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บทคัดยอ 

 

 ศูนยรักษาความปลอดภัย มีภารกิจเกี่ยวกับการขาวกรองและการตอตานการขาวกรองทาง

ทหาร เพื่อความมั่นคงของประเทศ การรักษาความปลอดภัยรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของสำหรับองค

พระมหากษัตริย พระราชินีพระรัชทายาท และพระบรมวงศานุวงศ ตลอดจนบุคคลสำคัญ รวมทั้งรวม

ถวายหรือรวมใหความปลอดภัยตอบุคคลสำคัญทางทหาร บุคคลสำคัญทางทหารตางประเทศ และ

บุคคลอื่นใดตามที่ไดรับมอบหมายจึงตองกำหนดยุทธศาสตรการพัฒนาระบบการดำเนินงานให

สอดคลองกับแผนการพัฒนาประเทศในระดับชาติ รวมทั้งสอดรับกับสภาวะแวดลอมปจจุบัน  

 การจัดทำเอกสารวิชาการเรื่องแผนปฏิบัติราชการศูนยรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการ

กองทัพไทยในระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับนี้ เปนเอกสารวิจัยแนวทางการพัฒนาการ

ดำเนินงานเกี่ยวกับการขาวกรองและการตอตานการขาวกรองทางทหาร เพื่อความมั่นคงของประเทศ 

การรักษาความปลอดภัยรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งไดวิเคราะหสภาวะแวดลอมที่มีผลกระทบตอ

การปฏิบัติงานทั้งปจจัยภายในและปจจัยภายนอก โดยใชการวิเคราะหเชิงยุทธศาสตรรวมถึงการ

สอบถามความคิดเห็นจากผูใหขอมูลสำคัญ กลุมดวยแบบสอบถาม (Questionnaire) ทำใหไดประเด็น

สำหรับการกำหนดยุทธศาสตรที่เนนความสำคัญของการดำเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและมุง

ผลสัมฤทธ์ิในการสงเสริมและพัฒนากำลังคนเพื่อการพัฒนาประเทศ และกำหนดเปนแผนปฏิบัติ

ราชการเพื่อพัฒนาการดำเนินงานดังกลาวในระยะ ๕ ป ซึ่งประกอบดวย ๒ ประเด็นยุทธศาสตร 11 

เปาประสงค 7 กลยุทธ 12 แผนงาน  
 แผนปฏิบัติราชการศูนยรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทยในระยะ ๕ ป (พ.ศ. 
๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) มุงเนนการพัฒนาการดำเนินงานดาน รับผิดชอบงานดานการรักษาความปลอดภัย
บุคคลสำคัญ งานดานขาวกรองและความมั่นคงของประเทศ โดยมีความสอดคลองกับเปาหมายการ
พัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐), การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง และกลไกในการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงใหมีเอกภาพ มี
ประสิทธิภาพสอดคลองกับเปาหมายและตอบโจทยทิศทางการพัฒนาประเทศ เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ
ตามวิสัยทัศน เปาประสงค และพันธกิจที่กำหนดไว การขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติจึงเปนขั้นตอนที่
มีความสำคัญมากที่จะผลักดันการทำงานของกลไกทั้งหมดใหสามารถบรรลุผลลัพธตามที่ตั้งเปาหมาย
ไวตอไป 
 



ข 
 

 

คำนำ 

 

 เอกสารวิชาการเรื่องแผนปฏิบัติราชการศูนยรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย

ในระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  ฉบับนี้ เปนการตรวจสอบและการวิเคราะหสภาวะแวดลอม

ทางยุทธศาสตร โดยวิเคราะหสภาพแวดลอมทางยุทธศาสตรทั้งภายในและภายนอก และวิเคราะห

ตำแหนงยุทธศาสตร เพื่อกำหนดเปาหมายทางยุทธศาสตร และกลยุทธในการดำเนินการดำเนินงาน

ของศูนยรักษาความปลอดภัย โดยแผนปฏิบัติราชการดังกลาวจะสอดคลองกับเปาประสงคดานการ

พัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อใหเกิดเปนพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตอไป การ

จัดทำเอกสารประกอบการศึกษาฉบับนี้ ไดรับคำแนะนำและขอเสนอแนะจากคณาจารยและอาจารย

ที่ปรึกษาประจำหลักสูตรนักยุทธศาสตร ทำใหเอกสารฉบับนี้ไดรับการตรวจสอบใหมีความสมบูรณ

และถูกตองตามหลักวิชาการ 

 ผูจัดทำขอขอบพระคุณคณาจารย อาจารยที่ปรึกษา และผูทรงคุณวุฒิทุกทาน และหวังเปน

อยางยิ ่งวาเอกสารประกอบการศึกษาฉบับนี ้ จะนำไปสูการปฏิบัติซึ ่งจะเกิดประโยชนตอการ

ดำเนินงานตอไป 

 

พันโท กฤชพล เศวตนันทน 
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บทที่ 1 
บทนำ 

 

1.1 ความเปนมาและความสำคญัของปญหา 

ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) มีเปาหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ 
ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความ
มั่นคง ปลอดภัย เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับต้ังแตระดับชาติ สังคม ชุมชน 
มุงเนนการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูลขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถ
รับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติไดทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและ
แกไขปญหาดานความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหา
แบบบูรณาการทั้งกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกรที่ไมใชรัฐ รวมถึงประเทศ
เพ่ือนบานและมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล 
 ปจจุบันศูนยรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย มีภารกิจเกี่ยวกับการขาวกรอง

และการตอตานการขาวกรองทางทหาร เพ่ือความมั่นคงของประเทศ การรักษาความปลอดภัยรวมกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของสำหรับองคพระมหากษัตริย พระราชินีพระรัชทายาท และพระบรมวงศานุวงศ 

ตลอดจนบุคคลสำคัญ การรักษาความปลอดภัยทางทหาร ทางการขาวกรอง และทางการสื่อสาร 

รวมทั้งการดำเนินการฝกศึกษาดานการขาวกรอง และปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ตามที่ผู บังคับบัญชา

มอบหมาย มีผูบัญชาการศูนยรักษาความปลอดภัย เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ  

 การบังคับบัญชา เปนเอกลักษณของความรับผิดชอบในผูนำซึ่งเปนไปตามกฎหมายและเปน
เรื่องเฉพาะทางการทหาร ความเปนอัตลักษณที่โดดเดนทางวัฒนธรรมการปกครองของทหาร เปนสิ่ง
ที่เหลาทหารตางยึดถือปฏิบัติและดำรงความเปนผูนำในตนเอง ใหสมเกียรติและศักดิ์ศรีของความเปน
ทหาร แมวาปจจุบันกองทัพจะไมไดมีศึกสงครามที่จะสรางผูนำในสมรภูมิแตความเปนผูนำไมควรหาง
หายออกไปจากผูที่เปนทหารอาชีพ การที่สวนราชการจะปฏิบัติภารกิจใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพนั้น จำเปนตองมีผูบังคับบัญชาหรือผูนำที่มีคุณลักษณะผูนำทางทหารที่
เหมาะสม สามารถนำพาผูใตบังคับบัญชาไปปฏิบัติหนาที่ใหสำเร็จลุลวงตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 
สรางความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงาน สรางการทำงานเปนทีม เพื่อเสริมสรางปองกัน ยับยั้ง และ
จัดการกับภัยคุกคามไดทุกรูปแบบ 
 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาสภาวะแวดลอมที่มีผลกระทบตอการพัฒนาศูนยรักษาความปลอดภัย 
 1.2.2 เพ่ือจัดทำแผนปฏิบัติราชการของศูนยรักษาความปลอดภัย 
 1.2.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางแผนปฏิบัติราชการของศูนยรักษาความปลอดภัย ระยะ 5 ป 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 



๒ 
 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
      1.3.1 ขอบเขตดานเอกสารและประชากร 
      ศึกษาคนควาและวิเคราะหเอกสาร (Documentary Analysis) จากเอกสาร รายงาน 
บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวของ และขอมูลยุทธศาสตรที่เกี่ยวกับการพัฒนาอารักขาความปลอดภัยบุคคล
สำคัญ ศูนยรักษาความปลอดภัยสำหรับเปนแนวทางจัดทำแผนปฏิบัติราชการของศูนยรักษาความ
ปลอดภัย เพื่อสนับสนุนการมุงสูการเปนกองบัญชาการดิจิทัล (Digital Headquarters : Digital HQ) 
ของกองบัญชาการกองทัพไทย 
       1.3.2 ขอบเขตดานประชากร ผูบังคับบัญชาระดับสูงของหนวย  

๑. หัวหนาหนวยขึ้นตรงของหนวย 
2. นายทหารอารักขาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ 
๓. กำลังพลที่เกี่ยวปฏิบัติหนาที่ศูนยรักษาความปลอดภัย 

       1.3.3 ขอบเขตดานพ้ืนที่ศึกษา  
       ศูนยรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย 
        1.3.4 ขอบเขตดานระยะเวลา  
       ระยะเวลาในการศึกษา ๓ เดือน (มีนาคม - พฤษภาคม ๒๕๖๕) 
 
1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา 
       การศึกษาครั ้งนี ้ เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) เพื ่อวิเคราะหสภาวะ
แวดลอมที่มีผลกระทบตอการพัฒนาระบบงานขาวกรองแบบบูรณาการ  วิจัยเอกสารวิชาการเรื่อง
แผนปฏิบัติราชการของศูนยรักษาความปลอดภัย ระยะ 5 ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับน้ี จัดทำขึ้น 
โดยใชกระบวนการจัดทำยุทธศาสตร โดยมีขั้นตอนที่สำคัญดังน้ี 
 ๑.๔.๑ การตรวจสอบและวิเคราะหสภาวะแวดลอมขององคกร ทั้งปจจัยภายนอก โอกาส และ
ภัยคุกคาม รวมถึงปจจัยภายใน จุดออน จุดแข็ง โดยวิเคราะห SWOT ซึ่งกรอบการวิเคราะห ปจจัย
ภายนอกจะใช  C–Pest Analysis และกรอบการวิเคราะหปจจัยภายใน จะใชการวิเคราะห
คุณลักษณะขององคกร ๗ ประการ ของ Mckincy (Mckincy 7s Framework) และใหกลุมตัวอยาง
จัดลำดับความสำคัญ 
 ๑.๔.๒ กำหนดเปาหมายเชิงกลยุทธ เพื่อการพัฒนาระบบงานขาวกรองแบบบูรณาการ โดยใช
การจับคู (SWOT matching หรือ TOW Matrix) นำมาจัดกลยุทธ  
 ๑.๔.๓ กำหนดกลยุทธ และแปลงกลยุทธไปสูแผนงานเพ่ือนำไปสูการปฏิบัติ 
 
1.5 ขอจำกัดของการศึกษา 
      ๑.๕.๑ การศึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติราชการของศูนยรักษาความปลอดภัยครั ้งนี ้ เปน
ลักษณะเฉพาะที่มีความสัมพันธกับภารกิจ ที่มีอยูในปจจุบันหรือที่กำลังพัฒนาในกรอบระยะเวลา 5 
ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ของกองบัญชาการกองทัพไทย 



๓ 
 

      ๑.๕.๒ การเก็บรวบรวมขอมูล มีระยะเวลาจำกัด และเปนกลุมผูที ่เกี ่ยวของอารักขาความ
ปลอดภัยบุคคลสำคัญ ศูนยรักษาความปลอดภัยเนื่องจาก การปฏิบัติหนาที่คอนขางมีขอบเขตจึงทำ
ใหมีเวลาและการตอบคำถามมีขอจำกัดความ 
 
1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
      ๑.๖.๑ ไดขอมูลขาวสารที่เกิดจากการศึกษาสภาวะแวดลอมทางยุทธศาสตร ที่มีผลกระทบตอ
การพัฒนาศูนยรักษาความปลอดภัย 
      ๑.๖.๒ ไดแผนปฏิบัติราชการของศูนยรักษาความปลอดภัย ระยะ 5 ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
      ๑.๖.๓ กรอบแนวทางในการพัฒนาแผนปฏิบัติราชการของศูนยรักษาความปลอดภัย มุงสูการ
เปนกองบัญชาการดิจิทัล (Digital Headquarters : Digital HQ) ของกองบัญชาการกองทัพไทย 
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บทที่ 2 

การตรวจสอบสภาวะแวดลอมและการวิเคราะหทางยุทธศาสตร 

2.1 สภาวะแวดลอมภายนอก 
      2.1.1 ยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)  
      วิสัยทัศนประเทศไทย 
      “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเปนคติพจนประจําชาติวา “มั่นคง มั่งคั ่ง ยั ่งยืน” เพ่ือ
สนองตอบ ตอผลประโยชนแหงชาติอันไดแก การมีเอกราช อธิปไตย การดํารงอยูอยางมั่นคง และ
ยั่งยืนของ สถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยูรวมกันในชาติอยาง
สันติสุข เปนปกแผน มีความมั่นคงทางสังคมทามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักด์ิศรีของความ
เปนมนุษย ความเจริญเติบโตของชาติความเปนธรรมและความอยูดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืน
ของฐาน ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการ
รักษา ผลประโยชนของชาติภายใตการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ และการอยู
รวมกัน อยางสันติประสานสอดคลองกันดานความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอยาง
มีเกียรติ และศักด์ิศรี 
 ความมั ่นคง หมายถึง การมีความมั ่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี ่ยนแปลงทั้ง
ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และ
ปจเจกบุคคล และมีความมั่นคงในทุกมิติทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และ
การเมือง เชน ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริยมีความเขมแข็งเปนศูนยกลาง
และเปนที่ยึดเหน่ียวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั ่นคงเปนกลไกที่นําไปสูการบริหาร
ประเทศที่ตอเนื่องและโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคมมีความปรองดองและความสามัคคีสามารถ
ผนึกกําลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมีความอบอุน ประชาชนมีความมั่นคง
ในชีวิต มีงานและรายไดที่มั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีการออมสําหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ำ มีที่อยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 
 ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเน่ืองและมีความย่ังยืน 
จนเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง ความเหลื่อมล้ำของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยูดีมีสุขไดรับ 
ผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอยางทั่วถึงทุกภาคสวน มี
คุณภาพชีวิตตามมาตรฐานขององคการสหประชาชาติไมมีประชาชนที่อยู ในภาวะความยากจน 
เศรษฐกิจในประเทศมีความเขมแข็ง ขณะเดียวกันตองมีความสามารถในการแขงขันกับประเทศตาง ๆ 
ทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อใหสามารถสรางรายไดทั้งจากภายในและภายนอก
ประเทศ ตลอดจนมีการสรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคตเพ่ือใหสอดรับกับบริบทการพัฒนา ที่
เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สําคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธทางเศรษฐกิจ และ
การคาอยางแนนแฟนกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เปนจุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค ทั้งการ 
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คมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ เพ่ือใหเปนพลังในการพัฒนา นอกจากน้ี 
ยังมีความสมบูรณในทุนที่จะสามารถสรางการพัฒนาตอเนื่องไปไดไดแก ทุนมนุษยทุนทางปญญา ทุน
ทางการเงิน ทุนที่เปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
 ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายไดและคุณภาพชีวิตของ 
ประชาชนใหเพิ่มขึ้นอยางตอเน่ือง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยูบนหลักการใชการรักษา 
และการฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ไมใชทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดีไมสราง
มลภาวะ ตอสิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและ
การบริโภค เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนทรัพยากรธรรมชาติ
มี ความอุดมสมบูรณมากขึ้นและสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มีความ 
เอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุงประโยชนสวนรวมอยางย่ังยืน และ
ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน และทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตาม หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และย่ังยืน 

 
 โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศคือ“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจ
พัฒนา อยางตอเนื่อง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของ
ประเทศใน หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดีเกง และมีคุณภาพ สราง
โอกาส และความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และมี
ภาครัฐของ ประชาชนเพ่ือประชาชนและประโยชนสวนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย  
 ๑. ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย  
 ๒. ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได  
 ๓. การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ  
 ๔. ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม  
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 ๕. ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความย่ังยืนของทรัพยากรธรรมชาติ  
 ๖. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ 
 ประเด็นยุทธศาสตรชาติ 
 เพื่อใหประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาใหบรรลุตามวิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
และเปาหมายการพัฒนาประเทศขางตน จึงจําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศระยะ
ยาวที่จะทําใหประเทศไทยมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงจาก
ปจจัยภายในและภายนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกร ภาคอุตสาหกรรม 
และภาคบริการของประเทศไดรับการพัฒนายกระดับไปสูการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสราง
มูลคาเพิ่มและพัฒนากลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหมที่จะสรางและเพิ่มศักยภาพในการ
แขงขันของประเทศ เพื่อยกระดับฐานรายไดของประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชนไปสู
ภาคสวนตาง ๆ ไดอยางเหมาะสม คนไทยไดรับการพัฒนาใหเปนคนดีเกง มีวินัย คํานึงถึงผลประโยชน
สวนรวมและมีศักยภาพในการคิดวิเคราะหสามารถ “รูรับ ปรับใช” เทคโนโลยีใหมไดอยางตอเนื่อง 
สามารถเขาถึงบริการพ้ืนฐาน ระบบสวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมไดอยางเทาเทียมกัน โดยไมมี
ใครถูกทิ้งไวขางหลัง 
 การพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติจะมุงเนนการสรางสมดุลระหวางการ
พัฒนาความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในรูปแบบ
“ประชารัฐ” โดยประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตรไดแก ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง ยุทธศาสตรชาติ
ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ยุทธศาสตรชาติ
ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และยุทธศาสตรชาติดานการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยแตละยุทธศาสตรมีเปาหมายและประเด็นการ
พัฒนาดังน้ี 
 1. ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภัย 
เอกราชอธิปไตย และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับ ตั้งแตระดับชาติสังคม ชุมชน มุงเนนการ
พัฒนาคนเครื่องมือ เทคโนโลยีและระบบฐานขอมูลขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัย
คุกคามและภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหา
ดานความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณา
การทั้งกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกรที่ไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบานและ
มิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเอื้ออํานวยประโยชนตอการดําเนินการของ
ยุทธศาสตรชาติดานอ่ืน ๆ ใหสามารถขับเคลื่อนไปไดตามทิศทางและเปาหมายที่กําหนด 
 ๒. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนา ที่
มุงเนนการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ไดแก (๑) 
“ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณวัฒนธรรม ประเพณีวิถีชีวิต และ
จุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ใน
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ดานอื ่น ๆ นํามาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื ่อใหสอดรับกับบริบทของ 
เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม (๒) “ปรับปจจุบัน” เพื่อปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสราง 
พ้ืนฐานของประเทศในมิติตาง ๆ ทั้งโครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพ้ืนฐานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับสภาพแวดลอมใหเอื ้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ
อนาคต และ (๓) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพ่ิมศักยภาพของผูประกอบการ พัฒนาคนรุน
ใหม รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองตอความตองการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตรที่
รองรับ อนาคต บนพื้นฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมทั้งการสงเสริมและสนับสนุน
จากภาครัฐ ใหประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและ
การลงทุน ในเวทีโลก ควบคูไปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูดีรวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนช้ัน
กลาง และลดความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน 
 3. ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมาย 
การพัฒนาที่สําคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกชวงวัยใหเปนคนดีเกง และมีคุณภาพ โดยคนไทย 
มีความพรอมทั้งกาย ใจ สติปญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบดานและมีสุขภาวะที่ดีในทุกชวงวัย มีจิต
สาธารณะ รับผิดชอบตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถอดออม โอบออมอารีมีวินัย รักษาศีลธรรม และเปน
พลเมืองดีของชาติมีหลักคิดที่ถูกตอง มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษ
และภาษาที่สาม และอนุรักษภาษาทองถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรูและการพัฒนาตนเอง อยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิต สูการเปนคนไทยที่มีทักษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูประกอบการ เกษตรกรยุคใหม และอ่ืน 
ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
 4. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมาย การ
พัฒนาที่ใหความสําคัญกับการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชน 
ทองถิ่น มารวมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิดรวมทํา เพ่ือ
สวนรวม การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสูกลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถิ่น 
การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชากร
ไทย ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมใหเปนประชากรที่มีคุณภาพ สามารถ
พึ่งตนเอง และทําประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และสังคมใหนานที่สุด โดยรัฐใหหลักประกันการ
เขาถึงบริการและ สวัสดิการที่มีคุณภาพอยางเปนธรรมและทั่วถึง  
 ๕. ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มี
เปาหมายการพัฒนาที่สําคัญเพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งดานสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกัน ทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศอยางบูรณาการใชพื้นที่เปนตัวตั้งในการกําหนดกลยุทธและแผนงาน และการใหทุก
ฝายที ่เกี ่ยวของไดเขามามีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากที ่สุดเทาที ่จะเปนไปไดโดยเปน การ
ดําเนินการบนพ้ืนฐานการเติบโตรวมกัน ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และคุณภาพชีวิต โดย
ใหความสําคัญกับการสรางสมดุลทั้ง ๓ ดาน อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพื่อคนรุนตอไปอยางแทจริง 
 ๖. ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มี
เปาหมายการพัฒนาที่สําคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน 
และประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท 
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หนวยงานของรัฐที่ทําหนาที่ในการกํากับหรือในการใหบริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแขงขัน มี
สมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาลปรับวัฒนธรรมการทํางานใหมุงผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชนสวนรวม 
มีความทันสมัย และพรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง การนํานวัตกรรมเทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบการทํางานที่เปนดิจิทัลเขามาประยุกตใช
อยางคุมคา และปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปดกวาง เชื่อมโยงถึงกันและ
เปดโอกาสให ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก 
รวดเร็ว และ โปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกันปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริต ความ
มัธยัสถและสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอยางสิ้นเชิง นอกจากน้ัน 
กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาที่จําเปน มีความทันสมัย มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ 
และนําไปสูการลดความเหลื่อมล้ำและเอื้อตอการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มี
ประสทิธิภาพเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติและการอํานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
 ยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 
 ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคงมีเปาหมายสําคัญในภาพรวมระยะ ๒๐ ปที่เปนรูปธรรม
ชัดเจน คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” โดยเรงเสริมสรางความเขมแข็งและความรัก
ความสามัคคีปรองดองของคนในชาติตลอดถึงการปลุกจิตสํานึกดานความมั่นคงใหเกิดขึ้นในประชาชน
ทุกระดับการพัฒนาระบบงานดานการขาวใหมุงเนนการบูรณาการขอมูลขาวสารดานความมั่นคงอยาง
เปนระบบการพัฒนาปรับปรุงกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง และกลไกในการ
ปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงใหมีเอกภาพ มีประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการการดําเนินงาน
อยางแทจริง โดยปญหาความมั่นคงเรงดวนที่จะตองดําเนินการแกไข ประกอบดวยปญหาความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ปญหายาเสพติด ปญหาความไมสงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต
ปญหาอาชญากรรมทางไซเบอรและปญหาการทุจริตในระบบราชการ 
 เปาหมาย 
 ๑. ประชาชนอยูดีกินดีและมีความสุข 
 ๒. บานเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
 ๓. กองทัพ หนวยงานดานความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพรอม
ในการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง 
 ๔. ประเทศไทยมีบทบาทดานความมั่นคงเปนที่ชื่นชมและไดรับการยอมรับโดยประชาคม
ระหวางประเทศ 
 ๕. การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสําเรจท็ ี่เปนรูปธรรมอยางมีประสิทธิภาพ 
 ตัวชี้วัด 
 ๑. ความสุขของประชากรไทย 
 ๒. ความมัน่คงปลอดภัยของประเทศ 
 ๓. ความพรอมของกองทัพ หนวยงานดานความมั ่นคง และการมีสวนรวมของภาครัฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคง 
 ๔. บทบาทและการยอมรับในดานความมั่นคงของไทยในประชาคมระหวางประเทศ 
 ๕. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม 
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 ประเด็นยุทธศาสตรชาติดานความม่ันคง 
 ๑. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสรางเสริมความสงบเรียบรอยและสันติสุขใหเกิด
ขึ้นกับประเทศชาติบานเมือง ใหสถาบันหลักมีความมั่นคง เปนจุดศูนยรวมจิตใจอยางยั่งยืนประชาชน
อยูดีมีสุข มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพยสิน สังคมมีความเขมแข็ง สามัคคีปรองดอง และ
เอ้ือเฟอเผื่อแผกันพรอมที่จะรวมแกไขปญหาของชาติ 
      ๑.๑ การพัฒนาและเสริมสรางคนในทุกภาคสวนใหมีความเขมแข็ง มีความพรอม 
ตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีสวนรวมในการแกไขปญหา เพื่อใหคนไทยทุกคนในทุกภาคสวน มี
ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน มีอาชีพการงานและรายไดที่เพียงพอไดรับโอกาส และ
ความเสมอภาคอยางเทาเทียม มีความพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติมีจิตสาธารณะ เห็นแก
ประโยชนสวนรวม เขาใจปญหาสําคัญของสังคม มีความรักความสามัคคีตระหนักและ ใหความสําคัญ
กับความมั่นคงของชาติและพรอมเขามีสวนรวมแกไขปญหาและพัฒนาประเทศ ตลอดจนชวยเหลือ
ประชาชน โดยการอํานวยความปลอดภัยอยางกวางขวางและครอบคลุม ปลูกฝง จิตสํานึกและ
คุณสมบัติพื้นฐานคนไทยที่ดีใหบังเกิดผลเปนรูปธรรม สรางเสริมความรักความสามัคค ีความตระหนัก
ถึงหนาที่รับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติตลอดจนการมีสวนในการแกไขปญหา ความมั่นคงและ
พัฒนาประเทศ ใหกับทุกภาคสวนทั้งประชาชน ตํารวจ ทหาร และหนวยงานดานความ มั่นคงอื่น ๆ 
ผานทางโครงการ กิจกรรม และการรณรงคตาง ๆ ตลอดไปจนถึงการดําเนินการอื่น ทุกวิถีทางที่
เหมาะสม อยางตอเน่ืองและจริงจังจนประสบผลสําเร็จเปนที่ยอมรับอยางชัดเจน  
      ๑.๒ การพัฒนาและเสริมสรางความจงรักภักดีตอสถาบันหลักของชาติเพื่อให คนในชาติ
มีจิตสํานึกรักและหวงแหน มุงจงรักภักดีพรอมธํารงรักษาไวซึ่งสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริยให
เปนสิ่งยึดเหนี่ยวและศูนยรวมจิตใจหนึ่งเดียวกันของคนทั้งชาติโดยปลูกฝงและสราง ความตระหนักรู
ถึงความสําคัญของสถาบันหลักของชาติรณรงคเสริมสรางความรักและภาคภูมิใจ ในความเปนคนไทย
และชาติไทย ผานทางกลไกตาง ๆ รวมถึงการศึกษาประวัติศาสตรในเชิงสรางสรรค นอมนําและ
เผยแพรศาสตรพระราชา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงแนวทางพระราชดําริตาง ๆ ให
เกิดความเขาใจอยางถองแทและนําไปประยุกตปฏิบัติใชอยางกวางขวาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
และพระราชกรณียกิจอยางสม่ำเสมอ ตลอดจนสงเสริมใหยึดถือหลักคําสอนซึ่งเปนแกนแทหรือคํา
สอนที่ถูกตองของศาสนามาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตอุปถัมภและคุมครอง พระพุทธศาสนาอัน
เปนศาสนาที่ประชาชนชาวไทยสวนใหญนับถือมาชานาน โดยการสงเสริม และสนับสนุนการศึกษา
และการเผยแผหลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่จะชวยพัฒนาทั้งจิตใจและปญญารวมทั้งตองจัดใหมี
มาตรการและกลไกในการปองกันมิใหมีการบอนทําลายพระพุทธศาสนาไมวาในรูปแบบใด การ
สงเสริมใหพุทธศาสนิกชนมีสวนรวมในการดําเนินมาตรการหรือกลไกดังกลาวดวย ตลอดจนอุปถัมภ
ค้ำจุนศาสนาอื่นใหมุงเนนการสั่งสอนคนใหเปนคนดีรักความสงบสันติสุข พรอมทั้งมี สวนรวมในการ
สรางความมั่นคงใหกับประเทศชาติบานเมือง และชวยเสริมสรางการอยูรวมกันของ คนตางศาสนา
อยางปรองดอง ไมใหเกิดการแบงแยกแตกตาง  
      ๑.๓ การพัฒนาและเสริมสรางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขที ่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแกประโยชนของประเทศชาติ มากกวา
ประโยชนสวนตน เพื ่อใหการบริหารจัดการบานเมืองและการปกครองประเทศตามระบอบ 
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ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขที่สอดคลองกับบริบทของไทยเอื้ออํานวยตอการ
พัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาไดอยางยั่งยืนตามเปาหมายที่กําหนด รวมทั้งไดผูนําและนักการเมืองที่
เปนคนดี คนเกงมีความรูความสามารถมีคุณธรรมสูง และกลาตัดสินใจ โดยปลูกฝงใหประชาชนมี
ความรู ความเขาใจและมีส วนร วมอยางถูกตองกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขใน บริบทของไทยสงเสริมใหนักการเมืองมีคุณภาพ เปนคนดีมี
คุณธรรม มีความรูความสามารถ เห็นประโยชนของประเทศชาติมากกวาประโยชนสวนตัวและของ
พรรคพวกเพื่อนพอง เสริมสรางพรรคการเมือง และสถาบันตาง ๆ ที่เกี่ยวของใหมีนโยบายแนวคิด 
และการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพตามหลัก ธรรมาภิบาลสากลไปจนถึงพัฒนาปรับปรุงระบบ
การเลือกตั้งใหมีประสิทธิภาพสามารถจัดการเลือกตั้งไดอยางสุจริตและเที่ยงธรรมมีกลไกแกไขปญหา
ความขัดแยงและสรางความสามัคคีปรองดองจนสามารถคัดกรองคนดีคนเกง มีความรูความสามารถ 
และกลาตัดสินใจ เขามาบริหารประเทศใหมุ งไปสู การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ที่ประชาชนมีสวนรวม อยางแทจริงและสอดคลองเหมาะสมกับ
สังคมไทย  
      ๑.๔ การพัฒนาและเสริมสรางกลไกที่สามารถปองกันและขจัดสาเหตุของประเด็น 
ปญหาความมั่นคงที่สําคัญเพื่อใหประเทศชาติมีกลไกเฉพาะเจาะจงที่มีประสิทธิภาพ สามารถแกไข 
ตนเหตุที่เปนรากเหงาของปญหาภายในประเทศทั้งปวงใหหมดไป มีการปองกันและปราบปราม การ
ทุจริตประพฤติมิชอบอยางจริงจัง และทําใหเกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม โดยพัฒนา 
ปรับปรุงกลไกและหนวยงานดานความมั่นคงที่มีอยูเดิมเชน กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายใน 
ราชอาณาจักร ศูนยประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล เปนตน หรือที่ตอง 
ออกแบบใหมใหมีประสิทธิภาพ พรอมรองรับปญหาความมั่นคงทั้งรูปแบบเดิมและรูปแบบใหมไดทุก
มิติ กําหนดและเสริมสรางบทบาทของหนวยงาน องคกร หรือคณะกรรมการที่รับผิดชอบอยางชัดเจน 
สามารถตรวจสอบวิธีการดําเนินงาน การบูรณาการการปฏิบัติใหสอดคลองเกื้อกูล และตอเนื่องกัน 
ตลอดไปจนถึงสามารถวิเคราะหและแกไขปญหาที่สาเหตุไดอยางแทจริง  
 ๒. การปองกันและแกไขปญหาที่มีผลกระทบตอความมั่นคง เพื่อแกไขปญหาเดิมที่มีอยูอยาง
ตรงประเด็นจนหมดไปอยางรวดเร็ว และปองกันไมใหปญหาใหมเกิดขึ้นอันจะสงผลใหการบริหาร 
จัดการและการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ดานดําเนินการไปไดอยางตอเน่ืองและราบรื่นตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเปนกุญแจสําคัญที่จะนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
      ๒.๑ การแกไขปญหาความมั่นคงในปจจุบัน เพ่ือใหปญหาเดิมทมีีอยูไดรับการแกไข อยาง
จริงจังจนยุติลง หรือไมสงผลกระทบตอประเทศชาติรวมทั้งใหการบริหารและการพัฒนาบานเมือง
เดินหนาไปไดอยางตอเน่ืองและมีประสิทธิภาพ โดยผลักดันการวิเคราะหหาสาเหตุที่แทจริงของปญหา
ทุกภาคสวนในทุกประเด็นอยางเปนระบบ สงเสริมการหารือ วางแผน และยกระดับวิธีการแกไข
ปญหาที่อาศัยการผนึกกําลังคนและทรัพยากรใหมีสวนรวมแบบบูรณาการอยางแทจริง เสริมสราง 
ความรวมมือกันระหวางหนวยงานหลักและรองในการปองกัน แกไขปญหา และชวยเหลือประชาชนทั้ง 
จากภัยคุกคามและปญหาที่สงผลตอความมั่นคงตาง ๆ เชน การกอการราย อาชญากรรมทางไซเบอร 
การฟอกเงิน การคามนุษยการหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย การลักลอบคาสินคาเถื่อน การคาและ 
การแพรระบาดของยาเสพติด การขยายอํานาจหรือแขงขันกันทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง รวมไปถึง 



11 
 

ปญหาการรุกเขามาอยางรวดเร็วของทุนขนาดใหญเทคโนโลยียุคใหม การยายถิ่นของทุนและแรงงาน
ขามชาติที่จะสงผลกระทบตอความมั่นคงของชาติและความมั่นคงของมนุษยปญหาภัยพิบัติสําคัญ ที่
ทําใหจําเปนตองมีการบริหารจัดการความมั่นคง รวมไปถึงการสงเสริมผลักดันหลักการนโยบาย 
ยุทธศาสตรตลอดถึงโครงการสําคัญของประเทศใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด  
      ๒.๒ การติดตามเฝาระวัง ปองกัน และแกไขปญหาที่อาจอุบัติขึ ้นใหม เพื่อใหทราบ 
สถานการณลวงหนา และสามารถแกไขปญหาและภัยคุกคามในอนาคตไดทันทวงทีกอนที่จะลุกลาม
ตอไป รวมทั้งปองกันไมใหสงผลกระทบตอการบริหารและพัฒนาประเทศโดยเสริมสรางศักยภาพและ
ความพรอมในทุกดาน ทั้งคน เครื่องมือ ยุทโธปกรณแผน งบประมาณ ระบบควบคุมบังคับบัญชา 
ระบบงานดาน การขาวกรอง เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ ระบบเฝาตรวจและแจงเตือนตาง ๆ ของ
หนวยงานหลัก และหนวยงานรองตั้งแตขั้นการติดตาม เฝาระวัง แจงเตือนวิเคราะหกําหนดแนวทาง
ปองกันไปจนถึงขั้นการลงมือแกไขปญหาความมั่นคงที่สําคัญตาง ๆ รวมทั้งการติดตามและประเมินผล
อยางมีประสิทธิภาพ ในทุกขั้นตอน เสริมสรางพลังของประชาชนและชุมชนใหรวมกับกําลังตํารวจ 
ทหาร และหนวยงานดาน ความมั่นคงอื่น ๆ ในการเฝาระวัง ปองกัน และแกไขปญหาสําคัญตาง ๆ 
อาทิภัยคุกคามทางไซเบอร การกอการรายและอาชญากรรมขามชาติการแผอิทธิพลทางเศรษฐกิจของ
มหาอํานาจและการยายถิ่นของ ทุนขามชาติที่อาจกระทบตอความมั่นคง ไปจนถึงติดตามตรวจสอบ
การปฏิบัติงานของสวนราชการตาง ๆ ใหดําเนินการไปตามเปาหมายการบริหารจัดการและพัฒนา
ประเทศที่กําหนดอยางราบรื่น  
      ๒.๓ การสรางความปลอดภัยและความสันติสุขอยางถาวรในพื้นที่จังหวัด ชายแดน
ภาคใตเพื่อใหปญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใตไดรับการแกไขจนเกิด ความสงบและ
สันติสุขอยางย่ังยืน ประชาชนในพ้ืนที่มีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพยสิน อยูรวมกันอยางสันติสุข
ในสังคมพหุวัฒนธรรม รวมทั้งไดรับการพัฒนาอยางเทาเทียมกันกับภาคอ่ืน ๆ โดยยกระดับ การแกไข
ปญหาที่สงผลกระทบตอความมั่นคงอยางมีเอกภาพครอบคลุมทุกพ้ืนที่และทุกกลุมเปาหมาย มีการบูร
ณาการ ความเชื่อมโยงระหวางประเด็นเชิงยุทธศาสตรและเชิงพื้นที่ แผนการดําเนินงานการลงมือ 
ปฏิบัติตลอดถึงการติดตามประเมิน และรายงานผลอยางสอดคลองตอเนื่องกันทุกระดับ สงเสริม และ
อํานวยความยุติธรรม ประสิทธิภาพในการเขาแกไขปญหา สภาวะแวดลอมที่เอื้อตอการลดความ 
รุนแรง รวมทั้งการมีสวนรวมของประชาชนและภาคประชาสังคมในพื้นที่อยางเหมาะสม มุงเนนการ
ขจัด ปญหาความขัดแยงและความไมเปนธรรมใหไดอยางจริงจังและถาวรสงเสริมสังคมพหุวัฒนธรรม
ในพื้นที่ ใหเขมแข็งจนเปนพลังสําคัญในการปกปองและแกไขปญหาตาง ๆ ที่จะเกิดขึ้นตอไปพรอม
เสริมสรางความเขาใจกับกลุมเห็นตางตามแนวทางสันติวิธีผานกลไกตาง ๆ รวมไปถึงการพูดคุยกัน
อยางเปนมิตร ผลักดันใหมีการยึดถือคําสอนที่ถูกตองของศาสนามาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต 
พรอมดูแล และปองกันมิใหมีการบิดเบือนคําสอนของศาสนาไปในทางที่ไมถูกตองอันจะนําไปสูการ
ปฏิบัติที่สงผลกระทบตอความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสินของประชาชน และความมั่นคงของประเทศ 
มีการสงเสริมใหภาคประชาสังคมรวมมือกับภาครัฐในการพัฒนาพื้นที่อยางเขมแข็งตอเนื่อง และ
สอดคลองกับ ความตองการของทุกกลุมประชาชนโดยเฉพาะเยาวชน ตามยุทธศาสตรพระราชทาน 
“เขาใจ เขาถึง พัฒนา” หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งศาสตรพระราชา รวมถึงการสราง
เสริมโอกาสใน การเขาถึงการบริการตาง ๆ ของรัฐใหทัดเทียมกับภูมิภาคอ่ืน ๆ 
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      ๒.๔ การรักษาความมั่นคงและผลประโยชนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั้ง
ทางบกและทางทะเล เพ่ือใหผลประโยชนที่เกี่ยวของกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั้งทางบก
และทางทะเล สามารถดํารงอยูไดมีความอุดมสมบูรณและเปนประโยชนตอประชาชน สังคม รวมถึง
ประเทศชาติอยางยั่งยืน โดยสงเสริมศักยภาพและความเขมแข็งของกองทัพหนวยงานเกี่ยวของ และ
ภาคประชาชน ใหสามารถพัฒนาสมุททานุภาพของประเทศ ควบคู ไปกับการมีส วนรวมใน
กระบวนการสมุทราภิบาลในการบริหารจัดการ ปกปอง และดูแลรักษาผลประโยชนทั้งมวลของชาติ
เสริมสรางและบริหารจัดการความมั่นคงทั้งชายแดนทางบก ทะเลอาณาเขต และเขตเศรษฐกิจ
จําเพาะของไทยอยางบูรณาการและเปนระบบ รวมไปถึงการพัฒนาระบบเฝาตรวจติดตาม ระบบ
ตรวจคนเขาเมือง การสํารวจและจัดทําหลักเขตแดนทางบก และการเจรจาเพื่อแกไขปญหาเขตแดน
ทางทะเลสรางเสริมใหเจาหนาที่รัฐมีบทบาทและขีดความสามารถที่เหมาะสม มีการดําเนินการตาง ๆ 
และสอดสองดูแลอยางตอเน่ือง กําหนดพ้ืนที่อนุรักษอยางถูกตองและเปนระบบ สรางความตระหนักรู
ใหแกประชาชนในเรื่องการใหความสําคัญกับฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศ 
การจัดสรรทรัพยากรอยางเปนธรรม ตลอดถึงแนวพระราชดําริในการอนุรักษ พัฒนาฟนฟูปองกัน 
และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติจนเกิดความรัก หวงแหน และมีสวนรวมในการดําเนินการตาง ๆ 
อยางเขมแข็งย่ังยืน 
 ๓. การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอความมั่นคงของ
ชาติเพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหนวยงานดานความมั่นคงทั้งระบบของประเทศให
มีความพรอมในการปองกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ รวมทั้งสามารถติดตาม ปองกัน แกไขและ
รับมือกับปญหาความมั่นคงทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับแบบบูรณาการใหมีความพรอมและ
เพียงพอตอการปองกันภัยคุกคามทุกมิติทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง 
      ๓.๑ การพัฒนาระบบงานขาวกรองแหงชาติแบบบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพเพื่อให
สามารถติดตาม แจงเตือน ระงับยับยั้ง และปองกันปญหาและภัยคุกคามไดอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถประเมินสถานการณไดถูกตองแมนยํา และทันเวลา โดยเสริมสรางพัฒนา และบูรณาการขีด
ความสามารถของระบบงานขาวกรอง หนวยงานขาวกรอง และประชาคมขาวกรองในประเทศให
ทันสมัย ทันสถานการณทั้งดานศักยภาพของกำลังพล ยุทโธปกรณเทคโนโลยีและระบบขอมูลขนาด
ใหญ สามารถครอบคลุมการใชงานไดอยางครบถวนและตอเน่ือง มีการบูรณาการขอมูลและนําผลผลติ
ดานขาวกรองไปใชในการบริหารจัดการปญหาและความมั่นคงของชาติในทุกมิติและทุกดาน รวมทั้ง
ใหมีการเสริมสรางความรวมมือกับภาคประชาชนในรูปแบบประชารัฐ และประชาคมขาวกรอง
ตางประเทศอยางแนนแฟน 
      ๓.๒ การพัฒนาและผนึกพลังอํานาจแหงชาติกองทัพและหนวยงานความมั่นคงรวมทั้ง
ภาครัฐและภาคประชาชน ใหพรอมปองกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได
ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ เพื่อใหทรัพยากรที่สาํคัญและจําเปนทั้งปวงของกองทัพและหนวยงาน
ความมั่นคง ไดรับการพัฒนาเสริมสรางศักยภาพใหมีความพรอม เพียงพอ และเปนรูปธรรมทั้งคน 
เครื่องมือ ยุทโธปกรณ รวมทั้งระบบบริหารจัดการในการปองกันประเทศ และการปองกันภัยคุกคาม
ทุกมิติทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรงตลอดจนการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถ
ระดมทรัพยากรไดอยางเปนระบบและมีขั้นตอนชัดเจน สงผลใหสามารถปกปองอธิปไตยและแกไข
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ปญหาความมั ่นคงไดทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ โดยการจัดทําแผนพัฒนาและผนึกกําลัง
ทรัพยากรรวมถึงขีดความสามารถทั้งปวงของกองทัพ หนวยงานดานความมั่นคงทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคประชาชนที่มีประสิทธิภาพเปนรูปธรรมชัดเจน มีการประเมินขีดความสามารถของแตละ
หนวยงานที่เกี่ยวของอยางจริงจัง พรอมพัฒนาคน โครงสรางกําลังรบและยุทโธปกรณใหเหมาะสม
เพียงพอ และเปนรูปธรรมสามารถรับมือกับภัยคุกคามไดทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง 
ยกระดับการฝกรวมใหเปนแบบบูรณาการที ่ทันสมัย มีความสมบูรณพรอมนําไปปฏิบัติไดกับ
สถานการณจริง เสริมสรางความสัมพันธในการปฏิบัติการรวมและการปองกันภัยคุกคามดานความ
มั่นคงกับเพื่อนบานและมิตรประเทศ มิใหเกิดขอขัดแยงหรือปญหาเกี่ยวกับเขตแดนทางบกและอาณา
เขตทางทะเล พรอมทั้งมีกลไกแกไขปญหาความเห็นตางหรือความขัดแยง ผานทางการเจรจาและ
มาตรการทางการทูต ตลอดไปจนถึงการสงเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ปองกันประเทศ การพลังงานทหาร กิจการอวกาศเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอยางตอเนื่อง 
เพื่อสรางหลักประกันใหประเทศไทยกาวไปสูการมีอุตสาหกรรมปองกันประเทศแบบอัจฉริยะใน
อนาคต มีเทคโนโลยีเปนของตนเอง สามารถแขงขันและลดการพึ่งพาหรือนําเขาจากตางประเทศได
อยางเหมาะสม รวมทั้งสามารถสนับสนุนนโยบายและยุทธศาสตรสําคัญของประเทศได 
     ๓.๓ การพัฒนาระบบเตรียมพรอมแหงชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามใหมี
ประสิทธิภาพ เพื่อใหมีความพรอมเผชิญกับสภาวะไมปกติภัยคุกคามทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ
รวมทั้งภัยพิบัติและภัยคุกคามรูปแบบตาง ๆ ไดอยางแทจริง โดยพัฒนาปรับปรุงนโยบาย แนวทาง 
ระบบกลไกการบริหารจัดการ ตลอดถึงแผนการปฏิบัติที่เกี่ยวของทั้งปวงใหชัดเจน มีประสิทธิภาพ 
ครอบคลุมและพรอมรองรับภัยทุกประเภททั้งในปจจุบันและอนาคต ผลักดันใหทุกภาคสวนมีการฝก
รวมกันในทุกขั้นตอนอยางตอเนื่องจริงจังจนสามารถปฏิบัติไดจริง เสริมสรางความรวมมือกันอยาง
บูรณาการของทุกภาคสวนทั้งภายในและภายนอกประเทศ ใหมีประสิทธิภาพชัดเจนเปนรูปธรรม 
ยกระดับการแบงปนขอมูลทรัพยากร การพัฒนาเทคโนโลยีและการฝกอบรมใหทุกสวนรูจักและเขาใจ
ขั้นตอนการปฏิบัติตาง ๆ อยางแทจริง สามารถสนับสนุนการบริหารจัดการไดทุกรูปแบบ ตั้งแตใน
ระดับชาติไปจนถึงระดับทองถิ่น ตลอดถึงพัฒนาปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการที่เกี่ยวของใหมี
ความทันสมัยสอดคลองกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 
 ๔. การบูรณาการความรวมมือดานความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงองคกร 
ภาครัฐและที่มิใชภาครัฐ เพ่ือสรางเสริมความสงบ สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญกาวหนา ใหกับ
ประเทศชาติภูมิภาค และโลก อยางยั่งยืน รวมทั้งสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางประเทศ ที่จะ
รองรับปญหารวมกันได  
      ๔.๑ การเสริมสรางและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ เพื่อให เกิด
ความสันติสุข มั่นคง และสมดุลสําหรับทุกฝาย ใหทุกประเทศพรอมเขามีสวนรวมในการประสานและ
ปฏิบัติภารกิจตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมุงแบงปนและใชประโยชนจากขอมูลขาวสารดาน
ความมั่นคงรวมกัน อันจะนําไปสูความรวมมือในการแกไขปญหาตาง ๆ อยางราบรื่นและยั่งยืนโดย
สงเสริมปฏิสัมพันธในทุกระดับและทุกดานกับนานาประเทศโดยเฉพาะประเทศมหาอํานาจและ
ประเทศที่มีความสําคัญทางยุทธศาสตรในมิติตาง ๆ อยางสมดุล พัฒนาและเสริมสรางระบบ กลไก 
มาตรการตลอดถึงความรวมมือระหวางประเทศที่เปนประโยชนกับประเทศไทยใหสามารถดําเนินไป
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ไดอยางมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการแลกเปลี่ยน แบงปน และใชประโยชนจากขอมูลขาวสารดาน
ความมั่นคงรวมกันอยางกวางขวางและตอเนื่อง ผลักดันการหารือทั้งแบบทวิภาคีและพหุภาคีในทุก
ระดับอยางสรางสรรครวมทั้งเสริมสรางความสัมพันธความไวเนื้อเชื่อใจ ไปจนถึงความตระหนักรูใน
การแกไขปญหาตาง ๆ พรอมทั้งลดความหวาดระแวงระหวางกัน โดยอาศัยการแลกเปลี่ยนการเยือน
ในระดับตาง ๆ และการจัดเวทีสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จนทําใหบรรยากาศการดําเนินการ
ระหวางประเทศในทุกเรื่องทุกขั้นตอน ดําเนินไปไดอยางราบรื่น ตอเนื่อง และมีเสถียรภาพอยาง
แทจริง 
 ๔.๒ การเสริมสรางและธํารงไวซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาคเพื่อใหประเทศใน
ภูมิภาคอยูรวมกันอยางสันติสุข สามารถแกไขปญหารวมกันไดอยางสันติวิธีและรวมมือกันเพื่อการ
พัฒนาใหเปนไปตามเปาหมายการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยสงเสริมความเปนปกแผนของประชาคม
อาเซียน และความเปนแกนกลางของอาเซียนอยางจริงจังและตอเนื่อง สรางความสัมพันธที ่ดีใน
ระหวางประชาชนในทุกมิติและทุกระดับ ทําการแลกเปลี่ยนและสงเสริมความรวมมือระหวางกันอยาง
แนนแฟนในทุก ๆ ดาน ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม การเมืองและความมั่นคง วิทยาศาสตร
เทคโนโลยีรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกับมิตรประเทศ ซึ่งไดแก ประเทศสมาชิก
อาเซียนทั้งหมดประเทศสําคัญในภูมิภาค และนานาประเทศทั่วโลก รวมทั้งกรอบความรวมมือดาน
ความมั่นคงระดับภูมิภาคอื่น ๆ ที่จะชวยสรางเสริมเสถียรภาพในภูมิภาค ตลอดจนผลักดันและ
เผยแพรการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตรพระราชาใหเปนที่เขาใจและมี
การนําไปประยุกตใชอยางกวางขวางและตอเนื่องในภูมิภาคอันจะนำไปสูการบรรลุเปาหมายการ
พัฒนาอยางย่ังยืนรวมกันตอไป 
 ๔.๓ การรวมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบาน ภูมิภาค โลก รวมถึงองคกรภาครัฐและ
ที่มิใชภาครัฐ เพื่อใหความมั่นคงในภาพรวมทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และโลก มีการพัฒนาไปสู
สันติสุขอยางแทจริง เปนรูปธรรม และยั่งยืน โดยผลักดันสงเสริมใหการดําเนินการและความรวมมือ
ระหวางประเทศเปนไปตามหลักการปฏิบัติสากล กฎหมาย และความตกลงระหวางประเทศ พรอม
คํานึงถึงความสัมพันธที่ดีระหวางรัฐตอรัฐ เอกชนตอเอกชน และประชาชนตอประชาชน สรางเสริม
ความรวมมือกับนานาชาติในการปองกันและระวังภัยคุกคามทุกรูปแบบ พรอมพัฒนาความรวมมือ
และชวยเหลือซึ่งกันและกันในทุกระดับของอนุภูมิภาคแมน้ำโขง อาเซียน รวมถึงระหวางมิตรประเทศ
ในกรณีเกิดวิกฤตการณสําคัญ อาทิความอดอยาก ภัยพิบัติขนาดใหญ ฯลฯ สงเสริมบทบาทของไทยใน
เวทีความมั่นคงระหวางประเทศและการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติใหนานาประเทศตระหนัก
และใหการยอมรับถึงความสําคัญ รวมไปถึงการเสริมสรางพลังบวกหรืออํานาจแบบนุมนวลของไทย 
โดยอาศัยการสงเสริมและเผยแพรภาพลักษณที ่ดีและวัฒนธรรมประเพณีไทย หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ศาสตรพระราชาความนิยมวิถีไทย สินคาไทยฯลฯ ผานความสัมพันธทุกรูปแบบทุก
ระดับและทุกชองทาง 
 ๕. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม เพื่อใหกลไกสําคัญตาง ๆ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถสงเสริมและสนับสนุนการบริหารและพัฒนาประเทศไดอยาง
แทจริงเปนรูปธรรม มีการใชหลักธรรมาภิบาล และการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัดและมี
ประสิทธิภาพ สามารถขจัดปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอยางจริงจัง เกิดความมั่นใจไดวา
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หนวยงานรับผิดชอบทั้งหลักและรองพรอมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งในปจจุบันและอนาคต
      ๕.๑ การพัฒนากลไกใหพรอมสําหรับการติดตาม เฝาระวัง แจงเตือน ปองกันและแกไข
ปญหาความมั่นคงแบบองครวมอยางเปนรูปธรรม เพื่อใหเกิดความพรอมรองรับปญหาไดทุกรูปแบบ
ทุกระดับและทุกชวงเวลาอยางครบถวนสมบูรณและมีเอกภาพ โดยเสริมสรางพรอมทั้งยกระดับกลไก 
หนวยงาน เชน กองทัพไทย กองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรศูนยประสานการ
ปฏิบัติในการรักษาผลประโยชนของชาติทางทะเล เปนตน และกฎหมายที่มีอยูเดิมหรือที่พัฒนาขึ้น
ใหม ผานทางการบูรณาการความรวมมือและการปฏิบัติกับทุกภาคสวน มีเปาหมายและตัวชี้วัดที่
ชัดเจนเปนรูปธรรม พัฒนาการวางแผนและเตรียมความพรอมในทุก ๆ ดาน กําหนดหนวยงานและ
ผูรับผิดชอบในทุกระดับ พรอมฝกรองรับปญหา สัมมนาระดมความคิดเห็น ตลอดจนใหการสนับสนุน
ในทุกดาน อยางตอเนื่องจริงจังตั้งแตยามปกติหรือยามสงบ มีการตรวจสอบและประเมินผลอยาง
ตอเนื่องตามหลักธรรมาภิบาลที่สอดคลองกับบริบทและความกาวหนาของยุคสมัยพรอมทั้งสามารถ
สรางความเชื่อมโยงกันทั้งระบบ รวมไปถึงความเชื่อมโยงกับทุกภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ และให
ความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวนอยางจริงจังและมีประสิทธิภาพ 
      ๕.๒ การบริหารจัดการความมั่นคงใหเอื ้ออํานวยตอการพัฒนาประเทศในมิติอื ่น ๆ 
เพื่อใหการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตรชาติสามารถขับเคลื่อนไปไดตามแผน อยางมีประสิทธิภาพ
เปนรูปธรรม และไมสงผลกระทบใด ๆ ตอความมั่นคงของชาติโดยพัฒนาสงเสริมการวางแผนคูขนาน
แบบบูรณาการใหสอดคลองรองรับยุทธศาสตรชาติในทุก ๆ ดาน รวมไปถึงการพัฒนาประเทศที่
เกี่ยวของในทุกมิติอยางครบถวนสมบูรณและมีประสิทธิภาพ เสริมสรางผลักดันการบริหารจัดการ
ตลอดถึงการบูรณาการการดําเนินการในทุกดานใหประสานสอดคลองและสามารถปฏิบัติรวมกันได
อยางใกลชิดระหวางหนวยงานดานความมั่นคง ดานเศรษฐกิจ และดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ พรอมทั้ง
ครอบคลุมการสรางความมั่นคงใหกับประเทศชาติในทุกมิติอยางยั่งยืน 
      ๕.๓ การพัฒนากลไกและองคกรขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคงเพื่อใหการ
ดําเนินการของยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคงบรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ เอกภาพและเปน
รูปธรรมตามเปาหมายที่กําหนด โดยใหสํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติพัฒนาและเสริมสราง
หนวยงาน บุคลากร เครื ่องมือ ระบบการบริหาร และการจัดสรรงบประมาณในการขับเคลื ่อน
ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคงที่มีอยู ใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดการบูรณาการความรวมมือของทุก
ภาคสวน รวมทั้งมีความพรอม มีขีดความสามารถที่ทันสมัย เหมาะสม เพียงพอ และคลองตัวมี
เอกภาพในการบริหารจัดการที่ชัดเจน ตลอดถึงมีบทบาทสําคัญในการรับผิดชอบดูแลปญหาความ
มั ่นคงทุกมิติในระดับนโยบาย พรอมรองรับบริบทที ่จะเปลี ่ยนแปลงตอไปในอนาคตไดอยางมี
ประสทิธิภาพ จนสามารถบรรลุผลสําเร็จไดตามยุทธศาสตรที่กําหนดอยางแทจริง 
 
2.2 สภาวะแวดลอมที่เก่ียวของกับองคกร 
 แผนของกระทรวงกลาโหม 
 - แผนปฏิบัติการดานการพัฒนาศักยภาพของประเทศดานความมั่นคง ระยะที่ 1 (พ.ศ. 
2563 - 2565) กระทรวงกลาโหม 
 - แผนพัฒนาทักษะดานดิจิทัลบุคลากรของกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2563 - 2570 
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 - แผนแมบทการปฏิรูปการบริหารจัดการและการปรับปรุงโครงสรางกระทรวงกลาโหม 
(พ.ศ.2560 - 2569) 
 - แผนพัฒนาขีดความสามารถกระทรวงกลาโหม (พ.ศ.2560 - 2569) 
 - แผนปฏิบัติการดานดิจิทัล ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563 – 2565) กระทรวงกลาโหม 
 กระทรวงกลาโหม ไดจัดทำแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงกลาโหม
เพื่อเปนกรอบการดำเนินงานในภาพรวม จำนวน 4 ฉบับ โดยมีกรอบเวลาและรายละเอียดการ
ดำเนินงานสอดคลองตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศไทย ซึ่งมีการ
จัดทำโดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปจจุบันปรับเปลี่ยนชื่อเปนกระทรวงดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม) ดังน้ี 
 - แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงกลาโหม ฉบับที่ 1 พ.ศ.2547 – 
2549 
 - แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงกลาโหม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2551 - 
2554 
 - แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารกระทรวงกลาโหม ฉบับที ่ 2 (ฉบับ
ปรับปรุง) พ.ศ.2552-2556 
 - แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2560-2565 
 เมื่อมีการประกาศใหใชนโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคมโดยมีผลใชบังคับ ต้ังแต 12 เม.ย.62 จนถึง 30 ก.ย.80 และกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม ซึ่งเปนหนวยรับผิดชอบดานการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมไดประกาศใช แผนปฏิบัติ
การดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ป (พ.ศ.2561–2565) กระทรวงกลาโหมจึงไดจัดทำ 
แผนปฏิบัติการดานดิจิทัล ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563–2565) กระทรวงกลาโหมเพื่อใหสวนราชการ
ภายในกระทรวงกลาโหมไดยึดถือและใชเปนแนวทางในการพัฒนาดานดิจิทัลของหนวยตอไป
กองบัญชาการกองทัพไทย จึงไดใชแนวทางตามแผนปฏิบัติการดานดิจิทัลฯ ฉบับน้ีเปนกรอบสำคัญใน
การพัฒนาและจัดทำแผนปฏิบัติการดานดิจิทัล กองบัญชาการกองทัพไทย ตอไป 
 นโยบายและแผนงานที่เก่ียวของ 
 นโยบาย รมว.กห. 
  - พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารและกิจการอวกาศ โดยเนนใหเกิดการบูรณาการ
ความเปนมาตราฐาน ความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใน
กระทรวงกลาโหมในการรับมือกับสงครามไซเบอร 
 - แผนพัฒนาทักษะดานดิจิทัลบุคลากรของกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2563 - 2570 
 แผนยุทธศาสตรศนูยรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการดิจิทัล (Digital Headquarters 
: Digital HQ) ของกองบัญชาการกองทัพไทย 
 นโยบายผูบัญชาการทหารสูงสุด  
 ไดใหทุกสวนราชการพิทักษรักษา ปกปอง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย ยึดถือการ
ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรชาติ นโยบายรัฐบาล นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม และยังคง
คำนึงถึงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พรอมทั้งพัฒนา
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และขับเคลื่อนองคกรไปสูการเปน DIGITAL HQ และ SMART HQ ภายใตแนวคิด RTARF DRIVE ซึ่ง
ประกอบดวย 
 D : Data Driven Organization ขับเคลื่อนองคกรไปสูเปาหมายที่กำหนดดวยการรวบรวม
ขอมูลที่จำเปนนำมาจัดเก็บไวอยางเปนระบบ สามารถวิเคราะห และประมวลผลเพื่อติดตาม รายงาน 
สนับสนุนการตัดส ินใจตาง ๆ ของผ ู บ ังค ับบัญชาในทุกระดับได อย างรวดเร ็วและแมนยำ 
 R : Reskill & Upskill เสริมสรางทักษะที่จำเปนทั้งที่สอดคลองกับหนาที ่ในปจจุบันและ
รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตใหกับกำลังพลในสังกัด 
 I : Inventory Management จัดทำบัญชีสถานภาพสิ่งอุปกรณทุกสายยุทธบริการใหมีความ
สมบูรณและเปนปจจุบันเพื่อประโยชนในการควบคุมสิ่งอุปกรณ การวางแผนการซอมบำรุง การเก็บ
รักษา การจำหนาย และการวางแผนจัดหา ทำใหสามารถสนับสนุนการปฏิบัติงานของสวนราชการได
อยางประหยัดและทันเวลา 
 V : Value added เพิ่มคุณคาผลการปฏิบัติงาน โดยการบูรณาการกับหนวยงานภายใน
กองบัญชาการกองทัพไทย เหลาทัพ และหนวยอื่น ๆ ภายนอกกองทัพไทย ทั้งในบทบาทที่เปนผูสราง
คุณคา (Create Value) และบทบาทการตอยอดคุณคา (Capture Value) 
 E : Effectiveness ใหความสำคัญกับการกำหนดตัวชี ้วัดและการบรรลุผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานระดับหนวยและรายบุคคลใหสอดคลองกับตัวชี้วัดที่กำหนดโดยหนวยงานกำกับของรัฐบาล 
นอกจากนี้ ผูบัญชาการทหารสูงสุด ยังไดมอบนโยบายการปฏิบัติงานที่สำคัญในดานตาง ๆ อาทิ การ
พิทักษรักษา ปกปอง และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย การเสริมสรางความมั่นคงตามแนวชายแดน 
การเก็บกูทุนระเบิดเพื่อมนุษยธรรม การพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและชวยเหลือประชาชน การ
เพิ่มบทบาทดานการพัฒนาเพื่อความมั่นคงใหกับหนวยบัญชาการทหารพัฒนา การฝก ปกครอง และ
ดูแลทหารกองประจำการ (ทหารเกณฑ) ใหเปนพลเมืองที่ดี มีคุณภาพ พรอมพัฒนาประเทศเมื่อปลด
จากกองประจำการ พรอมทั้งไดเนนย้ำการปลูกฝงอุดมการณความเปนทหารอาชีพ มีระเบียบวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม โดยกำลังพลทุกนายจะตองไมยุงเกี่ยวกับยาเสพติด ผูมีอิทธิพลและสิ่งผิดกฎหมาย
ทุกชนิด การพัฒนากำลังพล โดยการเสริมสรางและพัฒนาทักษะที่จำเปนสำหรับการปฏิบัติงานตาม
หนาที่ รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต พรอมทั้งดูแลสวัสดิการและความเปนอยูเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของกำลังพลและครอบครัวอยางทั่วถึงและเปนธรรม 
 โดย ผูบัญชาการทหารสูงสุด มีเจตนารมณอันแนวแนในการดำรงไวซึ่งพระบรมเดชานุภาพ
แหงพระมหากษัตริยเจา พัฒนาเสริมสรางกองทัพไทยใหเขมแข็ง ทันสมัย ใหมีขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติการรวม 3 เหลาทัพอยางเปนปกแผนในทุกมิติ อันจะนำไปสูความสำเร็จเพื่อประโยชนสุขแก
ประเทศชาติและประชาชนอยางยั่งยืนสืบไป 
 วิสัยทัศน   
 “กองบัญชาการกองทัพไทยมุงสูความเปนกองบัญชาการอัจฉริยะ SMART HQ” 
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ภาพที่ 1 Rtarf Road Map 

 

 
 

ภาพที่ 2 SMART HQ 
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 พันธกิจ/ภารกิจ 
 1. ปกปอง เทิดทูน พิทักษรกัษาสถาบันพระมหากษัตริย และสงเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
 2. พัฒนาศักยภาพกองทัพในการปองกันประเทศ และเปนกองทัพช้ันนำในอาเซียน  
 3. เสริมสรางความรวมมือดานความมั่นคงกับประเทศเพ่ือนบาน กลุมประเทศอาเซียน มิตร
ประเทศและองคการ ระหวางประเทศ  
 4. ปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพภายใตกรอบของสหประชาชาติ เพ่ือธำรงเกียรติ และศักด์ิศรีของ
กองทัพไทย ในประชาคมโลก  
 5. คุมครองและพิทักษรักษาผลประโยชนแหงชาติ  
 6. พัฒนาประเทศ และชวยเหลือประชาชน รวมทั้งสนับสนุนการแกไขปญหาสำคัญของชาติ 
 คานยิมกองบญัชาการกองทัพไทย 
 ทหารอาชีพ ความมุงมั่นในการทำดีที่สุดในการปฎิบัติงานเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งจะ
กอใหเกิดความภูมิใจในการทำงานประกอบดวย มีวินัย มุงผลสัมฤทธิ์ คิดสรางนวัตกรรม มีความเปน
ผูนำ ซื่อสัตย ตรงไปตรงมา 
 จงรักภักดี นอมนำพระบรมราโชวาทและปฏิบัติตามคำสัตยปฎิญาณเปนที่ไววางใจในงานที่
รับมอบปฎิบัติตอผูอ่ืนดวยความเทาเทียม สรางคุณคาในงาน เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 
 กลาหาญ ไมเกรงกลัวตอภยันตรายที่จะเกิด ยืนหยัดในสิง่ที่ถูก เปดเผยในสิ่งผิด ยอมรบัคำ
วิจารณ ประเมิณผลการปฎิบัติงานตามความเปนจริง 
 ทำงานเปนทีม เคารพ รับฟง และรวมแสดงความคิดเห็น สนับสนุนใหมกีารทำงานรวมกัน
สื่อสารอยางเปดเผย บูรณาการความคิดเปนหน่ึงเดียว 
 
 แนวความคิดในการปฏิบัติ 
 กองบัญชาการกองทัพไทยไดนำยุทธศาสตรชาติ 20 ป พ.ศ.2561 – 2580, แผนปฏิบัติ
การดานดิจิทัล ระยะที่ 1 (พ.ศ.2563 – 2565) กระทรวงกลาโหม, แผนปฏิบัติการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร บก.ทท. พ.ศ.2563 – 2564, วิสัยทัศน บก.ทท., RTARF Road Map, 
กรอบแนวคิดการพัฒนาและขับเคลื ่อนเพื ่อเปลี ่ยนผานสู DIGITAL HQ ในป 2565 ตลอดจน
แผนพัฒนาขีดความสามารถของกองบัญชาการกองทัพไทย และแผนปฏิบัติราชการ กองบัญชาการ
กองทัพไทย 5 ป พ.ศ.2561 – 2565 มาใชเปนกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการดาน
ดิจิทัล ระยะที ่ 1 (พ.ศ.2563 – 2565) กองบัญชาการกองทัพไทย เพื ่อพัฒนาดานดิจิทัลของ
กองบัญชาการกองทัพไทย ดังน้ี  
 - แผนปฏิบัติการดานดิจิทัลกองบัญชาการกองทัพไทย ตองมีความสอดคลองตามนโยบาย 
ยุทธศาสตร และแผนแมบทที่เกี่ยวของทั้งในระดับประเทศและกระทรวงกลาโหม สามารถนำสูการ
ปฏิบัติไดจริง  
 - สงเสริมใหกรมการสื ่อสารทหารและสวนงานดานดิจิทัลของแตละสวนราชการ มีขีด
ความสามารถ ในการพัฒนาซอฟตแวรสามารถพ่ึงพาตนเองไดอยางย่ังยืน  
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 - พัฒนาขีดความสามารถกำลังพลทุกระดับใหมีขีดความสามารถดานเทคโนโลยีดิจิทัลที่
เหมาะสม ตามนโยบายการพัฒนาทักษะดิจิทัลของรัฐบาล  
 - สรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของกำลังพลในกลุมงานเทคโนโลยีดิจิทัลและกำหนด
แนวทาง ความกาวหนาในการรับราชการที่ชัดเจน และสงเสริมใหกำลังพลมีการพัฒนาตนเองไปสู
ระดับผูเช่ียวชาญ  
 - พิจารณาบรรจุกำลังพลขาราชการพลเรือนกลาโหมดานเทคโนโลยีดิจิทัลตามความจำเปน
ในตำแหนง ที่มีความจำเปนตองใชความรูความชำนาญ และประสบการณเพื่อใหสามารถการปฏิบัติ
ภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมทั้งพิจารณาคาตอบแทนใหมีความเหมาะสมเพื่อสรางแรงจูงใจ
ใหกับผูปฏิบัติงาน  
 - การพัฒนา ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และมาตรฐานตาง ๆ ใหมีความทันสมัย
สอดคลองกับ เทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม มุงเนนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหสามารถ
ปฏิบัติภารกิจทั้งในภาวะวิกฤติ และภาวะฉุกเฉินไดอยางมีประสิทธิภาพ - สงเสริมใหเกิดการบูรณา
การทรัพยากรและผลผลิตดานเทคโนโลยีดิจิทัลรวมกันระหวางสวนราชการ ลดความซ้ำซอนและมี
ความคุมคาในการปฏิบัติงาน  
 - พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการบริหารราชการทั่วไป ใหสามารถ 
ติดตอสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอมูลรวมกันในระบบงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 - พัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชา ใหสามารถติดตอสื่อสารและแลกเปลี่ยนขอมูลรวมกัน
ระหวาง หนวยงานที่เกี ่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ มุงเนนรูปแบบการปฏิบัติการไปสูระบบ
เครือขายเปนศูนยกลาง (Network Centric Operations)  
 - พัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผูบังคับบัญชาที่มีขอมูล ครบถวน ถูกตอง และ
ทันสมัย สามารถใชเปนขอมูลประกอบการตกลงใจของผูบังคับบัญชาทุกระดับไดถูกตองและทันเวลา  
 - การสงเสริมใหมีการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหมเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ
ดำเนินงาน ในภาพรวมของกระทรวงกลาโหม เชน ปญญาประดิษฐ (Artificial Intelligence : AI), 
ขอมูลขนาดใหญ (Big Data), เทคโนโลยีคลาวด(Cloud Technology), การเช่ือมตอทุกสรรพสิ่ง 
(Internetof Things : IoT), เทคโนโลยีอุปกรณเคลื่อนที่ เพื่อการเชื่อมตออินเทอรเน็ตแบบทุกที่ทุก
เวลา (Mobile/Wearable Computing), การเชื่อมตอทุกสรรพสิ่งในสนามรบ (Internet of Battle 
Things : IoBT) เปนตน  
 - การเสริมสรางความมั่นคงปลอดภัยในการใชงานบนเครือขายและพัฒนาขีดความสามารถ
ดานไซเบอร ในภาพรวมของกระทรวงกลาโหม  
 - การพึ่งพาตนเองในการพัฒนาระบบงานสารสนเทศและระบบฐานขอมูล โดยมุงเนนใหสวน
ราชการ เปนผู พัฒนาระบบงานสารสนเทศและระบบฐานขอมูลขึ ้นใชงานเองโดยใชมาตรฐานที่
ใกลเคียงกัน สามารถแลกเปลี่ยน ขอมูลรวมกันระหวางระบบงานไดนอกจากนั้นยังเปนการปองกัน
ขอมูลรั่วไหล และมีความงายในการปรับปรุง ระบบงานสารสนเทศและระบบฐานขอมูลใหมีความ
สอดคลองตามความตองการของผูใชงาน ตลอดจน กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ที่เปลี่ยนแปลงไปไดอยาง
เหมาะสม  



21 
 

 - การสรางเครือขายความรวมมือ และบูรณาการองคความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศดิจิทัล
รวมกัน ระหวางสวนราชการและหนวยงานภายนอก สงเสริมงานวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมปองกัน
ประเทศเพ่ือนำไปสู การพ่ึงพาตนเอง  
 - สนับสนุนใหมีการใชงานโปรแกรมเปด (Open Source Software) ที่ผานการรับรองความ
ปลอดภัย จากหนวยงานที่มีความนาเชื่อถือเพื่อเปนการลดคาใชจายในการจัดหาโปรแกรมปองกัน
ปญหาการลวงละเมิดทางลิขสิทธ์ิ และปดชองโหวของการรักษาความปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร 
 
ศูนยรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย 
 ปจจุบัน ศรภ. มีภารกิจเกี่ยวกับการขาวกรองและการตอตานการขาวกรองทางทหาร เพ่ือ

ความมั ่นคงของประเทศ การรักษาความปลอดภัยรวมกับหนวยงานที ่เก ี ่ยวของสำหรับองค

พระมหากษัตริย พระราชินีพระรัชทายาท และพระบรมวงศานุวงศ ตลอดจนบุคคลสำคัญ การรักษา

ความปลอดภัยทางทหาร ทางการขาวกรอง และทางการสื่อสาร รวมทั้งการดำเนินการฝกศึกษาดาน

การขาวกรอง และปฏิบัติภารกิจอื่น ๆ ตามที่ผูบังคับบัญชามอบหมาย มีผูบัญชาการศูนยรักษาความ

ปลอดภัย เปนผูบังคับบัญชารับผิดชอบ 

 วิสัยทัศน 

 “มีความเปนเลิศดานการขาวกรอง และการรักษาความปลอดภัยของกองทัพ โดยยึดมั่นใน

ผลประโยชน และความมั่นคงของชาติ” 

 พันธกิจ 

 ๑. เปนหนวยหลักดานกิจการขาวกรองทางทหาร และการรักษาความปลอดภัย สถาบัน และ

บุคคลสำคัญ 

 ๒. ปฏิบัติการขาวกรอง และตอตานการขาวกรอง ขาวกรองทางการสื่อสาร และการรักษา

ความปลอดภัย 

 ๓. ประสานความรวมมือดานการขาว กับหนวยงานที่เกี่ยวของ และมิตรประเทศ 

 ๔. พัฒนาบุคลากรดานการขาวใหมีมาตรฐาน 

 ๕. พัฒนายุทโธปกรณที่สนับสนุนการปฏิบัติการขาว และการรักษาความปลอดภัยใหมีความ

ทันสมัย 

 ๖. สนับสนุนกองทัพในการแกปญหาความมั่นคงของประเทศ 

 ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

 ประเด็นยุทธศาสตรของศูนยร ักษาความปลอดภัย ประกอบดวย จำนวน ๒ ประเด็น

ยุทธศาสตร ดังน้ี 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติการขาวกรอง และตอตานการขาว

กรอง ขาวกรองทางการสื่อสาร และการรักษาความปลอดภัย 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ การยกระดับบุคลากรดานการขาว และการรักษาความปลอดภัย 
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 หนวยขึ้นตรงศูนยรักษาความปลอดภัย 

 
ภาพที่ 3 หนวยขึ้นตรงศูนยรักษาความปลอดภัย 

  

2.3 การวิเคราะหสภาวะแวดลอมทางยุทธศาสตร (STRATEGIC ANALYSIS: FORESIGHT, 

SWOT, TOWS, ETC.) 

 การวิเคราะหสภาวะแวดลอมองคกร (SWOT Analysis) เปนเทคนิคการตรวจสอบวิเคราะห

สภาวะแวดลอมหรือปจจัยขององคกร และหาวิธีพัฒนาหรือแกไขกับปญหาที่เปนอยูปจจุบัน แบงเปน 

๒ กลุมปจจัย คือ (๑) ปจจัยภายในองคกร (Internal Origin หรือ Internal Factor)  ประกอบดวย 

จุดแข็งขององคกร (Strengths : S) จะเปนความสามารถภายในที่ถูกใชประโยชน เพื่อการบรรลุ

เปาหมาย ในขณะที่จุดออนขององคกร (Weaknesses : W) จะเปนคุณลักษณะภายในที่อาจจะ

ทำลายผลการดำเนินงาน และ (๒) ปจจัยภายนอกองคกร (External Origins หรือ External Factor) 

ประกอบดวยโอกาสทางสภาพแวดลอม (Opportunities : O) จะเปนสถานการณที่ใหเกิดการเอื้อตอ

บรรลุเปาหมาย ในทางกลับกันอุปสรรคทางสภาพแวดลอม (Threats : T) จะเปนสถานการณที่

ขัดขวางการบรรลุเปาหมายขององคกร 

 ๒.๓.๑ การวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT Analysis)  

 
ภาพที่ 4 การวิเคราะหสภาวะแวดลอม (SWOT Analysis) 

ผูบัญชาการ ศรภ.

กองบัญชาการ สํานักปฏิบัติการขาว สํานักรักษาความปลอดภัย รร.รักษาความปลอดภัย

ผูบัญชาการ ศรภ.

ที่ปรึกษา ผบ.ศรภ.

เสธ ศรภ.
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          ๑. การวิเคราะหสภาพภายในองคกร (7-S Framework) กรอบการวิเคราะหปจจัย

ภายในจะใช การว ิ เคราะหค ุณล ักษณะองค กร ๗ ประการของ McKinney (McKinney 7-S 

Framework) ซึ่งตัวแปรดังกลาวมีสวนสำคัญตอความสำเร็จขององคกร องคประกอบ 7-S ไดแก  

               S1 โครงสรางองคกร (Structure) การพิจารณาลักษณะขององคกรมีประโยชน

ตอการจัดทำกลยุทธขององคกร วิเคราะหโครงสรางองคกรที่ไดต้ังขึ้นตามกฎหมาย การแบงหนวยงาน 

การมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ และสายการบังคับบัญชา เนื่องจากถาโครงสรางองคกรมีความ

เหมาะสมและสอดคลองตอกลยุทธที่เลือกใชก็จะเปนจุดแข็งขององคกร แตถาโครงสรางขององคกรไม 

เหมาะสมและสอดคลองกับกลยุทธที่เลือกใชก็จะเปนจุดออนขององคกร  

        S2 กลยุทธขององคกร (Strategy) กลยุทธขององคกร ไดแก กิจกรรมหรือการ

ดำเนินงานภายในองคกรที่ไดถูกวางแผนขึ้นมาเพ่ือใหสอดคลองและเหมาะสมตอการเปลี่ยนแปลงของ

สภาวะแวดลอมภายนอกและภายในองคกร กลยุทธขององคกรจัดทำขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือชวย

ใหองคกรสามารถสรางกลยุทธขององคกร มีความสัมพันธกับโครงสรางขององคกรอยางใกลชิด 

เน่ืองจากการจัดโครงสรางขององคกรจะตองเปนไปตามกลยุทธขององคกร 

   S3 ระบบการดำเนินการขององคกร (Systems) หรือการดำเนินงานภายในองคกร 

ไดแก ระบบหรือขั้นตอนการดำเนินงานภายในองคกร ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการที่ชวยให

องคกร สามารถดำเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ บริหารจัดการองคกรบรรลุวัตถุประสงค เชน ระบบ

การวางแผน ระบบดานงบประมาณ/การเงิน ระบบในการสรรหา/คัดเลือกบุคลากร ระบบฝกอบรม 

ระบบในการติดตอสื่อสาร ระบบหรือขั้นตอนการทำงานเหลาน้ีจะบงบอกถึงวิธีการทำงานขององคกร 

   S4 ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมการบริหารงานของผูบริหารระดับสูง (Style) 

รวมถึงบุคลิกภาพ ภาวะผูนำและคุณธรรม เนื่องจากการกระทำหรือพฤติกรรมของผูบริหารระดับสูง

จะมีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิดของบุคลากรภายในองคกรมากกวาคำพูดของผูบริหาร หากผูบริหารมี

ภาวะผูนำที่ดีจะสามารถนำพาองคกรไปสูความสำเร็จพรอมดวยคุณธรรม 

    S5 บุคลากรในองคกร (Staff) ประกอบดวยบุคลากรทุกระดับภายในองคกร ทั้ง

ดานจำนวนบุคลากรเพียงพอ แบบแผนและพฤติกรรมตางๆ ที่องคกรแสดงและปฏิบัติตอพนักงาน 

ภายในองคกร เชน การมอบหมายใหฝายบุคคลดูแลดานการบุคลากรทั้งหมด หรือการที่ผูบริหาร

ระดับสูงเขามาเกี่ยวของตอการจูงใจและพัฒนาบุคลากร 

    S6 ทักษะของบุคลากร (Skills) ความรูความสามารถและ ทักษะในการ ปฏิบัติงาน

ของบุคลากร เชน ความสามารถและทักษะขององคกรในการใหบริการ ความสามารถในดานวิจัยและ

พัฒนา ดานการตลาด ดานการเงิน 

    S7 คานิยมรวม (Shared Values) ไดแก แนวคิดรวม คานิยม ความคาดหวังของ

องคกร ซึ่งมักจะไมไดเขียนไวอยางเปนทางการ เปนแนวคิดพื้นฐานขององคกรแตละแหง รวมทั้งสิ่งที่
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ตองการจะใหองคกรเปนในอนาคตขางหนา องคกรที่มีความเปนเลิศในการบริหารมักจะมี คานิยม

รวมกันที่กอใหเกิดปจจัยแหงความสำเร็จในการบริหาร 

 ตารางที่ ๑ วิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกรโดยใช 7-S Framework 

ประเด็นการวิเคราะห จุดแข็ง (Strengths : S) จุดออน (Weaknesses : W) 
S1 โครงสรางองคกร 
(Structure) 

S1 ผูบังคับบัญชาให
ความสำคัญตองานดานการ
ขาวและการรักษาความ
ปลอดภัย 
S2 บุคลากรในระดับผูบริหาร
และผูปฏิบัติมทีักษะ
ประสบการณความชำนาญใน
หนาที่ของตนเอง 

W1  ระบบอุปถัมภสงผล
กระทบตอคุณภาพ ประเภท
ของการบรรจุกำลังพล 
W2 โครงการดานระบบการ
สื่อสารขาดความตอเน่ืองใน
การจัดหาอุปกรณ 

S2 กลยุทธขององคกร 
(Strategy) 

S3 รูปแบบองคกรมีระบบทีดี่
สามารถปฏิบัติงานไดเรียบรอย
และสมบูรณ 

W3 ขาดการหมุนเวียนกำลัง
พลปฏิบัติหนาที่เพ่ือเสริมสราง
ประสบการณ 
W4 ปญหาโครงสรางการจัด
และการดำเนินการยังไมทันตอ
เทคโนโลยี และสถานการณ
โลก 

S3 ระบบการดำเนินการของ
องคกร (Systems) 

S4 องคกรสามารถปฏิบัติ
ภารกิจปกติและภารกิจที่
เรงดวนสูงตามลำดับและ
สามารถรักษาความปลอดภัย
ไดดี 

W5 การบริหารงานขาดหลัก
ธรรมาภิบาล ไดแก หลักนิติ
ธรรม ความโปรงใส การมสีวน
รวม  
W6 ระบบงบประมาณ
สนับสนุนดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ เปนไปอยางจำกัด 
และยังขาดความเขาใจ 

S4 ลักษณะแบบแผนหรือพฤติ
กรรมการบริหารงานของ
ผูบริหารระดับสูง (Style) 

S5 การจัดสรรงบประมาณมี
ความเพียงพอตอการ
ปฏิบัติงาน 
S6 เครื่องมือ ยุทโธปกรณ 
สนับสนุนงานดานการขาวได
อยาสมบูรณ 

W7 กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
และคำสั่งตาง ๆ บางสวน
ลาสมัย ไมตอบสนองกับการ
ทำงานในสภาวะแวดลอม
ปจจุบัน ไมสอดรับกับ
สถานการณปจจุบัน 
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S5 บุคลากรในองคกร (Staff) S7 การแบงมอบอำนาจหนาที่
การสั่งการชัดเจน และกำหนด
สายการบังคับบัญชาเปนไป
ตามลำดับช้ัน 

W8 ยังขาดแคลนเจาหนาที่ทีม่ี
ความเช่ียวชาญดานสวนงาน
ดานเทคโนโลยี 

S6 ทักษะของบุคลากร 
(Skills) 

S8 กำลังพลไดรับการฝกให
เตรียมพรอมตอการปฏิบัติการ 
และสามารถปฏิบัติการตาม
คำสั่งไดรวดเร็วและสมบูรณ 

W9 การสรางหรือพัฒนากำลัง
พลเพ่ือทดแทนมาสามารถทำ
ไดทันเวลา 

S7 คานิยมรวม (Shared 
Values) 

S9 กำลังพลทกุระดับไดรับการ
อบรม มีระเบียบ วินัย และ
ไดรับการปลูกฝงในการ
จงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย 

W10 กำลังพลบางสวนขาด
การอบรมและปลูกจิตสำนึก
ดานการรักษาความปลอดภัยที่
ถูกตอง 

 2.3.2 การวิเคราะหสภาพภายนอกองคกร (PEST Analysis) 
 PEST Analysis คือ กรอบการคิดเชิงกลยุทธที่ใชในการประเมินสภาพแวดลอมภายนอก โดย
แบงโอกาสและความเสี ่ยงออกเปนปจจัยตางๆ 6 ปจจัย โดยคำวา PEST ซึ ่งแตละตัวอักษรมี
ความหมายดังน้ี 

 
ภาพที่ 5 PEST Analysis 

 Political Factors (P) / การเมือง - นโยบาย กฎหมาย และกฎระเบียบตาง ๆ จากทาง
ภาครัฐ ตลอดจนแนวโนมของสถานการณการเมืองระดับโลก ความมั่นคงทางการเมือง รวมถึง
นโยบายของรัฐบาล เสถียรภาพทางการเมืองหรือความไมแนนอนของการคอรัปชั่น นอกจากนี้รัฐบาล
ยังสงผลตอระบบการศึกษาที่สงผลตอโครงสรางพ้ืนฐาน ทักษะฝมือแรงงานในประเทศ  
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 Economic Factors (E) / เศรษฐกิจ - เพราะสภาวะทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธโดยตรง 
เชน อัตราเงินเฟอ อัตราดอกเบี้ย การเติบโตของเศรษฐกิจ อัตราการวางงานและนโยบาย วงจรของ
ธุรกิจภายในประเทศ เปนตน ปจจัยดานเศรษฐกิจอาจสงผลกระทบโดยตรง และอาจจะสงผลระยะ
ยาว โดยปจจัยตางๆ  
 Social Factors (S) / สังคม - ปจจัยทางดานสังคมจะเกี่ยวของกับสภาพสังคมและวัฒนธรรม 
เปนสวนที่เกี่ยวของกับความเชื่อและทัศนคติของประชากร โดยปจจัยเหลานี้ ไดแก การเติบโตของ
ประชากร การกระจายตัว 
 Technological Factors (T) / เทคโนโลยี - เทคโนโลยีมีอัตราการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
มาก เทคโนโลยีจะสงผลตอการดำเนินงาน ความปลอดภัย  

ตารางที่ ๒ วิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคกร (PEST Analysis) 

ประเด็นการวิเคราะห โอกาส (Opportunities : O) อุปสรรค (Threat : T) 
(P) ดานการเมอืง  
Political Factors  

O1 นโยบายของรัฐบาลและ
กองบัญชาการกองทัพไทย 
สนับสนุนใหมกีารใชเทคโนโลยี
ในการดำเนินงาน 

T1 ความลาชาเน่ืองจากระบบ
จัดซื้อจัดจาง 
T2 ผูกำหนดคณุสมบัติของสิง่
อุปกรณไมตรงกับความ
ตองการใชงาน 

(E) ดานเศรษฐกิจ  
Economic Factors 

O2 เกิดนวัตกรรมเทคโนโลยี
สารสนเทศจากสถานการณ
ปจจุบันมากขึ้นอยางรวดเร็ว 

T3 จากสภาพเศรษฐกิจของ
ประเทศ สงผลตองบประมาณ
ของหนวยงาน 

(S) ดานสังคม 
Social Factors   

O3 การนำเสนอผลงานตาม
ภารกิจทีส่อดคลองกับนโยบาย
ของระดับสงู 
O4 ขัน้ตอนของกฎระเบียบมี
ความรัดกุมและตรวจสอบได 

T4 เจาหนาทีด่านเทคนิคมี
เพียงพอ แตขาดผูเช่ียวชาญ
ระดับวิศวกรในการดูแลระบบ 

(T) ดานเทคโนโลยี 
Technological Factors  

O5 ผูบังคับบัญชาสนับสนุน
การพัฒนาใหทนัเทคโนโลยีทีม่ี
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว
ทำใหเกิดประสทิธิภาพในการ
ทำงาน 

T5 การไมสามารถประยุกตใช
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบขอมูลขาวสารรวมกับ
องคกรอ่ืนได 

 

๒.๓.๓ การวิเคราะหสภาวะแวดลอมทางยุทธศาสตร (SWOT Analysis) 
การวิเคราะห SWOT มีความสำคัญมากตอการพัฒนาหนวยงาน เปนการวิเคราะห

เพื่อใหรูสภาพภายในตอนเอง และรูสภาพแวดลอมภายนอก ทำใหรูถึงการเปลี่ยนแปลงทั้งที่เกิดขึ้น
แลว และแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่อาจเกิดขึ้น โดยเปนขอมูลในการดำเนินงานเกี่ยวกับ
แผนปฏิบัติราชการของ ศูนยรักษาความปลอดภัย 
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ภาพที่ 6 การวิเคราะหสภาวะแวดลอมทางยุทธศาสตร (SWOT Analysis) 

 1. การวิเคราะหสภาพภายในองคกร 
        จุดแข็ง (Strengths) 

      S1 ผูบังคบับัญชาใหความสำคัญตองานดานการขาวและการรักษาความปลอดภัย 
      S2 บุคลากรในระดับผูบริหารและผูปฏิบัติมีทักษะประสบการณความชำนาญในหนาที่

ของตนเอง 

      S3 รูปแบบองคกรมีระบบที่ดีสามารถปฏิบัติงานไดเรียบรอยและสมบูรณ 

      S4 องคกรสามารถปฏิบัติภารกิจปกติและภารกิจที่เรงดวนสูงตามลำดับและสามารถ

รักษาความปลอดภัยไดดี 

      S5 การจดัสรรงบประมาณมีความเพียงพอตอการปฏิบัติงาน 

      S6 เครื่องมือ ยุทโธปกรณ สนับสนุนงานดานการขาวไดอยาสมบูรณ 

      S7 การแบงมอบอำนาจหนาที่การสั่งการชัดเจน และกำหนดสายการบังคับบัญชาเปนไป

ตามลำดับช้ัน 

     S8 กำลังพลไดรับการฝกใหเตรียมพรอมตอการปฏิบัติการ และสามารถปฏิบัติการตาม

คำสั่งไดรวดเร็วและสมบูรณ 

     S9 กำลังพลทุกระดับไดรับการอบรม มรีะเบียบ วินัย และไดรับการปลูกฝงในการ

จงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 

     จุดออน (Weaknesses)  

     W1  ระบบอุปถัมภสงผลกระทบตอคุณภาพ ประเภทของการบรรจุกำลังพล 

     W2 โครงการดานระบบการสื่อสารขาดความตอเน่ืองในการจัดหาอุปกรณ 

     W3 ขาดการหมุนเวียนกำลังพลปฏิบัติหนาที่เพ่ือเสริมสรางประสบการณ 

     W4 ปญหาโครงสรางการจัดและการดำเนินการยังไมทันตอเทคโนโลยี และสถานการณโลก 

     W5 การบริหารงานขาดหลักธรรมาภิบาล ไดแก หลักนิติธรรม ความโปรงใส การมสีวนรวม  
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     W6 ระบบงบประมาณสนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนไปอยางจำกัด และยังขาด

ความเขาใจ 

     W7 กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคำสั่งตาง ๆ บางสวนลาสมัย ไมตอบสนองกับการทำงาน

ในสภาวะแวดลอมปจจุบัน ไมสอดรับกับสถานการณปจจุบัน 

     W8 ยังขาดแคลนเจาหนาที่ที่มีความเช่ียวชาญดานสวนงานดานเทคโนโลยี 

     W9 การสรางหรือพัฒนากำลังพลเพ่ือทดแทนมาสามารถทำไดทันเวลา 

      W10 กำลังพลบางสวนขาดการอบรมและปลูกจิตสำนึกดานการรักษาความปลอดภัยที่ถูกตอง 

 2. การวิเคราะหสภาพภายนอกองคกร 

     โอกาส (Opportunities) 

     O1 นโยบายของรัฐบาลและกองบัญชาการกองทัพไทย สนับสนุนใหมีการใชเทคโนโลยีใน

การดำเนินงาน 

     O2 เกิดนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศจากสถานการณปจจุบันมากขึ้นอยางรวดเร็ว 

     O3 การนำเสนอผลงานตามภารกิจทีส่อดคลองกับนโยบายของระดับสูง 
     O4 ขั้นตอนของกฎระเบียบมีความรัดกุมและตรวจสอบได 

     O5 ผูบังคับบัญชาสนับสนุนการพัฒนาใหทันเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทำ

ใหเกิดประสิทธิภาพในการทำงาน 

     อุปสรรค (Threat) 

      T1 ความลาชาเน่ืองจากระบบจัดซื้อจัดจาง 
      T2 ผูกำหนดคุณสมบัติของสิ่งอุปกรณไมตรงกับความตองการใชงาน 

      T3 จากสภาพเศรษฐกิจของประเทศ สงผลตองบประมาณของหนวยงาน 

      T4 เจาหนาที่ดานเทคนิคมีเพียงพอ แตขาดผูเช่ียวชาญระดับวิศวกรในการดูแลระบบ 

      T5 การไมสามารถประยุกตใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบขอมูลขาวสารรวมกับ

องคกรอ่ืนได 

 

๒.๔ การประเมินสภาวะแวดลอมทางยุทธศาสตร 
๒.๔.๑ การกำหนดคานำ้หนกัคะแนนการประเมินสภาวะแวดลอมภายในและภายนอก 

 ผูศึกษาสงแบบวิเคราะหการถวงน้ำหนักภายในและภายนอกใหกับกลุมตัวอยาง ซึ่งเปน
ผูบริหารและผูปฏิบัติงานในหนวย จำนวนทั้งสิ้น ๕ คน โดยใหพิจารณาตามหลักการและความสำคัญ
วา ปจจัยดานใดเปนจุดแข็งหรือปญหาตอองคกรมาก ใหกำหนดน้ำหนัก คะแนนมากกวารายการที่
เปนจุดแข็งหรือปญหาตอองคกรนอย โดยใหคะแนนรวมของทุกขอรวมกัน เปน ๑ น้ำหนักในแตละ
ดานอาจเทากันหรือไมเทากันก็ได ขึ้นอยูกับความสำคัญ ไดผลดังตารางน้ี  
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ตารางที่ ๓ แสดงคาน้ำหนักของรายการปจจัยสิ่งแวดลอมภายใน 

กลุมตัวอยางคนที ่
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

คานำ้หนัก 
คะแนนเฉลี่ย รายการปัจจัยภายใน 

S1 โครงสรางองคกร (Structure) ๐.๑ ๐.๑๕ ๐.๑ ๐.๑ ๐.๑ ๐.๑๑ 

S2 กลยุทธขององคกร (Strategy) ๐.๒ ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๑ ๐.๑๕ 

S3 ระบบการปฏิบัติงานขององคกร 
(Systems) 

๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๑๕ 

S4 ลักษณะแบบแผนหรือพฤติ
กรรมการบริหารงานของผูบริหาร
ระดับสูง (Style) 

0.15 0.1 0.2 0.25 0.25 ๐.๑๙ 

S5 บุคลากรในองคกร (Staff) ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๑๕ 

S6 ทกัษะของบุคลากร (Skills) ๐.๑ ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๑ ๐.๑ ๐.๑๒ 

S7 คานิยมรวม (Shared Values) ๐.๑๕ ๐.๑๕ ๐.๑ ๐.๑ ๐.๑๕ ๐.๑๓ 

น้ำหนกัคะแนนรวม ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 

 
 จากตารางขางตน พบวาคาน้ำหนักคะแนนเฉลี่ยในแตละรายการปจจัยสภาวะแวดลอม
ภายนอก มีคาน้ำหนักคะแนนเฉลี ่ยลำดับจากมากไปนอย คือ S4 ลักษณะแบบแผนหรือพฤติ
กรรมการบริหารงานของผูบริหารระดับสูง (Style), S5 บุคลากรในองคกร (Staff), S3 ระบบการ
ปฏิบัติงานขององคกร (Systems), S2 กลยุทธขององคกร (Strategy), S1 โครงสรางองคกร 
(Structure), S6 ทักษะของบุคลากร (Skills), S7 คานิยมรวม (Shared Values) 

 
ตารางที่ ๔ แสดงคาน้ำหนักของรายการปจจัยสิ่งแวดลอมภายนอก 

กลุมตัวอยางคนที ่
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

คานำ้หนัก 
คะแนนเฉลี่ย รายการปัจจัยภายนอก 

 P ดานการเมอืง (Political Factors) ๐.๒๕ ๐.๒๕ ๐.๒๕ ๐.๒๕ ๐.๓ ๐.๒๖ 

 E ดานเศรษฐกิจ (Economic Factors) ๐.๒๕ ๐.๒ ๐.๒ ๐.๓ ๐.๑๕ ๐.๒๒ 

 S ดานสังคม (Social Factors)   ๐.๒๕ ๐.๓ ๐.๒๕ ๐.๒๕ ๐.๒๕ ๐.๒๖ 

 T ดานเทคโนโลยี (Technological) ๐.๒๕ ๐.๒๕ ๐.๓ ๐.๒ ๐.๓ ๐.๒๖ 

น้ำหนกัคะแนนรวม ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ 



30 
 

จากตารางขางตน พบวาคาน้ำหนักคะแนนเฉลี่ยในแตละรายการปจจัยสภาวะแวดลอมภายนอก 
มีคาน้ำหนักคะแนนเฉลี่ยลำดับจากมากไปนอย คือ T ดานเทคโนโลยี (Technological), S ดานสังคม 
(Social Factors), P ดานการเมือง (Political Factors), E ดานเศรษฐกิจ (Economic Factors) 

 

๒.๔.๒ การวิเคราะหองคกรโดยการประเมินสภาะแวดลอมภายในและภายนอก 
ผูศึกษาสงแบบสอบถาม โดยใหกลุมตัวอยางตามที่กำหนดไวในบทที่ ๑ จำนวน 10 นาย 

พิจารณาประเด็นและวิเคราะหวา ประเด็นดังกลาวสงผลตอแผนปฏิบัติราชการของ ศูนยรักษาความ
ปลอดภัย ระยะ 5 ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ในระดับใด โดยกำหนดเกณฑการใหคะแนนเปน ๕ 
ระดับ ดังน้ี  

๕ คะแนน หมายถึง สงผลตอการปฏิบัติงานขององคกรมากที่สุด 
๔ คะแนน หมายถึง สงผลตอการปฏิบัติงานขององคกรมาก 
๓ คะแนน หมายถึง สงผลตอการปฏิบัติงานขององคกรปานกลาง 
๒ คะแนน หมายถึง สงผลตอการปฏิบัติงานขององคกรนอย 
๑ คะแนน หมายถึง สงผลตอการปฏิบัติงานขององคกรนอยที่สุด 
 

ตารางที่ ๕ คาคะแนนเฉลี่ยสภาวะแวดลอมภายใน 7S framework 

 
ประเด็นสำคัญ 

สภาวะแวดลอมภายใน 

(จุดแข็ง : Strengths) 

สภาวะแวดลอมภายใน 

(จุดออน : Weaknesses) 

คะแนนเฉลี่ย Strengths คะแนนเฉลี่ย Weaknesses 

S1-Structure ๔.๑๔ S1 ๓.๕๒ W1 

๓.๘๖ S2 3.65 W2 

S2-Strategy ๔.๐๙ S3 ๓.๗0 W3 

 4.25 S4 3.22 W4 

S3 -Systems ๓.๖๗ S5 ๓.๘๑ W5 

- - ๓.๖๒ W6 

S4-Style ๓.๗๑ S6 ๓.๑0 W7 

๓.๙๕ S7 - - 

S5-Staff 4.01 S8 3.85 W8 

S6-Skills 3.89 S9 3.66 W9 

S7-Shared Values ๓.๗๕ S10 ๓.๔๘ W10 

รวมคะแนนเฉลี่ย ๓.๕๗  ๓.๒4  

  

 



31 
 

ตารางที่ 6 คาคะแนนเฉลี่ยสภาวะแวดลอมภายนอก (PEST) 

 
ประเด็นสำคัญ 

สภาวะแวดลอมภายนอก 
(โอกาส : Opportunities) 

สภาวะแวดลอมภายนอก 
(อุปสรรค : Treats) 

คะแนนเฉลี่ย Opportunities คะแนนเฉลี่ย Opportunities 

 P - Political Factors 
  

๓.๕๕ O1 ๓.๙๑ T1 

 - - ๔.๓๖ T2 

 E - Economic Factors 
  

๔.๔๕ O2 ๓.๗๓ T3 

 S - Social Factors  ๓.๓๕ O3 ๓.๙๑ T4 

 ๓.๙๒ O4 - - 

 T - Technological 
 

๔.๕๕ O5 ๓.๕๕ T5 

รวมคะแนนเฉลี่ย ๓.๓๐  ๓.๒๔  

2.5 การสรุปผลการวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายในและภายนอก 
 ผูศึกษาไดดำเนินการคำนวณและกำหนดคาน้ำหนักคะแนนการประเมินสภาวะแวดลอม
ภายในและภายนอกแลว มีการกำหนดคาน้ำหนักคะแนนในแตละดานของ 7-S Framework และ 
PEST ตามความสำคัญ โดยมีหลักการวา ปจจัยดานใดที่เปนจุดแข็งหรือจุดออน/โอกาสหรืออุปสรรค 
ตอการพัฒนาองคกร จะกำหนดคาน้ำหนักคะแนนมากกวา ปจจัยที่เปนจุดแข็งหรือจดุออน/โอกาสหรอื
อุปสรรค ตอการพัฒนาขององคกรนอย เพื่อนำไปกำหนดยุทธศาสตร และจัดลำดับความสำคัญตาม
วัตถุประสงคของการศึกษา 

ตารางที่ ๗ สรปุผลการวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายใน (7-S Framework) 

รายการปจจัยภายใน 
คา

น้ำหนัก 

คะแนนเฉลี่ย 

จุดแข็ง (S) 

จุดออน (W) 

คะแนนเฉลี่ย x 

คานำ้หนัก 

(S, W) 

สรุปผล 

S W S W (S - W) 

S1 : Structure ๐.๑๑ 4.00 3.59 0.44 0.39 0.05 

S2 : Strategy ๐.๑๕ 4.17 3.46 0.63 0.52 0.11 

S3 : Systems ๐.๑๕ 3.67 3.71 0.55 0.56 -0.01 

S4 : Style ๐.๑๙ 3.83 3.10 0.73 0.59 0.14 

S5 : Staff ๐.๑๕ 4.01 3.85 0.60 0.58 0.02 

S6 : Skills ๐.๑๒ 3.89 3.66 0.47 0.44 0.03 

S7 : Shared Values ๐.๑๓ 3.75 3.48 0.49 0.45 0.04 

รวมคะแนนเฉลี่ยปจจัยภายใน และสรุปผลปจจัยภายใน 3.90 3.53 0.37 
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ตารางที่ ๘ สรปุผลการวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายนอก (PEST) 

รายการปจจัยภายนอก 
คา

น้ำหนัก 

คะแนนเฉลี่ย 

โอกาส (O) 

อุปสรรค (T) 

คะแนนเฉลี่ย x 

คานำ้หนัก 

(O, T) 

สรุปผล 

O T O T (O - T) 

P : Political ๐.๒๖ ๓.๕๕ 4.14 0.92 1.08 -0.15 

E : Economic ๐.๒๒ ๔.๔๕ ๓.๗๓ 0.98 0.82 0.16 

S : Social ๐.๒๖ 3.64 ๓.๙๑ 0.95 1.02 -0.07 

T : Technological ๐.๒๖ ๔.๕๕ ๓.๕๕ 1.18 0.92 0.26 

รวมคะแนนเฉลี่ยปจจัยภายนอก และสรปุผลปจจัยภายนอก 4.03 3.84 0.19 

 

๒.6 การประเมินตำแหนงทางยุทธศาสตรขององคกร 

 จากการสรุปคาคะแนนเฉลี่ยตามขอ ๒.๔.๓ จะนำไปสูการจัดทำกราฟเรดาหแสดงสถานภาพ

ตำแหนงทางยุทธศาสตรขององคกร (Strategic Positioning) การประเมินสถานภาพขององคกรจะบง

บอกถึงสถานภาพขององคกร ๔ ลักษณะ (ประทีป : ๒๕๖๒ : ๔๐-๔๒) ดังน้ี 

 ๑. Stars (เอื ้อและแข็ง) เปนตำแหนงทีบงบอกวาองคกรโดยภาพรวม สวนใหญมีปจจัย

ภายนอกทีเปนโอกาส และมีปจจัยภายในที่แข็ง เปนหนวยงานทีมีความพรอมสูง เมื ่อองคกรมี

สถานภาพเปน Stars ใหกำหนดกลยุทธเชิงรุก (Aggressive) ตองรักษาความเปน Stars ใหยืนยง

ตอไปและพัฒนางานตอยอด 

 ๒. Question Marks (เอื้อแตออน) เปนตำแหนงที่บงบอกวาองคกรโดยภาพรวม สวนใหญมี

ปจจัยภายนอกเอื้อ มีความพรอมสูงใหการสนับสนุน แตปจจัยภายในองคกรออนหากแกปญหา

จุดออนขององคกรได จะไปสู สภาพที่เอ้ือและแข็ง (Stars) ได ใหกำหนดกลยุทธพัฒนาองคกร 

(Turnaround) 

 ๓. Cash Cows (ไมเอื ้อแตแข็ง) เปนตำแหนงที ่บงบอกวาองคกรในภาพรวม สวนใหญ

ภายนอกองคกรมีอุปสรรค มีปญหา แตภายในองคกรแข็ง มีความพรอมมีความเขมแข็งหากรอให

ปจจัยภายนอกเปนโอกาสเอื้อตอการพัฒนาองคกร หรือพลิกวิกฤติใหเปนโอกาส จะสามารถพัฒนา

องคกรนำไปสูสภาพที่เอ้ือและแข็ง (Stars) ได ใหกำหนดกลยุทธปองกัน/แตกตัว (Defend/Diversify) 

 ๔. Dogs (ไมเอื้อและออน) เปนตำแหนงที่บงบอกวาองคกรโดยภาพรวม สวนใหญอยูใน

สภาพแวดลอมทั้งภายนอกไมเอื้อ และสภาวะแวดลอมภายในออน มีปญหาลอแหลมตอการประสบ
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ความลมเหลวคอนขางสูง จึงเปนไปไดวาตองปรับปรุงอยางเรงดวน เพราะหากดำเนินการตอไป 

ปญหาจะสะสมขึ้นเรื่อย ๆ ถึงขั้นอาจแกไขไมได ตองยุบองคกร ใหกำหนดกลยุทธประคองตัว/ถอย 

(Retrenchment) 

 
ภาพที่ ๗ ตำแหนงทางยุทธศาสตรขององคกร (Strategic Positioning) 

 การประเมินตำแหนงทางยุทธศาสตรขององคกร จากภาพจะเห็นไดวา คาคะแนนเฉลี่ยปจจัย
ภายในดานของจุดออน (3.53) และปจจัยภายนอกดานของโอกาส (4.03) มีคาคะแนนเฉลี่ยสูงกวา
ปจจัยภายในดานของจุดแข็ง (3.90) และปจจัยภายนอกดานอุปสรรค (3.84) สงผลใหตำแหนงทาง
ยุทธศาสตรขององคกรอยูในสถานภาพของ Stars (เอื้อและแข็ง) เปนตำแหนงทีบงบอกวาองคกรโดย
ภาพรวม สวนใหญมีปจจัยภายนอกทีเปนโอกาส และมีปจจัยภายในที่แข็ง เปนหนวยงานทีมีความ
พรอมสูง เมื่อองคกรมีสถานภาพเปน Stars ใหกำหนดกลยุทธเชิงรุก (Aggressive) ตองรักษาความ
เปน Stars ใหยืนยงตอไปและพัฒนางานตอยอด ใหกำหนดกลยุทธพัฒนาองคกร (Turnaround) ซึ่ง
สอดคลองกับการดำเนินแนวทางแผนปฏิบัติราชการของศูนยรักษาความปลอดภัย  
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บทที่ 3 
แผนขององคกร 

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

 แผนปฏิบัติราชการศูนยรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย ในระยะ ๕ ป 
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

 ๓.๑.๑ กองบัญชาการกองทัพไทย 

 วิสัยทัศน   
 “กองบัญชาการกองทัพไทยมุงสูความเปนกองบัญชาการอัจฉริยะ SMART HQ” 
 พันธกิจ/ภารกิจ 
 1. ปกปอง เทิดทูน พิทักษรกัษาสถาบันพระมหากษัตริย และสงเสริมการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
 2. พัฒนาศักยภาพกองทัพในการปองกันประเทศ และเปนกองทัพช้ันนำในอาเซียน  
 3. เสริมสรางความรวมมือดานความมั่นคงกับประเทศเพ่ือนบาน กลุมประเทศอาเซียน มิตร
ประเทศและองคการ ระหวางประเทศ  
 4. ปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพภายใตกรอบของสหประชาชาติ เพ่ือธำรงเกียรติ และศักด์ิศรีของ
กองทัพไทย ในประชาคมโลก  
 5. คุมครองและพิทักษรักษาผลประโยชนแหงชาติ  
 6. พัฒนาประเทศ และชวยเหลือประชาชน รวมทั้งสนับสนุนการแกไขปญหาสำคัญของชาติ 
 ศูนยรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย 
 วิสัยทัศน 

 “มีความเปนเลิศดานการขาวกรอง และการรักษาความปลอดภัยของกองทัพ โดยยึดมั่นใน

ผลประโยชน และความมั่นคงของชาติ” 

 พันธกิจ 

 ๑. เปนหนวยหลักดานกิจการขาวกรองทางทหาร และการรักษาความปลอดภัย สถาบัน และ

บุคคลสำคัญ 

 ๒. ปฏิบัติการขาวกรอง และตอตานการขาวกรอง ขาวกรองทางการสื่อสาร และการรักษา

ความปลอดภัย 

 ๓. ประสานความรวมมือดานการขาว กับหนวยงานที่เกี่ยวของ และมิตรประเทศ 

 ๔. พัฒนาบุคลากรดานการขาวใหมีมาตรฐาน 
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 ๕. พัฒนายุทโธปกรณที่สนับสนุนการปฏิบัติการขาว และการรักษาความปลอดภัยใหมีความ

ทันสมัย 

 ๖. สนับสนุนกองทัพในการแกปญหาความมั่นคงของประเทศ 

 ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย 

 ประเด็นยุทธศาสตรของศูนยร ักษาความปลอดภัย ประกอบดวย จำนวน ๒ ประเด็น

ยุทธศาสตร ดังน้ี 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาศกัยภาพในการปฏิบัติการขาวกรอง และตอตานการขาว

กรอง ขาวกรองทางการสื่อสาร และการรักษาความปลอดภัย 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ การยกระดับบุคลากรดานการขาว และการรักษาความปลอดภัย 

 

๓.๒ กลยทุธในการดำเนนิการ (WAYS) (ประเดน็ยุทธศาสตร/กลยุทธ) 

 เมื่อพิจารณาผลที่ไดจากการทำ SWOT Analysis โดยเรียงลำดับความสำคัญของโอกาสและ

อุปสรรค จุดแข็งและจุดออน ๕ อันดับแรก ดังน้ี 

 จุดแข็ง (Strengths) 

 S1 องคกรสามารถปฏิบัติภารกิจปกติและภารกิจที่เรงดวนสูงตามลำดับและสามารถรักษา

ความปลอดภัยไดดี 

 S2 ผูบังคับบัญชาใหความสำคัญตองานดานการขาวและการรักษาความปลอดภัย 
 S3 รูปแบบองคกรมีระบบที่ดีสามารถปฏิบัติงานไดเรียบรอยและสมบูรณ 

 S4 กำลังพลไดรับการฝกใหเตรียมพรอมตอการปฏิบัติการ และสามารถปฏิบัติการตามคำสั่ง

ไดรวดเร็วและสมบูรณ 

 S5 การแบงมอบอำนาจหนาที่การสั่งการชัดเจน และกำหนดสายการบังคับบัญชาเปนไป

ตามลำดับช้ัน 

 จุดออน (Weaknesses) 

 W1 ยังขาดแคลนเจาหนาที่ที่มีความเช่ียวชาญดานสวนงานดานเทคโนโลยี 

 W2 การบริหารงานขาดหลักธรรมาภิบาล ไดแก หลักนิติธรรม ความโปรงใส การมีสวนรวม  

 W3 ขาดการหมุนเวียนกำลังพลปฏิบัติหนาที่เพ่ือเสริมสรางประสบการณ 

 W4 การสรางหรือพัฒนากำลังพลเพ่ือทดแทนมาสามารถทำไดทันเวลา 

 W5 โครงการดานระบบการสื่อสารขาดความตอเน่ืองในการจัดหาอุปกรณ 

 โอกาส (Opportunities) 
 O1 นโยบายของรัฐบาลและกองบัญชาการกองทัพไทย สนับสนุนใหมีการใชเทคโนโลยีในการ

ดำเนินงาน 

 O2 เกิดนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศจากสถานการณปจจุบันมากขึ้นอยางรวดเร็ว 
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 O3 การนำเสนอผลงานตามภารกิจทีส่อดคลองกับนโยบายของระดับสูง 
 O4 ขั้นตอนของกฎระเบียบมีความรัดกุมและตรวจสอบได 

 O5 ผูบังคับบัญชาสนับสนุนการพัฒนาใหทันเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทำให

เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน 

 อุปสรรค (Threat) 
 T1 ความลาชาเน่ืองจากระบบจัดซื้อจัดจาง 
 T2 ผูกำหนดคุณสมบัติของสิ่งอุปกรณไมตรงกับความตองการใชงาน 

 T3 จากสภาพเศรษฐกิจของประเทศ สงผลตองบประมาณของหนวยงาน 

 T4 เจาหนาที่ดานเทคนิคมีเพียงพอ แตขาดผูเช่ียวชาญระดับวิศวกรในการดูแลระบบ 

 T5 การไมสามารถประยุกตใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบขอมูลขาวสารรวมกับ

องคกรอ่ืนได 

  
 การวิเคราะห TOWS Matrix 
 นำ TOWS Matrix เพื่อวิเคราะหทางเลือกเชิงกลยุทธที่เปนไปได ซึ่งจะไดผลลัพธเปนกลยุทธ
ตาง ๆ โดยสามารถแสดงแนวทางการวิเคราะหไดตามตารางที่ ๓-๑ TOWS Matrix ดังน้ี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

ตารางที่ 9 TOWS Matrix 

 
 
 

ปจจัยภายใน 
(Internal Factors) 

 
ปจจัยภายนอก 
(Exnternal Factors) 

จุดแข็ง (Strength) 
S1 องคกรสามารถปฏิบัติภารกิจปกติและภารกิจที่เรงดวน

สูงตามลำดับและสามารถรักษาความปลอดภัยไดดี 

S2 ผูบังคับบัญชาใหความสำคัญตองานดานการขาวและ
การรักษาความปลอดภัย 
S3 รูปแบบองคกรมีระบบท่ีดีสามารถปฏิบัติงานไดเรียบรอย

และสมบูรณ 

S4 กำลังพลไดรับการฝกใหเตรียมพรอมตอการปฏิบัติการ 

และสามารถปฏิบัติการตามคำสั่งไดรวดเร็วและสมบูรณ 

S5 การแบงมอบอำนาจหนาท่ีการสั ่งการชัดเจน และ

กำหนดสายการบังคับบัญชาเปนไปตามลำดับชั้น 

จุดออน (Weakness) 
W1 ยังขาดแคลนเจาหนาที่ที่มีความเชี่ยวชาญดานสวนงาน

ดานเทคโนโลยี 

W2 การบริหารงานขาดหลักธรรมาภิบาล ไดแก หลักนิติธรรม 

ความโปรงใส การมีสวนรวม  

W3 ขาดการหมุนเวียนกำลังพลปฏิบัติหนาที่เพื่อเสริมสราง

ประสบการณ 

W4 การสรางหรือพัฒนากำลังพลเพื่อทดแทนมาสามารถทำ

ไดทันเวลา 

W5 โครงการดานระบบการสื่อสารขาดความตอเนื่องในการ

จัดหาอุปกรณ 

โอกาส (Opportunities) 
O1 นโยบายของร ัฐบาลและกองบัญชาการกองทัพไทย 

สนับสนุนใหมีการใชเทคโนโลยีในการดำเนินงาน 

O2 เกิดนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศจากสถานการณ

ปจจุบันมากขึ้นอยางรวดเร็ว 

O3 การนำเสนอผลงานตามภารกิจที่สอดคลองกับนโยบาย

ของระดับสูง 

O4 ข้ันตอนของกฎระเบียบมีความรัดกุมและตรวจสอบได 

กลยุทธเชิงรุก (SO Strategies) 
1. สงเสริมความรวมมือดานการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร
ตลอดจนประสบการณและแนวปฏิบัติท่ีดีกับตางประเทศ 
2. แผนปฏิบัติการดานการปองกันและแกไขปญหา 
ดานความม่ันคงปลอดภัย 
3. บริหารจัดการนโยบายมาตรการมาตรฐานและความ
รวมมือทุกภาคสวนท้ังภายในประเทศและตางประเทศ 
4. การสรางมาตรการในการปกปองโครงสรางพ้ืนฐานสำคัญ
ทางสารสนเทศของประเทศ 
5. การประสานความรวมมือระหวางภาครัฐเอกชนและ
ประสานความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือความม่ันคง 

กลยุทธเชงิแกไข (WO Strategies) 
1. การสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลและแนวทางปฏิบัติท่ี 
ชัดเจนในการรวมมือกับตางประเทศในการตอบสนองและ
รับมือกับสถานการณดานความม่ันคง 
2. พัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลใหเหมาะสมกับ
หนาท่ี ท่ีรับผิดชอบ 
3. การจัดประชุมแลกเปลี่ยนขาวกรองกับหนวยขาวกรอง
ทางยุทธศาตร 
4. การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัย
คุกคามท่ีกระทบตอความม่ันคงของชาติ 
5.การทำงานอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นและแผน
เตรียมพรอมมีความทันสมัยและปฏิบัติไดจริง 



38 
 

O5 ผูบังคับบัญชาสนับสนุนการพัฒนาใหทันเทคโนโลยีที่มี

การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทำใหเกิดประสิทธิภาพในการ

ทำงาน 

อุปสรรค (Threats) 
T1 ความลาชาเนื่องจากระบบจดัซ้ือจัดจาง 
T2 ผู กำหนดคุณสมบัติของสิ ่งอุปกรณไมตรงกับความ

ตองการใชงาน 

T3 จากสภาพเศรษฐกิจของประเทศ สงผลตองบประมาณ

ของหนวยงาน 

T4 เจาหนาที ่ดานเทคนิคมีเพียงพอ แตขาดผู เชี ่ยวชาญ

ระดับวิศวกรในการดูแลระบบ 

T5 การไมสามารถประยุกตใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ระบบขอมูลขาวสารรวมกับองคกรอ่ืนได 

 

กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategies) 
1. ผูนำสามารถบอกทิศทางท่ีถูกตองเหมาะสมกับ
ผูใตบังคับบัญชาใหสามารถปฏิบัติงานเปนไปในแนวทาง
เดียวกันเพ่ือบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค 
2. การพัฒนาขีดความสามารถกำลังพลดานงานขาว 
ตลอดจนสงเสริมการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเขามาชวยใน
งานขาว 
3. การพัฒนากลไกในการรับมือและตอบสนองตอภัย
คุกคาม 
4. การรายงานขาวท่ีถูกตอง แมนยำและรัดกุม 
5. จัดสรรกำลังพลในการปฏิบัติหนาท่ีตรงตามภารกิจท่ี
ไดรับมอบหมาย 

กลยุทธเชิงรับ (WT Strategies) 
1. การรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญท่ีมีประสิทธิภาพ
สูงสุด ผูนำตองวางมาตรการในการรักษาความปลอดภัย 
2. การระวังปองกันภัยอันตราย ถามีเหตุลอบทำรายเกิดขึ้น 
ผูนำ 
3. ตองใชความรูความสามารถเพ่ือแกปญหาตามแผนเผชิญ
เหตุท่ีเหมาะสมกับสถานการณได 
4. การพัฒนาใหทันเทคโนโลยีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็ว 
5. การจัดสรรงบประมาณเพ่ือรองรับสถานการณในอนาคต 
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 กลยุทธเชิงรุก (SO Strategies) 
 1. สงเสริมความรวมมือดานการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารตลอดจนประสบการณและแนว
ปฏิบัติที่ดีกับตางประเทศ 
 2. แผนปฏิบัติการดานการปองกันและแกไขปญหา 
ดานความมั่นคงปลอดภัย 
 3. บริหารจัดการนโยบายมาตรการมาตรฐานและความรวมมือทุกภาคสวนทั้งภายในประเทศ
และตางประเทศ 
 4. การสรางมาตรการในการปกปองโครงสรางพ้ืนฐานสำคัญทางสารสนเทศของประเทศ 
 กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategies) 
 1. การสื่อสารแลกเปลี่ยนขอมูลและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการรวมมือกับตางประเทศใน
การตอบสนองและรับมือกับสถานการณดานความมั่นคง 
 2. พัฒนาขีดความสามารถของกำลังพลใหเหมาะสมกับหนาที่ ที่รับผิดชอบ 
 3. การจัดประชุมแลกเปลี่ยนขาวกรองกับหนวยขาวกรองทางยุทธศาตร 
 4. การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบตอความมั่นคงของชาติ 
 5.การทำงานอยางมีประสทิธิภาพเพ่ิมขึ้นและแผนเตรียมพรอมมีความทันสมัยและปฏิบัติไดจริง 
 กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategies) 
 1. ผูนำสามารถบอกทิศทางที่ถูกตองเหมาะสมกับผูใตบังคับบัญชาใหสามารถปฏิบัติงาน
เปนไปในแนวทางเดียวกันเพ่ือบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค 
 2. การพัฒนาขีดความสามารถกำลังพลดานงานขาว ตลอดจนสงเสริมการใชเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเขามาชวยในงานขาว 
 3. การพัฒนากลไกในการรับมือและตอบสนองตอภัยคุกคาม 
 4. การรายงานขาวที่ถูกตอง แมนยำและรดักุม 
 5. จัดสรรกำลังพลในการปฏิบัติหนาที่ตรงตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 
 กลยุทธเชิงรับ (WT Strategies) 
 1. การรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคญัทีม่ีประสิทธิภาพสูงสุด ผูนำตองวางมาตรการในการ
รักษาความปลอดภัย 
 2. การระวังปองกันภัยอันตราย ถามีเหตุลอบทำรายเกิดขึ้น ผูนำ 
 3. ตองใชความรูความสามารถเพ่ือแกปญหาตามแผนเผชิญเหตุที่เหมาะสมกับสถานการณได 
 4. การพัฒนาใหทันเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 
 5. การจัดสรรงบประมาณเพ่ือรองรับสถานการณในอนาคต 
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3.3 มาตรการ/ปจจัยท่ีเก่ียวของ (MEANS) (แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม) 

 จากการวิเคราะหขางตน สามารถวางกลยุทธและแผนงานตามกลุมแผนงานในระยะ 5 ป 

โดยมี 2 ยุทธศาสตร 11 เปาประสงค 7 กลยุทธ 12 แผนงาน ดังน้ี 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติการขาวกรอง และตอตานการขาว

กรอง ขาวกรองทางการสื่อสาร และการรักษาความปลอดภัย 

 เปาประสงค 1. เปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง 
   2. การสนับสนุนการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย และพระบรมวงศานุ
   วงศเปนไปตามมาตรฐาน 
   3. บุคคลสำคัญมีความปลอดภัย 
   4. งานดานการขาวมีความถูกตองแมนยำ 
   5. มีระบบการทำงานเปนระบบดิจทิัล 

 กลยุทธ  1. ขยายขีดความสามารถของการบริหารจัดการขอมูลดานการขาวและการ 
   รักษาความปลอดภัย 
   2. พัฒนาระบบการทำงานใหเปนระบบดิจิทัล 
   3. เสริมสรางพัฒนาศักยภาพของกำลังพล 

 ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ การยกระดับบุคลากรดานการขาว และการรักษาความปลอดภัย 

 เปาประสงค 1. หลักสูตรมีมาตรฐาน และสอดรับกับการรับตรวจการประกันคุณภาพ 
   การศึกษา 
   2. ประสิทธิภาพดานการขาวกรองสรางความเช่ือมั่นดวยผลงาน 
   3. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหการสนับสนุนอำนวยการไดอยางมี 
   ประสิทธิภาพ 
   4. เพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันประเทศดานรักษาความปลอดภัย 
   5. มีความสุมพันธและความรวมมือทางทหารกับตางประเทศที่ดี 
   6. ประสิทธิภาพของการสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยของบุคคลสำคัญ 

 กลยุทธ  1. พัฒนาระบบการประเมินผลของหลักสูตรใหมีมาตรฐาน และสอดรับกับการ

   รับตรวจการประกันคุณภาพการศึกษา 

   2. เพ่ิมประสิทธิภาพดานการขาวกรองเพ่ือสรางความเช่ือมั่นดวยผลงาน 

   3. เสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือทางทหารกับตางประเทศ 

   4. การดำเนินงานของหนวยรักษาความปลอดภัยมีมาตรฐานตาม 

   กฎระเบียบที่วางไว
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3.4 แผนที่ยุทธศาสตร 
แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map) : แผนปฏิบัติราชการศูนยรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย ในระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 
 

 
 

ภาพที่ 8 แผนที่ยุทธศาสตร (Strategy Map)
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3.5 การดำเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร 
  

ประเด็น 
ยุทธศาสตรที่ ๑ 

การพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติการขาวกรอง และตอตานการขาวกรอง ขาว
กรองทางการสื่อสาร และการรักษาความปลอดภัย 

เปาประสงค 1. เปนองคกรที่มีสมรรถนะสูง 
2. การสนับสนุนการถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย และพระบรมวงศานุวงศ
เปนไปตามมาตรฐาน 
3. บุคคลสำคัญมีความปลอดภัย 
4. งานดานการขาวมีความถูกตองแมนยำ 
5. มรีะบบการทำงานเปนระบบดิจิทัล 

กลยุทธ 1. การขยายขีดความสามารถของการบริหารจัดการขอมูลดานการขาวและการ
รักษาความปลอดภัย 
2. การพัฒนาระบบการทำงานใหเปนระบบดิจิทัล 
3. เสริมสรางพัฒนาศักยภาพของกำลังพล 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ 
66 67 68 69 70 

1. จัดอบรมความรูดาน
ดิจิทัลที่เกี่ยวของกับ
การปฏิบัติงานและ
นำมาใชไดจริง 

1. กำลังพล มีความรู 
ความสามารถ 
ประสบการณ 
คุณลักษณะ และ
สมรรถนะ ดานดิจิทัล 
ที่เหมาะสม สามารถใช
ในการปฏิบัติภารกิจได
อยาง 
มีประสิทธิภาพ 

 

    

สปข.ศรภ. 

2. มีการซักซอมและ
การพัฒนาเรื่องการ
รายงานขางตอบสนอง
ผูรับบริการไดอยางภ
ถูกตองแมนยำ 

2. รอยละความสำเร็จ
ของการปฎิบัติงานการ
ขาวที่สามารถดำเนินการ
ไดอยางถูกตอง แมนยำ 

 

    

กยข.ศรภ. 

3. พัฒนาหลักสูตรการ
รักษาความปลอดภัย 

ระดับความสำเร็จของ
การขยายขีด
ความสามารถของการ
บริหารจัดการขอมูลดาน
การขาวและการรักษา
ความปลอดภัย 

 

 

 

  

รร.รปภ.ศรภ. 
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4. มีการฝกทบทวนชุด
สนับสนุนทางยุทธวิธี 

ระดับความสามารถของ
กำลังพลที่สามารถนำ  
ความรูมาใชไดจริง 

 
 

  
 

สปภ.ศรภ. 

5. การพัฒนาการ
ปฏิบัติงานขาวกรอง
ทางการสื่อสารและการ
รักษาความปลอดภัย 

ขีดความสามารถของการ
ปฏิบัติงานขาวกรอง
ทางการสื่อสารและการ
รักษาความปลอดภัย 

 

 

   สปข.ศรภ. 

 

ประเด็น 
ยุทธศาสตรที่ ๒ 

การยกระดับบุคลากรดานการขาว และการรักษาความปลอดภัย 

เปาประสงค 1. หลักสูตรมีมาตรฐาน และสอดรับกับการรับตรวจการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. ประสิทธิภาพดานการขาวกรองสรางความเชื่อมั่นดวยผลงาน 
3. พัฒนาระบบบริหารจัดการใหการสนับสนุนอำนวยการไดอยางมีประสิทธิภาพ 
4. เพ่ิมประสิทธิภาพในการปองกันประเทศดานรักษาความปลอดภัย 
5. มคีวามสุมพันธและความรวมมือทางทหารกับตางประเทศที่ดี 
6. ประสิทธิภาพของการสนับสนุนการรักษาความปลอดภัยของบุคคลสำคัญ 

กลยุทธ 1. พัฒนาระบบการประเมินผลของหลักสูตรใหมีมาตรฐาน และสอดรับกับการรับ
ตรวจการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. เพ่ิมประสิทธิภาพดานการขาวกรองเพื่อสรางความเชื่อมั่นดวยผลงาน 

3. การสริมสรางความสัมพันธและความรวมมือทางทหารกับตางประเทศ 
4. การดำเนินงานของหนวยรักษาความปลอดภัยมีมาตรฐานตามกฎระเบียบที่วางไว 

แผนงาน/โครงการ ตัวชี้วัด 
คาเปาหมาย 

ผูรับผิดชอบ 
66 67 68 69 70 

1. การตรวจสอบ
ความไววางใจและ
พฤติการณบุคคล 

1. ความสำเร็จของการ
ดำเนินงานองคการรักษา
ความปลอดภัยฝายทหาร 

 
    

สปภ.ศรภ. 

2.  การจัดประชุม
เพ่ือแลกเปลี่ยนขาว
กรองกับหนวยงาน
อ่ืน 

2. จำนวนครั้งการจัด
ประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนขาว
กรองกับหนวยงานอ่ืน 

 

    

กยข.ศรภ. 

3. การดำเนินงาน
ตามคำรับรองของ
การปฎิบัติราชการ 

3. รอยละการดำเนินงาน
ตามคำรับรองของการ
ปฎิบัติราชการที่สำเร็จ
บรรลุตามเปามหมาย 

  

   

สปภ.ศรภ. 
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4. สัมนาพัฒนากำลัง
พลภายในหนวยงาน
เรื่องการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ทำงานของหนวย 

4. ประสิทธิผลของกำลังพล
ภายในหนวยงานเรื่องการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทำงานของหนวย 

 

 

 

  

สปข.ศรภ 

5. โครงการ
เสริมสรางขีด
ความสามารถในการ
ถวายความปลอดภัย
และอารักขาบุคคล
สำคัญ 

5. ประสิทธิภาพของการ
ถวายความปลอดภัยและ
อารักขาบุคคลสำคัญ 

 

 

 

  

สปข.ศรภ 

6. โครงการ
เสริมสรางขีด
ความสามารถของ
การเสริมสรางกำลัง
กองทัพ  

6. ความสำเร็จของการ
ปฏิบัติงานขาวกรอง
ทางการสื่อสารและการ
รักษษความปลอดภัย
ทางการสื่อสาร 

 

  

 

 

สปข.ศรภ 

7. การขยายขีด
ความสามารถของ
ระบบบริหารจัดการ
ดานการขาวและการ
รักษาความปลอดภัย 

7. รอยละความสำเร็จของ
การขยายขีดความสามารถ
ของระบบบริหารจัดการ
ดานการขาวและการรักษา
ความปลอดภัย 

 

   

 สปข.ศรภ 
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ภาพที่ 9 กรอบความเช่ือมโยงแผนปฏิบัติราชการ
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บทที่ 4 

ขอเสนอแนะทางยุทธศาสตร 

 

ขอเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการนำยุทธศาสตรไปใช  

 แผนปฏิบัติราชการศูนยรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทยในระยะ ๕ ป (พ.ศ. 
๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) มุงเนนการพัฒนาการดำเนินงานดาน รับผิดชอบงานดานการรักษาความปลอดภัย
บุคคลสำคัญ งานดานขาวกรองและความมั่นคงของประเทศ โดยมีความสอดคลองกับเปาหมายการ
พัฒนาประเทศตามกรอบยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐), การขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง และกลไกในการปองกันและแกไขปญหาความมั่นคงใหมีเอกภาพ มี
ประสิทธิภาพสอดคลองกับเปาหมายและตอบโจทยทิศทางการพัฒนาประเทศ เพื่อใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ
ตามวิสัยทัศน เปาประสงค และพันธกิจที่กำหนดไว การขับเคลื่อนแผนไปสูการปฏิบัติจึงเปนขั้นตอนที่
มีความสำคัญมากที่จะผลักดันการทำงานของกลไกทั้งหมดใหสามารถบรรลุผลลัพธตามที่ตั้งเปาหมาย
ไว ดังน้ัน จึงควรมีแนวทางในขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการไปสูการปฏิบัติ ดังน้ี 
 1. การสรางและสงเสริมความรู ความเขาใจในแผนปฏิบัติราชการ ปจจัยสำคัญในการ
ขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรใหประสบความสำเร็จประการแรก คือ ความรวมแรงรวมใจในการผลักดัน
การดำเนินงานใหสามารถบรรลุเปาประสงคและวิสัยทัศนที่กำหนดไว ซึ่งตองเริ่มจากการสื่อสาร
ประชาสัมพันธทิศทางยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติราชการใหแกกำลังพล หนวยงาน และทุกภาคสวนที่
เกี่ยวของกับการดำเนินงาน รับทราบ เขาใจ และตระหนักถึงความสำคัญ เพื่อใหเกิดการมีสวนรวม
และการสนับสนุนอยางกวางขวาง โดยเฉพาะอยางยิ่งผูบริหารระดับสูงและผูบริหารทุกระดับซึ่งจะ
เปนผู รวบรวมพลังขับเคลื ่อนใหเกิดการเปลี ่ยนแปลง ควรมีการประชุมชี ้แจงทำความเขาใจใน
กระบวนการและสรางองคความรูในการบริหารใหกับกำลังพลผูปฏิบัติงานเพื่อใหรับทราบเปาหมาย 
เขาใจการดำเนินงาน และตระหนักถึงบทบาทของตนเอง  
 2. การสรางความเชื่อมโยงกับแผนอื่น ๆ ในการกำหนดแผนปฏิบัติราชการ ศูนยรักษาความ
ปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทยในระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  ซึ่งตองมีการบูรณาการ
ประสานการปฏิบัติกับแผนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของภายใตประเด็นยุทธศาสตรที่มีความเชื่อมโยงกัน โดย
ประยุกตใชแนวคิดในการวางแผนเชิงกลยุทธ ซึ่งตองเริ่มจากการวางแผนแมบทหรือแผนงานหลักใน
การพัฒนาที่มีความสำคัญและเกี่ยวพันกันหลายหนวยงาน ซึ่งเปนแผนระยะยาวที่สอดรับกับแผน
ระดับชาติ เชน แผนยุทธศาสตรชาติระยะ ๒๐ ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ แผนดาน
การอุดมศึกษาเพ่ือผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ ฯลฯ มีการแปลงแผนระยะยาวเปนแผนระยะ
กลาง แผนระยะสั้น และแผนงานโครงการที่สอดคลองเชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกันทุกระดับเพื่อการ
นำไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม โดยจะตองมีการปรึกษาหารือรวมกันเพื่อใหเกิดการถายทอดทิศทาง 
แนวทางดำเนินงาน และการบูรณาการงบประมาณตามแผนไปเปนสวนหนึ่งของแผนงานและการ
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ดำเนินงานของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกองคกร  การแปลงเปาประสงคและตัวช้ีวัด
จากระดับองคกรลงไปสูระดับหนวยงานยอยตางๆ  
 3. การกำกับดูแลการดำเนินงานตามแผน ปจจัยที่มีผลตอความสำเร็จในการขับเคลื่อน
แผนงานโครงการตามยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติอยางชัดเจนและเปนรูปธรรม คือ การดำเนินงานโดย
เนนการบูรณาการทำงานรวมกับทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ และการควบคุมเพื่อใหเปนไปตามแผนที่วาง
ไว การประสานงานระหวางหนวยงานจะมีความสำคัญตอการขับเคลื่อนแผนงานโครงการใหมี
ความกาวหนา เกิดการแลกเปลี่ยนขอมูล จัดเก็บขอมูล เผยแพรขอมูล และถายทอดความรูซึ่งกันและ
กัน อันจะเปนการเสริมสรางกระบวนการพัฒนาการจัดการความรูขององคกรใหเกิดขึ้นและสราง
ความรวมมือในการแกไขปญหาตางๆ การกำกับดูแลการดำเนินงานใหเปนไปตามแผนตองอาศัย
กระบวนการและกลไกการผนึกกำลังในหลายมิติในการประสานแผนงาน แผนเงิน และแผนคน ในการ
ขับเคลื่อนองคกรรวมกัน ประสานกัน และไปในแนวทางเดียวกัน ซึ่งตองมีระบบในการจูงใจใหทุกคน
มุงเนนการทำงานเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ เพื่อไปสูจุดมุงหมายสูงสุดขององคกรคือวิสัยทัศนที่ตั้งไว รวมทั้ง
กำหนดใหมีการบริหารจัดการโดยมีเจาภาพหลักผูรับผิดชอบในแตละตัวช้ีวัดภายใตแผนยุทธศาสตร มี
คณะกรรมการหรือคณะทำงานที่รับผิดชอบในการอำนวยการ ควบคุม และกำกับดูแลการดำเนินงาน 
เพ่ือผลักดันการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการใหเปนไปตามเปาประสงคที่กำหนดไว  
 3. การติดตามและประเมินผล เมื ่อมีการแปลงแผนไปสู การปฏิบัติที ่เกี ่ยวของกับทุก
หนวยงานและจะตองวางระบบที่จะวัดความสำเร็จในการบรรลุเปาประสงคในระดับตางๆ จำเปนตอง
มีการติดตามและประเมินผลความกาวหนาของการดำเนินการในทุกระดับ เพื ่อชวยใหทราบถึง
ความกาวหนา ปญหาอุปสรรค ผลกระทบที่เกิดขึ้น อันจะชวยใหผูรับผิดชอบทราบความคืบหนาและ
สาเหตุของการดำเนินการที่ไมเปนไปตามแผนเพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไข เพื่อใหสามารถ
ดำเนินการบรรลุเปาประสงคที่กำหนดไว การติดตามและประเมินผลที่มีประสิทธิผลจะตองอาศัยดัชนี
ช้ีวัดความสำเร็จในหลายมิติและหลายระดับ  
 การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานจะมีอยู ในหลายระดับและหลายมิติ จึงควร
ออกแบบพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานที่มีการกำหนดกลไกการติดตาม
ประเมินผลใหเปนระบบและมีเอกภาพ มีการบูรณาการเชื่อมโยงกันทุกระดับ รวมทั้งมีการสรุป
รายงานและประชาสัมพันธใหกำลังพลและหนวยงานที่เกี่ยวของทราบอยางตอเน่ือง 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง แผนปฏิบตัิราชการศูนยรักษาความปลอดภยั กองบัญชาการกองทัพไทย  

ในระยะ ๕ ป (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 

คำชี้แจง  แบบสอบถามน้ีเปนสวนหน่ึงของการศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตรรุนที่ 15 

   โปรดทำเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทานมากที่สุด 

สภาพแวดลอมภายในองคกร 7S framework 

ระดับ 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

สภาพแวดลอมภายใน “จุดแข็ง” (Strength)      

S1 ผูบังคับบัญชาใหความสำคัญตองานดานการขาวและการ
รักษาความปลอดภัย 

     

S2 บ ุคลากรในระด ับผ ู บร ิหารและผ ู ปฏ ิบ ัต ิม ีท ักษะ
ประสบการณความชำนาญในหนาที่ของตนเอง 

     

S3 รูปแบบองคกรมีระบบที่ดีสามารถปฏิบัติงานไดเรียบรอย
และสมบูรณ 

     

S4 องคกรสามารถปฏิบัติภารกิจปกติและภารกิจที่เรงดวนสูง
ตามลำดับและสามารถรักษาความปลอดภัยไดดี 

     

S5 การจัดสรรงบประมาณมีความเพียงพอตอการปฏิบัติงาน      
S6 เครื่องมือยุทโธปกรณ สนับสนุนงานดานการขาวไดอยา
สมบูรณ 

     

S7 การแบงมอบอำนาจหนาที่การสั่งการชัดเจน และกำหนด
สายการบังคับบัญชาเปนไปตามลำดับช้ัน 

     

S8 กำลังพลไดรับการฝกใหเตรียมพรอมตอการปฏิบัติการ 
และสามารถปฏิบัติการตามคำสั่งไดรวดเร็วและสมบูรณ 

     

S9 กำลังพลทุกระดับไดรับการอบรม มีระเบียบ วินัย และ
ไดร ับการปลูกฝงในการจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย 

     

สภาพแวดลอมภายใน “จุดออน” (Weakness) 

W1  ระบบอุปถัมภสงผลกระทบตอคุณภาพ ประเภทของ
การบรรจุกำลังพล 

     

W2 โครงการดานระบบการสื่อสารขาดความตอเนื่องในการ
จัดหาอุปกรณ 
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สภาพแวดลอมภายในองคกร 7S framework 

ระดับ 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

W3 ขาดการหมุนเวียนกำลังพลปฏิบัติหนาที่เพื่อเสริมสราง
ประสบการณ 

     

W4 ปญหาโครงสรางการจัดและการดำเนินการยังไมทันตอ
เทคโนโลยี และสถานการณโลก 

     

W5 การบริหารงานขาดหลักธรรมาภิบาล ไดแก หลักนิติ
ธรรม ความโปรงใส การมีสวนรวม  

     

W6 ระบบงบประมาณสนับสนุนดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เปนไปอยางจำกัด และยังขาดความเขาใจ 

     

W7 กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และคำสั่งตาง ๆ บางสวนลาสมัย 
ไมตอบสนองกับการทำงานในสภาวะแวดลอมปจจุบัน ไม
สอดรับกับสถานการณปจจุบัน 

     

W8 ยังขาดแคลนเจาหนาที่ที่มีความเชี่ยวชาญดานสวนงาน
ดานเทคโนโลยี 

     

W9 การสรางหรือพัฒนากำลังพลเพื่อทดแทนมาสามารถทำ
ไดทันเวลา 

     

W10 กำลังพลบางสวนขาดการอบรมและปลูกจิตสำนึกดาน
การรักษาความปลอดภัยที่ถูกตอง 

     

สภาพแวดลอมภายนอก “โอกาส” (Opportunities) 

O1 นโยบายของร ัฐบาลและกองบัญชาการกองท ัพไทย 
สนับสนุนใหมีการใชเทคโนโลยีในการดำเนินงาน 

     

O2 เก ิดนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศจากสถานการณ
ปจจุบันมากขึ้นอยางรวดเร็ว 

     

O3 การนำเสนอผลงานตามภารกิจที่สอดคลองกับนโยบายของ
ระดับสงู 

     

O4 ขั้นตอนของกฎระเบียบมีความรัดกุมและตรวจสอบได      

O5 ผูบังคับบัญชาสนับสนุนการพัฒนาใหทันเทคโนโลยทีี่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทำใหเกิดประสิทธิภาพในการทำงาน 

     

สภาพแวดลอมภายนอก “อุปสรรค” (Threat) 

T1 ความลาชาเน่ืองจากระบบจัดซื้อจัดจาง      

T2 ผูกำหนดคุณสมบัติของสิ่งอุปกรณไมตรงกับความตองการ
ใชงาน 
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ขอเสนอแนะ 
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สภาพแวดลอมภายในองคกร 7S framework 

ระดับ 

มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน

กลาง 
นอย 

นอย

ที่สุด 

T3 จากสภาพเศรษฐกิจของประเทศ สงผลตองบประมาณ
ของหนวยงาน 

     

T4 เจาหนาที่ดานเทคนิคมีเพียงพอ แตขาดผูเชี่ยวชาญระดับ
วิศวกรในการดูแลระบบ 

     

T5 การไมสามารถประยุกตใชงานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ระบบขอมูลขาวสารรวมกับองคกรอ่ืนได 
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ประวัตยิอผูวิจัย 
 

ชื่อ-สกุล  พันโท กฤชพล เศวตนันทน  
วัน เดือน ปเกิด 9 กันยายน 2517 
การศึกษา - โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย 
  - โรงเรียนสาธิต มศว. ปทุมวัน 
  - สาขาบริหารธุรกิจ Académie de Langues et de Commerce Geneva 
  ประเทศสวิตเซอรแลนด 
  - สาขาบริหารรัฐกิจรฐั รฐัประศาสนศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
  - สาขาการเมืองการปกครอง รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
หลักสูตร 
  - หลักสูตรสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สจว. รุน 120 สถาบันวิชาการปองกันประเทศ 
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  - หลักสูตรช้ันนายพัน กองบัญชาการกองทัพไทย 
  - หลักสูตรช้ันนายรอย กองบัญชาการกองทัพไทย 
  - หลักสูตรอารักขาความปลอดภัยบุคคลสำคัญ กองบัญชาการกองทัพไทย 
  - หลักสูตร Malaysian Armed Forces English Course ประเทศมาเลเซีย 
ประวัติการทำงาน 
  - นายทหารประจำ ศรภ. ศูนยรักษาความปลอดภัย 
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  - นายทหารประจำ สำนักงานผูบัญชาการทหารสูงสุด 
  - นายทหารประจำ ศรภ. ศูนยรักษาความปลอดภัย 
ตำแหนงปจจบุัน  
  - นายทหารประจำ ศรภ. ศูนยรักษาความปลอดภัย กองบัญชาการกองทัพไทย 
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