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บทคัดย่อ 

 การศึกษาเรื่อง แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ระยะ 5 

ปี (พ.ศ.2566 – 2570) มีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อการ

ด าเนินการของกรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ส าหรับใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติ

การด้านดิจิทัล (2) เพื่อท าการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นของสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ของหน่วยที่มี

อิทธิพลต่อแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน และนโยบายของ

กรมการสื่อสารทหาร (3) เพื่อน าเสนอแนวทางประเด็นยุทธศาสตร์ ในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล โดย

เลือกกลุ่มตัวอย่างของบุคลกรจากกรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย เป็นผู้ให้ข้อมูลหลักและ

วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ตามกรอบ McKinsey 7's Framework และ PESTEL Analysis 

แล้วน าปัจจัยภายนอกและภายในมาวิเคราะห์หาประเด็นที่มีความส าคัญด้วย SWOT analysis ใช้เทคนิคการจับคู่

ด้วย TOWS Matrix ได้กลยุทธ์ทางเลือก พร้อมประเมินต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) 

เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) 

ผลการศึกษาพบว่า อยู่ในต าแหน่งที่บ่งบอกว่าองค์กรในภาพรวมส่วนใหญ่ ภายนอกองค์กรมีอุปสรรค มีปัญหา 

แต่ภายในองค์กรแข็ง มีความพร้อมมีความเข้มแข็ง หากรอให้ปัจจัยภายนอกเป็นโอกาสเอื้อต่อการพัฒนา

องค์กรหรือพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาสก็จะสามารถพัฒนาองค์กรน าไปสู่สถานภาพที่เอื้อและแข็ง (Stars) ได้  ให้

ก าหนดกลยุทธ์ปูองกัน/แตกตัว (Defend/Diversify) เพื่อใช้จุดแข็งขององค์กรในการแก้ไขวิกฤต หรือสร้าง

โอกาส และพัฒนางานต่อยอดต่อไป สรุปได้ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 เปูาประสงค์ 6 กลยุทธ์ 

11 แผนงาน 12 โครงการ โดยรายละเอียดจะกล่าวต่อไปในเอกสารฉบับนี้ 

 ข้อเสนอแนะการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ได้เสนอแนะไว้  2 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารจัดการ และด้าน

การพัฒนาบุคลากร  ซึ่งจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนจะเข้าสู่กระบวนการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการ 
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ค าน า 
 แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) 

ได้จัดท าโดยเนื้อหามีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560 

แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 – 2565 

พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 และ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาล

ดิจิทัลของประเทศไทย (พ.ศ.2566 - 2570) นอกจากนี้ยังได้มีการประเมินสภาพแวดล้อมทั้งปัจจัยภายในและ

ปัจจัยภายนอก ผ่านการระดมความคิดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย น ามาเป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการ 

ครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการตามภารกิจของกองกรมการสื่อสารทหาร 

กองบัญชาการกองทัพไทย ให้บรรลุผลรวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการก ากับ ติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน

ของหน่วยงาน ในสังกัดกรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ให้สามารถขับเคลื่อนการด าเนินงาน

บรรลุผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ แผนปฏิบัติการฉบับนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเสริม

ประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของบุคลากร และการขับเคลื่อนงานตามภารกิจขององค์กรให้บรรลุผลสัมฤทธิ์

ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเปูาหมายขององค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 สุดท้ายนี้ ผู้ศึกษาขอขอบคุณศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการปูองกันประเทศ และคณาจารย์ทุกท่าน 

ที่ได้ให้ความรู้และโอกาสในการจัดท าแผนปฏิบัติการฉบับนี้ โดยได้รับความกรุณาอย่างยิ่งจาก พันเอก ทศพล  พุ่มพวง 

ท่านอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้คอยให้ค าแนะน าตลอดการศึกษา 
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บทที่ 1 

บทน า 

1.1 ความเป็นมา และความส าคัญของปัญหา 
รัฐบาลมีนโยบายใช้โมเดลขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เพื่อพัฒนาประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศ

ไทย 4.0 ดังนั้นระบบราชการจึงต้องปรับตัวและต้องพลิกโฉมเข้าสู่ยุคดิจิทัล ยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ สู่สังคม
ดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มุ่งเน้นความคล่องตัว เพื่อขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ (Agenda based) และ
น าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาพลิกโฉมหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 (Government 4.0 หรือ Gov. 4.0) โดย
ใช้เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) เป็นเครื่องมือในการประเมิน และความส าเร็จของการ
พัฒนาไปสู่ระบบราชการ 4.0 ต้องอาศัยปัจจัยส าคัญอย่างน้อย 3 ประการ คือ การสานพลังระหว่างภาครัฐและ
ภาคส่วนอื่นๆ ในสังคม (Colloboration) การสร้างนวัตกรรม (Innovation) และการปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล 
(Digitization/Digitilization) 

พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 ได้ก าหนดให้มีการจัดท า 
“แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย” เพื่อรองรับการด าเนินการปรับเปลี่ยนกระบวนการให้บริการและการ
ท างานของภาครัฐให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. เป็น
หน่วยงานของรัฐท าหน้าที่ขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล ซึ่งใช้กรอบการประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของ
หน่วยงานภาครัฐ (Digital Government Readiness Framework : DGRF) เป็นเครื่องมือในการประเมิน 
        กรอบการประเมินฯ (DGRF) จะเป็นเครื่องมือส าคัญต่อการพัฒนาด้านดิจิทัลของกองบัญชาการกองทัพไทย 
และเป็นเครื่องมือสนับสนุนความส าเร็จของการพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทย ตามเกณฑ์ PMQA 4.0 ไปสู่
ระบบราชการ 4.0 ซึ่งสอดคล้องกับ นโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนระดับต่างๆ ของประเทศไทย ซึ่งกรอบการ
ประเมินฯ (DGRF) เป็นเครื่องมือช่วยสนับสนุน PMQA 4.0 ให้บรรลุ “ระบบราชการ 4.0” ดังนี้   

1) ตัวชี้วัด แนวนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies and Practices) ของกรอบการประเมินฯ 
(DGRF) สนับสนุนหมวด 1 การน าองค์กร และหมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ของ PMQA 4.0 
              2) ตัวชี้วัด ศักยภาพเจ้าหน้าที่ภาครัฐด้านดิจิทัล (Digital Capabilities) ของกรอบการประเมินฯ 
(DGRF) สนับสนุนหมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร ของ PMQA 4.0 

3) ตัวชี้วัด การบริการภาครัฐ (Public Services) ของกรอบการประเมินฯ (DGRF) สนับสนุน
หมวด 3 การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ของ PMQA 4.0 
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4) ตัวชี้วัด การบริหารจัดการรูปแบบดิจิทัล (Smart Back Office) ของกรอบการ ประเมินฯ 
(DGRF) สนับสนุนหมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ ของ PMQA 4.0 

5) ตัวชี้วัด โครงสร้างพื้นฐานที่มีความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Secure and Efficient 
Infrastructure) และตัวชี้วัด เทคโนโลยีและการน าไปใช้ (Digital Technological Practices) ของกรอบการประเมินฯ 
(DGRF) สนับสนุนหมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้ ของ PMQA 4.0  

กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ในฐานะที่เป็นหน่วยงานด้านฝุายอ านวยการร่วม 
โดยมีอ านาจหน้าที่รับผิดชอบหลักด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบการสื่อสารทั้งปวงของกองบัญชาการกองทัพ
ไทย จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเตรียมความพร้อมและมียุทธศาสตร์องค์กรที่เหมาะสมในเรื่องของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร และจัดท าแผนปฏิบัติราชการรองรับ เพื่อขับเคลื่อนกองบัญชาการกองทัพไทยไปสู่
ระบบราชการ 4.0 ทั้งนี้การก าหนดยุทธศาสตร์จะน าไปสู่วิสัยทัศน์ของหน่วยเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์กองบัญชาการกองทัพไทย ที่มุ่งตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของกระทรวงกลา โหม 
และตอบสนองต่อนโยบายบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล อันเป็นแนวทางในการบรรลุถึงซึ่งเปูาหมายคือ
ผลประโยชน์สูงสุดของประเทศชาตินั่นเอง 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 เอกสารทางวิชาการฉบับนี้เป็นการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการ

กองทัพไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) โดยใช้ความรู้ ความเข้าใจ จากที่ได้รับการศึกษา และจัดท าแผนฯ 

เพื่อให้เข้าใจกระบวนการจัดท าเอกสารทางวิชาการ รู้จักการน าเครื่องมือต่างๆ มาใช้ โดยใช้กระบวนการ คิด วิเคราะห์และ

ตัดสินใจ ในการด าเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่ส าคัญดังนี้ 

1) เพื่อท าการตรวจสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ของหน่วย โดยพิจารณาจากปัจจัยภายนอกและ

ปัจจัยภายในทั้งปวง  

2) เพื่อท าการวิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นของสภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตรข์องหน่วย 

3) เพื่อน าเสนอแนวทางประเด็นยุทธศาสตร์ ในการจัดท าแผนฯ 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
1) ยุทธศาสตร์ของกองบัญชาการกองทัพไทย ที่มุ่งตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงของ

กระทรวงกลาโหม และตอบสนองต่อนโยบายบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาล   
              2) หน่วยขึ้นตรงกับกรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 
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              3) การรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากทั้งภายในและภายนอกกรมการสื่อสารทหาร ที่ไม่เป็นชั้นความลับ

เน่ืองจากงานเอกสารทางวิชาการนี้อาศัยข้อมูลจากแหล่งข้อมูลเปิดเท่านั้น 

1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา 
  1) กรอบการประเมินระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DGRF) 

              2) แผนปฏิบัติราชการของหน่วยเหนือขึ้นไป 2 ระดับ คือ กองบัญชาการกองทัพไทย และ

กระทรวงกลาโหม 

              โดยน ามาด าเนินกรรมวิธีในการศึกษา ทบทวน วิเคราะห์ เปรียบเทียบ และท าการสังเคราะห์จากข้อมูล

ที่มีอยู่ทั้งหมด ตามหลักเกณฑ์ทางการศึกษายุทธศาสตร์ ด้วยวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลแบบมุ่งเน้นสภาวะแวดล้อม : 

SWOT Analysis (7’S framework, PESTEL) เพื่อให้ได้ผลผลิตข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการท ายุทธศาสตร์ และ

แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) ต่อไป 

1.5 ข้อจ ากดัของการศึกษา 
 ในการท าเอกสารทางวิชาการครั้งนี้เป็นการด าเนินการภายใต้หลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 15 ศูนย์ศึกษา

ยุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการปูองกันประเทศ ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาตั้งแต่ 3 เมษายน - 27 พฤษภาคม 2565 โดยการ

ด าเนินการมีห้วงเวลาจ ากัดไม่มีงบประมาณในการด าเนินการ เป็นการจัดท าเอกสารทางวิชาการส่วนบุคคล เพื่อมุ่งเน้น

ให้ผู้ศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและข้ันตอนของกระบวนการจัดท าเอกสาร ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติราชการ

หน่วยของผู้เข้ารับการศึกษา ส่งผลให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจในการศึกษาและจัดท ายุทธศาสตร์ 

เพื่อท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์ให้ได้มาซึ่งข้อเสนอแนะประเด็นทางยุทธศาสตร์ และสามารถจัดท าแผนปฏิบัติการ

ด้านดิจิทัล กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) ได้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ท าให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับข้ันตอนของการจัดท าเอกสารวิชาการส่วนบุคคล 

          2) จะได้รับทราบสภาพแวดล้อมที่เป็นข้อเท็จจริง ที่ส่งผลกระทบต่อเปูาหมายและความส าเร็จขององค์กร 

อีกทั้งจะได้ข้อเสนอแนะส าหรับจัดท ายุทธศาสตร์ เพื่อใช้จัดท าแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล กรมการสื่อสารทหาร 

กองบัญชาการกองทัพไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) และอาจน ามาใช้ในการศึกษา ต่อยอด ให้เกิดประโชน์

กับหน่วยงานได้ 
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บทที่ 2 

การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมและการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ 

2.1 สภาวะแวดล้อมภายนอก 

2.1.1 สถานการณ์การขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 

ภายใต้การเปลี่ยนแปลงและความจ าเป็นเร่งด่วนของสถานการณ์ปัจจุบัน ภาครัฐจึงต้องเร่ง

ขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลในเชิงรุกมากขึ้น ตามแนวทางการพัฒนา 4 ประการ คือ 1.การบูรณาการการท างานและ

เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเปิดทางสู่การใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) 

ในการพัฒนาประเทศด้านต่างๆ 2. ยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและการพัฒนาทัศนคติของบุคลากรให้พร้อมรับต่อ

การเปลี่ยนแปลง 3. พัฒนาบริการออนไลน์ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มโดยผู้ที่อาจยังไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่

ทันสมัยได้ พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจและพัฒนาทักษะดิจิทัล (Digital Literacy) เพื่อให้ประชาชนได้รับ

ประโยชน์สูงสุดจากการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล และ 4. การตระหนักถึงความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและเคารพ

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลประชาชน รวมถึงการเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพหมุนเวียนและเศรษฐกิจ  สีเขียว 

(Bio-Circular-Green Economy: BCG Economy) ที่เป็นวาระแห่งชาติ ด้วยการเชื่อมโยง BCG เข้ากับการพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัล โดยส่งเสริมด้านเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ความปลอดภัย (Safety) และความยั่งยืน 

(Sustainability) เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งของยุทธศาสตร์อาเซียนในยุคหลังโควิด-19 

2.1.2 สถานการณ์การขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลนานาชาติ 

 ในปีที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับการจัดอันดับรัฐบาลดิจิทัลนานาชาติ โดยมหาวิทยาลัย Waseda 

ในอันดับที่ 25 จาก 64 ประเทศ ซึ่งเป็นอันดับที่ดีขึ้นกว่าในปี 2563 โดยประเทศไทยได้รับการจัดอันดับด้านประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการ อยู่อันดับที่ 5 (จาก Top 10) ซึ่งเป็นผลจากความทุ่มเทของหน่วยงานทุกฝุายในการร่วมกัน

ผลักดันโครงการต่าง ๆ ตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563 – 2565 อย่างมีประสิทธิภาพ   

2.1.3  ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมายการ

พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมภิบาล เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณา

การระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้บรรลุเปูาหมายในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมภิบาล และได้ตรา
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พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 ที่ก าหนดให้มีการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งต่อมาได้มีพระบรมราช

โองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อวันที่  1 สิงหาคม 2560 พระราชบัญญัติดังกล่าว ได้ก าหนดให้คณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านจัดท าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งจะมีผลผูกพันหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 

รวมทั้งผูกพันการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณของทุกหน่วยงานจะต้องสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ  

ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ถือได้ว่าเป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศ ซึ่งได้มี

พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 

และเผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 82 ก เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ยุทธศาสตร์ชาติได้ก าหนด

วิสัยทัศน์ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้านการพัฒนาตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง” ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

   1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

   2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

   3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

   4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

2.1.4  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น โครงสร้างพื้นฐาน ระบบ โลจิสติกส์ และดิจิทัล 

   โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล ทั้งในส่วนของโครงข่ายสื่อสาร  
หลักภายในประเทศและระหว่างประเทศให้สามารถบริการได้อย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ สอดรับกับแนวโน้ม  
การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีด้านดิจิทัล สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ น า ไปสู่การยกระดับ 
เศรษฐกิจของประเทศและการเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต สนับสนุนให้เกิด การบูรณา
การการใช้งานโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านดิจิทัลร่วมกัน รวมทั้งสนับสนุน ให้มีการพัฒนา
ระบบนิเวศ ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีศักยภาพและเป็น
อุตสาหกรรมแห่งอนาคตส าหรับกิจการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ตลอดจนก าหนดมาตรการ แนวปฏิบัติในการคุ้มครอง
สิทธิและข้อมูลส่วนบุคคล จัดให้มีมาตรการเฝูาระวังและรับมือภัยคุกคามไซเบอร์  ที่เหมาะสมและสอดคล้องตาม
มาตรฐานสากล เพื่อรองรับการเติบโตของการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในอนาคต  

 แผนย่อยโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลของประเทศ ซึ่ง
ประกอบด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร การแพร่ภาพกระจายเสียง พื้นที่ทดลองทดสอบรองรับการ
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พัฒนานวัตกรรมดิจิทัล บุคลากร ดิจิทัล รวมถึงกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ให้มีเสถียรภาพ 
ทันสมัย ครอบคลุมทุกพื้นที่ และสามารถให้บริการได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการติดต่อสื่อสาร การเชื่อมต่อ  
การแลกเปลี่ยนข้อมูล สารสนเทศ การค้าและพาณิชย์ การบริการภาครัฐและเอกชนที่สอดรับกับแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลง ทางเทคโนโลยีด้านดิจิทัลในอนาคต สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศและน าไปสู่การยกระดับ 
เศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งการเป็นศูนย์กลางด้านดิจิทัลของภูมิภาคอาเซียนในอนาคต 

แนวทางการพัฒนา  
(1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลทั้งในส่วนของโครงข่ายสื่อสารหลักภายในประเทศ  และ

โครงข่ายบรอดแบรนด์ความเร็วสูง ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ มีเสถียรภาพและสอดรับกับแนวโน้ม การเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีด้านดิจิทัลและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนให้เกิด  การบูรณาการการใช้
งานโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านดิจิทัล พร้อมทั้งก าหนดรูปแบบ สถาปัตยกรรมโครงข่ายให้
สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้ในลักษณะโครงข่ายเชื่อมต่อแบบเปิด ให้เป็นโครงข่ายเดียว  สามารถให้บริการประชาชน
อย่างมีคุณภาพและทั่วถึง ตลอดจนส่งเสริมการแข่งขันในตลาดของผู้ประกอบการ รายใหม่ในส่วนบริการปลายทาง
ทั้งแบบใช้สายและแบบไร้สาย 

(2) ส่งเสริมให้มีการลงทุนและร่วมใช้ทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลทั้งในประเทศ  และ
ต่างประเทศ ทั้งในส่วนของภาคพื้นดิน เคเบิลใต้น้ าและระบบดาวเทียมส าหรับการเชื่อมโยงกับประเทศ เพื่อนบ้าน
ให้มีความจุเพียงพอและมีระบบโครงข่ายส ารองเพื่อให้สามารถบริการสื่อสารระหว่างประเทศได้อย่างต่อเนื่อง  
มีเสถียรภาพ และสอดรับกับแนวโน้มความต้องการใช้งานทั้งภายในประเทศ าและของประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค
อย่างเสรีและเป็นธรรม 

(3) สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบนิเวศ ทั้งในส่วนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล ศูนย์ข้อมูล ขนาดใหญ่
ที่ได้มาตรฐานสากล บุคลากรดิจิทัล สิ่งอ านวยความสะดวก และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม รวมทั้ง ปรับปรุง
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นแหล่งบ่มเพาะธุรกิจและดึงดูดการลงทุนพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ดิจิทัล ซึ่งจะ
น าไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีศักยภาพและเป็นอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ส าหรับกิจการที่ใช้
เทคโนโลยีข้ันสูงทั้งภายในประเทศและจากต่างประเทศ 

(4) ก าหนดมาตรการและแนวปฏิบัติส าหรับผู้ให้บริการในการคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคล และการคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้รับบริการ เช่น แนวปฏิบัติในการใช้งานโมบายคอมเมิร์ซหรือ สมาร์ทโฟน แนวปฏิบัติในการ
ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น เพื่อรองรับการเติบโตของการใช้งานเทคโนโลยี ดิจิทัลในอนาคต ตลอดจนจัดให้มี
มาตรการเฝูาระวังและรับมือภัยคุกคามไซเบอร์ที่เหมาะสมและสอดคล้อง  ตามมาตรฐานสากลโดยเฉพาะการ
ปกปูองโครงสร้างพื้นฐานที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งยวด เช่น โครงสร้างพื้นฐาน ทางไฟฟูา โครงสร้างพื้นฐานทาง
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การเงิน เป็นต้น เพื่อให้มีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอต่อการค้าและการลงทุน  การสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยน
ข้อมูลภัยคุกคามไซเบอร์ 

 2.1.5 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 

พ.ศ. 2564-2565 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ท าให้สภาวะแวดล้อมในการด าเนินการตาม

ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก รัฐบาลจึงได้ทบทวนแนว

ทางการด าเนินงานตามแผนแม่บทฯ และจัดท าแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก

สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 เพื่อให้การด าเนินงานตามแผนแม่บทฯ มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ให้

มากขึ้น โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 305 ง เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2563 มีเปูาหมาย คือ 

“คนสามารถยังชีพอยู่ได้ มีงานท า กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น 

เศรษฐกิจประเทศฟื้นตัวเข้าสู่ภาวะปกติ และมีการวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่” โดยมี

ประเด็นการพัฒนา สรุปได้ดังนี้ 

(1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy)  

(2) การยกระดับขีดความสามารถของประเทศ เพื่อรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว 

(Future Growth) 

(3) การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคนให้เป็นก าลังหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนา

ประเทศ (Human Capital) 

(4) การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพื้นฐาน เพื่อส่งเสริมการฟื้นฟูและพัฒนาประเทศ (Enabling 

Factors)  

  นอกจากนั้น ยังได้เน้นย้ าการให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้สามารถ “ล้มแล้วลุกไว” 

ภายใต้แนวคิดส าคัญ 3 ประเทศ ได้แก่ 

(1) การพร้อมรับ (Cope) คือ ความสามารถในการรับมือกับสถานการณ์วิกฤต 

(2) การปรับตัว (Adapt) คือ ความยืดหยุ่นในการปรับตัวอย่างรวดเร็ว 

(3) การเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโตอย่างยั่งยืน (Transform) คือ ความพร้อมของ

องค์ประกอบต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อศักยภาพของประเทศ 
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 2.1.6 แผนการปฏิรูประเทศ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ ได้ก าหนดให้การปฏิรูป

ประเทศต้องด าเนินการเพื่อบรรลุเปูาหมาย 3 ประการ ได้แก่ (1) ประเทศชาติมีความสงบเรียบรอย มีความสามัคคี

ปรองดอง มีการพัฒนาอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหวางการพัฒนาด้าน 

วัตถุกับการพัฒนา ดานจิตใจ (2) สังคมมีความสงบสุข เปนธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ า 

(3) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส วนรวมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด าเนินการปฏิรูป

ประเทศ พ.ศ. 2560 มาตรา 6 ได้ก าหนดให้มีแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อก าหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอน การด าเนินการ

ปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ โดยก าหนดให้เริ่มด าเนินการปฏิรูปในแต่ละด้านภายใน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้

รัฐธรรมนูญฯ โดยให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ดังเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฯ ภายในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งแผนการปฏิรูปประเทศ 

ได้ประกาศบังคับใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 และวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 จ านวน 13 ด้าน 

ดังนี้ 

    (1) ด้านการเมือง  

(2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  

(3) ด้านกฎหมาย  

(4) ด้านกระบวนการยุติธรรม  

(5) ด้านเศรษฐกิจ  

(6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

(7) ด้านสาธารณสุข  

(8) ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ  

(9) ด้านสังคม  

(10) ด้านพลังงาน  

(11) ด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

(12) ด้านกระบวนการยุติธรรม (ต ารวจ) 
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          แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ในส่วนยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ข้อ 1.2 การพัฒนาศักยภาพใน การ

ปูองกันประเทศ พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทั้งทางทหารและภัยคุกคามอื่น ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ ด้านการ

สร้างความสามารถในการแข่งขัน ข้อ 2.1 การพัฒนาภาคการผลิตและบริการ มุ่งเน้นที่การพัฒนาเพิ่ม ผลิตภาพ

การผลิตตลอดห่วงโซ่มูลค่า ข้อ 3.1 การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม มุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝัง

ค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง และยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ ด้านการปรับสมดุล

และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ข้อ 6.3 การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และ โครงสร้างของหน่วยงาน

ภาครัฐ ให้มีขนาดที่เหมาะสม ทันสมัย มีขีดสมรรถนะสูง และสามารถปฏิบัติงานอย่าง  มีประสิทธิภาพ มีความ

คุ้มค่า และเทียบได้กับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกับสภาพแวดล้อมในการ ปฏิบัติงานที่มีความหลากหลาย

ซับซ้อนมากขึ้น และทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

2.1.7 แผนการปฏิรูประเทศ (ฉบับปรับปรุง) 

 จากการประกาศใช้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ จ านวน 23 ประเด็น เมื่อวันที่ 18 เมษายน 

2562 ท าให้ต้องมีการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งการปรับปรุงครั้งนี้ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงเปูาหมายและตัวชี้วัดในระดับแผนให้มีความ

ชัดเจนสามารถวัดได้ ทบทวนกิจกรรมที่มีผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่ างมีนัยส าคัญ หรือ Big Rock โดย

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563  

2.1.8 พ.ร.บ. การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562  

                    ได้ก าหนดให้มีการจัดท า “แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย” เพื่อรองรับการด าเนินการ

ปรับเปลี่ยนกระบวนการให้บริการและการท างานของภาครัฐให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

          2.1.9   (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย (พ.ศ.2566 - 2570) 

                    ด้วยพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 มาตรา 5 

ก าหนดให้มีการจัดท าแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพื่อก าหนดกรอบและทิศทางการบริหารงานภาครัฐ และการจัดท า

บริการสาธารณะในรูปแบบของเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนาประเทศ มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกันระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐ และมีกรอบการพัฒนาและแผนการด าเนินงานของประเทศ โดยแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของ
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ประเทศไทยฉบับปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2563 – 2565 ก าลังจะสิ้นสุด ตามกรอบระยะเวลา และเพื่อให้การด าเนินการมีความ

ต่อเนื่อง ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. จึงอยู่ได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) แผนพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 2570 แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2566 – 2570 

จะจัดท าขึ้นตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบ

ดิจิทัล พ.ศ. 2562 ที่มุ่งเน้นการบริหารงานและการจัดท าบริการสาธารณะในรูปแบบและช่องทางดิจิทัล ด้วยการ

บริหารจัดการและการบูรณาการข้อมูลภาครัฐ เพื่อให้การท างานที่มีความสอดคล้องเชื่อมโยงกั นอย่างมั่นคง

ปลอดภัยและม ีธรรมาภิบาล อันจะก่อให้เกิดการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพและความสะดวกในการเข้าถึงบริการ

ของประชาชนและภาคเอกชน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลภาครัฐต่อสาธารณชนเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

2.2 สภาวะแวดล้อมของกรมการสื่อสารทหาร  
       วิสัยทัศน ์“มุ่งมั่นพัฒนา สร้างสรรค์นวัตกรรม ขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อกองบัญชาการอัจฉริยะ ” 

       พันธกิจ 1. ประสานแผนด้านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับเหล่าทัพและส่วน

ราชการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหาร 

                  2.ปฏิบัติการด้านการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสารทางยุทธศาสตร์ 

การสงครามอิเล็กทรอนิกส์ การรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสารและสารสนเทศ ในการปฏิบัติการทางทหาร 

                  3.สนับสนุนระบบการควบคุมบังคับบัญชาของกองทัพไทย 

                  4.บริหารจัดการคลื่นความถี่ ด้านกิจการโทรคมนาคมทหาร กิจการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน์ ของกองทัพไทย 

                  5.เป็นหน่วยวิทยาการสายสื่อสารของกองบัญชาการกองทัพไทย  

                  6.สนับสนุนการส่งก าลังบ ารุงสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร ส าหรับกองบัญชาการกองทัพไทย 

       ค่านิยมกรมการสื่อสารทหาร 

       T : Teamwork  ท างานเป็นทีม ด้วยความเคารพเชื่อถือ มีจุดมุ่งหมายร่วมกันเป็นหมู่คณะ  เพื่อการบรรลุ

เปูาหมายของงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

      O : Operation  สนับสนุนการปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกองบัญชาการ

กองทัพไทย เพื่อตอบสนองการปฏิบัติการโดยใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง  

 P  :  Professionalism  ความเป็นมืออาชีพ ปฏิบัติงานด้วยความช านาญอย่างมืออาชีพ 
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แผนภาพที่ 1 Road Map กองบัญาการกองทัพไทย 
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แผนภาพที่ 2 Road Map กรมการสื่อสารทหาร 
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2.3 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis) 

การประเมินสภาพแวดล้อมที่ เกี่ยวข้องกับกรมการสื่อสารทหารทั้ งภายในและภายนอก เป็น  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพื่อค้นหาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติราชการ อันได้แก่ โอกาส (Opportunities) 

และภัยคุกคาม (Threats) ตลอดจนเพื่อค้นหาศักยภาพ (Strengths) และจุดด้อย (Weaknesses) ของกรมการ

สื่อสารทหาร ในการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรไปสู่การบรรลุเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ และแผน

แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

2.3.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก 

 สภาพแวดล้อมกรมการสื่อสารทหาร จะถูกวิเคราะห์หาปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานด้วย

เครื่องมือ PESTLE Analysis ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น 6 ปัจจัย ดังนี้ 

 ปัจจัยด้านการเมือง (Political Factor)  

- การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (Digitization/Digitilization) เป็นประเด็นส าคัญในการขับเคลื่อนรัฐบาล

ดิจิทัลของประเทศไทย โดยถูกก าหนดไว้ในแผนการพัฒนาประเทศทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท

ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 

- พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 ได้ก าหนดให้มีการ

ก าหนดขอบเขตการพัฒนาเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 266 ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย เรื่องการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชนด้วยระบบดิจิทัล เพื่อให้

ประชาชนในเรื่อง 1. ได้รับบริการภาครัฐที่สะดวก รวดเร็ว ไม่สร้างภาระแก่ประชาชน ลดการใช้ส าเนาเอกสารใน

การติดต่อราชการ 2. ติดต่อภาครัฐใช้บัตรประชาชนใบเดียวท าได้ทุกเรื่อง หรือติดต่อแบบออนไลน์ได้แบบเบ็ดเสร็จ 

(One Stop Service) 3. ใช้ข้อมูลเปิดภาครัฐส าหรับการติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานของรัฐ 4. สามารถน า

ข้อมูลเปิดของหน่วยงานของรัฐไปพัฒนานวัตกรรมที่สร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม 

- รัฐบาลขาดความมีเสถียรภาพ จากปัญหาการแย่งชิงอ านาจในการบริหารประเทศ 
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ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic Factor)  

- ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยี และความเจริญก้าวหน้าของ

เทคโนโลยีดิจิทัลแบบก้าวกระโดด ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารอาจไม่พอเพียง รวมถึง

ล้าสมัย ไม่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชน  

- ทิศทางของเศรษฐกิจโลกยังอยู่บนความไม่แน่นอน เศรษฐกิจของโลกยังได้รับผลกระทบจากสงคราม

ยูเครน การเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกใหม่ (New World Order) และสงครามการค้า (Trade War) ระหว่างจีนกับ

สหรัฐอเมริกา  

- รั ฐบ าล ได้ มี ก า ร ล งทุ น ในก า รพัฒนา ระบบ โค ร ง สร้ า งพื้ น ฐ านด้ า นก า รคมนา คมขนส่ ง 

จ านวนมาก และครอบคลุมการเดินทางทั่วประเทศ เข่น การก่อสร้างระบบโครงข่ายรถไฟความเร็วสูง การก่อสร้าง

ระบบรถไฟทางคู่ และการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway) ตลอดจนมาตรการแจกเงินเพื่อการ

กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทย ท าให้มีหน้ีครัวเรือนเพิ่มขึ้น 

ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม (Socio-cultural Factor)  

 - การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรของโลกเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) 

ซึ่งประเทศไทยเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์แล้ว ในปี 2564 ส่งผลกระทบกับผู้สูงอายุที่ตามเทคโนโลยีไม่

ทัน ยึดติดกับวัฒนธรรมเดิมๆ จนท าให้เกิดภาวะ Digital Distrubtion  

 - การมีบทบาทในการท างานเพิ่มขึ้นของกลุ่มคนยุค Millennium และ Gen-Z ที่เติบโตมาในยุคที่การ

เข้าถึงข้อมูลเป็นเรื่องง่าย และการมีตัวตนในสื่อสังคมดิจิทัล (Social Media) ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้าน

ความคิด ความเชื่อ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และแนวทางการท างาน รวมถึงการก าหนดนโยบาย 

ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological Factor)  

- ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล (Technology Advances) เช่น Social Media, AR/VR และ 

Payment Platform ท าให้การเข้าถึงและการแลกเปลี่ยนข้อมูล ตลอดจนการซื้อสินค้าและบริการท าได้ง่ายขึ้น 

และมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริมความปลอดภัยจากการติดเชื้อโรคโควิด-19 สอดคล้องกับการ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตใหม่ (New Normal) นอกจากนั้น ยังท าให้ผู้ให้บริการหรือผู้ประกอบการได้รับ

ประโยชน์เช่นกัน โดยสามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้โดยตรง และสามารถติดต่อและตรวจสอบการด าเนินงานของ 
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Supplier ได้ง่ายข้ึน รวมทั้งสามารถกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น อย่างไรก็ตามการพัฒนาของ

เทคโนโลยีอย่างรวดเร็วก็มีความเสี่ยงในเรื่องของการจัดการข้อมูลที่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อประเทศ  

- เทคโนโลยีการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ต หรือ Internet of Thing (IoT) เป็นปัจจัย 

ที่ส่งเสริมให้เกิดความสะดวกในการใช้ชีวิตของมนุษย์ บริการต่าง ๆ ได้ผ่านโทรศัพท์มือถือ ซึ่งท าให้ประหยัดเวลา

และลดการใช้ทรัพยากร อย่างไรก็ตามผู้ใช้งานควรต้องระมัดระวังในการใช้งาน เนื่องจากมีความเสี่ยงในการถูก

โจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคลได้ 

ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Factor)  

- เทคโนโลยีสัมพันธ์กับพลังงานและสิ่งแวดล้อมในส่วนที่เกี่ยวกับการน าพลงังานมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ การ

ใช้พลังงานสะอาด การใช้พลังงานทดแทน และการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แต่ในปัจจุบันปัญหา

สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการปนเปื้อนของสารชนิดต่างๆ ในแหล่งน้ า ดิน อากาศ โดยเฉพาะขยะอิเล็กทรอนิกส์

นอกจากจะส่งผลกระทบท าให้สภาพแวดล้อมมีคุณภาพเสื่อมโทรมลงแล้ว ยังได้ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่

ในสิ่งแวดล้อมบริเวณดังกล่าวอีกด้วย 

ปัจจัยด้านกฎหมาย (Law)  

- ประเทศไทยมีพระราชบัญญัติที่ส าคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล ได้แก่ พระราชบัญญัติการบริหารงาน

และการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ .ศ.2562 พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

พ.ศ.2560 และพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ.2562 และกฎหมายอื่นที่ใช้ในการ

ด าเนินการประกอบธุรกรรม 

- กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตั้งองค์กรในการขับเคลื่อน และก ากับดูแล ได้แก่ พระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2561 เป็นหน่วยงานของรัฐท าหน้าที่ขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล  

 

ตารางที่ 2.1 การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ด้วย PESTEL analysis 

ประเด็นการ
วิเคราะห ์

ผลกระทบต่อกรมการสื่อสารทหาร 
ประเด็นที่เป็นโอกาส (O) ประเด็นที่เป็นอุปสรรค (T) 

ปัจจัยด้านการเมือง  
(Political Factor) 

O1: การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล 
( Digitization/Digitilization) 
เป็นประ เด็ นส าคัญ ในการ

T1: มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล/
ผู้บริหารและนโยบายบ่อยครั้ง 
ท า ให้ขาดการต่อ เนื่ อ งและ
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ขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลของ
ประเทศไทย โดยถูกก าหนดไว้
ในแผนการพัฒนาประเทศทุก
ระดับ 

ความยั่งยืนในการด าเนินงาน 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ  
(Economic 
Factor) 

O2: การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่
ต้ องพึ่ งพาเทคโนโลยี  และ
ค ว า ม เ จ ริ ญ ก้ า ว ห น้ า ข อ ง
เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ลแบบก้ า ว
กระโดด 

T2: ภาวะเศรษฐกิจที่ยังอยู่บนความ
ไม่แน่นอน และผลกระทบจาก
สงครามยูเครน  

T3: หน้ีครัวเรือนสูงข้ึน 
 

ปั จ จั ย ด้ า นสั ง ค ม
วัฒนธรรม  
(Socio-cultural 
Factor) 

O3: การมีบทบาทของกลุ่ม 
Millennium และ Gen-Z
ส่ งผลต่ อการ เปลี่ ยนแปลง
รูปแบบ และแนวทางการ
ท างาน รวมถึงการก าหนด
นโยบาย 

T4: สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ 
(Aged Society) ส่งผลกระทบ
กับผู้สูงอายุที่ตามเทคโนโลยีไม่
ทัน ยึดติดกับวัฒนธรรมเดิมๆ 
จนท า ใ ห้ เ กิ ด ภ า ว ะ  Digital 
Distrubtion  

ปั จ จั ย ด้ า น
เทคโนโลยี  
(Technological 
Factor) 

O4: ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ดิจิทัล ท าให้การเข้าถึงและการ
แลกเปลี่ยนข้อมูลได้ง่าย 

Q5: การท าธุรกรรมสะดวกรวดเร็ว 
 

T5: การพัฒนาของเทคโนโลยีอย่าง
รวดเร็วก็มีความเสี่ยงในเรื่อง
ของการจัดการข้อมูลที่ส่งผล
กระทบเชิงลบ 

T6: การถูกโจรกรรมข้อมูล  
ปั จ จั ย ด้ า น
สิ่งแวดล้อม  
(Environmental 
Factor) 
 

O6: การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วย
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

O7: พลังงานสะอาด พลังงาน
ทดแทน       

T7: การปนเปื้อนของสารชนิดต่างๆ 
ใ น แ ห ล่ ง น้ า  ดิ น  อ า ก า ศ 
โดยเฉพาะขยะอิเล็กทรอนิกส์ 

ปัจจัยด้านกฎหมาย 
(Law) 

O8: มีกฎหมายเป็นการเฉพาะเพื่อ
การก ากับดูแล  

T8: การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่        
จริงจังและครอบคลุม 
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2.3.2 การวิเคราะห์สภาพภายในกรมการสื่อสารทหาร 

การประเมินปัจจัยภายในของกรมการสื่อสารทหาร โดยใช้กรอบแนวคิด McKinsey 7’S Framework ใน 

7 มิติ ได้แก่ โครงสร้างองค์กร (Structure) กลยุทธขององค์กร (Strategy) ระบบในการด าเนินงานขององค์กร 

(System) ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมของผู้บริการองค์กร (Style) บุคลากรในองค์กร (Staff) ความรู้

ความสามารถของบุคลากร (Skill) และค่านิยมขององค์กร (Shared Value) สามารถสรุปได้ ดังนี้ 

โครงสร้างองค์กร (Structure) 

- กรมการสื่อสารทหาร มีโครงสร้าง และอ านาจหน้าที่ชัดเจน โดยแบ่งเป็น 2 ศูนย์ 1 ส านัก 7 กอง 2 กองพัน 

โดยมีสถานีโทรคมนาคมทหารในส่วนภูมิภาครวม 109 สถาน ี

กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy)  

- กรมการสื่อสารทหาร มีการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ โดยจัดท าเป็นแผน 5 ปี และแผนปฏิบัติ ราชการ

รายปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยในวาระ

เริ่มแรกให้จัดท าเป็นแผน 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2565) รวมทั้งก าหนดให้ “การบริการประชาชนและ

การติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน ต้องกระท าโดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางที่ส านักงานพัฒนา

รัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ก าหนดด้วย” 

ระบบในการด าเนินงานขององค์กร (System)   

- สภาวะที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งในเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารราชการแบบพลเรือน ก าลัง

พลทุกนายของหน่วยต้องปรับแนวความคิด (Mindset) ให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องตามวัฏ

จักรของโลกและกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง ร่วมมือกันปรับวัฒนธรรมการท างานให้สอดคล้องกับสังคมโลกที่

มุ่งเน้นเรื่องผลผลิต ผลลัพธ์ มากกว่ากระบวนการ และน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นส่วนส าคัญของการปฏิบัติงาน

เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลข่าวสาร (Data & Information) ข่าวกรอง (Intelligence) และหนทางปฏิบัติ (Course of 

action) เพื่อการตกลงใจของผู้บังคับบัญชา 

ลักษณะแบบแผนหรือพฤติกรรมของผู้บริหารองค์กร (Style) 

- กรมการสื่อสารทหาร เป็นกรมฝุายเสนาธิการร่วมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อการควบคุมบังคับบัญชา ไซ

เบอร์ และกิจการอวกาศเพื่อความมั่นคงให้กับกองทัพไทย และกองบัญชาการกองทัพไทย และด าเนินการเกี่ยวกับ
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ระบบควบุมบังคับบัญชา การสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ การสงครามอิเล็กทรอนิกส์ การสารสนเทศทางทางทหาร และ

การส่งก าลังบ ารุงสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสารให้กับกองบัญชาการกองทัพไทย รวมทั้งเป็นศูนย์กลางทางด้านวิทยาการ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของกองทัพไทย 

บุคลากรในองค์กร (Staff)   

- อัตราก าลังพลของกรมการสื่อสารทหาร มีจ านวนทั้งสิ้น 2,823 นาย ประกอบด้วย นายทหารสัญญาบัตร 

513 นาย นายทหารประทวน 1,595 นาย พนักงานราชการ 30 คน ลูกจ้างประจ า 12 คน ทหารกองประจ าการ 

673 นาย โดยบุคลากรส่วนใหญ่เป็นข้าราชการ ที่มีต าแหน่งในระดับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ อย่างไรก็ ตาม กรมการ

สื่อสารทหาร ได้มีการจัดท าแผนทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) และแผนการบริหารทรัพยากร

บุคคลของหน่วยงานอย่างต่อเน่ือง 

ความรู้ความสามารถของบุคลากร (Skill) 

- บุคลากรของกรมการสื่อสารทหาร ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่ม Generation Y มีอายุเฉลี่ยประมาณ 40 ปี และมี

อายุราชการเฉลี่ยประมาณ 20 ปี โดยบุคลากรร้อยละ 51.79 มีวุฒิการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี ระดับ

ปริญญาตรีร้อยละ 41.93 ระดับปริญญาโทร้อยละ 5.88 อย่างไรก็ตาม กรมการสื่อสารทหาร ได้เปิดอบรบหลักสูตร

ต่างๆ อย่างต่อเน่ือง และเคยได้รับการจัดสรรทุนเพื่อการพัฒนาข้าราชการจากหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนและให้

ความร่วมมือ 

ค่านิยมขององค์กร (Shared Value) 

- กรมการสื่อสารทหาร มีค่านิยมขององค์กร “TOP”  

      T  :  Teamwork  ท างานเป็นทีม ด้วยความเคารพเชื่อถือ มีจุดมุ่งหมายร่วมกันเป็นหมู่คณะ               

เพื่อการบรรลุเปูาหมายของงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

      O  : Operation  สนับสนุนการปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ

กองบัญชาการกองทัพไทย เพื่อตอบสนองการปฏิบัติการโดยใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง  

      P  :  Professionalism  ความเป็นมืออาชีพ ปฏิบัติงานด้วยความช านาญอย่างมืออาชีพ 
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ตารางที่ 2.2 การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน ด้วย McKinsey 7’S Framework  

ประเด็นการวิเคราะห์ 
ผลกระทบต่อกรมการสื่อสารทหาร 

ประเด็นที่เป็นจุดแข็ง (S) ประเด็นที่เป็นจุดอ่อน (W) 
โครงสร้างองค์กร 
(Structure) 
 

S1: มีโครงสร้างชัดเจน  
S2: มีหน่วยงานทั้งในส่วนกลาง และ

ส่วนภูมิภาค 

W1: กรอบอัตราก าลังตามโครงสร้างยัง
ไม่เพียงพอ ตามภารกิจที่เพิ่มขึ้น 

กลยุทธขององค์กร 
(Strategy) 
 

S3: ยุทธศาสตร์และแผนของหน่วยงาน
ถ่ายทอดมาจากยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่ บทฯ  แผนก า รปฏิ รู ป
ประ เทศ และแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 12  

W2: ความพร้อมในการติดต่อ
ประสานงานระหว่างส่วนราชการ
ด้วยกัน โดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล
กลางที่ส านักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (องค์การมหาชน) ก าหนด 

ระบบในการด าเนินงาน 
ขององค์กร (System) 
 

S4: การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็น
ส่วนส าคัญของการปฏิบัติงาน 
S5: มุ่งเน้นเรื่องผลผลิต ผลลัพธ์ 
มากกว่ากระบวนการ 

W3: ก าลังพลทุกนายของหน่วยต้อง
ปรับแนวความคิด (Mindset) ให้
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง  และกล้ าที่ จ ะ
เปลี่ยนแปลงตนเอง 

ลักษณะแบบแผนหรือ 
พฤติกรรมของผู้บริการ 
องค์กร (Style) 

S6: มีบทบาทหน้าที่ ที่ชัดเจน W4: การประสานงาน และความ
ร่วมมือภายในกองบัญชาการ
กองทัพไทย และกองทัพไทย 

บุคลากรในองค์กร (Staff) S7: บุคลากรในระดับปฏิบัติการมี
จ านวนมาก 

W5: บุคลากรขาดแรงบันดาลใจในการ
ท างาน 

ความรู้ความสามารถของ
บุคลากร (Skill) 

S8: เปิดอบรบหลักสูตรต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่อง และได้รับการจัดสรร
ทุนการศึกษา 

W6: มีผู้มีการศึกษาต่ ากว่าระดับ 
      ปริญญาตรีเป็นจ านวนมาก 

ค่านิยม (Shared Value) S9: มีการก าหนดค่านิยมอย่างชัดเจน W7: ขาดการส่งเสริมค่านิยม และการ
สร้างจุดหมายร่วมกันขององค์กร 
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ตารางที่ 2.3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
S1: มีโครงสร้างชัดเจน  
S2: มีหน่วยงานทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค 
S3: ยุทธศาสตร์และแผนของหน่วยงานถ่ายทอดมา

จากยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทฯ แผนการปฏิรูป
ประเทศ และแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 

S4: การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นส่วนส าคัญของ
การปฏิบัติงาน 

S5: มุ่งเน้นเรื่องผลผลิต ผลลัพธ์ มากกว่ากระบวนการ 
S6: มีบทบาทหน้าที่ ที่ชัดเจน 
S7: บุคลากรในระดับปฏิบัติการมีจ านวนมาก 
S8: เปิดอบรบหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และได้รับ

การจัดสรรทุนการศึกษา 
S9: มีการก าหนดค่านิยมอย่างชัดเจน 

W1: กรอบอัตราก าลังตามโครงสร้างยังไม่เพียงพอ 
ตามภารกิจที่เพิ่มขึ้น 

W2: ความพร้อมในการติดต่อประสานงานระหว่าง
ส่วนราชการด้วยกัน โดยใช้แพลตฟอร์มดิจิทัล
กลางที่ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การ
มหาชน) ก าหนด 

W3: ก าลังพลทุกนายของหน่วยต้องปรับแนวความคิด 
(Mindset) ให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 
อย่างต่อเน่ือง และกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง 

W4: การประสานงาน และความร่วมมือภายใน
กองบัญชาการกองทัพไทย และกองทัพไทย 

W5: บุคลากรขาดแรงบันดาลใจในการท างาน 
W6: มีผู้มีการศึกษาต่ ากว่าระดับปริญญาตรี เป็น

จ านวนมาก 
W7: ขาดการส่งเสริมค่านิยม และการสร้างจุดหมาย

ร่วมกันขององค์กร 
 

โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threats) 
O1: การปรั บ เข้ า สู่ ค ว าม เป็ นดิ จิ ทั ล 

(Digitization/Digitilization) เป็นประเด็นส าคัญ
ในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
โดยถูกก าหนดไว้ในแผนการพัฒนาประเทศทุก
ระดับ 

O2: การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ต้องพึ่งพาเทคโนโลยี 
และความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล
แบบก้าวกระโดด 

O3: การมีบทบาทของกลุ่ม Millennium และ Gen-Z 

T1: มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล/ผู้บริหารและนโยบาย
บ่อยครั้ง ท าให้ขาดการต่อเนื่องและความยั่งยืนใน
การด าเนินงาน 

T2: ภาวะเศรษฐกิจที่ยังอยู่บนความไม่แน่นอน และ
ผลกระทบจากสงครามยูเครน  

T3: หน้ีครัวเรือนสูงข้ึน 
T4: สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ส่งผล

กระทบกับผู้สูงอายุที่ตามเทคโนโลยีไม่ทัน ยึดติด
กับวัฒนธรรมเดิมๆ จนท าให้เกิดภาวะ Digital 
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ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ และแนวทาง
การท างาน รวมถึงการก าหนดนโยบาย 

O4: ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล ท าให้การ     
เข้าถึงและการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ง่าย 

O5: การท าธุรกรรมสะดวกรวดเร็ว 
O6: การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
O7: พลังงานสะอาด พลังงานทดแทน 
O8: มีกฎหมายเป็นการเฉพาะเพื่อการก ากับดูแล 
 

Distrubtion  
T5: การพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วก็มี   ความ

เสี่ยงในเรื่องของการจัดการข้อมูลที่ส่งผลกระทบ
เชิงลบ 

T6: การถูกโจรกรรมข้อมูล  
T7: การปนเปื้อนของสารชนิดต่างๆ ในแหล่งน้ า         

ดิน อากาศ โดยเฉพาะขยะอิเล็กทรอนิกส์ 
T8: การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่จริงจังและครอบคลุม 
 

2.4 การประเมินสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ 

 2.4.1 การก าหนดค่าน้ าหนักคะแนนการประเมินสภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก 

  ผู้ศึกษาได้จัดท าแบบวิเคราะห์เพื่อหาค่าถ่วงน้ าหนักสภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก และส่งต่อให้

กลุ่มตัวอย่างทั้งที่เป็นข้าราชการของกรมการสื่อสารทหาร จ านวน 5 ท่าน เพื่อให้คะแนนถ่วงน้ าหนักรายประเด็น 

โดยก าหนดให้คะแนนถ่วงน้ าหนักรวมทุกข้อมีค่าไม่เกิน 1 ซึ่งสรุปได้ดังตามตารางที่ 2.4 

 

ตารางที่ 2.4 ค่าน้ าหนักของรายการปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายใน 

                                                          คนที่ 
รายการปัจจัยภายใน 

1 2 3 4 5 
ค่าน้ าหนัก 

คะแนนเฉลี่ย 

S1: Structure 0.10 0.10 0.10 0.15 0.10 0.11 
S2: Strategy 0.20 0.25 0.20 0.25 0.20 0.22 
S3: System 0.20 0.15 0.15 0.15 0.20 0.17 
S4: Style 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 
S5: Staff 0.15 0.15 0.15 0.05 0.15 0.13 
S6: Skills 0.10 0.10 0.10 0.15 0.15 0.12 
S7: Shared Values 0.10 0.10 0.15 0.10 0.05 0.10 

น้ าหนักคะแนนรวม 1 1 1 1 1 1 
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 จากตารางข้างต้น พบว่าปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการด าเนินงานของกรมการสื่อสารทหาร เรียงล าดับจาก

มาก-น้อย ได้ดังนี้ กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy) ระบบการปฏิบัติงานขององค์กร (System) ลักษณะแบบแผน

หรือพฤติกรรมของผู้บริการองค์กร (Style) บุคลากรในองค์กร (Staff) ความรู้ความสามารถของบุคลากร (Skills) 

โครงสร้างองค์กร (Structure) และค่านิยมขององค์กร (Shared Values)  

 

ตารางที่ 2.5 ค่าน้ าหนักของรายการปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายนอก 

                                         คนที่       
 
รายการปัจจัยภายนอก 

1 2 3 4 5 
ค่าน้ าหนัก 

คะแนนเฉลี่ย 

P: Political Factor 0.15 0.15 0.15 0.15 0.20 0.16 
E: Economic Factor 0.15 0.15 0.15 0.20 0.20 0.17 
S: Socio-cultural Factor 0.20 0.20 0.20 0.15 0.15 0.18 
T: Technological Factor 0.25 0.25 0.25 0.25 0.20 0.24 
E: Environmental Factor 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 
L: Law 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 

น้ าหนักคะแนนรวม 1 1 1 1 1 1 

จากตารางข้างต้น พบว่าปัจจัยที่มีความส าคัญต่อการด าเนินงานของกรมการสื่อสารทหารเรียงล าดับจาก

มาก-น้อย ได้ดังนี้ ปัจจัยด้านเทคโนโลยี (Technological Factor) ปัจจัยด้านสังคมวัฒนธรรม (Socio-cultural Factor) 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (Economic Factor) ปัจจัยด้านการเมือง  (Political Factor) ปัจจัยด้านกฎหมาย (Law) 

และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Factor)   

 2.4.2 การวิเคราะห์องค์กรโดยการประเมินสภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก 

 ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์ข้าราชการของกรมการสื่อสารทหาร ที่เกี่ยวข้องกับการจัดท าแผนของหน่วยงาน จ านวน 

15 ท่าน เพื่อให้ประเมินประเด็นที่จะมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของ     กรมการสื่อสารทหาร โดยให้เป็นล าดับ

คะแนนจาก “0” หมายถึง ประเด็นดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานของส านักงานฯ จนถึง “5” หมายถีง 

ประเด็นดังกล่าวมีผลกระทบต่อการด าเนินงานของส านักงานฯ มากที่สุด ซึ่งสามารถสรุปคะแนนเฉลี่ยได้ดังตารางที่ 

2.6 และ 2.7 
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ตารางที่ 2.6 ค่าคะแนนเฉลี่ยสภาวะแวดล้อมภายใน 

ประเด็นส าคัญ 
จุดแข็ง: Strengths จุดอ่อน: Weaknesses 

คะแนนเฉลี่ย Strengths คะแนนเฉลี่ย Weaknesses 

S1: Structure 4.60 S1 3.60 W1 
4.40 S2   

S2: Strategy 4.60 S3 3.00 W2 
S3: System 4.60 S4 4.20 W3 

4.60 S5   
S4: Style 4.20 S6 3.80 W4 
S5: Staff 4.60 S7 4.20 W5 
S6: Skills 4.20 S8 3.20 W6 
S7: Shared Values 4.60 S9 3.40 W7 
รวมคะแนนเฉลี่ย 4.49  3.63  
 

ตารางที่ 2.7 ค่าคะแนนเฉลี่ยสภาวะแวดล้อมภายนอก 

ประเด็นส าคัญ 
โอกาส: Opportunities อุปสรรค: Threats 

คะแนนเฉลี่ย Opportunities คะแนนเฉลี่ย Threats 
P: Political Factor 4.00 O1 4.00 T1 
E: Economic Factor 3.00 O2 4.20 T2 

  4.00 T3 
S:Socio-cultural 
Factor 

3.20 O3 4.60 T4 

T:Technological 
Factor 

4.20 O4 4.00 T5 
4.00 O5 4.00 T6 

E:Environmental 
Factor 

3.40 O6 3.00 T7 
2.80 O7   

L: Law 3.60 O8 3.60 T8 
รวมคะแนนเฉลี่ย 3.53  3.93  
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 จากตารางที่ 2.6 และ 2.7 ได้แสดงคะแนนเฉลี่ยที่กลุ่มตัวอย่างประเมินว่ามีผลกระทบต่อกรมการสื่อสาร

ทหาร โดยปัจจัยที่เป็นเชิงบวก ได้แก่ จุดแข็ง (Strengths) และโอกาส (Opportunities) มีจ านวนเป็นบวก ( + ) 

และปัจจัยที่เป็นเชิงลบ ได้แก่ จุดอ่อน (Weaknesses) และภัยคุกคาม (Threats) มีจ านวนเป็นลบ ( - ) จากการ

ประเมินของกลุ่มตัวอย่าง พบว่าปัจจัยที่เป็นจุดแข็งได้คะแนนรวมเฉลี่ย +4.30 คะแนน และปัจจัยที่เป็นจุดอ่อนได้

คะแนนรวมเฉลี่ย -4.20 คะแนน ซึ่งสรุปผลได้ว่าองค์กรมีปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง +0.10 ในขณะที่ปัจจัยภายนอกที่เป็น

โอกาสได้คะแนนรวมเฉลี่ย +4.24 คะแนน และปัจจัยที่เป็นภัยคุกคามได้คะแนนรวมเฉลี่ย -4.15 คะแนน สรุปได้ว่า

ปัจจัยภายนอกเป็นโอกาส +0.09  

2.4.3 ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักและสรุปผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก 

 ผู้ศึกษาได้ค านวณและก าหนดค่าน้ าหนักของคะแนนในการประเมินสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก

แล้ว รายละเอียดปรากฎดัง ตารางที่ 2.6 และ 2.7 โดยค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักจะหมายถึงระดับความรุนแรงของ

ผลกระทบต่อความส าเร็จของการพัฒนาองค์กร โดยค่าที่มากจะมีผลกระทบต่อการพัฒนาองค์กรรุนแรงกว่าค่าที่น้อยกว่า 

ทั้งนี้ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักจะถูกน าไปใช้ในการจัดล าดับความส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาองค์กรต่อไป ซึ่ง

มีผลดังตารางที่ 2.8 และ 2.9 

 

ตารางที่ 2.8 สรุปผลคะแนนถ่วงน้ าหนักสภาวะแวดล้อมภายใน 

รายการปัจจัย
ภายใน 

ค่าน้ าหนัก 
(1) 

คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย x ค่าน้ าหนัก 
สรุปผล Strengths  

(2) 
Weaknesses 

(3) 
Strengths 
(2) x (1) 

Weaknesses 
(3) x (1) 

S1: Structure 0.11 4.50 3.60 0.50 0.40 0.10 
S2: Strategy 0.22 4.60 3.00 1.01 0.66 0.35 
S3: System 0.17 4.60 4.20 0.78 0.71 0.07 
S4: Style 0.15 4.20 3.80 0.63 0.57 0.06 
S5: Staff 0.13 4.60 4.20 0.60 0.55 0.05 
S6: Skills 0.12 4.20 3.20 0.50 0.38 0.12 
S7:Shared 
Values 

0.10 4.60 3.40 0.46 0.34 0.12 

รวมคะแนนเฉลี่ย 4.48 3.61 0.87 
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ตารางที่ 2.9 สรุปผลคะแนนถ่วงน้ าหนักสภาวะแวดล้อมภายนอก 

รายการปัจจัยภายนอก 
ค่า

น้ าหนัก 
(1) 

คะแนนเฉลี่ย คะแนนเฉลี่ย x ค่าน้ าหนัก 
สรุปผล Opportunities 

(2) 
Threats  

(3) 
Opportunities 

(2) x (1) 
Threats  
(3) x (1) 

P:Political Factor 0.16 4.00 4.00 0.64 0.64 0.00 
E:Economic 

Factor 
0.17 3.00 4.10 0.51 0.70 -0.19 

S: Socio-cultural 
Factor 

0.18 3.20 4.60 0.58 0.83 -0.25 

T: Technological 
Factor 

0.24 4.10 4.00 0.98 0.96 0.02 

E: Environmental 
Factor 

0.10 3.10 3.00 0.31 0.30 0.01 

L: Law 0.15 3.60 3.60 0.54 0.54 0.00 
รวมคะแนนเฉลี่ย 3.56 3.97 -0.41 

 จากตารา งที่  2 . 8  และ  2 . 9  ได้ แสดงค่ าคะแนน เฉลี่ ยที่ ถ่ ว งน้ าหนักแล้ ว  พบว่ าปั จจั ยที่ เป็ น 

จุดแข็งได้คะแนนรวมเฉลี่ย +4.48 คะแนน และปัจจัยที่เป็นจุดอ่อนได้คะแนนรวมเฉลี่ย -3.61 คะแนน ซึ่งสรุปผล

ได้ว่าองค์กรมีปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง +0.87 ในขณะที่ปัจจัยภายนอกที่เป็นโอกาสได้คะแนนรวมเฉลี่ย +3.56 คะแนน 

และปัจจัยที่เป็นภัยคุกคามได้คะแนนรวมเฉลี่ย -3.97 คะแนน ซึ่งสรุปผลได้ว่าองค์กรมีปัจจัยที่เป็นอุปสรรค -0.41 

 2.4.4 การประเมินต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร 

 เมื่อน าเอาข้อมูลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายในที่ได้ถ่วงน้ าหนักคะแนนแล้ว มาระบุต าแหน่งใน

กราฟเรดาห์ ที่ plot ระหว่างปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ก็จะสามารถระบุต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 

(Strategic Position) ขององค์กรท าได้ โดยใช้แนวคิด TOWS Matrix ซึ่งสามารถแบ่งต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ได้

เป็น 4 พื้นที่ที่มีความหมายต่างกัน ดังนี้ 

 1) S-O เป็นต าแหน่งที่แสดงว่าองค์กรมีจุดแข็งที่สอดคล้องกับโอกาส องค์กรประเภทนี้จึงควรก าหนดทิศทาง

และกลยุทธ์เชิงรุก เพื่อรักษาความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ 
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 2) W-O เป็นต าแหน่งที่แสดงถึงโอกาสที่ได้เปรียบ แต่ภาพรวมภายในองค์กรมีจุดอ่อนที่ต้องการการแก้ไข 

ดังนั้นองค์กรประเภทนี้ควรด าเนินกลยุทธ์เชิงแก้ไข ที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กร (Turnaround) เพื่อแก้ไขจุดอ่อน 

และสร้างจุดแข็งในการแข่งขัน 

 3) S-T เป็นต าแหน่งที่ระบุความองค์กรสามารถพึ่งพาตัวเองได้จากจุดแข็งภายใน แม้ว่าปัจจัยภายนอกจะไม่

เอื้อต่อการเติบโตก็ตาม องค์กรประเภทนี้ควรด าเนินกลยุทธ์เชิงปูองกัน เพื่อใช้จุดแข็งขององค์กรในการแก้ไขวิกฤต 

หรือสร้างโอกาส 

 4)  W-T เป็นต าแหน่งที่แสดงให้เห็นถึงสิ่งที่อาจจะเป็นวิกฤตในอนาคต ดังนั้น องค์กรที่อยู่ในต าแหน่งทาง

ยุทธศาสตร์นี้ ควรเร่งการด าเนินกลยุทธ์เชิงรับ โดยแก้ไขจุดอ่อนหรือหลีกเลี่ยงภัยคุกคามที่ เป็นปัญหา เพื่อ

หลีกเลี่ยงหรือบรรเทาความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น 

จากข้อมูลการวิเคราะห์ที่ได้จากตารางสรุปผลคะแนนถ่วงน้ าหนักปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน ผู้ศึกษา

ได้น าข้อมูลดังกล่าวมาจัดท าเป็นกราฟเรดาห์ เพื่อแสดงต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Position) ของ

กรมการสื่อสารทหาร ปรากฎดังแผนภาพข้างล่าง  

 
แผนภาพท่ี 3 แสดงต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Position) ของกรมการสื่อสารทหาร 

  

3.56 

3.61 

3.97 

4.48 
0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Opportunities

Weaknesses

Threats

Strengths

ช่ือแผนภมิู 
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    จากแผนภาพที่ 2.5 แสดงให้เห็นถึงต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกรมการสื่อสารทหาร พบว่ามีต าแหน่งทาง

ยุทธศาสตร์ต่อการพัฒนาองค์กร ที่มีจุดแข็งภายในมาก แต่ปัจจัยภายนอกไม่เอื้อต่อการพัฒนาองค์กร จึงควร

ด าเนินกลยุทธ์เชิงปูองกัน เพื่อใช้จุดแข็งขององค์กรในการแก้ไขวิกฤต หรือสร้างโอกาส  

2.4.5 การวิเคราะห์ TOWS Matrix  

เครื่องมือการสร้างกลยุทธ์จากสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ปัจจุบันขององค์กร มีการวิเคราะห์ต่อยอด

มาจาก SWOT Analysis และต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Position) ด้วยการจับคู่สภาพแวดล้อมภายใน

และภายนอกขององค์กร โดยเรียงล าดับความส าคัญของจุดแข็ง (Strengths : S) จุดอ่อน (Weaknesses : W) 

โอกาส (Opportunities : O) และอุปสรรค (Threat : T) จากคะแนนค่าเฉลี่ยมากสุด 5 อันดับแรก ดังนี้ 

1) ล าดับจุดแข็ง (Strengths : S) จ านวน 5 อันดับ ดังนี ้

   S1: มีโครงสร้างชัดเจน 

 S3: ยุทธศาสตร์และแผนของหน่วยงานถ่ายทอดมาจากยุทธศาสตร์ชาติ  แผนแม่บทฯ แผนการปฏิรูปประเทศ 

และแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 

 S4: การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นส่วนส าคัญของการปฏิบัติงาน 

 S6: มีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน 

 S8: เปิดอบรบหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเน่ือง และได้รับการจัดสรรทุนการศึกษา 

2) จุดอ่อน (Weaknesses : W) จ านวน 5 อันดับ ดังนี ้

 W3: ก าลังพลทุกนายของหน่วยต้องปรับแนวความคิด (Mindset) ให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น 

อย่างต่อเน่ือง และกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง 

 W5: บุคลากรขาดแรงบันดาลใจในการท างาน 

 W4: การประสานงาน และความร่วมมือภายในกองบัญชาการกองทัพไทย และกองทัพไทย 

 W1: กรอบอัตราก าลังตามโครงสร้างยังไม่เพียงพอ ตามภารกิจที่เพิ่มขึ้น 

 W7: ขาดการส่งเสริมค่านิยม และการสร้างจุดหมายร่วมกันขององค์กร 

3) โอกาส (Opportunities : O) จ านวน 5 อันดับ ดังนี ้

 O4: ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล ท าให้การเข้าถึงและการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ง่าย 
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 O1: การปรับเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล (Digitization/Digitilization) เป็นประเด็นส าคัญในการขับเคลื่อน

รัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย โดยถูกก าหนดไว้ในแผนการพัฒนาประเทศทุกระดับ 

 O5: การท าธุรกรรมสะดวกรวดเร็ว 

 O8: มีกฎหมายเป็นการเฉพาะเพื่อการก ากับดูแล 

 O6: การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

4) อุปสรรค (Threat : T) จ านวน 5 อันดับ ดังนี ้

 T4: สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged Society) ส่งผลกระทบกับผู้สูงอายุที่ตามเทคโนโลยีไม่ทัน ยึดติด

กับวัฒนธรรมเดิมๆ จนท าให้เกิดภาวะ Digital Distrubtion               

   T2: ภาวะเศรษฐกิจที่ยังอยู่บนความไม่แน่นอน และผลกระทบจากสงครามยูเครน           

   T1: มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล/ผู้บริหารและนโยบายบ่อยครั้ง ท าให้ขาดการต่อเนื่องและความยั่งยืนในการด าเนินงาน 

 T3: หน้ีครัวเรือนสูงข้ึน 

 T5: การพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ก็มีความเสี่ยงในเรื่องของการจัดการข้อมูลที่ส่งผลกระทบเชิงลบ 

      ตารางที่ 2.10 การวิเคราะห์ TOWS Matrix 
 
 

                      ปัจจัยภายใน 
 
 

 
 
ปัจจัยภายนอก 

จุดแข็ง (S) 
S1: มีโครงสร้างชัดเจน 
S3: ยุทธศาสตร์และแผนของหน่วยงาน
ถ่ า ย ท อ ด ม า จ า ก ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ช า ติ             
แผนแม่บทฯ แผนการปฏิรูปประเทศ และ
แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 
S4: การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นส่วน
ส าคัญของการปฏิบัติงาน 
S6: มีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน 
S8: เปิดอบรบหลักสูตรต่างๆ อย่างต่อเน่ือง 
และได้รับการจัดสรรทุนการศึกษา 

จุดอ่อน (W) 
W3: ก าลังพลทุกนายของหน่วยต้องปรับ
แนวความคิด (Mindset) ให้ยอมรับการ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อย่างต่อเน่ือง และกล้า
ที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง 
W5: บุคลากรขาดแรงบันดาลใจในการท างาน 
W4: การประสานงาน และความร่วมมือ
ภายในกองบัญชาการกองทัพไทย และกองทัพ
ไทย 
W1: กรอบอัตราก าลังตามโครงสร้างยังไม่
เพียงพอ ตามภารกิจที่เพิ่มขึ้น 
W7: ขาดการส่งเสริมค่านิยม และการสร้าง
จุดหมายร่วมกันขององค์กร 

โอกาส (O) 
O4: ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัล ท าให้
การเข้าถึงและการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ง่าย 
O1: การปรับเข้าสู่ ความเป็นดิจิทัล 
(Digitization/Digitilization) เป็นประเด็น
ส าคัญในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลของ

ยุทธศาสตร์เชิงรุก (SO) 
O1O8S1S3 – การแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ประชุมสัมนาเพื่อปรับโครงสร้างหน่วยด้าน
เทคโนโลยี 
บูรณาการทรัพยากร 

ยุทธศาสตร์เชิงแก้ไข (WO) 
W3W5O1O4 – จัดหลักสูตรอบรมการสร้าง
ความตระหนักรู้ ในการใช้เทคโนโลยี และ
ทัศนคติการปฏิบัติงานร่วมกัน 
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ประเทศไทย โดยถูกก าหนดไว้ในแผนการ
พัฒนาประเทศทุกระดับ 
O5: การท าธุรกรรมสะดวกรวดเร็ว 
O8: มีกฎหมายเป็นการเฉพาะเพื่อการก ากับดูแล 
O6: การใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม 
อุปสรรค (T) 
T4: สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Aged 
Society) ส่งผลกระทบกับผู้สูงอายุที่ตาม
เทคโนโลยีไม่ทัน ยึดติดกับวัฒนธรรมเดิมๆ จน
ท าให้เกิดภาวะ Digital Distrubtio 
 T2: ภาวะเศรษฐกิจที่ยังอยู่บนความไม่
แน่นอน และผลกระทบจากสงครามยูเครน 
T1: มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาล/ผู้บริหารและ
นโยบายบ่อยครั้ง ท าให้ขาดการต่อเน่ืองและ
ความยั่งยืนในการด าเนินงาน 
T3: หน้ีครัวเรือนสูงข้ึน 
T5: การพัฒนาของเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว ก็มี
ความเสี่ยงในเรื่องของการจัดการข้อมูลที่ส่งผล
กระทบเชิงลบ 
 

ยุทธศาสตร์เชิงป้องกัน (ST) 
S3S4T5  
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือพร้อมรับการโจมตี
ทางไซเบอร์ 
S8T4T2  สร้างระบบ และส่งเสริมองค์ความรู้ 
 

 

ยุทธศาสตร์เชิงรับ (WT) 
W3W1T1T5 - ส่งเสริมและพัฒนาก าลังพลให้
สอดคล้องเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
-พัฒนาศักยภาพของก าลังพลด้านความรู้ ทักษะ
ความสามารถและสมรรถนะของก าลังพล 
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บทที่ 3 

แผนขององค์กร 

 การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ที่มีผลกระทบต่อกรมการสื่อสาร

ทหาร เพื่อการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ระยะ 5 ปี     

(พ.ศ.2566 - 2570) และเสนอแนวทางและกลยุทธ์ในการปฏิบัติงาน แก่เจ้าหน้าที่ทั้งภายนอกและภายในที่

เกี่ยวข้อง จากการประมวลรายงานการศึกษาในอดีต และการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน พบว่าในการ

จัดท าแผนฯ ต้องให้ความส าคัญต่อการก าหนดนโยบายเชิงปูองกันในการปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาและ

ผลกระทบในการปฏิบัติงาน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติในภาพรวมต่อไป 

3.1 ชื่อแผน  
 แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570) 

3.2 เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (ENDs)  
 3.2.1 วิสัยทัศน์ (Vision) 

        วิสัยทัศน์ สส.ทหาร “เป็นองค์กรที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ด้านการทางทหารอย่างสมบูรณ์ ในปี พ.ศ.2570” 

3.2.2 พันธกิจ (Mission) 

       1. ใช้แนวนโยบายและหลักปฏิบัติ (Policies and Practices) การขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัล ตาม

กรอบการประเมินฯ (DGRF) 

                 2. ประสานการปฏิบัติการขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัล ตามกรอบการประเมินระดับความพร้อม

รัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ (DGRF) ร่วมกับส่วนราชการ บก.ทท. และเหล่าทัพ 

                  3.ใชก้ารบริหารจัดการในรูปแบบดิจิทัล (Smart Back Office) ตามกรอบการประเมินฯ (DGRF) 

 4.พัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานที่มีความมั่นคงปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ (Secure and 

Efficient Infrastructure) เทคโนโลยีและการน าไปใช้ (Digital Technological Practices) ตามกรอบ

การประเมินฯ (DGRF)   
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                  5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านดิจิทัล (Digital Capabilities) ตามกรอบการประเมินฯ (DGRF)                       

            3.2.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) และเป้าหมายประสงค์ (Goal)  

 1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความมั่นคง

ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  

  เป้าประสงค์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลที่จ าเป็นมีความพร้อม ปลอดภัยและเพียงพอ

ต่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

       เป้าประสงค์ที่ 2 การบูรณาการการใช้งานทรัพยากรเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกันระหว่างส่วนราชการ                      

         เป้าประสงค์ที่ 3 ระบบการปฏิบัติการทางทหารมีความรวดเร็ว ปลอดภัย แม่นย า เชื่อถือได้ 

  

        2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาก าลังพลให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถ

บริหารจัดการและปฏิบัติงานในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  เป้าประสงค์ที่ 1 ก าลังพลมีองค์ความรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถร่วมขับเคลื่อน

เป็นองค์กรดิจิทัลได้ 

  เป้าประสงค์ที่ 2 ห้องเรียนและเครื่องมือช่วยฝึกที่ใช้ในการศึกษา วิจัยและพัฒนาระบบเทคโนโลยี

ดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมของก าลังพล มีคุณภาพและเพียงพอ 

        เป้าประสงค์ที่ 3 ก าลังพลปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล สามารถตรวจสอบได้ทุก

ขั้นตอน 

3.3 แนวทางในการด าเนินการ (WAYs)  
 การก าหนดกลยุทธ์ในการด าเนินการ (WAYS) ได้จากการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ทั้งภายใน

และภายนอกที่มีความส าคัญ 5 อันดับแรก ด้วยเครื่องมือ TOWS Matrix เพื่อมาวิเคราะห์ทางเลือกเชิง    กลยุทธ์ที่

เป็นไปได้ จากการวิเคราะห์ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ ของกรมการสื่อสารทหาร พบว่าปัจจัยภายในด้านจุดแข็ง

มากกว่าจุดอ่อนและปัจจัยภายนอกด้านอุปสรรคมากกว่าโอกาส ซึ่งมีความสอดคล้องกับการก าหนด กลยุทธ์เชิง

ป้องกัน (S-T) เพื่อใช้จุดแข็งขององค์กรในการแก้ไขวิกฤต หรือสร้างโอกาส ดังตารางที่ 3-1  
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ตารางที่ 3-1 ความสัมพันธ์ของจุดแข็งและภัยคุกคาม และการก าหนดกลยุทธ์เชิงปูองกัน 
 

ความสัมพันธ์ของจุด
แข็งและภัยคุกคาม 

๑. กลยุทธ์เชิงป้องกัน 

S4: การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมา
ใช้ เป็นส่ วนส าคัญของการ
ปฏิบัติงาน 
T5: การพัฒนาของเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็ว ก็มีความเสี่ยงใน
เรื่องของการจัดการข้อมูลที่
ส่งผลกระทบเชิงลบ 

S4 T5 
1.1.1 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้ทันสมัย 
1.2.2 ตรวจสอบภัยคุกคามอย่างต่อเน่ือง 
1.3.1 การบ ารุงรักษาเชิงปูองกัน 
1.3.2 การซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ 

S8: เปิดอบรบหลักสูตรต่างๆ 
อย่างต่อเน่ือง และได้รับการ
จัดสรรทุนการศึกษา 
T4: สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ 
(Aged Society) ส่งผลกระทบ
กับผู้สูงอายุที่ตามเทคโนโลยีไม่
ทัน ยึดติดกับวัฒนธรรมเดิมๆ 
จนท าให้ เกิ ดภาวะ Digital 
Distrubtio 
 T2: ภาวะเศรษฐกิจที่ยังอยู่บน
ความไม่แน่นอน และผลกระทบ
จากสงครามยูเครน 

1.1.2 พัฒนาขีดความสามารถความพร้อมใช้งาน 
2.2.1 จัดท าห้องเรียนต้นแบบพร้อมเครื่องมือและสิ่งอ านวยความสะดวก 
 
 
 

S4: การน าเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้เป็นส่วนส าคัญของการ
ปฏิบัติงาน 
T1: มีการเปลี่ยนแปลง
รั ฐ บ า ล / ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ
นโยบายบ่อยครั้ง ท าให้ขาด
การต่อเน่ืองและความยั่งยืน
ในการด าเนินงาน 
แผนงานด้านดิจิทัล  ปรับ
โครงสร้างให้ทันสมัย 

1.2.1 บูรณาการทรัพยากรเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างส่วนราชการ 
 

T2: ภาวะเศรษฐกิจที่ยังอยู่
บนความไม่แน่นอน และ
ผ ล กร ะ ท บจ ากส งค ร า ม
ยูเครน 
S4: การน าเทคโนโลยีดิจิทัล

2.1.2 สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ 
2.3.2 สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม 
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มาใช้เป็นส่วนส าคัญของการ
ปฏิ บั ติ ง า น พึ่ ง พ า ตน เ อ ง 
พัฒนาตนเอง 
T1: มีการเปลี่ยนแปลง
รั ฐ บ า ล / ผู้ บ ริ ห า ร แ ล ะ
นโยบายบ่อยครั้ง ท าให้ขาด
การต่อเน่ืองและความยั่งยืน
ในการด าเนินงาน 
S6: มีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน 
S1: มีโครงสร้างชัดเจน 
S3: ยุทธศาสตร์และแผนของ
หน่วยงานถ่ายทอดมาจาก
ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ช า ติ             
แผนแม่บทฯ แผนการปฏิรูป
ประเทศ และแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 12 

1.1.1 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้ทันสมัย 
2.3.2 สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม 
 

 2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเน่ือง 
2.2.1 จัดท าห้องเรียนต้นแบบพร้อมเครื่องมือและสิ่งอ านวยความสะดวก 
2.2.2 เสริมระบบการเรียน และหาแหล่งความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ 
2.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ สร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
2.3.2 สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม 

 

 นอกจากนี้สามารถน าการวิเคราะห์ปัจจัยแนวทางการด าเนินการส าหรับ กลยุทธเชิงรุก (S-O) กลยุทธ์เชิงรับ (W-T)  

และกลยุทธ์เชิงแก้ไข (W-O) เพื่อให้บรรลุเปูาประสงค์ให้มีความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ได้ 
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สรุปประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความมั่นคงปลอดภัยและมี

ประสิทธิภาพ ร่วมกับส่วนราชการอื่นๆ อย่างบูรณาการ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ 
1.1 โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่ จ าเป็นมีความพร้อม 
ปลอดภัยและเพียงพอต่อการใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละความพร้อมการใช้งาน
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 100% 
 

1.1.1 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลให้ทันสมัย 
1.1.2 พัฒนาขีดความสามารถความ
พร้อมใช้งาน 

1.2 การบูรณาการการใช้งาน
ทรัพยากรเทคโนโลยีดิ จิทั ล
ร่วมกันระหว่างส่วนราชการ 

ร้อยละของการเชื่อมต่อข้อมูล
ข่าวสาร ครบทุกหน่วยงานตาม
ความต้องการ ไม่มีความซ้ าซ้อน 
มีความปลออดภัย Cyber 100% 

1.2.1 บูรณาการทรัพยากรเทคโนโลยี
ร่วมกันระหว่างส่วนราชการ 
1.2.2 ตรวจสอบภัยคุกคามอย่าง
ต่อเน่ือง 

1.3 ระบบการปฏิบัติการทาง
ทหารมีความรวดเร็ว แม่นย า 
เช่ือถือได้ 

ร้ อยละของระบบโครงสร้ า ง
พื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถ 
สนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมได้
อย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพ 

1.3.1 การบ ารุงรักษาเชิงปูองกัน 
1.3.2 การซ่อมแซมแก้ไขอุปกรณ์ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาก าลังพลให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถบริหารจัดการและ

ปฏิบัติงานในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ ์
2.1 ก าลังพลมีองค์ความรู้
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ดิจิทัล สามารถร่วมขับเคลื่อน
เป็นองค์กรดิจิทัลได ้
 

ร้อยละของก าลังพลที่มีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ 
คุณลักษณะ และสมรรถนะด้าน
เทคโนโลยีดิ จิทัลที่ เหมาะสม 
สามารถปฏิบัติภารกิจต่างๆ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.1.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเน่ือง 
2.1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเน่ือง 
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2.2 ห้องเรียนและเครื่องมือช่วย
ฝึกที่ใช้ในการศึกษา วิจัยและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
เ พื่ อ ส นั บ ส นุ น ก า ร ส ร้ า ง
นวั ต ก ร รมขอ ง ก า ลั งพล  มี
คุณภาพและเพียงพอ 

ร้อยละความส าเร็จของการจัดท า
ห้องเรียนและจัดหาเครื่องมือ
ส า ห รั บ ใ ช้ ใ น ก า ร พั ฒ น า ขี ด
ความสามารถก า ลั งพลด้ า น
เทคโนโลยีดิจิทัลที่เพียงพอและมี
คุณภาพ 

2.2.1 จัดท าห้องเรียนต้นแบบพร้อม
เครื่องมือและสิ่งอ านวยความสะดวก 
2.2.2 เสริมระบบการเรียน และหา
แหล่งความรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ 

2.3 ก าลังพลปฏิบัติงานด้วย
ความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล 
สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 

จ านวนนวัตกรรมใหม่ที่ก าลังพล
สร้างขึ้น 
 

2.3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ 
สร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
2.3.2 สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ด้านนวัตกรรม 

 

3.4 มาตรการ/เครื่องมือ/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (MEANs)  
จากยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ที่ได้จากข้อ 3.3 สามารถน ามาจัดท าแผนงาน/โครงการ ดังนี้ 

ตารางที่ 3-2 มาตรการ/แผนงาน/โครงการ/กลไก ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความมั่นคงปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลที่จ าเป็นมีความพร้อม ปลอดภัยและเพียงพอต่อการใช้
งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ที่ 1.1 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้ทันสมัย 
แผนงานที่ 1.1.1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
66 67 68 69 70 

1. โครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
โครงสร้างพื้นฐาน 

ร้อยละความส าเร็จ
ของการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน
ด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
 
 

80% 85% 90% 95% 100% ศทท.ฯ 
ศทส.ฯ 
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กลยุทธ์ที่ 1.2 พัฒนาขีดความสามารถความพร้อมใช้งาน 
แผนงานที่ 1.2.1 จัดหาครุภัณฑ์สายสื่อสาร 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
66 67 68 69 70 

1.โครงการจัดหาครุภัณฑ์
สายสื่อสาร 

เพื่อจัดหาครุภัณฑ์
สายสื่อสารให้เพียงพอ
เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพ 

ร้อยละความส าเร็จ
ของการจัดหา
ครุภัณฑ์สายสื่อสาร 

80% 85% 90% 95% 100% กกบ.ฯ 

แผนงานที่ 1.2.2 การตรวจสอบอุปกรณ์ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 
1.การตรวจสอบอุปกรณ์
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล
ประจ าปี 

เพื่อตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของ
อุปกรณ์ระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

ร้อยละการ
ตรวจสอบเป็นไป
ตามแผนตามที่
ก าหนด 

100% 100% 100% 100% 100% กคพ.ฯ 

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความมั่นคงปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ที่ 2 การบูรณาการการใช้งานทรัพยากรเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกันระหว่างส่วนราชการ 
กลยุทธ์ที่ 2.1 บูรณาการทรัพยากรเทคโนโลยีร่วมกันระหว่างส่วนราชการ 
แผนงานที่ 2.1.1 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานด้านเทคโนโลย ีดิจิทัล 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
66 67 68 69 70 

1.โครงการพัฒนาและสราง
เครือขายความรวมมือกับ
หนวยงานภายนอกในการ
พัฒนาขีดความสามารถ
ยกระดับการใชงาน
เทคโนโลยีดิจิทัลระดับสูง 

เพื่อใหมีการพัฒนาและ

เสริมสรางความรวมมือ

กับหนวยงานภายนอกให

เกิดการพัฒนาขีด

ความสามารถยกระดับ

การใชงานเทคโนโลยี 

ดิจิทัล 

จ านวนความรวม
มือกับหนวยงาน
ภายนอกที่ปฏิบัติ
ร่วมกัน ในการ
พัฒนาศักยภาพ 
ดาน เทคโนโลยี
ดิจิทัล  

2 2 2 2 2 กสส.สผอ.ฯ 
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แผนงานที่ 2.1.2 การสร้างแนวทางการปฏิบัติระบบงานร่วมกันของหน่วยงาน 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 
1.การจัดท าหลักเกณฑ์
การใช้ระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลระหว่างหน่วยงาน 

เพื่อให้มีหลักเกณฑ์
การใช้ระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล
ระหว่างหน่วยงาน
ร่วมกัน 

ร้อยละความส าเร็จ
ของการจัดท า
หลักเกณฑ์การใช้
ระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลร่วมกัน 

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % ศทส.ฯ 

กลยุทธ์ที่ 2.2 บูรณาการเชื่อมโยงระบบงานดิจิทัล 
แผนงานที่ 2.2.1 การเชื่อมต่อเครือข่ายระบบงานดิจิทัลระหว่างหน่วยงาน 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
66 67 68 69 70 

1.การส ารวจเครือข่าย
ระบบงานดิจิทัลระหว่าง
หน่วยงาน 

เพื่อใหทราบจ านวน

เครือข่ายในระบบงาน

ดิหจิทัลของหน่วยงาน 

ร้อยละของ
ระบบงานดิจิทัล 
ที่ส ารวจเป็นไป
ตามแผนที่ก าหนด 

80 % 80 % 85 % 85 % 90 % กสส.สผอ.ฯ 

2. การเชื่อมต่อเครือข่าย
ระบบงานดิจิทัลระหว่าง
หน่วยงาน 

เพื่อให้มีครือข่าย
ระบบงานดิจิทัลที่
เชื่อมต่อระหว่าง
หน่วยงานอย่างสมบูรณ์ 

ร้อยละจ านวน
เครือข่าย
ระบบงานที่
เช่ือมต่อส าเร็จ
สมบูรณ ์

80 % 80 % 85 % 85 % 90 % ศทท.ฯ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความมั่นคงปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพ 

เป้าประสงค์ที่ 3 ระบบการปฏิบัติการทางทหารมีความรวดเร็ว ปลอดภัย แม่นย า เชื่อถือได้ 
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ 
แผนงานที่ 3.1.1 การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
66 67 68 69 70 

1.โครงการปรับปรุงและเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบรักษา
ความปลอดภัยทางไซเบอร์ 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

ระบบรักษาความ

ปลอดภัยทางไซเบอร์ 

ร้อยละความ
ปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ 

80 85 90 95 100 ศทส.ฯ 

แผนงานที่ 3.1.2 ระดับชั้นความปลอดภัยในการเข้าถึงระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
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โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
66 67 68 69 70 

1.โครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงระบบชั้นความ
ปลอดภัยในการเข้าถึง
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

เ พื่ อ ส ร้ า ง ค ว า ม
ปลอดภัยของข้อมูล
ในระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล 

จ านวนระบบงาน
ความปลอดภัยใน
การรักษาข้อมูลที่
ได้รับการพัฒนา 

2 
ระบบ 

2 
ระบบ 

2 
ระบบ 

2 
ระบบ 

2 
ระบบ 

ศทส.ฯ 

กลยุทธ์ที่ 3.2 ตรวจสอบภัยคุกคามและบ ารุงรักษาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างต่อเน่ือง 
แผนงานที่ 3.2.1 การสร้างระบบการตรวจสอบที่เหมาะสม 

โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
66 67 68 69 70 

1.โครงการพัฒนาระบบ
พิสูจน์ตัวตนในการเข้าใช้
งาน 

เพื่อปูองกันภัย

คุกคามต่อระบบ

เทคโนโลยีดิจิทัล 

ร้อยละความ
ปลอดภัยในการ
เข้าถึงระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

80 85 90 95 100 ศทส.ฯ 

แผนงานที่ 3.2.2 การบ ารุงรักษาและซ่อมบ ารุงระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

66 67 68 69 70 
1.โครงการบ ารุงรักษา

ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อให้ระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลใช้
งานได้อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ 

จ านวนครั้งของ
การบ ารุงรักษา
ระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัลต่อปี 

12 12 12 12 12 กคพ.ฯ 

2.โครงการซ่อมบ ารุง
อุปกรณ์ในระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล 

เพื่อให้ระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลใช้
งานได้อย่างต่อเนื่อง
และมีประสิทธิภาพ 

ร้อยละของ
ความส าเร็จในการ
ซ่อมบ ารุงอุปกรณ์
ช ารุดได้ภายใน
เวลาท่ีก าหนด 

80 85 90 95 100 ศทท.ฯ 

3.5 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Map)  
ผู้ศึกษาได้จัดท าแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic map) ของกรมการสื่อสารทหาร โดยก าหนด

เปูาประสงค์ในแต่ละมิติ ตามกรอบการประเมินผลการพัฒนาการปฏิบัติราชการ ในแนวทางของส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) จ าแนกเป็น 4 มิติ ตามแผนภาพที่ 3.1 และแสดงกรอบความเชื่อมโยง
แผนปฏิบัติราชการเพื่อการประสานภารกิจด้านความมั่นคง ของ ส านักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกอง
อ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (พ.ศ.2566 – 2570) ดังนี้  



39 
 

 

 

มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามพันธกิจ (Run the business) เปูาประสงค์ที่แสดงผลงานที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเปูาหมายตามที่ได้รับงบประมาณมาด าเนินการ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และ
ผู้รับบริการ  

เปูาประสงค์ 
R.1 ระบบการปฏิบัติการทางทหารมีความรวดเร็ว ปลอดภัย แม่นย า เชื่อถือได้ 
มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ (Save the customer) เปูาประสงค์ที่ให้ความส าคัญกับ

ผู้รับบริการในการให้บริการที่มีคุณภาพ สร้างความพึงพอใจ แก่ผู้รับบริการ 
เปูาประสงค์ 
S.1 ก าลังพลปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ (Manage resources) เปูาประสงค์ที่แสดง

ความสามารถในการปฏิบัติราชการ โดยองค์กรต้องการทรัพยากร (นอกเหนือบุคลากร) รวมถึงต้องมีกระบวนการ 
หรือกิจกรรม เพื่อน าไปสู่สิ่งที่ผู้รับบริการต้องการ หรือเพื่อก่อให้เกิดประสิทธิผลตามพันธกิจ 

เปูาประสงค์ 
M.1 โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลที่จ าเป็นมีความพร้อม ปลอดภัยและเพียงพอต่อการใช้งานได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
M.2  การบูรณาการการใช้งานทรัพยากรเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกันระหว่างส่วนราชการ 
M.3  ห้องเรียนและเครื่องมือช่วยฝึกที่ใช้ในการศึกษา วิจัยและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อ

สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมของก าลังพล มีคุณภาพและเพียงพอ 
มิติที่ 4 มิติด้านพัฒนาองค์กร (Capacity building) เปูาประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมความ

พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงขององค์กรในการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
เปูาประสงค์ 

 C.1 บุคลากรมีทักษะดิจิทัล และการวิเคราะห์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง 
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แผนภาพที่ 4 แผนที่ยุทธศาสตร์  (Strategic Map) ดา้นเทคโนโลยีดิจิทลั ของกรมการสื่อสารทหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิสัยทัศน์  เป็นองค์กรที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ด้านการสื่อสารทางทหารอย่างสมบูรณ์ ในปี พ.ศ.2570 
 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความมั่นคง
ปลอดภัยและมปีระสิทธิภาพ 

2. การพัฒนาก าลังพลให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถบริหาร
จัดการและปฏิบัติงานในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ 

มิติที่ 1 

ประสิทธิผล 

ตามพันธกิจ 

มิติที่ 2 

คุณภาพ 

การให้บริการ 

มิติที่ 3 

ประสิทธิภาพ 

ของการปฏิบัติราชการ 

มิติที่ 4 

พัฒนาองค์กร 

R.1 ระบบการปฏิบัติการทางทหารมีความรวดเร็ว ปลอดภัย แม่นย า เชื่อถือได้  

 

M.1 โครงสรา้งพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลที่
จ าเป็นมีความพร้อม ปลอดภัยและ
เพียงพอต่อการใช้งานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 
 

M.2  การบูรณาการการใช้งานทรัพยากร
เทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกันระหว่างส่วนราชการ 

 

S.1 ก าลังพลปฏิบัติงานดว้ยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 
 

C.1 ก าลังพลมีองค์ความรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถร่วมขับเคลื่อนเป็นองค์กรดิจิทัลได้ 
 

M.3 ห้องเรียนและเครื่องมือช่วยฝึกที่ใช้ใน
การศึกษา วิจัยและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมของ

ก าลังพล มีคุณภาพและเพียงพอ 
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กรอบความเช่ือมโยงแผนปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

เป้าประสงค์

1. โครงสร้างพ้ืนฐาน

เทคโนโลยีดิจิทัลที่
จ าเป็นมีความพร้อม 

ปลอดภัยและเพียงพอ
ต่อการใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 

กลไก/
แผนงาน 

1. ปรับปรุง

โ ค ร ง ส ร้ า ง

พื้ นฐานด้ าน

เ ท ค โ น โ ล ยี

ดิ จิ ทั ล ใ ห้

ทันสมัย 

วิสัยทัศน์  เป็นองค์กรที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ด้านการสื่อสารทางทหารอย่างสมบูรณ์  ในปี พ.ศ.2570  
 

กลยุทธ์ 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

 

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความมั่นคง
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์  2. การพัฒนาก าลงัพลให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถบรหิาร
จัดการและปฏิบัติงานในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
2. การบูรณาการการ

ใ ช้ ง านทรั พย าก ร

เทค โน โ ล ยี ดิ จิ ทั ล

ร่วมกันระหว่างส่วน

ราชการ 

2. พัฒนาขีด

ความสามาร

ถความพร้อม

ใช้งาน 

5. พัฒนาระบบ

ฐานข้อมูล  

ทุกระบบให้

ทันสัย 

7. ส่งเสริมและ

สนับสนุนการ

เ รี ย น รู้  ด้ า น

เ ท ค โ น โ ล ยี

ดิ จิ ทั ล อ ย่ า ง

ต่อเนื่อง 

8. ส่งเสริม

และสนับสนุน

การเรียนรู้ 

ด้าน

เทคโนโลยี

ดิจิทัลอย่าง

ต่อเนื่อง 

9. จัดท า

ห้องเรียน

ต้นแบบ

พร้อม

เคร่ืองมือและ

สิ่งอ านวย

ความสะดวก 

10. เสริม

ระบบการ

เรียน และหา

แหล่งความรู้

ทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 

4. ก าลังพลมีองค์ความรู้

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล  ส า ม า ร ถ ร่ ว ม

ขับเคลื่อนเป็นองค์กรดิจิทัล

ได้ 

 

5. ห้องเรียนและเคร่ืองมือ

ช่วยฝึกที่ใช้ในการศึกษา 
วิจัยและพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อ
สนับสนุนการสร้าง

นวัตกรรมของก าลังพล มี

คุณภาพและเพียงพอ 

3. ระบบการ
ปฏิบัติการทางทหารมี
ค ว า ม ร ว ด เ ร็ ว 

ปล อด ภัย  แม่ น ย า 
เชื่อถือได้  

 

6. ก าลังพลปฏิบัติงาน
ด้วยความโปร่งใส มี

ธรรมาภิบาล สามารถ
ตรวจสอบได้ทุก

ขั้นตอน 

3. บูรณา

การ

ทรัพยากร

เทคโนโลยี

ร่วมกัน

ระหว่าง

ส่วน

ราชการ 

4. บูรณา

การ

เชื่อมโยง

ระบบงาน

ดิจิทัล 

 

11. ส่งเสริม

และสนับสนุน

การเรียนรู้ 

สร้างนวัตกรรม

ด้านเทคโนโลยี

ดิจิทัล 

12. สร้าง

เครือข่าย

แลกเปลี่ยนองค์

ความรูด้้าน

นวัตกรรม 

6.ต ร ว จ 

ส อ บ ภั ย

คุ ก ค า ม

อ ย่ า ง

ต่อเนื่อง 

 

1.ก า ร ป รั บ ป รุ ง แ ล ะ เ พิ่ ม

ประสิทธิภาพระบบรักษาความ

ปลอดภัยทางไซเบอร ์

2.ระดับชั้นความปลอดภัยใน

การเข้าถึ งระบบเทคโนโลยี

ดิจิทัล 

1. การส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ระหว่างหน่วยงาน 

2.. การสร้างแนวทางการปฏิบัติ

ระบบงานร่วมกันของหน่วยงาน 

 

 

1.การเชื่อมต่อเครือข่ายระบบงาน

ดิจิทัลระหว่างหน่วยงาน 

1.การสร้างระบบการตรวจสอบ

ที่เหมาะสม 

2. การบ า รุ งรักษาและซ่อม

บ ารุงระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

 

1. จัดหาครุภัณฑ์สายสื่อสาร 

2.การตรวจสอบอุปกรณ์ระบบ

เทคโนโลยีดิจิทัล 
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บทที่ 4 

ข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์ 
4.1 สรุปภาพรวมของการศึกษา 

การจัดท าแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.

2566 – 2570) เป็นการจัดท าโดยศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์เนื้อหาความเชื่อมโยงสอดคล้องกับประเด็น

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 

2564) แผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ.2560 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก

สถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564 - 2565 และ พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบ

ดิจิทัล พ .ศ .2562  เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล กรมการสื่อสารทหาร 

กองบัญชาการกองทัพไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) ไปสู่การปฏิบัติ ผลจากการประเมินสภาวะแวดล้อม

ภายในและภายนอก พบว่าต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของกรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย อยู่ใน

สถานภาพ ที่มีจุดแข็งภายในมาก แต่ปัจจัยภายนอกไม่เอื้อต่อการพัฒนาองค์กร โดยกรมการสื่อสารทหาร 

กองบัญชาการกองทัพไทย ต้องมุ่งเน้นใช้กลยุทธ์เชิงปูองกัน เพื่อใช้จุดแข็งขององค์กรในการแก้ไขวิกฤต หรือ

สร้างโอกาสในการพัฒนา เพื่อน าองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ด้านการทางทหารอย่าง

สมบูรณ์ ในปี พ.ศ.2570 

  แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 

2570) ประกอบด้วย 2 ประเด็นยุทธศาสตร์ 6 เปูาประสงค์ 6 กลยุทธ์ 11 แผนงาน 12 โครงการ สรุปได้ดังนี้ 

1) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีความมั่นคง

ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ  

  เป้าประสงค์ที่ 1 โครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิทัลที่จ าเป็นมีความพร้อม ปลอดภัยและ

เพียงพอต่อการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

       เป้าประสงค์ท่ี 2 การบูรณาการการใช้งานทรัพยากรเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกันระหว่างส่วนราชการ  

         เป้าประสงค์ที่ 3 ระบบการปฏิบัติการทางทหารมีความรวดเร็ว ปลอดภัย แม่นย า เชื่อถือได้ 

2) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาก าลังพลให้มีสมรรถนะด้านเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถบริหาร

จัดการและปฏิบัติงานในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  เป้าประสงค์ที่ 1 ก าลังพลมีองค์ความรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถร่วมขับเคลื่อน

เป็นองค์กรดิจิทัลได้ 
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  เป้าประสงค์ที่ 2 ห้องเรียนและเครื่องมือช่วยฝึกที่ใช้ในการศึกษา วิจัยและพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมของก าลังพล มีคุณภาพและเพียงพอ 

        เป้าประสงค์ท่ี 3 ก าลังพลปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน 

4.2 ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนและน ายุทธศาสตร์ไปใช้ 

 การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย ระยะ 5 ปี 

(พ.ศ.2566 – 2570) เพื่อให้สามารถน าไปปฏิบัติและเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องได้รับความร่วมมือ

จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน และปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกันดังนี้ 

 4.2.1  ผู้บริหารต้องให้การสนับสนุนการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล กรมการสื่อสารทหาร 

กองบัญชาการกองทัพไทย อย่างเป็นระบบในรูปแบบของการจัดตั้งคณะท างานด้านต่างๆ และขับเคลื่อนผ่าน

คณะกรรมการเพื่อให้การปฏิบัติงานประสานสอดคล้อง 

 4.2.2 สร้างความเข้าใจเปูาหมาย และวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล กรมการสื่อสารทหาร 

กองบัญชาการกองทัพไทย แก่ก าลังพลของกรมสื่อสารทหาร  และผู้ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานต่างๆ ให้ทราบและ

ตระหนักถึงความส าคัญของการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันตาม

ยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ 

 4.2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมเทคโนโลยีด้านดิจิทัล เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถและความ

เชี่ยวชาญ สามารถตอบสนองต่อแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล 

4.2.4 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร สนับสนุนให้มีก าลังพลที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และสนับสนุนให้

ปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสร้างขวัญก าลังใจที่ดี 

4.2.5 ก าหนดแผนปฏิบัติการประจ าปี วางแผน ติดตาม และประเมินผล เพื่อให้การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ 

เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุตามเปูาหมายที่ก าหนด  
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แหล่งที่มา :  

https://www.nesdc.go.th/main.php?filename=develop_issue 

แผนการพัฒนาด้านดิจิทัลกระทรวงกลาโหม (พ.ศ.2566 – 2570) 

(ร่าง) แนวปฏิบัติในการขับเคลื่อนด้านดิจิทัลของกองบัญชาการกองทัพไทย พ.ศ.2565 – 2570. กองบัญชาการ

กองทัพไทย. เมษายน พ.ศ.2565 

แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) กองบัญชาการกองทัพไทย. มีนาคม พ.ศ.2565 

ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน) 2565. แหล่งที่มา : https://www.dga.or.th/policy-

standard/policy-regulation/dga-dg-256/dga-046/ 
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ประวัติย่อผู้วิจัย 

ชื่อ-สกุล    พ.ท.อรรคพล  พรรณมรรคา 

วัน/เดือน/ปีเกิด    27 สิงหาคม 2515  

ประวัติการศึกษา     

1. ประกาศนียบัตรวชิาชพี สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนกิส์ โรงเรียนชา่งฝีมือทหาร รุ่นที่ 29  
2. ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร

เหนือ 

ประวัติต าแหน่งการท างาน  

1. หัวหน้าตอนเครื่องรหัสกล แผนกเครื่องรหัสกล กองการสื่อสาร ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร กรมการ

สื่อสารทหาร (พ.ศ.2543 - 2552) 

2. ประจ ากองควบคุมระบบโทรคมนาคม ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร กรมการสื่อสารทหาร (พ.ศ.2552 - 

2553) 

3. ประจ ากรมก าลังพลทหาร (พ.ศ.2553 – 2554) 

4. นายทหารพัฒนาระบบงาน แผนกพัฒนาระบบงาน กองโครงการและงบประมาณ กรมการสื่อสารทหาร 

(พ.ศ.2554 - 2556) 

5. หัวหน้าแผนกควบคุมระบบ กองควบคุมระบบโทรคมนาคม ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร กรมการสื่อสาร

ทหาร (พ.ศ.2556 - 2560) 

6. ประจ าส านักแผนและอ านวยการสื่อสาร กรมการสื่อสารทหาร (พ.ศ.2569 - 2561) 

7. หัวหน้าแผนกปฏิบัติการโทรคมนาคมที ่4 กองการโทรคมนาคม ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร (พ.ศ.2561 

- 2562) 

8. ประจ ากรมการสื่อสารทหาร (พ.ศ.2562 - 2564) 

9. ประจ าส านักแผนและอ านวยการสื่อสาร กรมการสื่อสารทหาร (พ.ศ.2564 - ปัจจุบัน) 

ต าแหน่งปัจจุบัน    หัวหน้าแผนกนโยบายและแผน กองนโยบายและแผน ส านักแผนและอ านวยการสื่อสาร 

กรมการสื่อสารทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย 


