกัน 
 

๓.๑๗ 
 

ค่านิยมและบรรทัศฐานที่ยึดถือ
ร่วมกันโดยสมาชิกองค์กรที ่ได้
กลายเป็นรากฐาน 
ของระบบการบริหารและวิธีการ
ปฏบิัติของบุคลากรและผู้บริหาร
ภายในองค์กร ความเชื่อเหล่านี้
จะกำหนดบรรท ัศฐาน เมื่ อ
ค่านิยมและความเชื่อถูกยอมรับ
และมีการกระทำตาม องค์กรจะ
เข็มแข็งขึ้น   

  

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 
ตารางที่ ๔ การให้คะแนนสภาพแวดล้อมภายนอก C-PEST 

ประเด็นสำคัญ 

สภาพแวดล้อมภายใน(จุดแข็ง) สภาพแวดล้อมภายใน(จุดอ่อน) 

คะแนน
เฉลี่ย 

Strength คะแนน
เฉลี่ย 

Weakness 

C: พฤติกรรมผู้ใช้บริการ 
 

๓.๘๓ องค์กรจะเป็นผู้ดำเนินการด้าน
งบประมาณให้ส่วนราชการต่างๆ 
เป็นท่ีเช่ือมั่นหรือยอมรับ ร่วมท้ัง
ร ่ วมแก ้ ไขป ัญหาเก ี ่ ยวกับ
งบประมาณกับหน่วย เพื ่อจะ
ไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดได้ 

๒.๖๗ ก า ร ด ำ เ น ิ น ก า ร ด ้ า น
งบประมาณมีข้อจำกัดและมี
นโยบายใหม ่ข ึ ้ นมากจาก
สถานการณ์ โรคระบาดและ
สถานการณ์อื่นในปัจจุบัน 

P: การเมืองและกฎหมาย ๓.๕๐ เป็นการวิเคราะห์นโยบายและ
กฎเกณฑ์ต่างๆของร ัฐบาล ท่ี
น่าจะมีผลทั้งเชิงบวกและเชิงลบ 
ต่อการดำเนินการ 

๓.๓๓ การดำเน ินงานขององค ์กร
เป็นไปอย่างดีในระยะเวลาท่ี
ผ ่ านมา ย ั งเป ็นองค ์ กรท่ี
สนับสนุนรัฐบาลแต่จะถูกปรับ
ลดงบประมาณบ้างหากฝ่าย
ค้านมีเสียงมากขึ้นจากในสภา 

E: เศรษฐกิจ 

 
๓.๕๐ เป็นการวิเคราะห์งบประมาณ

ของ กองบัญชาการกองทัพไทย 
ท่ีได้รับตามกำลังของงบประมาณ
ของประเทศ และแนวโน้มของ
งบประมาณท่ีจะได้รับในอนาคต 

๒.๘๓ ปัจจัยเสี ่ยงทางด้านเศรษฐกิจ
ของโลกและเศรษฐกิจของไทย
เนื่องจากสภาวะถดถอยจากการ
แพร ่กระจายของโรคระบาด 
ส่งผลทั้งทางตรงและทางอ้อม 
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
ทำให ้การคาดเดาเศรษฐกิจ
เป็นไปได้ยากมากขึ้น 

S: สังคมและวัฒนธรรม ๓.๑๗ องค ์กรม ีนโยบายสน ั บสนุน
งบประมาณตามนโยบายของ
รัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของ
สังคมและร ักษาว ิถี  ช ีว ิตของ
ประชาชน ตามวัฒนธรรมต่างๆ
ในแต่ละภูมิภาค 

๒.๑๗ การเปลี ่ยนแปลงโครงสร ้าง
ประชากรเนื่องมาจากการเข้าสู่
สังคมผู้สูงอายุ ประชากรวัย
แรงงานลดลง คุณภาพของ
แรงงาน ไม่สอดคล้องต่อทิศ
ทางการพัฒนาประเทศ ส่งผล
เชิงลบต่อทุกภาคส่วนของชาติ 

T: เทคโนโลย ี ๓.๕๐ การเปล ี ่ ยนแปลงเทคโนโลยี
ด ิจ ิตอล และนำมาใช ้ ในการ
ทำงานส่งผลต่อการดำเนินงานให้
รวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
รวมทั ้งองค์กรมีการหน่วยงาน
รองรับเทคโนโลยีไว้แล้ว 

๒.๓๓ มีเทคโนโลยีเข้ามาใหม่จำนวน
มากทำให้ เก ิดการตามหลัง
เทคโนโลย ี   รวมทั ้ งการใช้
เทคโนโลยีเป็นช่องทางก่อการ
ร้าย และกระทำผิดต่าง  ๆยาก
ท่ีจะระวังได้หมด 



๒๐ 
การสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก 

 โดยมีการกำหนดน้ำหนักในแต่ละด้านของ 7S ตามความสำคัญ โดยมีหลักการว่าปัจจัยด้านใดท่ีเป็นจุด
แข็งหรือจุดอ่อน ต่อการบริหารจัดการองค์กรเพื่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ จะกำหนดน้ำหนักคะแนน
มากกว่าปัจจัยท่ีเป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนต่อองค์กรน้อยเพื่อนำไปกำหนดกลยุทธ์และจัดทำลำดับของการพัฒนา 

ตารางที่ ๕ การสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายใน 

 
รายการปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายใน น้ำหนัก 

คะแนนเฉลี่ย 
คะแนนเฉลี่ย x 

น้ำหนัก 
สรุปผล 
(จุดแข็ง -
จุดอ่อน) 

จุดแข็ง  จุดอ่อน จุดแข็ง  จุดอ่อน 
S1: โครงสร้างองค์กร (Stucture) ๐.๑๔ ๓.๘๐ ๒.๕๐ ๐.๕๓ ๐.๓๕ ๐.๑๘ 
S2: กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) ๐.๑๒ ๒.๘๓ ๒.๓๓ ๐.๓๓ ๐.๒๗ ๐.๐๖ 
S3: ระบบในการดำเนินงานขององค์กร ๐.๑๒ ๓.๑๗ ๒.๑๗ ๐.๓๗ ๐.๒๕ ๐.๑๒ 
S4: แบบแผนหรือพฤติกรรมในการ
บริหารของผู้บริหารระดับสูง (Style 

๐.๑๙ ๓.๑๗ ๒.๕๐ ๐.๖๑ ๐.๔๘ ๐.๑๓ 

S5: บุคลากรในองค์กร (Staff) ๐.๑๔ ๒.๘๓ ๒.๖๗ ๐.๔๐ ๐.๓๘ ๐.๐๒ 
S6: ความรู้ความสามารถของ
บุคลากร (Skill) 

๐.๑๙ ๒.๘๓ ๒.๓๓ ๐.๕๔ ๐.๔๕ ๐.๑๐ 

S7: ค่านิยมร่วมกัน (Shared Value) ๐.๑๐ ๓.๑๗ ๒.๓๓ ๐.๓๒ ๐.๒๓ ๐.๐๖ 
เฉลี่ยปัจจัยภายใน ๓.๑๐ ๒.๔๑  
สรุปปัจจัยภายใน ๐.๖๙  

 การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอก จากประเด็นด้านการดำเนินการงบประมาณขององค์กร 
มีการกำหนดน้ำหนักแต่ละด้านของ C-PEST ตามความสำคัญโดยมีหลักการว่าปัจจัยด้านใดที ่เป็น
โอกาสหรืออุปสรรค ต่อการบริหารจัดการองค์กรเพื่อการพัฒนา จะกำหนดน้ำหนัก 

ตารางที่ ๖ การสรุปผลการวิเคราะห์สถานภาพของสภาพแวดล้อมภายนอก 

 
รายการปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายใน น้ำหนัก 

คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย x 
น้ำหนัก 

สรุปผล 
(โอกาส – 
ภัยคุกคาม) 

โอกาส ภัยคุกคาม โอกาส ภัยคุกคาม 

C : พฤติกรรมของลูกค้า (Customer Behavior) ๐.๒๗ ๓.๘๓ ๒.๕๐ ๑.๐๒ ๐.๖๗ ๐.๓๖ 
P : การเมืองและกฎหมาย (Political and Legal) ๐.๒๕ ๓.๕๐ ๒.๓๓ ๐.๘๘ ๐.๕๘ ๐.๒๙ 
E : เศรษฐกิจ (Economic) ๐.๒๗ ๓.๕๐ ๒.๑๗ ๐.๙๓ ๐.๕๘ ๐.๓๖ 
S : สังคมและวัฒนธรรม (Social – cultural) ๐.๑๐ ๓.๑๗ ๒.๕๐ ๐.๓๒ ๐.๒๕ ๐.๐๗ 
T : เทคโนโลยี (Technological) ๐.๑๒ ๓.๕๐ ๒.๖๗ ๐.๔๑ ๐.๓๑ ๐.๑๐ 

เฉลี่ยปัจจัยภายนอก ๓.๕๖ ๒.๓๙  
สรุปปัจจัยภายนอก ๑.๑๗  



๒๑ 
การประเมินตำแหน่งยุทธศาสตร์ขององค์กร 

 จากคะแนนข้างต้นจะนำไปสู่การประเมิน สถานภาพขององค์กรเป็นลักษณะใด ซึ่งมีการ
แสดงสถานภาพของหน่วยงานโดยบ่งบอกถึงสถานภาพ ๔ ลักษณะ ดังนี้   
  ๑. Stars (เอื ้อและแข็ง) เป็นตำแหน่งที่บ่งบอกว่าองค์กรโดยภาพรวมส่วนใหญ่มี
ปัจจัย ภายนอกท่ีเป็นโอกาส และมีปัจจัยภายในท่ีแข็ง เป็นหน่วยงานท่ีมีความพร้อมสูง เมื่อองค์กรมี 
สถานภาพเป็น Stars ให้กำหนด กลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive) ต้องรักษาความเป็น Stars ให้ยืนยง 
ต่อไปและพัฒนางานต่อยอด    
  ๒. Question Marks (เอื้อแต่อ่อน) เป็นตำแหน่งที่บ่งบอกว่าองค์กรโดยภาพรวม
ส่วนใหญ่มี ปัจจัยภายนอกเอื้อ มีความพร้อมสูงให้การสนับสนุน แต่ปัจจัยภายในองค์การอ่อน หาก
แก้ปัญหา จุดอ่อนขององค์กรได้ จะนำไปสู่สภาพที่เอื้อและแข็ง Stars ได้ ให้กำหนดกลยุทธ์พัฒนา
องค์กร (Turnaround)   
  ๓. Cash Cows (ไม่เอื้อแต่แข็ง) เป็นตำแหน่งที่บ่งบอกว่าองค์กรในภาพรวม ส่วน
ใหญ่ ภายนอกองค์กรมีอุปสรรค มีปัญหา แต่ภายในองค์กรแข็ง มีความพร้อมมีความเข้มแข็ง หากรอ
ให้ ปัจจัยภายนอกเป็นโอกาสเอื้อต่อการพัฒนาองค์กร หรือพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสก็จะสามารถ
พ ัฒนา องค ์กรนำไปสู ่สภาพที ่ เอ ื ้อและแข ็ง Stars ได ้  ให ้กำหนดกลยุทธ ์ป ้องก ัน/แตกตัว 
(Defend/Diversify)  
  ๔. Dogs (ไม่เอื้อและอ่อน) เป็นตำแหน่งท่ีบ่งบอกว่าองค์กรโดยภาพรวมส่วนใหญ่อยู่
ใน สภาพแวดล้อมที่ทั้งภายนอกไม่เอื้อ ภายในอ่อน มีปัญหาล่อแหลมต่อการประสบความล้มเหลว 
ค่อนข้างสูง จึงเป็นไปได้ว่าต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน เพราะหากดำเนินการต่อไป ปัญหาจะสะสมขึ้น 
เรื่อยๆ ถึงอาจขั้นแก้ไขไม่ได้ต้องยุบองค์กร ให้กำหนดกลยุทธ์ประคองตัว/ถอย (Retrenchment) 

 

 
แผนภาพที่ ๔ ตำแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร 

 จากภาพแสดงให้เห็นว่า องค์กรมีจุดแข็งภายใน และมีโอกาสท่ีดีจากปัจจัยภายนอกในการขับเคล่ือน
การพัฒนา อันนำไปสู่สภาพเอื้อและแข็งให้กำหนด กลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive) ต้องรักษาความเป็น Stars ให้ยืน
ยง ต่อไปและพัฒนางานต่อยอดต่อไป    

 



๒๒ 

บทที่ ๓ 
แผนขององค์กร 

3.1 เป้าหมายองค์กร (END ) (วิสัยทัศน์ ,พันธกิจ, ผลสัมฤทธ์) 
 3.1.1 วิสัยทัศน์  
 “เป็น DIGITAL Comptroller ภายใน พ.ศ.2565 และมุ่งสู่การเป็น SMART Comptroller 
ภายใน พ.ศ.2580”  
  3.1.2 พันธกิจ  
  (1) พิจารณาเสนอความเห็น ในการกำหนดนโยบายด้านปลัดบัญชีของกองทัพไทย 
  (2) พิจารณาเสนอความเห ็นเร ื ่องเก ี ่ยวก ับนโยบาย วางแผน อำนวยการ 
ประสานงาน กำกับดูแลและการดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร การจัดทำโครงการของ
กองทัพไทยและการพัฒนาระบบราชการ 
  (3) พิจารณาเสนอความเห็น และดำเนินการเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณ และ
การบริหารงบประมาณของกองบัญชาการกองทัพไทย รวมทั้งดำเนินการด้านงบประมาณกับ ส่วน
ราชการอื่น  
  (4) พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ การปรับปรุงแก้ไข 
และพัฒนาระบบบัญชี รวมทั้งแบบธรรมเนียมที่เกี่ยวกับการเงิน การบัญชี และการรายงานเกี่ยวกับ 
ความรับผิดทางแพ่งของกองทัพไทย ดำเนินการควบคุมงบประมาณ รายงานสถานภาพเงิน
งบประมาณและเงินนอกงบประมาณของกองบัญชาการกองทัพไทย  
  (5) พิจารณาเสนอความเห็น และดำเนินการเรื่องเกี่ยวกับระบบการรายงานผลการ
ใช้ ทรัพยากร การติดตามความก้าวหน้า การรายงานผล การตรวจสอบการวิเคราะห์และประเมินผล 
การดำเนินงานและการใช้ทรัพยากรของงาน โครงการ การดำเนินงานทางสถิติเกี ่ยวกับการเงิน 
การงบประมาณและอื่นๆเพื่อใช้ในการบริหารทรัพยากรของกองทัพไทย  
  (6) พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งและปรับปรุงการจัดและอัตราของ 
ส่วนราชการต่างๆ ของกองทัพไทย พิจารณาเสนอความเห็นและดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจ วิธีการ
จัด ปริมาณงานและกำลังพล เพื่อปรับปรุงการจัดอัตรากำลังพล และวิธีการปฏิบัติงานของส่วน
ราชการ ในกองบัญชาการกองทัพไทย  
  (7) อำนวยการ และดำเนินการ ศึกษา อบรม และพัฒนาระบบงานในสายวิทยาการ  
ด้านปลัดบัญชีของกองบัญชาการกองทัพไทย กำกับดูแล และควบคุมกำลังพลในสายงานปลัดบัญชี
ของ กองบัญชาการกองทัพไทย  
  (8) กำกับดูแลนโยบายด้านการเงิน การบัญชี การตรวจสอบภายใน ในฐานะ กรม
เสนาธิการร่วมด้านปลัดบัญชีของกองบัญชาการกองทัพไทย  
  (9) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงินให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ  
   3.1.3 ค่านิยม 
          ทหารอาชีพ มีความมุ่งมั่นในการทำให้ดีท่ีสุดในการปฏิบัติงานเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน 
ซึ่งจะ ก่อให้เกิดความภูมิใจในการทำงาน ประกอบด้วย มีวินัย มุ่งผลสัมฤทธิ์ คิดสร้างนวัตกรรม มี
ความเป็นผู้นำ ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา จงรักภักดีน้อมนำพระบรมราโชวาทและปฏิบัติตามคำสัตย์
ปฏิญาณเป็นที่ไว้วางใจในงาน ที่รับมอบปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเท่าเทียม สร้างคุณค่าในงาน เพื่อ



๒๓ 
ประโยชน์สุขของประชาชน กล้าหาญ ไม่เกรงกลัวต่อภยันตรายท่ีจะเกิด ยืนหยัดในส่ิงท่ีถูก เปิดเผยใน
ส่ิงผิด ยอมรับ คำวิจารณ์ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามความเป็นจริง  
ทำงานเป็นทีม เคารพ รับฟัง และร่วมแสดงความคิดเห็น สนับสนุนให้มีการทำงานร่วมกัน สื่อสาร
อย่างเปิดเผย บูรณาการความคิดเป็นหนึ่งเดียว  
 3.1.4 ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์  
  สปช.ทหาร มีความพร้อมในด้านการบริหารงบประมาณ การบริหารทรัพยากร และ 
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ด้วยเทคโนโลยี Digital จะสามารถสนับสนุนการดําเนินงานของสวน
ราชการ ตาง ๆ ใน บก.ทท. ได้ อย่างรวดเร็ว ทันทวงที มีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพด้วยการ
พัฒนาระบบ สารสนเทศทางด้านปลัดบัญชี ปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยตามหลักธรรมาภิบาล 
และเป็นท่ียอมรับ ของสวนราชการอื่น ๆ การวางแผน  
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 
 องค์กร มีความมุ ่งมั ่นที ่จะทำให้ กองบัญชาการกองทัพไทย มีความพร้อมและมีขีด
ความสามารถในการอํานวยการร่วมในการป้องกันประเทศ ท้ังในยามปกติและยามสงคราม และเป็น
องค์กรท่ีมีขีดสมรถนะสูง โดยการดำเนินการด้านงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพโดยจะมีกลยุทธ์ท่ีใช้
ดำเนินการใน 3 กลยุทธ์ มี 1 ขีดความสามารถของระบบงานด้านปลัดบัญชีได้รับการพัฒนามุ่งสู่
ระบบดิจิทัล  2  การดูแลรักษาสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 3 มีระบบการ
ติดต่อส่ือสารสําหรับการปฏิบัติงาน 
 กลยุทธ์ที่ 1 ขีดความสามารถของระบบงานด้านปลัดบัญชีได้รับการพัฒนามุ่งสู่ระบบดิจิทัล  
ตามวิสัยทัศน์ของกองบัญชาการกองทัพไทย  ที่ต้องการให้ส่วนราชการต่างๆมีขีดความสามารถด้าน
ดิจิทัล เพื่อที่จะให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ในปัจจุบัน องค์กรจึงมีความมุ่งมั่นที่จะ
ดำเนินการตามวิสัยทัศน์นั้นและจากกลยุทธ์นี้องค์กรมีหน่วยงานท่ีรองรับระบบดิจิทัลอยู่แต่ก่อนแล้ว 
ได้มีการปรับแผนการปฎิบัติงานและจัดหารอุปกรณ์ที่จำเป็นเข้าไว้ใช้งาน จึงเชื่อได้ว่าจะสามารถ
ดำเนินการได้อย่างดี  
 กลยุทธ์ที่ 2 การดูแลรักษาสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานความพร้อม
ของสิ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฎิบัติหน้าที่ มีความจำเป็นอย่างยิ่ง การจะทำให้พร้อมอยู่ตลอดเวลานั้น
จำเป็นที่จะต้องมีแผนในการจัดหา จัดเก็บ ใช้งาน การจำหน่าย ที่มีประสิทธิภาพรวมถึงสถานที่ด้วย 
จะต้องมีการจัดสถานท่ีให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีท่ีเก็บอุปกรณ์ คลังและท่ีสันทนาการ ส่วนการศึกษา 
ท้ังหมดนี้เพื่อให้กำลังพลทุกนายได้ใช้งาน จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกำลังพลได้อย่างเต็มท่ี 
 กลยุทธ์ที่ 3 มีระบบการติดต่อสื่อสารสําหรับการปฏิบัติงาน เพื่อให้กำลังพลได้รับมอบงาน 
ได้รับทราบ ได้เข้าใจถึงระบบงานขององค์กร โดยมีการสื่อสารถึงกันอย่างใกล้ชิดมีความถูกต้อง 
รวดเร็ว รวมทั้งการสื่อสารกับหน่วยงานอื่นด้วย การดําเนินการมีทั้งด้านโทรศัพท์ เสียงตามสาย 
ไปรษณีย์ และระบบงานสารบรรณ ระบบสารสนเทศต่างๆ  มีแผนการปรนนิบัติบํารุงช่องทางการ
ส่ือสารผ่านระบบเครือข่ายและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  

3.2 กลยุทธ์ในการดำเนินการ (WAYS)(ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์)  
 เมื่อพิจารณาจากผลที่ได้มาจาก SWOT Analysis โดยได้เรียงลำดับความสำคัญของจุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคใน 5 ลำดับแรก แล้วนำ TOWS Matrix มาใช้เพื่อวิเคราะห์ทางเลือก
เชิงกลยุทธ์ที่เป็นไปได้ซึ่งได้ผลเป็นกลยุทธ์ต่างๆตามตารางต่อไปนี้ 
 



๒๔ 
ตารางที่ 8 ตารางวิเคราะห์ Strength และ Weakness 

Vision Strength Weakness 
ว ิ ส ั ยท ั ศน์  “เ ป ็ น  DIGITAL 
Comptroller ภายในป ี  พ.ศ.
2565 และม ุ ่ ง ส ู ่ ก า ร เ ป็ น 
SMART Comptroller ภายใน 
พ.ศ.2580 

S4: ผู้ปฎิบัติงานได้รับการดูแล
และมีการเติบโตตามสายงาน ไม่
ต ิดข ัด ม ีการจ ูงใจให ้ อยาก
ปฏิบัติงานและมีการปฏิบัติ ท่ี
เป็นธรรม  

W4: การขาดแคลนกำลังพลใน
ระบบราชการ ทำให้ต้องดึงกำลัง
พลจากส่วนอื่นมาแทนที่ กำลัง
พลต้องฝึกงานใหม ่

 S6: การสื่อสารเป็นเรื่องที่สำคัญ
ท ี ่ ส ุ ดในการบร ิหารองค ์ กร 
ผู้บริหารจึงมีการสื่อสารกับกำลัง
พลทุกนายเป็นประจำ ในวาระ
โอกาสต่างๆ รวมทั้งชี้แนวทางให้
กำลังพลได้เห็นถึงจุดหมายของ
องค์กรและการไปร่วมกัน 

W6: ค่านิยมร่วมบางอย่างได้
เปลี ่ยนแปลงไปแต่ เนื ่องจาก
บริบทของสังคมบางเวลายังไม่
เปลี่ยนทำให้การดำเนินงานไม่
เปล่ียนแปลงเร็วนัก 

 S1: การจัดการองค์กรที่ดีจะมี
ส่วนช่วยให้เกิดความคล่องตัวใน
การปฏิบัติงานลดความซ้ำซ้อน
หรือขัดแย้งในหน้าที ่ ช่วยให้
บุคลากรได้ทราบขอบเขตงาน
ความรับผิดชอบ มีความสะดวก
ในการต ิ ดต ่ อประสานงาน 
ผู้บริหารสามารถตัดสินใจในการ
บริหารจัดการได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็วทักษะในการปฏิบัติงาน
ของทรัพยากรบุคคลในองค์กร 
สามารถแยกได้เป็น 2 ด้าน คือ 
ท ั กษะ ในด ้ า น ง าน อ า ชี พ 
(Occupational Skills) อีกด้าน
คือทักษะ ความถนัด หรือความ
เช ี ่ ยวชาญพ ิ เศษ(Aptitudes 
and special talents) ซึ่ ง
องค์กรต้องส่งเสริมท้ัง 2 ด้านไป
ด้วยกันในการปฏิบัติงานตามกล
ยุทธ์เพื ่อให้บรรลุเป้าประสงค์
ตามที่กำหนดไว้ นอกจากการ
จัดโครงสร้างที่เหมาะสมและมี
กลยุทธ์ที ่ดีแล้ว การจัดระบบ
การทำงานก็มีความสำคัญ เช่า 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การพัฒนาทักษะของบุคลากร 
ยังไม่ถึงบุคคลมากนัก พบว่า
ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนา
บุคลากรในภาพรวมเป็นหลัก
ไม่ได้มุ่งเฉพาะที่ตัวบุคคลอย่าง
ชัดเจนมากนักโครงสร ้างของ
องค์กร มีความเหมาะสม มีส่วน
งานท ี ่ ร ั บผ ิ ดชอบใน เร ื ่ อ ง
วิเคราะห์ความเสี่ยง / การวาง
กลยุทธ์ขององค์กร อย่างชัดเจน 
แต่เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบัน
ส่วนงานดังกล่าวอาจตรวจสอบ
ได้ไม่ท่ัวถึงการขับเคล่ือนองค์กร
เชื่องช้าเนื่องจากองค์กรมีขนาด
ใหญ่ และหน่วยดำเนินงานแบบ
ราชการทำให้ยังไม่ตอบโจทย์ต่อ
การเปล่ียนแปลงอย่างรวดร็ว 



๒๕ 
ตารางที่ 9 ตารางวิเคราะห์  Opportunity 

โอกาส (Opportunity) 
กลยุทธ์เชิงรุก(SO 

Strategies) 
กลยุทธ์เชิงแก้ไขWO 

(Strategies) 
O1:  องค์กรเป็นผู ้ดำเนินการ
ด้านงบประมาณให้ส่วนราชการ
ต่างๆ เป็นที่เชื่อมั่นหรือยอมรับ 
ร่วมทั้งร่วมแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ
งบประมาณกับหน่วย เพื่อไม่ให้
เกิดข้อผิดพลาดได้  

  ตามว ิส ัยท ัศน ์ที ่กำหนดให้
องค ์ กร เข ้ า ส ู ่ เ ทค โน โ ลยี
สารสนเทศ ทำให้เป็นโอกาสเพิ่ม
ศักยภาพของระบบงานในรู้แบบ
ใหม่ๆ จากระบบสารสนเทศ 
หากดำเน ินการได้สำเร ็จ จะ
สามารถใช้ในการปฏิบัต ิงาน 
การวิเคราะห์ ฐานข้อมูล และมี
การควบคุมบังคับบัญชาได้อย่าง
มีประสิทธิภาพเข้า  สู ่ระบบ
ราชการ 4.0 อย่างสมบูรณ์ 

องค์กรต้องจัดให้มีการพัฒนา
บ ุ คลากรตามหน ้ าท ี ่ ต าม
ศ ั ก ย ภ า พ  ท ั น ต ่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลงและเหมาะสมต่อ
ช่วงวัยของพนักงานและรวมถึง
ปรับโครงสร้างองค์กรที่กระชับ
สามารถบริหารจัดการได้อย่าง
รวดเร็ว 

O2:  เป็นการวิเคราะห์นโยบาย
และกฎเกณฑ์ต่างๆของรัฐบาล ท่ี
น่าจะมีผลทั้งเชิงบวกและเชิงลบ 
ต่อการดำเนินการ 
 O3: เ ป ็ น ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห์
งบประมาณของ บก.ทท. ท่ีได้รับ
ตามกำลังของงบประมาณของ
ประเทศ และแนวโน ้ มของ
งบประมาณท่ีจะได้รับในอนาคต  
 
O4:  องค์กรมีนโยบายสนับสนุน
งบประมาณตามนโยบายของ
รัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของ
ส ังคมและร ักษาว ิถ ีช ีว ิตของ
ประชาชน ตามแต่ว ัฒนธรรม
ต่างๆในแต่ละภูมิภาค 

  

 O5: การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยี
ด ิจ ิตอล และนำมาใช ้ ในการ
ทำงานส่งผลต่อการดำเนินงาน
ให้รวดเร็วมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
รวมทั ้งองค์กรมีการหน่วยงาน
รองรับเทคโนโลยีไว้แล้ว 

 

 

 

 

 

 



๒๖ 
ตาราง 10 การวิเคราะห์  Threat 

T1: การดำ เน ิ น ก า ร ด ้ า น
งบประมาณมีข ้อจำกัดและมี
นโยบายใหม ่ ข ึ ้ นมากจาก
สถานการณ ์ โรคระบาดใน
ปัจจุบัน  

 การปร ับองค ์ กรให ้ เข ้ ากั บ
สถานการณ์โรคระบาดที ่ กิน
ระยะเวลายาวนาน เป็นเรื่องที่มี
ความท้าทายเพราะกระทบทุก
ส่วนขององค์กร ดังนั้นผลกระทบ
ที่องค์กรได้รับจะต้องได้รับการ
ป ้องก ันอย ่างด ี ในท ี ่น ี ้ ได ้แก่  
การงบประมาณ จะต้องลดความ
ร ุ น แร ง ขอ งส ่ วนท ี ่ ไ ด ้ รั บ
ผลกระทบ รวมทั ้งหาแนวทาง
การเตรียมงบประมาณในกรณี
เร่งด่วนไว้ด้วย 

 เสริสร้างบุคลากรให้มีความรู้
เรื่องเร่งด่วนคือโรคระบาดเรื่อง
ต ่ อมาค ื อ ความสามารถ ท่ี
ท ันสม ัยโดยตะหน ักถ ึ งการ
บร ิหารจ ัดการความเส ี ่ ยง ท่ี
เก ิดข ึ ้นจากภายนอกภายใน
องค์กร และนำเทคโนโลยีเข้ามา
ใช้งานมากขึ้น 

 T2: การดำเนินงานขององค์กร
เป็นไปอย่างดีในระยะเวลาท่ี
ผ ่ านมา ย ั ง เป ็ นองค ์ กร ท่ี
สนับสนุนรัฐบาลแต่จะถูกปรับ
ลดงบประมาณมาก หากมีเสียง
จากฝ่ายค้านในสภามาก 
 T3: ป ั จจ ั ย เส ี ่ ยงทางด ้ าน
เศรษฐก ิ จของโลกและไทย
เนื่องจากสภาวะถดถอยจากการ
แพร ่กระจายของโรคระบาด 
ส่งผลทั ้งทางตรงและทางอ้อม 
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
ทำให ้การคาดเดาเศรษฐกิ จ
เป็นไปได้ยากมากขึ้น 
T4: ใ น ก า ร เ ป ล ี ่ ย น แ ป ล ง
โครงสร้างประชากรเนื่องมาจาก
การเข ้ าส ู ่ ส ั งคมผ ู ้ ส ู งอายุ  
ประชากรว ั ยแรงงานลดลง 
ค ุ ณภาพของแร ง ง าน  ไ ม่
สอดคล้องต่อทิศทางการพัฒนา
ประเทศ ส่งผลเชิงลบต่อทุกภาค
ส่วนของชาติ 
 

  

 T5: ม ีเทคโนโลยี เข ้ามาใหม่
จำนวนมากทำให ้ เก ิ ดก าร
ตามหลังเทคโนโลยี  รวมทั้งการ
ใช้เทคโนโลยีเป็นช่องทางก่อการ
ร้าย และกระทำผิดต่างๆ ยากท่ี
จะระวังได้หมด  
 

 

 



๒๗ 
3.3 มาตรการ/ปัจจัยที่เก่ียวข้อง(MEANS)(แผนงาน/โครงการ/เคร่ืองมือ/กลไก)  
 จากการวิเคราะห์ข้างต้น สามารถวางมาตรการและแผนงานตามยุทธศาสตร์ ภายใน
ระยะเวลา 3 ปีโดยมี 3 กลยุทธ์ 6 แผนงาน ดังนี้  
เป้าหมาย 
 การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรถนะสูง โดยการดำเนินการด้านงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีกลยุทธ์ที่ใช้ดำเนินการ มีความมุ่งมั่นที่จะทำให้ กองบัญชาการกองทัพไทย มีความพร้อมและมี
ขีดความสามารถในการอํานวยการร่วมในการป้องกันประเทศ ท้ังในยามปกติและยามสงคราม  
 กลยุทธ์ที่ 1 ขีดความสามารถของระบบงานด้านปลัดบัญชีได้รับการพัฒนามุ่งสู่ระบบดจิิทัล 
ตามวิสัยทัศน์ของกองบัญชาการกองทัพไทย ที่ต้องการให้ส่วนราชการต่างๆมีขีดความสามารถด้าน
ดิจิทัล เพื่อที่จะให้ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์ในปัจจุบัน องค์กรจึงมีความมุ่งมั่นที่จะ
ดำเนินการตามวิสัยทัศน์นั้นและจากกลยุทธ์นี้องค์กรมีหน่วยงานท่ีรองรับระบบดิจิทัลอยู่แต่ก่อนแล้ว 
ได้มีการปรับแผนการปฎิบัติงานและจัดหารอุปกรณ์ที่จำเป็นเข้าไว้ใช้งาน จึงเชื่อได้ว่าจะสามารถ
ดำเนินการได้อย่างดี  
  แผนงานที่ 1 การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงานปลัดบัญชี บก.ทท โดยพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบงานปลัดบัญชี บก.ทท. ให้ตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน 
  แผนงานที่ 2 การฝึกอบรมเพื่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของ บก.ทท. เพื่อพัฒนา
ระบบการทํางานนําระบบ RTARF mail, RTARF Drive รวมถึง Application อื่น ๆ ท่ีพัฒนาโดย สส.
ทหารเข้ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อการลดขั้นตอน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 กลยุทธ์ที่ 2 การดูแลรักษาสถานท่ีและส่ิงอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานความพร้อมของส่ิง
อุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฎิบัติหน้าท่ี มีความจำเป็นอย่างยิ่ง การจะทำให้พร้อมอยู่ตลอดเวลานั้นจำเป็นท่ีจะต้อง
มีแผนในการจัดหา จัดเก็บ ใช้งาน การจำหน่าย ท่ีมีประสิทธิภาพรวมถึงสถานท่ีด้วย จะต้องมีการจัดสถานท่ี
ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย มีที่เก็บอุปกรณ์ คลังและที่สันทนาการ ส่วนการศึกษา ทั้งหมดนี้เพื่อให้กำลงัพล
ทุกนายได้ใช้งาน จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับกำลังพลได้อย่างเต็มท่ี 
  แผนงานที่ 1 การดูแลสถานที่ เช่น ความสะอาด ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้าดูและสถานท่ี 
จัดเตรียมเครื่องมือ และส่ิงอํานวยความสะดวกให้พร้อมใช้งาน 
  แผนงานที่ 2 การปรนนิบัติบํารุงอุปกรณ์สารสนเทศต่างๆให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ดูแล
เครื่องมือ และส่ิงอํานวยความสะดวกให้พร้อมใช้งาน 
 กลยุทธ์ที่ 3 มีระบบการติดต่อส่ือสารสําหรับการปฏิบัติงาน  
เพื่อให้กำลังพลได้รับมอบงาน ได้รับทราบ ได้เข้าใจถึงระบบงานขององค์กร โดยมีการสื่อสารถึงกันอย่าง
ใกล้ชิดมีความถูกต้อง รวดเร็ว รวมทั้งการสื่อสารกับหน่วยงานอื่นด้วย การดําเนินการมีทั้งด้านโทรศัพท์ 
เสียงตามสาย ไปรษณีย์ และระบบงานสารบรรณ ระบบสารสนเทศต่างๆ  มีแผนการปรนนิบัติบํารุงช่อง
ทางการส่ือสารผ่านระบบเครือข่ายและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  
  แผนงานที่ 1 ดําเนินการด้านโทรศัพท์ เสียงตามสาย การไปรษณีย์ และระบบงานสาร
บรรณ โดยปรับปรุงช่องทางของการส่ือสารและการประชาสัมพันธ์ให้ข้อมูลข่าวสาร ให้พร้อมใช้งาน 
  แผนงานที่ 2 ปรนนิบัติบํารุงช่องทางการส่ือสารผ่านระบบเครือข่าย โดยตรวจสอบช่อง
ทางการส่ือสารและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในระบบเครือข่าย ให้พร้อมใช้งานรวมท้ัง การปรนนิบัติ
บํารุง 
 



 

บทที่ ๔ 

ข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์ 
ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการนำแผนฯ ไปใช ้
 ยุทธศาสตร์ท่ีจะนำไปใช้ใน สำนักงานปลัดบัญชีทหารใช้เพื่อเป็นแนวทางท่ีจะสามารถดำเนินการได้
ตามเป้าหมายในช่วงระยะเวลาท่ีกำหนดไว้ โดยมีความจำเป็นต้องปรับปรุงแผนงานให้ทันสมัยอยู่เสมอ ตาม
ช่วงสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยในการขับเคลื่อนองค์กรนั้น ย่อมจะต้องเผชิญกับปัญหา อุปสรรค และความ
ท้าทายต่างๆ อย่างแน่นอน เพราะการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นในปัจจุบันมีความรวดเร็วมาก ท้ังประเด็นด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรด้านอื่นๆ ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้าน เทคโนโลยี และสภาวการณ์ต่างๆ ใน
โลก  รวมทั้งโรคระบาดซึ่งขณะนี้เป็นสาเหตุหลักในการทำให้ประเทศชาติเสียหาย กระทบต่อทุกภาคส่วน
ของสังคม องค์กรจะต้องทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตามจะต้องมีการกำหนดกรอบการ
ปฏิบัติงาน ในที่นี้คือ การดำเนินการด้านงบประมาณของสำนักงานปลัดบัญชีทหาร ได้กำหนดไว้ภายใน
ระยะเวลาปานกลาง คือ 3 ปี โดยมีแผนงาน 3 แผนและมีกลยุทธ์ 6 กลยุทธ์ เพื่อท่ีจะให้บรรลุกับเป้าหมาย
ของ กองบัญชาการกองทัพไทย ท่ีต้ังไว้  
 ๑. การสร้าง และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในแผนปฏิบัติราชการ  
     การสร้าง และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในแผนปฏิบัติราชการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ 
ของสำนักปลัดบัญชีทหาร แก่หน่วยงาน แผนก กองงาน หรือทุกภาคส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ต้ัง
ตากระบวนการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อการกำหนดแผนพัฒนางานด้าน
งบประมาณ ระยะเวลา 3 ป ี(2566-2568) ของ สำนักงานปลัดบัญชีทหาร การประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติ
ราชการ เพื่อให้รับทราบ เข้าใจ เข้าถึงการพัฒนา และตระหนักถึงความสำคัญ 
 ๒. การสร้างความเชื่อมโยงกับแผนอื่นๆในการกำหนดแผนปฏิบัติราชการ 
     การสร้างความเชื่อมโยงกับแผนอื่นๆในการกำหนดแผนพัฒนางานด้านงบประมาณ ระยะเวลา 
3 ป ี(2566-2568) ของ สำนักงานปลัดบัญชีทหารได้คำนึงถึงการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม
กลุ่มงานที่มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย รวมทั้งแนวทางของแผนการบูรณาการงบประมาณตามแผน
กลาโหม ไปเป็นส่วนหนึ่งของแผนงาน และการดำเนินงานของทุกกอง ทุกแผนก หรือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง
ท้ังภายในและภายนอกหน่วย 
 ๓. การประชาสัมพันธ์ 
     การประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรับทราบ และตระหนักถึงความสำคัญของ
แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดบัญชีทหาร จึงกำหนดให้มีการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้ ความ
เข้าใจ และเผยแพร่ข้อมูลวิธีการดำเนินงานตามกลุ่มงานแก่กลุ่มเป้าหมาย ท้ังภายในและภายนอก สำนักงาน
ปลัดบัญชีทหาร เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าใจถึงการดำเนินงาน และเขา้ร่วมในการขับเคล่ือนการดำเนินงานตามแผน 
ให้บรรลุเป้าหมายท่ีกำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔. การรายงาน ติดตาม และประเมินผล 
     การติดตามผล การติดตามผลดำเนินงานทั้งความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องในการ
ดำเนินงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานตามกลุ่มแผนปฏิบัติราชการในระยะครึ่งแผนและครึ่งปี สุดท้าย
ของแผนปฏิบัติราชการ เพื่อประเมินลัพธ์และผลกระทบในการปฏิบัติราชการแต่บะกบุ่มงาน ให้ทันต่อ
สถานการณ์การเปล่ียนแปลงต่างๆ และนำไปใช้ในการปรับและกำหนดแผนการปฏิบัติราชการในระยะต่อไป 
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