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ก 

 

บทคัดย'อ 

 รายงานส(วนบุคคลฉบับนี้เป4นการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ เพื่อขับเคลื่อนการประสานภารกิจดGาน

ความมั่นคงของหน(วย ระยะ 5 ปK (พ.ศ. 2565 - 2570) มีวัตถุประสงคV  (1) ตรวจสอบสภาพแวดลGอมทั้งภายใน

และภายนอกหน(วยงาน ท่ีมีผลกระทบต(อความม่ันคงภายในประเทศ (2) เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นขGอเสนอแนะ

ในการปฏิบัติงานในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำหรับการขับเคลื ่อนการประสานภารกิจ และ(3)  

เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการเพื่อการประสานภารกิจดGานความมั่นคง ของ สำนักงานประสานภารกิจดGานความ

มั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (พ.ศ.2566 – 

2570) การศึกษานี้เป4นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยการใชGกระบวนการ STEEPM  ในการประเมินสภาพแวดลGอม

ภายนอก และ McKinsey 7's Framework ประเมินปwจจัยภายใน หลังจากนั้นทำการวิเคราะหVเพื่อหาประเด็น

ยุทธศาสตรVและกลยุทธVดGวย TOWS Matrix โดยทำการศึกษาระหว(างเดือนกุมภาพันธV ถึงเดือนพฤษภาคม 2565   

 เมื่อวิเคราะหVสภาพแวดลGอมภายในและภายนอกของการประสานภารกิจดGานความมั่นคงพบว(ามีความ 

ทGาทายจากภัยคุกคามในหลากหลายมิติ เช(น สถานการณVความขัดแยGงและการเหลื่อมล้ำทางความคิด การท่ี

เศรษฐกิจมีความผันผวนอย(างมาก การเขGาสู(สังคมผูGสูงอายุของประเทศไทย การพัฒนาทางวิทยาศาสตรVและ

เทคโนโลยีที่เป4นไปอย(างกGาวกระโดด และการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลGอมอันนำไปสู(ภัยพิบัติที่รุนแรง เป4นตGน 

ในขณะท่ีการปฏิบัติงานในการประสานงานดGานความมั่นคงยังมีขGอจำกัดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรVชาติ และ

แผนแม(บทฯ เช(น โครงสรGางหน(วยปรับเปลี่ยนไดGยาก การประสานความร(วมมือมีขอบเขตกวGาง การขยาย

ภารกิจขณะท่ีหน(วยไม(มีความพรGอม และการปฏิบัติงานยึดติดกับบุคคลใดบุคคลหน่ึง เป4นตGน 

 อย(างไรก็ตาม สำนักงานประสานภารกิจดGานความม่ันคงฯ เป4นหน(วยหลักในการประสานงาน บูรณาการ 

ขGอมูลที ่จำเป4น รวมถึงการสรGางเครือข(ายพันธมิตรที ่ม ีความเชื ่อมั ่นในการปฏิบัติงานร(วมกัน ดังน้ัน  

จึงเสนอ แผนปฏิบัติราชการเพื่อการประสานภารกิจดGานความมั่นคง ของ สำนักงานประสานภารกิจดGานความ

มั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ระยะ 5 ปK 

(พ.ศ.2566 – 2570) ประกอบดGวย 2 ยุทธศาสตรV ไดGแก( (1) กองทัพไทยมีความพรGอมสามารถบูรณาการ

กองทัพไทย และภาคส(วนที่เกี่ยวขGองเพื่อเผชิญภัยคุกคามความมั่นคงภายในภายใตGประเด็นและพื้นที่รับผิดชอบ 

(2) การพัฒนาระบบการรวบรวมและวิเคราะหVสารสนเทศของผูGมีส(วนไดGส(วนเสียสำคัญจากทุกหน(วยขึ้นตรง

และหน(วยงานภายนอกอย(างบูรณาการ จำนวน 6 ตัวช้ีวัด 12 กลยุทธV  

 การศึกษานี้ มีขGอเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการนำยุทธศาสตรVไปใชG ดังนี้ (1) การใหGความสำคัญกับ

การกำหนดแนวทางการปฏิบัติของหน(วยงานดGานความมั่นคงที่ชัดเจน (2) การบูรณาการความร(วมมือจาก

หน(วยงานที่เกี่ยวขGองในทุกพื้นท่ีบนการประยุกตVใชGเทคโนโลยีที่ทันสมัย (3) การเผยแพร(ประชาสัมพันธVขGอมูล

ใหGแก(หน(วยงานและประชาชนในเชิงบวกอย(างเหมาะสม และ (4) ควรใหGความสำคัญกับการพัฒนาทรัพยากร

บุคคลเพื่อสามารถเขGาใจและตระหนักรูGในการปฏิบัติงานดGานความมั่นคงและสอดรับกับสถานการณVของ 

โลกแห(งการเปล่ียนแปลง  



ข 

 

คำนำ 

  แผนแม(บทภายใตGยุทธศาสตรVชาติ ประเด็นความมั่นคง ซึ ่งเป4นกรอบแนวทางหลักที ่จะนำไปสู(

เป�าหมายยุทธศาสตรVที่ขับเคลื่อนใหGประเทศสามารถยกระดับการพัฒนาใหGบรรลุวิสัยทัศนVและเป�าหมายการ

พัฒนาประเทศที่มุ (งเนGนการสรGางสมดุลระหว(างการพัฒนา ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลGอม

ยุทธศาสตรVชาติ (พ.ศ. 2561-2580) นั ้น กองบัญชาการกองทัพไทย จึงกำหนดแผนการปฏิบัติราชการ 

กองบัญชาการกองทัพไทย (พ.ศ.2566 – 2570) ที ่สอดคลGองกับยุทธศาสตรVชาติ และถ(ายทอดประเด็น

ยุทธศาสตรVไปสู(หน(วยฝ�ายอำนวยการและหน(วยปฏิบัติ เพ่ือใหGบรรลุเป�าหมายท่ีกำหนด  

สำนักงานประสานภารกิจดGานความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป4นหน(วยงานดGานความมั่นคงที่ไดGรับการถ(ายทอดประเด็น

ยุทธศาสตรVจาก กรมยุทธการทหาร ใน 3 ประเด็น คือ (1) ดGานการรักษาความมั่นคงของประเทศ โดยจัดการ

ภัยคุกคามที่มีผลกระทบต(อความมั่งคงของชาติ (2) ดGานการป�องกัน รักษาอธิปไตยและผลประโยชนVแห(งชาติ 

พรGอมพัฒนาศักยภาพทางการทหารใหGทัดเทียมกับภูมิภาค และ (3) การพัฒนาองคVกรเพ่ือมุ(งสู(ความเป4นองคVกร

สมรรถนะสูง ดังนั้น เพื่อเป4นการขับเคลื่อนการประสานภารกิจดGานความมั่นคงกับหน(วยงานที่เกี่ยวขGองอย(าง

ยั่งยืน ผูGศึกษาจึงไดGจัดทำรายงานการศึกษาฉบับนี้ โดยใชGกระบวนการในการวิเคราะหVสภาพแวดลGอมทั้ง

ภายในและภายนอกดGวยเครื่องมือการวิเคราะ ไดGแก( STIEEPM  McKinsey 7’s  SWOT analysis  และ TOWS 

Matrix ตลอดจนหลักวิชาในการกำหนดเป�าหมายทางยุทธศาสตรV (ENDs) กลยุทธVในการดำเนินการ (WAYs) และ

มาตรการหรือปwจจัยท่ีเกี่ยวขGอง (MEANs) เพ่ือกำหนดวิสัยทัศนV พันธกิจ เป�าประสงคV และกลยุทธV ท่ีเป4นประเด็นท่ี

สำคัญต(อการกำหนดแผนปฏิบัติราชการในการประสานภารกิจดGานความมั่นคงของหน(วย ใหGสามารถพัฒนาความ

ม่ันคงของประเทศไดGอย(างย่ังยืน 

สุดทGายน้ี ผูGศึกษาวิจัยขอขอบคุณศูนยVยุทธศาสตรVศึกษา สถาบันวิชาป�องกันประเทศ และคณาจารยV 

ทุกท(าน ท่ีไดGใหGความรูGและโอกาสจัดทำ แผนปฏิบัติราชการเพื่อการประสานภารกิจดGานความมั่นคง ของ 

สำนักงานประสานภารกิจดGานความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน กรมยุทธการทหาร 

กองบัญชาการกองทัพไทย (พ.ศ.2566 – 2570)  ในครั้งนี้ผูGศึกษาหวังเป4นอย(างยิ่งว(ารายงานวิจัยส(วนบุคคลน้ี 

จะเป4นจุดเริ่มในการสรGางแนวทางการปฏิบัติราชการดGานความมั่นคงในการประสานภารกิจดGานความมั่นคงใหGกับ

กองบัญชาการกองทัพไทย และหน(วยงานท่ีเก่ียวขGอง เพ่ือนำไปสู(การขับเคล่ือนยุทธศาสตรVชาติของประเทศต(อไป 
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บทท่ี 1 

บทนำ 

1.1 ความเป0นมา และความสำคัญของป:ญหา 

 สภาพแวดล*อมด*านความม่ันคงในห*วงป5จจุบันมีความซับซ*อน และมีแนวโน*มการเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว 

หลากหลาย รุนแรง มีมิติเชื่อมโยงระหวGางกันโดยไมGสามารถแบGงแยกได*อยGางชัดเจน ทำให*ภัยคุกคามเปKนป5จจัย

ที่มีความสำคัญตGอการประเมินวิเคราะหMสถานการณMได*ความมั่นคง หนGวยงานด*านความมั่นคงจำเปKนต*องเตรียม

ความพร*อมรองรับและตGอต*านภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เชGน ความขัดแย*งของประเทศมหาอำนาจ 

สงครามทางการค*าการทหาร การพัฒนาด*านเทคโนโลยีดิจิทัล ป5ญญาประดิษฐM (Artificial Intelligence : AI) 

รวมถึงภัยคุกคามทางไซเบอรM บนสถานการณMการแพรGระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา COVID-19 เปKนต*น นอกจากน้ี

ในภูมิภาคอาเซียน ได*มีการพัฒนากลไกความรGวมมือด*านความมั่นคงเพื่อสGงเสริมสันติภาพ และความมั่นคงของ

ภูมิภาคอยGางตGอเน่ือง รองรับภัยคุกคามด*านความม่ันคง เชGน ยาเสพติด การลักลอบเข*าเมือง ในขณะท่ีสถานการณM

ความมั่นคงของประเทศไทยยังขาดความชัดเจนทางความม่ันคงและมีกลุGมเห็นตGางเคลื่อนไหวผGานสื่อสังคม

ออนไลนMเคล่ือนไหวอยGางตGอเน่ือง 

 สำนักงานประสานภารกิจด*านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน กรมยุทธการทหาร 

กองบัญชาการกองทัพไทย (สง.ปรมน.ยก.ทหาร) เปKนหนGวยประสานงาน ติดตามปpองกัน รวบรวมข*อมูลด*าน

ความม่ันคงและภัยพิบัติ เพื่อขับเคลื่อนแผนยGอยด*านความมั่นคงรGวมกันระหวGางกองบัญชาการกองทัพไทย กับ

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) รวมถึง กอ.รมน.ภาค กอ.รมน.จังหวัด และหนGวยงานด*าน

ความมั่นคงที่เกี่ยวข*อง ให*สอดคล*องกับยุทธศาสตรMชาติ 20 ปs (พ.ศ.2561 – 2580) ด*านความมั่นคง และรGาง

แผนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรประจำปs 2564 - 2570 ของ กอ.รมน. โดยมีความรับผิดชอบ

เพื่อตอบสนองแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับภัยคุกคามที่กำหนดไว*ในรูปแบบใหมGที่สGงผลกระทบตGอความมั่นคงของ

ชาติในป5จจุบัน และอนาคต ถือเปKนโจทยMสำคัญท่ีทุกภาคสGวนจะต*องบูรณาการรGวมกันในการแก*ไขป5ญหา 

 จากป5ญหาข*างต*น เห็นได*วGาการประสานงาน แผนปฏิบัติราชการ และการบูรณาการด*านความม่ันคงน้ัน 

มีความสำคัญในการเตรียมความพร*อมรองรับภัยคุกคามในรูปแบบตGางๆ ดังน้ันหนGวยงานด*านความม่ันคงควรมีการ

ตรวจสอบ วิเคราะหMทบทวนส่ิงแวดล*อมภายในและภายนอกองคMกร สำหรับกำหนดแผนปฏิบัติราชการเพ่ือการ

ประสานภารกิจด*านความม่ันคง ระหวGาง กองบัญชาการกองทัพไทย และหนGวยงานท่ีเก่ียวข*อง ในการขับเคล่ือน

การแก*ไขและเตรียมความพร*อมรับมือกับป5ญหา/กิจกรรมในทุกมิติ นำไปสูGการสร*างความเช่ือม่ันไว*วางใจในการ

แลกเปล่ียนข*อมูลระหวGางองคMกรได*ในอนาคต ให*เกิดผลอยGางเปKนรูปธรรม 

1.2 วัตถุประสงคAของการศึกษา 

 1. ตรวจสอบสภาพแวดล*อมทั ้งภายในและภายนอกหนGวยงาน ท่ีมีผลกระทบตGอความมั ่นคง

ภายในประเทศ เพ่ือศึกษาแนวคิดในการขับเคลื่อนการประสานภารกิจด*านความมั่นคงที่สอดคล*องกับยุทธศาสตรM

ชาติ และแผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการกองทัพไทย (พ.ศ.2566 – 2570) 
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 2. เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการเพื่อการประสานภารกิจด*านความมั่นคง ของ สำนักงานประสาน

ภารกิจด*านความม่ันคงกับกองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายใน กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 

(พ.ศ.2566 – 2570) 

 3. เพื่อรวบรวมความคิดเห็นข*อเสนอแนะในการปฏิบัติงานในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการสำหรับการ

ขับเคล่ือนการประสานภารกิจด*านความม่ันคงของกองบัญชาการกองทัพไทย 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 

 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการเพื่อการประสานภารกิจด*านความมั่นคง ของ สำนักงานประสานภารกิจ

ด*านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 

(พ.ศ.2566 – 2570) รายละเอียด ดังน้ี 

 1) ขอบเขตของเน้ือหา 

    ข*อมูลที่ใช*ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด*วย ยุทธศาสตรMชาติ 20 ปs (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนการ

รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรที่สอดคล*องกับการแบGงมอบความรับผิดชอบตามแผนรักษาความม่ันคงฯ 

และแผนปฏิบัติราชการกองบัญชาการกองทัพไทย (พ.ศ.2566 – 2570) 

2) กำหนดกลุGมตัวอยGางจากบุคลากรของ สำนักงานประสานภารกิจเพ่ือความม่ันคงฯ 

3) ขอบเขตของระยะเวลา 

     การรวบรวมศึกษาข*อมูลดำเนินการต้ังแตGเดือนกุมภาพันธM ถึงเดือนพฤษภาคม 2565 

1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา 

 การศึกษาคร้ังน้ีเปKนการวิจัยเชิงพรรณา โดยรวบรวมข*อมูลจากแหลGงข*อมูล ได*แกG 

 1) การตรวจสอบสภาพแวดล*อมภายนอก เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี บทความวิชาการท่ีมีผลกระทบตGอ

การประสานภารกิจด*านความมั่นคง จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) 

หนGวยงานด*านความม่ันคงภายใน 

 2) การศึกษากลุGมตัวอยGางที่เกี่ยวข*องเพื่อนำมาวิเคราะหMสภาวะของป5จจัยหาประเด็นที่มีความสำคัญ 

การรวบรวมข*อมูลกำหนดประเด็นยุทธศาสตรMและกลยุทธMในการประสานภารกิจด*านความมั่นคงและจัดทำ

เปKนแผนปฏิบัติราชการ (พ.ศ.2566 - 2570) สำหรับขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให*สอดคล*องกับยุทธศาสตรMของ

กองบัญชาการกองทัพไทย  

1.5 ขLอจำกัดของการศึกษา 

 การศึกษาครั้งนี้ ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการเพื่อขับเคลื่อนการประสานภารกิจด*านความมั่นคง 

ของ สำนักงานประสานภารกิจด*านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (พ.ศ.2566 – 2570) 

ภายในระยะเวลาตั้งแตGเดือนกุมภาพันธM ถึงเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2565 ซึ่งทำให*การวิจัยในครั้งน้ีมีข*อจำกัด 



 

 

 

3 

ในการรวบรวมข*อมูลสิ่งแวดล*อม นโยบาย แผนปฏิบัติราชการ บางประเภทที่ข*อมูลที่เปKนความลับ และเปKน

ข*อมูลสGวนบุคคล จึงอาจจะทำให*ผลการจัดทำมีความไมGสมบูรณMในบางประเด็น ซึ่งประเด็นหลักของแผนปฏิบัติ

ราชการการด*านความมั่นคงนั้นมุGงเน*นความสอดคล*องตามการการแบGงมอบความรับผิดชอบตามแผนรักษา

ความม่ันคงในราชอาณาจักรท่ีกำหนด 

1.6 ประโยชนAท่ีคาดวRาจะไดLรับ 

 1. แนวคิดในการขับเคลื่อนการประสานภารกิจด*านความมั่นคงท่ีสอดคล*องกับยุทธศาสตรMชาติ และ

แผนปฏิบัติราชการของกองบัญชาการกองทัพไทย (พ.ศ.2566 – 2570)  

 2. แผนปฏิบัติราชการเพื่อการประสานภารกิจด*านความมั่นคง ของ สำนักงานประสานภารกิจด*าน

ความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (พ.ศ.

2566 – 2570) 

 3. ข *อคิดเห็นและข*อเสนอแนะ ในการขับเคลื ่อนการประสานภารกิจด*านความมั ่นคงของ

กองบัญชาการกองทัพไทย 

 

 



บทที่ 2 

การตรวจสอบสภาวะแวดล4อมและการวิเคราะห:ทางยุทธศาสตร: 

2.1 สภาวะแวดล-อมทั่วไป 

2.1.1 สภาพแวดล-อมด-านความมั่นคง 

 ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงท้ัง

ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ (ประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปDจเจกบุคคล) 

และในทุกมิติ (การทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลJอม และการเมือง) โดยมีการปกครองระบบ

ประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริยOทรงเปPนประมุข มีระบบการเมืองที่มั่นคง มีกลไกนำไปสูTการบริหาร

ประเทศที่ตTอเนื่อง โปรTงใสตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบสังคมที่มีความปรองดองและสามัคคี มีความ

ม่ันคงทางอาหาร พลังงาน ระบบน้ำ/ชลประทาน ท่ีอยูTอาศัย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยOสิน 

 จากความกJาวหนJาทางเทคโนโลยี สถานการณOภัยธรรมชาติ โรคระบาดและสภาวะ

ความขัดแยJงของประเทศระดับโลก และระดับภูมิภาคทำใหJมีการเปลี่ยนแปลงอยTางรวดเร็วของ

แนวความคิด รูปแบบการดำเนินชีวิต การบริการและการคJาการลงทุนของประชาชน รวมถึงการ

พยายามเขJามามีบทบาทมากขึ้นของประเทศมหาอำนาจ เพื่อแขTงขันทางเศรษฐกิจ นำมาซึ่งการใชJ

ทรัพยากรธรรมชาติเกินขอบเขต นำมาซึ่งภาวะปDญหาความมั่นคงทางอาหาร น้ำ และพลังงาน 

นอกจากนี้การแบTงแยกทางการเมืองและความขัดแยJงทางอุดมณOการณO ไดJแพรTกระจายไปอยTาง

รวดเร็ว ผTานเทคโนโลยีท่ีทันสมัย ทำใหJเกิดกลุTมกTอการรJาย กลุTมอาชญากรรม องคOกรคJายาเสพติดขJาม

ชาติ และกลุTมพลังประชาชนในการดำเนินกิจกรรม นำไปสูTสงครามในรูปแบบ “สงครามไซเบอรO” 

และ “สงครามขTาวสาร” 

2.1.2  ยุทธศาสตร<ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)   

ยุทธศาสตรOชาติ (พ.ศ. 2561-2580) เปPนแผนการพัฒนาประเทศ ที่กำหนดกรอบ

และแนวทางการพัฒนาใหJหนTวยงานของรัฐทุกภาคสTวนตJองทำตาม เพ่ือใหJบรรลุวิสัยทัศนOประเทศไทย

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปPนประเทศพัฒนาแลJว ดJานการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบดJวยยุทธศาสตรOในการพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตรO ไดJแกT 1) 

ยุทธศาสตรOชาติดJานความมั่นคง 2) ยุทธศาสตรOชาติดJานการสรJางความสามารถในการแขTงขัน 3) 

ยุทธศาสตรOชาติดJานการพัฒนาและเสริมสรJางศักยภาพทรัพยากรมนุษยO 4) ยุทธศาสตรOชาติดJานการ

สรJางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5) ยุทธศาสตรOชาติดJานการสรJางการเติบโตบนคุณภาพชีวิต

ที่เปPนมิตรตTอสิ่งแวดลJอม 6) ยุทธศาสตรOชาติดJานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ 
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  ยุทธศาสตรOชาติดJานความมั่นคงมีเปhาหมายของการพัฒนาดJานความมั่นคง คือ 

ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข โดยเนJนเปhาหมายท่ีสำคัญ ดังน้ี  

  1) การบริหารจัดการสภาวะแวดลJอมของประเทศใหJมีความมั่นคง ปลอดภัย มีเอกราช

อธิปไตย และมีความสงบเรียบรJอย  

  2) พัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานขJอมูลขนาดใหญTใหJมีความพรJอม

สามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติไดJทุกรูปแบบและทุกระดับความรุนแรง 

  3) ปhองกันและแกJไขปDญหาดJานความม่ันคงท่ีมีอยูTในปDจจุบันและอนาคต โดยใชJกลไก

การแกJปDญหาแบบบูรณาการในสTวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคOกรที่ไมTใชTภาครัฐ 

รวมถึงประเทศเพ่ือนบJานและมิตรประเทศบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล  

 2.1.3  พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 

  ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 

เพื่อปhองกันและปราบปรามสถานการณOที่สTงผลกระทบตTอความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยใหJ 

กองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) เปPนผูJรับผิดชอบในการดำเนินการ  

  นอกจากนี้มีการจัดตั้ง กอ.รมน.ภาค และ กอ.รมน.จังหวัด เพื่อรับผิดชอบความมั่นคง

ในพื้นที่ที่ไดJรับมอบหมาย โดย กอ.รมน.ภาค กำหนดแมTทัพภาคเปPนผูJอำนวยการรักษาความมั่นคง

ภายในภาค และมี กอ.รมน.จังหวัด อยูTภายใตJ กอ.รมน.ภาค มีผูJวTาราชการจังหวัด เปPนผูJอำนวยการ

รักษาความม่ันคงภายในจังหวัด  

2.1.4 แผนปฏิบัติราชการ 5 ปS กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.2566 – 2570 

 กองบัญชาการกองทัพไทย เปPนสTวนราชการขึ้นตรงกองทัพไทย มีหนJาที่ควบคุม 

อำนวยการ สั่งการ และกำกับดูแลการดำเนินงานของสTวนราชการในกองทัพไทยในการเตรียมกำลัง 

การปhองกันราชอาณาจักร และดำเนินการเกี ่ยวกับการใชJกำลังทหารตามอำนาจหนJาที ่ของ

กระทรวงกลาโหมใหJเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั ้น บทบาทของกองบัญชาการกองทัพไทย 

ประกอบดJวย การปhองกันประเทศ การรักษาความม่ันคง การรักษาเอกราชอธิปไตยแหTงราชอาณาจักร

จากภัยคุกคามท้ังจากภายนอกและภายในประเทศ 

 แผนปฏิบัติราชการ 5 ปj ของกองบัญชาการกองทัพไทย มีวัตถุประสงคOเพื่อบูรณาการ

กองทัพไทยเพื่อปกปhองอธิปไตยของประเทศ ดำรงไวJซึ่งทุกสถาบันหลักของชาติ เพื่อความสงบสุขและ

ความมีเสถียรภาพของสังคม ประชาชน และประเทศชาติ กำหนดประเด็นหลัก 3 สTวน คือ 1) สถาบัน

หลักของชาติ 2) เอกราช อธิปไตย ความม่ันคง และ 3) ประชาชน  โดยมีการเสริมสรJางความสัมพันธOและ

ความรTวมมือกับประเทศเพื่อนบJาน มิตรประเทศ และองคOการนานาชาติ และการพัฒนาองคOกร เพ่ือมุTงสูT

การเปPนองคOกรสมรรถนะสูง เปPนกระบวนงานเสริมใหJการดำเนินงานใหJมั่นคงมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

รายละเอียดตาม แผนภาพท่ี 2.1 
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ที่มา : แผนปฏิบัติราชการ 5 ป0 กองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.2566 - 2570 

แผนภาพท่ี 2.1 วัตถุประสงคOหลัก วิสัยทัศนO เปhาประสงคO และพันธกิจ ของ บก.ทท. 

 

2.1.5 แผนปฏิบัติราชการ 5 ปS กรมยุทธการทหาร พ.ศ.2566 – 2570 

กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย จัดทำแผนปฏิบัติราชการ 5 ปj เพื่อใชJเปPนแนว

ทางการปฏิบัติงานที่สอดคลJองกับ แผนหลักของกองบัญชาการกองทัพไทย กำหนดใหJหนTวยเปPนองคOกร

หลักที่ทันสมัยในการอำนวยการรTวมของกองทัพไทย เปPนที่เชื่อมั่นของเหลTาทัพ และภาคสTวนที่เกี่ยวขJอง 

เปPนท่ียอมรับของกองทัพมิตรประเทศ โดยมีพันธกิจ ท่ีชัดเจน ดังน้ี 

 พันธกิจ 1 อำนวยการยุทธรTวมการปฏิบัติการทางทหาร ทั้งมิติปhองกันประเทศ และการ

รักษาความมั่นคงของรัฐ โดยใชJระบบปฏิบัติการเครือขTายเปPนศูนยOกลาง (NCO) และอำนวยการ 

ประสานงานดJานความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร 

พันธกิจ 2 อำนวยการและดำเนินการฝoกรTวม การฝoกผสม การฝoกรTวมและผสม ของกองทัพไทย

ใหJมีประสิทธิภาพและจัดทำ ปรับปรุง พัฒนาหลักนิยมการปฏิบัติการรTวมของกองทัพไทยใหJทันสมัย 

พันธกิจ 3 เสริมสรJางกำลังกองทัพดJานยุทธศาสตรO นโยบาย แผนทางทหาร พัฒนาขีด

ความสามารถของกองทัพ รวมท้ังการปรับโครงสรJางการจัดและอัตราของ กองทัพไทยใหJมีความพรJอม

และทันสมัย สอดคลJองกับสภาวะแวดลJอม 
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พันธกิจ 4 อำนวยการและประสานดJานการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพภายใตJกรอบความ

รTวมมือของสหประชาชาติ และเสริมสรJางความรTวมมือทางทหารกับมิตรประเทศ ประเทศเพื่อนบJาน 

รวมท้ังสเริมสรJางบทบาทนำของกองทัพไทยในเวทีอาเซียน 

2.2 สภาวะแวดล-อมที่เกี่ยวข-องกับองค=กร 

 2.2.1 แนวคิดเรื่องการประสานภารกิจด-านความมั่นคง  

 สำนักงานประสานภารกิจดJานความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคง

ภายในราชอาณาจักร กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (สง.ปรมน.ยก.ทหาร) จัดตั้งข้ึน

เพื ่อเปPนหนTวยประสานการดำเนินกิจกรรมรTวมกับกองอำนวยการรักษาความมั ่นคงภายใน

ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และ หนTวยในพื้นท่ีในนามกองบัญชาการกองทัพไทย  ใหJมีความสอดคลJอง

กับแนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับภัยคุกคามที่กำหนดไวJในยุทธศาสตรOชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็น

ยุทธศาสตรOชาติดJานความมั่นคง การติดตาม ปhองกัน แกJไข รับมือกับปDญหาความมั่นคง และสรJาง

ความไวJวางใจในการแลกเปลี่ยนขJอมูลโดยเฉพาะอยTางขJอมูลที่มีชั้นความลับ ลับที่สุด จะทำใหJเกิดการ

ประสานสอดคลJองในการบูรณาการการแกJไขปDญหาความม่ันคงในทุกมิติตTอไป 

 จากแผนปฏิบัติราชการ 5 ปj กรมยุทธการทหาร พ.ศ.2566 – 2570 ใหJ สง.ปรมน.

ยก.ทหาร เปPนหนTวยสนับสนุนขJอมูลในดJานการรักษาความมั่นคงของประเทศจากภัยคุกคาม และดJาน

การพัฒนาองคOกรเพ่ือมุTงสูTความเปPนองคOกรสมรรถนะสูง โดยกำหนดวัตถุประสงคO ดังน้ี 

  1) กองทัพไทยมีความพรJอมสามารถบูรณาการกองทัพไทยและภาคสTวนที่เกี่ยวขJอง

เพ่ือเผชิญภัยคุกคามความม่ันคงภายในภายใตJประเด็นและพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  

  2) ภัยคุกคาม และปDญหาวิกฤติที่มีผลกระทบตTอความมั่นคงภายใน ไดJรับการแกJไข

หรือทำใหJลดลง อยูTในระดับท่ีบริหารจัดการไดJ 

  3) จัดทำแผนประณีตตามวงรอบใหJครบถJวน ครอบคลุมภัยความม่ันคงรูปแบบตTางๆ 

  4) พัฒนาความพรJอมของ บก.ทท. ดJานการปhองกันประเทศ รักษาอธิปไตยและ

ผลประโยชนOแหTงชาติ เพ่ือพัฒนาศักยภาพทางการทหารใหJทัดเทียมกับภูมิภาค 

  5) พัฒนาระบบการรวบรวมและวิเคราะหOสารสนเทศของผูJมีสTวนไดJสTวนเสียสำคัญ

จากทุกหนTวยข้ึนตรงและหนTวยงานภายนอกอยTางบูรณาการ 

  6) พัฒนา Social Analytics เพื่อวิเคราะหO Big Data ที่เกี่ยวขJองกับผูJมีสTวนไดJสTวน

เสียของ บก.ทท. เพ่ือวิเคราะหO คาดการณO ความตJองการ ความคาดหวังตTอ บก.ทท. ในอนาคต 
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แนวคิดการประสานงาน กับ ส1วนราชการ กองบัญชาการกองทัพไทย และหน1วยเก่ียวข?อง 

1) หนTวยงานภายนอกกองบัญชาการกองทัพไทย 

 - สำนักฝ�ายอำนวยการ กอ.รมน. (สนย. สขว. สมท. และสบข.) 

 - กอ.รมน. เหลTาทัพ 

 - กอ.รมน.ภาค/กอ.รมน.จังหวัด 

2) หนTวยงานภายในกองบัญชาการกองทัพไทย 

 จากขJอสั่งการของ นรม./ผอ.รมน. มีความสอดคลJองกับยุทธศาสตรOชาติ แผนแมTบท

ภายใตJยุทธศาสตรOชาติ และแผนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวขJอง กำหนดใหJหนTวยงานที่เกี่ยวขJองถือเปPนนโยบาย

ในการประสานงาน หรือใหJการสนับสนุน กอ.รมน. และนำไปดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ 

เพื่อใหJเดการบูรณาการแกJไขปDญหาดJานความมั่นคงในทุกมิติ โดย กรมยุทธการทหาร ไดJพิจารณาแบTง

มอบความรับผิดชอบการขับเคล่ือนการดำเนินการ สรุปรายละเอียดไดJตาม ตารางท่ี 2.1 

ตารางท่ี 2.1 ตารางการแบTงมอบความรับผิดชอบในการดำเนินการ ขJอส่ังการของ นรม./ผอ.รมน. 

ลำดับ ข.อสั่งการ นรม./ผอ.รมน. 
หน9วยรับผิดชอบ 

หมายเหต ุ
หลัก รอง 

๑. กลไก กอ.รมน. ทำงานรCวมกับพลเรือน ตำรวจ ทหาร เปIน

เครื่องมือของรัฐบาลในการขับเคลื่อนนโยบายสูCการปฏิบัติ ใน

การแกRไขปSญหาความมั่นคง ขอใหRทำงานโดยใหRเกียรติซึ่งกัน

และกัน ไมCขัดแยRง 

ยก.ทหาร สCวนราชการ   

บก.ทท. 

คณะกรรมการ 

อำนวยการฯ 

๒. ใหRติดตามสถานการณ]ความมั่นคงทั้งในระดับโลก ภูมิภาค และอนุ

ภูมิภาค ที่จะสCงผลตCอประเทศไทย ใหRเตรียมพรRอมรองรับ

สถานการณ]ที่จะเกิดในอนาคต 

ขว.ทหาร สCวนราชการ 

บก.ทท. 

สCวนขCาวฯ 

๓. ความมั่นคงเปIนศูนย]กลางของยุทธศาสตร]ชาติทุกดRาน ตRองมีความ

สอดคลRองของแผนในทุกระดับ 

ยก.ทหาร สCวนราชการ 

บก.ทท. 

สมช. 

๔. งานขCาวกรองตRองทำงานรCวมกันทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชน ใหRสอดรับกับภัยคุกคามรูปแบบใหมC 

ขว.ทหาร ยก.ทหาร 

นทพ. 

ศรภ. 

ศตก. 

สมช. 

๕. ประยุกต]ใชRระบบดิจิทัลในการทำงานใหRมากขึ้น และอำนวย

ความสะดวกใหRกับประชาชน 

สส.ทหาร สCวนราชการ 

บก.ทท. 

กระทรวงดิจิทัลฯ 

๖. ใหRความสำคัญระบบฐานขRอมูลขนาดใหญC ใหRสนับสนุนงาน

ดRานความมั่นคงกับหนCวยงานอื่นไดR 

สส.ทหาร สCวนราชการ 

บก.ทท. 

สมช. 
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๗. สรRางการรับรู Rงาน ของรัฐบาลในการชCวยเหลือประชาชน 

ขับเคลื่อนพัฒนาใหRเปIนศูนย]การเรียนรูRใหRกับประชาชนตาม

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

กร.ทหาร นทพ. 

ศปร. 

มท./ 

กอ.รมน. 

๘. พัฒนาคุณภาพบุคลากรของรัฐ ทั ้งความรู R คุณธรรม และ

จริยธรรมควบคูCกันใหRเปIน คนดี ซื ่อสัตย] สุจริต ทำงานใน

หนRาที่ของตนเอง ดRวยความมุCงมั่น ใหRดีที่สุด 

กพ.ทหาร ส C วนราชการ 

บก.ทท. 

ทุกสCวนราชการ 

๙. ปรับกรอบแนวคิดของประชาชน หาวิธีที่จะทำใหRเกษตรกรลด

ตRนทุนการผลิต สCงเสริมใหRเกษตรกรปลูกพืชใหRเหมาะสมกับ

สภาพพื้นที ่

นทพ. - มท. 

๑๐. ผ ู Rบ ังค ับบ ัญชาต Rองปฏิบ ัต ิตนให Rเป IนแบบอยCางท ี ่ด ีแกC

ผูRใตRบังคับบัญชา 

กพ.ทหาร สCวนราชการ 

บก.ทท. 

ทุกสCวนราชการ 

๑๑. เสริมสรRางพลังทางสังคม รับฟSงความตRองการของประชาชน            

ใหRประชาชนเปIนศูนย]กลาง 

กร.ทหาร สCวนราชการ 

บก.ทท. 

ทุกสCวนราชการ 

๑๒. นRอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ                

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ

บพิตร รัชกาลที่ ๙ ไปใชRพัฒนาประเทศ แนวคิดจากภายใน

หัวใจของประชาชน และการสรRางการมีสCวนรCวมของประชาชน 

กร.ทหาร 

นทพ. 

ศปร. 

 

สCวนราชการ 

บก.ทท. 

ทุกสCวนราชการ 

๑๓. ปSญหาอุปสรรคในการทำงานบางประการที ่ เก ิดจากขRอ

กฎหมาย ตRองแกRไขกฎหมาย ซึ ่งรัฐบาลกำลังแกRไขอยู Cใน

ขั้นตอนการพิจารณา ของรัฐสภา 

สธน.ทหาร สบ.ทหาร คณะกรรมการ 

กฤษฎีกา 

๑๔. สถิติการกCอเหตุรุนแรงในพื้นที่ จชต. ใหRพิจารณารวมถึงสถิติ               

ในเรื่องสCวนตัวหรือไมC แยกออกจากกันใหRชัดเจน 

ยก.ทหาร นทพ./ 

ศรภ. 

กอ.รมน./ 

ทภ.๔ สน. 

๑๕. ใหRใชRหลักคิด เขRาใจ เขRาถึง พัฒนา ทำงานในพื้นที่ จชต. ไมC

ละเมิด  สิทธิมนุษยชน 

ยก.ทหาร นทพ. กอ.รมน./ 

ทภ.๔ สน. 

๑๖. โครงการตำบลมั ่นคง มั ่งคั ่ง ยั ่งยืน เปIนโครงการเรCงดCวน ของ

ยุทธศาสตร]ชาติ 

กร.ทหาร นทพ. มท. 

๑๗. สCงเสริมใหRประชาชนเทิดทูนชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย] กร.ทหาร สCวนราชการ 

บก.ทท. 

กระทรวง วธ. 

๑๘. การทำงานตRองมีการบูรณาการทุกระดับ กรม.สธร. สCวนราชการ 

บก.ทท. 

กอ.รมน. 

๑๙. การดำเนินงานของ กอ.รมน. และหนCวยงานอื ่นๆ ตRองมี

ประสิทธิภาพ มีผลสัมฤทธิ ์

ยก.ทหาร สCวนราชการ 

บก.ทท. 

กอ.รมน. 

๒๐. การดำเนินงานของภาครัฐตRองมีความประหยัด โปรCงใส 

ตรวจสอบไดR 

สปช.ทหาร 

สตน.ทหาร 

สCวนราชการ 

บก.ทท. 

ทุกสCวนราชการ 

ที่มา : สรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำป0 2564 และแถลงแผนการปฏิบัติงานประจำป0 2565 
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2.2.2 การวิเคราะห<สภาพแวดล-อมปYจจัยภายนอก 

 วิเคราะหOสภาพแวดลJอมปDจจัยภายนอกของการประสานงานดJานความมั่นคงที่มีผลกระทบ

ตTอการปฏิบัติงานในพื้นที่ ดJวยเครื่องมือ STEEPM ทั้งปDจจัยระดับประเทศ และระดับภูมิภาค ซ่ึง

สามารถแบTงไดJเปPน 6 ปDจจัย สรุปไดJดังน้ี 

 1) ปDจจัยดJานสังคมวัฒนธรรม (Socio-cultural Factor)  

    ประเทศไทยประสบปDญหาการเขJาสู TการเปPนสังคมสูงวัย (Aged Society) สTงผลตTอ

เศรษฐกิจและรูปแบบการดำเนินชีวิต การลดลงของวัยแรงงาน ประกอบกับสถาบันการศึกษาสรJาง

องคOความรูJที่ไมTตรงตามความตJองการของการทำงานจริง ทำใหJประเทศไทยมีความเสี่ยงตTอการขาด

แคลนบุคคลากรทั ้งเชิงปริมาณและคุณภาพ จึงอาจกTอใหJเกิดการแยTงชิงประชากร วัยแรงงาน

โดยเฉพาะคนท่ีมีศักยภาพ แตTยังเปPนโอกาสสำหรับการพัฒนาสินคJาและนวัตกรรมใหมT โดยเฉพาะทาง

การแพทยOและการดูแลผูJสูงอายุ นอกจากนี้ภาวะความเหลื่อมล้ำทางอายุ (Generation Gap) ท่ีคนใน

แตTละรุTนมีชุดประสบการณO ความคิด ความตJองการ และการแสดงออกที่แตกตTางกันไป ทำใหJเกิด

ความเห็นที่แตกตTาง ขาดความเขJาใจซึ่งกันและกัน นำไปสูTความขัดแยJง สรJางแรงกดดันใหJคนตTางรุTน 

โดยเฉพาะในสถานที่ทำงาน รวมถึงภายในครอบครัวดJวย นอกจากนี้การเติบโตของเครือขTายสังคม

ออนไลนOสามารถสรJางหรือชี้นำกระแสความสนใจของสังคมใหJปรับเปลี่ยนไปไดJอยTางรวดเร็ว รุนแรง 

และขยายวงกวJางในระยะเวลาอันสั้น การขาดการตรวจสอบและพิจารณาอยTางรอบคอบ ทำใหJเกิด

รูปแบบของการสรJางความเท็จหรือไมTสมบูรณO สTงผลใหJเกิดความสับสนวุTนวายตTอไปไดJ 

2) ปDจจัยดJานเทคโนโลยี (Technological Factor)  

   การพัฒนาดJานวิทยาศาสตรOและเทคโนโลยี ทำใหJรูปแบบเศรษฐกิจและการใชJชีวิตของคน

เปลี่ยนไปอยTางรวดเร็ว สามารถสื่อสารทางภาพและเสียงไดJอยTางไรJพรมแดน และเกิดธุรกรรมบน

โครงขTายดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น สรJางความสะดวกในการเขJาถึงขJอมูลและองคOความรูJไดJอยTางไรJขีดจำกัด 

จนกลายเปPนสTวนหนึ่งในวิถีชีวิต ประกอบกับสถานการณแพรTระบาดของโรคโควิด-19 ยิ่งกระตุJนใหJ

เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใชJชีวิตใหมT (New Normal) และมีความเปPนปDจเจกนิยมมากข้ึน 

(Individualism) เกิดการรวมกลุTมคนที่มีแนวความคิดหรืออุดมคติสอดคลJองกันกันบนโลกออนไลนO 

ทำใหJมีแนวโนJมใหJเกิดความขัดแยJง และมีความเส่ียงในเร่ืองของการจัดการขJอมูล รวมถึงการตระหนัก

รูJในขJอมูลที่ไดJรับที่สTงผลกระทบเชิงลบตTอประเทศ ทั้งน้ีการปฏิบัติงานของหนTวยงานอาจมีการ

ดำเนินการดJานดิจิทัลในบางสTวนที่ซ้ำซJอน ขาดการบูรณาการแผนงาน ขJอมูลและการปฏิบัติรTวมกัน 

แตTทั้งนี้จะมีความรTวมมือการดำเนินการรTวมกันเพื่อพัฒนาเครื่องมือ บุคลากร รวมถึงระบบการ

ดำเนินงานกับหนTวยงานหรือสถาบันการศึกษาภายนอกมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีขีดจำกัดในการพัฒนา 

เนื่องจากมีกำลังพลที่มีองคOความรูJ มีความเชี่ยวชาญไมTเพียงพอ ไดJรับการบรรจุไมTสอดคลJองกับ

ความสามารถ ประกอบกับงบประมาณจำเปPนตJองจัดสรรใหJแตTละดJานตามแผนการปฏิบัติงาน ตาม



11 
 

ความเรTงดTวน และนโยบายของผูJบังคับบัญชา ซึ่งทำใหJการพัฒนาดJานนวัตกรรมขับเคลื่อนไปไดJชJาไมT

ทันตTอความเปลี่ยนแปลงภายนอก เชTน ระบบการสื่อสาร/โครงสรJางพื้นฐาน การรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยทางไซเบอรO (Cyber Security) , เทคโนโลยี AI , เทคโนโลยี Big Data และ Data Analysis  

 3) ปDจจัยดJานเศรษฐกิจ (Economic Factor)  

     การแขTงขันทางเศรษฐกิจมีแนวโนJมทวีความรุนแรงและแสวงหาความไดJเปรียบเพื่อนำมา

ซึ่งผลประโยชนOของชาติ มีการแยTงชิงแหลTงทรัพยากรเพิ่มมากขึ้น เกิดความขัดแยJงตามจุดพื้นที่ แนว

เสJนเขตแดน นอกจากนี้การเรTงพัฒนาทางเศรษฐกิจและสภาวะสิ่งแวดลJอมที่เปลี่ยนแปลงไป ทำใหJ

ประสบปDญหาความมั่นคงทางอาหาร น้ำ และพลังงาน มีแนวโนJมการจัดตั้งกรอบความรTวมมือขJาม

ภูมิภาคหรือกลุTมประเทศ ซึ่งอยูTบนพื้นฐานของผลประโยชนOแตTละชาติ ทั้งในมิติการเมือง เศรษฐกิจ 

และสังคม รวมถึงการใชJเปPนเครื่องมือตTอรองทางการเมือง ทางเศรษฐกิจ เพื่อรองรับตTอบทบาท และ

การดำเนินนโยบายของประเทศชาติมหาอำนาจที่สTงผลกระทบตTอการปhองกันและแกJไข หรือทำใหJ

ความขัดแยJงตามพื้นที่ตTางๆ ของโลกเพิ่มความรุนแรงขึ้น ซึ่งการจัดสรรงบประมาณ/โครงการ ควร

เปPนไปตามแผนการดำเนินงานท่ีสอดคลJองกับแผนยุทธศาสตรOชาติ  

4) ปDจจัยดJานส่ิงแวดลJอม (Environmental Factor)  

การเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) สTงผลใหJเกิดภัยธรรมชาติ ปริมาณ

ผลผลิตทางการเกษตรลดลง ขาดความมั่นคงดJานน้ำ และอาหาร นอกจากนี้ยังมีการแพรTระบาดของ

เชื้อไวรัสโควิด-19 ทำใหJแตTละประเทศตJองดำเนินมาตรการควบคุมและปhองกันการแพรTระบาด ดJาน

สาธารณสุข และการประกอบกิจกรรม สTงผลใหJเศรษฐกิจชะลอตัว แตTในทางตรงกันขJามสTงผลใหJสภาวะ

มลพิษลดลง และส่ิงแวดลJอมทางธรรมชาติเกิดการฟ��นตัวมากข้ึน 

สTวนราชการกองบัญชาการกองทัพไทยไดJรับผลกระทบในชTวงการแพรTระบาดของเชื้อไวรัส   

โควิด-19 ทำใหJการประสานงาน การดำเนินกิจกรรม การปฏิบัติราชการตJองดำเนินการตามมาตรการท่ี

กำหนดบนงบประมาณที่จำกัด ซึ่งแตTละหนTวยงานจำเปPนตJองปรับแผนการปฏิบัติงานใหJสอดคลJองกับ

สถานการณOท่ีเปล่ียนแปลง 

 5) ปDจจัยดJานการเมือง (Political Factor)  

    การแบTงแยกทางการเมือง ความขัดแยJงทางความเชื่อ ทำใหJตJองเผชิญกับการกTอความไมT

สงบภายใน อีกทั้งในภาวะยุคโลกาภิวัฒนOท่ีแพรTกระจายขJอมูลขTาวสารไปอยTางรวดเร็วผTานเทคโนโลยี

สมัยใหมT เสริมใหJภัยคุกคามทุกมิติเพิ่มความรุนแรงขึ้น จากภาวะขาดการไตรTตรองความคิดและ

เทคโนโลยีที่เขJาถึงไดJงTายรวดเร็ว ชTวยเสริมขอบเขตและความเขJมแข็งของกลุTมความขัดแยJงยTอย เชTน 

กลุTมตTอตJานทางการเมือง กลุTมกTอการรJาย กลุTมองคOกรอาชญากรรม และองคOกรคJายาเสพติดขJามชาติ 

ใหJมีมากยิ่งขึ้น ทำใหJมีโอกาสที่จะเผชิญภัยจากอาวุธรJายแรง การกTอการรJาย สงครามไซเบอรO และ

สงครามแบบผสมผสาน (Hybrid Warfare) ในระดับภูมิภาคและภายในประเทศ ดังนั้นหนTวยงานดJาน
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ความมั่นคงตJองมีการปฏิบัติที ่มีการบูรณาการขJอมูล และการประสานสอดคลJองรTวมกันจึงเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงมีแนวโนJมการจัดตั้งกรอบความรTวมมือขJามภูมิภาคหรือกลุTมประเทศ ซึ่งอยูT

บนพ้ืนฐานของผลประโยชนOแตTละชาติ ท้ังในมิติการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 

6) ปDจจัยดJานการทหาร และความม่ันคง (Military)  

  การรักษาความมั่นคงภายในมีกฎหมาย “พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายใน

ราชอาณาจักร พ.ศ.2551” เปPนหลัก และมีกฎหมายท่ีเก่ียวขJองกับการรักษาความปลอดภัยในดJานอ่ืนๆ 

ประกอบการขับเคลื่อนรTวมดJวย เชTน ดJานเทคโนโลยีสารสนเทศ ดิจิทัลและการสื่อสาร เพื่อกำหนด

มาตรการ แนวทางการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรO สำหรับหนTวยงานภาครัฐและเอกชนที่เปPน

โครงสรJางพ้ืนฐานสำคัญทางสารสนเทศ ในการปhองกันรับมือและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอรO 

มิใหJเกิดผลกระทบตTอความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบรJอยภายในประเทศ เชTน พระราชบัญญัติ

การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอรO พ.ศ.2562 , พระราชบัญญัติวTาดJวยการกระทำความผิด

เก่ียวกับคอมพิวเตอรO (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560 และ พระราชบัญญัติคุJมครองขJอมูลสTวนบุคคล พ.ศ.2562  

  การขับเคลื ่อนการปฏิบัติการดJานความมั ่นคงของทหาร มีความสอดคลJองกับ

ยุทธศาสตรOชาติดJานความมั่นคง โดยประสานงานรTวมกับภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนใหJมี

ความพรJอม ปhองกัน และแกJไขปDญหารTวมกัน ไดJรับความเชื่อถือยอมรับของประชาชนภายในประเทศ 

ประเทศในระดับภูมิภาค รวมไปถึงในระดับโลก  

  ทหารมีหนJาที ่สำคัญ คือ การรักษาเอกราช ความมั ่นคงของประเทศ สถาบัน

พระมหากษัตริยO ตลอดจนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีประมหากษัตริยOทรงเปPนประมุข 

นอกจากนี ้ยังมีหนJาที ่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือหนJาที ่การพัฒนาประเทศ ตามระเบียบกฎหมาย 

ขJอบังคับตามที่กำหนดไวJ เมื่อเกิดความไมTสงบหรือวิกฤตการณOบJานเมือง บทบาททหารมีจุดมุTงหมายท่ี

ตJองการแกJไขสถานการณO สรJางความสมานฉันทO และคำนึงถึงความสงบเรียบรJอยของประเทศชาติและ

ประชาชนเปPนหลัก จนกระทั่งเหตุการณOคลี่คลาย และใหJเปPนไปตามกลไกของการบริหารประเทศ ใน

บางคร้ังบทบาทของทหารจึงไมTสามารถหลีกเล่ียงการถูกเช่ือมโยงทหารไปสูTกระบวนการทางการเมืองไดJ 

 จากการวิเคราะหOสภาพแวดลJอมปDจจัยภายนอกขJางตJนนั้น สามารถสรุปผลกระทบตTอการ

ประสานภารกิจดJานความมั่นคง จากประเด็นการวิเคราะหO ดJวยเครื่องมือ STEEPM รายละเอียดตาม

ตารางท่ี 2.2 ดังน้ี 
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ตารางท่ี 2.2 การวิเคราะหOสภาพแวดลJอมปDจจัยภายนอกดJวย STEEPM analysis 

ประเด็นการวิเคราะหO 
ผลกระทบตTอการประสานภารกิจดJานความม่ันคง 

ประเด็นท่ีเปPนโอกาส (O) ประเด็นท่ีเปPนอุปสรรค (T) 

ปDจจัยดJานสังคม

วัฒนธรรม  

(Socio-cultural 

Factor) 

O1 : ประชาชนเช่ือม่ันและรTวมใหJ 

       ขJอมูลกับหนTวยงานดJานความ  

       ม่ันคง 

T1 : มีความขัดแยJงทางความคิด และ

อุดมการณOจากคนตTางวัย 

T2 : การแสดงความคิด/แลกเปล่ียน

ขJอมูลท่ีไมTเปPนความจริง ไมTสมบูรณO 

ปDจจัยดJานเทคโนโลยี  

(Technological 

Factor) 

O2 :  มีนโยบายรองรับการโจมตี

ทางขJอมูลขTาวสารทางไซเบอรO

จากหนTวยงานภายนอก 

O3 : หนTวยเหนือใหJความสำคัญตTอ

การเพ่ิมขีดความสามารถดJาน

เทคโนโลยีดิจิทัล และทักษะ

ดิจิทัล ในการปฏิบัติงานของ

หนTวยรTวมกัน 

T3: หนTวยมีระดับความเส่ียงสูงตTอการ

ถูกโจมตี/โจรกรรมดJานขJอมูล

ขTาวสารทางไซเบอรOจากบุคคล/

กลุTมบุคคล/หนTวยงานภายนอก 

 

ปDจจัยดJานเศรษฐกิจ  

(Economic Factor) 

O4 : หนTวยเหนือใหJความสำคัญ

และสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

T4 : หนTวยเหนือจัดสรรงบประมาณไมT

สอดคลJองกับภารกิจของหนTวย 

T5 : หนTวยไดJรับผลกระทบจากภาวะผัน

ผวนของเศรษฐกิจ 

ปDจจัยดJานส่ิงแวดลJอม  

(Environmental 

Factor) 

O5 : มีระเบียบ หรือมาตรการการ

ควบคุมและปhองกันสุขอนามัย

ท่ีเหมาะสม 

T6 : ภาวะโรคระบาดทำใหJการ 

     ปฏิบัติงานลTาชJา 

ปDจจัยดJานการเมือง  

(Political Factor) 

O6 : หนTวยมีไดJรับความรTวมมือ 

      มีการแลกเปล่ียนขJอมูลและ 

      รTวมทำกิจกรรมจาก   

      นขต.บก.ทท. เหลTาทัพ และ  

      หนTวยงานภายนอก 

T7 : หนTวยปฏิบัติงานซ้ำซJอนหรือ

ขัดแยJงกับหนTวยอ่ืน 

T8 : ขาดความตTอเน่ืองในการ

ปฏิบัติงานเน่ืองจากการหมุนเวียน

กำลังพลของหนTวย 

ปDจจัยดJานการทหาร 

และความม่ันคง 

(Military) 

O7 : บทบาทของทหารท่ีชัดเจน  

    และเขJาถึงประชาชนไดJทุกพ้ืนท่ี 

O8 : มีกฎหมาย กฎระเบียบบังคับ  

      ใชJท่ีชัดเจน 

T9 : กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการ 

     ไมTครอบคลุมภารกิจ การบังคับใชJไมT 

     จริงจัง และลJาสมัย 
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2.2.3 การวิเคราะห<สภาพแวดล-อมปYจจัยภายใน 

การประเมินปDจจัยภายในของสำนักงานประสานภารกิจดJานความมั่นคงฯ ใชJกรอบแนวคิด 

McKinsey 7’S Framework ใน 7 มิติ ไดJแกT โครงสรJางองคOกร (Structure) กลยุทธขององคOกร 

(Strategy) ระบบในการดำเนินงานขององคOกร (System) ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมของผูJ

บริการองคOกร (Style) บุคลากรในองคOกร (Staff) ความรูJความสามารถของบุคลากร (Skill) และ

คTานิยมขององคOกร (Shared Value) สามารถสรุปไดJ ดังน้ี 

 1) โครงสรJางองคOกร (Structure)  

     หนTวยมีโครงสรJางการจัด อัตราบรรจุและแบTงมอบความรับผิดชอบภายในหนTวยที่ชัดเจน 

สามารถปฏิบัติภารกิจไดJหลายรูปแบบในหลายมิติ สำนักงานฯ ไดJรับมอบใหJรับผิดชอบในการ

ประสานงาน อำนวยการการปฏิบัติการรTวมกับหนTวยทั้งภายในและภายนอกกองบัญชาการกองทัพไทย 

ซึ่งในบางกรณีการประสานงานนั้นมีความซ้ำซJอนของภารกิจกับหนTวยงานในกองทัพไทยอื่นๆ และ

ไมTไดJรับมอบหมายอำนาจในการปฏิบัติงานขJามหนTวยงาน ทำใหJการขับเคลื่อนการดำเนินงานมีความ

สับสนจำเปPนตJองใชJระยะเวลา และการทำความเขJาใจกับหนTวยที ่ร Tวมดำเนินการ ใหJสามารถ

ปฏิบัติงานท่ีสรJางผลสัมฤทธ์ิตามเปhาประสงคOไดJ  

 2) ยุทธศาสตรO (Strategy)  

     หนTวยมีการกำหนดวิสัยทัศนO พันธกิจ กระบวนการการปฏิบัติงานและแผนงานที่ชัดเจนใน

การประสานภารกิจ ควบคุม อำนวยการ สั่งการและกำกับดูแล ระหวTางหนTวยงานภายในและภายนอก

กองทัพที่สอดคลJองกับแผนการปฏิบัติงานของหนTวยเหนือ มีการสรJางเครือขTาย/การประสานความ

รTวมมือไปสูTหนTวยปฏิบัติทุกภูมิภาค ซึ่งมีขอบเขตและรายละเอียดการปฏิบัติในหลากหลายมิติและ

ประเด็น ทำใหJอาจจะไมTครอบคลุมเปhาประสงคOตามแผนท้ังหมดไดJ 

 3) ระบบองคOกร (System)  

     หนTวยมีการบังคับบัญชาที่เปPนเอกภาพ นำไปสูTการกำหนดแนวทางการประสานภารกิจ

และการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน แตTดJวยสถานการณOภายนอกและภารกิจที่ไดJรับมอบหมาย

เพิ่มเติมไดJมีการเปลี่ยนแปลงไปอยTางรวดเร็ว ไมTสามารถควบคุมไดJนั ้น ทำใหJจำเปPนตJองมีความ

ยืดหยุTน ความคลTองตัว ในการปรับเปลี่ยนแผนงานใหJตอบสนองตามเปhาประสงคOท่ีกำหนดไวJใหJไดJมาก

ที่สุด ซึ่งในบางกรณีการถTายทอดแผนยุทธศาสตรOไปสูTการปฏิบัตินั้น มีขJอจำกัดหรือปDญหาเฉพาะกิจที

ทำใหJการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการไมTสมบูรณOตามท่ีคาดการณOไวJ 

 4) รูปแบบการนำองคOกร (Style) 

 หนTวยมีผู Jบังคับบัญชาที่มีความเปPนผูJนำ มีความรูJความสามารถและอำนาจการตัดสินใจท่ี

เด็ดขาด มีสวัสดิการท่ีดี สรJางขวัญกำลังใจและความเอาใจใสTกำลังพลอยTางใกลJชิด ตามหลักธรรมาภิบาล

ในองคOการ เชTน หลักนิติธรรม ความโปรTงใส ความมีสTวนรTวม และความคุJมคTาของงบประมาณ 
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 5) บุคลากรในองคOกร (Staff) 

     กำลังพลสTวนใหญTของหนTวยมีความเขJาใจในภารกิจ ความรับผิดชอบงานของตนเอง มี

ความรูJความสามารถที่หลายหลาย สามารถดำเนินงานที่ไดJรับมอบหมายใหJสำเร็จลุลTวง แตTเนื่องดJวย

การทดแทน หมุนเวียนกำลังพลตามวงรอบประจำปj ประกอบกับภารกิจของหนTวยมีจำนวนมากและมี

ความหลากหลาย จึงจำเปPนตJองใชJระยะเวลาในการประสานงานหรือศึกษาเรียนรูJรูปแบบการ

ดำเนินการ ทำใหJกำลังพลที่ปฏิบัติงานนั้นไมTเพียงพอรองรับการทำงานทั้งหมดตามนโยบายใน

ชTวงเวลาอันจำกัดไดJอยTางมีประสิทธิภาพ สTงผลใหJเกิดภาวะความกดดัน และขาดแรงจูงใจในการ

พัฒนาตนเอง อาจเน่ืองมาจากขJอจำกัดในการเล่ือนตำแหนTงหรือการไดJรับคTาตอบแทนท่ีเหมาะสม 

 6) ทักษะของบุคลากร (Skill) 

     กำลังพลของหนTวยมีทักษะความรูJความสามารถ มีความตระหนักรูJในหนJาที่ พรJอมปรับตัว

และเรียนรูJนวัตกรรมหรือองคOความรูJใหมT มีการสนับสนุนใหJกำลังพลเขJารTวมอบรมหลักสูตรตาม

แนวทางราชการ หลักสูตรเสริมทักษะความรูJความสามารถทางดJานยุทธการ ดJานงบประมาณการเงิน 

ดJานเทคโนโลยีดิจิทัลและการสื่อสาร เปPนตJน แตTทั ้งนี ้หนTวยงานยังขาดเครื ่องมือสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานและพัฒนาทักษะของกำลังพลใหJมีความทันสมัย และเพียงพอตTอการดำเนินการ 

     นอกจากนี ้หนTวยมีความจำเปPนตJองมีการรวบรวมและถTายทอดองคOความรู J รวมถึง

ประสบการณOในการดำเนินการดJานตTางๆ อยTางเปPนระบบเพื ่อเปPนคลังความรู J (Knowledge 

Management : KM) ใหJกำลังพลท่ีมีการหมุนเวียนปฏิบัติงานสามารถทำงานตTอในทิศทางเดียวกันไดJ 

  7) คุณคTารวมในหนTวยงาน (Shared Value)  

      กองบัญชาการกองทัพไทยถTายทอดคTานิยมหลักไปยังหนTวยปฏิบัติใหJยึดถือรTวมกัน คือ 

  - การเปCนทหารอาชีพ มีความมุTงม่ันในการทำดีท่ีสุดในการปฏิบัติงานเพ่ือผลสัมฤทธ์ิ

ของานซึ่งกTอใหJเกิดความภูมิใจในการทำงาน ประกอบดJวย มีวินัย มุTงผลสัมฤทธิ์ คิดสรJางนวัตกรรม มี

ความเปPนผูJนำ ซ่ือสัตยO ตรงไปตรงมา 

  - จงรักภักดี นJอมนำพระบรมราโชวาทและปฏิบัติตามคำสัตยOปฏิญาณเปPนท่ีไวJวางใจ

ในงานท่ีรับมอบปฏิบัติตTอผูJอ่ืนดJวยความเทTาเทียม สรJางคุณคTาในงาน เพ่ือประโยชนOสุขของประชาชน 

  - กล?าหาญ ไมTเกรงกลัวตTอภยันตรายที่จะเกอด ยืนหยัดในสิ่งที่ถูก เป¥ดเผยในสิ่งผิด 

ยอมรับคำวิจารณO ประเมินผลการปฏิบัติงานตามความเปPนจริง 

  - ทำงานเปCนทีม เคารพ รับฟDง และรTวมแสดงความคิดเห็น สนับสนุนใหJมีการทำงาน

รTวมกัน ส่ือสารอยTางเป¥ดเผย บูรณาการความคิดเปPนหน่ึงเดียว 

 จากการวิเคราะหOสภาพแวดลJอมปDจจัยภายในขJางตJนนั้น สามารถสรุปผลกระทบตTอการ

ประสานภารกิจดJานความมั ่นคง จากประเด็นการวิเคราะหO ด Jวยเครื ่องมือ McKinsey 7’S 

Framework รายละเอียดตามตารางท่ี 2.3 ดังน้ี 
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ตารางท่ี 2.3 การวิเคราะหOสภาพแวดลJอมปDจจัยภายใน ดJวย McKinsey 7’S Framework  

ประเด็นการวิเคราะหO 
ผลกระทบตTอการประสานภารกิจดJานความม่ันคง 

ประเด็นท่ีเปPนจุดแข็ง (S) ประเด็นท่ีเปPนจุดอTอน (W) 

โครงสรJางองคOกร 

(Structure) 

 

S1: มีโครงสรJางอัตราบรรจุและแบTงมอบ

ความรับผิดชอบท่ีชัดเจน 

S2: หนTวยงานมีกลไกการประสานงาน

รTวมกับ กอ.รมน. หนTวยงานพลเรือน 

ตำรวจทหารในการขับเคล่ือน

นโยบายสูTการปฏิบัติ ในการแกJไข

ปDญหาความม่ันคง และสอดรับกับ

ภัยคุกคามรูปแบบใหมT 

W1: โครงสรJางเปPนตามแผน/

นโยบายปรับเปล่ียนไดJยาก 

W2: การขับเคล่ือนเนJนการประสาน

ความรTวมมือ ไมTมีอำนาจส่ัง

การขJามหนTวยงาน 

กลยุทธขององคOกร 

(Strategy) 

 

S3: กำหนดวิสัยทัศนO พันธกิจ และ

กระบวนการการปฏิบัติงานท่ี

สอดคลJองกับแผนการปฏิบัติงาน

ของหนTวยเหนือในทุกระดับ 

S4 : มีการสรJางเครือขTาย พลังทางสังคม

ในการประสานความรTวมมือไปสูT

หนTวยปฏิบัติทุกภูมิภาค 

W3: ประเด็นการประสานความ

รTวมมือมีขอบเขตกวJางและมี

รายละเอียดการปฏิบัติมาก 

W4 : มีการขยายภารกิจเพ่ิมเติมโดย

หนTวยไมTมีความพรJอมในการ

ปฏิบัติงาน 

 

ระบบในการดำเนินงาน 

ขององคOกร (System) 

 

S5: มีการบังคับบัญชาท่ีเปPนเอกภาพ 

นำไปสูTการปฏิบัติงานในทิศทาง

เดียวกัน 

S6 : มีกระบวนการในการติดตาม เก็บ

รวบรวมขJอมูล และสถิติของ

สถานการณOความม่ันคงในทุกระดับ 

W5 : ขาดการถTายทอดยุทธศาสตรO/

แผนไปสูTการปฏิบัติอยTางเปPน

รูปธรรม 

ลักษณะแบบแผนหรือ 

พฤติกรรมของผูJบริการ 

องคOกร (Style) 

S7: ผูJบังคับบัญชามีความเปPนผูJนำ เปPน

แบบอยTาง มีความรูJความสามารถ 

และมีอำนาจเด็ดขาดในการตัดสินใจ 

S8: ผูJบังคับบัญชาสรJางขวัญกำลังใจ 

และมีความเอาใจใสTดูแลกำลังพล 

W6: การรายงานตามสายการบังคับ

บัญชาขาดความยืดหยุTน 

W7: การปฏิบัติงานยึดติดกับบุคคล

ใดบุคคลหน่ึง  
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บุคลากรในองคOกร 

(Staff) 

S9: กำลังพลมีความสามารถ และองคO

ความรูJท่ีหลากหลาย มีความพรJอม

ในการปฏิบัติงาน 

W8: ขาดแรงจูงใจพัฒนาตัวเอง  การ

เติบโตในอาชีพจำกัด 

W9: มีกำลังพลไมTเพียงพอในการ

ปฏิบัติงานตามนโยบาย 

ความรูJความสามารถ

ของบุคลากร (Skill) 

S10: กำลังพลมีความรูJความสามารถ  

ในการปฏิบัติงานท่ีสอดคลJองตาม 

       ภารกิจท่ีไดJรับ 

S11 : มีการประยุกตOใชJระบบดิจิทัลและ

ฐานขJอมูลขนาดใหญTในการ

สนับสนุนงานดJานความม่ันคงและ

ใหJอำนวยความสะดวกในการ

ปฏิบัติงาน 

 

W10 : ขาดแผนการพัฒนาบุคลากร

ของหนTวยงานใหJมีความ

เช่ียวชาญเฉพาะทาง 

W11 : ขาดเคร่ืองมือสนับสนุนการ

พัฒนาทักษะและการ

ปฏิบัติงาน 

W12 : ขาดการถTายทอดองคOความรูJ/

ประสบการณOในการปฏิบัติงาน

อยTางเปPนระบบ 

คTานิยม (Shared 

Value) 

S12: กำลังพลยึดถือคTานิยมรTวมใน   

        การเปPนทหารอาชีพ จงรักภักดี  

        กลJาหาญ มุTงม่ัน ทำงานเปPนทีม 

S13 : กำลังพลปฏิบัติงานดJวยความ 

        ซ่ือสัตยO โปรTงใส มีคุณธรรมและ  

        จริยธรรม  

S14 : ใชJหลักคิด เขJาใจ เขJาถึง พัฒนา  

      และหลักเศรษฐกิจพอเพียง ใน  

      การสรJางการมีสTวนรTวมของ 

      ประชาชน 

W13: ขาดการสTงเสริมคTานิยม และ

การสรJางจุดหมายรTวมกันของ

องคOกร 

W14 : มีขJอจำกัดในการสรJางสรรคO

แนวความคิดในส่ิงใหมT 

 

2.3 การวิเคราะห=สภาวะแวดล-อมทางยุทธศาสตร= (STRATEGIC ANALYSIS : 

FORESIGHT, SWOT, TOWS, ETC.) 

การวิเคราะหOประเมินสภาพแวดลJอมระดับหนTวยงานที่เกี่ยวขJองกับการประสานภารกิจดJาน

ความม่ันคงท้ังภายในและภายนอกเปPนการวิเคราะหOสภาพแวดลJอมเพ่ือคJนหาปDจจัยท่ีมีอิทธิพลตTอการ

ประสานงาน โดยวิเคราะหOสภาพแวดลJอมภายนอกองคOกรจากเครื่องมือ STEEPM Analysis และ

วิเคราะหOสภาพแวดลJอมภายในองคOกรจากใชJกรอบแนวคิด McKinsey 7’S Framework  สรุปไดJดังน้ี 
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2.3.1 กรอบแนวคิด SWOT Analysis 

 จากการวิเคราะหOสภาพแวดลJอมภายนอกองคOกรจากเครื ่องมือ STEEPM และวิเคราะหO

สภาพแวดลJอมภายในองคOกรจากใชJกรอบแนวคิด McKinsey 7’S Framework  ขJางตJนแลJวนั้น เม่ือ

นำมาวิเคราะหOสภาพแวดลJอมทางยุทธศาสตรOโดยใชJกรอบแนวคิด SWOT Analysis สามารถสรุปไดJ

ตามตารางท่ี 2.4 ดังน้ี 

ตารางท่ี 2.4 การวิเคราะหOสภาพแวดลJอมทางยุทธศาสตรO 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ4อน (Weaknesses) 

S1: มีโครงสรJางอัตราบรรจุและแบTงมอบความ

รับผิดชอบท่ีชัดเจน 

S2: หนTวยงานมีกลไกการประสานงานรTวมกับ   

    กอ.รมน. หนTวยงานพลเรือน ตำรวจทหารใน  

    การขับเคล่ือนนโยบายสูTการปฏิบัติ ในการ 

    แกJไขปDญหาความม่ันคง และสอดรับกับภัย  

    คุกคามรูปแบบใหมT 

S3: กำหนดวิสัยทัศนO พันธกิจ และกระบวนการการ

ปฏิบัติงานท่ีสอดคลJองกับแผนการปฏิบัติงาน

ของหนTวยเหนือในทุกระดับ 

S4 : มีการสรJางเครือขTาย พลังทางสังคมในการ 

     ประสานความรTวมมือไปสูTหนTวยปฏิบัติทุก 

     ภูมิภาค 

S5: มีการบังคับบัญชาท่ีเปPนเอกภาพ นำไปสูTการ

ปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 

S6 : มีกระบวนการในการติดตาม เก็บรวบรวม 

     ขJอมูล และสถิติของสถานการณOความม่ันคง 

     ในทุกระดับ 

S7: ผูJบังคับบัญชามีความเปPนผูJนำ เปPนแบบอยTาง มี

ความรูJความสามารถ และมีอำนาจเด็ดขาดใน

การตัดสินใจ 

S8: ผูJบังคับบัญชาสรJางขวัญกำลังใจ และมี 

     ความเอาใจใสTดูแลกำลังพล 

W1: โครงสรJางเปPนตามแผน/นโยบายปรับเปล่ียนไดJ

ยาก 

W2: การขับเคล่ือนเนJนการประสานความ 

      รTวมมือ ไมTมีอำนาจส่ังการขJามหนTวยงาน 

W3: ประเด็นการประสานความรTวมมือมีขอบเขตกวJาง

และมีรายละเอียดการปฏิบัติมาก 

W4 : มีการขยายภารกิจเพ่ิมเติมโดยหนTวยไมTมีความ

พรJอมในการปฏิบัติงาน 

W5 : ขาดการถTายทอดยุทธศาสตรO/แผนไปสูT  

      การปฏิบัติอยTางเปPนรูปธรรม 

W6: การรายงานตามสายการบังคับบัญชาขาดความ

ยืดหยุTน 

W7: การปฏิบัติงานยึดติดกับบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

W8: ขาดแรงจูงใจพัฒนาตัวเอง  การเติบโตในอาชีพ

จำกัด 

W9: มีกำลังพลไมTเพียงพอในการปฏิบัติงานตาม 

     นโยบาย 

W10 : ขาดแผนการพัฒนาบุคลากรของหนTวยงานใหJมี

ความเช่ียวชาญเฉพาะทาง 

W11 : ขาดเคร่ืองมือสนับสนุนการพัฒนาทักษะและ

การปฏิบัติงาน 

W12 : ขาดการถTายทอดความรูJและประสบการณO 

        ในการปฏิบัติงานอยTางเปPนระบบ 
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S9: กำลังพลมีความสามารถ และองคOความรูJท่ี 

     หลากหลาย มีความพรJอมในการปฏิบัติงาน 

S10: กำลังพลมีความรูJความสามารถ  ในการ 

ปฏิบัติงานท่ีสอดคลJองตามภารกิจท่ีไดJรับ 

S11 : มีการประยุกตOใชJระบบดิจิทัลและฐานขJอมูล

ขนาดใหญTในการสนับสนุนงานดJานความม่ันคง

และใหJอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน 

S12: กำลังพลยึดถือคTานิยมรTวมในการเปPน 

      ทหารอาชีพ จงรักภักดี กลJาหาญ มุTงม่ัน  

      ทำงานเปPนทีม 

S13 : กำลังพลปฏิบัติงานดJวยความซ่ือสัตยO  

      โปรTงใส มีคุณธรรมและ จริยธรรม  

S14 : ใชJหลักคิด เขJาใจ เขJาถึง พัฒนาและหลัก 

       เศรษฐกิจพอเพียง ในการสรJางการมีสTวน 

      รTวมของประชาชน 

W13: ขาดการสTงเสริมคTานิยม และการสรJางจุดหมาย

รTวมกันขององคOกร 

W14 : มีขJอจำกัดในการสรJางสรรคOแนวความคิด 

    ในส่ิงใหมT 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 

O1 : ประชาชนเช่ือม่ันและรTวมใหJขJอมูลกับ  

       หนTวยงานดJานความม่ันคง 

O2 :  มีนโยบาย/มาตรการรองรับการโจมตีทาง 

ขJอมูลขTาวสารทางไซเบอรOจากหนTวยงาน

ภายนอก 

O3 : หนTวยเหนือใหJความสำคัญตTอการเพ่ิมขีด  

      ความสามารถดJานเทคโนโลยีดิจิทัล และ 

      ทักษะดิจิทัล ในการปฏิบัติงานของหนTวย  

      รTวมกัน 

O4 : หนTวยเหนือใหJความสำคัญและสนับสนุน 

      การปฏิบัติงาน 

O5 : มีระเบียบ หรือมาตรการการควบคุมและ 

      ปhองกันสุขอนามัยท่ีเหมาะสม 

O6 : หนTวยมีไดJรับความรTวมมือ มีการแลก 

      เปล่ียนขJอมูลและรTวมทำกิจกรรมจาก   

T1 : มีความขัดแยJงทางความคิดและอุดมการณOจาก

คนตTางวัย 

T2 : การแสดงความคิด/แลกเปล่ียนขJอมูลท่ีไมT 

     เปPนความจริง ไมTสมบูรณO 

T3: หนTวยมีระดับความเส่ียงสูงตTอการถูกโจมตี/

โจรกรรมดJานขJอมูลขTาวสารทางไซเบอรOจาก

บุคคล/กลุTมบุคคล/หนTวยงานภายนอก 

T4 : หนTวยเหนือจัดสรรงบประมาณไมTสอดคลJองกับ

ภารกิจของหนTวย 

T5 : หนTวยไดJรับผลกระทบจากภาวะผันผวน  

     ของเศรษฐกิจ 

T6 : ภาวะโรคระบาดทำใหJการ 

     ปฏิบัติงานลTาชJา 

T7 : หนTวยปฏิบัติงานซ้ำซJอนหรือขัดแยJงกับหนTวยอ่ืน 

T8 : ขาดความตTอเน่ืองในการปฏิบัติงาน 
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      นขต.บก.ทท. เหลTาทัพ และ หนTวยงาน 

      ภายนอก 

O7 : บทบาทของทหารท่ีชัดเจน และสามารถ 

      เขJาถึงประชาชนไดJทุกพ้ืนท่ี 

O8 : มีกฎหมาย กฎระเบียบ บังคับใชJท่ีชัดเจน 

     เน่ืองจากการหมุนเวียนกำลังพลของหนTวย 

T9 : กฎหมาย กฎระเบียบ มาตรการ 

     ไมTครอบคลุมภารกิจ การบังคับใชJไมT 

     จริงจัง และลJาสมัย 

 การกำหนดค1าน้ำหนักคะแนนการประเมินสภาวะแวดล?อมภายในและภายนอก 

  ผูJศึกษาไดJจัดทำแบบวิเคราะหOเพื่อหาคTาถTวงน้ำหนักสภาวะแวดลJอมภายในและ

ภายนอก และสTงตTอใหJกลุTมตัวอยTางท้ังท่ีเปPนกำลังพลของสำนักงานประสานภารกิจดJานความม่ันคงกับ

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร จำนวน 5 ทTาน เพื่อใหJคะแนนถTวงน้ำหนักราย

ประเด็น โดยกำหนดใหJคะแนนถTวงน้ำหนักรวมทุกขJอมีคTาไมTเกิน 1 ซ่ึงสรุปไดJดังตามตารางท่ี 2.5 ดังน้ี 

ตารางท่ี 2.5 คTาน้ำหนักของรายการปDจจัยสภาวะแวดลJอมภายใน 

                               คนที ่

รายการปSจจัยภายใน 
1 2 3 4 5 

คCาน้ำหนัก 

คะแนนเฉลี่ย 

S1: Structure 0.15 0.1 0.1 0.15 0.15 0.13 

S2: Strategy 0.25 0.25 0.2 0.2 0.25 0.23 

S3: System 0.15 0.1 0.15 0.15 0.15 0.14 

S4: Style 0.1 0.1 0.1 0.15 0.15 0.12 

S5: Staff 0.15 0.15 0.2 0.1 0.1 0.14 

S6: Skills 0.1 0.2 0.15 0.15 0.1 0.14 

S7: Shared Values 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 

น้ำหนักคะแนนรวม 1 1 1 1 1 1 

 จากตารางขJางตJน พบวTาปDจจัยที่มีความสำคัญตTอการดำเนินงานของสำนักงานประสาน

ภารกิจดJานความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เรียงลำดับจากมาก-

นJอย ไดJดังนี้ กลยุทธOขององคOกร (Strategy) ระบบการปฏิบัติงานขององคOกร (System)  บุคลากรใน

องคOกร (Staff)  ความรูJความสามารถของบุคลากร (Skills) โครงสรJางองคOกร (Structure) ลักษณะ

แบบแผนหรือพฤติกรรมของผูJบริการองคOกร (Style) คTานิยมขององคOกร (Shared Values) ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 2.6 คTาน้ำหนักของรายการปDจจัยสภาวะแวดลJอมภายนอก 

                                       

 

รายการปDจจัยภายนอก 

1 2 3 4 5 

คTาน้ำหนัก 

คะแนน

เฉล่ีย 

S: Socio-cultural Factor 0.15 0.15 0.15 0.15 0.2 0.16 

T: Technological Factor 0.15 0.2 0.1 0.15 0.15 0.15 

E: Economic Factor 0.2 0.15 0.15 0.15 0.15 0.16 

E: Environmental Factor 0.1 0.1 0.15 0.1 0.1 0.11 

P: Political Factor 0.15 0.15 0.2 0.2 0.15 0.17 

M: Military 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

น้ำหนักคะแนนรวม 1 1 1 1 1 1 

 

จากตารางขJางตJน พบวTาปDจจัยที่มีความสำคัญตTอการดำเนินงานของสำนักงานประสาน

ภารกิจดJานความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เรียงลำดับจากมาก-

นJอย ไดJดังน้ี ปDจจัยดJานการทหาร (Military) ปDจจัยดJานการเมือง  (Political Factor)  ปDจจัยดJาน

สังคมวัฒนธรรม (Socio-cultural Factor)  ปDจจัยดJานเศรษฐกิจ (Economic Factor) ปDจจัยดJาน

เทคโนโลยี (Technological Factor) และ ป Dจจ ัยด Jานส ิ ่งแวดลJอม (Environmental Factor) 

ตามลำดับ 

 การวิเคราะหNองคNกรโดยการประเมินสภาวะแวดล?อมภายในและภายนอก 

 ผู JศึกษาวิจัยไดJสัมภาษณOกำลังพลของสำนักงานประสานภารกิจดJานความมั่นคงกับกอง

อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (สง.ปรมน.ยก.ทหาร) และหนTวยงานที่เกี่ยวขJอง  

กับการจัดทำแผนของหนTวยงาน จำนวน 7 ทTาน เพื่อใหJประเมินประเด็นที่จะมีผลกระทบตTอการ

ดำเนินงานของสำนักงานฯ โดยใหJเปPนลำดับคะแนนจาก “0” หมายถึง ประเด็นดังกลTาวไมTมี

ผลกระทบตTอการดำเนินงานของสำนักงานฯ จนถึง “5” หมายถึง ประเด็นดังกลTาวมีผลกระทบตTอการ

ดำเนินงานของสำนักงานฯ มากท่ีสุด ซ่ึงสามารถสรุปคะแนนเฉล่ียไดJดังตารางท่ี 2.7 และ 2.8 ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

คนท่ี 
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ตารางท่ี 2.7 คTาคะแนนเฉล่ียสภาวะแวดลJอมภายใน 

ประเด็นสำคัญ 
จุดแข็ง: Strengths จุดอ9อน: Weaknesses 

คะแนนเฉลี่ย Strengths คะแนนเฉลี่ย Weaknesses 

S1: Structure 

 

4.14  S1 3.43 W1 

3.71 S2 4.00 W2 

S2: Strategy 4.43  S3 4.29  W3 

4.00  S4 4.00 W4 

S3: System 4.43  S5 4.14  W5 

3.00 S6   

S4: Style 4.43  S7 3.14 W6 

4.00  S8 4.29  W7 

S5: Staff 3.43 S9 3.57 W8 

   4.57  W9 

S6: Skills 3.14 S10 3.86 W10 

 3.43 S11 4.00 W11 

   4.29  W12 

S7: Shared Values 3.86 S12 3.14 W13 

 3.86 S13 3.86 W14 

 3.43 S14   

รวมคะแนนเฉล่ีย 3.89  3.64  

 

ตารางท่ี 2.8 คTาคะแนนเฉล่ียสภาวะแวดลJอมภายนอก 

ประเด็นสำคัญ 
โอกาส: Opportunities อุปสรรค: Threats 

คะแนนเฉล่ีย Opportunities คะแนนเฉล่ีย Threats 

S:Socio-cultural Factor 3.71 O1 4.29  T1 

  3.43 T2 

T:Technological Factor 3.71 O2 4.71  T3 

3.86  O3   

E: Economic Factor 3.57 O4 3.86  T4 

  2.71 T5 
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E:Environmental 

Factor 

3.86  O5 3.57  T6 

    

P: Political Factor 4.00  O6 2.86 T7 

  3.86  T8 

M : Military 4.43  O7 3.43 T9 

4.00  O8   

รวมคะแนนเฉล่ีย 4.21  3.74  

 จากตารางที่ 2.7 และ 2.8 ไดJแสดงคะแนนเฉล่ียท่ีกลุTมตัวอยTางประเมินวTามีผลกระทบตTอการ

ประสานภารกิจดJานความมั่นคง โดยปDจจัยที่เปPนเชิงบวก ไดJแกT จุดแข็ง (Strengths) และโอกาส 

(Opportunities) มีจำนวนเปPนบวก (+) และปDจจัยที่เปPนเชิงลบ ไดJแกT จุดอTอน (Weaknesses) และ

ภัยคุกคาม (Threats) มีจำนวนเปPนลบ (-) จากการประเมินของกลุTมตัวอยTาง พบวTาปDจจัยท่ีเปPนจุดแข็ง

ไดJคะแนนรวมเฉลี่ย +3.89 คะแนน และปDจจัยที่เปPนจุดอTอนไดJคะแนนรวมเฉลี่ย -3.64 คะแนน ซ่ึง

สรุปผลไดJวTาองคOกรมีปDจจัยที่เปPนจุดแข็ง +0.25 ในขณะที่ปDจจัยภายนอกที่เปPนโอกาสไดJคะแนนรวม

เฉลี่ย +4.21 คะแนน และปDจจัยที่เปPนภัยคุกคามไดJคะแนนรวมเฉลี่ย -3.74 คะแนน สรุปไดJวTาปDจจัย

ภายนอกเปPนโอกาส +0.47 

ค1าคะแนนถ1วงน้ำหนักและสรุปผลการวิเคราะหNสภาวะแวดล?อมภายในและภายนอก 

 ผู JศึกษาไดJคำนวณและกำหนดคTาน้ำหนักของคะแนนในการประเมินสภาวะแวดลJอมท้ัง

ภายในและภายนอกแลJว รายละเอียดปรากฎดัง ตารางที่ 2.7 และ 2.8  โดยคTาคะแนนถTวงน้ำหนักจะ

หมายถึงระดับความรุนแรงของผลกระทบตTอความสำเร็จของการประสานภารกิจดJานความมั่นคง โดย

คTาน้ำหนักที่มากจะมีผลกระทบตTอการประสานภารกิจดJานความมั่นคงท่ีรุนแรงกวTาคTาน้ำหนักที่นJอย

กวTา ทั้งนี้คTาคะแนนถTวงน้ำหนักจะถูกนำไปใชJในการจัดลำดับความสำคัญของปDจจัยที่มีผลตTอการ

ประสานภารกิจดJานความม่ันคงตTอไป ซ่ึงมีผลดังตารางท่ี 2.9 และ 2.10 ดังน้ี 

ตารางท่ี 2.9 สรุปผลคะแนนถTวงน้ำหนักสภาวะแวดลJอมภายใน 

รายการปSจจัย

ภายใน 

คCาน้ำหนัก 

(1) 

คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย x คCาน้ำหนัก 

สรุปผล Strengths  

(2) 

Weaknesses 

(3) 

Strengths 

(2) x (1) 

Weaknesses 

(3) x (1) 

S1: Structure 0.13 3.93 3.72 0.51 0.48 0.03 

S2: Strategy 0.25 4.22 4.15 1.06 1.04 0.02 

S3: System 0.15 3.72 4.14 0.56 0.62 -0.06 

S4: Style 0.12 4.22 3.72 0.51 0.56 -0.05 
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S5: Staff 0.11 3.47 4.07 0.38 0.49 -0.11 

S6: Skills 0.12 3.29 4.05 0.39 0.49 -0.1 

S7: Shared 

Values 
0.12 3.72 3.50 0.45 0.42 0.03 

รวมคะแนนเฉล่ีย +3.86 -4.1 -0.24 

ตารางท่ี 2.10  สรุปผลคะแนนถTวงน้ำหนักสภาวะแวดลJอมภายนอก 

รายการปSจจัยภายนอก 

คCา

น้ำหนัก 

(1) 

คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย x คCาน้ำหนัก 

สรุปผล Opportunities 

(2) 

Threats  

(3) 

Opportunities 

(2) x (1) 

Threats  

(3) x (1) 

S:Socio-cultural 

Factor 
0.16 3.71 3.86 0.59 0.62 0.04 

T:Technological 

Factor 
0.15 3.79 4.57 0.57 0.69 -0.08 

E: Economic 

Factor 
0.16 3.57 3.26 0.57 0.52 0.08 

E:Environmental 

Factor 
0.11 3.86 3.29 0.42 0.36 0.12 

P: Political Factor 0.17 4.00 3.80 0.68 0.65 0.06 

M : Military 0.25 4.22 3.88 1.06 0.97 0.16 

รวมคะแนนเฉล่ีย +3.89 -3.67 +0.22 

  จากตารางที่ 2.9 และ 2.10 ไดJแสดงคTาคะแนนเฉลี่ยที่ถTวงน้ำหนักแลJว พบวTาปDจจัยที่เปPน 

จุดแข็งไดJคะแนนรวมเฉลี่ย +3.86 คะแนน และปDจจัยที ่เปPนจุดอTอนไดJคะแนนรวมเฉลี่ย -4.10 

คะแนน ซึ่งสรุปผลไดJวTาองคOกรมีปDจจัยที่เปPนจุดอTอน -0.24 ในขณะที่ปDจจัยภายนอกที่เปPนโอกาสไดJ

คะแนนรวมเฉลี่ย +3.89 คะแนน และปDจจัยที่เปPนภัยคุกคามไดJคะแนนรวมเฉลี่ย -3.67 คะแนน สรุป

ไดJวTาองคOกรมีปDจจัยท่ีเปPนโอกาส +0.22 

2.3.2 การประเมินตำแหนrงทางยุทธศาสตร<ขององค<กร 

  การวิจัยครั้งนี้ใชJแนวคิด TOWS Matrix ซึ่งเปPนการวิเคราะหOขJอมูลปDจจัยภายนอก

และปDจจัยภายในที่ไดJถTวงน้ำหนักคะแนน และระบุตำแหนTงในกราฟเรดารO ที่ plot ระหวTางปDจจัย

ภายนอกและปDจจัยภายในนั้น จะสามารถระบุตำแหนTงทางยุทธศาสตรO (Strategic Position) ของ

องคOกรทำไดJ โดยสามารถแบTงตำแหนTงทางยุทธศาสตรOไดJเปPน 4 พ้ืนท่ีท่ีมีความหมายตTางกัน ดังน้ี 
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 1) S-O เปPนตำแหนTงท่ีแสดงวTาองคOกรมีจุดแข็งท่ีสอดคลJองกับโอกาส องคOกรประเภทน้ีจึงควร

กำหนดทิศทางและกลยุทธNเชิงรุก เพ่ือรักษาความไดJเปรียบเชิงยุทธศาสตรO 

 2) W-O เปPนตำแหนTงที่แสดงถึงโอกาสที่ไดJเปรียบ แตTภาพรวมภายในองคOกรมีจุดอTอนท่ี

ตJองการการแกJไข ดังนั้นองคOกรประเภทนี้ควรดำเนินกลยุทธNเชิงแก?ไข ที่มุTงเนJนการพัฒนาองคOกร 

(Turnaround) เพ่ือแกJไขจุดอTอน และสรJางจุดแข็งในการแขTงขัน 

 3) S-T เปPนตำแหนTงท่ีระบุความองคOกรสามารถพ่ึงพาตัวเองไดJจากจุดแข็งภายใน แมJวTาปDจจัย

ภายนอกจะไมTเอ้ือตTอการเติบโตก็ตาม องคOกรประเภทน้ีควรดำเนินกลยุทธNเชิงปiองกัน  เพ่ือใชJจุดแข็ง

ขององคOกรในการแกJไขวิกฤต หรือสรJางโอกาส 

 4)  W-T เปPนตำแหนTงที่แสดงใหJเห็นถึงสิ่งที่อาจจะเปPนวิกฤตในอนาคต ดังนั้น องคOกรที่อยูTใน

ตำแหนTงทางยุทธศาสตรOนี้ ควรเรTงการดำเนินกลยุทธNเชิงรับ โดยแกJไขจุดอTอนหรือหลีกเลี่ยงภัย

คุกคามท่ีเปPนปDญหา เพ่ือหลีกเล่ียงหรือบรรเทาความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน 

 ตำแหน1งทางยุทธศาสตรNของหน1วยงาน 

  จากขJอมูลการวิเคราะหOขJอมูล ที่ไดJจากตารางสรุปผลคะแนนถTวงน้ำหนักปDจจัย

ภายนอกและปDจจัยภายในดJวย แนวคิด TOWS Matrix นั้น สามารถจัดทำเปPนกราฟเรดารO เพื่อแสดง

ตำแหนTงทางยุทธศาสตรO (Strategic Position) ไดJดังน้ี 

 
แผนภาพท่ี 2.2 ตำแหน1งทางยุทธศาสตรN (Strategic Position) ของ 

สำนักงานประสานภารกิจด?านความม่ันคง 

 

 จากแผนภาพที่ 2.2 แสดงใหJเห็นถึงตำแหนTงทางยุทธศาสตรOของสำนักงานประสานภารกิจ

ดJานความมั่นคง พบวTา ตำแหนTงทางยุทธศาสตรOตTอการประสานภารกิจดJานความมั่นคงที่ไดJมีความ

รุนแรงของปDจจัยภายนอกนJอยกวTาและปDจจัยภายใน ดังนั้นการกำหนดกลยุทธOในการดำเนินงานควร
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จะเปPนรูปแบบของกลยุทธNเชิงแก?ไข (W-O) ที่มุTงเนJนการพัฒนาองคOกร (Turnaround) เพื่อแกJไข

จุดอTอน และสรJางโอกาสในการแขTงขัน 

 นอกจากนี้ยังสามารถวิเคราะหOปDจจัยที่เกี่ยวขJอง เพื่อกำหนดกลยุทธOสนับสนุนเพิ่มเติมจาก

ความรุนแรงในระดับที่รองลงมาในรูปแบบของกลยุทธเชิงรุก (S-O) กลยุทธOเชิงปhองกัน  (S-T) และ  

กลยุทธOเชิงรับ (W-T) ตามลำดับ สำหรับการรักษาความไดJเปรียบเชิงยุทธศาสตรOเพ่ิมข้ึน 

2.3.3 การวิเคราะห< TOWS Matrix  

เครื่องมือการสรJางกลยุทธOจากสภาพแวดลJอมและสถานการณOปDจจุบันขององคOกร มีการ

วิเคราะหOตTอยอดมาจาก SWOT Analysis และตำแหนTงทางยุทธศาสตรO (Strategic Position) ดJวย

การจับคูTสภาพแวดลJอมภายในและภายนอกขององคOกร โดยเรียงลำดับความสำคัญของจุดแข็ง 

(Strengths : S) จุดอTอน (Weaknesses : W) โอกาส (Opportunities : O) และอุปสรรค (Threat : 

T) จากคะแนนคTาเฉล่ียมากสุด 5 อันดับแรก ดังน้ี 

1) ลำดับจุดแข็ง (Strengths : S) จำนวน 5 อันดับ (6 ประเด็น) ดังน้ี 

 S5: มีการบังคับบัญชาท่ีเปPนเอกภาพ นำไปสูTการปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 

 S7: ผูJบังคับบัญชามีความเปPนผูJนำ เปPนแบบอยTาง มีความรูJความสามารถ และมี 

     อำนาจเด็ดขาดในการตัดสินใจ 

 S3: กำหนดวิสัยทัศนO พันธกิจ และกระบวนการการปฏิบัติงานท่ีสอดคลJองกับ 

     แผนการปฏิบัติงานของหนTวยเหนือในทุกระดับ 

 S1: มีโครงสรJางอัตราบรรจุและแบTงมอบความรับผิดชอบท่ีชัดเจน 

 S4 : มีการสรJางเครือขTาย พลังทางสังคมในการประสานความรTวมมือไปสูTหนTวย 

      ปฏิบัติทุกภูมิภาค 

 S8: ผูJบังคับบัญชาสรJางขวัญกำลังใจ และมีความเอาใจใสTดูแลกำลังพล 

2) จุดอTอน (Weaknesses : W) จำนวน 5 อันดับ (5 ประเด็น)  ดังน้ี 

 W9: มีกำลังพลไมTเพียงพอในการปฏิบัติงานตามนโยบาย 

 W3: ประเด็นการประสานความรTวมมือมีขอบเขตกวJางและมีรายละเอียดการปฏิบัติ 

 W7: การปฏิบัติงานยึดติดกับบุคคลใดบุคคลหน่ึง  

 W12 : ขาดการถTายทอดความรูJและประสบการณOในการปฏิบัติงานอยTางเปPนระบบ 

 W5 : ขาดการถTายทอดยุทธศาสตรO/แผนไปสูT การปฏิบัติอยTางเปPนรูปธรรม 

3) โอกาส (Opportunities : O) จำนวน 5 อันดับ (5 ประเด็น) ดังน้ี 

 O7 : บทบาทของทหารท่ีชัดเจน และสามารถเขJาถึงประชาชนไดJทุกพ้ืนท่ี 
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 O6 : หนTวยมีไดJรับความรTวมมือ มีการแลกเปลี่ยนขJอมูลและรTวมทำกิจกรรมจาก  

        นขต.บก.ทท. เหลTาทัพ และ หนTวยงานภายนอก 

 O8 : มีกฎหมาย กฎระเบียบ บังคับใชJท่ีชัดเจน 

 O5 : มีระเบียบ หรือมาตรการการควบคุมและปhองกันสุขอนามัยท่ีเหมาะสม 

 O3 : หนTวยเหนือใหJความสำคัญตTอการเพิ่มขีด  ความสามารถดJานเทคโนโลยีดิจิทัล 

       และทักษะดิจิทัล ในการปฏิบัติงานของหนTวยรTวมกัน 

4) อุปสรรค (Threat : T) จำนวน 5 อันดับ (5 ประเด็น) ดังน้ี 

 T3 : หนTวยมีระดับความเสี่ยงสูงตTอการถูกโจมตี/โจรกรรมขJอมูลขTาวสารทางไซเบอรO 

  T1 : มีความขัดแยJงทางความคิดและอุดมการณOจากคนตTางวัย 

 T4 : หนTวยเหนือจัดสรรงบประมาณไมTสอดคลJองกับภารกิจของหนTวย 

 T8 : ขาดความตTอเน่ืองในการปฏิบัติงานเน่ืองจากการหมุนเวียนกำลังพลของหนTวย 

 T6 : ภาวะโรคระบาดทำใหJการปฏิบัติงานลTาชJา 

 จากการเรียงลำดับความสำคัญของ SWOT Analysis ในขJางตJนแลJวนั ้น สามารถนำมา

วิเคราะหOกลยุทธOเชิงรุก (S-O) กลยุทธOเชิงแกJไข (W-O) กลยุทธOเชิงปhองกัน (S-T) และกลยุทธOเชิงรับ 

(W-T) ไดJตามตารางท่ี 2.11 ดังน้ี 

ตารางท่ี 2.11 การวิเคราะหO TOWS Matrix 
 จุดแข็ง (strengths) 

S5: มีการบังคับบัญชาท่ีเปCนเอกภาพ นำไปสูLการ

ปฏิบัติงานในทิศทางเดียวกัน 

S7: ผูVบังคับบัญชามีความเปCนผูVนำ เปCนแบบอยLาง มี

ความรูVความสามารถ และมีอำนาจเด็ดขาดใน

การตัดสินใจ 

S3: กำหนดวิสัยทัศน\ พันธกิจ และกระบวนการการ

ปฏิบัติงานท่ีสอดคลVองกับแผนการปฏิบัติงาน

ของหนLวยเหนือในทุกระดับ 

S1: มีโครงสรVางอัตราบรรจุและแบLงมอบความ

รับผิดชอบท่ีชัดเจน 

S4 : มีการสรVางเครือขLาย พลังทางสังคมในการ

ประสานความรLวมมือไปสูLหนLวยปฏิบัติทุก

ภูมิภาค 

S8: ผูVบังคับบัญชาสรVางขวัญกำลังใจ และมีความ

เอาใจใสLดูแลกำลังพล 

จุดอLอน (weaknesses) 

W9: ม ี กำล ั งพลไม L เพ ี ยงพอในการ

ปฏิบัติงานตามนโยบาย 

W3: ประเด็นการประสานความรLวมมือ

มีขอบเขตกวVางและมีรายละเอียด

การปฏิบัติมาก 

W7: การปฏิบัติงานยึดติดกับบุคคลใด

บุคคลหน่ึง  

W12 : ขาดการถLายทอดความรูVและ

ประสบการณ\ในการปฏิบัติงานอยLาง

เปCนระบบ 

W5 : ขาดการถLายทอดยุทธศาสตร\/แผน

ไปสูLการปฏิบัติอยLางเปCนรูปธรรม 

โอกาส (opportunities) 

O7 : บทบาทของทหารท่ีชัดเจน และสามารถ

เขVาถึงประชาชนไดVทุกพ้ืนท่ี 

O6 : หนLวยมีไดVรับความรLวมมือ มีการ

แลกเปล่ียนขVอมูลและรLวมทำกิจกรรมจาก 

กลยุทธ\เชิงรุก (S-O) 

(S4/O7/O6/O3)  

1) จัดทำคูLมือและกระบวนการถLายทอดองค\ความรูV

ท่ีเก่ียวขVอง 

2) จัดทำฐานขVอมูลเพ่ือรวบรวมขVอมูลดVานความ

ม่ันคงท่ีเก่ียวขVอง 

กลยุทธ'เชิงแก-ไข (W-O) 

(W3/W5/O7/O6) 

1) จัดทำแผนการประสานภารกิจดVาน

ความม่ันคงจากการบูรณาการความ

รLวมมือระหวLางหนLวยงาน 

ปSจจัยภายนอก 

ปSจจัยภายใน 
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นขต.บก.ทท. เหลLาทัพ และ หนLวยงาน

ภายนอก 

O8 : มีกฎหมาย กฎระเบียบ บังคับใชVท่ีชัดเจน 

O5 : มีระเบียบ หรือมาตรการการควบคุมและ

ปwองกันสุขอนามัยท่ีเหมาะสม 

O3 : หนLวยเหนือใหVความสำคัญตLอการเพ่ิมขีด  

ความสามารถดVานเทคโนโลยีดิจิทัล และทักษะ

ดิจิทัล ในการปฏิบัติงานของหนLวยรLวมกัน 

2) จัดทำตVนแบบการประสานภารกิจกับ

หนLวยในพ้ืนท่ี 

3) สรVางเครือขLายการประสานภารกิจ 

ระหวLางหนLวย 

4) สรVางการยอมรับและความเขVาใจ 

(W9/W7/W5/O6/O3) 

1) จัดการประชุม สัมมนา อบรม และ

รLวมหารือการปฏิบัติงานใหVกับกำลังพล

ของหนLวยและหนLวยท่ีเก่ียวขVอง 

2) จัดใหVกำลังพลเขVารับการอบรม

หลักสูตรภายนอกหนLวยท่ีสอดคลVองกับ

การปฏิบัติงาน 

(W5/W3/O7/O6) 

1) จัดทำคูLมือและกระบวนการถLายทอด

องค\ความรูVท่ีเก่ียวขVอง 

2) จัดทำฐานขVอมูลเพ่ือรวบรวมขVอมูล

ดVานความม่ันคงท่ีเก่ียวขVอง 

ภัยคุกคาม (threats) 

T3: หนLวยมีระดับความเส่ียงสูงตLอการถูกโจมตี/

โจรกรรมดVานขVอมูลขLาวสารทางไซเบอร\จาก

บุคคล/กลุLมบุคคล/หนLวยงานภายนอก 

T1 : มีความขัดแยVงทางความคิดและอุดมการณ\

จากคนตLางวัย 

T4 : หนLวยเหนือจัดสรรงบประมาณไมLสอดคลVอง

กับภารกิจของหนLวย 

T8 : ขาดความต Lอเน ื ่ องในการปฏ ิบ ัต ิ งาน

เน่ืองจากการหมุนเวียนกำลังพลของหนLวย 

T6 : ภาวะโรคระบาดทำใหVการปฏิบัติงานลLาชVา 

กลยุทธ\เชิงปwองกัน (S-T) 

(S5/S3/T1) 

1) ทบทวนสภาพแวดลVอมและปรับปรุงแผนการ

ประสานภารกิจดVานความม่ันคงจากการบูรณาการ

ความรLวมมือระหวLางหนLวยงานใหVทันสมัย 

กลยุทธ\เชิงรับ (W-T) 

(T3/W12) 

1) จัดใหVกำลังพลเขVารับการอบรม

หลักสูตรภายนอกหนLวยเพ่ือ

เตรียมพรVอมการโจมตีทางไซเบอร\ 

2) สรVางเครือขLายความรLวมมือพรVอมรับ

การโจมตีทาง 

ไซเบอร\ 
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บทที่ 3 
แผนขององค.กร 

 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค8เพื่อศึกษาแนวคิดการจัดทำแผนปฏิบัติราชการเพื่อการประสานภารกิจดIาน

ความมั่นคง ของ สำนักงานประสานภารกิจดIานความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน กรม

ยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (พ.ศ.2566 – 2570) และการตรวจสอบสภาพแวดลIอมภายในและ

ภายนอกสำนักงานประสานภารกิจดIานความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในที่มีผลกระทบตZอการ

ขับเคลื่อนภารกิจการประสานงาน ตลอดจนจัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ เพื่อขับเคลื่อนองค8กรเกี่ยวกับความมั่นคง

ของกองบัญชาการกองทัพไทย ซึ่งจากการศึกษาและการวิเคราะห8สภาพแวดลIอมในป]จจุบันพบวZาการประสานงาน

ดIานความมั ่นคงในอนาคตจะเผชิญความเสี ่ยงในหลายมิติ ทั ้งเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สังคม และสิ ่งแวดลIอม 

การศึกษานี้ จึงตIองใหIความสำคัญตZอแนวทางการประสานการปฏิบัติงานใหIมีความพรIอมสามารถบูรณาการภาค

สZวนที่เกี่ยวขIองเพื่อเผชิญภัยคุกคามภายใตIประเด็นและพื้นที่ที่รับผิดชอบใหIไปในแนวทางเดียวกันกันตั้งแตZระดับ

แผนของกองบัญชาการกองทัพไทย ไปสูZกรมยุทธการทหาร และถZายทอดแผนไปยังการปฏิบัติของหนZวยจนถึงหนZวย 

ระดับพ้ืนท่ีท่ีเก่ียวขIอง 

3.1 ชื่อแผน  
 แผนปฏิบัติราชการเพื่อการประสานภารกิจดIานความมั่นคง ของ สำนักงานประสานภารกิจดIานความมั่นคง

กับกองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายใน กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (พ.ศ.2566 – 2570) 

3.2 เป/าหมายทางยุทธศาสตร< (ENDs)  
 3.2.1 วิสัยทัศน. (Vision) 

  1) วิสัยทัศน. ยก.ทหาร (ป; พ.ศ. 2566 – 2570) “เปdนองค8กรหลักที่ทันสมัยในการอำนวยการ

รZวมของกองทัพไทย เปdนท่ีเช่ือม่ันของเหลZาทัพ ภาคสZวนท่ีเก่ียวขIองและเปdนท่ียอมรับของมิตรประเทศ” 

  2) วิส ัยทัศน. สง.ปรมน.ยก.ทหาร (ป; พ.ศ. 2566 – 2570)   “เปdนหนZวยหลักในการ

ประสานงานใหIเกิดความรZวมมือดIานความมั่นคงและเปdนที่ยอมรับระหวZางหนZวยงานของกองบัญชาการกองทัพไทย 

ภายในปf พ.ศ.2570” 

3.2.2 พันธกิจ (Mission) 

  1) พันธกิจ ยก.ทหาร (สGวนการรักษาความมั่นคงของรัฐ) อำนวยการยุทธรZวมการปฏิบัติการ

ทางทหาร ทั้งมิติปgองกันและการรักษาความมั่นคงของรัฐ โดยใชIระบบปฏิบัติการเครือขZายเปdนศูนย8กลาง (NCO) 

และอำนวยการ ประสานงานดIานความม่ันคงกับกองอำนวยการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักร 
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  2) พันธกิจของ สง.ปรมน.ยก.ทหาร  ประสานความรZวมมือภารกิจดIานความมั่นคงของหนZวยงาน

กองบัญชาการกองทัพไทยกับ กอ.รมน. เพื่อนำไปสูZการปฏิบัติและการสรIางเครือขZายการพัฒนาในระดับภูมิภาค

อยZางย่ังยืน 

3.2.3 ประเด็นยุทธศาสตร. (Strategic Issues) และเป_าหมายประสงค. (Goal)  

  1) ประเด็นยุทธศาสตร.ท่ี 1 กองทัพไทยมีความพรIอมสามารถบูรณาการกองทัพไทยและภาคสZวน

      ท่ีเก่ียวขIองเพ่ือเผชิญภัยคุกคามความม่ันคงภายในภายใตIประเด็นและพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

  เป_าประสงค.ท่ี 1.1 ความพรIอมในการประสานความรZวมมือดIานความม่ันคง ระหวZาง 

            หนZวยงานของกองบัญชาการกองทัพไทย 

  เป_าประสงค.ท่ี 1.2 การสรIางเครือขZายประสานภารกิจกับหนZวยงานดIานความม่ันคงใน 

           พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

  เป_าประสงค.ท่ี 1.3 การสรIางความเขIาใจและความตระหนักรูIภารกิจของหนZวยงาน 

  2) ประเด็นยุทธศาสตร.ท่ี 2 พัฒนาระบบการรวบรวมและวิเคราะห8สารสนเทศของผูIมีสZวนไดI  

      สZวนเสียสำคัญจากทุกหนZวยข้ึนตรงและหนZวยงานภายนอกอยZางบูรณาการ 

  เป_าประสงค.ท่ี 2.1 การรวบรวมขIอมูลสารสนเทศในประเด็นและพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

  เป_าประสงค.ท่ี 2.2 การวิเคราะห8ขIอมูลระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวขIองอยZางเปdนระบบ 

  เป_าประสงค.ท่ี 2.3 บุคลากรมีทักษะดิจิทัลและการวิเคราะห8ระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวขIอง 

3.3 แนวทางในการดำเนินการ (WAYs)  
 การกำหนดกลยุทธ8ในการดำเนินการ (WAYs) ไดIจากการวิเคราะห8สภาวะแวดลIอมทางยุทธศาสตร8ท้ัง

ภายในและภายนอกที่มีความสำคัญ 5 อันดับแรก ดIวยเครื่องมือ TOWS Matrix เพื่อมาวิเคราะห8ทางเลือกชิงกล

ยุทธ8ที่เปdนไปไดI จากการวิเคราะห8ตำแหนZงทางยุทธศาสตร8ตำแหนZงทางยุทธศาสตร8การประสานภารกิจดIานความ

มั่นคงที่ไดIมีความรุนแรงของป]จจัยภายนอกนIอยกวZาและป]จจัยภายใน ซึ่งมีความสอดคลIองกับการกำหนดกลยุทธ.

เชิงแกdไข (W-O) ที่มุZงเนIนการพัฒนาองค8กร (Turnaround) เพื่อแกIไขจุดอZอน และสรIางโอกาสในการแขZงขัน ดัง

ตารางท่ี 3.1 

ตารางท่ี 3.1 ความสัมพันธ8ของจุดอZอนและโอกาส และแนวทางเชิงแกIไข 

ความสัมพันธ.ของจุด

แข็งและโอกาส 

แนวทางเชิงแกdไข 

W3/W5/O7/O6 

 

1) จัดทำแผนการประสานภารกิจดIานความม่ันคงจากการบูรณาการความรZวมมือระหวZาง

หนZวยงาน 

2) จัดทำตIนแบบการประสานภารกิจกับหนZวยในพ้ืนท่ี 
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3) สรIางเครือขZายการประสานภารกิจระหวZางหนZวย 

4) สรIางการยอมรับและความเขIาใจ 

W9/W7/W5/O6/O3 

 

1) จัดการประชุม สัมมนา อบรม และรZวมหารือการปฏิบัติงานใหIกับกำลังพลของหนZวย

และหนZวยท่ีเก่ียวขIอง 

2) จัดใหIกำลังพลเขIารับการอบรมหลักสูตรภายนอกหนZวยท่ีสอดคลIองกับการปฏิบัติงาน 

W5/W3/O7/O6/O3 

 

1) จัดทำคูZมือและกระบวนการถZายทอดองค8ความรูIท่ีเก่ียวขIอง 

2) จัดทำฐานขIอมูลเพ่ือรวบรวมขIอมูลดIานความม่ันคงท่ีเก่ียวขIอง 

 

 นอกจากนี้สามารถนำการวิเคราะห8ป]จจัยแนวทางการดำเนินการสำหรับ กลยุทธเชิงรุก (S-O) กลยุทธ8เชิงรับ 

(W-T)  และกลยุทธ8เชิงปgองกัน (S-T) เพ่ือใหIบรรลุเปgาประสงค8ใหIมีความไดIเปรียบเชิงยุทธศาสตร8เพ่ิมข้ึน 

สรุปประเด็นยุทธศาสตร. เป_าประสงค. ตัวช้ีวัด และกลยุทธ. 

ประเด็นยุทธศาสตร.ท่ี 1 กองทัพไทยมีความพรIอมสามารถบูรณาการกองทัพไทยและภาคสZวนท่ีเก่ียวขIองเพ่ือเผชิญ

ภัยคุกคามความม่ันคงภายในภายใตIประเด็นและพ้ืนท่ีรับผิดชอบ รายละเอียดดังตารางท่ี 3.2  

ตารางท่ี 3.2 สรุปเปgาประสงค8 ตัวช้ีวัด และกลยุทธ8 ในประเด็นยุทธศาสตร8ท่ี 1 

เป_าประสงค. ตัวช้ีวัด กลยุทธ 

 1.1 มีความพรIอมในการ

ประสานความรZวมมือดIานความ

ม่ันคง ระหวZางหนZวยงานของ

กองบัญชาการกองทัพไทย 

ระดับความพรIอมในการประสาน

ความรZวมมือของหนZวย ภายใตI

ประเด็นและพ้ืนท่ีท่ีรับผิดชอบ 

 

1.1.1 เตรียมความพรIอมฯ ของหนZวย 

ภายใตIประเด็นและพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

1.1.2 จัดทำตIนแบบ/รูปแบบการ

ประสานภารกิจกับหนZวยในพ้ืนท่ี

รับผิดชอบ 

1.2 มีการสรIางเครือขZายประสาน

ภารกิจกับหนZวยงานดIานความ

ม่ันคงในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

จำนวนพ้ืนท่ีในการสรIางเครือขZาย

ภายใตIประเด็นและพ้ืนท่ี

รับผิดชอบ 

1.2.1 จัดทำกระบวนการสรIาง

เครือขZายภายใตIประเด็นพ้ืนท่ี

รับผิดชอบ 

1.2.2 ขยายความรZวมมือของเครือขZาย

ภายใตIประเด็นท่ีรับผิดชอบ 

1.3 การสรIางความเขIาใจและ

ความตระหนักรูIภารกิจของ

หนZวยงาน 

รIอยละของบุคลากรท่ีมีความ

เขIาใจและการยอมรับในภารกิจ

ของหนZวยงาน 

 

1.3.1 เสริมสรIางเขIาใจและการยอมรับ

ในภารกิจของหนZวยงาน 

1.3.2 สรIางภาพลักษณ8ท่ีดีของ

หนZวยงานดIานความม่ันคง 
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ตารางท่ี 3.3 สรุปเปgาประสงค8 ตัวช้ีวัด และกลยุทธ8 ในประเด็นยุทธศาสตร8ท่ี 2 

ประเด็นยุทธศาสตร.ท่ี 2 พัฒนาระบบการรวบรวมและวิเคราะห8สารสนเทศของผูIมีสZวนไดIสZวนเสียสำคัญจากทุก

หนZวยข้ึนตรงและหนZวยงานภายนอกอยZางบูรณาการ 

เป_าประสงค. ตัวช้ีวัด กลยุทธ. 

2.1 รวบรวมขIอมูลสารสนเทศใน

ประเด็นและพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

รIอยละความสำเร็จของการ

รวบรวมขIอมูลสารนเทศใน

ประเด็นและพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

2.1.1 กำหนดกระบวนการรวบรวม

และจัดเก็บขIอมูล 

2.1.2 พัฒนาศักยภาพเคร่ืองมือ

สนับสนุนการปฏิบัติงาน 

2.2 มีการวิเคราะห8ขIอมูลระบบ

สารสนเทศท่ีเก่ียวขIองอยZางเปdน

ระบบ 

รIอยละประเด็นจากการวิเคราะห8

ขIอมูลระบบสารสนเทศท่ี

เก่ียวขIอง 

2.2.1 วิเคราะห8ขIอมูลระบบสารสนเทศ

ตามประเด็นท่ีกำหนด 

2.2.2 พัฒนาฐานขIอมูลและบุคลากร

ในการวิเคราะห8ระบบ 

2.3 บุคลากรมีทักษะดิจิทัล และ

การวิเคราะห8ระบบสารสนเทศท่ี

เก่ียวขIอง 

รIอยละประเด็นจากการวิเคราะห8

ขIอมูลระบบสารสนเทศท่ี

เก่ียวขIอง 

2.3.1 สZงเสริมการพัฒนาบุคลากร 

2.3.2 สรIางเครือขZายแลกเปล่ียนองค8

ความรูI 

 
3.4 มาตรการ/เครื่องมือ/ปOจจัยที่เกี่ยวขTอง (MEANs)  

จากสรุปประเด็นยุทธศาสตร8 เปgาประสงค8 ตัวช้ีวัด และกลยุทธ8 สามารถนำมาจัดทำแผนงาน/โครงการ ท่ีมีการ

ระบุวัตถุประสงค8 ตัวชี้วัด ผูIรับผิดชอบ และเปgาหมายของแผนงาน/โครงการ ในปf 2566 – 2570 โดยรายละเอียดของ

แผนงาน/โครงการพิจารณาจาก  แนวทางการดำเนินการที่สอดคลIองกันตามแผนงานและกลยุทธของหนZวยอยZาง

ชัดเจน เปdนระบบ สามารถปฏิบัติไดIบนความทIาทายที่เหมาะสม และกำหนดผูIรับผิดชอบในการดำเนินการ เพื่อสรIาง

ความม่ันใจในการบรรลุเปgาประสงค8 ท่ีกำหนดเปdนตัวช้ีวัดในแตZละปfท้ังในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตร.ท่ี 1  กองทัพไทยมีความพรIอมสามารถบูรณาการกองทัพไทยและภาคสZวนท่ีเก่ียวขIองเพ่ือเผชิญ 

   ภัยคุกคามความม่ันคงภายในภายใตIประเด็นและพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

เป_าประสงค.ท่ี 1  ความพรIอมในการประสานความรZวมมือดIานความม่ันคง ระหวZางหนZวยงานของ 

   กองบัญชาการกองทัพไทย 
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ตารางท่ี 3.4 มาตรการ/แผนงาน/โครงการ/กลไก ระยะ 5 ปf (พ.ศ. 2565-2570) ประเด็นยุทธศาสตร8ท่ี 1 

เปgาประสงค8ท่ี 1 

ประเด็นยุทธศาสตร.ท่ี 1 กองทัพไทยมีความพรIอมสามารถบูรณาการกองทัพไทยและภาคสZวนท่ีเก่ียวขIองเพ่ือเผชิญ

ภัยคุกคามความม่ันคงภายในภายใตIประเด็นและพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

เป_าประสงค.ท่ี 1.1 ความพรIอมในการประสานความรZวมมือดIานความม่ันคง ระหวZางหนZวยงานของ

กองบัญชาการกองทัพไทย 

กลยุทธ.ท่ี 1.1.1 เตรียมความพรIอมฯ ของหนZวย ภายใตIประเด็นและพ้ืนท่ีรับผิดชอบ  

แผนงานท่ี 1.1.1.1 แผนการประสานภารกิจดIานความม่ันคง 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค4 ตัวชี้วัด เป:าหมาย ผู?รับผิดชอบ 
66 67 68 69 70 

1. การจัดทำและทบทวน

แผนการประสานภารกิจ

ด7านความมั่นคง 

เพื่อจัดทำและทบทวน

ความเหมาะสมของ

แผนการประสาน

ภารกิจของหนBวยให7มี

ความทันสมัย 

สอดคล7องกับภารกิจ 

ระดับความสำเร็จ

ของการจัดทำแผน

แนวทางการ

ประสานงานด7าน

ความมั่นคง 

100% 100% 100% 100% 100% ฝJายอำนวยการ 

แผนงานท่ี 1.1.1.2 การประชุม/ สัมมนากับหนZวยงานท่ีเก่ียวขIอง 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค4 ตัวชี้วัด เป:าหมาย ผู?รับผิดชอบ 
66 67 68 69 70 

1. การจัดการประชุมสัมมา

กับหนBวยงานด7านความ

มั่นคงและเครือขBาย

ประสานงานที่เกี่ยวข7อง 

เพื่อเตรียมความ

พร7อมการปฏิบัติงาน

ระหวBางหนBวยให7

สอดคล7องในทิศทาง

เดียวกัน 

ระดับความสำเร็จ

ของการประชุม

ประสานงานด7าน

ความมั่นคงกับ

หนBวยงานที่

เกี่ยวข7อง 

100% 100% 100% 100% 100% ฝJายอำนวยการ 

กลยุทธ.ท่ี 1.1.2 จัดทำตIนแบบ/รูปแบบการประสานภารกิจกับหนZวยในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

แผนงานท่ี 1.1.2.1 แผนการสรIางตIนแบบการประสานภารกิจ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค4 ตัวชี้วัด เป:าหมาย ผู?รับผิดชอบ 
66 67 68 69 70 

1.จัดทำแผนการสร7าง

ต7นแบบการประสานภารกิจ

ที่มีประสิทธิภาพ 

เพื่อสร7างต7นแบบการ

ประสานภารกิจ

สำหรับกำหนด

รูปแบบนำรBองให7เปRน

รูปธรรม ในประเด็น

และพื้นที่ที่กำหนด 

 

ระดับความสำเร็จ

การสร7างต7นแบบ

การประสานภารกิจ

ด7านความมั่นคง 

50% 100% - 100% - ฝJายอำนวยการ 

(66 – 67 ตาม

พื้นที่ที่กำหนด) 
(68 ทบทวนแผน) 
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แผนงานท่ี 1.1.2.2 ข้ันตอนการสรIางตIนแบบ/รูปแบบการประสานภารกิจ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค4 ตัวชี้วัด เป:าหมาย ผู?รับผิดชอบ 
66 67 68 69 70 

1. ศึกษาขั้นตอน

กระบวนการสร7างต7นแบบ/

รูปแบบการประสานภารกิจ 

เพื่อศึกษาขั้นตอน

กระบวนการ รวมถึง

สภาพแวดล7อมที่

เหมาะสมในการสร7าง

ต7นแบบ 

ระดับความสำเร็จ

ในการศึกษา

ขั้นตอน

กระบวนการ 

สภาพแวดล7อม 

100% - 100% - 100% ฝJายอำนวยการ 

(ศึกษาต7นแบบ

เพื่อทบทวนใน

แผนในป_ 69) 

2. การจัดการประชุมสัมมา

กับหนBวยงานด7านความ

มั่นคงและเครือขBาย

ประสานงานที่เกี่ยวข7อง 

เพื่อรวบรวมข7อมูล

บูรณาการเตรียม

ความพร7อมการ

ปฏิบัติงานระหวBาง

หนBวยให7สอดคล7องใน

ทิศทางเดียวกัน 

ระดับความสำเร็จ

ของการประชุม

ประสานงานด7าน

ความมั่นคงกับ

หนBวยงานที่

เกี่ยวข7อง 

100% 100% 100% 100% 100% ฝJายอำนวยการ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร.ท่ี 1  กองทัพไทยมีความพรIอมสามารถบูรณาการกองทัพไทยและภาคสZวนท่ีเก่ียวขIองเพ่ือเผชิญ 

   ภัยคุกคามความม่ันคงภายในภายใตIประเด็นและพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

เป_าประสงค.ท่ี 2  การสรIางเครือขZายประสานภารกิจกับหนZวยงานดIานความม่ันคงในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

ตารางท่ี 3.5 มาตรการ/แผนงาน/โครงการ/กลไก ระยะ 5 ปf (พ.ศ. 2565-2570) ประเด็นยุทธศาสตร8ท่ี 1 

เปgาประสงค8ท่ี 2 

ประเด็นยุทธศาสตร.ท่ี 1 กองทัพไทยมีความพรIอมสามารถบูรณาการกองทัพไทยและภาคสZวนท่ีเก่ียวขIองเพ่ือเผชิญ

ภัยคุกคามความม่ันคงภายในภายใตIประเด็นและพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

เป_าประสงค.ท่ี 1.2 การสรIางเครือขZายประสานภารกิจกับหนZวยงานดIานความม่ันคงในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

กลยุทธ.ท่ี 1.2.1 จัดทำกระบวนการสรIางเครือขZายภายใตIประเด็นพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

แผนงานท่ี 1.2.1.1 แผนกระบวนการสรIางเครือขZายประสานภารกิจดIานความม่ันคง 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค4 ตัวชี้วัด เป:าหมาย ผู?รับผิดชอบ 
66 67 68 69 70  

1.จัดทำแผนและทบทวน

แผนกระบวนการสร7าง

เครือขBายประสานภารกิจ

ด7านความมั่นคง 

เพื่อเปRนแนวทางใน

การสร7างเครือขBายกับ

หนBวยงานด7านความ

มั่นคงตามประเด็นและ

พื้นที่รับผิดขอบ 

ระดับความสำเร็จ

ของการจัดทำและ

ทบทวนแผนการ

สร7างเครือขBาย

ประสานภารกิจด7าน

ความมั่นคง 

 

 

 

100% 100% 100% 100% 100% ฝJายอำนวยการ 
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แผนงานท่ี 1.2.1.2 จัดทำฐานขIอมูล/องค8ความรูIรายละเอียดเครือขZาย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค4 ตัวชี้วัด เป:าหมาย ผู?รับผิดชอบ 
66 67 68 69 70  

1. จัดหาเครื่องมือเก็บ

บันทึกข7อมูลเพื่อรวบรวม

สำหรับการเตรียมความ

พร7อมและการวิเคราะหc 

เพื่อจัดหาเครื่องมือ

สำหรับยกระดับ

ศักยภาพการจัดเก็บ

ข7อมูลให7เปRนระบบที่

รวดเร็ว ทันเวลา ตาม

เปdาหมายที่กำหนด 

ระดับความสำเร็จใน

การจัดหาเครื่องมือ

สนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน 

80% 100% - - - ฝJายเทคโนโลย ี

(66 ศึกษา/

รวบรวมข7อมูล

การจัดหา) 

(67 จัดซื้อ) 

กลยุทธ.ท่ี 1.2.2 การขยายความรZวมมือของเครือขZายภายใตIประเด็นท่ีรับผิดชอบ 

แผนงานท่ี 1.2.2.1 สนับสนุนการสรIางกระบวนการเพ่ือสรIางภาพลักษณ8และความเช่ือม่ัน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค4 ตัวชี้วัด เป:าหมาย ผู?รับผิดชอบ 
66 67 68 69 70  

1.จัดหลักสูตรอบรมเพื่อ

สร7างข7อความการประสาน

ภารกิจ/สื่อ-ชBองทางการ

เผยแพรBประชาสัมพันธc 

เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถทักษะ

ด7านดิจิทัลและการ

สร7างสรรคcการ

ประชาสัมพันธc 

ระดับความสำเร็จใน

การจัดบุคลากรเข7า

รับการอบรมตาม

หลักสูตรที่กำนหด 

80% 80% 80% 80% 80% ฝJายเทคโนโลย ี

แผนงานท่ี 1.2.2.2 พิจารณาชZองทางเผยแพรZขIอมูลภายใตIประเด็นกำหนด 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค4 ตัวชี้วัด เป:าหมาย ผู?รับผิดชอบ 
66 67 68 69 70  

1. การจัดการประชุมสัมมา

กับหนBวยงานด7านความ

มั่นคงและเครือขBาย

ประสานงานที่เกี่ยวข7อง 

เพื่อพิจารณา

ชBองทาง/แนวทางการ

เผยแพรBข7อมูลภายใต7

ประเด็นที่กำหนด

รBวมกัน 

ระดับความสำเร็จ

ของการพิจารณา

ชBองทาง/แนว

ทางการเผยแพรB

ข7อมูลภายใต7

ประเด็นที่กำหนด

รBวมกัน 

60% 80% 100% 100% 100% ฝJายอำนวยการ 

(66 – 67 นำรBอง

การสร7าง

ชBองทาง) 

(69-70 ทบทวน/

เพิ่มเติม) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร.ท่ี 1  กองทัพไทยมีความพรIอมสามารถบูรณาการกองทัพไทยและภาคสZวนท่ีเก่ียวขIองเพ่ือเผชิญ 

   ภัยคุกคามความม่ันคงภายในภายใตIประเด็นและพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

เป_าประสงค.ท่ี 3  การสรIางความเขIาใจและความตระหนักรูIภารกิจของหนZวยงาน 

ตารางท่ี 3.6 มาตรการ/แผนงาน/โครงการ/กลไก ระยะ 5 ปf (พ.ศ. 2565-2570) ประเด็นยุทธศาสตร8ท่ี 1 

เปgาประสงค8ท่ี 3 
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ประเด็นยุทธศาสตร.ท่ี 1 กองทัพไทยมีความพรIอมสามารถบูรณาการกองทัพไทยและภาคสZวนท่ีเก่ียวขIองเพ่ือ

เผชิญภัยคุกคามความม่ันคงภายในภายใตIประเด็นและพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

เป_าประสงค.ท่ี 1.3 การสรIางความเขIาใจและความตระหนักรูIภารกิจของหนZวยงาน 

กลยุทธ.ท่ี 1.3.1 เสริมสรIางเขIาใจและการยอมรับในภารกิจของหนZวยงาน 

แผนงานท่ี 1.3.1.1 แผนการเสริมสรIางความเขIาใจและการยอมรับ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค4 ตัวชี้วัด เป:าหมาย ผู?รับผิดชอบ 
66 67 68 69 70 

1.จัดทำแผนการเสริมสร7าง

ความเข7าใจและการยอมรับ

การประสานงานระหวBาง

หนBวยงาน 

เพื่อเปRนแนวทางใน

การสBงเสริมการความ

เข7าใจและการยอมรับ

การประสานงาน

ระหวBางหนBวยงาน 

ระดับความเข7าใจ

และยอมรับการ

ประสานงานของ

หนBวยที่เกี่ยวข7อง 

60% 80% 100% 100% 100% ฝJายอำนวยการ 

(66 – 67 ตาม

พื้นที่ที่กำหนด) 
(68 ทบทวนแผน 

 

แผนงานท่ี 1.3.1.2 การเสริมสรIางกระบวนการรับความคิดเห็นของหนZวยท่ีเก่ียวขIอง 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค4 ตัวชี้วัด เป:าหมาย ผู?รับผิดชอบ 
66 67 68 69 70 

1.สร7างมาตรฐาน รูปแบบ 

กระบวนการ  แบบฟอรcม 

แบบสอบถามรับความ

คิดเห็น ของหนBวยที่

เกี่ยวข7อง 

เพื่อรวบรวม

ข7อคิดเห็น แนะนำ

ของหนBวยที่เกี่ยวข7อง

อยBางเปRนระบบ 

ระดับความสำเร็จ

การรวมรวมความ

คิดเห็นของหนBวยที่

เกี่ยวข7อง 

90% 90% 90% 90% - ฝJายเทคโนโลย ี

กลยุทธ.ท่ี 1.3.2 การสรIางภาพลักษณ8ท่ีดีของหนZวยงานดIานความม่ันคง 

แผนงานท่ี 1.3.2.1 สรIางการตรวจสอบการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค4 ตัวชี้วัด เป:าหมาย ผู?รับผิดชอบ 
66 67 68 69 70 

1.กำหนดมาตรฐาน 

ประเด็น รูปแบบฟอรcม 

แบบสอบถามที่ตรวจสอบ

ภาพลักษณcที่ดีของ

หนBวยงาน กับหนBวยงานที่

เกี่ยวข7อง 

เพื่อประเมินผลความ

รBวมมือและการตอบ

รับของหนBวยงานที่

เกี่ยวข7อง 

ระดับความพึงพอใจ

และความเชื่อมั่น

ของหนBวยที่

เกี่ยวข7อง 

100% 100

% 

100% 100% 100% ฝJายอำนวยการ 

แผนงานท่ี 1.3.2.2 การพัฒนาบุคลากรสZงเสริมภาพลักษณ8องค8กร 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค4 ตัวชี้วัด เป:าหมาย ผู?รับผิดชอบ 
66 67 68 69 70 

1.จัดกิจกรรมพัฒนาบุคลกร

ในการสBงเสริมภาพลักษณc

การประสานภารกิจของ

หนBวย 

เพื่อพัฒนาทักษะ 

ความเข7าใจ ตระหนัก

รู7ของกำลังพลในการ

ปฏิบัติงาน 

ระดับความเข7าใจ

ของกำลังพลที่เข7า

รBวมกิจกรรม 

80% 80% 80% 80% 80% ฝJายธุรการ 

ฝJายกำลังพล 
(เนื่องด5ายการ
หมุนเวียนกำลังพล) 



 37 

ประเด็นยุทธศาสตร.ท่ี 2  การพัฒนาระบบการรวบรวมและวิเคราะห8สารสนเทศของผูIมีสZวนไดIสZวนเสียสำคัญจาก 

   ทุกหนZวยข้ึนตรงและหนZวยงานภายนอกอยZางบูรณาการ 

เป_าประสงค.ท่ี 1  การรวบรวมขIอมูลสารสนเทศในประเด็นและพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

ตารางท่ี 3.7 มาตรการ/แผนงาน/โครงการ/กลไก ระยะ 5 ปf (พ.ศ. 2565-2570) ประเด็นยุทธศาสตร8ท่ี 2 

เปgาประสงค8ท่ี 1 

ประเด็นยุทธศาสตร.ท่ี 2 การพัฒนาระบบการรวบรวมและวิเคราะห8สารสนเทศของผูIมีสZวนไดIสZวนเสียสำคัญจาก

ทุกหนZวยข้ึนตรงและหนZวยงานภายนอกอยZางบูรณาการ 

เป_าประสงค.ท่ี 2.1 การรวบรวมขIอมูลสารสนเทศในประเด็นและพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

กลยุทธ.ท่ี 2.1.1 กำหนดกระบวนการรวบรวมและจัดเก็บขIอมูล 

แผนงานท่ี 2.1.1.1 กำหนดแผนการรวบรวมจัดเก็บขIอมูลและการรักษาความปลอดภัยขIอมูล 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค4 ตัวชี้วัด เป:าหมาย ผู?รับผิดชอบ 
66 67 68 69 70 

1.จัดทำแผนการรวบรวม

จัดเก็บข7อมูลและการรักษา

ความปลอดภัยข7อมูล 

เพื่อเปRนแนวทาง

รวบรวมจัดเก็บข7อมูล

และการรักษาความ

ปลอดภัยข7อมูลในการ

ประสานงานระหวBาง

หนBวยงาน 

ระดับความสำเร็จ

ในการจัดทำ

แผนการรวบรวม

จัดเก็บข7อมูลและ

การรักษาความ

ปลอดภัยข7อมูล 

60% 80% 100% - 100% ฝJายอำนวยการ 
(66-68 นำรCอง
หนCวยดำเนินการ) 
69 ทดสอบแผน 
70 ทบทวนแผน 

แผนงานท่ี 2.1.1.2 จัดทำคูZมือ/ผังกระบวนการท่ีเหมาะสม 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค4 ตัวชี้วัด เป:าหมาย ผู?รับผิดชอบ 
66 67 68 69 70 

1.จัดทำคูBมือ/ผัง

กระบวนการการจัดเก็บ

ข7อมูลและการรักษาความ

ปลอดภัยข7อมูลที่เหมาะสม 

เพื่อจัดทำเอกสาร

จัดเก็บข7อมูลและการ

รักษาความปลอดภัย

ข7อมูลที่เหมาะสม 

ระดับความสำเร็จ

การจัดทำเอกสาร

กระบวนการจัดเก็บ

ข7อมูลและการรักษา

ความปลอดภัย

ข7อมูล 

100% - 100% - 100% ฝJายอำนวยการ 

(รวบรวมข7อมูล

และทบทวน

แผน) 

กลยุทธ.ท่ี 2.1.2 พัฒนาศักยภาพเคร่ืองมือสนับสนุนการปฏิบัติงาน 

แผนงานท่ี 2.1.2.1 จัดหาเคร่ืองมือสนับสนุนการปฏิบัติงานท่ีเหมาะสม 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค4 ตัวชี้วัด เป:าหมาย ผู?รับ 
ผิดชอบ 66 67 68 69 70 

1. จัดหาเครื่องมือสนับสนุน

การปฏิบัติงานในภาพรวม 

เพื่อจัดหาเครื่องมือ

สำหรับยกระดับ

ศักยภาพในการ

ปฏิบัติงานภาพรวม 

ระดับความสำเร็จใน

การจัดหาเครื่องมือ

สนับสนุนการ

ปฏิบัติงาน 

60% 80% 100% - - ฝJายเทคโนโลย ี
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แผนงานท่ี 2.1.2.2 จัดทำฐานขIอมูลและมาตรฐานการดูแลเคร่ืองมือ/อุปกรณ8 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค4 ตัวชี้วัด เป:าหมาย ผู?รับผิดชอบ 
66 67 68 69 70 

1.กำหนดมาตรฐาน

ฐานข7อมูล  รูปแบบ

แบบสอบถามที่ตรวจสอบ

การจัดทำฐานข7อมูลและ

การดูแลเครื่องมือ 

เพื่อประเมินผลความ

พึงพอใจของการ

จัดทำฐานข7อมูล และ

การดูแลเครื่องมือ 

อุปกรณc 

ระดับความพึงพอใจ

และความเชื่อมั่น

ของหนBวยที่

เกี่ยวข7อง 

- 60% 80% 100% 100% ฝJายเทคโนโลย ี

68 จัดหา

เครื่องมือสมบูรณc 

 

ประเด็นยุทธศาสตร.ท่ี 2  การพัฒนาระบบการรวบรวมและวิเคราะห8สารสนเทศของผูIมีสZวนไดIสZวนเสียสำคัญจาก 

   ทุกหนZวยข้ึนตรงและหนZวยงานภายนอกอยZางบูรณาการ 

เป_าประสงค.ท่ี 2  การวิเคราะห8ขIอมูลระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวขIองอยZางเปdนระบบ 

ตารางท่ี 3.8 มาตรการ/แผนงาน/โครงการ/กลไก ระยะ 5 ปf (พ.ศ. 2565-2570) ประเด็นยุทธศาสตร8ท่ี 2 

เปgาประสงค8ท่ี 2 

ประเด็นยุทธศาสตร.ท่ี 2 การพัฒนาระบบการรวบรวมและวิเคราะห8สารสนเทศของผูIมีสZวนไดIสZวนเสียสำคัญจาก

ทุกหนZวยข้ึนตรงและหนZวยงานภายนอกอยZางบูรณาการ 

เป_าประสงค.ท่ี 2.2 การวิเคราะห8ขIอมูลระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวขIองอยZางเปdนระบบ 

กลยุทธ.ท่ี 2.2.1 วิเคราะห8ขIอมูลระบบสารสนเทศตามประเด็นท่ีกำหนด 

แผนงานท่ี 2.2.1.1 กำหนดประเด็นขIอมูลระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวขIอง 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค4 ตัวชี้วัด เป:าหมาย ผู?รับ 
ผิดชอบ 66 67 68 69 70 

1.กำหนดประเด็นข7อมูลใน

การวิเคราะหcระบบ

สารสนเทศที่เกี่ยวข7อง กับ

หนBวยงานด7านความมั่นคง  

เพื่อกำหนดประเด็น

ข7อมูลระบบ

สารสนเทศที่เกี่ยวข7อง  

ระดับความสำเร็จ

การกำหนดประเด็น

ข7อมูลระบบ

สารสนเทศ 

- 60% 80% 100% - ฝJายเทคโนโลย ี

69 จัดหา

เครื่องมือสมบรูณc 

แผนงานท่ี 2.2.1.2 จัดทำคูZมือการวิเคราะห8ระบบฯ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค4 ตัวชี้วัด เป:าหมาย ผู?รับ 
ผิดชอบ 66 67 68 69 70 

1.จัดทำคูBมือ/ผัง

กระบวนการการจัดเก็บ

ข7อมูลและการรักษาความ

ปลอดภัยข7อมูลที่เหมาะสม 

เพื่อจัดทำคูBมือ/ผัง

กระบวนการการ

จัดเก็บข7อมูลและการ

รักษาความปลอดภัย

ข7อมูลที่เหมาะสม 

ระดับความสำเร็จ

ในการจัดทำจัดทำ

คูBมือ/ผัง

กระบวนการการ

จัดเก็บข7อมูลและ

การรักษาความ

ปลอดภัยข7อมูล 

60% 80% 100% - 100% ฝJายเทคโนโลย ี

68 จัดหา

เครื่องมือสมบูรณc 

70 ทบทวน 
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กลยุทธ.ท่ี 2.2.2 พัฒนาฐานขIอมูลและบุคลากรในการวิเคราะห8ระบบ 

แผนงานท่ี 2.2.2.1 จัดหาระบบสนับสนุนการพัฒนาฐานขIอมูล 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค4 ตัวชี้วัด เป:าหมาย ผู?รับ 
ผิดชอบ 66 67 68 69 70 

1. จัดหาเครื่องมือสนับสนุน

การพัฒนาฐานข7อมูล 

เพื่อจัดหาเครื่องมือ

สำหรับยกระดับ

ศักยภาพการพัฒนา

ระบบฐานข7อมูล 

ระดับความสำเร็จ

ในการจัดหา

เครื่องมือสนับสนุน

การปฏิบัติงาน 

60% 80% 100% - - ฝJายเทคโนโลย ี

68 จัดหา

เครื่องมือ

สมบูรณc 

แผนงานท่ี 2.2.2.2 สZงเสริมบุคลากรใหIมีทักษะการวิเคราะห8ระบบ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค4 ตัวชี้วัด เป:าหมาย ผู?รับ 
ผิดชอบ 66 67 68 69 70 

1.จัดหลักสูตรอบรมเพื่อ

เพิ่มทักษะการวิเคราะหc

ระบบและการบูรณาการกา

ระบวนงานรBวมกัน 

เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถทักษะ

การวิเคราะหcระบบ

ของบุคลากร 

ระดับความสำเร็จ

ในการจัดบุคลากร

เข7ารับการอบรม

ตามหลักสูตรที่

กำนหด 

80% 80% 80% 80% 80% ฝJายธุรการ 

ฝJายกำลังพล 

(เนื่องด5ายการ
หมุนเวียนกำลัง
พล 

 

ประเด็นยุทธศาสตร.ท่ี 2  การพัฒนาระบบการรวบรวมและวิเคราะห8สารสนเทศของผูIมีสZวนไดIสZวนเสียสำคัญจาก 

   ทุกหนZวยข้ึนตรงและหนZวยงานภายนอกอยZางบูรณาการ 

เป_าประสงค.ท่ี 3  บุคลากรมีทักษะดิจิทัล และการวิเคราะห8ระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวขIอง 

ตารางท่ี 3.9 มาตรการ/แผนงาน/โครงการ/กลไก ระยะ 5 ปf (พ.ศ. 2565-2570) ประเด็นยุทธศาสตร8ท่ี 2 

เปgาประสงค8ท่ี 3 

 

ประเด็นยุทธศาสตร.ท่ี 2 การพัฒนาระบบการรวบรวมและวิเคราะห8สารสนเทศของผูIมีสZวนไดIสZวนเสียสำคัญจาก

ทุกหนZวยข้ึนตรงและหนZวยงานภายนอกอยZางบูรณาการ 

เป_าประสงค.ท่ี 2.3 บุคลากรมีทักษะดิจิทัล และการวิเคราะห8ระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวขIอง 

กลยุทธ.ท่ี 2.3.1 สZงเสริมการพัฒนาบุคลากรดIานดิจิทัล 

แผนงานท่ี 2.3.1.1 จัดทำแผนการพัฒนาระบบถZายทอดองค8ความรูIของบุคลากร 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค4 ตัวชี้วัด เป:าหมาย ผู?รับ 
ผิดชอบ 66 67 68 69 70 

1.จัดทำแผนการพัฒนา

ระบบถBายทอดองคcความรู7

ของบุคลากร 

เพื่อเปRนแนวทางใน

การพัฒนาระบบ

ระดับความสำเร็จ

ในการพัฒนาระบบ

100% - 100% - 100% ฝJายอำนวยการ 

(ทบทวนแผน) 
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ถBายทอดองคcความรู7

ของบุคลากร 

ถBายทอดองคcความรู7

ของบุคลากร 

แผนงานท่ี 2.3.1.2 จัดหาหลักสูตรการใชI/ดูแลเคร่ืองมือ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค4 ตัวชี้วัด เป:าหมาย ผู?รับ 
ผิดชอบ 66 67 68 69 70 

1.จัดหลักสูตรอบรมเพื่อ

เพิ่มทักษะการใช7/ดูแล

เครื่องมือดิจิทัลภายใน

หนBวย 

เพื่อเพิ่มขีด

ความสามารถทักษะ

ด7านดิจิทัลของ

บุคลากร 

ระดับความสำเร็จ

ในการจัดบุคลากร

เข7ารับการอบรม

ตามหลักสูตร 

80% 80% 80% 80% - ฝJายธุรการ 

ฝJายกำลังพล 
(เนื่องด5ายการ
หมุนเวียนกำลังพล 

กลยุทธ.ท่ี 2.3.2 สรIางเครือขZายแลกเปล่ียนองค8ความรูI 

แผนงานท่ี 2.3.2.1 จัดการประชุมสัมมนาแลกเปล่ียนขIอมูลระหวZางหนZวย 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค4 ตัวชี้วัด เป:าหมาย ผู?รับ 
ผิดชอบ 66 67 68 69 70 

1. การจัดการประชุมสัมมา

แลกเปลี่ยนข7อมูลระหวBาง

หนBวยที่เกี่ยวข7อง 

เพื่อกำหนดความ

พร7อมการแลกเปลี่ยน

ข7อมูลระหวBางหนBวยที่

เกี่ยวข7อง 

ระดับความสำเร็จ

ของการประชุมการ

แลกเปลี่ยนข7อมูล

ระหวBางหนBวย 

100% 100

% 

100% 100% 100% ฝJายอำนวยการ 

ฝJายเทคโนโลย ี

แผนงานท่ี 2.3.2.2 จัดทำกระบวนการถZายทอดองค8ความรูI 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค4 ตัวชี้วัด เป:าหมาย ผู?รับ 
ผิดชอบ 66 67 68 69 70 

1. การจัดการประชุมการ

จัดทำกระบวนการ/ระบบ

การถBายทอดองคcความรู7

ด7านทักษะดิจิทัล และการ
วิเคราะห1ระบบ
สารสนเทศที่เกี่ยวข:อง 

เพื่อกำหนด

กระบวนการ/ระบบ

การถBายทอดองคc

ความรู7ด7านทักษะ

ดิจิทัล และการ

วิเคราะหcระบบ

สารสนเทศที่เกี่ยวข7อง 

ระดับความสำเร็จ

ของการจัดทำ

กระบวนการ/ระบบ

การถBายทอดองคc

ความรู7ด7านทักษะ

ดิจิทัล และการ

วิเคราะหcระบบ

สารสนเทศ 

100% - 100% - 100% ฝJายอำนวยการ 

ฝJายเทคโนโลย ี

(สอดคล7องกับ

การจัดทำแผน

ระบบถBายทอด

องคcความรู7ฯ) 

3.5 แผนที่ยุทธศาสตร< (STRATEGIC MAP)  

ผูIศึกษาไดIจัดทำแผนที่ยุทธศาสตร8 (Strategic map) ของการประสานภารกิจดIานความมั่นคง โดย

กำหนดเปgาประสงค8ในแตZละมิติ ตามกรอบการประเมินผลการพัฒนาการปฏิบัติราชการ ในแนวทางของสำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) ซึ ่งจำแนกเปdน 4 มิติ ตามแผนภาพที่ 3.1 และแสดงกรอบความ

เชื่อมโยงแผนปฏิบัติราชการเพื่อการประสานภารกิจดIานความมั่นคง ของ สำนักงานประสานภารกิจดIานความมั่นคง

กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (พ.ศ.2566 – 2570) ตาม

แผนภาพท่ี 3.2 ไดIดังน้ี  
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มิติที่ 1 มิติดdานประสิทธิผลตามพันธกิจ (Run the business) เปgาประสงค8ที่แสดงผลงานที่บรรลุ

วัตถุประสงค8และเปgาหมายตามท่ีไดIรับงบประมาณมาดำเนินการ เพ่ือใหIเกิดประโยชน8ตZอประชาชน และผูIรับบริการ  

เปgาประสงค8 

R.1 ความพรIอมในการประสานความรZวมมือดIานความมั่นคง ระหวZางหนZวยงานของกองบัญชาการ

กองทัพไทย 

R.2 การสรIางเครือขZายประสานภารกิจกับหนZวยงานดIานความม่ันคงในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

มิติที่ 2 มิติดdานคุณภาพการใหdบริการ (Save the customer) เปgาประสงค8ที่ใหIความสำคัญกับ

ผูIรับบริการในการใหIบริการท่ีมีคุณภาพ สรIางความพึงพอใจ แกZผูIรับบริการ 

เปgาประสงค8 

S.1 การสรIางความเขIาใจและความตระหนักรูIภารกิจของหนZวยงาน 

มิติที่ 3 มิติดdานประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (Manage resources) เปgาประสงค8ที่แสดง

ความสามารถในการปฏิบัติราชการ โดยองค8กรตIองการทรัพยากร (นอกเหนือบุคลากร) รวมถึงตIองมีกระบวนการ 

หรือกิจกรรม เพ่ือนำไปสูZส่ิงท่ีผูIรับบริการตIองการ หรือเพ่ือกZอใหIเกิดประสิทธิผลตามพันธกิจ 

เปgาประสงค8 

M.1 การรวบรวมขIอมูลสารสนเทศในประเด็นและพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 

M.2  การวิเคราะห8ขIอมูลระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวขIองอยZางเปdนระบบ 

มิติที่ 4 มิติดdานพัฒนาองค.กร (Capacity building) เปgาประสงค8ที่เกี่ยวขIองกับการเตรียมความ

พรIอมกับการเปล่ียนแปลงขององค8กรในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร8 

เปgาประสงค8 

 C.1 บุคลากรมีทักษะดิจิทัล และการวิเคราะห8ระบบสารสนเทศท่ีเก่ียวขIอง 
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แผนภาพท่ี 3.1 แผนท่ียุทธศาสตร2 (Strategic Map) ของ สำนักงานประสานภารกิจดKานความม่ันคง 
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แผนภาพท่ี 3.2 กรอบความเช่ือมโยงแผนปฏิบัติราชการ ของ สำนักงานประสานภารกิจดKานความม่ันคง 

 



บทที่ 4 

ข(อเสนอแนะทางยุทธศาสตร7 

ข"อเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการนำยุทธศาสตร:ไปใช" 

 1. สำนักงานประสานภารกิจด 2านความมั ่นคง ก ับกองอำนวยการร ักษาความมั ่นคงภายใน

ราชอาณาจักร เป?นหนAวยประสานการดำเนินกิจกรรมรAวมกับกองอำนวยการรักษาความมั ่นคงภายใน

ราชอาณาจักร (กอ.รมน.) และหนAวยในพื้นที่ในนามกองบัญชาการกองทัพไทยด2านความมั่นคง เพื่อติดตาม 

ปNองกัน แก2ไข รับมือกับปPญหาความมั่นคง เป?นรูปธรรม ประเมินผลการปฏิบัติได2 ซึ่งการแบAงมอบภารกิจ

บางสAวนมีความซ้ำซ2อนกับหนAวยงานในกองบัญชาการกองทัพไทย เชAน หนAวยงานด2านการขAาว หนAวยงานด2าน

การพัฒนาพื้นที่ เป?นต2น ทำให2การปฏิบัติงานมีความสับสน และขาดความเป?นเอกภาพที่ชัดเจน นอกจากนี้ ยัง

มีการมอบหมายภารกิจเพิ่มเติมตามสถานการณYเฉพาะกิจ ที่ทำให2การปฏิบัติงานตามภารกิจเป?นไปได2อยAางไมA

เต็มท่ี หนAวยงานจึงจำเป?นต2องมีวิสัยทัศน) พันธกิจ เป1าหมาย และแนวทางการปฏิบัติราชการของหน@วยงาน

ดBานการประสานภารกิจดBานความม่ันคงท่ีชัดเจน 

 2. การสร Bางความร @วมมือก ับเคร ือข @ายหร ือพันธมิตรจากหนAวยงานภายในและภายนอก

กองบัญชาการกองทัพไทย ตามประเด็นและพ้ืนท่ีรับผิดชอบท่ีมีการกำหนดไว2น้ัน จำเป?นต2องให2ความสำคัญเป?น

อยAางมาก สำหรับการแลกเปลี่ยนองคYความรู2ด2านเทคโนโลยี กระบวนงาน และข2อมูล โดยเฉพาะข2อมูลที่มีช้ัน

ความลับให2เกิดการประสานสอดคล2องในทุกมิติ ไปในแนวทางเดียวกัน รวมถึงแนวความคิดด2านการประสาน

ภารกิจและการสื่อสารทางยุทธศาสตรY เพื่อท่ีจะสามารถนำไปสูAการขยายผลการปฏิบัติงานให2สามารถรับมือกับ

ภัยคุกคามรูปแบบตAางๆ ในอนาคต อยAางตAอเนื่อง และทำให2เกิดความรู2สึกรับผิดชอบตAอหน2าที่รAวมกันในการ

พัฒนาอยAางแท2จริง เพ่ือนำไปสูAการบูรณาการท่ีย่ังยืนด2วย 

 3. จากความก2าวหน2าทางเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปอยAางรวดเร็ว และสถานการณYความขัดแย2งตAางๆ 

ที่เกิดขึ้น ทั้งความขัดแย2ง-แทรกแซงของประเทศมหาอำนาจ ความขัดแย2งทางความทางความคิดอันเกิดมาจาก

ความเหลื่อมล้ำทางอายุ สังคมและเศรษฐกิจ เกิดการรวมกลุAมคนที่มีแนวความคิดหรืออุดมคติสอดคล2องกันกัน

บนโลกออนไลนY ทำให2มีแนวโน2มให2เกิดความขัดแย2ง และมีความเสี่ยงในเรื่องของการจัดการข2อมูล กAอให2เกิด

ภัยคุกคามที่รุนแรงและบAอนทำลายประเทศเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ด2าน ดังนั้นการขับเคลื่อนด2านความมั่นคง ต2อง

มีการบูรณาการการดำเนินงานรAวมกันทุกมิติ อีกทั้งหนAวยงานท่ีเกี่ยวข2องด2านความมั่นคงต2องมีการประสานงาน

และรAวมกันจัดทำแผน รวมถึงแผนเผชิญเหตุตามสถานการณYที่มีแนวโน2มจะเกิดขึ้น ขณะเดียวกันนั้นไมAสามารถ

ลดความสำคัญของการเผยแพร@ ประชาสัมพันธ) ดBวยการประยุกต)ใชBเทคโนโลยีดิจิทัล ในลักษณะของการ

ดำเนินการแบบการสื่อสารทางยุทธศาสตร) และการวิเคราะห)ขBอมูลขนาดใหญ@ ได2 ซึ่งทั้งน้ีรวมไปถึงการสร2าง

ความตระหนักรู2ให2กับบุคลากรในหนAวยงาน ขยายลงไปสูAครอบครัว และประชาชน โดยเฉพาะเยาวชน เพื่อให2
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เกิดความยอมรับ เช่ือมั่นและสนับสนุน สAงผลกระทบเชิงบวกตAอการสร2างความมั่นคง ปกปNองประเทศชาติ และ

สถาบันพระมหากษัตริยY   

4. การที่หนAวยงานมีบุคลากรไมAเพียงพอในการปฏิบัติภารกิจ นั้น การพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน

ขององคYกร จึงมีความจำเป?นต2องเสริมสรBางใหBบุคลากรมีความรูBความเขBาใจและความตระหนักรูBถึงภารกิจ

และการรักษาความปลอดภัยขBอมูลในการปฏิบัติงานด2านความมั่นคงให2สอดรับกับสถานการณY อีกทั้งต2องมี

การจัดหาหลักสูตรพัฒนาทักษะดBานเทคโนโลยีดิจิทัลที่สอดรับกับการปฏิบัติงานและความเปลี่ยนแปลงของ

โลกที่เป?นไปอยAางก2าวกระโดด นอกจากนี้ยังต2องมีการจัดการระบบการถAายทอดองคYความรู2และประสบการณY

ของบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหนAวยงาน รวมถึงบุคลากรเกษียณอายุที่มีความรู2ความสามารถ พร2อมนำ

ประสบการณYที ่ม ีคAาถAายทอดไปสู Aบุคลากรรุ Aนหลังได2อยAางตรงประเด็นและชัดเจน แตAการพัฒนาขีด

ความสามารถกำลังพลนั้นยังมีข2อจำกัดในด2านงบประมาณท่ีจำเป?นต2องจัดสรรให2แตAละด2านตามแผนการ

ปฏิบัติงาน ตามความเรAงดAวน และนโยบายของผู2บังคับบัญชา ประกอบกับกำลังพลบางสAวนมีองคYความรู2 มี

ความเชี่ยวชาญไมAเพียงพอ ไมAสอดคล2องกับความสามารถ และขาดแรงจูงใจในการที่จะพัฒนาตนเอง จึง

จำเป?นต2องมีแรงกระตุ2นเสริมเพ่ือสร2างภาวะการต่ืนตัวให2กับกำลังพลอยAางตAอเน่ือง 
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