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บทคัดย่อ 
 

ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ได้กรุณาอนุมัติแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการกองทัพไทย  
พ.ศ.2563 - 2565 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการและจัดสรรทรัพยากร โดยมีการบริหาร
จัดการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย แม่นย า ทันเวลา มีระบบที่สนับสนุนการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็น
ศูนย์กลาง (Network Centric Operations : NCO) เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้
เป็นที่ยอมรับ และได้รับความเชื่อมั่นจากเหล่าทัพ รวมทั้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และเข้าสู่การเป็น 
Digital Headquarter ในปี พ.ศ.2565 และเป้าหมายระยะยาวที่จะเป็น SMART HQ ในปี พ.ศ.2580 
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มุ่งเน้นให้องค์กร และบุคลากรใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล
เป็นเครื่องมือส าคัญในการยกระดับและพัฒนาทั้งด้านนวัตกรรม ข้อมูล ทรัพยากรมนุษย์ และ
ทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ว่า 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง” 

กรมยุทธการทหาร ได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมยุทธการทหาร พ.ศ.2561 – 2565 
เพ่ือรองรับเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.2563 – 2565  
ในการขับเคลื่อนก าลังพลให้พร้อมเข้าสู่การเป็น Digital Headquarter โดยได้ก าหนดแผนงาน
โครงการ และตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายในแต่ละปี พร้อมก าหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน  

การจัดท าเอกสารวิชาการฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เ พ่ือ  1) ตรวจสอบและวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการเสริมสร้างขีดสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลก าลังพลของส านักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร ที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนตามเป้าหมาย 
Digital Headquarter ของกองบัญชาการกองทัพไทย 2) จัดท าแผนปฏิบัติราชการเสริมสร้างขีดสมรรถนะ
การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของก าลังพล ส านักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร 
กองบัญชาการกองทัพไทย ตามเป้าหมาย Digital Headquarter ในปี พ.ศ.2565 ของกองบัญชาการ
กองทัพไทย และ 3) เสนอแนวทางยุทธศาสตร์แก่ผู้บริหารส านักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร 
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด พร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้กับผู้บังคับบัญชาในด้านการบริหารก าลังพล เพ่ือการมุ่งไปสู่การเป็น 
SMART HQ ให้ได้ในที่สุด 

จากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกองค์กรของส านักนโยบาย       
และแผน กรมยุทธการทหาร พบว่าควรจัดท ากลยุทธ์เชิงรุกในการพัฒนาองค์กร โดยเน้นการพัฒนา 
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเข้าขับเคลื่อนการปฏิบัติ งานร่วมกับจุดแข็งขององค์กร และน าจุดแข็ง 
ขององค์กรสร้างกลยุทธ์เชิงป้องกันเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้กับก าลังพลโดยผลลัพธ์จะก่อให้เกิด 
การปฏิบัติงานประสานสอดคล้อง รวดเร็ว ถูกต้อง  ทันเวลา มีมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพ  
อย่างต่อเนื่องต่อไป 



ข 
 

 

ค าน า 
 

เทคโนโลยีดิจิทัลถูกใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนในทุกภาคส่วน รฐับาลได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญของการเพ่ิมประสิทธิภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขันด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ จึงมีการก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) และนโยบายประเทศไทย 4.0 ที่มุ่งเน้นให้องค์กร 
และบุคลากรใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือส าคัญในการยกระดับและพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานทั้งด้านนวัตกรรม ข้อมูล ทรัพยากรมนุษย์ และทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

การขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย 4.0 นั้น รัฐบาลจะต้องปรับกระบวนทัศน์การท างาน  
การให้บริการของภาครัฐ กระบวนการคิดของข้าราชการให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้วยการน าระบบ
ดิจิทัลมาช่วยในการด าเนินงาน โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นหลัก ซึ่งจากนโยบาย
ดังกล่าวท าให้หน่วยงานต่างๆ ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และสมรรถนะทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น เพ่ือตอบสนองกับความเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลง 
อย่างรวดเร็วรองรับการท างาน และน าพาประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ 

แผนปฏิบัติราชการเสริมสร้างขีดสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีของก าลังพล  
ส านักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ตามเป้าหมาย  Digital 
Headquarter ในปี พ.ศ.2565 ที่น าเสนอในเอกสารวิชาการฉบับนี้ เป็นการตรวจสอบและวิเคราะห์
สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ทั้งภายใน ภายนอก และวิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์  
เพ่ือก าหนดเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ในการด าเนินการรวมถึงมาตรการหรือปัจจัย 
ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะก าลังพล 

ผู้ศึกษาหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องในการน าผล
การศึกษาไปใช้เป็นกรอบแนวทางน าไปสู่การปฏิบัติ ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาก าลังพล           
ของกรมยุทธการทหารในภาพรวมให้เป็นองค์กรน าด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือให้กองบัญชาการ
กองทัพไทยบรรลุเป้าหมายการเป็น “DIGITAL HQ” ต่อไป 
 
 
 

นาวาอากาศเอก วรกฤษ  เข็มแป้นพะเนา 
นักศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 14                                                                     



ค 
 

สารบัญ 
 

บทคัดย่อ...... ..................................................................................................................................... ก 
ค าน า............ ..................................................................................................................................... ข 
สารบัญ........ ...................................................................................................................................... ค 
สารบัญตาราง ..................................................................................................................................... ง 
สารบัญแผนภาพ ............................................................................................................................... จ 
บทที่  1 บทน า ........................................................................................................................... 1 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา ....................................................................... 1 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา ........................................................................................... 4 
1.3 ขอบเขตของการศึกษา .................................................................................................. 4 
1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา .................................................................................................... 5 
1.5 ข้อจ ากัดของการศึกษา ................................................................................................. 6 
1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ............................................................................................ 6 

     1.7        ค าจ ากัดความ………………………………………………………………… ………………………………….6 

บทที่  2     การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมและการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ .................................... 8 
2.1 สภาวะแวดล้อมภายนอก .............................................................................................. 8 
2.2 สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ......................................................................... 13 
 2.3    การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์……………………………………………………………… 39 

    2.4 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์(SWOT Analysis)……….……………………45 
บทที่  3 แผนขององค์กร .......................................................................................................... 56 

3.1 เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (END) ................................................................................. 56 
3.2 แนวทางในการด าเนินการ (WAYS) ............................................................................. 57 
3.3 มาตการ/เครื่องมือ/ปัจจัยที่เก่ียวข้อง (MEANS) .......................................................... 63 

บทที่  4 ข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์ ....................................................................................... 71 
 ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการน ายุทธศาสตร์ไปใช้……….…………………………….71 

บรรณานุกรม ................................................................................................................................... 73 
ประวัติย่อผู้วิจัย ............................................................................................................................... 74 

 
 



ง 
 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที่ 2-1 ก าลังพลส านักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร ................................................... 42 
ตารางที่ 2-2 ก าลังพลส านักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร จ าแนกตามอายุและวุฒิการศึกษา ...... 43 
ตารางที่ 2-3 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในโดยใช้ Mckinsey 7-s Framework ................... 46 
ตารางที่ 2-4 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกโดยใช้ CPEST ................................................. 47 
ตารางที่ 2-5 แสดงค่าน้ าหนักของรายการปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายใน ................................................. 48 
ตารางที่ 2-6 แสดงค่าน้ าหนักของรายการปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอก .............................................. 48 
ตารางที่ 2-7 การจัดความส าคัญของปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็ง (Strength) .................................... 49 
ตารางที่ 2-8 การจัดความส าคัญของปัจจัยภายในที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses)..............................50 
ตารางที่ 2-9 การจัดความส าคัญของปัจจัยภายในที่เป็นจุดโอกาส (Opportunities)........................51 
ตารางที่ 2-10 การจัดความส าคัญของปัจจัยภายในที่เป็นจุดอุปสรรค (Threats)…………………………52 
ตารางที่ 3-1 Tows Matrix…………………………………………………………………………………….……………..58 
ตารางที่ 3-2 การวิเคราะห์ Tows Matrix……………………………………………………………………………....60 
ตารางที่ 3-3 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map)..............................................................................64 
ตารางที่ 3-4 ตัวอย่างแผนการด าเนินการเสริมสร้างขีดสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล..65 
 
 
 
  



จ 
 

สารบัญแผนภาพ 
 

แผนภาพที่ 2-1 ภูมิทัศน์ดิจิทัลของประเทศไทยในระยะเวลา 20 ปี.....................................................9 

แผนภาพที่ 2-2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม...............................................10 

แผนภาพที่ 2-3 แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563-2565) กระทรวงกลาโหม....................14 

แผนภาพที่ 2-4 โครงสร้างการจัดกระทรวงกลาโหมตาม พ.ร.บ.การจัดส่วนราชการกระทรวงกลาโหม 

พ.ศ.2551……………………………………………………………………………………………….....16 

แผนภาพที่ 2-5 แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล ระยะที่1 (พ.ศ.2563-2565) กองบัญชาการกองทัพไทย………17 

แผนภาพที่ 2-6 โครงสร้างการจัดกองทัพไทยตาม พ.ร.บ.การจัดส่วนราชการกระทรวงกลาโหม  

                    พ.ศ.2551................................................................................................................19  

แผนภาพที่ 2-7 เป้าหมายปี 2565 และวิสัยทัศน์ปี 2580 ของกองบัญชาการกองทัพไทย.................20 

แผนภาพที่ 2-8 เป้าหมายปี 2565 ของกองบัญชาการกองทัพไทย……………………………………………..21 

แผนภาพที่ 2-9 วิสัยทัศน์ปี 2580 ของกองบัญชาการกองทัพไทย……………………………………………...22 

แผนภาพที่ 2-10 ความเชื่อมโยงและการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการรองรับยุทธศาสตร์ชาติ..........23 

แผนภาพที่ 2-11 RTARF Roadmap ของกองบัญชาการกองทัพไทย...............................................24 

แผนภาพที่ 2-12 บทสรุปผู้บริหารการเปลี่ยนผ่านสู่ DIGITAL HQ……………………………………………..25 

แผนภาพที่ 2-13 โครงสร้างการจัดกรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย............................27 

แผนภาพที่ 2-14 วิสัยทัศน์กรมยุทธการทหารดิจิทัล (DIGITAL-J3) ปี 2565……………………………….28 

แผนภาพที่ 2-15 วิสัยทัศน์กรมยุทธการทหารดิจิทัล (SMART-J3) ปี 2580…………………………………28 

แผนภาพที่ 2-16 Roadmap ของกรมยุทธการทหาร……………………………………………………………….30 

แผนภาพที่ 2-17 โครงสร้างการจัดส านักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร…………………………….36 

แผนภาพที่ 2-18 กรอบแนวคิดแผนปฏิบัติราชการส านักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร………37 

แผนภาพที่ 2-19 Roadmap ส านักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร…………………………………..38 

แผนภาพที่ 2-20 SWOT Analysis………………………………………………………………………………………...45 

แผนภาพที่ 2-21 Boston Model………………………………………………………………………………………….53 

แผนภาพที่ 2-22 การประเมินต าแหน่งทางยุทธศาสตร์……………………………………………………………..54 

 
 



 

บทที่ 1 

บทน า 
 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ความเจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เกิดจากการสั่งสม ถ่ายทอด
ความรู้ และความเจริญของมนุษย์ท าให้สังคมทุกหน่วย ทุกระดับ จ าเป็นต้องปรับตัวโดยมิอาจปฏิเสธได้ 
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวผลักดันให้เกิดพลวัตของเทคโนโลยี สังคม เศรษฐกิจ ตลอดจนลักษณะ 
การด าเนินงานของทุกองค์การไปอย่างไม่หยุด เมื่อโลกได้เข้าสู่ยุคดิจิทัล (Digital) ระบบอนาล็อก 
(Analog) แบบเดิมถูกแทนที่เกือบสิ้นเชิง เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Information and 
Communication Technology : ICT) ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องมือส าหรับสนับสนุนการปฏิบัติงาน
เช่นดังเดิมอีกต่อไป เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital technology) มีวิวัฒนาการและการพัฒนาอย่างรวดเร็ว 
รวมทั้งกอ่ให้เกิดคุณประโยชน์อย่างมากมายหลากหลายด้าน ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทั่วโลกได้มเีทคโนโลยี
ดิจิทัลเป็นพลังขับเคลื่อนหลักท่ีส าคัญของการพัฒนาในด้านต่างๆ รวมถึงการสร้างการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม นอกจากนี้เทคโนโลยีดิจิทัลยังมีบทบาทส าคัญที่ท า
ให้โลกมีการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด เช่น เทคโนโลยีประมวลผลแบบคลาวด์  (Cloud 
computing) เทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data analytics) อินเทอร์เน็ตที่สามารถ
เชื่อมต่อได้ทุกสรรพสิ่ง (Internet of things) เทคโนโลยีอุปกรณ์การสื่อสารชนิดเคลื่อนที่ที่สามารถ
เชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตแบบทุกที่ทุกเวลา (Mobile/ Wearable computing) ปัญญาประดิษฐ์  
(Artificial intelligence) เทคโนโลยีสื่อสารที่มีความเร็วและมีคุณภาพสูง (New communications 
technology) และเทคโนโลยีเพ่ือความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cyber security) เป็นต้น  จะเห็นได้
ว่าในโลกปัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลก าลังมีบทบาทส าคัญที่ท าให้ เกิดความเจริญก้าวหน้าและการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมากมายและรวดเร็วและก าลังเกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยภายใต้การเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าว การปรับตัวเพ่ือให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์ และคุณค่าสูงสุด จึงเป็นกลไกส าคัญในการน าไปสู่การพัฒนาที่มั่นคงและยั่งยืน น าไปสู่การ
หลอมเข้ากับชีวิตมนุษย์ส่วนใหญ่ของโลก และเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรูปแบบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
กระบวนการการผลิต รูปแบบการค้า รูปแบบการบริการ และรูปแบบทางสังคมอ่ืนๆ อย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้ เช่น การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลทั้งจากระยะใกล้ หรือระยะทางไกลข้ามทวีปโดยไม่มีข้อจ ากัด 
ดังนั้น ประเทศต่างๆทั่วโลกจึงจ าเป็นต้องเข้าถึง เรียนรู้ พัฒนา และน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็น
เครื่องมือที่ส าคัญในการขับเคลื่อน และพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ทั้งในบริบทของ
การเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร 
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 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเช่นเดียวกับในหลายประเทศ
ทั่วโลก โดยนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างมาก
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเทคโนโลยีดิจิทัลถูกใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศในทุกภาคส่วน 
โดยประเทศไทย ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเพ่ิมประสิทธิภาพ และขีดความสามารถในการแข่งขัน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รัฐบาลจึงมีการก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) และนโยบายประเทศไทย 4.0 
ที่มุ่งเน้นให้องค์กรและบุคลากรใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาเป็นเครื่องมือส าคัญในการยกระดับ
และพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งด้านนวัตกรรม ข้อมูล ทรัพยากรมนุษย์ และทรัพยากรอ่ืนๆเพ่ือขับเคลื่อน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” การขับเคลื่อน
นโยบายประเทศไทย 4.0 นั้น รัฐบาลจะต้องปฏิรูปปรับกระบวนทัศน์การท างานการให้บริการของภาครัฐ 
กระบวนการคิดของข้าราชการให้เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงด้วยการน าระบบดิจิทัลมาช่วยในการ
ด าเนินงาน โดยค านึงถึงความต้องการของประชาชนเป็นหลัก ซึ่งจากนโยบายดังกล่าวท าให้หน่วยงาน
ต่างๆ ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ และสมรรถนะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากข้ึน
เพ่ือตอบสนองกับความเปลี่ยนแปลงของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รองรับการท างาน  
และน าพาประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสมบูรณ์แบบ 
 หลายองค์กรชั้นน าของโลกได้น าแนวคิดของสมรรถนะ (Competency) ไปใช้เป็นเครื่องมือ 
ในการบริหารงานขององค์กรมากยิ่งขึ้น ซึ่งจากการส ารวจพบว่ามี 708 บริษัททั่วโลกได้น าแนวคิด
สมรรถนะไปใช้ โดยเป็น 1 ใน 25 เครื่องมือที่ได้รับความนิยม และได้รับความนิยมเป็นอันดับ 3  
รองจาก Corporate Code of Ethics และ Strategic Planning ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสมรรถนะหลัก 
มีบทบาทส าคัญที่จะช่วยให้งานประสบความส าเร็จ จึงท าให้มีผู้สนใจศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับ  
การน าหลักการของสมรรถนะมาปรับใช้เพ่ิมมากขึ้น  สมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ 
คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่ท าให้
บุคคลสามารถน าเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารมาใช้เพ่ือสร้างผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ในยุคดิจิทัล เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลงที่ต้องการพัฒนาก าลังคนให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้น 
นอกเหนือจากสมรรถนะที่มีอยู่โดยการพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล (Digital Competency) ซึ่งเป็นทักษะ
ที่มีความต้องการในทุกภาคส่วนและทุกสาขาอาชีพ ที่ต้องได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะที่เพียงพอ
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและอุปกรณ์ดิจิทัล (Digital Device) มาใช้ในการติดต่อสื่อสาร การปฏิบัติงาน 
การเรียนรู้ การพัฒนาตนเอง การท างานร่วมกันและสร้างการมีส่วนร่วมในสังคมหรือใช้เพ่ือปรับปรุง
พัฒนากระบวนการท างานหรือระบบงานในองค์กรให้มีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ เพ่ิมความปลอดภัย 
เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นแก่ผู้รับบริการ และสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการยกระดับงานให้มี
คุณค่าสูงขึ้น  
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 ส าหรับองค์กรที่เป็นหน่วยงานภาครัฐนั้น เป็นที่ทราบกันดีว่าการปรับตัวทางด้านเทคโนโลยี
เป็นเรื่องที่ท าได้ค่อนข้างยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มบุคลากรที่มีช่วงอายุมากกว่า 45 ปีขึ้นไป  
จะยังไม่สามารถปรับตัวและเรียนรู้ให้เท่าทันหรือเข้ากับเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ ดังนั้น เพื่อให้มีการเรียนรู้ 
ปรับตัวให้พร้อมกับการปฏิบัติงานได้อย่างทันท่วงที ตอบสนองผู้บังคับบัญชาและผู้มาใช้บริการได้ 
(Stage holder) ส านักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ตระหนัก
และเล็งเห็นถึงความส าคัญในการพัฒนาสมรรถนะของก าลังพลให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
เทียบเท่ากับองค์กรชั้นน า จึงต้องมีการก าหนดสมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน และเพ่ือเป็น
การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารให้สอดคล้อง
กับ Road map ของกองบัญชาการกองทัพไทยที่จะเป็นองค์กรนวัตกรรม ในปี พ.ศ.2564  
เป็น Digital Headquarter ในปี พ.ศ.2565 ได้มีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็น Digital HQ โดยการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็ง มีความเป็นเลิศด้านการอ านวยการร่วมทุกมิติ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในการ  
ใช้ระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย แม่นย า ถูกต้อง ทันเวลา บริหารจัดการข้มูลด้วยเทคโนโลยี พร้อมทั้ง
การสนับสนุนการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operations : NCO) 
อาทิ ระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์ ระบบเชื่อมโยงทางยุทธวิธีร่วม ตลอดจนมีระบบงานข่าวกรอง  
ทางทหารระดับยุทธศาสตร์ที่มีความพร้อม มีความสามารถในการประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า  
มีค่าความถูกต้องของข่าวกรองสูง พร้อมทั้งเพ่ิมเติมขีดความสามารถในการต่อต้านการก่อการร้ายสากล 
การปฏิบัติการด้านการข่าวและการต่อต้านการข่าวกรองในระดับยุทธศาสตร์ รวมทั้งการพัฒนา
ประเทศและช่วยเหลือประชาชน การบรรเทาสาธารณภัย การส ารวจและจัดท าแผนที่ การปฏิบัติการ
เพ่ือสันติภาพ การพัฒนาขีดความสามารถด้านไซเบอร์ การสร้างความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน
และมิตรประเทศ ตลอดจนการประสานการปฏิบัติ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
(กองบัญชาการกองทัพไทย, 2563) 
 จากความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาดังกล่าว จะเห็นได้ว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลง 
เป็นพลวัตอย่างต่อเนื่อง การปรับตัวขององค์กรในปัจจุบันโดยเฉพาะหน่วยงานราชการถือว่า  
เป็นหน่วยงานส าคัญที่จะสามารถผลักดันการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรีมความพร้อม
ของก าลังพล ส านักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร ที่มีความส าคัญต่อการป้องกันราชอาณาจักรไทย 
ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความสนใจที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
การปฏิบัติงานของก าลังพลส านักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 
ตามเป้าหมาย Digital Headquarter ในปี พ.ศ.2565 ของกองบัญชาการกองทัพไทย เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลพ้ืนฐานส าหรับการพัฒนาแบบประเมินสมรรถนะดิจิทัล  และเป็นแนวทางในการพัฒนา
สมรรถนะดิจิทัลของก าลังพล ส านักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร ให้ทันกับกาลเวลาปัจจุบัน 
ที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแพร่หลายอย่างรวดเร็ว  
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

 1.2.1 เพ่ือตรวจสอบและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการเสริมสร้างขีดสมรรถนะ
การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลก าลังพลของส านักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร ที่ส่งผล
ต่อการขับเคลื่อนตามเป้าหมาย Digital Headquarter ของกองบัญชาการกองทัพไทย 
 1.2.2 เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติราชการเสริมสร้างขีดสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลของก าลังพล ส านักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ตามเป้าหมาย 
Digital Headquarter ในปี พ.ศ.2565 ของกองบัญชาการกองทัพไทย 
 1.2.3 เพ่ือเสนอแนวทางยุทธศาสตร์แก่ผู้บริหารส านักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร 
 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

 1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  การศึกษาในครั้งนี้จะศึกษาแผนปฏิบัติราชการเสริมสร้างขีดสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของก าลังพล ส านักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร ตามเป้าหมาย Digital 
Headquarter ของกองบัญชาการกองทัพไทย (พ.ศ.2564 - 2565) ประกอบด้วย  
  1.3.1.1 สมรรถนะในปฏิบัติงาน (Competency) 
   พัฒนาก าลังพล ส านักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร ตามเป้าหมาย 
Digital HQ ของกองบัญชาการกองทัพไทย (พ.ศ.2564 - 2565) ให้พร้อมเข้าสู่การท างานผ่านระบบ
ดิจิทัลโดยเน้นในด้านการส่งเสริมการพัฒนาทักษะ ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยีเฉพาะด้าน 
ให้กับก าลังพลที่ปฏิบัติงานเพ่ือรองรับความต้องการของงานเกี่ยวกับดิจิทัลในอนาคต 

  1.3.1.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
   สาระส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติฉบับที่  12  
มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพของคน เพราะคนคือหัวใจส าคัญที่สุดของประเทศจึงต้องส่งเสริมให้มี 
คุณภาพชีวิตที่ดี ลดความเหลื่อมล้ าภายประเทศเพ่ิมโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงการศึกษา  
พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเพ่ิมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือรองรับ 
การปฏิบัติงานผ่านระบบดิจิทัล 

 1.3.2 ขอบเขตด้านประชากร 
  ประชากรและกลุ่มเป้าหมาย การศึกษาในครั้งนี้ได้ด าเนินการศึกษากลุ่มบริหารระดับสูง 
กลุ่มบริหารระดับกลาง กลุ่มบริหารระดับต้น กลุ่มนายทหารสัญญาบัตรปฏิบัติการ และกลุ่มนายทหาร
ประทวนปฏิบัติการของส านักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 
 1.3.3 ขอบเขตด้านเวลา 
  การศึกษาในครั้งนี้ใช้เวลาในการด าเนินการรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปผล 
ในห้วงตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน 2564 
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1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา 
 1.4.1 การรวบรวมข้อมูล 

 1.4.1.1 ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่พึงประสงค์ เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ส าหรับการปฏิบัติงานของก าลังพลส านักนโยบาย
และแผน กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย โดยสังเคราะห์จากสมรรถนะขององค์กร
หน่วยงาน นักวิชาการต่างๆ โดยใช้ความถี่ที่ตรงกันจ านวน 5 ขึ้นไปมาก าหนดเป็นกรอบสมรรถนะ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่พึงประสงค์ 

 1.4.1.2 รวบรวมข้อมูลโดยสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิจากกรมการสื่อสารทหาร ศูนย์ไซเบอร์ทหาร 
และกองกรรมวิธีข้อมูล กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย จ านวนรวม 5 คน 

 1.4.1.3 พัฒนาแบบสอบถามส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยน าแบบสอบถามให้
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) น ามาหาค่าดัชนี 
ความสอดคล้อง (Index of Item – Objective Congruence: IOC) ระหว่าง 0.67 – 1.00 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์
ที่สามารถน าเครื่องมือไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้  

 1.4.1.4 น าแบบสอบถามฉบับร่างน าไปทดลองใช้ (Try out) กับบุคลากรที่ไม่ใช่ประชากร
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ซึ่งเป็นองค์กรที่มีความคล้ายคลึงกันในการปฏิบัติงาน แล้วน าข้อมูลที่ได้มาหา
ความเชื่อมั่นของข้อมูล (Reliability) โดยค่าสัมประสิทธิ์พบว่ามีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.75 

 1.4.1.5 เก็บรวบรวมข้อมูล โดยกลุ่มประชากรเป้าหมาย จ านวน 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มบริหาร
ระดับสูง จ านวน 3 ตัวอย่าง กลุ่มบริหารระดับกลาง จ านวน 5 ตัวอย่าง  กลุ่มบริหารระดับต้น จ านวน 15 ตัวอย่าง 
กลุ่มนายทหารสัญญาบัตรปฏิบัติการ จ านวน 15 ตัวอย่าง และกลุ่มนายทหารประทวนปฏิบัติการ จ านวน 
35 ตัวอย่าง 
 1.4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
  1.4.2.1 น าข้อมูลที่รวบรวมได้ซึ่งเป็นเครื่องมือตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายใน 
( Internal Environment) ตามกรอบคุณลักษณะขององค์กร 7 ประการของ  McKinsey และ
ตรวจสอบสภาพแวดล้อมภายนอกตามกรอบการวิเคราะห์ปัจจัยทั่วไป CPEST Analysis ด้วยการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ด้วย SWOT Analysis เพ่ือตรวจสอบจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรคขององค์กร 
  1.4.2.2 น าข้อมูลจากการวิเคราะห์ SWOT Analysis ที่มีค่าสูงสุด 5 อันดับแรกของแต่ละด้าน
น ามาสร้างตาราง TOWS Matrix ของแต่ละประเภท ผลที่ เกิดขึ้นจากตารางนี้จะแสดงกลยุทธ์
ทางเลือกของส านักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร ในการที่จะพัฒนาก าลังพลของส านัก
นโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร ต่อไป 
  1.4.2.3 พัฒนายุทธศาสตร์ และกลยุทธ์จากการวิเคราะห์ TOWS Matrix เพ่ือน าไป
จัดท าแผนปฏิบัติราชการเสริมสร้างขีดสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของก าลังพล 
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ส านักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ตามเป้าหมาย Digital 
Headquarter ในปี พ.ศ.2565 ของกองบัญชาการกองทัพไทย 
  1.4.2.4 เสนอแนวทางยุทธศาสตร์แก่ผู้บริหารส านักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร
เพ่ือน าเรียนยุทธศาสตร์การพัฒนานี้ไปยังเจ้ากรมยุทธการทหาร และขยายผลไปสู่ส านัก ศูนย์ หน่วย
ขึ้นตรง กรมยุทธการทหาร ส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย และหน่วยงานที่สนใจอื่นๆ 
 

1.5 ข้อจ ากัดของการศึกษา 
 ระยะเวลาในการด าเนินการศึกษามีเพียง 3 เดือน ซึ่งอาจส่งผลให้ไม่สามารถรวบรวมข้อมูล  
เพ่ือน ามาวิเคราะห์ได้ครบถ้วนเท่าที่ควร ประกอบกับกลุ่มประชากรตัวอย่างในส านักนโยบายและแผน 
กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย มีภารกิจหลากหลาย มีการเดินทางไปราชการอย่าง
ต่อเนื่องเป็นจ านวนมากอาจท าให้ไม่สามารถตอบแบบสอบถามได้ครบถ้วน 

 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.6.1 ทราบสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการเสริมสร้างขีดสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนตามเป้าหมาย Digital Headquarter ของกองบัญชาการ
กองทัพไทย 
 1.6.2 ได้แผนปฏิบัติราชการเสริมสร้างขีดสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของ
ก าลังพลส านักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร ตามเป้าหมาย Digital Headquarter ในปี พ.ศ.2565 
ของกองบัญชาการกองทัพไทย 
 1.6.3 ไดแ้นวทางยุทธศาสตร์น าเสนอแก่ผู้บริหารส านักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร 
 

1.7 ค าจ ากัดความ 
 อ้างอิงจาก กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (2559). แผนพัฒนาดิจิตอล  
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 

 1.7.1 สมรรถนะในการท างาน (Competency) หมายถึง บุคลิกลักษณะที่ซ่อนอยู่ภายใน
ปัจเจกบุคคล ซึ่งสามารถผลักดันให้บุคคลนั้น สร้างผลการปฏิบัติงานที่ดีหรือตามเกณฑ์ ที่ก าหนด 
ในงานที่รับผิดชอบ สมรรถนะบุคคลมีที่มาจากพ้ืนฐานความรู้ (Knowledge) ทักษะ (Skill) วิธีคิด  
(Self - Concept) และคุณลักษณะส่วนบุคคล (Attributes) ที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อผลสัมฤทธิ์ 
ของการท างานของบุคคลนั้นๆ สมรรถนะจะท าให้บุคคลแสดงออกถึงพฤติกรรมการท างาน  
และผลสัมฤทธิ์ที่ดีของงานตามท่ีองค์การต้องการ 
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 1.7.2 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Teachnology : IT) หมายถึง เทคโนโลยีส าหรับ
การประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ - ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล  
และการสืบค้นสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี 
 1.7.3 เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) หมายถึง เทคโนโลยีส าหรับการประมวลผล
สารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการสืบค้น
สารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี เช่นเดียวกันกับเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 1.7.4 บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านดิจิทัล (Digital specialist) หมายถึง บุคลากร 
ที่อยู่ ใน อุตสาหกรรมดิจิทัล  (Digital industry) ที่ ใช้ เทคโนโลยี เข้มข้น (High-tech sector)  
และบุคลากรที่ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเปลี่ยนแปลง รูปแบบและกระบวนการทางธุรกิจ 
(Disruptive business) 
 1.7.5 เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล (Digital Economy) หมายถึง  เศรษฐกิจและสังคม 
ที่ใช้เทคโนโลยีไอซีที เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการปฏิรูปกระบวนการผลิต การด าเนินธุรกิจ 
การค้า การบริการ การศึกษา การสาธารณสุข การบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้ง กิจกรรม 
ทางเศรษฐกิจและสังคมอ่ืนๆ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ การพัฒนา คุณภาพชีวิตของคน  
ในสังคมและการจ้างงานที่เพ่ิมข้ึน เศรษฐกิจและสังคมที่รูปแบบ และกระบวนการด าเนินกิจกรรมใดๆ 
ถูกขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 1.7.6 อุตสาหกรรมในยุคที่ 4 (Industry 4.0) หมายถึง การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิต  
และการบริ การ ให้ มี คว ามทันสมั ย  (Modernization) เ พ่ิมประสิ ทธิ ภ าพ ( Optimization)  
และลดต้นทุน (Cost reduction) ให้กับระบบการผลิตและการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
ให้มีข้ันตอน การด าเนินงานด้วยระบบอัตโนมัติโดยใช้กระบวนการผลิตที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 



 

บทที่ 2 
การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมและการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ 

 

2.1 สภาวะแวดล้อมภายนอก 
 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนา
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ.2561 – 2580) ให้ความส าคัญกับการพัฒนา และการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  (Information and Communication Technology, ICT)  
มาใช้ เป็น เครื่ องมือสนับสนุน (Enabling Technology) การพัฒนาประเทศโดยมุ่ ง เน้นให้ 
ประเทศไทยมีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) กระจายอย่างทั่วถึงเสมือนบริการสาธารณูปโภค 
ขั้นพ้ืนฐานทั่วไป ประชาชนมีความรอบรู้ เข้าถึง สามารถพัฒนา และใช้ประโยชน์จากสารสนเทศ  
ได้อย่างรู้เท่าทัน รัฐบาลได้ด าเนินการออกกฎหมาย และได้จัดท าแผนการพัฒนาที่มีความสอดคล้อง
กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 
และสังคมจะเป็นแผนแม่บทหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ.2561 – 2580) ที่ก าหนดทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ซึ่งมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (นโยบายและ
แผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 2562)  
 แนวคิดรัฐบาลดิจิทัลในศตวรรษที่ 21 ทุกประเทศทั่วโลกคาดหวังให้เกิด "ความเป็นพลเมือง
ดิจิทัล" ขึ้นในประชากรของตน คือ พลเมืองผู้ใช้งานสื่อดิจิทัล และสื่อสังคมออนไลน์อย่างเข้าใจ 
บรรทัดฐานของการปฏิบัติตัวให้เหมาะสม และมีความรับผิดชอบในการใช้เทคโนโลยี โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งการสื่อสารในยุคดิจิทัลเป็นการสื่อสารที่ไร้พรมแดนจ าเป็นต้องมีความฉลาดทางดิจิทัล 
(Digital Intelligence Quotient : DIQ) ซึ่งหมายถึง ความสามารถทางสังคม อารมณ์ และการรับรู้ 
ที่จะท าให้คนคนหนึ่งสามารถเผชิญกับความท้าทายบนเส้นทางของชีวิตในยุคดิจิทัล และสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับชีวิตดิจิทัลได้ ความฉลาดทางดิจิทัลครอบคลุมทั้งความรู้ ทักษะ ทัศนคติและค่านิยม
ที่จ าเป็นต่อการใช้ชีวิตในฐานะสมาชิกของโลกออนไลน์ กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ทักษะการใช้สื่อ  
และการเข้าสังคมในโลกออนไลน์ 
 ประเทศไทยเป็นหนึ่งหลายประเทศที่ปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีการพัฒนา และก้าวหน้า 
อย่างรวดเร็ว มีบทบาทจนกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจ าวัน ส่งผลให้รูปแบบการด าเนินชีวิต
เปลี่ยนแปลงไป การเข้าถึงข้อมูลและการใช้บริการพื้นฐานของภาครัฐ รวมทั้งการบูรณาการเชื่อมโยง 
ลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ส าคัญของรัฐบาลในการเพ่ิมศักยภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐเพ่ือส่งเสริมให้ ภาครัฐปรับตัวพร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  
ในอนาคตซึ่งเป็นทั้งโอกาสและความท้าทายของประเทศไทย ที่จะปรับปรุงทิศทางการด าเนินงาน  
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ของประเทศ ด้วยการใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีดิจิทัล “รัฐบาลตระหนักถึงความส าคัญ 
ของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ที่มีต่อมิติการท างานของหน่วยงานภาครัฐ จึงได้ให้ความส าคัญ 
กับการพัฒนาระบบราชการให้ขับเคลื่อนด้วยการใช้เทคโนโลยีเพ่ือยกระดับภาครัฐไปสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล ผ่านกลไกด้านกฎหมาย และแผนระดับชาติที่ส าคัญ โดยรัฐบาลได้ผลักดันให้การบริหารงาน
และการให้บริการภาครัฐปรับเปลี่ยนไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน  
มีการน าเทคโนโลยีอัจฉริยะมาใช้ในการท างานและยกระดับการให้บริการโดยยึดความต้ องการ 
ของประชาชนเป็นศูนย์กลาง” (แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ.2563 - 2565) 
 วิสัยทัศน์  และเป้าหมายการพัฒนาดิจิทัลเ พ่ือเศรษฐกิจและสังคม มุ่งเน้นการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่องในระยะยาวอย่างยั่งยืน ให้สอดคล้องกับการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี คือ ปฏิรูป
ประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์ ซึ่งดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) หมายถึง ยุคที่ประเทศไทย
สามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์และทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ  
และสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 

 
แผนภาพที่ 2-1 ภูมิทัศน์ดิจิทัลของประเทศไทยในระยะเวลา 20 ปี 

 

 แนวทางการพัฒนาหรือภูมิทัศน์ดิจิทัล ก าหนดเป็น 4 ระยะ เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จ 
ในการพัฒนาประเทศ ตามท่ีก าหนดวิสัยทัศน์สรุปได้ ดังนี้ 
 ระยะที่ 1 (เวลา 1 ปี 6 เดือน) Digital Foundation ประเทศไทยลงทุนและสร้างฐานราก 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
 ระยะที่ 2 (เวลา 5 ปี) Digital Thailand Inclusion ทุกภาคส่วนของประเทศไทยมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลตามแนวประชารัฐ 
 ระยะที่ 3 (เวลา 10 ปี) Full Transformation ประเทศไทยก้าวสู่การเป็น “ดิจิทัลไทยแลนด์” 
ที่ขับเคลื่อน และใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ 
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 ระยะที่ 4 (เวลา 10 - 20 ปี) Global Digital Leadership ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศ 
ที่พัฒนาแล้ว สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัล 
ของประเทศไทยตามวิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาตามภูมิทัศน์ดิจิทัลของประเทศไทย 4 ระยะ 
จึงได้ก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 6 ยุทธศาสตร์ ที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันมีการก าหนดเป้าหมาย
เพ่ือให้สามารถติดตามและประเมินความก้าวหน้าได้อย่างชัดเจน และมีแผนงาน เพ่ือด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์ แสดงได้ตามแผนภาพที ่2-2 สรุปได้ ดังนี้ 

 
 

แผนภาพที่ 2-2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
เป้าหมาย 
 (1) โครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงทุกหมู่บ้าน และบริการอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ 
ความเร็วสูง (Mobile Broadband) 
 (2) ค่าบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงไม่เกินร้อยละ 2 ของรายได้มวลรวมประชาชาติต่อหัว 
 (3) ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศ 
 (4) โครงข่ายแพร่สัญญาณภาพโทรทัศน์และกระจายเสียงวิทยุระบบดิจิทัลครอบคลุม 
ทั่วประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าหมาย 
 (1) ขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยเพิ่มข้ึนจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 (2) สัดส่วนของธุรกิจ SMEs ไทย ทั้งในภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการเข้าถึง 
เทคโนโลยีดิจิทัล 
 (3) ธุรกิจ SMEs สามารถใช้นวัตกรรมและมีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีเพ่ิมข้ึน 
 (4) สัดส่วนมูลค่าเพ่ิมของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลต่อ GDP เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 
 (5) ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้น าอุตสาหกรรมดิจิทัลของภูมิภาค  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพท่ีทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าหมาย 
 (1) ประชาชนทุกกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มผู้อาศัยในพื้นท่ีห่างไกล ผู้สูงอายุ และคนพิการสามารถ 
เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล 
 (2) ประชาชนทุกคนมีความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจ ทักษะในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ให้เกิดประโยชน์และสร้างสรรค์ (Digital Literacy) 
 (3) ประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษา สาธารณสุข และบริการสาธารณะ ผ่านระบบดิจิทัล 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 
เป้าหมาย 
 (1) บริการภาครัฐตอบสนองประชาชน ผู้ประกอบการทุกภาคส่วนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
และแม่นย า 
 (2) ประชาชนเข้าถึงข้อมูลภาครัฐได้สะดวก เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใส และ 
การมีส่วนร่วมของประชาชน 
 (3) มีโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลภาครัฐ การจัดเก็บ และบริหารฐานข้อมูลที่บูรณาการ ไม่ซ้ าซ้อน 
สามารถรองรับการเชื่อมโยงการท างานระหว่างหน่วยงาน และให้บริการประชาชนได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
เป้าหมาย 
 (1) บุคลากรในวิชาชีพด้านดิจิทัลมีคุณภาพและปริมาณเพียงพอ โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง 
ในสาขาที่ขาดแคลน หรือมีความส าคัญต่อการสร้างนวัตกรรมดิจิทัล 
 (2) เกิดการจ้างงานแบบใหม่ อาชีพใหม่ ธุรกิจใหม่ จากการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล จ านวน 
20,000 งาน 
 (3) บุคลากรผู้ท างานทุกสาขามีความรู้และทักษะด้านดิจิทัล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าหมาย 
 (1) ประชาชนและภาคธุรกิจมีความเชื่อมั่น ในการท าธุรกรรมออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ  
โดยมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่ท าธุรกรรมเพ่ิมสูงขึ้นต่อเนื่องและมูลค่า e-Commerce เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 4 ต่อปี 
 (2) มีชุดกฎหมาย กฎระเบียบที่ทันสมัย เพ่ือรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  
โดยผลักดัน Data Protection Law และปรับแก้ไข Computer Crime Law ให้บังคับใช้ได ้
 (3) มีมาตรฐานข้อมูลที่เป็นสากล เพ่ือรองรับการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์ในการท าธุรกรรม 
 การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สรุปได้ดังนี้ 
 (1) ต้องตระหนักและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และนับจาก
การเปลี่ยนแปลง รวมถึงผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล  แบบก้าวกระโดด 
ในช่วง 5 ปีข้างหน้า ได้แก่ เทคโนโลยีสื่อสารที่มีความเร็วและคุณภาพสูงมาก (New Communications 
Technology) เทคโนโลยี อุปกรณ์เคลื่อนที่ เ พ่ือการเชื่อมต่ออินเทอร์ เน็ตแบบทุกที่ทุกเวลา
(Mobile/Wearable Computing) เทคโนโลยีการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud Computing) 
เทคโนโลยีการวิ เคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  (Big Data Analytics) เทคโนโลยีการเชื่ อมต่อ 
ของสรรพสิ่ง (Internet of Things) เทคโนโลยีการพิมพ์สามมิติ (3D Printing) และเทคโนโลยี 
ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์  (Cyber Security) โดยมี เทคโนโลยี อ่ืน เช่น เทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เทคโนโลยี Blockchain เป็นเรื่องส าคัญในอนาคตระยะยาว  
 (2) การท าให้เกิดการหลอมรวมระหว่างกิจกรรมทางเศรษฐกิจสังคมของโลกออนไลน์และ
ออฟไลน์ (Convergence of Online and Offline Activities) โดยที่เทคโนโลยีใหม่ หรือการใช้
เทคโนโลยีเดิมในรูปแบบใหม่ ท าให้เส้นแบ่งระหว่างระบบเศรษฐกิจสังคมของโลกเสมือน และโลก
ทางกายภาพเกือบจะเลือนหายไป โดยกิจกรรมของประชาชน ธุรกิจ หรือภาครัฐ จะถูกย้ายมาอยู่บน
ระบบออนไลน์มากขึ้น เช่น การสื่อสาร การซื้อขายสินค้า การท าธุรกรรมทางการเงิน การเรียนรู้  
การดูแลสุขภาพ การบริการของภาครัฐ เกิดแนวโน้มการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือให้เกิดการผลิตมากข้ึน 
(Consumption to Production) เกิดการแข่งขันที่อยู่บนพ้ืนฐานของนวัตกรรมสินค้าและบริการ
(Innovation Economy) เกิดการใช้ระบบอัจฉริยะ (Smart Everything) เกิดข้อมูลทั้งจากผู้ใช้งาน
และจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆ จ านวนมหาศาล โลกดิจิทัล จึงเป็นโลกของการแข่งขันด้วยข้อมูล 
ซึ่งศักยภาพในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) จะเป็นเรื่องจ าเป็น และเป็นพ้ืนฐาน
ส าหรับทุกหน่วยงานและองค์กรทั้ งภาครัฐและภาค เอกชน นอกจากนี้ ข้อมูลส่วนบุคคล 
จะมีความส าคัญมากทั้งในเชิงธุรกิจ และการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะกลายเป็นประเด็นส าคัญ 
ในยุคของ Big Data 
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 (3) ค านึงถึงความเสี่ยงด้านความปลอดภัยไซเบอร์ ที่จะตามมาอีกหลายรูปแบบ เช่น  
การก่อกวนสร้างความร าคาญแก่ผู้ใช้ระบบ การเข้าถึงข้อมูลและระบบโดยไม่ได้รับอนุญาต การยับยั้ง 
ข้อมูล และระบบ การสร้างความเสียหายแก่ระบบ การโจรกรรมข้อมูลบนระบบคอมพิวเตอร์ (ข้อมูล
การค้า การเงิน หรือข้อมูลส่วนตัว) หรือแม้แต่การโจมตีโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีความส าคัญยิ่งยวด 
ที่สามารถท าให้ระบบเศรษฐกิจหยุดชะงัก และได้รับความเสียหายหรือเกิดอันตรายต่อชีวิตและ
ทรัพย์สินของผู้คน โดยที่ภัยไซเบอร์เหล่านี้ล้วนแล้วแต่พัฒนาอย่างรวดเร็วตามความก้าวหน้า 
ของเทคโนโลยี และบ่อยครั้งยังเป็นเรื่องที่ถูกคุกคามจากนอกประเทศ ท าให้การป้องกันหรือติดตาม
จับกุมการกระท าผิดเป็นเรื่องท่ียากและสลับซับซ้อนมากข้ึนอีกด้วย 
 (4) การเตรียมเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเรื่องของโครงสร้างก าลังคนทั้งในเชิงลบ 
และเชิงบวกงานหลายประเภท โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอุตสาหกรรม โรงงาน และภาคบริการ  
จะเริ่มถูกทดแทนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถท า ได้ดีกว่าและมีประสิทธิภาพมากกว่า  
เช่น นักวิทยาศาสตร์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูล ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านโซเชียลเน็ตเวิร์คนักธุรกิจดิจิทัล เป็นต้น นอกจากนี้จะมีงานบางประเภทที่อาจต้อง
เปลี่ยนบทบาทไป เช่น ครู กลายเป็นผู้อ านวยการสอนมากกว่าผู้สอน 
 องค์การทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว และรุนแรง ไม่ว่าจะเป็นทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมือง และการต่างประเทศ 
รวมทั้งการที่คู่แข่งขัน และกลุ่มที่มีส่วนได้เสียขององค์การมีการปรับเปลี่ยนไปอย่างต่อเนื่อง ท าให้เกิด
สภาพความเสี่ยงที่เกิดจากความไม่แน่นอนของอนาคต หากวิเคราะห์ธรรมชาติของความเสี่ยง  
แล้วจะพบว่า ความเสี่ยงมีอยู่สองส่วนคือ ความเสี่ยงส่วนที่คาดการณ์และจัดการได้และส่วนที่ไม่อาจ
จัดการได้ องค์การจึงมีความจ าเป็นในการคาดการณ์อนาคตและวางแผนเพ่ือลดความเสี่ยง ตลอดจน
การเตรียมพร้อมและการปรับตนเองให้เท่าทันและก้าวล้ าไปในต าแหน่งที่สามารถด ารงอยู่ในสภาพ
ของการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ผู้บริหารต้องรู้จักใช้ความฉลาดในการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์  
อย่างมืออาชีพ 

 

2.2 สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร 
 2.2.1 กระทรวงกลาโหม 

 กระทรวงกลาโหมได้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563 – 2565) 
กระทรวงกลาโหม ซึ่งถือเป็นแผนระดับ 3 สอดรับตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 
และสังคม พ.ศ.2560 ซึ่งมีมาตราที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาดิจิทัลหลายมาตรา ประกอบด้วย มาตรา 5 
“เ พ่ือให้การพัฒนาดิจิทัลเกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเป็นส่วนรวม  
ให้คณะรัฐมนตรีจัดให้มีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
ขึ้นตามข้อเสนอแนะชองคณะกรรมดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การประกาศใช้และ 
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การแก้ไขปรับปรุงนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
ให้ท าเป็นประกาศพระบรมราชโองการและประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อมีการประกาศใช้
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแล้ว หน่วยงานของรัฐ 
ต้องด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ของตนให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติดังกล่าว”  
และมาตรา 21 “เมื่อประกาศใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจ 
และสังคมตามความในมาตรา 5 แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยด าเนินการตามนโยบายและแผน
ระดับชาติดังกล่าว และให้ส านักงบประมาณตั้งงบประมาณให้หน่วยงานของรัฐให้สอดคล้อง 
กับนโยบายและแผนระดับชาตินั้น” ปัจจุบันได้มีการประกาศให้ใช้นโยบายและแผนระดับชาติ 
ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมแล้ว มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่ 12 เม.ย.62 จนถึง 30 ก.ย.80 
ตามราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 47 ก ลงวันที่ 11 เม.ย.62 

 

 
แผนที่ 2-3 แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563 – 2565) กระทรวงกลาโหม 
 

 การด าเนินงานของกระทรวงกลาโหมในปัจจุบันถือปฏิบัติตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2560 – 2564 เป็นกรอบการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ซึ่งสอดคล้องตามแนวทางการด าเนินงานที่ผ่านมา โดยมีกระทรวงเทคโนโลยี
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สารสนเทศและการสื่ อสารเป็นผู้ ก าหนด (ปัจจุบันปรับเปลี่ ยนชื่ อ เป็น กระทรวงดิจิทัล 
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) ทั้งนี้ เพ่ือให้ส่วนราชการภายในกระทรวงกลาโหมมีกรอบการพัฒนา 
ที่ทันสมัย มีแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน สอดคล้องตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย 
การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แผนที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศ และระดับกระทรวง 
ตลอดจนสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน คณะท างานขับเคลื่อนนโยบายด้านโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัล 
(คณะท างานภายใต้คณะท างานการขับเคลื่อนนโยบายด้านดิจิทัลเพ่ือสนับสนุน “ไทยแลนด์ 4.0” ของ
กระทรวงกลาโหม ซึ่งอยู่ภายใต้คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงกลาโหม) 
จึงได้ทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2560 – 2564 
และปรับปรุงเป็นแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563 - 2565) กระทรวงกลาโหม เพ่ือเป็นกรอบ
การพัฒนาด้านดิจิทัลในภาพรวมของกระทรวงกลาโหม 
 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อม พบว่ามีการพัฒนา และปรับเปลี่ยนการใช้งานเทคโนโลยีสมัยใหม่
อย่างรวดเร็ว เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI), ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เทคโนโลยี
คลาวด์ (Cloud Technology) การเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่ง (Internet of Things : IoT) เทคโนโลยี
อุปกรณ์เคลื่อนที่เพ่ือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบทุกที่ทุกเวลา (Mobile/Wearable Computing)
การเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่งในสนามรบ ( Internet of Battle Things : IoBT) ซึ่งเป็นแรงขับส าคัญให้
หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานด้านความมั่นคง ต้องปรับตัวให้เท่าทันเทคโนโลยี  สภาวะแวดล้อม 
และภัยคุกคามสมัยใหม่ ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาหน่วยงาน
ไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศ 
 แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563 – 2565) กระทรวงกลาโหม ก าหนดแนวทาง
การด าเนินการพัฒนา จ านวน 5 ด้าน ประกอบด้วย  
 1. การพัฒนาก าลังพลด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 2. การปรับปรุงโครงสร้างการจัดหน่วย และ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 3. การพัฒนาและด ารงสภาพโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
 4. การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
 5. การเสริมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
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แผนภาพที่ 2-4  โครงสร้างการจัดกระทรวงกลาโหมตาม พ.ร.บ.การจัดส่วนราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551 
 

 2.2.2 กองบัญชาการกองทัพไทย 
  กองบัญชาการกองทัพไทยได้น ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) แผนปฏิบัติ
การด้านดิจิทัล ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563 – 2565) กระทรวงกลาโหม แผนปฏิบัติการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร บก.ทท. พ.ศ.2563 – 2564, วิสัยทัศน์ บก.ทท. RTARF Road Map กรอบ
แนวคิดการพัฒนาและขับเคลื่อนเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ DIGITAL HQ ในปี พ.ศ.2565 ตลอดจนแผนพัฒนา
ขีดความสามารถของกองบัญชาการกองทัพไทย และแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการกองทัพไทย 5 
ปี พ.ศ.2561 – 2565 มาใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล ระยะที่ 1 (พ.ศ.
2563 – 2565) กองบัญชาการกองทัพไทย  
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แผนภาพที ่2-5 แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563 – 2565) กองบัญชาการกองทัพไทย 

 

 แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563 – 2565) กองบัญชาการกองทัพไทย ก าหนด
แนวทางเพ่ือพัฒนาด้านดิจิทัล ดังนี้ 
 - แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลฯ ต้องมีความสอดคล้องตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บท 
ที่เก่ียวข้องทั้งในระดับนโยบายรัฐบาล และกระทรวงกลาโหม สามารถน าสู่การปฏิบัติได้จริง 
 -  ส่ ง เสริมให้กรมการสื่ อสารทหารและส่วนงานด้านดิจิทัลของแต่ละส่ วนราชการ 
 มีขีดความสามารถในการพัฒนาซอฟต์แวร์ สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน 
 - พัฒนาขีดความสามารถก าลังพลทุกระดับให้มีขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิ ทัล 
ที่เหมาะสมตามนโยบายการพัฒนาทักษะดิจิทัลของรัฐบาล 
 - สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของก าลังพลในกลุ่มงานเทคโนโลยีดิจิทัลและก าหนดแนวทาง
ความก้าวหน้ าในการรับราชการที่ ชั ด เจน และส่ ง เสริม ให้ก าลั งพลมีการ พัฒนาตนเอง  
ไปสู่ระดับผู้เชี่ยวชาญ 
 - พิจารณาบรรจุก าลังพลข้าราชการพลเรือนกลาโหม ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลตามความจ าเป็นใน
ต าแหน่งที่มีความจ าเป็นต้องใช้ความรู้ ความช านาญ และประสบการณ์ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติภารกิจ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งพิจารณาค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมเพ่ือสร้างแรงจูงใจให้กับ
ผู้ปฏิบัติงานการพัฒนา ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานต่างๆ ให้มีความทันสมัย
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สอดคล้องกับเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้สามารถ
ปฏิบัติภารกิจทั้งในภาวะวิกฤติและภาวะฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 - ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการทรัพยากรและผลผลิตด้านเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกันระหว่างส่วน
ราชการลดความซ้ าซ้อนและมีความคุ้มค่าในการปฏิบัติงาน 
 - พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการบริหารราชการทั่วไป ให้สามารถ 
ติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันในระบบงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 - พัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชา ให้สามารถติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งเน้นรูปแบบการปฏิบัติการไปสู่ระบบเครือข่าย
เป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operations : NCO) 
 - พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บังคับบัญชาที่มีข้อมูล ครบถ้วน ถูกต้อง และทันสมัย
สามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการตกลงใจของผู้บังคับบัญชาทุกระดับได้ถูกต้องและทันเวลา 
 - การส่งเสริมให้มีการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่เ พ่ือพัฒนาประสิทธิภาพ 
การด าเนินงานในภาพรวมของกระทรวงกลาโหม เช่น ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI)
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) การเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่ง 
(Internet of Things : IoT) เทคโนโลยีอุปกรณ์เคลื่อนที่เพ่ือการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบทุกที่ 
ทุกเวลา (Mobile/Wearable Computing) การเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่งในสนามรบ (Internet of 
Battle Things : IoBT) เป็นต้น 
 - การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในการใช้งานบนเครือข่ายและพัฒนาขีดความสามารถ
ด้านไซเบอร์ในภาพรวมของกระทรวงกลาโหม 
 - การพ่ึงพาตนเองในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล โดยมุ่งเน้น 
ให้ส่วนราชการเป็นผู้พัฒนาระบบงานสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลขึ้นใช้งานเองโดยใช้มาตรฐาน  
ที่ใกล้เคียงกัน สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันระหว่างระบบงานได้ นอกจากนั้นยังเป็นการป้องกัน
ข้อมูลรั่วไหล และมีความง่ายในการปรับปรุงระบบงานสารสนเทศและระบบฐานข้อมูล ให้มี 
ความสอดคล้องตามความต้องการของผู้ใช้งาน ตลอดจน กฎ ระเบียบข้อบังคับ ที่เปลี่ยนแปลง  
ไปได้อย่างเหมาะสม 
 - การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล
ร่วมกันระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานภายนอก ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศเพ่ือน าไปสู่การพ่ึงพาตนเอง 
 - สนับสนุนให้มีการใช้งานโปรแกรมเปิด (Open Source Software) ที่ผ่านการรับรอง 
ความปลอดภัยจากหน่วยงานที่มีความน่าเชื่อถือ เพ่ือเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการจัดหาโปรแกรม
ป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดทางลิขสิทธิ์และปิดช่องโหว่ของการรักษาความปลอดภัยระบบ
คอมพิวเตอร์ 



19 
 

 

 
 

แผนภาพที ่2-6 โครงสร้างการจดักองทัพไทย ตาม พ.ร.บ.การจัดส่วนราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2551 
 

 2.2.2.1 วิสัยทัศน์และเป้าหมายของกองบัญชาการกองทัพไทย 
  กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นองค์กรน าที่ทันสมัย ในการอ านวยการร่วม 

ด้านการป้องกันประเทศ และการปฏิบัติการทางทหารเพ่ือความมั่นคง เป็นที่เชื่อมั่นของรัฐบาล 
ประชาชน และเป็นที่ ยอมรับของมิตรประเทศ การก าหนดเป้าหมาย ทิศทาง และกรอบ 
การด าเนินงานของกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นการวางแผนและพัฒนาระบบการบริหารองค์การ
สมัยใหม่ เป็นไปตามแนวคิดการปฏิรูประบบราชการของประเทศ ประกอบด้วยเป้าหมายระยะยาว 
โดยได้ก าหนดวิสัยทัศน์กองบัญชาการกองทัพไทยเป็น “SMART HQ” (Smart Headquarters)  
ในปีงบประมาณ 2580 และเป้าหมายระหว่างทางเป็นห้วงๆ โดยในปีงบประมาณ 2565 มีเป้าหมาย
มุ่งสู่การเป็น “DIGITAL HQ” (Digital Headquarters) หรือกองบัญชาการดิจิทัล ทั้งนี้  เพ่ือให้
กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นกองบัญชาการร่วมที่มีความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน  
มีความอ่อนตัวสูง ปรับใช้ได้หลายภารกิจ มีระบบควบคุมบังคับบัญชาที่ถูกต้อง แม่นย า เป็นกองทัพ
ภายใต้สถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ซึ่งเป็นไปตามแนวทางการพัฒนา
ระบบราชการ 4.0 ดังแผนภาพที่ 2-7 
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แผนภาพที ่2-7 เป้าหมายปี 2565 และวิสัยทัศน์ปี 2580 ของกองบัญชาการกองทัพไทย 
 

  2.2.2.2 การขับเคลื่อนระบบราชการดิจิทัลของกองบัญชาการกองทัพไทย 
   การขับเคลื่อนเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 5 ปี ในแต่ละห้วงระยะเวลาจนบรรลุ
วิสัยทัศน์ “SMART HQ” (Smart Headquarters) มีความจ าเป็นต้องก าหนดตัวชี้วัด ค่าเป้าหมายใน
การบรรลุ โดยเป้าหมาย 5 ปีแรก (ปีงบประมาณ 2565) เป็นกองบัญชาการดิจิทัล “DIGITAL HQ” 
(Digital Headquarters) ซึ่งแสดงภาพลักษณ์ให้เห็นถึงการเป็นกองบัญชาการที่มีการบริหารจัดการ
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีฐานข้อมูลที่สมบูรณ์ ตามกรอบของสถาปัตยกรรมองค์กร 
Enterprise Architecture (EA) มีระบบเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารทั้งภายนอกและภายใน Network 
Centric Operation (NCO) มีโครงข่ายที่สมบูรณ์มีระบบงานข่าวกรองทางทหารระดับยุทธศาสตร์ 
ที่มีความพร้อมประเมินสถานการณ์ล่วงหน้าได้ มีค่าความถูกต้องของข่าวกรองสูง มีภาวการณ์ 
น าหล่าทัพ และส่วนราชการที่มีค่าการยอมรับและเชื่อมั่นสูง มีความพร้อมในการอ านวยการร่วม 
ทุกสถานการณ์เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และจงรักภักดี ทั้งนี้ มีค าจ ากัดความที่มีนัยส าคัญที่เป็น
อักษรย่อของเปา้หมายที่ต้องการบรรลุในปี 2565 คือ 
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แผนภาพที ่2-8 เป้าหมายปี 2565 ของกองบัญชาการกองทัพไทย 

 

 - Decision Support System ระบบสนับสนุนการตกลงใจของผู้บังคับบัญชา บนพ้ืนฐานของ
ฐานข้อมูลที่ครบถ้วนถูกต้อง ทันสมัย เป้าหมายคือพัฒนาฐานข้อมูลให้ได้ร้อยละ 100 ของกรอบ
สถาปัตยกรรมองค์กร Enterprise Architecture (EA)  
 - Integration การมีโครงข่าย Network Centric Operation (NCO) ที่เชื่อมโยงและบูรณา
การระบบ เพ่ือประสานงาน สั่งการควบคุม อ านวยการได้อย่างรวดเร็วและ Real time ครอบคลุม
พ้ืนที่ปฏิบัติการเป้าหมาย 
 - Globalization ระบบที่มีการเชื่อมต่อกับโครงข่ายภายนอก เ พ่ือใช้ข้อมูลข่าวสาร 
จากนอกระบบ แต่มีความปลอดภัยสูง ปิดกั้นความลับได้ 
 - Intelligence การมีระบบข่าวกรองที่ทันสมัย ถูกต้อง แม่นย าสามารถพยากรณ์เหตุการณ์ได้
ล่วงหน้า 
 - Technology 4.0 การน าเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital) และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) 
มาสนับสนุนการปฏิบัติงานและบริหารจัดการ ซึ่งต้องก าหนดไว้ในแผนพัฒนาศักยภาพของกองทัพ  
 - Alertness & Accuracy การสร้างระบบเตรียมพร้อม โดยเฉพาะศูนย์บัญชาการทางทหาร 
ให้มีความพร้อมในการอ านวยการร่วม พร้อมรับสถานการณ์ได้ทุกสถานการณ์ทุกสภาวะแวดล้อม  
มีระบบสนับสนุนการตกลงใจของคณะผู้บังคับบัญชาการทหารที่ถูกต้อง ทันสมัย ทันเวลา 
 -  Loyalty & Learning Organization การพัฒนาองค์กรไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้   
มีการรวบรวมองค์ความรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ และสร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ และมีความ
จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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แผนภาพที ่2 - 9 วิสัยทัศน์ปี 2580 ของกองบัญชาการกองทัพไทย 

 

 SMART เป็นค าที่แสดงถึงภาพลักษณ์ขององค์การต่อสาธารณะที่ต้องการแสดงให้เห็นถึง 
การเป็นกองบัญชาการ ที่มีความเป็นเลิศด้านการอ านวยการร่วมด้วยระบบเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
หรือ AI ที่ทันสมัย แม่นย า ถูกต้อง ทันเวลา ลดการพ่ีงพาจากเชิงพาณิชย์เข้มแข็งพ่ึงตนเองอย่างยั่งยืน 
มีลักษณะอเนกประสงค์อ่อนตัว เป็นกองทัพในพระบรมเดชานุภาพองค์จอมทัพ เป็นหลักประกัน 
ความมั่นคงของประเทศอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ชาติและเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านความมั่นคง 
 - Strength and Sustainability เข้มแข็ง พ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน การเป็นองค์กรที่มี 
ความเข้มแข็ง พัฒนานวัตกรรม เพ่ือใช้เองลดการพ่ึงพาจากภายนอก พ่ึงพาตนเอง โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีเพ่ือการอ านวยการร่วม และตั้งอยู่บนหลักของความพอเพียง โดยจะต้องพ่ึงพาหน่วยงาน
ด้านการวิจัยและพัฒนาการทหาร รวมถึงหน่วยงานวิจัยทั้งภาครัฐ เอกชนและมิตรประเทศ 
เป็นเครื่องมือน าพาสู่การพี่งพาตนเองให้ได้มากท่ีสุด 
 - Multi Purpose มีความอ่อนตัวสูง ปรับใช้ได้หลายภารกิจ การจัดโครงสร้างและระบบ
บริหารงานที่มีความอ่อนตัวสูง ปรับเปลี่ยนสถานะ เพ่ือการอ านวยการร่วมได้ในหลายภารกิจ  
โดยศูนย์บัญชาการทางทหารจะต้องจัดโครงสร้างและปรับระบบงาน ยกระดับขีดความสามารถ 
ให้อ านวยการร่วมได้หลายมิติ ทั้งมิติภารกิจ และมิติพ้ืนที่ 
 - AI C2 มีความพร้อมในการควบคุมบังคับบัญชาที่ทันสมัย ถูกต้อง แม่นย า  ทันเวลา  
การมีระบบการควบคุมบังคับบัญชาด้วยเทคโนโลยี  AI มีฐานข้อมูลสนับสนุนการตกลงใจ 
ของผู้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้อง แม่นย า ทันเวลา โดยการออกแบบระบบงานในอนาคต ทั้งระบบ
บริหารจัดการในยามปกติและระบบปฏิบัติการยามไม่ปกติ จะต้องพิจารณานา AI เข้ามาช่วย 
ในการเพิ่มขีดความสามารถ ทั้งในมิติยุทธศาสาตร์และระบบปฏิบัติการ 
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 - Royal Military เป็นกองทัพในพระบรมเดชานุภาพองค์จอมทัพไทย การเป็นกองทั พ 
ในพระบรมเดชานุภาพองค์จอมทัพไทย มีความจงรักภักดีปกปูองและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
อย่างเต็มความสามารถ มีวินัย และศักดิ์ศรีความเป็นทหารอาชีพ  
 - Transparency โปร่งใส ตรวจสอบได้ Tolerant to Zero การเป็นองค์การที่บริหาร 
จัดการบนพ้ืนฐานของธรรมาภิบาล เป็นธรรมตรวจสอบได้ ซึ่งต้องมุ่งเน้นการพัฒนาระบบตรวจสอบ
ภายในระบบควบคุมภายใน รวมถึงการพัฒนาระบบราชการ สู่มาตรฐานองค์การสมรรถนะสู 

 2.2.2.3 กองบัญชาการกองทัพไทยกับความสอดคล้องกับยุทธศาตร์ชาติด้านความมั่นคง 
  กองบัญชาการกองทัพไทย รับผิดชอบเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

ด้านความมั่นคง ดังนี้ 
  1. ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 
  2. บ้านเมืองมีความมุ่งมั่นในทุกมิติและทุกระดับ 
  3. กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

มีความพร้อมในการแก้ปัญหา 
  4. ประเทศไทยมีบทบาทเป็นที่ชื่นชม และได้รับการยอมรับโดยประชาคม

ระหว่างประเทศ 
  5. การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

ความเชื่อมโยงสอดคล้องและการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการของกองบัญชาการกองทัพไทยเพ่ือ
รองรับยุทธศาสตร์ชาติ สามารถแสดงได้ดังแผนภาพที่ 2-10 

 
แผนภาพที่ 2-10 ความเชื่อมโยงและการขับเคลื่อนการปฏิบัติราชการรองรับยุทธศาสตร์ชาติ 
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 ทิศทางในการขับเคลื่อนแผนการด าเนินงานของ กองบัญชาการกองทัพไทย ในปี พ.ศ.2565 -
2580 และแผนที่น าทาง (Road Map) ในระยะ 3 ปี แสดงได้ดังแผนภาพที่ 2-11 ประกอบด้วย  
 - ปี 2563 เป็นปีแห่งการสร้างสภาวะเกื้อกูล ระบบงานดิจิทัล Digital 
 - ปี 2564 กองบัญชาการกองทัพไทย ก้าวสู่องค์กรนวัตกรรม 
 - ปี 2565 ท าให้กองบัญชาการกองทัพไทย เป็น Digital Headquarters 

 
แผนภาพที่ 2-11 RTARF Roadmap ของกองบัญชาการกองทัพไทย 
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แผนภาพที่ 2-12 บทสรุปผู้บริหารการเปลี่ยนผ่านสู่ DIGITAL HQ 
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 2.2.3 กรมยุทธการทหาร 
  กรมยุทธการทหาร เป็นส่ วนเสนาธิการร่ วมของกองบัญชาการกองทัพไทย  
มีส่วนราชการ ประกอบด้วย หน่วยระดับส านัก จ านวน 3 ส านัก ได้แก่ ส านักนโยบายและแผน  
ส านักปฏิบัติการ ส านักวางแผนการฝึกร่วมและผสม หน่วยระดับศูนย์ 1 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการ
เพ่ือสันติภาพ หน่วยระดับกองขึ้นตรง จ านวน 4 กอง ได้แก่ กองกลาง กองแผนและงบประมาณ  
กองกรรมวิธีข้อมูล กองการเงิน และหน่วยขึ้นตรงกับผู้บังคับบัญชา จ านวน 1 หน่วย คือ นายทหาร
ตรวจสอบภายใน ดังแผนภาพที่ 2-13 มีหน้าที่พิจารณาเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบาย วางแผน 
อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแล และด าเนินการในด้านยุทธการของกองทัพไทย รวมทั้ง  
การปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพของกองทัพไทย มีเจ้ากรมยุทธการทหารเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 
ดังนั้นแผนปฏิบัติราชการกรมยุทธการทหาร จึงมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติ   
อย่างเป็นรูปธรรม และใช้เป็นแนวทาง ในการจัดท า แผนงาน/โครงการ และกิจกรรม ของหน่วยขึ้นตรง
กรมยุทธการทหาร ซึ่งจะท าให้เกิดการบูรณาการในการพัฒนาตั้งแต่ระดับหน่วยจนถึ งระดับ 
กองทัพไทย โดยมีกรอบการด าเนินงานไปในแนวทางเดียวกัน มีวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรหลักที่ทันสมัย
ในการอ านวยการยุทธร่วมของกองทัพไทย เป็นที่เชื่อมั่นของเหล่าทัพ  และเป็นที่ยอมรับของกองทัพ
มิตรประเทศ” มีพันธกิจในการ 1) อ านวยการยุทธร่วมการปฏิบัติการทางทหาร ทั้งมิติป้องกันประเทศ 
และความมั่งคงของรัฐโดยใช้ระบบปฏิบัติการเครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) 2) อ านวยการและ
ด าเนินการฝึกร่วม การฝึกผสม การฝึกร่วมและผสม ของกองทัพไทยให้มีประสิทธิภาพ และจัดท า 
ปรับปรุง พัฒนาหลักนิยมการปฏิบัติการร่วมของกองทัพไทย ให้ทันสมัย  3) เสริมสร้างก าลังกองทัพ
ด้านยุทธศาสตร์ นโยบาย แผนทางทหาร พัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ รวมทั้งการปรับ
โครงสร้างการจัดและอัตราของกองทัพไทย ให้มีความพร้อมและทันสมัยสอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม  
และ 4) อ านวยการและประสานการปฏิบัติการเ พ่ือสันติภาพภายใต้กรอบความร่วมมือ 
ของสหประชาชาติ และเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารกับมิตรประเทศ ประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้ง
เสริมสร้างบทบาทน าของกองทัพไทยในเวทีอาเซียน  ทั้งนี้ ได้ก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
การด าเนินการ และกลยุทธ์ในการด า เนินการ ตลอดจนก าหนดแผนงาน โครงการ กิจกรรม  
และงบประมาณ เพ่ือรองรับการด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ และนโยบายของรัฐบาล 
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แผนภาพที่ 2-13 โครงสร้างการจัดกรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 

 

  2.2.3.1 วิสัยทัศน์และเป้าหมายกรมยุทธการทหาร 
   วิสัยทัศน์ : กรมยุทธการทหาร เป็นองค์กรหลักที่ทันสมัยในการอ านวยการยุทธร่วม
ของกองทัพไทย เป็นที่เชื่อมั่นของเหล่าทัพ และเป็นที่ยอมรับของกองทัพมิตรประเทศ และในฐานะที่
กรมยุทธการทหาร เป็นกรมเสนาธิการร่วม (Joint of Operations) ของกองบัญชาการกองทัพไทย 
จึงได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (Vision) ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวไว้โดยมีเป้าหมาย ในปี 2565  
เป็น “3 DIGITAL-J3” (3 Digital Joint of Operations) หรือเป็น “กรมยุทธการทหารดิจิทัล” 
ภายใน 3 ปี และเป้าหมายการด าเนินงาน ในปี 2580 ก าหนดเป็น “SMART- J3” (Smart Joint of 
Operations) ดังแผนภาพที่ 2-14 และ 2-15 
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แผนภาพที่ 2-14 วิสัยทัศน์กรมยุทธการทหารดิจิทัล (DIGITAL - J3) ปี 2565 

 

 
แผนภาพที่ 2-15 วิสัยทัศน์กรมยุทธการทหารดิจิทัล (SMART - J3) ปี 2580 

 

 ทั้งนี้ นัยส าคัญทีเ่ป็นอักษรย่อของเป้าหมายที่ต้องการบรรลุในปี 2565 ประกอบด้วย 
 3D – Direction Doctrine Database : มีการก าหนดทิศทาง การอ านวยการร่วมด้วย 
แผนหลักนิยม ที่ปรับปรุงพัฒนาจนทันสมัยใช้ได้จริง มีความสมบูรณ์ของฐานข้อมูลด้านยุทธการ 
 I – Interoperability : การมีความสามารถในการปฏิบัติการร่วมที่มีความประสานสอดคล้อง 
เชื่อมโยงระบบ ข้อมูล มาตรฐาน ทรัพยากร ได้อย่างเป็นหนึ่งเดียวในทุกมิติ รวมถึงการบูรณาการ  
เพ่ือพัฒนาให้เกิดการประสานอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคต 
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 G – Global Command and Control System : การมีระบบควบคุมบังคับบัญชาที่สนับสนุน 
การอ านวยการ สั่งการ ของผู้บังคับบัญชาได้ในทุกสถานการณ์และทุกสถานที่ บนพื้นฐานการเชื่อมโยง
ของระบบฐานข้อมูลที่สมบูรณ์และเครือข่ายการติต่อสื่อสารที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพสูง 
 I – International Cooperation and PKO : มีการปฏิบัติงานและการร่วมมือระหว่างประเทศ 
เพ่ือผลประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง และการเป็นที่ยอมรับของมิตรประเทศ รวมทั้ง 
การสนับสนุนภารกิจรักษาสันติภาพในเวทีโลก (Peace Keeping Operations) 
 T – Training in Virtual Reality : มีการฝึก อบรม ที่เน้นการปฏิบัติในสภาวะ สถานการณ์ 
และบริบทเสมือนจริงเพ่ือประสิทธิภาพในการอ านวยการร่วมทั้งในยามปกติและยามสงคราม 
 A – Accreditation : มีความเป็นมาตรฐาน มืออาชีพ เป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน 
ในกองบัญชาการกองทัพไทย เหล่าทัพ รัฐบาล ตลอดจนกองทัพมิตรประเทศ มีระบบการประเมิน
ความพร้อมกองทัพที่เป็นมาตรฐาน 
 L – Leader Enterprise : เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงในการบริหารจัดการ สามารถริเริ่ม
ต่อยอด ควบคุม ก ากับดูแล งานตามนโยบายและงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เป็นแบบอย่างให้ส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย 
  2.2.3.2 Roadmap ของกรมยุทธการทหาร 
   ส าหรับ Roadmap หรือ แผนที่น าทางของกรมยุทธการทหาร มีเป้าหมาย 
ทิศทางและกรอบการด าเนินงานระหว่างทางเป็นห้วงๆ ระหว่างปี 2565 - 2580 ซึ่งแบ่งเป็น 4 ห้วง
ส าคัญ ดังแสดงได้ตามแผนภาพที่ 2-9 สรุปดังนี้ 1) DIGITAL-J3 ปี 2565  2) PROMPT-J3 ปี 2570  
3) ADVANCE – J3 ปี 2575 และ 4) SMART – J3 ) 2580  
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แผนภาพที ่2-16 Roadmap ระยะต่างๆ ของกรมยุทธการทหาร (3DIGITAL – PROMPT – 

ADVANCE - SMART) 
 

 - DIGITAL-J3 ในปี 2565 มีเป้าหมายเป็นองค์กรน าในการอ านวยการร่วมและบริหารจัดการ
ปฏิบัติการแบบนักการทหารมืออาชีพ เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่น ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุน
จากกองทัพมิตรประเทศ ก าหนดทิศทางของกองทัพด้วยแผน มีหลักนิยม และฐานข้อมูลที่ทันสมัยใช้งาน
ได้จริงสามารถอ านวยการร่วมได้ทุกมิติความม่ันคง 
 - PROMPT-J3 ในปี 2570 มีเป้าหมายเป็นองค์กรมืออาชีพ มีการจัดองค์ความรู้ (KM) อย่างเป็นระบบ 
สามารถวิเคราะห์ประเมินสภาวะแวดล้อมและผลกระทบเพ่ือก าหนดแผนอนาคตได้อย่างถูกต้อง มีระบบงาน 
มีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีบุคลากรที่มีขีดความสามารถหลักด้านการอ านวยการร่วม
สามารถปฏิบัติการร่วมกับกองทัพมิตรประเทศ รวมทั้งการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ และการปฏิบัติการ
เพ่ือมนุษยธรรม ที่ได้มาตรฐานสากล ตอบสนองต่อการปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจอย่างรวดเร็ว ทันเวลา 
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 - ADVANCE-J3 ในปี 2575 มีเป้าหมายเป็นองค์การที่ได้รับการยอมรับในเวทีนานาชาติ  
มีมาตรฐาน ในการปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม และงานความร่วมมือ  
กับมิตรประเทศในด้านต่าง ๆ มีขีดความสามารถในการบริหารสถานการณ์วิกฤติระดับชาติ  โดยมี
ระบบควบคุมบังคับบัญชา อ านวยการ สั่งการที่เป็นอัตโนมัติภายใต้การจัดการของเทคโนโลยี AI  
บนพ้ืนฐานการเชื่อมโยงข้อมูลด้านความมั่นคงจากทุกส่วน ตอบสนองการปฏิบัติการทางทหาร
นอกเหนือจากสงครามอย่างมีประสิทธิภาพเมื่อจ าเป็น และมีระบบการตรวจสอบประเมินผล 
การปฏิบัติงานภายในเพื่อประสิทธิภาพขององค์การในทุกมิติ 
 SMART-J3 ในปี  2580 มีวิสั ยทัศน์ เป็นศูนย์กลางการวางแผนและอ านวยการร่ วม  
มีความพร้อมในด้านบุคลากร เครื่องมือ และระบบงาน มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วม  
ได้ครอบคลุมหลายมิติ รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า บนพื้นฐานของการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

2.2.3.3 นโยบายเจ้ากรมยุทธการทหาร ประจ าปีงบประมาณ 2564 
   1) น้อมน าแนวทางพระราชทาน “สืบสาน รักษา ต่อยอด” มาเป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติตนทั้งในการปฏิบัติงานและในการด าเนินชีวิตส่วนตัว 
   2) สนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ได้แก่ นโยบายหลัก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง 
   3) สนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินการตามนโยบายเร่ งด่ วนของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
   4) สนับสนุนการขับเคลื่อนการด าเนินการตามเจตนารมณ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุด 
7 ประการ ทั้งนโยบายเฉพาะและนโยบายเร่งด่วนภายใต้กลุ่มงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม
ยุทธการทหาร 
   5) ปฏิบัติหน้าที่หลักในฐานะกรมฝ่ายเสนาธิการที่รับผิดชอบสายงานด้านยุทธการ 
และการด าเนินภารกิจในภาพรวมของกองบัญชาการกองทัพไทย และกองทัพไทย รวมทั้งสนองตอบ
ต่อนโยบายผู้บังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ 
   6) มุ่งมั่นพัฒนากรมยุทธการทหารให้มีความก้าวหน้าเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่น
ของส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งเป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชาและมิตรประเทศ 
   7) ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาทักษะของเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับก าลังพล 
เพ่ือสนับสนุนให้กองบัญชาการกองทัพไทยก้าวไปสู่ Digital Headquarter อย่างสมภาคภูมิ 
   8) ยึดมั่นและธ ารงรักษาชื่อเสียงและเกียรติภูมิของหน่วย 
   9) จัดหาสวัสดิการที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตให้แก่ก าลังพลเพ่ืออ านวยความสะดวก
ให้แก่ก าลังพลและสมาชิกครอบครัว 
   10) ยึดมั่นและมีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
รวมทั้งร่วมกันถ่ายทอดความจงรักภักดีนี้ไปยังสมาชิกในครอบครัวและชุมชน 
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   11) มีความเป็นทหารอาชีพ รักษาระเบียบวินัย มีความสามัคคี เสียสละเพ่ือส่วนรวม
และปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสมเมื่ออยู่ท่ามกลางสาธารณชน 
 2.2.4 โครงสร้างการจัดส านักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร 
  ส านักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร เป็นหน่วยขึ้นตรงกรมยุทธการทหาร 
กองบัญชาการกองทัพไทย มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็น วางแผน อ านวยการ ประสานงาน  
ก ากับดูแล และด าเนินการเกี่ยวกับนโยบายความมั่นคงแห่งชาติด้านการป้องกันประเทศ นโยบาย
การทหารและนโยบายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ในการป้องกันประเทศ แผนงานและโครงการ
ทางทหาร การประสานการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งงานเกี่ยวกับเรื่องการจัดและอัตรา พัฒนาปรับปรุง
แก้ไขการจัดและอัตราของหน่วยต่างๆ ของกองทัพไทย มีผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน 
เป็นผู้บังคบับัญชารับผิดชอบ 
  2.2.4.1 ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่ส าคัญ 
 1) พิจารณาก าหนดนโยบายด้านการทหารให้สอดคล้องกับนโยบายความมั่นคง
แห่งชาติ และนโยบายอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งประสาน และก ากับดูแลให้นโยบายของเหล่าทัพ
สอดคล้องกับนโยบายการทหาร 
 2) ประสานกับกระทรวง และส่วนราชการที่รับผิดชอบในการก าหนดนโยบาย
ซึ่งเกี่ยวข้องกับกระทรวงกลาโหม เพ่ือขอรับการสนับสนุนและให้การสนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติตามนโยบายในฐานะท่ีรับผิดชอบร่วมกัน 
 3) พิจารณาประสาน และสนอนโยบายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทหารตามความจ าเป็น 
 4) วางแผน ประสานงาน และด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ทหาร แผนยุทธศาสตร์ 
การบริหารจัดการแผนป้องกันประเทศ แผนสนับสนุนทางทหาร และแผนป้องกันร่วมตามสัญญา
ระหว่างประเทศสนธิสัญญาหรือข้อตกลงทางทหาร 
 5) พิจารณาเสนอความเห็น และประสานงานเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติแผนระดมสรรพก าลังเพ่ือการทหาร แผนการยุทธของเหล่าทัพ 
 6) พิจารณาสนอความเห็น วางเผน ปะสานงาน รวบรวม และด าเนินการจัดท า
แผนงานทางทหารการจัดเตรียม การพัฒนา และเสริมสร้างก าลังรบ แผนงาน งาน โครงการอ่ืนๆ  
ที่เก่ียวข้องและการประสานการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเสริมสร้างก าลังกองทัพ 
 7) ตรวจสอบ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบาย แผน แผนงาน  
และโครงการที่ได้รับอนุมัต ิ
                  8) พิจารณาเสนอขอแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนานโยบาย แผน แผนงาน 
ทางทหาร ให้เหมาะสมและทันกับสถานการณ์อยู่ตลอดเวลา 
 9) วางแผน อ านวยการ ประสานงาน และก ากับดูแลเกี่ยวกับการจัดและอัตรา
กองบัญชาการกองทัพไทย ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด 
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 10) พิจารณาเสนอความเห็น และประสานงานเกี่ยวกับการจัดท า ตรวจสอบ 
ปรับปรุง แก้ไข และยุบเลิกการจัดและอัตราของส่วนราชการให้เป็นไปตามนโยบายการจัดและอัตรา
กองบัญชาการกองทัพไทย 
 11) พิจารณาสนอความเห็น ประสานงาน และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท า 
ปรับปรุง แก้ไข และยุบเลิกกฎหมาย กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และแบบแผนของทาง
ราชการที่เก่ียวกับการจัดและอัตรา 
  2.2.4.2 โครงสร้างขององค์กร (Structure) 
   ส านักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร เป็นหน่วยขึ้นตรงกรมยุทธการ
ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย แบ่งส่วนราชการออกเป็น 1 แผนกธุรการ และ 5 กองขึ้นตรงดังนี้ 
 1) แผนกธุรการ มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการธุรการ การสารบรรณ การ
ก าลังพล การบริการ และการรักษาความปลอดภัย 
 2) กองนโยบายและยุทธศาสตร์ มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็น วางแผน 
อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแล และด าเนินการเกี่ยวกับนโยบายความมั่นคงแห่ชาติ นโยบาย
การทหาร และนโยบายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ประสานนโยบายในการด าเนินความสัมพันธ์ และจัดท า
สนธิสัญญาและความตกลงทางทหารกับต่างประเทศ รวมทั้งจัดท ายุทธศาสตร์ทหาร ยุทธศาสตร์การ
บริหารจัดการ และประสานแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติกับแผนทางทหาร แบ่งแผนกการ
ท างานออกเป็น 1) แผนกยุทธศาสตร์ มีหน้าที่วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแล  
และด าเนินการ เกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ทหาร ประสานแผนยุทธศาสตร์ทหารกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ระดับยุทธศาสตร์ของชาติ  ตลอดจนให้มี 
การประเมินสภาวะแวดด้อม และปรับสมดุลของยุทธศาสตร์ทหาร  2) แผนกนโยบายการทหาร 
และการเมือง มีหน้าที่วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแล และด าเนินการเกี่ขวกับนโยบาย
การทหาร นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และนโยบายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทหาร นโยบาย 
ของกองบัญชาการกองทัพไทย ตรวจสอบนโยบายของ เหล่ าทัพ และของส่วนราชการ  
ในกองบัญชาการกองทัพไทย และนโยบายของผู้บัญชาการทหารสูงสุดให้สอดคล้องกับนโยบาย
การทหาร รวมทั้งกิจกรรมความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายการเมืองกับฝ่ายทหารในกรอบของกองทัพ  
และ 3) แผนกนโยบายการทหารต่างประเทศ มีหน้าที่วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแล
และด าเนินการเกี่ยวกับนโยบาย และยุทธศาสตร์ทหารของไทย ในการด าเนินความสัมพันธ์กับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน ประเทศพันธมิตร มิตรประเทศ สถาบันระหว่างประเทศ และจัดท าบันทึก 
ความตกลงทางทหาร  
 3) กองแผนร่วม มีหน้าที่ พิจารณาเสนอความเห็น วางแผน อ านวยการ 
ประสานงาน ก ากับดูแล และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าแผนป้องกันประเทศ แผนการปฏิบัติการ
ทางทหารที่มิใช่สงคราม ประสานแผนการยุทธ แผนระดมสรรพก าลังเพ่ือการทหาร ระบบการ
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เตรียมพร้อมแห่งชาติแผนสนับสนุนอื่นๆ ของเหล่าทัพ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสนับสนุนแผน
ป้องกันประเทศ รวมทั้งแผนป้องกันร่วมตามสนธิสัญญาะหว่างประเทศ และสนธิสัญญา หรือข้อตกลง
ทางทหาร แบ่งแผนกการท างานออกเป็น 1) แผนกแผนป้องกันประเทศ มีหน้าที่วางแผน อ านวยการ 
ประสานงาน ก ากับดูแล และด าเนินการเกี่ยวกับการวางแผนป้องกันประเทศเป็นส่วนรวม  
การประสานแผนการยุทธของเหล่าทัพ และของส่วนราชการที่เกี่ยวข้องที่ได้จัดท าขึ้น รวมทั้งแผน
ป้องกันร่วมตามสนธิสัญญาระหว่างประเทศ และสนธิสัญญาหรือข้อตกลงทางทหาร 2) แผนก 
แผนสนับสนุนทางทหาร มีหน้าที่วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแล และด าเนินการ
เกี่ยวกับการตรวจสอบแผนทางทหาร เพ่ือสนับสนุนแผนป้องกันประเทศเป็นส่วนรวม ระบบการ
เตรียมพร้อมแห่งชาติ  แผนระดมสรรพก าลังเ พ่ือการทหารแผนสนับสนุนอ่ืนๆ ที่ เหล่าทัพ  
และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้จัดท าขึ้น   และ 3) แผนกแผนปฏิบัติการทางทหารที่มิใช่สงคราม  
มีหน้าที่วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแล และด าเนินการเกี่ยวกับแผนการปฏิบัติการ 
ทางทหารที่มิใช่สงคราม การประสานแผนปฏิบัติการทางทหารที่มิใช่สงครามร่วมกับประเทศพันธมิตร
ที่ได้ท าสัญญาระหว่างประเทศ หรือสนธิสัญญา หรือข้อตกลงทางทหาร 
 4) กองแผนและโครงการ มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็น วางแผน อ านวยการ 
ประสานงานและด าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดโครงสร้างก าลัง แผนงานและโครงการทางทหาร 
การประเมินผลการปฏิบัติตามแผนงานและโครงการ และการประสานการวิจัยและพัฒนา  
เพ่ือเสริมสร้างก าลังกองทัพ แบ่งแผนกการท างานออกเป็น 1) แผนกแผนงาน มีหน้าที่วางแผน 
อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแล และค าเนินการเกี่ยวกับการก าหนดโครงสร้างก าลัง  
และแผนงานของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่าทัพ 2) เผนกโครงการ มีหน้าที่
วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแล และเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการ
กองบัญชาการกองทัพไทย ปรับปรุงและเสนอแนะการพัฒนาโครงการต่างๆ ให้เหมาะสม 
และทันสมัย 3) แผนกตรวจสอบและประเมินผล มีหน้าที่ตรวจสอบติดตามความก้าวหน้า 
ของการด าเนินการตามแผนงาน งาน โครงการ เ พ่ือการพัฒนาและเสริมสร้างก าลังรบ  
และการพัฒนาปรับปรุงแผน แผนงาน และโครงการต่าง ๆ และ 4) แผนกประสานการวิจัย มีหน้าที่
วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแล ด าเนินการเกี่ขวกับการประสานการวิจัยให้สอดคล้อง
กับนโยบายการพัฒนาเสริมสร้างก าลังกองทัพ 

 5) กองการจัด มีหน้าที่พิจารณาสนอความเห็น นโยบาย วางแผน อ านวยการ 
ประสานงาน ก ากับดูแล และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดและอัตรา ปรับปรุงแก้ไขการจัดและอัตรา 
ของหน่วยต่างๆ ของกองทัพไทย รวมทั้งด าเนินการให้ เป็นไปตามนโบายที่ทางราชการก าหนด  
แบ่งแผนกการท างานออกเป็น 1) แผนกนโยบายและมาตรการการจัด มีหน้าที่วางแผน อ านวยการ 
ประสานงาน ก ากับดูแล  และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดและอัตราของกองทัพไทย พัฒนานโยบาย
การจัดและอัตราให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนด รวบรวมและจัดท า มาตรฐาน ประวัติ แบบฟอร์ม 
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รูปศัพท์ต่างๆ เกี่ยวกับการจัดและอัตรา การใช้อัตรา ปรับปรุง แก้ไข และยุบเลิกกฎหมาย 
กฎกระทรวง ข้อบังคับ ระเบียบ ค าสั่ง และแบบแผนของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดและอัตรา 
2) แผนกอัตรากองบัญชาการ มีหน้าที่วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแล และด าเนินการ
เกี่ยวกับการจัดท าตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ ไข และยุบเลิกการจัดและอัตราของส่วนราชการ 
ในกองบัญชาการกองทัพไทย รวมทั้งเป็นเจ้าหน้าที่ร่วมในการวิเคราะห์ประเมินค่าการจัดหน่วย 
คณะกรรมการ กณะอนุกรรมการ หรือคณะเจ้าหน้าที่ชุดท างานตามที่ทางราชการแต่งตั้งขึ้น  
เพ่ือท าหน้าที่เกี่ยวกับการพิจารณาการจัดและอัตราของส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย  
3) แผนกอัตรากองทัพบก มีหน้าที่วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับด าเนินการเกี่ยวกับ 
การจัดท า ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขและยุบเลิกการจัดและอัตราของส่วนราชการในกองทัพบก 
รวมทั้งเป็นเจ้าหน้าที่ร่วมในคณะกรรมการคณะอนุกรรมการหรือคณะเจ้าหน้าที่ ชุดท างาน ตามที่  
ทางราชการแต่งตั้งขึ้น เพ่ือท าหน้าที่เกี่ยวกับการพิจารณาการจัดและอัตราของส่วนราชการ 
ในกองทัพบก 4) แผนกอัตรากองทัพเรือ มีหน้าที่วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแล 
และด าเนินการเกี่ขวกับการจัดท า ตรวจสอบปรับปรุง แก้ไข และยุบเลิกการจัดและอัตราของ  
ส่วนราชการในกองทัพเรือ รวมทั้งเป็นเจ้าหน้าที่ร่วมในคณะกรรมการคณะอนุกรรมการหรือ 
คณะเจ้าหน้ที่ชุดท างน ตามที่ทางราชการแต่งตั้งขึ้น เพ่ือท าหน้าที่เกี่ยวกับการพิจารณาการจัด  
และอัตราของส่วนราชการในกองทัพเรือ และ 5) แผนกอัตรากองทัพอากาศ มีหน้าที่วางแผน 
อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแล และด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท า ตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไข 
และยุบเลิกการจัดและอัตราของส่วนราชการในกองทัพอากาศ รวมทั้งเป็นเจ้าหน้าที่ร่วม 
ในคณะกรรมการ คณะอนุกรมการหรือคณะเจ้าหน้ าที่ชุดท างาน ตามที่ทางราชการแต่งตั้งขึ้น 
เพ่ือท าหน้าที่เก่ียวกับการพิจรณาการจัดและอัตราของส่วนราชการในกองทัพอากาศ  
 6) กองความร่วมมือระหว่างประเทศ มีหน้าที่พิจารณาสนอความเห็น วางแผน 
อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแล และด าเนินการเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของไทย 
ในการด าเนินความร่วมมือ และความส าคัญกับประเทศเพ่ือนบ้านมิตรประเทศ และสถาบันระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งจัดท าบันทึกความตกลงทางทหาร แบ่งแผนกการท างานออกเป็น 1) แผนกแผนงาน
ระหว่างประเทศ มีหน้าที่วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแลและด าเนินการในด้าน  
ความร่วมมือและความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน ประเทศพันธมิตร มิตรประเทศ สถาบันระหว่าง
ประเทศ รวมทั้งจัดท าบันทึกความตกลงทางทหาร 2) แผนกอาเซียน มีหน้าที่วางแผน อ านวยการ 
ประสานงาน ก ากับดูแล และด าเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือทางทหาร และกิจกรรมในด้านต่างๆ 
ระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศในกลุ่มอาเซียน และ 3) แผนก
มิตรประเทศ มีหน้าที่วางแผน อ านวยการ ประสานงาน ก ากับดูแล และด า เนินการเกี่ยวกับ 
ความร่วมมือทางทหาร และกิจกรรมในด้านต่างๆ ระหว่างกองทัพไทยกับกองทัพและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องของมิตรประเทศภายนอกอาเซียน 
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แผนภาพที่ 2-17 โครงสร้างการจัดส านักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร 
 

2.2.4.3 วิสัยทัศน์และเป้าหมายส านักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร 
   วิสัยทัศน์ : ส านักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร เป็นองค์กรหลักที่ทันสมัย
ในการอ านวยการยุทธร่วมของกองทัพไทย เป็นที่เชื่อมั่นของเหล่าทัพ และเป็นที่ยอมรับของกองทัพ
มิตรประเทศ มีก าลังพลที่มีขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อมุ่งสู่การเป็นหน่ว ยน าใน
“กรมยุทธการทหารดิจิทัล” (DIGITAL HQ ในปี พ.ศ.2565) และในฐานะที่ส านักนโยบายและแผน
เป็นหน่วยที่ก าหนดยุทธศาสตร์ และทิศทางกรมยุทธการทหาร เพ่ือมุ่งสู่เป้าหมายร่วมกันในระดับ
กองบัญชาการกองทัพไทยคือ ในปี พ.ศ.2580 ที่จะเป็น “SMART- J3” (Smart Joint of Operations)  
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แผนภาพที่ 2-18 กรอบแนวคิดแผนปฏิบัติราชการส านักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร 
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แผนภาพที่ 2-19 Roadmap ส านักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร 

 

 2D – Direction & Develop : มีการก าหนดทิศทางแนวทาง แปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ 
พัฒนาแผน หลักนิยม อ านวยการร่วมด้วยระบบที่ทันสมัยที่ใช้ได้จริง สร้างฐานข้อมูลด้านยุทธการ
อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง 
 I – Interoperability : พัฒนา ให้ ค ว าม รู้ ก า ลั งพล  เ กี่ ย วกั บน โ ยบ าย  แผน  ค า สั่ ง  
มีความสามารถในการวางแผนและอ านวยการตามแผนสอดคล้อง เชื่อมโยงระบบ ข้อมูล มาตรฐาน 
ทรัพยากร ได้อย่างเป็นหนึ่งเดียวในทุกมิติ รวมถึงการบูรณาการ เพ่ือพัฒนาให้เกิดการประสานอย่าง 
มีประสิทธิภาพในอนาคต 
 G – Growth : ส่งเสริมแนวคิดกระบวนการท างาน พัฒนาปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานจาก 
Manual สู่ Digital พัฒนาปรับปรุงขีดความสามารถก าลังพลให้เป็น Digital  
 I – International Cooperation : ส่งเสริมและขยายกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศ  
มีการปฏิบัติงานและการร่วมมือระหว่างประเทศ เพ่ือผลประโยชน์ของชาติด้านความมั่นคง  
 T – Training in Virtual Reality : มีส่วนร่วมกับการฝึก การอบรมในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับ
การฝึก cpx จนถึงการฝึกตามแผนเสมือนจริงอย่างต่อเนื่องเพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมอย่างต่อเนื่อง 
ในการอ านวยการร่วมทั้งในยามปกติและยามสงคราม 
 A – Accreditation : มีการแก้ไขปัญหา และจ ากัดข้อบกพร่องอย่างมีมาตรฐาน เป็นมืออาชีพ 
ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานในกองบัญชาการกองทัพไทย เหล่าทัพ รัฐบาล ตลอดจนกองทัพมิตร
ประเทศ โดยด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
 L – Leader Enterprise : เป็นหน่วยน าในระดับส านัก และศูนย์ของกรมยุทธการทหาร 
ซ่ึงได้รับความเชื่อม่ันจากผู้บังคับบัญชาในทุกระดับ 
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2.3 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (STRATEGIC ANALYSIS :  
FORESIGHT, SWOT, TOWS, etc.)   
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ SWOT Analysis การเสริมสร้างขีดสมรรถนะการท างานด้านดิจิทัล
ของก าลังพล ส านักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร ที่จะน ามาใช้ในส่วนของการวิเคราะห์จุดแข็ง 
(Strengths) และจุดอ่อน (Weakness) ในการพิจารณาปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน (Internal Factor) 
การศึกษานี้ใช้คุณลักษณะขององค์กร 7 ประการของ McKinney (McKinney 7-S Framework) 
ส าหรับการวิเคราะห์โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Treats) ในการพิจารณาปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายนอก (External Factor) การศึกษานี้ใช้การวิเคราะห์ C-PEST (C-PEST Analysis) 
 2.3.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal  Environment Scanning) 
 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในจะใช้การวิเคราะห์คุณลักษณะขององค์กร  7 ประการ 
ของ McKinsey (McKinsey 7-S Framework) เพ่ือการก าหนดกลยุทธ์ในองค์กร และยังเป็นแนวคิด
ที่ต้องการน าเสนอความมีประสิทธิภาพขององค์กรจากปัจจัยความสัมพันธ์ต่างๆ 7 ประการ ดังนี้คือ 

 1. กลยุทธ์ (Strategy) แผนการส าหรับการด าเนินการต่างๆ เพ่ือสร้างความสามารถ  
ในการแข่งขันหรือสร้างแรงผลักดันให้กับองค์กร 

 2. โครงสร้าง (Structure) โครงสร้างขององค์กรที่ระบุต าแหน่งและหน้าที่ของแต่ละคน  
รวมไปถึงใครจะต้องท างานร่วมกับใคร และรับค าสั่งจากใคร 
 3. โครงสร้างระบบ (Systems) การด าเนินงานในแต่ละส่วนของแต่ละหน่วยย่อยรวมไป
ถึงข้ันตอนการท างานเพ่ือให้งานที่ท าร่วมกันส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 4. สไตล์ (Style) ลักษณะของการปกครองและการวางตัวของผู้น าองค์กร 
 5. บุคคลากร (Staff) บุคลากรทุกคนที่ท างานให้องค์กร แผนการจัดบุคลากร และการ
บริหารจัดการคน (Talent Management) 
 6. ความสามารถ (Skills) ความสามารถในภาพรวมของบุคลากร และความสามารถของ
องค์กรในการประกอบการต่างๆ 
 7. ค่านิยมร่วม (Shared Values) เราอาจเรียกสิ่งนี้ว่า “เป้าหมายสูงสุดขององค์กร” ก็ได้
ซึ่งในตัวของปัจจัยนี้แต่ละคนทั้งคนภายในและภายนอกองค์กร มักมีมุมมองที่ไม่เหมือนกัน แต่จุดร่วม
ของปัจจัยนี้คือทุกๆ คนจะสามารถได้รับประโยชน์สูงสุดจากความส าเร็จขององค์กรได้อย่างไร 
 ตามกรอบแนวคิด 7 -S ของ McKinney (McKinney 7-S Framework) จะเป็นกลยุทธ์ 
ในการวิ เคราะห์คุณลักษณะขององค์กร 7 ประการว่า ในแต่ละส่ วนเป็นอย่างไร รวมทั้ ง  
มีความสอดคล้องกันหรือไม่ ซึ่งตัวแปรดังกล่าวมีส่วนส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กร ได้แก่ 
 S1 : Strategy กลยุทธ์องค์กร หมายถึง การวางแผนกลยุทธ์ขององค์กร ได้แก่  แผนงาน
กิจกรรมหลัก กิจกรรมรองหรือการด า เนินงานต่างๆ ซึ่งได้ถูกวางแผนขึ้นมาอย่างมีหลักคิด 
เชิงเหตุผลรองรับ เพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสม ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม
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ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งเชื่อมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ ดังนี้ 1) ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันประเทศ ประกอบด้วย กลยุทธการพัฒนายุทธศาสตร์แผนทางทหารและ
หลักนิยม กลยุทธการขับเคลื่อนการด าเนินการตามร่างแผนแม่บทการปฏิรูปการบริหารจัดการ 
การปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2560 – 2569 (ในส่วนของกองทัพไทย) กลยุทธ 
การขับเคลื่อนการด าเนินการตามร่างแผนพัฒนาขีดความสามารถกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2560 – 2569 
(ในส่วนของกองทัพไทย)  2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การรักษาความมั่นคงแห่งรัฐ ประกอบด้วย กลยุทธ 
การอ านวยการและสนับสนุนการแก้ไขปัญหายาเสพติด 3) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความร่วมมือ
ทางทหารกับต่างประเทศ ประกอบด้วย กลยุทธการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความร่วมมือ  
ด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ กลยุทธการพัฒนา ขับเคลื่อนกลไกความร่วมมือกับต่างประเทศ  
ส านักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร เป็นหน่วยขึ้นตรงกรมยุทธการทหาร  และ 
ในฐานะเป็นหน่วยแปลงนโยบายจากรัฐบาล เช่น ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติประเด็นความมั่นคง นโยบายจากกระทรวงกลาโหม แผนปฏิบัติราชการสู่การปฏิบัติเพ่ือก าหนด
แนวทางให้กับส่วนราชการกองบัญชาการกองทัพไทย โดยได้มีการทบทวนการด าเนินงานเพ่ือจัดท า
กรอบการด าเนินงานในอนาคต รองรับวิสัยทัศน์ระดับกองบัญชาการกองทัพไทย  โดยมีเป้าประสงค์ 
ในกลุ่มงานหลักจ านวน 3 กลุ่มงาน ดังนี้ 1) การป้องกันประเทศ 2) การรักษาความมั่นคงของรัฐ  
และ 3) การเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ  
 S2 : Structure โครงสร้างองค์กร ได้จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย การจัดส่วนราชการ การแบ่ง
หน่วยงาน การมอบอ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบ สายการบังคับบัญชา และโครงสร้างการจัดส านักนโยบาย
และแผน กรมยุทธการทหาร (สนผ.ยก.ทหาร) ตามอัตรามีดังนี้ 
  1. แผนกธุรการ (ผธก.สนผ.ยก.ทหาร) 
  2. กองนโยบายและยุทธศาสตร์ (กนย.สนผ.ยก.ทหาร) ประกอบด้วย แผนกยุทธศาสตร์ 
แผนกนโยบายการทหารและการเมือง และแผนกนโยบายการทหารต่างประเทศ 
 3. กองแผนร่วม (กผร.สนผ.ยก.ทหาร) ประกอบด้วย แผนกแผนป้องกันประเทศ แผนก
แผนสนับสนุนทางทหาร และแผนกแผนปฏิบัติการทางทหารที่มิใช่สงคราม 
 4. กองแผนและโครงการ (กผค.สนผ.ยก.ทหาร) ประกอบด้วย แผนกแผนงาน  
แผนกโครงการ แผนกตรวจสอบและประเมินผล และแผนกประสานการวิจัย 
 5. กองการจัด (กกจ.สนผ.ยก.ทหาร) ประกอบด้วย แผนกนโยบายและมาตรการ 
การจัด แผนกอัตรากองบัญชาการ แผนกอัตรากองทัพบก แผนกอัตรากองทัพเรือ และแผนกอัตรา
กองทัพอากาศ 
 6. กองความร่วมมือระหว่างประเทศ (กรป.สนผ.ยก.ทหาร) ประกอบด้วย แผนก 
มิตรประเทศ แผนกอาเซียน และแผนกแผนงานระหว่างประเทศ 
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 S3 : System ระบบในการด าเนินงานขององค์กร กระบวนการและล าดับขั้นตอนในการท างาน 
ทั้งที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการที่ช่วยให้องค์กรสามารถด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพบริหาร
จัดการองค์กรบรรลุวัตถุประสงค์บ่งบอกถึงวิธีการท างานต่างๆ ขององค์กร 
 ส านักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร มีระบบงานดังนี้ 
 1. การก าหนดนโยบาย เป้าหมาย ตัวชี้วัดส าคัญในการปฏิบัติงาน (ค ารับรองการปฏิบัติงาน) 
แล้วถ่ายทอดสู่ผู้บริหาร/หน่วยงาน/บุคลากร กระตุ้น ก ากับดูแลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ติดตาม
ความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานทุกไตรมาส และน าผลงานที่ได้มาปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
อย่างต่อเนื่อง หรือก าหนดตัวชี้วัดและเป้าหมายของงานให้มีความเหมาะสมยิ่งขึ้น 
 2. การประชุมสรุปสถานการณ์ประจ าวัน (Morning Brief) ในเวลา 08.10 น. ของทุกวันปฏิบัติ
ราชการ เพ่ือเร่งรัดและติดตามงานอย่างต่อเนื่อง 
 3. การบริหารองค์การด้วยหลักธรรมาภิบาลโปร่งใส และเป็นธรรม 
 4. การกระจายอ านาจ หรือมอบอ านาจหน้าที่ตามสายงานที่รับผิดชอบ 
 5. การสื่อสารแบบหลายช่องทาง เพ่ือป้องกันความผิดพลาด เกิดประสิทธิภาพ 
 6. การจัดสภาพแวดล้อมการท างานที่ดี สถานที่ท างานที่ปลอดภัย บรรยากาศที่สนับสนุนการท างาน 
สนับสนุนทรัพยากรอย่างเหมาะสมเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 7. แผนการบริหารจัดการบุคลากรที่เหมาะสม พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามภาระหน้าที่ และคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง เป็นคนดี และมีความสุขในการฏิบัติงาน 
ส่งผลให้ผลการปฏิบัติงานดีขึ้น รัก และเสียสละเพ่ือองค์กร 
 8. การบริหารทรัพยากรภายใต้ความจ าเป็น เหมาะสม และคุ้มค่า  
 9. การด าเนินการตามตัวชี้วัดประกอบค ารับรองการปฏิบัติราชการของส านักนโยบายและแผน
กรมยุทธการทหาร มีการถ่ายทอดความรับผิดชอบตัวชี้วัดตามล าดับจนถึงระดับบุคคล 
 S4 : Style รูปแบบการน าองค์กร ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมในการบริหารงานของ
ผู้บริหารระดับสูง โดยรวมถึงบุคลิกภาพ ภาวะผู้น าและคุณธรรม เนื่องจากการกระท าหรือพฤติกรรม 
ของผู้บริหารระดับสูงจะมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของบุคลากรภายในองค์ กรมากกว่าค าพูด 
ของผู้บริหาร หากผู้บริหารมีภาวะผู้น าที่ดีจะสามารถน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จพร้อมด้วยคุณธรรม 
 ส านักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร มีรูปแบบในการบริหารจัดการงาน ดังนี้  
 1. ความเป็นผู้น า หมายถึง เป็นผู้ก าหนดเป้าหมายการด าเนินงานของหน่วยทั้งใน ระยะสั้น 
ระยะกลาง ระยะยาว (Vision) ก าหนดแผนหรือแนวทางในการบรรลุเป้าหมาย เสนอแนะนโยบาย 
และสร้างกลไกขับเคลื่อนการด าเนินงาน รวมถึงการสร้างมาตรการก ากับดูแล เพ่ือให้งานบรรลุ
เป้าหมายตาม แผนทุกระดับ และรับผิดชอบผลที่เกิดข้ึนภายใต้ค าสั่ง 
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 2. ท าอย่างมีส่วนร่วม หมายถึง การท างานในลักษณะอ านวยการร่วม (Joint Operation)  
มีรูปแบบการคิดการวางแผนแบบเชื่อมโยงใช้การคิดวิเคราะห์บนพ้ืนฐานของข้อคิดเห็นหลายภาคส่วน 
หลายมิติอย่างครบถ้วน ใช้ฐานข้อมูลและระบบอ านวยการร่วมแบบโครงข่าย  
 3. มีการตั้งกลุ่มไลน์ (line) ส าหรับการสื่อสารในทุกระดับ เช่น ระดับนโยบาย ระดับเจ้าหน้าที่ 
และภาพรวมของส านักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร เพ่ือประสานงานกันภายในให้เกิดความ
รวดเร็ว 
 4. มีการรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าวันทาง J3 Link เพ่ือแจ้งผลการปฏิบัติงานพร้อม
ภาพถ่าย ท าให้เกิดการประสานสอดคล้องระหว่างงานของหน่วยในภาพรวม  
 S5 : Staff บุคลากรในองค์กร การบริหารจัดการบุคลากรทุกระดับภายในองค์กรทั้งในเรื่องจ านวน
บุคลากร ความเพียงพอรวมทั้งแบบแผน และพฤติกรรมต่างๆ ที่องค์กรแสดง และปฏิบัติต่อก าลังพล 
ภายในองค์กร 

 ส านักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร มีก าลังพลจ านวนทั้งสิ้นรวม 80 นาย เป็นนายทหาร
สัญญาบัตร จ านวน 53 นาย นายทหารประทวน จ านวน 26 นาย และลูกจ้าง/พนักงานราชการ 
จ านวน 1 นาย โดยจ าแนกตามชั้นยศ อายุ วุฒิการศึกษา ได้ตามตารางท่ี 2-1 และ 2-2 

ระดับ จ านวน (คน) 
พลตรีขึ้นไป 1 
พันเอก ถึง พันเอกพิเศษ 7 
พันตรี ถึง พันโท 13 
ร้อยตรี ถึง ร้อยเอก 32 
นายทหารประทวน 26 
ลูกจ้างประจ า - 
พนักงานราชการ 1 

รวม 80 
ตารางที่ 2-1 ก าลังพลส านักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร 
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รายการ 
นายทหาร
สัญญาบัตร 

นายทหารประทวน/ 
ลูกจ้าง/พนักงาน 

รวม (คน) 

อายุ  
1. อายุตัวเฉลี่ย 
2. อายุราชการเฉลี่ย 

 
49.06 
18.57 

 
37.04 
11.70 

 

วุฒิการศึกษา 
1. ต่ ากว่าปริญญาตรี 
2. ปริญญาตรี 
3. ปริญญาโท 
4. ปริญญาเอก 

 
2 
36 
14 
1 

 
6 
18 
3 
0 

 
8 
54 
17 
1 

รวม 53 27 80 
ตารางที่ 2-2 ก าลังพลส านักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร จ าแนกตามอายุและวุฒิการศึกษา 

 

 S6 : Skill ทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ส านักนโยบายและแผน  
กรมยุทธการทหาร มีการด าเนินงานที่เกีย่วกับทักษะและความรู้ความสามารถก าลังพล ดังนี้  
 1. การก าหนดนโยบาย เป้าหมาย ตัวชี้วัดส าคัญตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ ในระดับ 
รายบุคคล แล้วติดตามผลการปฏิบัติงานรายบุคคลทุกไตรมาส และน าผลงานที่ได้มาพิจารณาความดี 
ความชอบอย่างเป็นรูปธรรม  
 2. การพัฒนาความรู้ ความสามารถ สมรรถนะในกระบวนการปฏิบัติงานส าคัญ ที่ส่งเสริมการบรรลุ
พันธกิจ วิสัยทัศน์ขององค์การ การอบรมภาษาอังกฤษ การจัดสัมมนาแลกเปลี่ยน การฝึกปฏิบัติการ 
ส่งเสริมการศึกษาอบรมเพ่ิมเติม การพัฒนาสมรรถนะผู้บริหาร และการถ่ายทอดองค์ความรู้ในกระบวนการ
ปฏิบัติงานส าคัญ เป็นต้น  
 S7 : Shared Value ค่านิยม คุณค่าร่วมในองค์กร ได้แก่ แนวคิดร่วมกัน ค่านิยม ความคาดหวัง
ขององค์กร เป็นแนวคิดพ้ืนฐานขององค์กรแต่ละแห่ง รวมทั้งสิ่งที่ต้องการจะให้องค์กรเป็นในอนาคต
องค์กรที่มีความเป็นเลิศมักจะมีค่านิยมร่วมกันที่ก่อให้เกิดปัจจัยแห่งความส าเร็จในการบริหาร 
 ส านักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร มีค่านิยม คุณค่าร่วมในองค์กรซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายผู้บัญชาการทหารสูงสุด ดังนี้  
 1. ทหารอาชีพ ความมุ่งมั่นในการท าดีที่สุดในการปฏิบัติงานเพ่ือผลสัมฤทธิ์ของงาน  
ซึ่งจะก่อให้เกิดความภูมิใจในการท างาน ประกอบด้วย ความมีวินัย ความเป็นผู้น า การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ความซื่อสัตย์ และการสร้างนวัตกรรม  
 2. จงรักภักดี การยึดมั่นในความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งการแสดงออก  
ถึงความเสียสละในการพิทักษ์รักษาทั้งสามสถาบันให้คงอยู่ตลอดไป  
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 3. กล้าหาญ ลักษณะนิสัยที่เข้มแข็งเพ่ือที่จะสร้างเกียรติยศต่อการตัดสินใจว่าผิดหรือถูก  
และความไม่เกรงกลัวในการเผชิญหน้าต่อภยันตรายใดๆ  
 4. ท างานเป็นทีม การท า งานร่วมกันด้วยความเคารพเชื่อถือ มีจุดมุ่ งหมายร่วมกัน 
เป็นหมู่คณะท าให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการท างานเป็นทีม 
มีความหมาย ประกอบด้วย การบูรณาการ การปฏิบัติการร่วม และเป็นหนึ่งเดียวกัน 
 2.3.2 การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมภายนอก (External Environment Scanning) 
   การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดยน าปัจจัย 5 ด้าน (C-PEST) ที่ส่งผลต่อการ
บริหารจัดการหน่วยงานให้บรรลุ  วัตถุประสงค์มาวิเคราะห์โดยใช้  C-PEST (C-PEST Analysis)  
เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก เป็นการท าความเข้าใจในภาพรวมของสภาพแวดล้อม
ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง โดยหาประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงนั้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่เราไม่สามารถ
ควบคุมได้ โดยมีค าจ ากัดความดังนี้  
 C : Customer behaviors ด้านพฤติกรรม เป็นการวิเคราะห์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์การ  
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) สภาพของคู่แข่ง (Competitors) 
  - กระทรวงกลาโหม กองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย เหล่าทัพ  

  - ส่วนราชการในกองบัญชาการกองทัพไทย 
 - ส่วนราชการภายนอกที่เก่ียวข้อง 

 P : Political ด้านการเมือง และกฎหมายรวมถึงการก าหนดนโยบายต่างๆ ของภาครัฐเป็นการ
วิเคราะห์ปัจจัยด้านนโยบายการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหารองค์กร  
  - เกณฑ์การพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมีการเปลี่ยนแปลง 
  - นโยบายของผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับ  
 E : Economics ด้านเศรษฐกิจเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยสภาวะแวดล้อมของเศรษฐกิจ  

 - โรคอุบัติใหม่ ภัยธรรมชาติ  
  - การชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 
  - ข้อจ ากัดด้านงบประมาณในการพัฒนาระบบราชการ  
 S : Social ด้านสังคม เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม การบูรณาการ ระหว่าง
หน่วยงานภายนอกที่เก่ียวข้องเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

- มีการแทรกแซงทางสังคม และวัฒนธรรมจากภายนอก 
- มีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการพัฒนาระบบราชการ  
- สภาพสังคมปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไป 

 T : Technological ด้านเทคโนโลยีวิเคราะห์ในเรื่องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี สารสนเทศ 
ซึ่งปัจจัยด้านนี้มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมาก  

 - การคุกคามด้วยเทคโนโลยีที่เหนือกว่า 
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  - มีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีส่วนในการปฏิบัติการงาน  
  - ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบันท าให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
อย่างรวดเร็ว 
 

2.4 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis)  
 การพัฒนาขีดสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของก าลังพล ส านักนโยบาย 
และแผน กรมยุทธการทหาร โดยการพิจารณาจากการตรวจสอบสภาวะแวดล้อม ภายในองค์กรด้วย 
7-S MCKINSEY และการตรวจสอบสภาวะแวดล้อมภายนอกองค์กรด้วย C-PEST สามารถท าการ
วิเคราะห์สภาวะทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis) ตามแผนภาพที่ 2-20 ได้จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส
และอุปสรรคดังนี้ 

 
แผนภาพที่ 2-20 : SWOT Analysis 
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 2.4.1 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน (McKinsey 7-S Framework) 
องค์ประกอบ 7-S จุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) 
S – strategy มีแนวทางปฏิบัติราชการที่มีความ

ชัดเจน- มีขีดวามสามารถในการ
วางแผนในทุกระดับ มีศักยภาพ 
ในการน าหน่วย 

ขาดการมีส่วนร่วมในบางกิจกรรม 

S – structure มีโครงสร้างการจัดหน่วยที่มี
ประสิทธิภาพรองรับภารกิจได้
หลากหลาย มีความอ่อนตัวสูง 

บางอัตราหรือบางต าแหน่งถูกปิดไว้
(การบรรจุไม่เต็มอัตรา) 
มีความซ้ าซ้อนในบางภารกิจ 

S – system มีระบบงานที่ดี มีฐานข้อมูลใน 
Share drive และ cloud สืบค้น 
ได้สะดวก 

มีการ Error ของระบบในบางครั้ง 

S – style จริงจัง รุกรบ กระตือรือร้น ทุ่มเท 
ตอบสนองรวดเร็วในทุกภารกิจ  
ชอบงานท้าทาย 

ความรวดเร็วบางครั้งอาจขาดข้อมูล
อย่างรอบด้าน 

S – staff มีก าลังพลที่มีคุณภาพ ตอบสนอง
ภารกิจได้เป็นอย่างดี  
จัดคนให้ถูกกับงาน 

มีก าลังพลระดับนายทหารประทวน
ปฏิบัติการไม่เพียงพอ ภาวะแบกรับ
งาน กระจายงานไม่ดีเพียงพอ 

S – skill ก าลังพลมีความรู้มีขีดความสามารถ
สูง เรียนรู้ทักษะใหม่ๆด้วยตนเองอยู่
เสมอ 

ไม่มีการกระจายองค์ความรู้ระหว่าง
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานได้ดีเพียงพอ 

S – shared value ก าลังพลมีทัศนคติท่ีดีต่องาน  
มีแนวคิดมุ่งหวังผลส าเร็จของงาน
ร่วมกัน 

การหลบเลี่ยง ท างานไม่เต็ม
ศักยภาพ 

ตารางที่ 2-3 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในโดยใช้ McKinsey 7-S Framework 
 
 
 
 
 
 
 



47 
 

 2.4.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (CPEST) 
องค์ประกอบ CPEST โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 

C – customer behaviors - เป็นหน่วยงานที่ก าหนด
ทิศทางของกองบัญชาการ
กองทัพไทย เป็นคลังสมอง
ของกระทรวงกลาโหม 

-สร้าง/ให้การยอมรับใน
ศักยภาพของหน่วย 

เปลี่ยนแปลงนโยบาย
กระทันหัน 

P – political factors นโยบายจากหน่วยเหนือทุก
ระดับมีเป้าหมายชัดเจนมีแผน
ทั้งระยะสั้น กลาง และยาว 

-มีความหมายกว้างขวาง 
คลุมเครือต้องใช้การตีความ 
-บางเรื่องต้องใช้ระยะ
เวลานานกว่าจะบรรลุ 

E – economic factors มีงบประมาณในการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง 

-ขาดความเพียงพอในการ
ขับเคลื่อให้เห็นผลอย่างเป็น
รูปธรรมในระยะเวลาจ ากัด 
-ข้อจ ากัดด้านงบประมาณจาก

การชะลอตัวทางเศรษฐกิจ
จากสถานการณ์ covid-19 

S – social factors มีระบบอาวุโส เคารพให้เกียรติ 
สร้างบรรยากาศที่ดีในการ
ท างาน 

-กดข่ีด้วยความอาวุโส 
-ระบบอุปถัมภ์ 
-ช่องว่างระหว่างวัย 

T – technological factors -ผบ.ชา ให้ความส าคัญกับการ
ปรับปรุงโครงสร้างเพื่อรองรับ
การท างานด้วยดิจิทัล
เทคโนโลยี 
-ช่วยให้เกิดความสะดวก
รวดเร็ว ตอบสนองได้ดี 

-ก าลังพลสูงวัยเข้าถึงได้ยาก
หรือปฏิเสธการเข้าถึง 
-อุปกรณ์บางตัวมีราคาสูงและ
หรือล้าสมัยเร็ว 

ตารางที่ 2-4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกโดยใช้ CPEST 
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 2.4.3 การประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ และการก าหนดน้ าหนักคะแนน 
  2.4.3.1 การก าหนดค่าน้ าหนักคะแนนการประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 

  ผู้ศึกษาส่งแบบวิเคราะห์การถ่วงน้ าหนักภายในและภายนอกให้กับกลุ่มตัวอย่าง 
ซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหารระดับกลางในหน่วย จ านวนทั้งสิ้น 8 คน โดยให้พิจารณา 
ตามหลักการและความส าคัญว่าปัจจัยด้านใดเป็นจุดแข็งหรือปัญหาต่อองค์กรมากให้ก าหนดน้ าหนัก
คะแนนมากกว่ารายการที่เป็นจุดแข็งหรือปัญหาต่อองค์กรน้อย โดยให้คะแนนรวมของทุกข้อรวมกัน
ต้องเท่ากับ 1 โดยน้ าหนักในแต่ละด้านอาจเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้ 
           คนที่ 
รายการปัจจัย 

1 2 3 4 5 6 7 8 
  X  

S1- strategy 0.15 0.15 0.10 0.20 0.15 0.15 0.20 0.15 0.157 

S2- structure 0.10 0.20 0.20 0.10 0.10 0.10 0.10 0.20 0.138 

S3- system 0.15 0.10 0.15 0.10 0.20 0.15 0.10 0.10 0.131 

S4- style 0.20 0.20 0.20 0.20 0.15 0.20 0.20 0.20 0.194 

S5- staff 0.20 0.10 0.15 0.15 0.20 0.20 0.15 0.10 0.156 

S6- skill 0.10 0.15 0.10 0.10 0.15 0.10 0.10 0.15 0.113 

S7- shared value 0.10 0.10 0.10 0.15 0.05 0.10 0.15 0.10 0.106 

น้ าหนักคะแนนรวม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

 ตารางที่ 2-5 แสดงค่าน้ าหนักของรายการปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายใน (Internal Environment) 
 

                       คนที่ 
รายการปัจจัย 

1 2 3 4 5 6 7 8 X  

C-customer behaviors 0.25 0.30 0.20 0.25 0.20 0.25 0.25 0.30 0.25 

P- political factors 0.30 0.25 0.35 0.25 0.25 0.25 0.30 0.25 0.275 

E- economic factors 0.20 0.15 0.15 0.20 0.25 0.25 0.20 0.15 0.194 

S- social factors 0.15 0.20 0.15 0.20 0.15 0.15 0.15 0.20 0.169 

T-technological factors 0.10 0.10 0.15 0.10 0.15 0.10 0.10 0.10 0.113 

น้ าหนักคะแนนรวม 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

ตารางที่ 2–6 แสดงค่าน้ าหนักของรายการปัจจัยสิ่งแวดล้อมภายนอก (External Environment) 
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 จากการวิ เคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์  (SWOT Analysis) ท าให้ทราบถึง 
จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ทั้งนี้
จะท าการก าหนดน้ าหนัก (weight) ตามความส าคัญของปัจจัย ซึ่งจะมีค่าคะแนนรวมเท่ากับ 1 และ
โดยการแบ่งคะแนนออกเป็น 5 ระดับ (5 คือมากที่สุด 1 คือน้อยที่สุด 0 คือไม่มี ) จากนั้นน าน้ าหนัก
คูณกับคะแนน ซึ่งจะได้เป็นค่าคะแนนถ่วงน้ าหนัก (weighted score) เพ่ือใช้ประเมินต าแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์ขององค์กร ทั้งนี้การก าหนดน้ าหนัก และการให้ค่าคะแนนจะเป็นการใช้ข้อมูลเฉลี่ยจากการ
สอบถามผู้รับผิดชอบ และผู้ปฏิบัติงานด้านดิจิทัลเทคโนโลยีของ ส านักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร 
ในระดับต่างๆ จ านวน 5 ระดับ ตั้งแต่นายทหารประทวนปฏิบัติการถึงระดับผู้บริหารให้ได้ผลข้อมูล
การจัดความส าคัญของปัจจัยภายในที่เป็นจุดแข็ง และจุดอ่อนปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส และ
อุปสรรคดังแสดงได้ตาม ตารางที่ 2-7 ถึง 2-10 

ล าดับ ข้อมูลจุดแข็ง 
น้ าหนัก 

(ไม่เกิน 1) 
คะแนน 

(5 ระดับ) 
คะแนนเฉลี่ย 
ถ่วงน้ าหนัก 

S1 มียุทธศาสตร์ แนวทางปฏิบัติ
ราชการที่มีความชัดเจน 
มีขีดความสามารถในการ
วางแผนในทุกระดับ  
มีศักยภาพในการน าหน่วย 

0.157 4.5 0.707 

S 2 
 

มีโครงสร้างการจัดหน่วยที่มี
ประสิทธิภาพรองรับภารกิจได้
หลากหลาย มีความอ่อนตัวสูง 

0.138 4 0.552 

S3 มีระบบงานที่ดี มีฐานข้อมูลใน 
Share drive และ cloud 
สืบค้นได้สะดวก 

0.131 4.5 0.590 

S4 จริงจัง รุกรบ กระตือรือร้น 
ทุ่มเท ตอบสนองรวดเร็วในทุก
ภารกิจ ชอบงานท้าทาย 

0.194 5 0.970 

S5 มีก าลังพลที่มีคุณภาพ 
ตอบสนองภารกิจได้ดี  
จัดคนให้ถูกกับงาน 

0.156 4.5 0.702 

S6 ก าลังพลมีความรู้มีขีด
ความสามารถสูง 

0.113 3.8 0.430 
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เรียนรู้ทักษะใหม่ๆด้วยตนเอง
อยู่เสมอ 

S7 ก าลังพลมีทัศนคติท่ีดีต่องาน  
มีแนวคิดมุ่งหวังผลส าเร็จของ
งานร่วมกัน 

0.106 4 0.424 

 รวมน้ าหนักคะแนนจุดแข็ง 1.00  4.375 
ตารางที่ 2-7 การจดัความส าคัญของปัจจัยภายในทีเ่ปน็จุดแข็ง (Strengths) 

 

ล าดับ ข้อมูลจุดอ่อน น้ าหนัก 
(ไม่เกิน 1) 

คะแนน 
(5 ระดับ) 

คะแนนเฉลี่ย 
ถ่วงน้ าหนัก 

W1 ขาดการมีส่วนร่วมในบาง
กิจกรรม 

0.157 1 0.157 

W2 
 

บางอัตราหรือบางต าแหน่งถูก
ปิดไว้ การบรรจุไม่เต็มอัตรา  
มีความซ้ าซ้อนในบางภารกิจ 

0.138 3 0.414 

W3 มีการ Error ของระบบใน
บางครั้ง 

0.131 1 0.131 

W4 ความรวดเร็วบางครั้งอาจขาด
ข้อมูลอย่างรอบด้าน 

0.194 1.5 0.291 

W5 มีก าลังพลระดับนายทหาร
ประทวนปฏิบัติการไม่
เพียงพอ ภาวะแบกรับงาน 
กระจายงานไม่ดีเพียงพอ 

0.156 5 0.78 

W6 ไม่มีการกระจายองค์ความรู้
ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ได้ดีเพียงพอ 

0.113 0.5 0.057 

W7 การหลบเลี่ยง ท างานไม่เต็ม
ศักยภาพ 

0.106 1 0.106 

 รวมน้ าหนักคะแนนจุดอ่อน 1.00  1.936 
ตารางที่ 2-8 การจัดความส าคัญของปัจจัยภายในที่เป็นจุดอ่อน (Weaknesses) 
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ล าดับ ข้อมูลโอกาส น้ าหนัก 
(ไม่เกิน 1) 

คะแนน 
(5 ระดับ) 

คะแนนเฉลี่ย 
ถ่วงน้ าหนัก 

O1 -เป็นหน่วยงานที่ก าหนด
ทิศทางของกองบัญชาการ
กองทัพไทย เป็นคลังสมอง
ของกระทรวงกลาโหม 
-สร้างการยอมรับในศักยภาพ
ของหน่วย 

0.250 4.5 1.125 

O2 
 

นโยบายจากหน่วยเหนือทุก
ระดับมีเป้าหมายชัดเจนมีแผน
ทั้งระยะสั้น กลาง และยาว 

0.275 5 1.375 

O3 มีงบประมาณในการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 

0.194 4 0.776 

O4 มีระบบอาวุโส เคารพให้
เกียรติ สร้างบรรยากาศท่ีดีใน
การท างาน 

0.169 3 0.507 

O5 -ผบ.ชา ให้ความส าคัญกับการ
ปรับปรุงโครงสร้างเพื่อรองรับ
การท างานด้วยดิจิทัล
เทคโนโลยี 
-ช่วยให้เกิดความสะดวก
รวดเร็ว ตอบสนองได้ดี 

0.113 3 0.339 

 รวมน้ าหนักคะแนนโอกาส 1.00  4.122 

ตารางที่ 2-9 การจัดความส าคัญของปัจจัยภายในที่เป็นโอกาส (Opportunities) 
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ล าดับ ข้อมูลอุปสรรค น้ าหนัก 
(ไม่เกิน 1) 

คะแนน 
(5 ระดับ) 

คะแนนเฉลี่ย 
ถ่วงน้ าหนัก 

T1 เปลี่ยนแปลงนโยบาย
กระทันหัน 

0.250 1 0.25 

T2 
 

-มีความหมายกว้าง คลุมเครือ
ต้องใช้การตีความ 
- บางเรื่องต้องใช้ระยะ
เวลานานกว่าจะบรรลุ 

0.275 4 1.10 

T3 -ขาดความเพียงพอในการ
ขับเคลื่อนให้เห็นผลอย่างเป็น
รูปธรรมในระยะเวลาจ ากัด 
-ข้อจ ากัดด้านงบประมาณจาก
การชะลอตัวทางเศรษฐกิจ
จากสถานการณ์ covid-19 

0.194 4.5 0.873 

T4 -กดข่ีด้วยความอาวุโส 
-ระบบอุปถัมภ์ 
-ช่องว่างระหว่างวัย 

0.169 1.5 0.254 

T5 ก าลังพลสูงวัยเข้าถึงได้ยาก
หรือปฏิเสธการเข้าถึง 
-อุปกรณ์บางตัวมีราคาสูงและ
หรือล้าสมัยเร็ว 

0.113 3.5 0.396 
 

 รวมน้ าหนักคะแนนอุปสรรค 1.00  2.873 
ตารางที่ 2-10 การจัดความส าคัญของปัจจัยภายในที่เป็นอุปสรรค (Threats) 
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 2.4.4 การประเมินต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร 
 จากคะแนนข้างต้นจะน าไปสู่การจัดท ากราฟแสดงสถานภาพขององค์กร ซึ่งการแสดง

สถานภาพของหน่วยงานจะบ่งบอกถึงสถานภาพ 4 ลักษณะ ตาม BCG Matrix (Boston Consulting 
Group) หรือ Boston Model ดังแผนภาพที่ 2-21 

 
แผนภาพที่ 2-21  Boston Model 

 

 1. Stars (เอ้ือและแข็ง) เป็นต าแหน่งที่บ่งบอกว่าองค์กรโดยภาพรวม ส่วนใหญ่มีปัจจัยภายนอก
ที่เป็นโอกาส และมีปัจจัยภายในที่แข็งเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมสูง เมื่อองค์กรมีสถานะเป็น Stars 
ให้ก าหนดกลยุทธ์เชิงรุก (Aggressive) โดยต้องรักษาความเป็น Stars ให้ยั่งยืนต่อไป  
 2. Question Marks (เอ้ือแต่อ่อน) เป็นต าแหน่งที่บ่งบอกว่าองค์กร โดยภาพรวมส่วนใหญ่ 
มีปัจจัยภายนอกโอกาสเอ้ือ มีความพร้อมสูงให้การสนับสนุน แต่ปัจจัยภายในองค์การอ่อน  
หากแก้ปัญหาจุดอ่อนขององค์กรได้จะน าไปสู่สภาพที่เอ้ือและแข็ง Stars ได้ให้ก าหนดกลยุทธ์พัฒนา
องค์กร (Turnaround)  
 3. Cash Cows (ไม่เอ้ือแต่แข็ง) เป็นต าแหน่งที่บ่งบอกว่าองค์กรในภาพรวมส่วนใหญ่ภายนอก
องคก์รมีอุปสรรค มีปัญหาแต่ภายในองค์กรแข็งมีความพร้อมมีความเข้มแข็ง หากรอให้ปัจจัยภายนอก
เป็นโอกาสเอ้ือต่อการพัฒนาองค์กร หรือพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสก็จะสามารถพัฒนาองค์กรน าไปสู่
สภาพที่เอ้ือและแข็ง (Stars) ได้ให้ก าหนดกลยุทธ์ป้องกัน/แตกตัว (Defend/Diversify)  
 4. Dogs (ไม่เอ้ือและอ่อน) เป็นต าแหน่งที่บ่งบอกว่าองค์กรโดยภาพ รวมส่วนใหญ่อยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่ทั้งภายนอกไม่เอ้ือ ภายในอ่อน มีอุปสรรคปัญหา ล่อแหลมต่อการประสบความล้มเหลว
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ค่อนข้างสูง จึงเป็นไปได้ว่าต้องปรับปรุงอย่างเร่งด่วน เพราะหากด าเนินการต่อไป ปัญหาจะสะสมขึ้น
เรื่อยๆ ถึงขั้นอาจแก้ไขไม่ได้ต้องยุบองค์กร ให้ก าหนดกลยุทธ์ประคองตัว/ถอย (Retrenchment) 

2.4.5 การประเมินต าแหน่งส านักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร 

  เมื่อได้ผลจากการท า SWOT Analysis แล้วการวิเคราะห์ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักเพ่ือใช้
ประเมินต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategics Positioning) ของการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ของส านักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร โดยได้ค่าคะแนนดังนี้ 
  - จุดแข็ง (Strengths) = 4.375 
  - จุดอ่อน (Weaknesses) = 1.936 
  - โอกาส (Opportunities) = 4.122 
  - อุปสรรค (Threats) = 2.873 
 โดยน าค่า SWOT ข้างต้นมาท าการ plot แผนภูมิเรดาห์ (Radar graph) ได้ตามแผนภาพที ่2-22 

 
แผนภาพที ่2-22 การประเมินต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 

 

 ทั้งนี้จากการประเมินข้างต้น จะเห็นได้ว่าค่าเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของปัจจัยภายในและปัจจัย 
ภายนอก ด้านของจุดแข็ง (4.375) และโอกาส (4.12) มีคะแนนสูงกว่า จุดอ่อน (1.936) และอุปสรรค
(2.873) ส่ งผลให้สถานภาพต าแหน่งทางยุทธศาสตร์องค์กรของส านักนโยบายและแผน  
กรมยุทธการทหาร อยู่ในต าแหน่ง Stars (เอ้ือและแข็ง) เป็นต าแหน่งที่บ่งบอกว่าองค์กรโดยภาพรวม
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ส่วนใหญ่มีปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส และมีปัจจัยภายในที่แข็งแกร่ง เป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะ 
และมีความพร้อมสูง ดังนั้นเมื่อองค์กรมีสถานะเป็น Stars สิ่งที่ต้องมุ่งเน้นคือการก าหนดกลยุทธ์ 
เชิงรุก (Aggressive) เพ่ือใช้จุดแข็งเกาะกุมโอกาสที่เกิดขึ้น พร้อมกับพัฒนาต่อยอดให้องค์กร 
มีความเข้มแข้งอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในระยะยาวต่อไป ทั้งนี้ยังคงต้องรักษามาตรฐานไม่ให้ต่ าลง 
ในทุกๆ ด้าน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บทที่ 3 
แผนขององค์กร 

 
 แผนปฏิบัติราชการเสริมสร้างขีดสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของก าลังพล 
ส านักนโยบายและแผนกรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ตามเป้าหมาย Digital 
Headquarter ในปี พ.ศ.2565 ของกองบัญชาการกองทัพไทย 
 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือตรวจสอบ และวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์เกี่ยวกับ
การเสริมสร้างขีดสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลก าลังพลของส านักนโยบายและแผน 
กรมยุทธการทหาร จัดท าแผนปฏิบัติราชการเสริมสร้างขีดสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลของก าลังพล และเสนอแนวทางยุทธศาสตร์เชิงนโยบายแก่ผู้บริหารส านักนโยบายและแผน  
กรมยุทธการทหาร เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานรองรับเป้าหมายการเป็น Digital 
Headquarter ในปี พ.ศ.2565 นอกจากการส ารวจด้วยแบบสอบถามให้ก าลังพลส านักนโยบายและแผน 
กรมยุทธการทหาร ประเมินสมรรถนะด้านดิจิทัล และองค์ประกอบอ่ืนที่เกี่ยวข้องของตนเอง เช่น 
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้าน Microsoft Office โปรแกรมด้านแผนที่ หรือระบบน าทาง 
(Digital map) การใช้งานเครื่องโทรสาร (Fax) การใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) การใช้
งานโปรแกรมระบบประชุมทางไกล การใช้โปรแกรมตัดต่อวีดีโอ การใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ ฯลฯ 
แล้ ว ผู้ ศึ กษายั ง ไ ด้ มี ก า ร เ ก็ บ ข้ อมู ลด้ ว ย วิ ธี ก า รสั มภาษณ์ เ ชิ ง ลึ กกั บ ผู้ บ ริ ห า ร ระดั บ สู ง  
และผู้บริหารระดับกลางของหน่วยงานเพ่ือรับทราบความต้องการขีดความสามารถของก าลังพล 
ทีมีหลากหลายทั้งในด้าน องค์ความรู้ ทักษะ และคุณลักษณะ ซึ่งทั้ง 3 ด้านประกอบด้วยสมรรถนะ 
ทีส่ าคัญคือ สมรรถนะหลัก (Core competency) และสมรรถนะตามสายงาน (Functional competency)  
 

3.1 เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (END) (วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ประเด็นยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์) 

3.1.1 วิสัยทัศน์  

ส านักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารเป็นองค์กรหลักที่ทันสมัย ในการอ านวยการยุทธร่วม
ของกองทัพไทย เป็นที่ เชื่อมั่นของเหล่าทัพ และเป็นที่ยอมรับของกองทัพมิตรประเทศ 
มีก าลังพลที่มีขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือมุ่งสู่การเป็นหน่วยน าใน “กรมยุทธการทหารดิจิทัล” 
(DIGITAL HQ ในปี พ.ศ.2565) 

3.1.2 พันธกิจ 
  1. ด าเนินการเกี่ยวกับนโยบายความมั่นคงแห่งชาติด้านการป้องกันประเทศ 
  2. ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท านโยบายการทหาร 
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  3. ด าเนินการเกี่ยวกับนโยบายทีเ่กี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ในการป้องกันประเทศ 
  4. ด าเนินการจัดท า บูรณาการแผนงานและโครงการทางทหาร  
  5. การประสานการวิจัยและพัฒนา 
  6. ด าเนินการจัดการและการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการจัดและอัตราของหน่วยต่างๆ  
ของกองทัพไทย 
 3.1.3 ประเด็นทางยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ทางยุทธศาสตร์ 

 ประเด็นทางยุทธศาสตร์ที่ 1 องค์กรในการป้องกันประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 เป้าประสงค์ : ส านักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร เป็นองค์กรที่ มี 
ความพร้อมในการอ านวยการร่วมด้านยุทธการในการป้องกันประเทศศ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ในการอ านวยการ 
  ประเด็นทางยุทธศาสตร์ที่  2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับการท างาน 
ในศตวรรษท่ี 21 
   เป้าประสงค์ : ส านักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร มีระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลพร้อมในการรักษาความมั่นคงของรัฐ และสนับสนุนภารกิจอ่ืนๆ ตามขีดความสามารถ โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือหลักในการด าเนินการ 
  ประเด็นทางยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาก าลังพลมุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 
   เป้าประสงค์ : ส านักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร มีก าลังพลที่มีทักษะ
การปฏิบัติงานด้านดิจิตัลเทคโนโลยี สามารถน าทักษะดิจิทัลไปใช้ประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
 

3.2 แนวทางในการด าเนินการ (WAYS)  
 3.2.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  จากผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT ANALYSIS) ในบทที่ 2 
พบว่า ส านักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร เป็นต าแหน่งที่บอกว่าองค์กรของส านักนโยบาย
และแผน กรมยุทธการทหาร มีปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาส (Opportunity) และมีปัจจัยภายใน 
ที่แข็งแกร่ง (Strength) เป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะมีความพร้อมสูง สิ่งที่ต้องมุ่งเน้นคือการก าหนด 
กลยุทธ์ เชิ งรุก  (Aggresive)  เ พ่ือใช้จุดแข็ ง เกาะกุมโอกาสที่ เกิดขึ้นซึ่ ง เกิดจากความไว้ ใจ 
ของผู้บังคับบัญชาระดับสูง และการยอมรับจากเหล่าทัพ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมกับพัฒนา
ต่อยอดจุดแข็งที่ส าคัญนี้ให้องค์กรมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องยาวนาน แต่อย่างไรก็ตาม
ยังคงต้องมีการพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะที่ต้องการ รวมถึงเก็บเกี่ยวประสบการณ์ 
การท างานต่อไปโดยต้องก าหนดแผนงานการพัฒนาขีดความสามารถของก าลังพลอย่างต่อเนื่อง 
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ตารางที่ 3-1 TOWS Matrix 

 

 การก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ (ยุทธศาสตร์) นั้นเป็นการจัดกลุ่มแนวทางการพัฒนา (กลยุทธ์) 
ซึ่ งสามารถวิ เคราะห์ ได้ด้วยวิธีการ  TOWS Matrix โดยการน าจุดแข็ง  (Strengths) จุดอ่อน 
(Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ที่ได้จากการการวิเคราะห์สภาวะ
แวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis) มาท าการจับคู่ ซึ่งผลจากการวิเคราะห์จะแบ่งออกเป็น  
4 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  1) ยุทธศาสตร์เชิงรุก (S-O Strategy) เป็นยุทธศาสตร์ที่ เกิดจากการจับคู่ระหว่าง
สภาพแวดล้อมภายในทางบวกหรือจุดแข็ง (Strength) และสภาพแวดล้อมภายนอกทางบวกหรือ
โอกาส (Opportunity) ซึ่งก็คือ การใช้จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบขององค์กรผสมผสานกับโอกาสที่ดี  
เพ่ือน ามาก าหนดเป็นกลยุทธ์เชิงรุกส าหรับองค์กร 
 2) ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (S-T Strategy) เป็นยุทธศาสตร์ที่เกิดจากการจับคู่ระหว่าง
สภาพแวดล้อมภายในทางบวกหรือจุดแข็ง (Strength) และสภาพแวดล้อมภายนอกทางลบหรือ
อุปสรรค (Threat) ซึ่งเป็นการน าจุดแข็งหรือข้อได้เปรียบขององค์กรมาป้องกันอุปสรรค ซึ่งเป็นการใช้
จุดแข็งเพ่ือหลีกเลี่ยงอุปสรรค 
 3) ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข (W-O Strategy) เป็นยุทธศาสตร์ที่เกิดจากการจับคู่ระหว่าง
สภาพแวดล้อมภายในทางลบหรือจุดอ่อน (Weakness) และสภาพแวดล้อมภายนอกทางบวก 
(Opportunity) เพ่ือให้เกิดการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่ดีเพ่ือมาปิดจุดอ่อนจุดด้อยขององค์กร หรือ
ท าให้จุดอ่อนนั้นลดลง 
 4) ยุทธศาสตร์เชิงรับ (W-T Strategy) เป็นยุทธศาสตร์ที่เกิดจากการจับคู่ระหว่าง
สภาพแวดล้อมภายในทางลบหรือจุดอ่อน (Weakness) และสภาพแวดล้อมภายนอกทางลบหรือ
อุปสรรค (Threat) เป็นยุทธศาสตร์เพ่ือการลดจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงอุปสรรค โดยมีเป้าหมายหลักคือ 
การป้องกันหรือหลีกเลี่ยงให้สถานการณ์ขององค์กรนั้นไม่แย่ไปกว่าที่เป็นอยู่  
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 3.2.2 การวิเคราะห์กลยุทธ์ 
  จากการท า SWOT Analysis โดยเรียงล าดับความส าคัญของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส 
และอุปสรรค 5 อันดับแรก แล้วน ามา TOWS Matrix เพ่ือวิเคราะห์ทางเลือกเชิงกลยุทธ์ที่เป็นไปได้ 
ซึ่งได้ผลเป็นกลยุทธ์ต่างๆ ดังแสดงตามตารางที่ 2-12 
 จุดแข็ง 5 อันดับแรก 
  S4 จริงจัง รุกรบ กระตือรือร้น ทุ่มเท ตอบสนองรวดเร็ว ชอบงานท้าทาย 
  S1 มียุทธศาสตร์ มีแนวทางปฏิบัติราชการที่มีความชัดเจน มีขีดความสามารถ
ในการวางแผนในทุกระดับมีศักยภาพในการน าหน่วยร่วมกัน 
  S5 มีก าลังพลที่มีคุณภาพ ตอบสนองภารกิจได้เป็นอย่างดี จัดคนได้ถูกกับงาน 
  S3 มีระบบงานที่ด ีมีฐานข้อมูลใน Share drive และ cloud สืบค้นได้สะดวก 
  S7 มีก าลังพลมีทัศนคติท่ีดีต่องาน มีแนวคิดมุ่งหวังผลส าเร็จของงาน 
 จุดอ่อน 5 อันดับแรก 
  W5 มีก าลังพลระดับนายทหารประทวนปฏิบัติการไม่เพียงพอมีภาวะแบกรับ
งานมาก งานล้นมือ 
  W2 มีการปิดอัตราบางต าแหน่ง มีความซ้ าซ้อนในภารกิจ 
  W4 การทีต่้องตอบสนองอย่างรวดเร็วท าให้ข้อมูลบางอย่างไม่รอบด้าน ขาด
ความสมบูรณ์ 
  W3 ระบบไม่เสถียร  Error/hang ในบางครั้ง  
  W1 ขาดการมีส่วนร่วมในบางกิจกรรม 
 โอกาส 5 อันดับแรก 
  O2 นโยบายจากหน่วยเหนือทุกระดับมีเป้าหมายชัดเจน มีแผนทั้งระยะสั้น 
ระยะกลาง และระยะยาว 
  O1 เป็นหน่วยงานที่ก าหนดทิศทางของกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นคลัง
สมองของกระทรวงกลาโหม 
  O3 มีงบประมาณในการด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
  O5 ผบ.ชา ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงโครงสร้างเพ่ือรองรับการท างานด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 
  O4 มีระบบอาวุโส เคารพให้เกียรติ สร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน 
 ภัยคุกคาม 5 อันดับแรก 
  T3 ขาดงบประมาณที่เพียงพอในการขับเคลื่อนเพราะสถานการณ์โควิด-19 
  T2 มีขอบเขตงานกว้าง คลุมเครือต้องใช้เวลาในการสร้างความเข้าใจ 
  T5 ก าลังพลสูงวัยเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลได้ยาก มีราคาสูง ล้าสมัยเร็ว 
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  T4 ระบบอุปถัมภ์ ข่มเหงด้วยความอาวุโส ช่องว่างระหว่างวัย 
  T1 มีการเปลี่ยนแปลงแนวนโยบายบ่อย หรือกะทันหัน  
          ปัจจัยภายใน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (Strengths) 
S4 จริงจัง รุกรบ กระตือรือร้น 
ทุ่มเท ตอบสนองรวดเร็วในทุก
ภารกิจ ชอบงานท้าทาย 
S1 มียุทธศาสตร์ แนวทางปฏิบตัิ
ราชการที่มีความชัดเจน มีขีด
ความสามารถในการวางแผนในทุก
ระดับมีศักยภาพในการน าหน่วย
ร่วมกัน 
S5 มีก าลังพลที่มีคณุภาพ 
ตอบสนองภารกจิไดเ้ป็นอย่างดี จดั
คนได้ถูกกับงาน 
S3 มีระบบงานที่ดี มีฐานข้อมลูใน 
Share drive และ cloud สืบค้นได้
สะดวก 
S7 ก าลังพลมีทัศนคติที่ดตี่องาน มี
แนวคิดมุ่งหวังผลส าเร็จของงาน 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
W5 มีก าลังพลระดับนายทหารประทวน
ปฏิบัติการไมเ่พียงพอมีภาวะแบกรับ
งานมาก งานล้นมือ 
W2 มีการปิดอัตราบางต าแหน่ง มีความ
ซ้ าซ้อนในภารกิจ 
W4 ต้องตอบสนองอย่างรวดเร็วท าให้
ข้อมูลบางอย่างไมร่อบด้านขาดความ
สมบูรณ ์
W3 ระบบ Error /hang  
W1 ขาดการมสี่วนร่วมในบางกิจกรรม 

โอกาส (Opportunities) 
O2 นโยบายจากหน่วยเหนือทุก
ระดับมีเป้าหมายชัดเจน มีแผนท้ัง
ระยะสั้น กลาง และยาว 
O1 เป็นหน่วยงานท่ีก าหนดทิศทาง
ของกองบัญชาการกองทัพไทย เป็น
คลังสมองของกระทรวงกลาโหม 
O3 มีงบประมาณในการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง 
O5 ผบ.ชา ให้ความส าคญักับการ
ปรับปรุงโครงสร้างเพื่อรองรับการ
ท างานด้วยดิจิทัลเทคโนโลย ี
O4 มีระบบอาวุโส เคารพให้เกียรติ 
สร้างบรรยากาศท่ีดีในการท างาน 
 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) 
(S4,S1,S3,O2,O1,O3 ) ตอบสนอง
นโยบายหน่วยเหนือด้วยความทุ่มเท 
จริงจังโดยการก าหนดเป้าหมายทกุ
ระยะใหม้ีความชัดเจน ก าหนด
ทิศทางของกองทัพไทยด้วยการมี
ยุทธศาสตร์/แนวทาง/แผนงานท่ี
ชัดเจนเป็นท่ียอมรับ 
(S5,S7,O4,O5) ส่งเสริมก าลังพลที่มี
ประสิทธิภาพให้ไดร้ับผลตอบแทนที่
ดมีีแนวทางเติบโตในหน่วย สร้าง
ค่านิยมการท างานท่ีมุ่งผลส าเร็จ 
(S3,O3) ส่งเสริม พัฒนาการเพิ่มขดี
ความสามารถระบบฐานข้อมลูดิจทิัล
อย่างต่อเนื่องครอบคลมุ 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) 
(W5 W2,O2,O5) เพิ่มจ านวน
นายทหารประทวนปฏิบัติงานรองรับ
การท างานตามนโยบายจากหน่วยเหนือ 
ปรับปรุงโครงสร้างโดยเปิดอัตรา/
ต าแหน่งเพ่ือรองรับการท างานด้วย
ดิจิทัลเทคโนโลย ี
(W4,W1,O1,O4) เนื่องจากถือว่าแป็น
หน่วยงานระดับคลังสมองของกลาโหม
และก าหนดทิศทางกองบัญชาการ
กองทัพไทยท าให้ต้องบริหารจัดการโดย
มีองค์ความรู้อย่างรอบด้านผ่าน
เทคโนโลยีดิจิทลั โดยมีส่วนร่วม
เสนอแนะการบริหารจัดการองค์กร
ส่งเสริมบรรยากาศในการท างาน 
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(W3,O3) จัดสรรงบประมาณให้
เพียงพอส าหรับการรักษาเสถียรภาพ
ระบบเทคโนโลยีดิจิทลั 

อุปสรรค (Threats) 
T3 ขาดงบประมาณทีเ่พียงพอใน
การขับเคลื่อนเพราะเศรษฐกิจชะลอ
ตัว 
T2 มีขอบเขตกว้าง คลุมเครือต้องใช้
เวลาในการเข้าใจ 
T5 ก าลังพลสูงวัยเข้าถึงไดย้าก และ
มีราคาสูง ล้าสมัยเร็ว 
T4 ระบบอุปถัมภ์ ข่มเหงด้วยความ
อาวุโส ช่องว่างระหว่างวัย 
T1 มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายบ่อย 
หรือกระทันหัน 
 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) 
(S4,T3) ส่งเสรมิ สนับสนุน
งบประมาณอย่างเพียงพอในการ
ตอบสนองนโยบายและภารกิจใหม้ี
ความต่อเนื่อง 
(S1 S7,T2 T1) อบรมให้ความรูด้า้น
ยุทธศาสตร์ แผนปฏบิัติราชการที่
ตอบสนองยุทธศาสตร์ในระดับตา่งๆ 
สร้างความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 
ปลูกฝังทัศนคติ แนวคดิมุ่งหวัง
ผลส าเร็จของงานร่วมกันถึงแม้จะมี
การปรับเปลี่ยนนโยบายกระทันหนั 
(S5,T4) มกี าลังพลที่มีคณุภาพ มี
ตัวช้ีวัดที่มีคุณภาพป้องกันระบบ
อุปถัมภ์ หรือใช้ความอาวุโสในการ
ขอรับผลการประเมินทีสู่งกว่าความ
จริง 
(S3,T5) อบรมให้ความรู้ ส่งเสริม
การใช้งานโดยไม่จ ากัดอายุ ระดบั
การเข้าถึงถึงแม้ระบบจะมมีูลค่าสงูก็
ตามป้องกันการกลัวการเข้าถึง
เทคโนโลย ี

กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) 
(W5 W2,T4 T3) ก าหนดแนวทาง
บริหารจดัการนายทหารประทวน
ปฏิบัติการทีม่ีไมเ่พียงพอจึงต้องลด
ระบบอุปถัมภ์ในการขอปรับเข้า
ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น โดยอาจต้องคงสภาพ
โครงสร้างการท างานเดมิไวโ้ดยไมป่ิด
อัตราหรือต าแหน่งเพ่ิมขึ้นเพื่อให้การ
ท างานด าเนินต่อไปได ้
(W4,T2) การใช้เวลาให้น้อยท่ีสุดเพื่อ
วิเคราะห์และด าเนินการให้
องค์ประกอบข้อมูลมคีวามครอบคลุม 
(W3,T5)  จ ากัดการเข้าถึงและใช้ข้อมูล
เพื่อลดความคับคั่งในการเข้าใช้งาน
เนื่องจากอุปกรณร์ะบบมรีาคาสูง 
(W1,T1) สร้างการมีส่วนร่วมในการ
ก าหนด เสนอแนะนโยบายโดยนโยบาย
หลักต้องมีแผนงานโครงการเดมิที่ส าคัญ
เพื่อความต่อเนิ่อง 

ตารางที ่3-2 การวิเคราะห์ TOWS Matrix 
 

 3.2.3 ความเชื่อมโยงของแผนกลยุทธ์ในการด าเนินการ 
  3.2.3.1 ประเด็นทางยุทธศาสตร์ที่ 1 องค์กรในการป้องกันประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
  เป้าประสงค์ : ส านักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร เป็นองค์กรที่มีความพร้อม
ในการอ านวยการร่วมด้านยุทธการในการป้องกันประเทศศ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการอ านวยการ 
   กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy)  (S4 S1 S3,O2 O1 O3 ) มีการตอบสนอง
นโยบายหน่วยเหนือด้วยความทุ่มเท จริงจังโดยการก าหนดเป้าหมายทุกระยะให้มีความชัดเจน 
ก าหนดทิศทางของกองทัพไทยด้วยการมียุทธศาสตร์/แนวทาง/แผนงานที่ชัดเจนเป็นที่ยอมรับ  
(S5,S7,O4,O5) ก าหนดแนวทางส่งเสริมก าลังพลที่มีประสิทธิภาพให้ได้รับผลตอบแทนที่ดี มีแนวทาง
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เติบโตในหน่วย สร้างค่านิยมการท างานที่มุ่งผลส าเร็จ (S3,O3) ก าหนดแนวทางส่งเสริมพัฒนาการ
เพ่ิมขีดความสามารถระบบฐานข้อมูลดิจิทัลอย่างต่อเนื่องครอบคลุม 
 3.2.3.2 ประเด็นทางยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับการท างาน
ในศตวรรษท่ี 21 
  เป้าประสงค์ : ส านักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร มีระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลพร้อมในการรักษาความมั่นคงของรัฐ  และสนับสนุนภารกิจอ่ืนๆ ตามขีดความสามารถ  
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือหลักในการด าเนินการ 
  กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) (W5 W2,O2 O5) เพ่ิมจ านวนนายทหาร
ประทวนปฏิบัติงานรองรับการท างานตามนโยบายจากหน่วยเหนือปรับปรุงโครงสร้างโดยเปิดอัตรา
ต าแหน่งเพ่ือรองรับการท างานด้วยดิจิทัลเทคโนโลยี (W4 W1,O1 O4) เนื่องจากถือว่าเป็นหน่วยงาน
ระดับคลังสมองของกลาโหมและก าหนดทิศทางกองบัญชาการกองทัพไทยท าให้ต้องบริหารจัดการ 
โดยมีองค์ความรู้อย่างรอบด้าน หาความรู้ใหม่ๆ อยู่เสมอใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
โดยมีส่วนร่วมเสนอแนะการบริหารจัดการองค์กรส่งเสริมบรรยากาศในการท างาน (W3,O3) จัดสรร
งบประมาณให้เพียงพอส าหรับการรักษาเสถียรภาพขององค์กรในทุกมิติ 
  กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) (S4,T3) สนับสนุนงบประมาณอย่างเพียงพอ
ในการตอบสนองนโยบายและภารกิจให้มีความต่อเนื่อง  (S1 S7,T2 T1)  อบรมให้ความรู้ 
ด้านยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ สร้างความเข้าใจอย่างถ่องแท้ 
ปลูกฝังทัศนคติ แนวคิดมุ่งหวังผลส าเร็จของงานร่วมกันถึงแม้จะมีการปรับเปลี่ยนนโยบาย 
ก็ตาม (S5,T4) มีก าลังพลที่มีคุณภาพ มีตัวชี้วัดที่มีคุณภาพเป็นธรรมป้องกันระบบอุปถัมภ์ หรือใช้
ความอาวุโสในการขอรับผลการประเมินที่สูงกว่าความจริง (S3,T5) อบรมให้ความรู้ ส่งเสริมการใช้งาน
โดยไม่จ ากัดอายุ ระดับการเข้าถึงถึงแม้ระบบจะมีมูลค่าสูงก็ตามป้องกันการกลัวการเข้าถึงหรือใช้
เทคโนโลยี 
  3.2.3.3 ประเด็นทางยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาก าลังพลมุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 
  เป้าประสงค์ : ส านักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร มีก าลังพลที่มีทักษะ
การปฏิบัติงานด้านดิจิตัลเทคโนโลยี สามารถน าทักษะดิจิทัลไปใช้ประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพ 
  กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) (W5 W2,T4 T3) ก าหนดแนวทางบริหารจัดการ
นายทหารประทวนปฏิบัติการที่มีไม่เพียงพอจึงต้องลดระบบอุปถัมภ์ในการขอปรับเข้าต าแหน่งที่สูงขึ้น 
โดยอาจต้องคงสภาพโครงสร้ า งการท างานเดิมไว้ โดยไม่ปิด อัตราหรือต าแหน่ ง เ พ่ิมขึ้ น  
เพ่ือให้การท างานด าเนินต่อไปได้ (W4,T2) การใช้เวลาให้น้อยที่สุดเพ่ือวิเคราะห์และด าเนินการ 
ให้องค์ประกอบข้อมูลมีความครอบคลุม (W3,T5)  จ ากัดการเข้าถึงและใช้ข้อมูลเพ่ือลดความคับคั่ง 
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ในการเข้าใช้งานเนื่องจากอุปกรณ์ระบบมีราคาสูง  (W1,T1) สร้างการมีส่วนร่วมในการก าหนด 
เสนอแนะนโยบายโดยนโยบายหลักต้องมีแผนงานโครงการเดิมที่ส าคัญเพ่ือความต่อเนิ่อง 
     

3.3 มาตรการ/เครื่องมือ/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (MEANS) (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม) 
 จากการก าหนดเป้าหมายทางยุทธศาสตร์ พร้อมกับจัดหมวดหมู่กับเป้าประสงค์เพ่ือระบุ 
ความเกี่ยวโยงและจัดท าแผนงาน/โครงการรองรับ ดังนี้ 
 ประเด็นทางยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านกระบวนการบริหารจัดการองค์กรในการป้องกันประเทศ 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย 1 เป้าประสงค์ 1 กลยุทธ์ และ 3 แผนงาน/โครงการ 
 ประเด็นทางยุทธศาสตร์ที่  2 ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับการท างาน 
ในศตวรรษท่ี 21 ประกอบด้วย 2 เป้าประสงค ์2 กลยุทธ์ และ 7 แผนงาน/โครงการ 
 ประเด็นทางยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาก าลังพลมุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล ประกอบด้วย 
1 เป้าประสงค ์1 กลยุทธ์ และ 4 แผนงาน/โครงการ 
 รวมมาตรการ/ปัจจัยที่ เกี่ยวข้องทั้งหมด  แผนปฏิบัติราชการเสริมสร้างขีดสมรรถนะ 
การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของก าลังพล ส านักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร 
กองบัญชาการกองทัพไทย ตามเป้าหมาย Digital Headquarter ในปี พ.ศ.2565 ประกอบด้วย 3 
ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 เป้าประสงค์ 4 กลยุทธ์ และ 14 แผนงาน/โครงการ 
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ตารางที ่3-3 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 
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ตารางที่ 3-4 ตัวอย่างแผนการด าเนินการเสริมสร้างขีดสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 

ด้านกระบวนการบริหารจัดการองค์กรในการป้องกันประเทศด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

เป้าประสงค์ทาง
ยุทธศาสตร์ 

ส านักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร เป็นองค์กรที่มีความพร้อมในการ
อ านวยการร่วมด้านยุทธการในการป้องกันประเทศโดยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

แผนงาน/โครงการ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

(ร้อยละ) กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 

1.แผนจัดการ
องค์กรเพ่ือการ
ป้องกันประเทศด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินการ
ตามแผนฯ 

80 90 100 1.มีการตอบสนอง
นโยบายหน่วยเหนือด้วย
ความทุ่มเท จริงจัง 
2.การก าหนดเป้าหมาย
ทุกระยะให้มีความ
ชัดเจน  
3.ก าหนดทิศทางของ
กองทัพไทยด้วยการมี
ยุทธศาสตร์/แนวทาง/
แผนงานที่ชัดเจนเป็นที่
ยอมรับ 
 

(หลัก) กอง
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ฯ 
(รอง) กรมการ
สื่อสารทหาร 
ศูนย์ไซเบอร์
ทหาร กอง 
นขต.ส านัก
นโยบายและ
แผน กรม
ยุทธการทหาร 
ส านัก
ปฏิบัติการ 
ส านักวางแผน
ฝึกร่วมผสม 
ศูนย์ปฏิบัติการ
เพ่ือสันติภาพ 
กรมยุทธการ
ทหาร 

2.แผนบริหาร
จัดการก าลังพลเพ่ือ
การป้องกันประเทศ
ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินการ
ตามแผนฯ 

80 90 100 1.ก าหนดแนวทางแผน
บริหารจัดการ ส่งเสริม
ก าลังพลที่มี
ประสิทธิภาพให้ได้รับ

(หลัก) กองการ
จัดฯ 
(รอง) กรมก าลัง
พลทหาร กอง 
นขต.ส านัก
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ผลตอบแทนที่ดี มี
แนวทางเติบโตในหน่วย  
2.สร้างค่านิยมการ
ท างานที่มุ่งผลส าเร็จ
ของงาน 

นโยบายและ
แผน กรม
ยุทธการทหาร 
ส านัก
ปฏิบัติการ 
ส านักวางแผน
ฝึกร่วมผสม 
ศูนย์ปฏิบัติการ
เพ่ือสันติภาพ 
กรมยุทธการ
ทหาร 

3.แผนพัฒนาขีด
ความสามารถระบบ
ฐานข้อมูลดิจิทัล
เพ่ือการป้องกัน
ประเทศด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ของการ
จัดท าฐาน 
ข้อมูลด้าน
การป้องกัน
ประเทศตาม
แผนฯ 

80 90 100 ก าหนดแนวทางส่งเสริม 
พัฒนาการเพ่ิมขีด
ความสามารถระบบ
ฐานข้อมูลดิจิทัลอย่าง
ต่อเนื่องครอบคลุม 

(หลัก) กองแผน
และโครงการฯ 
(รอง) กรมการ
สื่อสารทหาร 
ศูนย์ไซเบอร์
ทหาร กอง 
นขต.ส านัก
นโยบายและ
แผน กรม
ยุทธการทหาร 
ส านัก
ปฏิบัติการ 
ส านักวางแผน
ฝึกร่วมผสม 
ศูนย์ปฏิบัติการ
เพ่ือสันติภาพ 
กรมยุทธการ
ทหาร 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 2 

ด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับการท างานในศตวรรษท่ี 21 

เป้าประสงค์
ทางยุทธศาสตร์ 

ส านักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร มีระบบเทคโนโลยีดิจิทัลพร้อมในการ
รักษาความมั่นคงของรัฐ และสนับสนุนภารกิจอ่ืนๆ ตามขีดความสามารถ โดยใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือหลักในการด าเนินการ 

แผนงาน/
โครงการ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

(ร้อยละ) กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 

1.แผนพัฒนา
ระบบ
เทคโนโลยี
ดิจิทัลรองรับ
การท างานใน
ศตวรรษท่ี 21 

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ของการ
จัดหาระบบ
เทคโนโลยี
ดิจิทัลตาม
แผนฯ 

80 90 100 1. เพ่ิมจ านวนนายทหาร
ประทวนปฏิบัติงานรองรับ
การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
2. พัฒนา ปรับปรุงโครงสร้าง
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดย
เปิดอัตรา/ต าแหน่งเพื่อ
รองรับการท างานด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล 

(หลัก) กองแผน
และโครงการฯ 
(รอง) กรมการ
สื่อสารทหาร 
ศูนย์ไซเบอร์
ทหาร กอง 
นขต.ส านัก
นโยบายและ
แผน ส านัก
ปฏิบัติการ 
ส านักวางแผน
ฝึกร่วมผสม 
ศูนย์ปฏิบัติการ
เพ่ือสันติภาพ 
กรมยุทธการ
ทหาร 

2.แผนบริหาร
จัดการองค์
ความรู้แบบมี
ส่วนร่วมด้วย
เทคโนโลยี
ดิจิทัลรองรับ
การท างานใน
ศตวรรษท่ี 21 

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ของการ
รวบรวมเพ่ือ
การบริหาร
จัดการองค์
ความรู้ตาม
แผนฯ 

80 90 100 ก าหนดทิศทาง
กองบัญชาการกองทัพไทย
โดยบริหารจัดการองค์ความรู้
อย่างรอบด้าน ศึกษาหา
ความรู้อยู่เสมอ ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
โดยสร้างการมีส่วนร่วม
เสนอแนะการบริหารจัดการ

(หลัก) กองแผน
ร่วมฯ 
(รอง) กรมก าลัง
พลทหาร 
กรมการสื่อสาร
ทหาร ศูนย์ไซ
เบอร์ทหาร 
กอง นขต.
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องค์กรส่งเสริมบรรยากาศใน
การท างาน 

ส านักนโยบาย
และแผน ส านัก
ปฏิบัติการ 
ส านักวางแผน
ฝึกร่วมผสม 
ศูนย์ปฏิบัติการ
เพ่ือสันติภาพ 
กรมยุทธการ
ทหาร 

3.แผนการ
จัดสรร
งบประมาณ
ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลรองรับ
การท างานใน
ศตวรรษท่ี 21 

ระดับ
ความส าเร็จ
ของการมี
ระบบ
เทคโนโลยี
ดิจิทัลที่
จ าเป็นตาม
แผนฯ 

80 90 100 จัดสรรงบประมาณให้
เพียงพอส าหรับการรักษา
เสถียรภาพการท างานทุกมิติ
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลรองรับ 

(หลัก) กองแผน
และโครงการฯ 
(รอง) ส านัก 
งานปลัดบัญชี
ทหาร กรมการ
สื่อสารทหาร 
ศูนย์ไซเบอร์
ทหาร กอง 
นขต.ส านัก
นโยบายและ
แผน ส านัก
ปฏิบัติการ 
ส านักวางแผน
ฝึกร่วมผสม 
ศูนย์ปฏิบัติการ
เพ่ือสันติภาพ 
กรมยุทธการ
ทหาร 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การพัฒนาก าลังพลมุ่งสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 

เป้าประสงค์
ทางยุทธศาสตร์ 

ส านักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหาร มีก าลังพลที่มีทักษะการปฏิบัติงานด้าน 
ดิจิตัลเทคโนโลยี สามารถน าทักษะดิจิทัลไปใช้ประยุกต์ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

แผนงาน/
โครงการ 

ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย  

(ร้อยละ) กลยุทธ์ ผู้รับผิดชอบ 
63 64 65 

1.แผนพัฒนา
ก าลังพลเพ่ือมุ่ง
สู่การเป็น
องค์กรดิจิทัล 

ระดับความ 
รู้ความ 
สามารถ 
ทักษะและ
จ านวนของ
ก าลังพล
ตามแผนฯ 

80 90 100 1.ก าหนดแนวทางบริหาร
จัดการนายทหารประทวน
ปฏิบัติการที่มีไม่เพียงพอ 
2.ลดระบบอุปถัมภ์ในการ
ขอปรับเข้าต าแหน่งที่สูงขึ้น  
3.คงสภาพโครงสร้างการ
ท างานเดิมไว้โดยไม่ปิดอัตรา
หรือต าแหน่งเพ่ือด ารงการ
ท างานที่ต่อเนื่อง  
 

(หลัก) กองการ
จัดฯ 
(รอง) กรมก าลัง
พลทหาร กอง 
นขต.ส านัก
นโยบายและ
แผน ส านัก
ปฏิบัติการ 
ส านักวางแผน
ฝึกร่วมผสม 
ศูนย์ปฏิบัติการ
เพ่ือสันติภาพ 
กรมยุทธการ
ทหาร 

2.แผนบริหาร
จัดการองค์
ความรู้เพ่ือมุ่งสู่
สู่การเป็น
องค์กรดิจิทัล 

ระดับ
ความส าเร็จ
ของการ
ด าเนินการ
ตามแผนฯ 

80 90 100 ลดเวลาการรวบรวมข้อมูล
(Big Data) วิเคราะห์ข้อมูล
และด าเนินการให้
องค์ประกอบข้อมูลมีความ
สมบูรณ์ครอบคลุม 
ครบถ้วน 

(หลัก) กองแผน
ร่วมฯ 
(รอง) กรมการ
สื่อสารทหาร 
ศูนย์ไซเบอร์
ทหาร กอง นขต.
ส านักนโยบาย
และแผน ส านัก
ปฏิบัติการ 
ส านักวางแผน
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ฝึกร่วมผสม 
ศูนย์ปฏิบัติการ
เพ่ือสันติภาพ 
กรมยุทธการ
ทหาร 

3.แผนบริหาร
จัดการการ
เข้าถึงข้อมูลเพื่อ
ลดความคับคั่ง 
และการ
บ ารุงรักษา
อุปกรณ์ 

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ของการ
จัดล าดับ
ความส าคัญ
การเข้าถึง
ข้อมูลตาม
แผนฯ 

80 90 100 จัดล าดับ จ ากัดการเข้าถึง
และใช้ข้อมูลเพื่อลดความ
คับค่ังในการเข้าใช้งาน
เนื่องจากอุปกรณ์ระบบมี
ราคาสูง 

(หลัก) กองแผน
และโครงการฯ 
(รอง) กรมการ
สื่อสารทหาร 
ศูนย์ไซเบอร์
ทหาร กอง นขต.
ส านักนโยบาย
และแผน ส านัก
ปฏิบัติการ 
ส านักวางแผน
ฝึกร่วมผสม 
ศูนย์ปฏิบัติการ
เพ่ือสันติภาพ 
กรมยุทธการ
ทหาร 

4.แผนควบคุม
ความต่อเนื่อง
เชิงนโยบายเพื่อ
มุ่งสู่การเป็น
องค์กรดิจิทัล 

ร้อยละ
ความส าเร็จ
ของการ
ควบคุม
ความ
ต่อเนื่อง
โครงการ
ตามแผนฯ 

80 90 100 สร้างการมีส่วนร่วมในการ
ก าหนด เสนอแนะนโยบาย
โดยนโยบายหลักต้องมี
แผนงานโครงการเดิมที่
ส าคัญเพ่ือความต่อเนื่อง 

(หลัก) กอง
นโยบายและ
ยุทธศาสตร์ฯ 
(รอง) ส านักงาน
ปลัดบญัชีทหาร 
ส านักนโยบาย
และแผน ส านัก
ปฏิบัติการ ส านัก
วางแผนฝึกร่วม
ผสม ศูนย์
ปฏิบัติการเพื่อ
สันติภาพ กรม
ยุทธการทหาร 
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บทที่ 4 
ข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์ 

 

ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการน าแผนยุทธศาสตร์ไปใช้ 
 การบรรลุ เป้ าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของแผนปฏิบัติราชการเสริมสร้างขีดสมรรถนะ 
การปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของก าลังพล ส านักนโยบายและแผนกรมยุทธการทหาร 
กองบัญชาการกองทัพไทย ตามเป้าหมาย Digital Headquarter ในปี พ.ศ.2565 ของกองบัญชาการ
กองทัพไทยนั้น ต้องอาศัยปัจจัยหลายประการ เช่น การสนับสนุนเชิงนโยบาย การจัดโครงสร้าง และ
การจัดการแบบมุ่งเน้นยุทธศาสตร์สู่ความส าเร็จที่สอดคล้องกันรวมถึงการมีการประเมินผลที่มี
ประสิทธิภาพ ระบบที่ดีต้องเริ่มจากการพัฒนาองค์ความรู้อย่างเป็นระบบโดยเริ่มต้นที่ตัวก าลังพลไปสู่
กองงาน ส านัก/ศูนย์ ไปสู่ระดับกรมให้มีการพัฒนาคน และงานเป็นระบบดิจิทัล ท าให้เป็น “DIGITAL 
Office” ในระดับกอง เพ่ือน าไปสู่ส านัก/ศูนย์ขึ้นตรง และก้าวไปสู่กรมยุทธการทหารดิจิทัลหรือ 
“3DIGITAL-J3” ในที่สุด ซึ่งในแนวทางที่สอดคล้องกับเป้าหมายการด าเนินงานของกองบัญชาการ
กองทัพไทยในปี พ.ศ.2565 จะเป็น “DIGITAL HQ”  
 ทั้งนี้ การน ากลยุทธ์ไปใช้ในการด าเนินการศึกษาครั้งต่อไป ควรต้องมีการศึกษา วิเคราะห์ 
ความเป็นไปได้ ความคุ้มค่า และควรมีการประเมินความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Risk)  
และการบริหารความเสี่ ย งทางกลยุทธ์ เ พ่ิ ม เติม  เ พ่ือรองรับสภาพแวดล้อมที่ อาจจะมี 
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่น การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ ใหม่ 2019 
(COVID-19) รวมทั้งจัดท าแผนบริหารสถานการณ์วิกฤติ (Crisis Action Plans) การพัฒนาเสริมสร้าง
ขีดสมรรถนะการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของก าลังพล ควรมีการขับเคลื่อนในทุกส่วนราชการ
กองบัญชาการกองทัพไทยเพ่ือให้กองบัญชาการกองทัพไทยบรรลุเป้าหมาย ไปพร้อมกันตามแนวทาง 
ดังนี้  
 1. พัฒนาองค์ความรู้ของก าลังพลทุกคนในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพราะในปัจจุบันไม่สามารถหลีกเลี่ยงการท างานที่เกี่ยวข้องกับด้านนี้ได้ 
 2. พัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของหน่วยให้พร้อมรองรับการมุ่งสู่องค์กรดิจิทัล  
 3. การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยให้เหมาะสม โดยให้มีจ านวนเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสม เพียงพอ
ตามสภาวะงาน ตอบสนองภารกิจของกองที่รับผิดชอบ และปรับปรุงการบริหารจัดการอัตรา 
ให้มีความอ่อนตัว 
 4. การพัฒนาหน่วยรองรับระบบราชการดิจิทัล ต้องเริ่มจากการพัฒนาหน่วยระดับกอง 
ของส่วนราชการต่างๆ ให้เป็น Digital Office และพัฒนาต่อเนื่องระบบงานให้เป็น Digital  
 5. ปรับปรุงระเบียบค าสั่งเพ่ือให้เกิดการบูรณาการระหว่างส่วนราชการหลักที่รับผิดชอบด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเหมาะสม 
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 6. ปรับปรุงกระบวนการจัดสรรงบประมาณให้รองรับการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ Digital ตาม
ยุทธศาสตร์ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
  7. ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์และโปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย เพราะข้อมูล
บางอย่างมีความส าคัญสูงหากใช้อุปกรณ์ที่ละเมิดลิขสิทธ์ข้อมูลนั้นอาจไม่ได้รับการคุ้มครอง 
  8. ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ เพราะเป็นภาษาหลักท่ีใช้สื่อสารกับระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
 ประการส าคัญของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล จะต้องมี 
ความประสานสอดคล้องกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานระดับล่างสู่ผู้บริหารระดับบน และจากผู้บริหาร
ระดับบนลงสู่ผู้ปฏิบัติงานระดับล่าง โดยนโยบายการขับเคลื่อนของผู้บังคับบัญชาสู่การปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรมอย่างจริงจัง จะส่งผลให้ภาพรวมของการพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทั้งส านักนโยบายและแผน หน่วยขึ้นตรงอ่ืนๆ ของกรมยุทธการทหาร และส่วนราชการใน
กองบัญชาการกองทัพไทย ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายการเป ็DIGITAL HQ ในปี พ.ศ.2565 นี้ 
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