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วรรค 2 กำหนดให้ในแต่ละปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการรายปี
โดยให้ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงาน
รวมทั้งประมาณการรายได้ และรายจ่ายและทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติ ราชการ
5 ปี สปช.ทหาร พ.ศ.2563 – 2565 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ บก.ทท.
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายสำคัญของรัฐบาล และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.ฎ. ดังกล่าว กจก.สปช.ทหาร ได้จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 ของ สปช.ทหาร ภายใต้กรอบของแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี สปช.ทหาร พ.ศ.2563 –
2565 และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ บก.ทท. ตามแบบฟอร์มแผนปฏิบัติ
ราชการของส่ วนราชการรายปีที่ สศช. กำหนด ซึ่งได้มีการเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ
ไว้แล้วมาเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำ
กจก.สปช.ทหาร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ของ สปช.ทหาร จะเป็นส่วนหนึ่งที่ให้ นขต.สปช.ทหาร ยึดถือเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้บรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ต่อไป
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ส่วนที่ 1 บทสรุปผู้บริหาร
การจั ดทำแผนปฏิ บั ติ ราชการ สปช.ทหาร ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ได้ น ำแผนปฏิ บั ติ
ราชการ 3 ปี สปช.ทหาร พ.ศ.2563 – 2565 และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
ของ บก.ทท. มาเป็นกรอบแนวทางในการจัดทำ โดยดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริห ารกิจ การบ้ านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ตามาตรา 16 วรรค 2 กำหนดให้ ในแต่ล ะปีงบประมาณ
ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการรายปี โดยให้ระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบาย
ปฏิบัติราชการของส่วนราชการ เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของงาน รวมทั้งประมาณการรายได้ และรายจ่าย
และทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้ ซึ่งสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ 3 ปี สปช.ทหาร พ.ศ.2563 – 2565
แผนปฏิบั ติราชการประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ของ บก.ทท. ยุทธศาสตร์ช าติ แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายสำคัญของ
รัฐบาล และแผนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ สปช.ทหาร
ได้มีการเชื่อมโยงความสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ ดังนี้
แผนระดับที่ 1 ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
แผนระดั บ ที่ 2 ได้แก่ แผนแม่ บทภายใต้ ยุท ธศาสตร์ช าติ แผนการปฏิ รูป ประเทศ แผนพั ฒ นา
เศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ ฉ บั บ ที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 และนโยบายและแผนระดั บ ชาติ ว่ าด้ ว ย
ความมั่นคงแห่งชาติพ.ศ. 2562 - 2565 รวมทั้งคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี
แผนระดับที่ 3 ได้แก่ แผนปฏิบัติราชการ กห. แผนปฏิบัติราชการ บก.ทท. พ.ศ. 2563 - 2565
แผนปฏิ บั ติ ร าชการ สปช.ทหาร พ.ศ. 2563 – 2565 และ แผนปฏิ บั ติ ราชการประจำปี งบประมาณ
พ.ศ.2564 ของ บก.ทท.
สปช.ทหาร ได้ทำการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม เพื่อนำมาสู่การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และแผน
ปฏิ บั ต ราชการ ซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ แผนปฏิ บั ติ ราชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของ บก.ทท.
จำนวน 2 เรื่ อ ง 23 แนวทางพั ฒ นา ได้ แ ก่ เรื่ อ งที่ 2 แผนปฏิ บั ติ ร าชการ เรื่ อ ง การป้ อ งกั น ประเทศ
ประกอบด้ ว ย 16 แนวทางการพั ฒ นา และเรื่ อ งที่ 6 การพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ
ประกอบด้วย 7 แนวทางการพัฒนา
แผนปฎิบัติราชการ เรื่อง การป้องกันประเทศ ประกอบด้วย 16 แนวทางการพัฒนา ดังนี้
1) พัฒนาขีดความสามารถ ศบท. ให้สามารถอำนวยการปฏิบัติการทางทหารได้ทุกมิติ
2) พัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชาและระบบสารสนเทศตามแนวคิดการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่าย
เป็นศูนย์กลาง
3) เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถกำลังกองทัพ
4) เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถระบบข่าวกรอง ระดับยุทธศาสตร์ในทุกมิติ
5) เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายประชาคมข่าวกรอง
6) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมของ บก.ทท. ด้านกำลังพล สิ่งอุปกรณ์ การสื่อสารและอื่น ๆ
7) พัฒนาระบบส่งกำลังบำรุงและระบบพลังงานสำรอง
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8) เสริมสร้างพัฒนาขีดความสามารถด้านกิจการพลเรือนเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติทางทหาร
9) พัฒนาขีดความสามารถระวังป้องกันที่ตั้ง
10) พั ฒ นาขี ด ความสามารถด้ า นการปฏิ บั ติ ก ารร่ ว มในมิ ติ ร ะบบสารสนเทศทางทหาร
ของกองทัพไทย
11) พัฒนาขีดความสามารถด้านการสื่อสาร สารสนเทศ และสงครามอิเล็คทรอนิกส์
12) ปรับโครงสร้างการจัด และการบริหารจัดการหน่วย
13) พัฒนาและปรับปรุงแผนทางทหาร หลักนิยม กฎหมาย ระเบียบ และระเบียบปฏิบัติประจำ
ให้สามารถใช้งานได้จริง
14) พัฒนาระบบงานแผนที่ ภูมสิ ารสนเทศ และภาพถ่ายดาวเทียม
15) พัฒนาองค์ความรู้และกำลังพลให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางทหารทุกรูปแบบ
16) พัฒนาระบบฐานข้อมูลทางทหาร
แผนปฏิ บั ติ ร าชการ เรื่ อ ง การพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ประกอบด้ ว ย 7
แนวทางการพัฒนา ดังนี้
1) พัฒนาระบบการบริหารจัดการกำลังพล ปรับหลักสูตรด้านการศึกษา
2) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยให้เหมาะสมรองรับภารกิจ และปรับโครงการบริหารจัดการอัตราให้มี
ความอ่อนตัว
3) พัฒนาหน่วยระดับกองให้เป็น Digital office/ ระบบงานเป็น Digital
4) ปรับปรุงระเบียบคำสั่งเพื่อให้เกิดการกระจายอำนาจการบริหารจัดการ
5) พัฒนาระบบงานให้เป็นดิจิตอล
6) ปรับ ปรุ งกระบวนการจั ดสรรงบประมาณให้ รองรับ งานตามยุทธศาสตร์ บริห ารจัดการด้ว ย
ความโปร่งใสตรวจสอบได้
7) เพิ่มประสิทธิภ าพระบบตรวจสอบประเมินผล และพัฒ นาคุณภาพการบริห ารจัดการภาครัฐ
(PMQA)
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ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560
2.1 แผนระดับที่ 1 ยุทธศาสตร์ชาติ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 “รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้อง
และบู ร ณาการกั น เพื่ อ ให้ เกิ ด เป็ น พลั ง ผลั ก ดั น ร่ ว มกั น ไปสู่ เ ป้ า หมายดั ง กล่ า ว ” ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
(พ.ศ.2561 – 2580) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ซึ่งจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
เป็ น ประเทศพั ฒ นาแล้ ว ด้ ว ยการพั ฒ นาตามหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” เพื่ อ ความสุ ข ของ
คนไทยทุกคน โดยยุ ทธศาสตร์ชาติมี 6 ด้าน ซึ่ง บก.ทท. มีส่วนที่เกี่ยวข้อง 1 ด้าน คือ ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง
1) ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านความมั่นคง
(1) เป้าหมาย
• เป้าหมายที่ 1ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข
• เป้าหมายที่ 2 บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและ ทุกระดับ
• เป้ า หมายที่ 3 กองทั พ หน่ ว ยงานด้ า นความมั่ น คง ภาครั ฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนมีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
• เป้ า หมายที่ 4 ประเทศไทยมี บ ทบาทด้ า นความมั่ น คงเป็ น ที่ ชื่ น ชมและได้ รั บ
การยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ
• เป้ า หมายที่ 5 การบริ ห ารจั ด การความมั่ น คงมี ผ ลสำเร็ จ ที่ เป็ น รู ป ธรรมอย่ า ง
มีประสิทธิภาพ
(2) ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
• ประเด็น ยุ ทธศาสตร์ที่ 2 การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง
• ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคาม
ที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
(3) การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ สนับสนุนกรอบแนวคิด “ความมั่นคงแบบองค์
รวม” ทำให้บรรลุเป้าหมาย สำคัญในภาพรวมระยะ 20 ปี ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน คือ “ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุข”
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2.2 แผนระดับที่ 2
2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เป็นแผนขับเคลื่อนเป้าหมายและประเด็นยุทธศาสตร์
ของยุทธศาสตร์ชาติลงสู่แผนระดับต่าง ๆ ให้มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งได้กำหนด
แนวทางการพัฒนา และแผนงาน/โครงการที่สำคัญของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเป็นกรอบใน
การดำเนิ น การของหน่ วยงานที่เกี่ ย วข้อ งให้ บ รรลุ เป้ าหมายการพั ฒ นาประเทศที่ กำหนด ซึ่งการจัดทำ
งบประมาณรายจ่ ายประจำปี ต้องสอดคล้ องกับแผนแม่บทด้ว ย โดยแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
มีทั้งหมด 23 ประเด็น มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับ บก.ทท. 3 ประเด็น ดังนี้
(1) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นความมั่นคง (พ.ศ.2561 – 2580)
(1.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
• เป้าหมายที่ 1 : ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับ
• การบรรลุเป้าหมาย 1 : ตามแผนแม่บทฯประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ
และทุกระดับ โดยมีดัชนีสันติภาพโลก อยู่ในอันดับ 1 ใน 75 ของโลก
• เป้าหมายที่ 2 : ประชาชนอยู่ดกี ินดี และมีความสุข
• การบรรลุเป้าหมาย 2 : ตามแผนแม่บทฯ ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข
โดยมีดัชนีชี้วัดความสุขของประชากร ไทยอยู่ในอันดับ 1 ใน 35 ของโลก
(1.2) แผนย่ อ ยการป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หาที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ความมั่ น คง
(ส่วนการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ)
• แนวทางการพัฒ นา : เสริมสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือกับประเทศ
เพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และองค์การนานาชาติ มุ่งเน้นการดำเนินการเสริมสร้างบทบาทของไทย ในเวที
ระหว่ า งประเทศ พั ฒ นาความร่ ว มมื อ ต่ า งๆ ในทุ ก รู ป แบบกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นมิ ต รประเทศ และ
มหาอำนาจ
• เป้ า หมายของแผนย่ อ ย : ประเทศไทยมี ค วามมั่ น คงและสามารถรั บ มื อ กั บ
ความท้าทายจากภายนอกได้ทุกรูปแบบสูงขึ้น
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : มีระดับความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือด้านความมั่นคงในทุกมิติกับประเทศมหาอำนาจและประเทศที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์
มากขึ้น/ดีขึ้น จากเดิม ร้อยละ 5– 10 รวมทั้งระดับความสำเร็จของประเทศไทย มีบทบาทในการกำหนด
ทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย มากขึ้น/ดีขึ้น จากเดิม ร้อยละ 5 – 10
(1.3) แผนย่อยการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ
ความมั่นคงของชาติ
• แนวทางการพั ฒ นา: ศั ก ยภาพของประเทศด้ านความมั่ น คง โดยมุ่ งจั ด ทำ
แผนพัฒนาและผนึกกำลังทรัพยากร รวมถึงขีดความสามารถทั้งปวงของกองทัพ หน่วยงานด้าน ความมั่นคง
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนที่มีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม ชัดเจน สอดคล้องกับการบริหาร
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ราชการยุ ค ใหม่ ที่ มุ่ งเน้ น ความคล่ อ งตั ว พร้อ มให้ มีก ารพั ฒ นาระบบทหาร กองประจำการอาสาสมั ค ร
อย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถรับมือกับภัยคุกคามได้ทุกมิติ
ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง
• เป้าหมายของแผนย่อย : กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงมีความพร้อม
สูงขึ้นที่จะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกมิติ และทุกระดับความรุนแรง
• การบรรลุ เป้ า หมายตามแผนย่ อ ยของแผนแม่ บ ทฯ : มี ร ะดั บ ความพร้ อ ม
ของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง ร้อยละ 80
(2) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ (พ.ศ. 2561 – 2580)
(2.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
• เป้าหมาย : การต่างประเทศของไทยมีเอกภาพ ทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลกมากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม ร้อยละ 5 - 10
• การบรรลุเป้าหมาย : การเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการค้า การลงทุน การคมนาคม
และโลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชีย และเป็นจุดเชื่อมโยง ที่ส ำคัญในภูมิภาค ซึ่งรวมถึงการเป็นประตูสู่เอเชีย
ที่สำคัญ
(2.2) แผนย่อยความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ
• แนวทางการพั ฒ นา : ดำเนิ น การเชิ ง รุ ก ในด้ า นการเสริม สร้ า งเสถี ย รภาพ
ในภูมิภาคเพื่อลดความเสี่ยงหรือป้องกันปัญหาที่อาจส่งผลกระทบ ต่อความมั่นคงของไทยในอนาคต
• เป้ าหมายของแผนย่ อย : ประเทศไทยมี ความมั่ น คงและสามารถรับ มื อ กั บ
ความท้าทายจากภายนอกได้ทุกรูปแบบสูงขึ้น มากขึ้น/ดี ขึ้น จากเดิมร้อยละ 5 – 10 และมีบทบาทเพิ่มขึ้น
ในการกำหนดทิ ศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภ าคเอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาค
อาเซียน มากขึ้น/ดีขึ้น จากเดิมร้อยละ 5 - 10
• การบรรลุ เป้ าหมายตามแผนย่อ ยของแผนแม่ บ ทฯ : ส่ งเสริม ความร่ว มมื อ
ระหว่างประเทศในทุกระดับเพื่อเตรียมความพร้อมของไทยในการรับมือต่อความท้าทายด้ าน ความมั่นคงใน
อนาคต
(3) แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ประเด็ น การวิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรม
(พ.ศ.2561 – 2580)
(3.1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ
• เป้าหมาย : ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี
และด้ านโครงสร้ า งพื้ น ฐานทางวิ ท ยาศาสตร์ ข องประเทศเพิ่ ม สู งขึ้ น และ มู ล ค่ า การลงทุ น และพั ฒ นา
นวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์ มวลรวมภายในของประเทศเพิ่มขึ้น
• การบรรลุ เป้ าหมาย : การวิ จั ย และพั ฒ นานวั ต กรรมเป็ น ปั จ จั ย สนั บ สนุ น
ที่สำคัญในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่าง
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(3.2) แผนย่อยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้พื้นฐาน
• แนวทางการพัฒนา : พัฒนาด้านองค์ความรู้พื้นฐานและเทคโนโลยี ด้านสังคม
และความเป็นมนุษย์ และความเป็นเลิศทางวิชาการ
• เป้าหมายของแผนย่อย : ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐาน
ทั้ง 4 ด้าน ทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย อันดับ 1 ใน 20 ของประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย
• การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ : สร้างองค์ความรู้พื้นฐาน
การสะสมองค์ความรู้ การต่อยอดไปสู่การประยุกต์ใช้องค์ ความรู้ การต่อยอดไปสู่นวัตกรรมทางเศรษฐกิจ
และการสร้างนวัตกรรมเพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถนำไปใช้ประโยชน์โดยตรง
2.2.2 แผนการปฏิรูปประเทศ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 กำหนดให้รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเพื่อเป็น
เป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ ประกอบกับ หมวด16การปฏิรูปประเทศมาตรา 257 ถึง มาตรา
261 กำหนดให้ ทำการปฏิรูป ประเทศดำเนินการเพื่ อบรรลุ เป้าหมายประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย
มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล
ระหว่ า งการพั ฒ นาด้ า นวั ต ถุ กั บ การพั ฒ นาด้ า นจิ ต ใจ สั ง คมมี ค วามสงบสุ ข เป็ น ธรรม และมี โ อกาส
อันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิป ไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยแผนการปฏิรูป
ประเทศ มี13 ด้าน ซึ่ง บก.ทท. มีส่วนที่เกี่ยวข้อง 5 ด้าน ดังนี้
(1) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง
(2) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
(3) แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม
(4) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและการประพฤติมิชอบ
(5) แผนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา
2.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ฉบั บ ที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 ได้ ก ำหนด
วัตถุประสงค์ จำนวน 7 วัตถุประสงค์ (วัตถุประสงค์ที่ 1.1 - 1.7) และเป้าหมายรวม จำนวน 6 เป้าหมาย
รวม (เป้าหมายรวมที่ 2.1 - 2.6) ที่เกี่ยวข้องกับ บก.ทท.คือ วัตถุประสงค์ที่ 1.7 และ เป้าหมายรวมที่ 2.5
รวมทั้ งในแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ ฯ มี 10 ยุ ท ธศาสตร์มี ส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ บก.ทท.
2 ยุทธศาสตร์ ซึ่งวัตถุประสงค์ เป้าหมายรวม และ ยุทธศาสตร์ ที่เกี่ยวข้อง มีดังนี้
1) วัตถุประสงค์ที่ 1.7 เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง (Connectivity) กับประเทศ
ต่างๆ ทั้ งในระดั บ อนุ ภู มิ ภ าค ภู มิ ภ าค และนานาชาติ ได้ อย่ างสมบู รณ์ แ ละ มี ป ระสิ ท ธิภ าพ รวมทั้ งให้
ประเทศไทยมีบทบาทนำและสร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือ
ต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก
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2) เป้ า หมายรวมที่ 2.5 มี ค วามมั่ น คงในเอกราชและอธิ ป ไตย สั ง คมปลอดภั ย สามั ค คี
สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และ
ความคิดในสังคมลดลงปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่ง
สินค้าและค้ามนุษย์ลดลง มีความพร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกำหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่งโลจิสติกส์
ห่วงโซ่มูลค่าเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส ำคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่า
การลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น
3) ยุ ทธศาสตร์ ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่ นคงแห่ งชาติ เพื่ อการพั ฒนาประเทศสู่ ความมั่ งคั่ ง
และยั่งยืน
(3.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 1 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้เป็น
สถาบันหลักของประเทศ
(3.2) แนวทางการพัฒ นา : สร้างจิตสำนึกของคนในชาติให้ มีความหวงแหน และธำรง
รักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยปลู กฝังและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญ มีการนำ
แนวทางพระราชดำริไปเผยแพร่และพัฒนา พร้ อมทั้งกำหนดมาตรการเพื่อป้องกัน การกระทำที่มีแนวโน้ม
ที่จะส่งผลกระทบต่อสถาบันหลักของชาติ
(3.3) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของ
คนในชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง
(3.4) แนวทางการพัฒนา : เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติ และมีกลไก ในการ
ตรวจสอบและพัฒนาภาคการเมือง โดยปลูกฝังค่านิยมและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของการอยู่ร่วมกัน
บนพื้น ฐานความแตกต่างทางความคิดและอุดมการณ์ ทางการเมือง ภายใต้สิทธิและหน้าที่ ตามระบอบ
ประชาธิปไตยและคำนึงถึงความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติอย่างแท้จริง
(3.5) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 3 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สินมีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น
(3.6) แนวทางการพัฒนา : ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยกระบวนการสันติสุขแนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ บนพื้นฐาน
ความแตกต่ า งทางอั ต ลั ก ษณ์ แ ละชาติ พั น ธุ์ เพื่ อ ขจั ด ความขั ด แย้ ง ลดความรุ น แรงตามยุ ท ธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นธรรมทาง
สังคมในพื้นที่
(3.7) เป้ าหมายระดั บ ยุ ท ธศาสตร์ที่ 4 ประเทศไทยมี ค วามสั ม พั น ธ์ และความร่ว มมื อ
ด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามใน
รูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
(3.8) แนวทางการพัฒนา: จำนวน 2 แนวทาง ได้แก่
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(3.8.1) ดำเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างสมดุล เพื่อเอื้อต่อการส่งเสริมและ
รักษาผลประโยชน์และการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อน
บ้ า นอาเซี ย น และนานาประเทศในการแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล การข่ าว และการร่ ว มกั น ดำเนิ น การเชิ งรุ ก
เพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาและ ลดผลกระทบจากภัยคุกคาม ทั้งปัญ หาข้ามชาติ ปัญหาท้าทายด้านความมั่นคง
ระหว่างประเทศ และสาธารณภัยขนาดใหญ่
(3.8.2) เสริ ม สร้ า งความไว้ เ นื้ อ เชื่ อ ใจกั บ ประเทศเพื่ อ นบ้ า นและส่ ง เสริ ม
ความร่วมมือในการบริหารจัดการความมั่นคงตามแนวชายแดน เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาที่มีอยู่และส่งเสริมให้
ชายแดนไทยกับประเทศเพื่ อนบ้านเป็นชายแดนแห่งความร่วมมือ โดยพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์
ด้านความมั่น คงพื้น ที่ช ายแดน ป้ องกัน การลั กลอบเข้าเมืองการตรวจคนเข้าเมืองการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ
ตามแนวชายแดนและการสร้างความสัมพันธ์ระดับประชาชน
(3.9) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 5 ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคาม
ทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอื่นๆ
(3.10) แนวทางการพัฒนา: จำนวน 6 แนวทาง ได้แก่
(3.10.1) พั ฒ นาศั กยภาพและความพร้อ มของกองทั พ ในการป้อ งกัน และรัก ษา
ผลประโยชน์ของประเทศ โดยพัฒนากำลังพลให้มีความรู้ความสามารถและมีความพร้อมในการปฏิบัติได้ทัน
เหตุการณ์ มีอาวุธ ยุทโธปกรณ์ ยุทธภัณฑ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย เหมาะสม เพียงพอ พร้อมสนับสนุน
การพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย และการแก้ไขปัญหาที่ส ำคัญของชาติได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
(3.10.2) พั ฒ นาระบบงานด้ า นการข่ า วที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ก ลไกเสริ ม สร้ า ง
ความร่วมมือพัฒนาองค์ความรู้ ศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มภัยคุกคาม รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลด้านการข่าวที่มี
ความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศอย่างเป็นระบบให้มีความพร้อมในการ
สนับสนุนข้อมูล เพื่อเตรียมการรับมือภัยคุกคามด้านความมั่นคงทั้งในประเทศและในระดับนานาชาติ
(3.10.3) เสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ ในการรั ก ษาความมั่ น คงทางทะเลทั้ ง
ภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเล รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือ
ในการแสวงหาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืน พัฒ นาระบบและกลไกการให้ ความ
ช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยในทะเลให้มีประสิทธิภาพ ตลอดจนรักษาเส้นทางคมนาคมทางทะเลให้มี
ความปลอดภัยและเอื้อต่อการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
(3.10.4) พัฒนาระบบรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลด้าน การก่อการร้ายทั้งหน่วยงาน
ภายในและหน่ วยงานภายนอกประเทศเพื่ อเป็ นข้อมู ล ในการติดตาม วิเคราะห์ และสั งเคราะห์ ความรู้
ด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและภัยคุกคามความมั่นคง ควบคู่กับการพัฒ นาแนวทางที่เหมาะสมให้ มี
ประสิทธิภาพและรองรับการปฏิบัติงานทุกภาคส่วน
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(3.10.5) พัฒนาระบบการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลด้านไซเบอร์ให้มีความมั่นคง
ปลอดภั ย และกำกั บ ดู แ ลระบบการ ส่ ง ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คลข้ า มแดนไปต่ า งประเทศให้ เ ป็ น ไปตาม
มาตรฐานสากล
(3.10.6) พัฒ นาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยเสริม สร้างการวิจัยและพัฒนา
ควบคู่ไปกับการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และมิตรประเทศในการสร้างองค์ความรู้และ
แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒ นาอาวุธยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ พร้อมทั้ง
ส่งเสริมนวัตกรรม ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศโดยหน่วยงานภาครัฐ
4) ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
(4.1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ที่ 2 เพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิต
ของประชาชน
(4.2) แนวทางการพั ฒ นา: เร่งส่ งเสริม การลงทุ น วิจัย และพั ฒ นาและผลั ก ดัน สู่ การใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี และพัฒนา
สภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม
2.2.4 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ.2562 - 2565
นโยบายและแผนระดั บ ชาติ ว่ า ด้ ว ยความมั่ น คงแห่ ง ชาติ พ.ศ.2562 – 2565 มี จ ำนวน
16 นโยบาย ซึง่ บก.ทท. มีส่วนที่เกี่ยวข้อง 2 นโยบาย ดังนี้
1) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 14 เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศเพื่อ
พัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อมของชาติในการเผชิญกับภาวะสงครามและวิกฤตการณ์ความมั่นคง
อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพ ในการป้องกันประเทศ สนับสนุน
ภารกิจที่ไม่ใช่การสงคราม และสามารถผนึกกำลังของกองทัพ กับทุกภาคส่วนในการเผชิญกับภัยคุกคาม
ด้านการป้องกันประเทศในทุกรูปแบบ
2) แผนระดับ ชาติว่าด้ วยความมั่ นคงแห่ งชาติ (แผนที่ 5 การพั ฒ นาศักยภาพการป้องกั น
ประเทศ)
3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์: ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร
4) ตั ว ชี้วัด : ความสำเร็จ ในการเตรีย มกองทั พ รองรับ ภั ย คุ ก คามทางทหาร ตามแผนของ
กองทัพที่กำหนด และความสำเร็จของระบบกำลังสำรองและระบบระดมสรรพกำลังตามแผนที่กำหนด
5) กลยุทธ์
(5.1) กลยุทธ์ที่ 1 เตรียมกำลังและใช้กำลังเพื่อการป้องปราม แก้ไข และยุติความขัดแย้ง
ด้วยการปฏิบัติการร่วมเป็นหลัก
(5.2) กลยุ ท ธ์ ที่ 2 พั ฒ นาปฏิ บั ติ ก ารไซเบอร์ เพื่ อ การทหาร ด้ ว ยความร่ว มมื อ จากทุ ก
ภาคส่วน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
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(5.3) กลยุทธ์ที่ 3 พัฒ นาเทคโนโลยีอวกาศ เพื่อการใช้งานดาวเทียมสื่อสาร ดาวเทียม
ถ่ายภาพด้านความมั่นคง และการสังเกตการณ์ทางอวกาศ ด้วยความร่วมมือ จาก ทุกภาคส่วนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
(5.4) กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบข่าวกรองเพื่อการแจ้งเตือนภัยคุกคามทางทหาร โดยจัดให้
มีระบบฐานข้อมูลข่าวกรองร่วม ด้วยความร่วมมืออย่างเป็นเอกภาพในประชาคมข่าวกรอง หน่วยงาน
ภาครัฐ และหน่วยงานข่าวกรองต่างประเทศ
(5.5) กลยุทธ์ที่ 5 ส่ งเสริมการวิจัยพัฒ นา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
มาตรฐานทางทหาร กิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพลังงานทหาร เพื่อสร้างหลักประกันให้แก่
กองทัพบนพื้นฐานการพึ่งพาตนเอง โดยบูรณาการขีดความสามารถของทุกภาคส่วน มุ่งเน้นการสนับสนุนให้
ภาคเอกชนสามารถทาการผลิตเพื่อใช้ในราชการและเพื่อการพาณิชย์
(5.6) กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชา และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ราชการทั่วไป ให้สามารถปฏิบัติการร่วมกันระหว่างหน่วยงานใน กห. และหน่วยงานความมั่นคง
(5.7) กลยุ ท ธ์ ที่ 7 พั ฒ นาระบบการส่ ง กาลั ง บำรุ ง ร่ ว ม เพื่ อ มุ่ งไปสู่ ก ารพึ่ ง พาตนเอง
ด้วยความร่วมมือกับมิตรประเทศและภาคเอกชน เพื่อรองรับการปฏิบัติตามแผนป้องกันประเทศ รวมทั้ง
แสวงหาแหล่งส่งกาลังบำรุงจากมิตรประเทศ เพื่อใช้เมื่อมีความจำเป็น
(5.8) กลยุทธ์ที่ 8 พัฒนาระบบการระดมสรรพกำลังอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยาย
กำลังในยามสงคราม สำหรับการปฏิบัติการทางทหารตามแผนป้องกันประเทศ
(5.9) กลยุทธ์ที่ 9 พัฒนาระบบกำลังสำรอง เพื่อมุ่งไปสู่การบรรจุทดแทนกำลังประจำการ
บางตำแหน่งในยามปกติ โดยมีระบบการตอบแทนที่เหมาะสม และสามารถรองรับการขยายกำลังในยาม
สงครามสำหรับการปฏิบัติการทางทหารตามแผนป้องกันประเทศ
(5.10) กลยุ ท ธ์ ที่ 10 พั ฒ นาเสริ ม สร้ า งกำลั ง ประชาชน ทหารกองหนุ น ทหารนอก
ประจำการ ทหารผ่านศึกทุกประเภท เพื่อมุ่งไปสู่การออมกำลังและชดเชยอำนาจกำลังรบของกองทัพที่มีอยู่
อย่างจำกัดในยามสงคราม รวมทั้งการแจ้งเตือนด้ านการข่าว ด้วยการเสริมสร้างจิตสำนึกในการมีส่วนร่วม
ป้องกันประเทศ รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ
6) นโยบายความมั่นคงแห่งชาติที่ 16 เสริมสร้างดุลยภาพในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่าง
ประเทศ(รองรับวัตถุประสงค์ 3.4.9 เพื่อส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่สร้างสรรค์และสันติ ในการอยู่ร่วมกับ
ประเทศเพื่ อ นบ้ าน กลุ่ ม ประเทศอาเซี ยน ประชาคมโลก บนพื้ น ฐานของการรัก ษาผลปร ะโยชน์ แ ละ
การดำรงเกียรติภูมิของชาติ)
7) แผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่ง ชาติ (แผนที่ 16 การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศ)
8) เป้ าหมายเชิงยุทธศาสตร์ : ประเทศไทยสามารถรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่าง
ประเทศบนพื้นฐานความไว้เนื้อเชื่อใจ หลักความเสมอภาคในการปฏิบัติต่อกัน และไม่แทรกแซงกิจการ
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ภายในของกันและกัน และการยอมรับจากนานาประเทศ และสามารถพัฒนาผลประโยชน์ร่วมกับประเทศ
อื่นๆ ในด้านความมั่นคง และคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติ
9) ตัว ชี้วัด: ระดับ ความสำเร็จของการมีบทบาทเชิงสร้างสรรค์ โดยเฉพาะในอาเซียนและ
ในเวทีองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ ระดับความสำเร็จในการรักษาดุ ล ยภาพความสั มพั นธ์กับประเทศ
มหาอำนาจ และระดับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับประเทศต่างๆ
10) กลยุทธ์ ที่เกี่ยวข้องกับ บก.ทท. ประกอบด้วย
10.1) กลยุทธ์ที่ 1 ส่ งเสริมปฏิ สัมพันธ์ รวมถึงการแลกเปลี่ ยนการเยือนในระดับต่ างๆ
ทั้งผู้นำและหน่วยงานความมั่นคงกับต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศในอาเซียน
และประเทศที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ต่อไทย
10.2) กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้ไทยมีบทบาทที่สร้างสรรค์และรับผิดชอบให้เป็นที่ยอมรับใน
กรอบความร่วมมืออาเซียน และในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่เป็นผลประโยชน์ร่วม
10.3) กลยุทธ์ที่ 6 ส่ งเสริมการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมหาอำนาจอย่างมี
สมดุลโดยเฉพาะความสัมพันธ์ด้านการทหารและความมั่นคง รวมถึงส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงกับกลุ่มประเทศอาเซียน
10.4) กลยุทธ์ที่ 7 ส่งเสริมบทบาทที่เป็นแกนกลางและการมีท่าทีร่วมกันของอาเซียน
เพื่ อ รั บ มื อ ความท้ าทายต่ างๆ ต่ อ ความมั่ น คงและเสถี ย รภาพ และเพื่ อ เพิ่ ม อำนาจต่ อ รองของภู มิ ภ าค
รวมถึงส่งเสริมการแก้ไขความขัดแย้งโดยใช้หลักกฎหมายระหว่างประเทศและแนวทางสันติวิธี
2.3 นโยบายสำคัญของรัฐบาล
ตามที่ ได้มีป ระกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้ พลเอก ประยุทธ์ จัน ทร์โอชา ดำรง
ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9มิ.ย.62 และแต่งตั้งรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10ก.ค.62 คณะรัฐมนตรีได้กำหนด
นโยบายการบริห ารราชการแผ่ นดิน ที่ยึ ดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็ น ประมุ ข โดยมี ค วามสอดคล้ อ งกั บ หมวด 5 หน้ าที่ ข องรั ฐ และหมวด 6 แนวนโยบายแห่ ง รั ฐ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ตลอดจนยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2561 - 2580 และแถลง
นโยบายต่อรัฐสภาให้ทราบถึงแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินที่รัฐบาลจะดำเนินการ เพื่อพัฒนาประเทศ
ไทยให้ก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคงสังคมไทยมีความสงบสุข สามัคคี และเอื้ออาทร คนไทยมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้นและมีความพร้อมที่จะดำเนินชีวิตในศตวรรษที่ 21 เศรษฐกิจไทยมีความแข็งแกร่งและมีความสามารถ
ในการแข่งขันสูงขึ้น ควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25ก.ค.62 โดยคำแถลง
นโยบายของคณะรั ฐมนตรี มีน โยบายหลั ก 12 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 12 เรื่อง ซึ่งบก.ทท.มีส่ ว นที่
เกี่ยวข้องกับนโยบายหลัก 5 ด้าน และนโยบายเร่งด่วน 2 เรื่อง ดังนี้
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2.3.1 นโยบายหลัก
(1) การปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์
(2) การสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศ และความสงบสุขของประเทศ
(3) การสร้างบทบาทของไทยในเวทีโลก
(4) การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน
(5) การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
2.3.2 นโยบายเร่งด่วน
(1) การแก้ไขปัญหายาเสพติดและสร้างความสงบสุขในพื้นที่ชายแดนภาคใต้
(2) การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
2.4 แผนระดับที่ 3
2.4.1 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 กห. มีจำนวน 6 เรื่อง ซึ่ง บก.ทท.
มีส่วนที่เกี่ยวข้อง จำนวน 5 เรื่อง ดังนี้
(1) แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
(2) แผนปฏิบั ติราชการเรื่อง การปฏิบัติการทางทหารเพื่ อรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์
แห่งชาติ
(3) แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การรักษาความมั่นคงของรัฐ
(4) แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ
(5) แผนปฏิบัติราชการเรื่อง การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน
2.4.2 แผนปฏิบัติราชการ บก.ทท. พ.ศ.2563 – 2565 ผบ.ทสส. ได้อนุมัติแผนปฏิบัติราชการ
บก.ทท. พ.ศ.2563 – 2565 เมื่อวัน ที่ 26 ก.ย. 62 เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการปฏิบั ติงานและการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการประจำปีของ บก.ทท. มี 6 เรื่อง ประกอบด้วย
(1) แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
(2) แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การป้องกันประเทศ
(3) แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การรักษาความมั่นคงของรัฐ
(4) แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การเสริมสร้างความร่วมมือทางทหารกับต่างประเทศ
(5) แผนปฏิ บั ติ ร าชการ เรื่อ ง การพั ฒ นาประเทศเพื่ อ ความมั่ น คงและการช่ ว ยเหลื อ
ประชาชน
(6) แผนปฏิบัติราชการ เรื่อง การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.4.3 แผนปฏิบัติราชการ สปช.ทหาร พ.ศ.2563 – 2565 ซึ่ง ปช.ทหาร ได้ อนุมัติเมื่อวันที่
๖ ส.ค.๖๓ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของ สปช.ทหาร
มีความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการ บก.ทท. พ.ศ.2563 – 2565 จำนวน 2 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานที่
2 การป้องกันประเทศ และกลุ่มงานที่ 6 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
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2.4.4 แผนปฏิ บั ติร าชการ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 ของ บก.ทท. ซึ่ ง เสธ.ทหาร
ได้อนุมัติเมื่อวันที่ ๓ เม.ย.๖๓ เพื่อให้ส่วนราชการใน บก.ทท. ยึดถือเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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ส่วนที่ 3 สาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ สปช.ทหาร
3.1 ภาพรวม
3.1.1 วิสัยทัศน์
“เป็ น DIGITAL Comptroller ภายใน พ.ศ.2565 และมุ่งสู่ การเป็ น SMART Comptroller
ภายใน พ.ศ.2580”
3.1.2 พันธกิจ
(1) พิจารณาเสนอความเห็น ในการกำหนดนโยบายด้านปลัดบัญชีของกองทัพไทย
(2) พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบาย วางแผน อำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล
และดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร การจัดทำโครงการของกองทัพไทยและการพัฒนาระบบราชการ
(3) พิ จ ารณาเสนอความเห็ น และดำเนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ด สรรงบประมาณ
และการบริ ห ารงบประมาณของกองบั ญ ชาการกองทั พ ไทย รวมทั้ งดำเนิ น การด้ า นงบประมาณกั บ
ส่วนราชการอื่น
(4) พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ การปรับปรุงแก้ไข
และพั ฒ นาระบบบั ญ ชี รวมทั้ งแบบธรรมเนี ย มที่ เกี่ ยวกั บ การเงิน การบั ญ ชี และการรายงาน เกี่ย วกั บ
ความรับ ผิดทางแพ่งของกองทัพไทย ดำเนินการควบคุมงบประมาณ รายงานสถานภาพเงินงบประมาณ
และเงินนอกงบประมาณของกองบัญชาการกองทัพไทย
(5) พิจารณาเสนอความเห็น และดำเนินการเกี่ยวกับระบบการรายงานผลการใช้
ทรั พ ยากร การติ ด ตามความก้ า วหน้ า การรายงานผล การตรวจสอบการวิ เคราะห์ แ ละประเมิ น ผล
การดำเนิ น งานและการใช้ ท รั พ ยากรของงาน โครงการ การดำเนิ น งานทางสถิ ติ เกี่ ย วกั บ การเงิ น
การงบประมาณและอื่นๆเพื่อใช้ในการบริหารทรัพยากรของกองทัพไทย
(6) พิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งและปรับปรุงการจัดและอัตราของ
ส่วนราชการต่างๆ ของกองทัพไทย พิจารณาเสนอความเห็นและดำเนินการเกี่ยวกับการสำรวจ วิธีการจัด
ปริ ม าณงานและกำลั งพล เพื่ อ ปรั บ ปรุ งการจัด อั ต รากำลั งพล และวิธีก ารปฏิ บั ติ งานของส่ ว นราชการ
ในกองบัญชาการกองทัพไทย
(7) อำนวยการ และดำเนินการ ศึกษา อบรม และพัฒนาระบบงานในสายวิทยาการ
ด้านปลัดบัญชีของกองบัญชาการกองทัพไทย กำกับดูแล และควบคุมกำลังพลในสายงานปลัดบัญชีของ
กองบัญชาการกองทัพไทย
(8) กำกั บ ดู แ ลนโยบายด้ า นการเงิน การบั ญ ชี การตรวจสอบภายใน ในฐานะ
กรมเสนาธิการร่วมด้านปลัดบัญชีของกองบัญชาการกองทัพไทย
(9) ดำเนินการเกี่ยวกับการเงินให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
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3.1.3 ค่านิยม
ทหารอาชีพ ความมุ่งมั่นในการทำดีที่สุดในการปฏิบัติงานเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดความภูมิใจในการทำงาน ประกอบด้วย มีวินัย มุ่งผลสัมฤทธิ์ คิดสร้างนวัตกรรม มีความเป็นผู้นำ
ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมา
จงรักภักดี น้อมนำพระบรมราโชวาทและปฏิบัติตามคำสัตย์ปฏิญาณเป็นที่ไว้ วางใจในงาน
ที่รับมอบปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเท่าเทียม สร้างคุณค่าในงาน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
กล้าหาญ ไม่เกรงกลัวต่อภยันตรายที่จะเกิด ยืนหยัดในสิ่งที่ถูก เปิดเผยในสิ่งผิด ยอมรับ
คำวิจารณ์ ประเมินผลการปฏิบัติงานตามความเป็นจริง
ทำงานเป็นทีม เคารพ รับฟัง และร่วมแสดงความคิดเห็น สนับสนุนให้มีการทำงานร่วมกัน
สื่อสารอย่างเปิดเผย บูรณาการความคิดเป็นหนึ่งเดียว
3.1.4 ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ/ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์
สปช.ทหาร มีความพร้อมในด้านการบริห ารงบประมาณ การบริห ารทรัพยากร และ
การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ดวยเทคโนโลยี Digital สามารถสนับสนุนการดําเนินงานของสวนราชการ
ตาง ๆ ใน บก.ทท. ไดอยางรวดเร็ ว ทัน ทวงที มีการดําเนิ นงานที่มี ประสิ ท ธิภ าพดวยการพั ฒ นาระบบ
สารสนเทศทางดานปลัดบัญชี ปฏิบัติงานตามภารกิจของหนวยตามหลักธรรมาภิบาล และเปนที่ยอมรับ
ของสวนราชการอื่น ๆ
3.2 แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ สปช.ทหาร
สำนักงานปลัดบัญชีทหาร ได้กำหนดประเด็นการพัฒนา เพื่อใช้ดำเนินงาน คือ
1. พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การและระบบงานด้ า นปลั ด บั ญ ชี ของ บก.ทท. ให้ มี ขี ด
ความสามารถสูง มีความพร้อม ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
2. พัฒนากำลังพลให้มีขีดความสามารถรองรับระบบงานดิจิทัลในการปฏิบัติงาน มีจิตสำนึก
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ มุ่งเน้นความซื่อสัตย์สุจริตและประโยชน์ส่วนรวม
นอกจากนี้ สำนักงานปลัดบัญชีทหารได้กำหนดเป้าหมายการให้บริการ จำนวน 11 เป้าหมาย
เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้มุ่งสู่ประเด็นการพัฒนาทั้ง 2 ประเด็นดังกล่าว ได้แก่
1. บก.ทท. มีความพร้อมด้านการบริหารงบประมาณ
2. บก.ทท. มีความพร้อมด้านการบริหารทรัพยากร
3. บก.ทท. มีความพร้อมในการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
4. ส่วนราชการภายในและภายนอก บก.ทท. มีความเชื่อมั่นต่อ สปช.ทหาร
5. ส่วนราชการใน บก.ทท.ได้รับการเสริมสร้างให้มีความพร้อมดำเนินการด้านการปลัดบัญชี
6. ขีดความสามารถของระบบงานด้านปลัดบัญชีได้รับการพั ฒนาให้มุ่งสู่ระบบดิจิทัล รวมถึง
ระบบการบริหารงานทั่วไปได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
7. การดูแลรักษาสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน
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8. มีระบบการติดต่อสื่อสารสำหรับการปฏิบัติงาน
9. กำลังพลของ สปช.ทหาร มีขีดความสามารถมากขึ้น มีขวัญกำลังใจ และปฏิบัติงานโดยยึด
หลักธรรมภิบาล
10. พัฒนาองค์กรให้ได้ตามมาตรฐานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
11. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลช่วยสนับสนุนการดำเนินการได้อย่างมีเสถียรภาพ
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เป้าหมายการให้บริการ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ งาน/โครงการ และหน่วยรับผิดชอบ
เป้าหมายการ
ให้บริการ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

1. บก.ทท. มีความ
พร้อมด้านการ
บริหารงบประมาณ

- ร้อยละความสำเร็จของการ
บริหารงบประมาณ ของหน่วย
ในส่วนภูมิภาคของ บก.ทท.
- ร้อยละของจำนวนรายการ
งบประมาณที่จัดทำรายงาน
สถานภาพการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปีใน
ระบบงานปลัดบัญชีได้ถูกต้อง
ตรงกับที่ได้รับการสั่งจ่าย
งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ร้อยละ 95

- การตรวจและให้คำแนะนำกับหน่วยเบิกจ่ายตามระบบ
GFMIS

ร้อยละ 100

- ควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณของ บก.ทท. ให้เป็นไปตาม
ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนด

- ระดับความสำเร็จของ
การดำเนินการตามระบบ
การติดตามและประเมินผล

กลยุทธ์

- ดำเนินการควบคุมภายในด้านยุทธศาสตร์ทเี่ กี่ยวข้องกับ
การดำเนินการในแต่ละกระบวนการ

ระดับ 5

งาน/โครงการ

หน่วย
รับผิดชอบ

- การตรวจและให้คำแนะนำกับ
หน่วยเบิกจ่ายตามระบบ GFMIS
ของ บก.ทท.
- การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ
ของ บก.ทท.
- การจัดทำทะเบียนคุมงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีในระบบงาน
ปลัดบัญชี
- การจัดทำรายงานการประเมินผล
การควบคุมภายในของส่วนราชการ
ใน บก.ทท.

กงป.ฯ

- ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของ - การตรวจสอบติดตามเร่งรัดและ
บก.ทท. ให้เกิดผลสัมฤทธิ์และมีความคุ้มค่าและเป็นไปตาม
ประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ
แนวทางที่รัฐบาลกำหนด
รายจ่ายประจำปีของ บก.ทท.
- การรายงานผลการปฏิบัติงานและ
การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีของ บก.ทท.

กคป.ฯ
กคป.ฯ

กพร.สบท.ฯ

กตป.ฯ

กตป.ฯ
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เป้าหมายการ
ให้บริการ
2. บก.ทท. มีความ
พร้อมด้านการ
บริหารทรัพยากร

ตัวชี้วัด
- ร้อยละของงบประมาณ
แผนงานบุคลากรภาครัฐของ
บก.ทท. ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๔ ที่ถูกพับตก

ค่าเป้าหมาย
ระดับ 5
(ร้อยละ 0.2)

กลยุทธ์
- การวางแผนและจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565

งาน/โครงการ

หน่วย
รับผิดชอบ

- การวางแผนการจัดทำงบประมาณ
ของ บก.ทท.
- การจัดทำคำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปีในระบบงานปลัดบัญชี
- การจัดทำแผนปฏิบัตริ าชการ
ประจำปีของ บก.ทท.
- การชี้แจงแถลงป้องกันงบประมาณ
ของ บก.ทท.

กบท.สบท.ฯ
กบท.สบท.ฯ
กบท.สบท.ฯ
กบท.สบท.ฯ

- ร้อยละของโครงการเริ่มใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ที่ผ่านคณะกรรมการโครงการให้
ความเห็นชอบ และนำเรียน
ผู้มีอำนาจอนุมัติก่อน พ.ร.บ.
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 มีผลใช้
บังคับ

ระดับ 5
- การเตรียมความพร้อมของโครงการ
(ร้อยละ 100)

- การดำเนินการด้านโครงการของ
กองทัพไทย

กคก.สบท.ฯ

- ข้อพิจารณาเสนอแนวทาง
การปรับปรุงหน่วยที่นำเรียน
ผบ.ทสส. ได้รับการอนุมัติ

ร้อยละ 100

- การสำรวจวิธีการจัด ปริมาณงาน
และกำลังพลของ บก.ทท.

กจก.ฯ

- บริหารทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ สปช.ทหาร
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ตัวชี้วัด

3. บก.ทท. มีความ
พร้อมในการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ

- ระดับคะแนนการประเมิน
สถานะของ บก.ทท. ในการเป็น
ระบบราชการ 4.0 ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์

ระดับ 5
- พัฒนาระบบบริหารจัดการให้สอดคล้องระบบราชการไทย
(ค่าคะแนน > 4.0
400 และ
สำนักงาน
ก.พ.ร.
เดินทางมา
Site visit

งาน/โครงการ

หน่วย
รับผิดชอบ

- การจั ด ทำคำรั บ รองการปฏิ บั ติ
ราชการของ บก.ทท.และรายละเอียด
ตัวชี้วัด
- การเตรียมความพร้อมการติดตาม
ความก้าวหน้าและการประเมินผล
การดำเนินงานตามคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการของ บก.ทท.
- การดำเนินการพัฒนาระบบราชการ
ของ บก.ทท. ภาพรวม
- การจัดทำตัวชี้วัดการปฏิบัตริ าชการ
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการใน บก.ทท.
- การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมาย
ของระดับองค์การสูร่ ะดับบุคคล
- การสนับสนุนการปฏิบตั ิงานตาม
ตัวชี้วัดของ บก.ทท.
- การพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ บก.ทท.
- การตรวจประเมินผลการดำเนินการ
ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการใน บก.ทท.

กพร.สบท.ฯ

กพร.สบท.ฯ

กพร.สบท.ฯ
กพร.สบท.ฯ

กพร.สบท.ฯ
กพร.สบท.ฯ
กพร.สบท.ฯ
กพร.สบท.ฯ

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ สปช.ทหาร
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4. ส่วนราชการ
ภายในและภายนอก
บก.ทท. มีความ
เชื่อมั่นต่อ
สปช.ทหาร
5. ส่วนราชการ
บก.ทท. ได้รับการ
เสริมสร้างให้มีความ
พร้อมดำเนินการด้าน
การปลัดบัญชี
6. ขีดความสามารถ
ของระบบงานด้าน
ปลัดบัญชีได้รับการ
พัฒนาให้มุ่งสู่ระบบ
ดิจิทัล รวมถึงระบบ
การบริหารงานทั่วไป

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

- ระดับความสำเร็จของการ
ขยายขีดความสามารถของ
ระบบการบริหารจัดการข้อมูล
ด้านงบประมาณ
- ร้อยละความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ

ระดับ 5

ระดับ 5
(ร้อยละ 85)

- ร้อยละความสำเร็จของการ
วางแผนและกำหนดแนว
ทางการดำเนินการเพื่อพัฒนา
ระบบงานด้านการปลัดบัญชี

ร้อยละ 90

- จำนวนกระบวนการที่
ดำเนินการปรับปรุงตาม
มาตรฐาน PMQA ได้แล้วเสร็จ
- ร้อยละขีดความสามารถของ
ระบบสารสนเทศที่ใช้ทดแทน
และ/หรือ สนับสนุนการ

5
กระบวนการ
ร้อยละ 80

กลยุทธ์

งาน/โครงการ

- พัฒนาและปรับปรุงระบบงานปลัดบัญชี บก.ทท. ให้สามารถ - พัฒนาระบบและปรับปรุงระบบงาน
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ปลัดบัญชี
บก.ทท. ให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
- จัดสรร สั่งจ่าย และบริหารงบประมาณได้อย่างมี
- การจัดสรรงบประมาณของ
ประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้ บก.ทท.
- การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีในระบบงานปลัดบัญชี
- การจัดทำแผนปฏิบัติงานสายงาน
ปลัดบัญชี
- จัดการอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร/สัมมนา ตรง
- การปลัดบัญชีสัมพันธ์
กลุ่มเป้าหมายตามจำนวนครั้ง และในห้วงเวลาที่เหมาะสม ทั้ง - การอบรม/ประชุมเชิงปฏิบตั ิการ/
ในและนอกที่ตั้งปกติ
การสัมมนาตามหัวข้อต่าง ๆ เพื่อ
เสริมสร้างและพัฒนาการดำเนินการ
ด้านการปลัดบัญชี
- การนำกระบวนการตามแนวทาง PMQA มาพัฒนาระบบงาน - การดำเนินการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ หมวด 6 การ
มุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
- พัฒนาและปรับปรุงระบบงานปลัดบัญชี บก.ทท.
- การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบงาน
ให้ตอบสนองต่อการปฏิบัติงาน
ปลัดบัญชี บก.ทท.

หน่วย
รับผิดชอบ
กกม.ฯ

กงป.ฯ
กงป.ฯ
กจก.ฯ
กจก.ฯ
นขต.สปช.ทหาร

กจก.ฯ

กกม.ฯ
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ตัวชี้วัด

ได้รับการพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึน้

ปฏิบัติงานด้านปลัดบัญชีได้อย่าง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
- กำลังพล สปช.ทหาร ได้นำ
เครื่องมือทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีอยูม่ าปรับใช้เพื่อ
พัฒนาระบบการทำงาน
- ระดับความพึงพอใจของกำลัง
พลผู้ใช้บริการอาคาร ชั้น 1 – 6
และสิ่งอำนวยความสะดวก
ต่างๆ ในการปฏิบตั ิงาน
- ระดับความพึงพอใจของกำลัง
พลที่มีต่อระบบการ
ติดต่อสื่อสารในการปฏิบตั ิงาน

7. การดูแลรักษา
สถานที่และสิ่ง
อำนวยความสะดวก
ในการปฏิบัติงาน
8. มีระบบการติดต่อ
สื่อสารสำหรับ
การปฏิบัติงาน
9. กำลังพลของ สปช.
ทหาร มีขดี
ความสามารถมากขึ้น
มีขวัญกำลังใจ และ
ปฏิบตั ิงานโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาล

- ระดับความผูกพันต่อองค์กร
ของกำลังพล

ค่าเป้าหมาย

กลยุทธ์

งาน/โครงการ

ร้อยละ 80

- นำระบบ RTARF mail, RTARF Drive รวมถึง Application - การฝึกอบรมการใช้เทคโนโลยี
อื่น ๆ ที่พัฒนาโดย สส.ทหาร เข้ามาปรับใช้ในการปฏิบตั ิงาน สารสนเทศของ บก.ทท. เพื่อพัฒนา
เพื่อลดขั้นตอน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ระบบการทำงาน

ร้อยละ 90

- ดูแลสถานที่ จัดเตรียมเครื่องมือ และสิ่งอำนวยความสะดวก
ให้พร้อมใช้งาน

ร้อยละ 90

ร้อยละ 90

- ปรับปรุงช่องทางการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสาร ให้พร้อมใช้งาน

- สร้างระบบกลไก หรือจัดกิจกรรมสร้างความผาสุก เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับกำลังพลของ
สปช.ทหาร
- ปลูกฝัง สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน

- ดูแลสถานที่ เช่น ความสะอาด
ระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า
- ปรนนิบัติบำรุงอุปกรณ์สารสนเทศ
ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
- ดำเนินการด้านโทรศัพท์ เสียงตามสาย
ไปรษณีย์ และระบบงานสารบรรณ
- ปรนนิบัติบำรุงช่องทางการสื่อสาร
ผ่านระบบเครือข่าย
- การสัมมนาพัฒนาบุคลากร
- กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์
- ให้กำลังพลเดินทางศึกษาดูงาน
- ส่งกำลังพลไปอบรมศึกษาความรู้
เพิ่มเติมทั้งในและนอก กห.
- พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของ
กำลังพล

หน่วย
รับผิดชอบ

กจก.ฯ และ
กกม.ฯ

กกล.ฯ
กกม.ฯ
กกล.ฯ
กกม.ฯ
กจก.ฯ
กกล.ฯ
กจก.ฯ
กจก.ฯ
กจก.ฯ
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10. พัฒนาองค์กรให้
ได้ตามมาตรฐานการ
พัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ
11. พัฒนาเทคโนโลยี
สารสนเทศและ
ฐานข้อมูลช่วย
สนับสนุนการ
ดำเนินการได้อย่างมี
เสถียรภาพ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย

- กำลังพลมีความรู้
ความสามารถในการใช้งาน
ระบบสารสนเทศด้านปลัดบัญชี
เพิ่มมากขึ้น
- ร้อยละความสำเร็จของการ
ดำเนินงานตามคำรับรองการ
ปฏิบัติราชการของ
สปช.ทหาร
- ร้อยละความสำเร็จของงาน
บำรุง รักษาระบบฯ ที่
ดำเนินการได้ถูกต้องครบถ้วน

ร้อยละ 80

กลยุทธ์

งาน/โครงการ

หน่วย
รับผิดชอบ

- จัดการอบรมให้ความรู้

- การอบรมให้ความรู้กำลังพลเพื่อใช้
งานระบบสารสนเทศด้านปลัดบัญชี

กกม.ฯ

ร้อยละ 100

- นำแนวทางพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐมาใช้ให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน

- ดำเนินงานตามคำรับรอง
การปฏิบัติราชการของ สปช.ทหาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

กจก.ฯ

ร้อยละ 100

- พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลโดย กำลังพลของ - การบำรุงรักษาระบบการบริการ
สปช.ทหาร
สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ ด้าน
ปลัดบัญชี และการพัฒนาระบบ
ราชการ ของ บก.ทท.

กพร.สบท.ฯ
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ภาคผนวก
ผนวก ก การวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
เพื่ อ ให้ ไ ด้ ข้ อ มู ล ที่ น ำมาใช้ ใ นการกำหนด วิ สั ย ทั ศ น์ เป้ า หมายการให้ บ ริ ก าร ตั ว ชี้ วั ด
ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ ตลอดจนถึง งาน/โครงการ ขององค์กรได้
สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง
กระแสโลกาภิวัตน์ และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะทำให้ การเคลื่อนย้ายอย่างเสรีของผู้คน
สินค้า และการบริการที่เพิ่มจำนวนขึ้นในอัตราที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนความเชื่อมโยงที่กว้างขวางนี้ ทำให้
บุ ค คลหรื อ ผู้ มี บ ทบาทที่ ไ ม่ ใ ช่ รั ฐ (Non State Actor) มี อิ ท ธิ พ ลมากขึ้ น ในการดำเนิ น กิ จ กรรมต่ า งๆ
ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ได้รับการกระตุ้นโดยเทคโนโลยีทันสมัย นำมาซึ่งการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ได้ช่วยบรรเทาความยากจนของประชากร และนำไปสู่ศูนย์อำนาจใหม่ของโลก หลายชาติพยายามที่จะมี
บทบาทมากขึ้นทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลกนอกจากนี้การแข่งขันทางเศรษฐกิจจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น
การแย่งชิงแหล่งทรัพยากรใหม่ๆ โดยเฉพาะในทะเลจะเพิ่มมากขึ้น โลกต้องประสบกับปัญหาความมั่นคง
ทางอาหาร น้ำ และพลังงาน รวมถึงการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ที่เกินขอบเขต และนำมาซึ่งภัยพิบัติที่รุนแรง
ขึ้นอย่างไรก็ตามในห้วงต่อไป โลกยังคงต้องเผชิญกับปัญหา การแบ่งแยกทางการเมืองและความพยายามใน
การจัดตั้งประเทศใหม่ในรัฐต่างๆความขัดแย้งทางอุดมการณ์ ความเชื่อที่แพร่กระจายไปได้อย่างรวดเร็ว
ผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ จะทำให้เกิดปัญหาการก่อการร้ายทั้งภายในบางชาติ และการก่อการร้ายที่กระจาย
ไปทั่ ว โลก ทั้ งนี้ ค วามก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี ยั งช่ ว ยเสริม ขี ด ความสามารถของกลุ่ ม บุ ค คลย่อ ยๆ เช่ น
กลุ่มก่อการร้ าย กลุ่มอาชญากรรมที่เป็ นองค์กร รวมถึงองค์กรค้ายาเสพติดข้ามชาติ และกลุ่ มพลังอื่นๆ
ในการดำเนินกิจกรรมของตน โลกอาจต้องเผชิญกับภัยจากอาวุธทำลายล้างและสงครามในรูปแบบใหม่ที่
เรียกกันว่าสงครามไซเบอร์
(1) สถานการณ์ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในช่วงที่ผ่านมาการพัฒ นาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เช่น เทคโนโลยีสื่อสาร และเทคโนโลยีชีวภาพ ทำให้รูปแบบการผลิต การดำเนินธุรกิจ และ
การใช้ชีวิตของประชาชนเปลี่ ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มนุษย์ส ามารถสื่ อสารทั้งภาพและเสี ยงได้อย่าง
ไร้พ รมแดนการทำธุรกิจ และธุรกรรมบนโครงข่ ายดิจิทัล เพิ่มมากขึ้น ประเทศที่ใช้เทคโนโลยี เป็ นฐาน
การพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ทำให้ ก ารเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ เป็ น ไปอย่ า งก้ า วกระโดดในอนาคตองค์ ค วามรู้
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่สั่งสมมาอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับความก้าวหน้า ทางวิทยาศาสตร์
พื้น ฐานแขนงใหม่ เช่น วิทยาการรั บ รู้ (Cognitive Science) ซึ่งเป็นการทำงานระหว่างสมองและจิตใจ
ความสัมพันธ์ระหว่างความคิด อารมณ์ และการกระทำมีความสำคัญต่อ การสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ใหม่ที่จะส่งผลให้เกิดการพลิกโฉมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการดำรงชีวิตของมนุษย์แบบก้าวกระโดด
(Disruptive Technology) โดยมีแนวโน้มว่าเทคโนโลยีพื้นฐานใน 4 ด้าน ได้แก่ เทคโนโลยีชีวภาพ นาโน
เทคโนโลยี เทคโนโลยี วัสดุศาสตร์ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ การสื่อสาร และ
ดิจิทัล จะส่งผลให้เกิดการพัฒ นาเทคโนโลยีใหม่ 12 ด้าน ได้แก่ (1) อินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ (2) โปรแกรม
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อัจ ฉริ ย ะที่ ส ามารถคิดและทำงานแทนมนุ ษ ย์ (3) อิน เทอร์เน็ ตในทุ กสิ่ งทุก อย่าง (Internet of Things)
(4) เทคโนโลยีคลาวด์ (Cloud Technology) (5) เทคโนโลยีหุ่นยนต์ขั้นก้าวหน้า (Advanced Ro - botics)
(6) ยานพาหนะไร้คนขับ (Autonomous and Near-Autonomous Vehicles) (7) เทคโนโลยีพันธุกรรม
สมัยใหม่ (Next-Generation Genomics) (8) เทคโนโลยีการเก็บพลังงาน (Energy Storage) (9) การพิมพ์
แบบสามมิติ (3D Printing) (10) เทคโนโลยีวัสดุขั้นก้าวหน้า (11) เทคโนโลยีการขุดเจาะน้ำมันและก๊าซขั้น
ก้าวหน้า และ (12) เทคโนโลยีพลังงานทดแทน
มนุษย์จะสามารถเข้าถึงข้อมูลและองค์ความรู้ได้อย่างไร้ขีดจำกัด การพัฒนาเทคโนโลยี จะส่งผลต่อ
การยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอินเทอร์เน็ตกลายเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตเนื่องจาก การพัฒ นาอุปกรณ์
สื่อสารประสิทธิภาพสูงโดย คาดว่าในปี 2025 ประชากรโลกประมาณ 2 - 3 พันล้านคน จะสามารถเข้าถึง
อินเทอร์เน็ตทำให้ผู้บริโภคมีความต้องการและพฤติกรรมการบริโภคที่ต้องการ ความสะดวกสบายและความ
เป็นส่วนตัวมากขึ้น เกิดการรวมกลุ่มบุคคลที่มีความชอบคล้ายคลึงกันบนโลกออนไลน์ ซึ่งจะส่งผลให้บุคคล
มีความเป็นปัจเจกนิยมมากขึ้น (Individualism) ความต้องการรู้จักตัวตนที่แท้จริงของกันและกันจะลดลง
(2) สถานการณ์ แ ละแนวโน้มสังคมโลก การเข้ าสู่ สั งคมสู งวัยของโลกส่งผลต่อเศรษฐกิจและ
รูปแบบการดำเนินชีวิต คาดว่าในปี 2563 จะมีประชากร 7,758 ล้านคน ประมาณครึ่งหนึ่งจะอาศัยอยู่ใน
ทวี ป เอเชี ย นอกจากนี้ องค์ ก ารสหประชาชาติ ยั ง ได้ ป ระเมิ น สถานการณ์ ว่ า ในช่ ว งปี 2544 – 2643
(ค.ศ.2001 -2100) จะเป็นศตวรรษแห่งผู้สูงอายุจากการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุ แต่หลังจากปี 2563
วัยแรงงานจะลดลง อย่างต่อเนื่อง สำหรับไทยก็จะประสบปัญหาการเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยเช่นเดียวกัน
ซึ่งส่ งผลต่อการออมการลงทุน และการคลั งของประเทศ ขณะเดียวกัน แนวโน้ มการเปลี่ ยนแปลงและ
กระจายตัวของประชากรโลก พบว่ามากกว่าร้อยละ 50 จะอาศัยอยู่ในเขตเมือง ซึ่งมีสัดส่วนการบริโภค
มากกว่าร้อยละ 80 และกลุ่มผู้สูงอายุในประเทศที่พัฒนาแล้ว เป็นกลุ่มสำคัญที่ทำให้มีการบริโภคสินค้าและ
บริการเพิ่มขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการบริโภคสินค้าและบริการด้านสุขภาพ ดังนั้นจึงเป็นโอกาสสำหรับไทยใน
การพัฒนาสินค้าและนวัตกรรมใหม่ๆ รวมทั้งการบริการทางการแพทย์และการดูแลผู้สูงอายุ อย่างไรก็ตาม
การเป็นสังคมสูงวัยอาจเป็นภัยคุกคามสำคัญสำหรับประเทศไทย เนื่องจากการลดลงของวัยแรงงานจึงอาจ
ก่อให้เกิดการแย่งชิงประชากรวัยแรงงาน โดยเฉพาะคนที่มีศักยภาพสูง ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนา
ประเทศ
(3) สถานการณ์ แ ละแนวโน้ ม สิ่ ง แวดล้ อ มโลก ปั ญ หาสภาวะโลกร้ อ น จะส่ ง ผลให้ เกิ ด
การเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น ส่งผลต่อการผลิตใน
ภาคเกษตรและความมั่นคง ด้านน้ำและอาหาร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศก่อให้เกิดการขาดแคลนน้ำ
อุท กภั ย และภั ย ธรรมชาติที่ รุ น แรง สร้ างความเสี ย หายต่ อระบบการเพาะปลู ก ทำให้ ป ริม าณผลผลิ ต
ทางการเกษตรของโลกลดลง อาจก่อให้เกิดความไม่มั่นคงด้านอาหารสำหรับประเทศไทยความผันผวนและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ส่งผลต่อเนื่องไปยังการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร ซึ่งเป็นแหล่ ง
รายได้สำคัญของประเทศอาจก่อให้เกิดความไม่มั่นคงด้านอาหาร ทั้งระดับประเทศและระดับครัวเรือนใน
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ขณะเดียวกันภาคเกษตรก็เป็ นแหล่งรายได้หลักของเกษตรกร ผู้มีรายได้น้อยที่ต้องประสบความสูญเสีย
จากสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน
(4) สถานการณ์ปัญหาการแบ่งแยกทางการเมือง ความพยายามจัดตั้งประเทศใหม่ในรัฐต่างๆ
ทั่วโลกที่สามารถปรับตัวเข้ากับยุคโลกาภิวัตน์ได้ จนทำให้บางรัฐต้องเผชิญกับการก่อความไม่สงบภายใน
บางรัฐกลายเป็นรัฐที่ล้มเหลว (Fail State) บางรัฐต้องเปลี่ยนรูปแบบการปกครอง นอกจากนี้ ความขัดแย้ง
ทางความเชื่อที่แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็ยิ่งเสริมให้การแบ่งแยกทางการเมือง
รุนแรงขึ้น รวมทั้งนำมาซึ่งการแพร่กระจายของกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มต่างๆทั้งนี้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ที่ ส ามารถเข้ าถึ งได้ ง่าย โดยเฉพาะเทคโนโลยี ไซเบอร์ และอวกาศ ยั งช่ ว ยเสริม ขี ด ความสามารถของ
กลุ่มย่อยๆ เช่น กลุ่มก่อการร้าย กลุ่มอาชญากรรมที่เป็นองค์กร และองค์กรค้ายาเสพติดข้ามชาติ เป็นต้น
รวมทั้งยังมีโอกาสที่จะเข้าถึงอาวุธนิวเคลียร์และอาวุธทำลายล้างสูงอีกด้วย ทำให้โลกมีโอกาสที่จะต้องเผชิญ
กับภัยจากอาวุธทำลายล้าง และสงครามรูปแบบใหม่ อาทิ การก่อการร้าย สงครามไซเบอร์ เป็นต้น
(5) สถานการณ์การแข่งขันทางเศรษฐกิจ ในห้วงระยะเวลาข้างหน้า จะยิ่งทวีความรุนแรงเพราะ
ทุกชาติต่างพยายามแสวงหาความได้เปรียบ เพื่อนำมาซึ่งผลประโยชน์ของชาติ การแย่งชิงแหล่งทรัพยากร
ใหม่ๆ โดยเฉพาะในทะเลจะเพิ่มมากขึ้น จนอาจนำมาซึ่งความขัดแย้งในเรื่องเส้นเขตแดน ทางบก อาณาเขต
ทางทะเล โดยเฉพาะบริเวณเอเชีย - แปซิฟิก การเร่งพัฒนาทางเศรษฐกิจดังกล่าวประกอบกับการเพิ่มขึ้น
ของประชากรโลกอย่างต่อเนื่อง จะทำให้โลกต้องประสบปัญหาความมั่นคงทางอาหาร น้ำ และพลังงาน
รวมทั้งการทำลายสิ่ งแวดล้ อมเนื่ องจากการใช้ท รัพยากรที่เกินขอบเขต นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งกรอบ
ความร่วมมือข้ามภูมิภาคที่สำคัญหรือการริเริ่มความร่วมมือของ กลุ่มประเทศต่างๆ ซึ่งอยู่บนพื้นฐานของ
ผลประโยชน์ ข องแต่ ล ะชาติ ซึ่ งก่ อ ให้ เ กิ ด ความร่ ว มมื อ ระหว่ างประเทศมากขึ้ น ทั้ งในมิ ติ ท างการเมื อ ง
เศรษฐกิ จ และสั งคม รวมถึ งการใช้ เป็ น เครื่อ งมื อ ในการต่ อ รองทางการเมื อ งและทางเศรษฐกิ จ ทั้ งนี้
ในสภาวะโลกที่เชื่อมต่อกันในปัจจุบัน บทบาทและ การดำเนินนโยบายต่างประเทศของชาติมหาอำนาจ
รวมถึงตัวแสดงที่สำคัญของโลกมีผลเป็นอย่างมากต่อการป้องกันและแก้ไขหรือทำให้ความขัดแย้งตามพื้นที่
ต่างๆ ของโลกเพิ่มความรุนแรงขึ้น
(6) สถานการณ์ด้านการทหาร การปฏิวัติทางด้านกิจการทหาร (Revolution in Military Affair
: RMA) และการพั ฒ นาระบบอาวุ ธ สมั ย ใหม่ แ ละความก้ าวหน้ าทางเทคโนโลยี อาทิ เทคโนโลยี ก ำลั ง
ทางอากาศ เทคโนโลยี โดรน เทคโนโลยีไซเบอร์ และเทคโนโลยีอ วกาศ เป็น ต้น ส่ งผลให้ รูปแบบ ของ
สงครามเปลี่ยนแปลงไปสู่ “Hybrid Warfare” เพิ่มมากขึ้นโดยการทำสงครามสมัยใหม่ ได้กำหนดพื้นที่
การรบที่มีความสำคัญทางทหาร จำนวน 5 พื้นที่ ประกอบด้วย กำลังทางบก (Land) กำลังทางทะเล (Sea)
กำลังทางอากาศ (Air) ไซเบอร์ (Cyber) และอวกาศ (Space) ซึ่งต้องมีการปฏิบัติที่ประสานสอดคล้องจึงจะ
เกิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพสู ง สุ ด รวมทั้ ง ต้ อ งมี ก ารใช้ พ ลั ง อำนาจในด้ า นต่ า งๆ ร่ ว มกั บ สงครามตามแบบ
(Conventional Warfare) เช่ น กลไกทางการเมื อ ง การโจมตี ท างไซเบอร์ การโจมตี ท างอวกาศ และ
สงครามไร้กฎเกณฑ์ (Irregular Warfare) เป็นต้น
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(7) สถานการณ์ เกี่ยวกั บโรคระบาดและโรคอุบั ติ ใหม่ ในช่วงไม่กี่ ปีมานี้ มีโรคระบาดเกิดขึ้ น
มากมายซึ่งลุกลามไปหลายประเทศ เช่น การระบาดของเชื้ออีโบล่าในแอฟริกาเมื่อปี ค.ศ. 2014 การระบาด
ของเชื้อไวรัสซิก้าในอเมริกาใต้และภูมิภาคอื่นๆ เมื่อปีที่แล้ว ยังไม่รวมการระบาดประปรายที่ไม่เป็นข่าวใหญ่
ในระดั บ โลก ตลอดจนถึ ง การระบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 ที่ ร ะบาดไปทั่ ว โลก ผู้ เชี่ ย วชาญ
ด้านสาธารณสุขชี้ว่า ทุกครั้งที่เกิดการระบาดครั้งใหญ่ มักไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้า และไม่สามารถคาด
เดาถึ งขอบเขตของการระบาดได้ ทำให้ ป ระชากรโลกตกอยู่ ในความเสี่ ย งมากขึ้ น เรื่อ ยๆ ส่ งผลต่ อ วิ ถี
ชีวิตประจำวันและการทำงานของผู้คนทั่วโลก
(8) สถานการณ์และแนวโน้มด้านความมั่นคงในภูมิภาค
(8.1) การปรับ ดุ ลอำนาจของประเทศที่ บทบาทสำคัญ โดยเฉพาะบทบาทของสหรั ฐ ฯ
ซึ่ ง เคยดำรงบทบาทผู้ น ำโลก และบทบาทของจี น และรั ส เซี ย ที่ เพิ่ ม มากขึ้ น สะท้ อ นให้ เห็ น แนวโน้ ม
การเปลี่ยนแปลงด้านความมั่นคงของโลกจากขั้วอำนาจเดียว (Unipolar World Order) สู่หลายขั้วอำนาจ
(Multipolar World Order) ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงของโลกในระยะ 10 ปี
มีลักษณะผสมผสานกันระหว่างความร่วมมือและความขัดแย้งทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี โดยขึ้นอยู่กับ
ผลประโยชน์แห่งชาติของแต่ละประเทศ
(8.2) สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก ปัญหาข้อพิพาท ด้านเขต
แดน ทางทะเล เป็ น ประเด็น สำคัญที่จ ะนำมาซึ่งความเสี่ยงต่อการกระทบกระทั่งกันระหว่างรัฐ มีความ
พยายามในการเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหาร และแข่งขันกันสะสมอาวุธโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาวุธทาง
ยุทธศาสตร์ เพื่อใช้เป็นอำนาจในการต่อรองกับประเทศอื่ น นอกเหนือจาก ข้อพิพาทดังกล่าวแล้ว ปัญหา
พิพาทในหมู่เกาะคูริลระหว่าง ญี่ ป่ น กับ รัสเซีย ปัญ หาทะเลจีนตะวันออกระหว่างจีนกับญี่ ปุ่น ปัญ หา
คาบสมุทรเกาหลี ปัญหาช่องแคบไต้หวัน และปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอันเนื่อง มาจากการแย่งชิงทรัพยากร
และพลังงาน อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งโดยใช้ก ำลังทหารขึ้นในภูมิภาค ในห้วง 20 ปีข้างหน้า ภูมิภาค
เอเชีย - แปซิฟิก จะกลายเป็นตลาดการค้า และพื้นที่แข่งขันทางเศรษฐกิจที่ส ำคัญ การเชื่อมต่อเครือข่าย
ทางเศรษฐกิจ รวมถึงเส้ น ทางของชาติต่าง ๆในภูมิ ภ าค อาทิ East - West Corridors, North - South
Corridors, Stilwell, One Belt One Road, China Maritime Silk Road จะทำให้ เ กิ ด การเดิ น ทาง
เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนสินค้า เศรษฐกิจ การลงทุน และวัฒนธรรม ขณะเดียวกันจะทำให้เกิดผลกระทบในเรื่อง
ปั ญ หาอาชญากรรมข้ามชาติ ปั ญ หายาเสพติด ปัญ หาผู้ อพยพ ปัญ หาสั งคม ปัญ หาการอพยพหลบหนี
เข้าเมืองและแรงงานผิดกฎหมาย รวมทั้งเส้นทางการส่งกำลังบำรุงทางทหาร
(8.3) อาเซี ย น มี แ นวโน้ ม ที่ จ ะพั ฒ นาและเจริญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ส่ ง ผลให้ ป ระเทศ
มหาอำนาจทั้งสหรัฐอเมริกา จีน รัสเซีย และอินเดียจะเข้ามามีบทบาทและขยายอิทธิพลใน อาเซียนมากขึ้น
ทั้งนี้ การที่จี น มีปั ญ หาพิพ าททางทะเลกับ หลายชาติในอาเซียน ในขณะที่บ างชาติยังคงพึ่งพาจีนอยู่ จะ
กลายเป็ นอุป สรรคในความเป็ นเอกภาพของอาเซียน การแข่งขันอิทธิพล ของสหรัฐฯ กับจีน โดยมีชาติ
สมาชิกอาเซียนเป็นพื้นที่แข่งขันจะนำมาซึ่งโอกาสและสิ่งท้าทาย ของแต่ละชาติ อาจกล่าวได้ว่าการแข่งขัน
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ระหว่ า งจี น สหรั ฐ ฯ และชาติ ส มาชิ ก อาเซี ย นจะทวี ความเข้ ม ข้ น มากขึ้ น โดยแต่ ล ะชาติ จะมุ่ ง ไปที่
ผลประโยชน์ชาติของตน จึงอาจทำให้สมาชิกอาเซียนแข่งขันสะสมอาวุธทางยุทธศาสตร์ เพื่อปกป้องและ
รักษาผลประโยชน์ชาติ สาหรับความร่วมมือด้านการทหารและความมั่นคง ที่มีแนวโน้มที่สามารถพัฒนา
ความร่วมมือเชิงสร้างสรรค์ อาทิ การให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ การรักษา
สันติภาพ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ประชาคมอาเซียนจะเป็น โอกาสสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและการค้า
ภายในอาเซียน แต่คาดว่า อีก 20 ปีข้างหน้าชาติสมาชิกอาเซียนจะยังคงมีระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
ที่แตกต่างกัน มีช่องว่างของรายได้ประชากร ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน ระบอบการเมืองการปกครอง
รวมถึงภาษาและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ซึ่งจะทำให้เกิดช่องว่างของความร่วมมือ อันทำให้อาเซียนอาจจะ
ต้ อ งเผชิ ญ กั บ ปั ญ หาด้ านความมั่ น คงที่ ส ลั บ ซั บ ซ้ อ นมากขึ้ น ด้ ว ย อาชญากรรมข้ ามชาติ รูป แบบต่ างๆ
จะขยายตัวมากขึ้นจากการเปิดเสรีด้านการเดินทาง ในขณะที่ปัญหาบางประการอาจ หวนกลับมาอีก เช่น
การแพร่ระบาดของโรคร้ายแรง (ทั้งโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ) ขณะที่ปัญหาใหม่จะขยายตัวมากขึ้น เช่น
ปัญหาภัยคุกคามจากการก่อการร้าย ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ปัญหาการแพร่ขยายและการรวมกลุ่มของ
บุคคลที่มีความคิดหัวรุนแรงในประเทศอาเซียน เป็นต้น
(8.4) ประเทศรอบบ้ า น จะมุ่ ง พั ฒ นาเศรษฐกิ จ เพื่ อ ให้ ห ลุ ด พ้ น จากความยากจนและ
ความล้าหลังด้านการพัฒนา ส่งผลให้กลายเป็นแหล่งดึงดูดการลงทุนที่ส ำคัญของภูมิภาคพร้อมกับการเป็น
พื้นที่แข่งขันอิทธิพลระหว่างประเทศมหาอำนาจทั้งในและนอกภูมิภาค ในภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่าง
ไทยกับประเทศรอบบ้าน มีแนวโน้มที่จะพัฒนาดีขึ้น อย่างไรก็ตามปัญหาการเมืองภายใน และผลประโยชน์
ของแต่ละชาติอาจนำมาซึ่งความสัมพันธ์ที่ไม่ราบรื่นได้ เช่น ปัญหาเขตแดนทางบกและอาณาเขตทางทะเล
เขตเศรษฐกิ จ จำเพาะการแสวงหาทรั พยากรธรรมชาติ ทั้งทางบกและทางทะเล ปั ญ หายาเสพติดและ
การลักลอบเข้าเมืองจนมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดภัยคุกคามซึ่งเป็นความขัดแย้งที่มีความรุนแรง ระดับต่ำ
จนส่งผลให้เกิด การกระทบกระทั่งในพื้นที่จำกัดบริเวณชายแดนเป็นครั้งคราว
(9) ปั ญ หาด้ า นความมั่ น คงภายในประเทศ ประเทศไทยยั งต้ อ งเผชิ ญ กั บ การเปลี่ ย นแปลง
ที่รวดเร็วมากขึ้น รวมทั้งยังต้องเผชิญหน้ากำลังปัญหาด้านความมั่นคงที่หลากหลายมิติเพิ่มมากขึ้น ที่สำคัญ
ดังนี้
❖ ปัญหาความมั่นคงต่อสถาบันหลักของชาติ
❖ ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการจัดทำร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีล่าช้ากว่ากำหนด
❖ ปัญหาความขัดแย้งเรื่องเขตแดนกับประเทศรอบบ้าน
❖ ปัญหาความมั่นคงทางทะเล
❖ ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
❖ ปัญหายาเสพติด
❖ ปัญหาการก่อการร้าย
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❖ ปัญหาภัยคุกคามด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การปฏิวัติเทคโนโลยี
❖ ปัญหาภัยคุกคามจากเทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (Drone)
❖ ปัญหาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร
❖ ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ
❖ ปัญหาโรคระบาดร้ายแรง
❖ ปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงที่มิใช่ทางทหารอื่นๆ
(10) ความท้าทายด้านความมั่นคง
จากการประเมิ น สภาวะแวดล้ อ มด้ า นความมั่ น คง พบว่ า ไทยกำลั ง เผชิ ญ ความท้ า ทาย
ด้านความมั่นคงซึ่งกองทัพไทยจะต้องบูรณาการขีดความสามารถและประสานการปฏิบัติกับทุกภาคส่วน
เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจมีประสิทธิภาพสูงสุด ที่สำคัญ ได้แก่
❖ ความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียน
❖ การรักษาดุล ยภาพในการพัฒ นาความสัมพั นธ์และความร่ว มมือด้านความมั่นคง กับ
ประเทศมหาอำนาจและประเทศที่มีบทบาทสำคัญในภูมิภาค
❖ การแข่งขันในการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ และการสะสมอาวุธในภูมิภาคอย่าง
ต่อเนื่องซึ่งอาจมีผลทำให้เกิดความไม่สมดุลด้านพลังอำนาจทางทหารในภูมิภาค
❖ การพัฒนาเทคโนโลยีของกองทัพให้มีความทันสมัย
❖ ภัยคุกคามจากกระแสโลกาภิวัตน์ และภัยคุกคามทางไซเบอร์
❖ ภัยคุกคามจากห้วงอวกาศ
❖ ความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ
❖ ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
❖ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ
❖ การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ
.
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ผนวก ข แผนที่ยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดบัญชีทหาร ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 มีความเชื่อมโยงกับ
แผนปฏิ บั ติ ราชการ กองบั ญ ชาการกองทั พไทย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 แสดงตามภาพแผนที่
ยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ สปช.ทหาร

30
แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) : สำนักงานปลัดบัญชีทหาร
ความเชื่อมโยงกลุ่มงาน บก.ทท. :

กลุ่มงานที่ ๒ การป้องกันประเทศ

กลุ่มงานที่ ๖ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ความเชื่อมโยงเป้าประสงค์ บก.ทท. : กองบัญชาการกองทัพไทย มีความพร้อมและมีขีดความสามารถในการอำนวยการร่วมในการป้องกันประเทศ ทั้งในยามปกติและยามสงคราม และเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง
วิสัยทัศน์ : เป็น Digital Comptroller ภายใน พ.ศ.๒๕๖๕ และมุ่งสู่การเป็น SMART Comptroller ภายในปี พ.ศ.๒๕๘๐
กลุ่มงาน

ประสิทธิผล

คุณภาพการให้บริการ

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

การป้องกันประเทศ

บก.ทท. มีความพร้อมด้านการบริหารงบประมาณ, การบริหารทรัพยากร และการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ส่วนราชการภายใน และภายนอก บก.ทท. มีความเชื่อมั่นต่อ สปช.ทหาร

ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติการ

ขีดความสามารถของระบบงานด้านปลัดบัญชีได้รับการพัฒนา
มุ่งสู่ระบบดิจิทัล รวมถึงระบบการบริหารงานทั่วไป
ได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

การพัฒนาองค์กร

พัฒนาองค์กรให้ได้ตามมาตรฐาน
การพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ

ส่วนราชการ บก.ทท. ได้รับการเสริมสร้างให้มีความพร้อม
ดำเนินการด้านการปลัดบัญชี

การดูแลรักษาสถานที่และสิ่งอำนวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงาน

กำลังพลของ สปช.ทหาร มีขีดความสามารถใน
การปฏิบัติงานและมีขวัญกำลังใจและปฏิบัติงาน
โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

มีระบบการติดต่อสื่อสาร
สำหรับการปฏิบัติงาน

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
ฐานข้อมูล ช่วยสนับสนุนการดำเนินการ
ได้อย่างมีเสถียรภาพ

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ สปช.ทหาร
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ความสอดคล้องกับเป้าหมาย บก.ทท. สปช.ทหาร มีเป้าหมายการดำเนินงาน พ.ศ.2565 มุ่ง
สู่ ก ารเป็ น DIGITAL COMPTROLLER และวิ สั ย ทั ศ น์ ข องสำนั ก งานปลั ด บั ญ ชี ท หาร เป็ น SMART
COMPTROLLER ซึ่งสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ และเป้าหมายการดำเนินงานของ บก.ทท. จึงได้จัดทำ Road
map การดำเนินงานในห้วง 2562 – 80 ดังนี้

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ สปช.ทหาร
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2565
D:

Decision Support
System by J7

มีระบบสารสนเทศด้าน
ปลัดบัญชี เข้ามาช่วยใน
การตัดสินใจ

I:

Integrated
Budgeting System

G:

Good Governance

I:

Innovative
Organization

เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม

T:

Technology 4.0

มุ่งเน้นการพัฒนาองค์กรให้ก้าว
ไปสู่เทคโนโลยี 4.0

A:

Accountable

รับผิดชอบต่อหน้าที่

L:

Learning
Organization

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

2580
S:

Smart & Strategic &Sufficiency
& Sustainability (4S
Organization)

เป็นหน่วยงานแห่ง
การปลัดบัญชีที่เป็นอัจฉริยะ

บูรณาการระบบ
สารสนเทศต่าง เข้าด้วยกัน

M:

Multi-purpose Support
Budgeting System

สามารถสนับสนุน
การปฏิบัติงานได้ทุกมิติ

ปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วย
ด้วยหลักธรรมาภิบาล

A:

AI J7

มีการใช้ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานในหน่วยงาน

R:

Responsive

มีการตอบสนองต่อผู้บังคับบัญชา
รวมถึงส่วนราชการต่าง และ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

T:

Technology
Integration

บูรณาการเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปลัดบัญชี

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ สปช.ทหาร
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เป้าหมาย บก.ทท.

OCOMPG Road Map

เป้าหมาย สปช.ทหาร

ก้าวไปสู่ SMART HQ

2580

ก้าวไปสู่ SMART
Comptroller

ทาให้เป็น
กองบัญชาการ AI

2575

ดาเนินงานด้านปลัดบัญชี
ด้วย AI เตมรูปแบบ

เพิ่มพูนสมรรถนะด้วย AI ใช้
งานวิจัย และนวัตกรรม

2570

เพิ่มพูนสมรรถนะสายงาน
ปลัดบัญชีด้วย AI และนวัตกรรม

ทาให้เป็น Digital HQ
โดยสมบูรณ์

2565

ทาให้เป็น Digital Comptroller
โดยสมบูรณ์
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ สปช.ทหาร
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- เป็นองค์กรแห่งคุณภาพ

- เป็นองค์กรสมรรถนะสูง

1.

1.

2.

3.

4.

เตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านปลัดบัญชี
พัฒนาและปรับปรุงอาคาร
สถานที่ให้เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานให้รองรับและ
สอดคล้องต่อภารกิจของหน่วย
พัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศด้านปลัดบัญชี ให้
สามารถทดแทนการปฏิบัติงาน
แบบเดิมได้ร้อยละ 20 ขึ้นไป
อบรมเพิ่มพูนให้ความรู้กาลัง
พลต่อการใช้งานระบบ
สารสนเทศด้านปลัดบัญชี
ร้อยละ 20 และปลูก ัง
เสริมสร้างจิตสานึก GG

ก้าวสู่องค์กรนวัตกรรม

สร้างสภาวะเกื้อกูลระบบงาน
Digital

1 สายงาน 1 ฐานข้อมูล

2.

3.

4.

เตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านปลัดบัญชี
พัฒนาและปรับปรุงอาคาร
สถานที่ให้เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานให้รองรับและ
สอดคล้องต่อภารกิจของหน่วย
พัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศด้านปลัดบัญชี ให้
สามารถทดแทนการปฏิบัติงาน
แบบเดิมได้ร้อยละ 40 ขึ้นไป
อบรมเพิ่มพูนให้ความรู้กาลัง
พลต่อการใช้งานระบบ
สารสนเทศด้านปลัดบัญชี
ร้อยละ 50 และปลูก ัง
เสริมสร้างจิตสานึก GG

2565

2564

2563

2562

- ปรับเป็นระบบงาน
Digital ร้อยละ 80
1.
2.

3.

4.

เตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านปลัดบัญชี
พัฒนาและปรับปรุงอาคาร
สถานที่ให้เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานให้รองรับและ
สอดคล้องต่อภารกิจของหน่วย
พัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศด้านปลัดบัญชี ให้
สามารถทดแทนการปฏิบัติงาน
แบบเดิมได้ร้อยละ 80 ขึ้นไป
อบรมเพิ่มพูนให้ความรู้กาลัง
พลต่อการใช้งานระบบ
สารสนเทศด้านปลัดบัญชี
ร้อยละ 80 บัญชี และปลูก ัง
เสริมสร้างจิตสานึก GG

Digital Comptroller
- ปรับเป็นระบบงาน
Digital ร้อยละ 100
1.
2.

3.

4.

เตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์
สารสนเทศเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานด้านปลัดบัญชี
พัฒนาและปรับปรุงอาคาร
สถานที่ให้เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานให้รองรับและ
สอดคล้องต่อภารกิจของหน่วย
พัฒนาและปรับปรุงระบบ
สารสนเทศด้านปลัดบัญชี ให้
สามารถทดแทนการปฏิบัติงาน
แบบเดิมได้ร้อยละ 100
อบรมเพิ่มพูนให้ความรู้กาลัง
พลต่อการใช้งานระบบ
สารสนเทศด้านปลัดบัญชี
ร้อยละ 100 บัญชี และปลูก ัง
เสริมสร้างจิตสานึก GG

แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ สปช.ทหาร

