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พวกเราทําได ้- We Can Do 



คํานาํ 
 

 เหล่า ช. กําเนิดขึ้นต้ังแต่วันที่ ๒๓ มถิุนายน ๒๔๑๘ และ พัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตามสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป เหล่า ช. เป็นเหล่าทหารที่มีเทคนิคการปฏิบัติงานเฉพาะ งานที่ปฏิบัตินั้นมีความสําคัญต่อการ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การปกป้องอธิปไตย การสร้างสันติภาพโลก การพฒันาประเทศ ช่วยเหลือ
ประชาชน และ การบรรเทาสาธารณภัย 
 บ้านทหารช่าง กช. มทีี่ต้ังปกติอยู่ที่ค่ายภาณุรังษี ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี เป็นหน่วยที่รับผิดชอบ
ด้านสายวิทยาการของเหล่าทหารช่าง ทหารช่างทุกนายเริ่มต้นจาก กช. และ หน่วย/เหล่า ช. ของ ทบ. จะเป็น
อย่างไรก็ขึ้นอยู่กับ กช. 
 นอกจากนี้แล้ว กรมการทหารช่างในฐานะหน่วยก่อสร้างของ ทบ. ยังมีบทบาทในการปฏิบัติงานช่างที่
สําคัญ เพื่อสร้างความผาสุกให้กับประชาชน พัฒนาประเทศให้ทันสมยั สามารถยนืในเวทีประชาคมระหว่าง
ประเทศด้วยความภาคภูมิใจ และ สมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 สถานการณ์ในปัจจุบัน ได้ผลกัดันให้ กช. พร้อม หน่วย/เหล่า ช. เข้าไปมีบทบาทมากขึ้น ทั้งด้านการ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ความมั่นคง การพัฒนาประเทศ การบรรเทาสาธารณภัย การรักษาสันติภาพ
โลก 
 ทรัพยากรของ หน่วย/เหล่า ช. ด้านกําลังพล เครื่องมือ และ องค์ความรู้ มีคณุลักษณะ และ พ้ืนฐานที่ดี 
ซึ่งเกิดจากประสบการณ์การปฏิบัติงานที่สั่งสมมายาวนาน และ ความมุ่งมั่นของกําลังพล แต่อยา่งไรก็ตาม 
ความท้าทายที่เกิดจากสถานการณ์ และ เทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ประกอบกับการแข่งขันจาก
หน่วยงานต่างๆ หน่วย/เหลา่ ช. จําเป็นต้องพัฒนาปรับปรุงเพื่อความเป็นเลิศ เป็นหลักประกันได้ว่าทุกภารกิจ
จะสําเร็จด้วยประสิทธิภาพ เวลา และ งบประมาณ เกิดความเชื่อมั่นศรัทธาจากประชาชน และ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 จุดเด่น และ โอกาส ของหน่วย/เหล่าทหารช่าง อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก การพัฒนาจะมีลักษณะตอ่ยอด
จุดเด่น ขยายฐานให้กว้าง และ มั่นคง ซึ่งจะมุ่งเน้น กําลังพล เครื่องมอื และ องค์ความรู้ โดยในระยะแรกจะ
เริ่มจาก กช. แล้วขยายไปยังหน่วย/เหล่า ช. โดยให้ความเร่งด่วนกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การ
ตอบสนองนโยบายรัฐบาล และ ทบ. 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนานี้ ได้กําหนดแนวทางการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน มีความเป็นไปได้ และ 
ยอมรับได้ โดยมีส่วนร่วมของทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง ซึ่งหากนําไปปฏิบัติ และ 
ประเมินผลอยา่งเป็นรูปธรรม มีความเชื่อมั่นว่าจะทําให้ กช. และ หน่วย/เหล่า ช. พัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ 
สามารถเป็นกลไกหลักของ ทบ. ด้านงานช่างในการแก้ไขปัญหาต่างๆ พร้อมทุกที ่ ทุกเวลา และ ทุกภารกิจ 
“พวกเราทําได้” - “We Can Do” ตามเจตนารมณ์ของ จก.กช. 
 
            พล.ท. 
 

                   (ปัฐมพงศ์  ประถมภัฏ) 
 

                             จก.กช. 
 

                                ต.ค. ๕๕ 
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วันเกิด ๒๑ มถิุนายน ๒๔๙๗ 
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 วปอ. หลักสูตรหลักประจํา รุน่ที่ ๕๐ 
ประวัติการทํางาน 
 น.ส่งกําลัง ช.๒๑ 
 หน.กกบ.กช. 
 หน.รร.ช.กช. 
 รอง ผอ.กปช.กช. 
 ผบ.ช.๒๑ 
 ผบ.ช.๑๑ 
 เสธ.พล.ช. 
 รอง ผบ.พล.ช. 
 ผบ.พล.ช. 
 เสธ.กช. 
 รอง จก.กช. 
ตําแหน่งปัจจบุัน 
 จก.กช. 
 



บทนํา 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา กช. และ หน่วย/เหล่า ช. 

 
วัตถุประสงค ์
 ๑. เพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาล และ ทบ. ในการพฒันาประเทศ และ กองทัพ 
 ๒. เพื่อสร้างค่านิยม ความยอมรับ และ ความเป็นมืออาชีพ ของหน่วย/เหล่า ช. 
 ๓. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา กช. สู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน 
 
หลักการจัดทาํยุทธศาสตร ์
 ๑. กําหนดแนวโน้มการพัฒนา 
  ๑.๑ หลักการทั่วไป 
  ๑.๒ นโยบายการพัฒนาของ ทบ. 
  ๑.๓ ข้อจํากัด 
 ๒. เข้าใจสภาพปัญหา 
  ๒.๑ ปัญหาทั่วไป 
   ๒.๑.๑ การทํางานเป็นทีม 
   ๒.๑.๒ การบรหิารงาน 
   ๒.๑.๓ การประสานงาน 
   ๒.๑.๔ ความรว่มมือ 
   ๒.๑.๕ ความรกุรบ 
  ๒.๒ สถานการณ์ทั่วไป 
  ๒.๓ ข้อควรใสใ่จของ กช. 
 ๓. การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และ ภายนอก 
  ๓.๑ การพัฒนา กช. 
   ๓.๑.๑ จุดแข็ง 
   ๓.๑.๒ จุดอ่อน 
   ๓.๑.๓ โอกาส 
   ๓.๑.๔ อุปสรรค 
  ๓.๒ การพัฒนาหน่วย/เหล่า ช. 
   ๓.๒.๑ จุดแข็ง 
   ๓.๒.๒ จุดอ่อน 
   ๓.๒.๓ โอกาส 
   ๓.๒.๔ อุปสรรค 
 ๔. กําหนดวิสัยทัศน์ และ ภารกิจ 
 ๕. กําหนดยุทธศาสตร์ 
  ๕.๑ ระดับการพัฒนา 
  ๕.๒ ความเร่งด่วน 
  ๕.๓ แนวทางการพัฒนา และ เป้าหมาย 



 - ๒ -

  ๕.๔ การจัดสรรทรัพยากร 
 ๖. นํายุทธศาสตร์ไปแปลงเป็นกลยุทธ์ และ แผนปฏิบัติ 
 ๗. ประเมินผล และ ปรับเปลีย่นยุทธศาสตร์ 
 
การจัดทําและนําไปใช ้
 เพื่อให้ “ยุทธศาสตร์การพัฒนา กช. และ หน่วย/เหล่า ช.” มีความสมบูรณ ์ และ สามารถนําไปปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้แบ่งขั้นการดําเนินการ เป็น ๘ ขั้น ดังนี้ 
 ๑. ขั้นที่ ๑ กยข.กช. กําหนดโครงร่าง “ยุทธศาสตรก์ารพัฒนา กช. และ หน่วย/เหล่า ช.” ตาม
เจตนารมณ์ของ จก.กช. 
 ๒. ขั้นที่ ๒ นขต.กช. และ ช.พัน.๕๑ ศึกษาโครงร่าง “ยุทธศาสตร์การพัฒนา กช. และ หน่วย/เหล่า ช.” 
 ๓. ขั้นที่ ๓ จก.กช. มอบนโยบาย และ แนวทางการปฏิบัติ ให้กับ นขต.กช. และ ช.พัน.๕๑ 
 ๔. ขั้นที่ ๔ กอง ฝอ.กช. ปรับปรุงโครงร่าง “ยุทธศาสตร์การพัฒนา กช. และ หน่วย/เหล่า ช.” และ 
บรรยายสรุปกลับให้ จก.กช. 
 ๕. ขั้นที่ ๕ นขต.กช. และ ช.พัน.๕๑ จัดทําแผนรองรับ โดยมี กอง ฝอ.กช. ให้คําแนะนาํ 
 ๖. ขั้นที่ ๖ นํา “ยุทธศาสตร์การพัฒนา กช. และ หน่วย/เหล่า ช.” ไปปฏิบัติ 
 ๗. ขั้นที่ ๗ ตรวจประเมินการปฏิบัติตาม “ยุทธศาสตร์การพัฒนา กช. และ หน่วย/เหลา่ ช.” ไปปฏิบัติ 
 ๘. ขั้นที่ ๘ ปรบัปรุง “ยุทธศาสตร์การพัฒนา กช. และ หน่วย/เหล่า ช.” ตามผลการตรวจประเมิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - ๓ -

บทที่ ๑ 
เจตนารมณ์ จก.กช. 

 
บทนํา 
 คําแถลงในการรับตําแหน่ง จก.กช. - จะพัฒนา กช. และ หน่วย/เหล่า ช. ให้มีความเป็นเลิศ สามารถ
สนองตอบภารกิจของรัฐบาล และ กองทัพ ได้ในทุกรูปแบบ และ สถานการณ์ ทั้งนี้ จะปกครองดูแลกําลังพล 
หน่วย/เหล่า ช. เสมือนครอบครัวเดียวกัน ด้วยเกียรติศักด์ิศรี ความสง่างาม ตามปณิธาน “รู้จักคน รู้ประมาณ 
รู้พัฒนา รู้คุณแผ่นดิน” และ “พวกเราทําได้” 
 
เจตนารมณ ์
 กช. และ หน่วย/เหล่า ช. ต้องเป็นกลไกหลักของ ทบ. ด้านงานช่างในการแก้ไขปัญหาต่างๆ พร้อมทกุที ่
ทุกเวลา และ ทุกภารกิจ “พวกเราทําได้” - “We Can Do” 
 
วิสัยทัศน ์
 วิสัยทัศน ์กช. เป็นกลไกของ ทบ. ด้านกิจการทหารช่าง ที่มีความพร้อมในการป้องกันประเทศ การพฒันา
ประเทศ และ การช่วยเหลือประชาชน เพื่อนําไปสู่ความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ 
ประชาชน อย่างยั่งยืน 
 
ภารกิจของ กช. 
 ภารกิจที่ กช. ให้การสนับสนนุ ทบ. ทีส่ําคญั 
 ๑. สายวิทยาการด้านเหล่า ช. (ตาม อฉก.๓๒๐๐) 
 ๒. ส่งกําลังบํารุง สป. สาย ช. (ตาม อฉก.๓๒๐๐) 
 ๓. ก่อสร้างให้ ทบ. และ รัฐบาล (ตาม อฉก.๓๒๐๐) 
 ๔. สนับสนุนการช่วยเหลือ และ บรรเทาสาธารณภัย (นอกเหนือ อฉก.๓๒๐๐) 
 ๕. อ่ืนๆ เช่น รอ้ย.รส. (นอกเหนือ อฉก.๓๒๐๐) 
 
กลไกสําคญัในการพัฒนา 
 ๑. เมื่อพิจารณาภารกิจที่ได้รับ ประกอบกับ สภาพกําลังพล เครื่องมือ และ องค์ความรู้ จําเป็นต้องพัฒนา
อย่างยิ่ง ซึ่งทุกคนต้องยอมรับในการพัฒนา เพื่อให้ดีขึ้นกว่าเดิม มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 ๒. ต้องการความร่วมมือจากทุกคน หากการพัฒนาขาดความร่วมมือจากส่วนใดส่วนหนึ่ง ย่อมไม่ประสบ
สําเร็จในการพฒันา ขอให้ทุกคนมีอุดมการณ์ เห็นความสาํคัญของการพัฒนา 
 ๓. ผู้บริหารทกุระดับมีบทบาทแตกต่างกันไป ซึ่งหากได้ทําหน้าที่ตามบทบาทของตนเอง เพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถ ย่อมทําให้เกิดการทํางานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพของงานและการพัฒนา 
 
ข้อคิดการทาํงาน 
 คําขวัญ สโลแกน เพื่อเข้าใจความต้องการในภาพรวม และ มีอุดมการณ์ในการทํางาน - We Can Do 
มากกว่า We Set Standard (ช.๑๑) หรอื We Set Higher Standard (พล.ช.) เพราะภารกิจหลักของทั้งสอง
หน่วย คือ การก่อสร้าง ต้องมีมาตรฐานงานก่อสร้าง แต่ภารกิจของ กช. มีมากกว่างานก่อสร้าง และ สําหรับ 
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กช. คําว่า “ทําไม่ได้” ไม่มี มีแต่ “พวกเราทําได้” - We Can Do (หน่วยทหารก่อสร้างของสหรัฐอเมริกาที่มี
ภารกิจคล้าย กช. คือ กองพันก่อสร้างทหารเรือ - Construction Battalion - CB - Sea Bee - หน่วยผึ้งทะเล 
ก็ใช้สโลแกน “ทําได้” - Can Do เพราะปฏิบัติงานหลายหลายทั้งในพื้นทีป่กติ เสี่ยงภัย สงคราม และ ภัยพิบัติ 
 คําขวัญข้างต้น เตือนใจว่า ต้องรับงานได้ และ ทําได้ 
 คําขวัญอย่างลึก เพื่อเป็นหลักตอบว่า เมื่อรับแล้ว จะทําอย่างไรให้สําเร็จ คือ คําขวัญประจําใจการทํางาน 
“รู้จักคน รู้ประมาณ รู้พัฒนา รู้คุณแผ่นดิน” 
 - รู้จักคน หมายถึง เข้าใจความคิด ความต้องการของมนุษย์ 
 - รู้ประมาณ หมายถึง รู้เขา รูเ้รา รบร้อยครั้งชนะร้อยครั้ง 
 - รู้พัฒนา หมายถึง เข้าใจ เขา้ถึง พัฒนา 
 - รู้คุณแผ่นดิน หมายถึง ต้องทําเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดิน เทิดทูนพระองค์ท่าน 
 
งานที่ดําเนินการแล้ว 
 การดําเนินการที่สําคัญในห้วง ๔ เดือน (เม.ย. - ก.ค.) ตามเจตนารมณ์ จก.กช. ประกอบด้วย 
 ๑. การเร่งรัดโครงการป้องกันน้ําท่วม รวมทั้งการจัดต้ัง ร้อย.บรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว 
 ๒. การเร่งรัดโครงการก่อสร้างเพื่อพัฒนาพื้นที่ จชต. และ การก่อสร้างอื่นๆ 
 ๓. การสร้างองค์ความรู้ ระบบการเรียนรู้ทางไกลอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพัฒนาศักยภาพกําลังพล 
 ๔. การเตรียมความพร้อมหน่วย/เหล่า ช. 
 ๕. การดูแลกําลังพลให้อยู่อย่างมีความสุข 
 ๖. การรักษาความปลอดภัยและการป้องกันยาเสพติด 
 ๗. การเสริมสร้างระเบียบวินัยและจริยธรรม 
 ๘. การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 
ผบ.ร้อย. 
 ๑. ผบ.ร้อย. กลับไปเขียนแนวความคิดพัฒนากองร้อยตนเอง ส่งตรง จก.กช. 
 ๒. เตรียมการดําเนินการ และ รับการตรวจประเมิน (กองพัน และ กรม กํากับดูแล) ในหัวข้อต่อไปนี้ 
  ๒.๑ การให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับกําลังพลส่วนที่ย้ายเข้ามาใหม ่ โดยเฉพาะ นนร. และ 
นนส. ที่บรรจใุหม่ 
  ๒.๒ การตรวจเยี่ยมบ้านพักกําลังพล และ ครอบครัว 
  ๒.๓ การติดตามกําลังพลที่ช่วยราชการหน่วยอ่ืน 
  ๒.๔ การใหค้ําปรึกษาด้านกฎหมายต่อกําลังพล และ ครอบครัว 
  ๒.๕ การดําเนินการต่อผู้กระทําผิดในค่ายทหารอย่างจริงจัง  
  ๒.๖ การปลูกจิตสํานึกให้กําลังพลมีความรบัผิดชอบต่อหน้าที่ รักและหวงแหนประเทศชาติ พร้อม
เสียสละเพื่อปกป้องประเทศชาติ 
  ๒.๗ การประเมินกําลังพล และ ครอบครัวที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในการกระทําความผิด 
  ๒.๘ การริเริม่การฝึกกําลังพลให้มคีวามพร้อมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการช่วยเหลือน้ําท่วม โคลน
ถล่ม ไฟไหม้ และ ภาษาอังกฤษ 
  ๒.๙ การริเริม่ในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงนอน ห้องน้ําห้องส้วม เขตสุขาภิบาลให้น่าอยู ่
ปลอดภัย 
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  ๒.๑๐ มาตรการประหยัดน้ํา และ ไฟฟ้า 
  ๒.๑๑ การสร้างความมีส่วนร่วม และ ความเป็นกลางทางการเมืองต่อกําลังพล และ ครอบครัว 
  ๒.๑๒ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  ๒.๑๓ การสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในนโยบายกองทัพ และ ข่าวสารต่างๆ ที่บิดเบือน 
  ๒.๑๔ การกระจายข่าวสารให้กําลังพล และ ครอบครัวรับทราบ 
 
กอง ฝอ.กช. และ กกส.กช. บรรยายสรุปกลับ 
 ๑. ทําความเขา้ใจในยุทธศาสตร์พัฒนา กช. และ หน่วย/เหล่า ช. 
 ๒. พิจารณาประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตนเอง 
 ๓. ประเมินแนวทางการดําเนินการให้สําเร็จ ข้อเพิ่มเติม และ ปัญหา 
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บทที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านยทุธการและการข่าว 

 
วัตถุประสงค ์
 การจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนา กช. และ หน่วย/เหล่า ช. ซึ่งจะใช้เป็นแนวทางการพัฒนา กช. และ 
หน่วย/เหล่า ช. ในระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรม คือ มีความเป็นไปได้ และ เป็นที่ยอมรับได้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 ๑. เพื่อสนองตอบนโยบายของรัฐบาล และ ทบ. ในการพฒันาประเทศ และ กองทัพ 
 ๒. เพื่อสร้างค่านิยม ความยอมรับ และ ความเป็นมืออาชีพ ของหน่วย/เหล่า ช. 
 ๓. เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา กช. สู่ความเป็นเลิศอย่างยั่งยืน 
 
สถานการณ์ทัว่ไป 
 การจัดทํายุทธศาสตร์การพัฒนา กช. และ หน่วย/เหล่า ช. มพ้ืีนฐานการคิดมาจากการวิเคราะห์
สถานการณ์ในห้วงเวลา ซึ่งจะทําให้ทราบปัญหา และ อุปสรรคที่เผชญิอยู่ สามารถกาํหนดหนทางปฏิบัติเพื่อ
เอาชนะปัญหา และ อุปสรรคนั้น สถานการณ์ในห้วงเวลาสรุปได้ดังนี้ 
 ๑. ด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ 
  ๑.๑ สถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา โดยเฉพาะบริเวณปราสาทพระวิหาร ยังคงมีความ
ตรึงเครียด การรบปะทะยังมีโอกาสเกิดขึ้นเสมอ 
  ๑.๒ สถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-เมียนมาร์ ยังคงมีกองกําลังของชนกลุ่มน้อยตามแนว
ชายแดนหลบหนีการปราบปรามของรัฐบาลเมียนมาร์เข้ามาในเขตชายแดนไทยอยู่เป็นประจํา นอกจากนี้ ยังมี
ปัญหาการลักลอบนําเข้ายาเสพติดและแรงงานต่างด้าว 
  ๑.๓ สถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-ลาว ยังไม่มีแนวโน้มสถานการณ์ที่น่าเป็นกังวล 
  ๑.๔ สถานการณ์ตามแนวชายแดนไทย-มาเลเซีย ยังไมม่ีแนวโน้มสถานการณ์ที่น่าเป็นกังวล 
 ๒. ด้านความมัน่คงภายในประเทศ - สถานการณ์ใน จชต. กลุม่ผู้ไม่หวังดีมีการกระทําในลักษณะที่รนุแรง
ต่อประชาชนและเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่องและมีความถี่มากขึ้น 
 ๓. ด้านความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ - แนวโน้มสถานการณ์ มีความสงบในช่วงระยะเวลาอันสั้น แต่
เมื่อมีการแก้ไขรัฐธรรมนญู จะมีแนวโน้มของการชุมนุมประท้วงมากขึ้น เนื่องจากความไม่พอใจต่อผลการแก้ไข 
รวมทั้งการจาบจ้วงสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยผ่านสื่อต่างๆ โดยเฉพาะ Website 
 ๔. ด้านการพัฒนาประเทศ - รัฐบาลยังคงมีนโยบายและงบประมาณ ในการพัฒนาปรับปรุงระบบ
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศให้ทันสมัย โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล นอกจากนี้ ยังมีนโยบายและงบประมาณ
ในด้านการพัฒนาด้านการศึกษาและคุณภาพชีวิตควบคู่กันไปด้วย 
 ๕. ด้านการบรรเทาสาธารณภัย - สถานการณ์ภัยธรรมชาติมีความรุนแรงมากขึ้น เนื่องจากความเสี่ยงจาก
แผ่นดินไหว และ อิทธิพลจากความแปรปรวนของสภาพอากาศ มีโอกาสเกิดน้ําท่วมฉับพลัน และ ดินไหล 
นอกจากนี้ ยังมีภัยที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์ เช่น ไฟไหม้ อุบัติเหตุ เป็นต้น ซึ่งมีแนวโน้มทีรุ่นแรงมาก
ย่ิงขึ้น โดยเฉพาะสถานการณ์น้ําท่วมมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น 
 ๖. ด้านเศรษฐกิจ - สินค้าหลายรายการมีราคาสูงขึ้น ทําใหส้ินค้าอ่ืนๆ ที่จาํเป็นสําหรับการครองชีพมีราคา
สูงขึ้นตาม ประชาชนได้รับผลกระทบมาก มีรายได้ไม่พอกับรายจ่ายที่เพิ่มขึ้น 
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 ๗. ด้านการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ - ในวันที่ ๑๒ ส.ค. ๕๕ สมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุ ครบ ๘๐ พรรษา รัฐบาลได้กําหนดจัดงานฉลองเนื่องในโอกาสมหามงคล
นี้ 
 ๙. ด้านการปฏิบัติการสันติภาพร่วมกับองค์กรสหประชาชาติ - ที่ผ่านมา กองทัพไทยได้จัดกําลังพลและ
ยุทโธปกรณ์ จาํนวน ๑ พัน.ร. พร้อม ๑ ร้อย.ช. กําลังพลรวม ๘๑๒ นาย เข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพกับ
องค์กรสหประชาชาติ ในเขตดาร์ฟูร์ ประเทศซูดาน นอกจากนี้ สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่มี
มากขึ้น โดยที่องค์กรสหประชาชาติได้เริ่มเข้าแทรกแซงมากขึ้น คาดว่าประเทศไทยอาจจะได้มีส่วนร่วมกับ
องค์กรสหประชาชาติในการรักษาสันติภาพมากยิ่งขึ้น 
 ๑๐. ด้านการเสนอข่าว - โดยเฉพาะสื่อทางอินเตอร์เน็ต มีการบิดเบือนข่าวสารมาก ทําให้กําลังพล และ 
ประชาชน มีทัศนคติต่อกองทัพในทางลบ 
 ๑๑. สถานการณ์อ่ืนๆ ได้แก่ การแพร่ของโรคระบาด การแพร่ระบาดของยาเสพติด และ การเตรียมการ
เปิดเสรีกลุ่มประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ในปี ๕๘ เป็นต้น 
 
วิเคราะหป์ัจจยัการพัฒนา กช. 
 นอกจากนี้แล้ว ยังต้องวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆ ทั้งภายใน และ ภายนอก เพื่อให้ทราบจุดยืน และ เห็น
หนทางปฏิบัติที่มีความเป็นไปได้ และ ยอมรับได้ ซึ่งการวิเคราะห์ปัจจัยการพัฒนา กช. สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 ๑. จุดแข็ง 
  ๑.๑ กําลังพลมีความรู้ และ ประสบการณ์มาก 
  ๑.๒ กําลังพลแบ่งแยกหน้าทีอ่ย่างชัดเจน 
  ๑.๓ เครื่องมือช่างมีจํานวนมาก และ ค่อนขา้งพร้อม 
  ๑.๔ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องมือสื่อสาร อุปกรณ์สํานักงาน เสียงตามสาย และ ระบบเคเบิ้ลทีวี 
  ๑.๕ นขต.กช. และ ช.พัน.๕๑ มีสถานทีท่ํางานในจังหวัดเดียวกัน 
  ๑.๖ มีทรัพยากรด้านบุคลากรในการถ่ายทอดความรู้ 
  ๑.๗ สถานทีม่คีวามพร้อม ใกล้กับ กทม. บรรยากาศดี น้ําไม่ท่วม มคีณะต่างๆ มาเยี่ยมเสมอ 
 ๒. จุดอ่อน 
  ๒.๑ กช. มีความกว้าง และ ความลึกของการบังคับบัญชา 
  ๒.๒ ภารกิจที่ กช. ได้รับมอบ ไม่สามารถแบ่งได้ชัดเจน 
  ๒.๓ ขาดแคลนนายทหารที่สาํเร็จจาก รร.สธ.ทบ. 
  ๒.๔ กําลังพลที่ไม่ใช่นายทหารหลักไม่สามารถประสานงานได้มาก 
  ๒.๕ แต่ละกองฝ่ายอํานวยการถูกแบ่งให้ผูบั้งคับบัญชาดูแลโดยตรง 
  ๒.๖ งานบางส่วนไม่มีฝ่ายอํานวยการดูแลรับผิดชอบโดยตรง 
  ๒.๗ มีความหา่งไกลจาก บก.ทบ. และ พล.ช. การประชุมเร่งด่วนทําได้ยาก 
  ๒.๘ กําลังมีทศันคติต่อความสําเร็จในการรบัราชการน้อย 
  ๒.๙ กําลังพลขาดความรู้ภาษาอังกฤษ 
  ๒.๑๐ ลกัษณะการสื่อสารทางเดียว 
  ๒.๑๑ ขาดการจัดทําองค์ความรู้ และ ถ่ายทอดไปสู่กําลังพลอย่างเป็นระบบ 
 ๓. โอกาส 
  ๓.๑ การสื่อสารที่กว้างไกล และ รวดเร็ว 
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  ๓.๒ เวลา และ ทรัพยากรในการพัฒนาการทํางานเป็นทีม 
  ๓.๓ รัฐบาลส่งเสริมระบบราชการให้มีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
  ๓.๔ ตัวอย่างการปรับปรุงระบบการทํางานของหน่วยอ่ืนที่ประสบผลสําเร็จ 
  ๓.๕ ม ีนปก. ช่วยราชการจํานวนมาก 
  ๓.๕ มสีถาบันการศึกษาหลายแห่งในพื้นที่ใกล้เคียง 
 ๔. อุปสรรค 
  ๔.๑ ผู้บังคับบัญชาสนใจงานเฉพาะด้าน หรือ เฉพาะส่วน 
  ๔.๒ ผู้บังคับบัญชาสนใจผลงานมากกว่าระบบการทํางาน 
  ๔.๓ งบประมาณในการดําเนินกิจกรรมพัฒนามีจํากัด 
  ๔.๔ นขต.ทบ. มีความคาดหวังใน กช. สูง โดยเฉพาะการก่อสร้าง และ การบรรเทาสาธารณภัย 
  ๔.๕ น้ํามันเชื้อเพลิงมีราคาแพง การเดินทางเพื่อประชุม และ ประสานงานมีข้อจํากัด 
 
วิสัยทัศน์ กช. 
 กช. เป็นกลไกของ ทบ. ด้านกิจการทหารช่าง ที่มีความพร้อมในการป้องกันประเทศ การพัฒนาประเทศ 
และ การช่วยเหลือประชาชน เพื่อนําไปสู่ความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ประชาชน 
อย่างยั่งยืน 
 
เป้าหมายด้านยุทธการและการข่าว 
 ดําเนินการจัด การฝึก การใช้กําลัง การประเมินผล บทเรียน หน่วย/เหล่า ช. ด้วยวิทยาการที่สอดคล้อง
กับสถานการณ์ มีความต่อเนื่อง และ มีความทันสมัย เพือ่ให้ กช. และ หน่วย/เหล่า ช. เป็นกลไกหลกัของ ทบ. 
ด้านงานช่าง ตามเจตนารมณ์ จก.กช. พร้อมทุกที่ ทกุเวลา และ ทกุภารกิจ “พวกเราทําได้” “We Can Do” 
 
วงรอบยุทธการ 
 ๑. การจัด 
 ๒. การฝึก 
 ๓. การใช้กําลงั 
 ๔. การจัดทําหลักนิยม 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
 ปัญหาด้านยุทธการ ในการพัฒนา กช. และ หน่วย/เหล่า ช. เมื่อพิจารณาตามวงรอบยุทธการ พบว่า 
วงรอบยุทธการไม่ได้ถูกนําไปใช้อย่างครบระบบ ซึ่งจะเป็นการตรวจสอบ ปรับปรุง และ พัฒนาตนเองอยู่
ตลอดเวลา อีกทั้งขั้นตอนแต่ละขั้นในวงรอบยุทธการมีข้อบกพร่อง ดังนี้ 
 ๑. การจัด - กช. และ หน่วย/เหล่า ช. มกีารจัดที่ยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ ทําให้การตอบสนองต่อ
ภารกิจต่างๆ ยังไม่สมบูรณ์มากนัก 
 ๒. การฝึก - กช. และ หน่วย/เหล่า ช. ยังขาดเวลาในการฝึก ยังไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ 
 ๓. การใช้กําลงั - กช. และ หน่วย/เหล่า ช. ยังถูกมอบหมายภารกิจที่ไม่เหมาะสมกับหน่วย ทําให้การใช้
หน่วยชาดประสิทธิภาพ ได้ผลงานไม่เต็มที่ 
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 ๔. การจัดทําหลักนิยม - หลักนิยมของ กช. และ หน่วย/เหล่า ช. ยังไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ ส่งผลต่อ
การจัด การฝึก และ การใช้กําลัง 
 
การพัฒนา กช. เพื่อความเป็นเลศิ 
 ๑. ด้านการข่าว 
  ๑.๑ ดําเนินการต่อผู้กระทําผดิในค่ายทหารอย่างจริงจัง 
  ๑.๒ การประเมินกําลังพล และ ครอบครัวที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในการกระทําความผิด 
  ๑.๓ การอบรมให้ความรู้ภาษาอังกฤษ พร้อม จัดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษของ กช. นําร่อง ทบ. 
สอบปีละ ๒ ครั้ง ครั้งแรก สอบ ๔ ระดับพร้อมกัน กรณีเร่งด่วน เปิดสอบพิเศษ (เป็นส่วนหนึ่งของการฝึก 
เนื่องจากวิเคราะห์จากบทเรียนการปฏิบัติงาน หน่วยควรจัด Unit School เพื่อรองรับ) 
   - ระดับ ๑ ท่องศัพท์ ๑,๐๐๐ คํา ได้ถูกต้อง 
   - ระดับ ๒ ออกเสียงศัพท์ ๑,๐๐๐ คํา ได้ถูกต้อง 
   - ระดับ ๓ โต้ตอบการสนทนาภาษาอังกฤษ ได้ถูกต้อง 
   - ระดับ ๔ เขียนบรรยาย ๑ หน้ากระดาษ ได้ถูกต้อง 
   - ระดับ ๕ บรรยายภาษาอังกฤษ ๑๐ นาท ีได้ถูกต้อง 
  ๑.๔ ข้อมลู หน่วย ช. ประเทศต่างๆ (ทําเนียบกําลังรบ และ ยุทโธปกรณ์) 
  ๑.๕ จัดทํามาตรการรักษาความปลอดภัยบุคคล สถานที ่และ เอกสาร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ในพื้นที ่
 ๒. ด้านยุทธการ 
  ๒.๑ ฝึกกําลังพลให้มีความพร้อมในด้านต่างๆ (การฝึกในรูปแบบต่างๆ) 
  ๒.๒ ศูนย์การเรียนรู้ กช. (เปน็การพัฒนาจากบทเรียนการรบ และ วิทยาการ หน่วย/เหล่า ช.) 
  ๒.๓ มาตรฐานชุดปฏิบัติงานทหารช่าง (เช่น ชุดปฏิบัติต่างๆ เช่น ร้อย.ชป., ร้อย.บภ., ชุด IED เป็น
ต้น) 
  ๒.๔ จัดหน่วย ช. พิเศษ เตรียมพร้อม สามารถตอบสนองได้ทันที มีค่าตอบแทนพิเศษทั้งปี (เช่น ชุด
ต่างๆ ในข้างต้น ที่เป็นกําลังเตรียมพร้อม ให้สามารถแก้ปัญหาในห้วงเวลา เพื่อให้สว่นใหญ่มีเวลาเตรียมการ 
เช่น ชุดช่วยเหลือขนาดเล็กที่สามารถเข้าพ้ืนที่ได้อย่างรวดเร็ว สามารถหาข่าว และ สร้างความอุ่นใจให้กับ
ประชาชน) 
  ๒.๕ ส่งเสริมการจัดทําวิทยานิพนธ์ให้สอดคล้องกับภารกิจ ส่งเสริมงานวิจัย (ปัจจุบันมีนายทหาร
นักเรียน และ ลาศึกษาต่อ ซึง่มีการทําวิทยานิพนธ์ แต่ยังไม่ได้ส่งเสริมให้ทําวิทยานิพนธ์ เพื่อประโยชน์ของ กช. 
และ หน่วย/เหล่า ช.) 
  ๒.๖ ตารางการปฏิบัติภาพรวม เพื่อลดปัญหาการใช้ทรพัยากร และ ผู้บังคับบัญชามีเวลาเตรียมตัว 
(ปัจจุบันตารางงาน เช่น ประชุม ซ้ําซ้อน มีสัดส่วนมากเกินไป ไม่มีแผนในระยะยาว หรือ ประจําปี เช่น ใน 
รร.สธ.ทบ.) 
  ๒.๗ นํา Lotus Note มาใช้ทดแทน E-Document มีประสิทธิภาพดีกว่า และ สื่อสารสองทาง (การ
พัฒนาอีเมลสามารถรับส่งข่าวได้เร็ว โดยผ่านโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่ๆ  ควรพัฒนานํามาใช้ในกระบวนการสื่อสาร
ภายในของ กช. - Lotus Note เหมือนอีเมล แต่มีความปลอดภัยสูงกว่า และ เหมาะกับการสื่อสารภายใน
เท่านั้น) 
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  ๒.๘ ประสานความร่วมมือ สพ.ทบ. เรื่องยานพาหนะในหน่วย ช. และ IED (หน่วย ช. ยังต้องพึ่งพา 
สพ.ทบ. ในเรือ่ง สป. ที่เป็นยานพาหนะ และ ความรู้ IED แต่ สพ.ทบ. ไม่ค่อยให้ความสําคัญกับหนว่ย ช. จึง
ต้องประสานความร่วมมือมากขึ้น) 
  ๒.๙ การสมัมนา หน่วย/เหลา่ ช. (จัดเป็นประจําทุกปี เพื่อคิดร่วมกัน พบปะแลกเปลี่ยน และ สร้าง
ความสัมพันธ์ ผบ.หน่วย ช. และ ฝอ.) 
  ๒.๑๐ การเตรยีมพร้อมภารกิจรักษาสันติภาพ เป้าหมายส่งออก ๑ ร้อย.ช. (หลายประเทศ พยายาม
ประสานขอส่งกําลังไปรักษาสันติภาพ สหประชาชาติมีความต้องการ ร้อย.ช. ของประเทศไทยมาก แต่ขาดการ
ประสาน ซึ่งกําลังพล และ หน่วย/เหล่า ช. จะได้รับประโยชน์มาก) 
  ๒.๑๑ การปรบัปรุง อจย./อฉก. (ดําเนินการมาตั้งแต่ปี ๕๒ ดําเนินการจัดทํา แก้ไข และ ปรับปรุง
อัตรา ทบ. ได้แก่ อจย. ๕ - ๑๓๕ พัน.ช.คมศ., อจย. ๕ - ๑๕ พัน.ช.สนาม กองพล, อจย. ๕ - ๔๕ พัน.ช.ยาน
เกราะ, อจย. ๕ - ๓๕ พัน.ช.สนาม กองทัพ, อจย. ๕ - ๑๑๕ พัน.ช.ก่อสร้าง และ อฉก. ๓๒๐๐ กช.) 
  ๒.๑๒ ดําเนินการตรวจเยี่ยม และ ให้คําแนะนํา หน่วย/เหล่า ช. (ดําเนินการตรวจหน่วย ช. ในพื้นที ่
ทภ.๓ และ ทภ.๔ แล้ว กําลงัดําเนินการตรวจหน่วย ช. ในพื้นที่ ทภ.๒) 
 
งานที่ได้ดําเนนิการไปแล้ว 
 ๑. ด้านการข่าว 
  ๑.๑ ดําเนินการต่อผู้กระทําผดิในค่ายทหารอย่างจริงจัง 
  ๑.๒ การประเมินกําลังพล และ ครอบครัวที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในการกระทําความผิด 
  ๑.๓ จัดทํามาตรการรักษาความปลอดภัยบุคคล สถานที ่และ เอกสาร ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ในพื้นที ่
 ๒. ด้านยุทธการ 
  ๒.๑ ฝึกกําลังพลให้มีความพร้อมในด้านต่างๆ 
  ๒.๒ มาตรฐานชุดปฏิบัติงานทหารช่าง 
  ๒.๓ การสัมมนา หน่วย/เหล่า ช. 
  ๒.๔ การปรับปรุง อจย./อฉก. 
  ๒.๕ ดําเนินการตรวจเยี่ยม และ ให้คําแนะนํา หน่วย/เหล่า ช. 
 
แผนการดาํเนนิการต่อไป 
 ๑. ด้านการข่าว 
  ๑.๑ เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษ เพื่อการปฏิบัติการทางทหาร 
  ๑.๒ ข้อมลู หน่วย ช. ประเทศต่างๆ 
 ๒. ด้านยุทธการ 
  ๒.๑ ศูนย์การเรียนรู้ กช. 
  ๒.๒ จัดหน่วย ช. พิเศษ เตรียมพร้อม สามารถตอบสนองได้ทันที มีค่าตอบแทนพิเศษทัง้ปี 
  ๒.๓ ส่งเสรมิการจัดทําวิทยานิพนธ์ให้สอดคล้องกับภารกิจ ส่งเสริมงานวิจัย 
  ๒.๔ ตารางการปฏิบัติภาพรวม เพื่อลดปัญหาการใช้ทรัพยากร และ ผู้บังคับบัญชามีเวลาเตรียมตัว 
  ๒.๕ นํา Lotus Note มาใช้ทดแทน E-Document มีประสิทธิภาพดีกว่า และ สื่อสารสองทาง 
  ๒.๖ ประสานความร่วมมือ สพ.ทบ. เรื่องยานพาหนะในหน่วย ช. และ IED 
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  ๒.๗ การเตรียมพร้อมภารกิจรักษาสันติภาพ เป้าหมายส่งออก ๑ ร้อย.ช. 
 
ผบ.ร้อย. เปน็กลไกขับเคลื่อน 
 เน้นย้ําประเด็นสําคัญในการประชุมครั้งก่อน จก.กช. มอบนโยบายให้ ผบ.ร้อย. เป็นกลไกขบัเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนา กช. เพราะเป็นผู้บริหารระดับต้นที่มีความใกล้ชิดกับกําลังพลมากที่สุด 
 กช. กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาเป็นภาพกว้าง ซึ่งมีความคาดหวังในการพัฒนากําลังพล เครื่องมือ และ 
องค์ความรู้ ใหม้ีความพร้อมในการสนองตอบภารกิจ และ สถานการณ์ในปัจจุบัน ดังนั้น ประเด็นที่มุ่งเน้น ซึ่ง
กองร้อยต้องนําไปดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรมประกอบด้วย 
 ๑. การให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องกับกําลังพลส่วนที่ย้ายเข้ามาใหม่ โดยเฉพาะ นนร. และ นนส. ที่
บรรจุใหม ่
 ๒. การตรวจเยี่ยมบ้านพักกําลังพล และ ครอบครัว 
 ๓. การติดตามกําลังพลที่ช่วยราชการหน่วยอ่ืน 
 ๔. การให้คําปรึกษาด้านกฎหมายต่อกําลังพล และ ครอบครัว 
 ๕. การดําเนินการต่อผู้กระทําผิดในค่ายทหารอย่างจริงจัง  
 ๖. การปลูกจติสํานึกให้กําลงัพลมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ รักและหวงแหนประเทศชาติ พร้อมเสียสละ
เพื่อปกป้องประเทศชาติ 
 ๗. การประเมินกําลังพล และ ครอบครัวที่เป็นกลุ่มเสี่ยงในการกระทําความผิด 
 ๘. การริเริ่มการฝึกกําลังพลให้มีความพร้อมในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการช่วยเหลือน้ําท่วม โคลนถลม่ ไฟ
ไหม้ และ ภาษาอังกฤษ 
 ๙. การริเริ่มในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงนอน ห้องน้ําห้องส้วม เขตสุขาภิบาลให้นา่อยู่ ปลอดภัย 
 ๑๐. มาตรการประหยัดน้ํา และ ไฟฟ้า 
 ๑๑. การสร้างความมีส่วนร่วม และ ความเป็นกลางทางการเมืองต่อกําลังพล และ ครอบครัว 
 ๑๒. การเทิดทนูสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ๑๓. การสร้างความเข้าใจที่ถกูต้องในนโยบายกองทัพ และ ข่าวสารต่างๆ ที่บิดเบือน 
 ๑๔. การกระจายข่าวสารให้กําลังพล และ ครอบครัวรับทราบ 
 กช. โดย กยข.กช. เป็นแม่งาน จัดผู้คณะผู้บังคับบัญชา และ กอง ฝอ. ตรวจเยี่ยมหน่วยระดับกองร้อย 
ของ นขต.กช. และ ช.พัน.๕๑ ในการดําเนินการตามแผนการพัฒนา ตามวงรอบในทุก ๖ เดือน และ มอบ
รางวัลกองร้อยดีเด่น 
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บทที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกําลังพล 

 
วิสัยทัศน์ กช. 
 กช. เป็นกลไกของ ทบ. ด้านกิจการทหารช่าง ที่มีความพร้อมในการป้องกันประเทศ การพัฒนาประเทศ 
และ การช่วยเหลือประชาชน เพื่อนําไปสู่ความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ประชาชน 
อย่างยั่งยืน 
 
เป้าหมายด้านกําลังพล 
 ๑. เป้าหมายการดําเนินงาน กกพ.กช. เพื่อให้บรรลุยุทธศาสตร์การพัฒนา กช. และ หน่วย/เหล่า ช. ซึ่ง 
กกพ.กช. เน้นการปฏิบัติตามแนวทางในการจัดเตรียมกําลังเพื่อการปฏิบัติตามภารกิจของ ทบ. ตามแนวทาง
การใช้กําลัง ตามขอบเขตของภารกิจที่ ทบ. ต้องปฏิบัติ ซึ่งประกอบด้วย  
 - การป้องกันประเทศ  
 - การรักษาความมั่นคงภายใน 
 - การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
 - การพัฒนาประเทศ 
 - การปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
 การวิเคราะห์ปัจจัยการพัฒนา 
 ๑. จุดแข็ง  
  ๑.๑ ทบ. ให้ความสําคัญกับเหล่า ช. โดยในแผนพัฒนา ทบ. ปี ๕๕ - ๕๙ ได้พิจารณาบรรจุกําลังพล
ทั้ง น.สัญญาบัตร และ น.ประทวน ให้กับเหล่า ช. เป็นจํานวนมาก เมื่อเทียบกับเหล่าอ่ืน  
  ๑.๒ กช. สามารถพิจารณาความเหมาะสม ในการบรรจุกําลังพลบางประเภทได้เอง เช่น นนร., 
นนส.(ช.), กองหนุน (น.ประทวน ในส่วนกําลังรบและส่วนสนับสนุนการรบ เหล่า ช.) 
  ๑.๓ กําลังพลมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์สูง 
 ๒. จุดอ่อน 
  ๒.๑ กช. ไมม่ีอิสระ หรือไม่สามารถพิจารณาความเหมาะสม ในการบรรจุกําลังพลบางประเภทได้
เอง เช่น น.สัญญาบัตรที่บรรจุจาก นป. เลือ่นฐานะ, พ. และ น.ประทวน ที่กําเนิดจาก นชท. และ พ. 
  ๒.๒ กช. มีอํานาจจํากัดในบูรณาการการพิจารณาปรับย้าย น. และ ส. ที่ไม่สังกัด นขต.กช. ทําให้มี
อํานาจในการบริหารจัดการกําลังพลเหล่า ช. ได้ไม่เต็มที่ 
  ๒.๓ ผู้บังคับบัญชา ฝสธ. มีความชํานาญ ความรู้ ความสามารถเฉพาะด้าน เนื่องจากการปฏิบัติ
หน้าที่อยู่ในฝ่าย/หน่วย เดียวเป็นเวลานาน โดยไม่มีการหมุนเวียนในการปฏิบัติงาน 
  ๒.๔ ปัจจุบันตําแหน่ง ต้ังแต่ ช้ันยศ พ.อ. ตําแหน่งหลัก ของ กช. มีความคับคั่งเป็นอย่างมาก ทําให้ 
ผู้ที่ครองตําแหน่งอัตรา พ.ท. ต้องครองยศ พ.ท. เป็นเวลานาน 
  ๒.๕ กําลังพลมีทักษะในด้านภาษาอังกฤษที่จํากัด 
  ๒.๖ กช. เพิ่งจะเริ่มดําเนินการจัดทําองค์ความรู้ และ ถ่ายทอดไปสู่กําลังพลอย่างเป็นระบบ 
  ๒.๗ มลีักษณะการทํางานที่ยึดติดกับตัวบุคคล มากกว่างานตามตําแหน่ง 
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 ๓. โอกาส 
  ๓.๑ มีสถาบันการศึกษาทั้งระดับ วิชาชีพ การศึกษาทางเลือก และระดับอุดมศึกษาในพื้นที่หลาย
สถาบัน  
  ๓.๒ สามารถให้บุคลากรของ กช. ที่มีคุณวุฒิ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ถ่ายทอดความรู้และ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้กับกําลังพลรุ่นต่อๆ ไปได้หลายช่องทาง เช่น จากบทความในนิตยสารทหาร
ช่าง การบรรยาย การนําลงในเว็บไซต์จัดการความรู้ของ กช. (KM) 
 ๔. อุปสรรค  
  ๔.๑ มลีักษณะการทํางาน/การมอบหมายงานที่ยึดติดตัวบุคคลมากกว่างานตามหน้าที่  
  ๔.๒ นายทหารชั้นยศน้อยๆ ไม่ค่อยได้รับโอกาสให้ฝึกการบริหารงาน โดยเฉพาะหน่วยงานก่อสร้าง
ด้วยตนเอง ซึ่งโดยปกติแล้วจะมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่เป็น ผบ.หน่วยงาน แตกต่างจากสมัยก่อน ที ่ผบ.หน่วยงาน
มีช้ันยศ เพียงแค่ ร.ท. - พ.ต. ซึ่งมีตําแหน่งเพียงแค่ ผบ.ร้อย. หรือ ทําการแทน ผบ.ร้อย. เท่านั้น จนมีคําพูด
จากปากพ่ีๆ ว่าน้องๆ สมัยนีท้ํางานไม่ค่อยเป็น/ทํางานไม่ค่อยได้เรื่อง ดังนั้นจึงควรเปิดโอกาสให้ ผบ.ร้อย ได้ฝึก
การบริหารงานในงานที่มีปรมิาณงานไม่มากนักบ้าง เพื่อเป็นการฝึกกําลงัพล ให้มีความรู้และประสบการณ์ด้าน
การบริหารตามความเหมาะสม 
  ๔.๓ ผู้บังคับบัญชามีความสนใจ/ความรู้เฉพาะด้าน ดังนั้นจึงให้ความสนใจเฉพาะด้าน หรือ เฉพาะ
ส่วนที่ตนมีความรู้  
  ๔.๔ การใช้คนไม่เหมาะกับงาน - กช. มีผู้ที่มคีวามรู้ ความสามารถและประสบการณ์มากมายแต่ 
ไม่ได้รับการพิจารณาให้นําศกัยภาพดังกล่าวมาใช้งานได้อยู่ถูกที่ ถูกตําแหน่ง เช่น รร.ช.กช. ซึ่งเป็น
สถาบันการศึกษาสูงสุดของเหล่า ช. ซึ่งควรจะเป็นแหล่งรวมของบุคลากรที่มีคุณวุฒิและ ประสบการณ์ แต่กลับ
ไม่เป็นหน่วยที่นายทหารหลักสนใจทีจ่ะย้ายบรรจุ เพราะไม่มีอะไรเป็นสิ่งจูงใจ 
 
การพัฒนา กช. เพื่อความเป็นเลศิ 
 แนวความคิด และนโยบาย ในการพัฒนาตามสายงาน เพื่อให้บรรลยุุทธศาสตร์การพัฒนา กช. และ
หน่วย/เหล่า ช. โดย กช. มีแนวความคิดการปฏิบัติงานด้านกําลังพล ดังนี้ 
 ๑. ด้านโครงสร้างกําลังพล - จัดทําแนวทางในการปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสายงานด้านกําลังพลเหล่า 
ช. ให้เป็นไปตามอนุมัติหลักการของ ทบ. 
 ๒. ด้านความพร้อมรบ - มกํีาลังพลเพียงพอ โดยการบรรจุกําลังพลให้กับหน่วยตามความเร่งด่วนทางด้าน
ยุทธการ (ลําดับความพร้อมรบ)  
 ๓. ด้านการศึกษา - กําลังพลมีความรู้ ความสามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้หลากหลาย  
 ๔. ด้านสวัสดิการและอื่นๆ - กําลังพลมีขวัญและกําลังใจดี ผู้บริหารระดับล่าง กํากับดูแล พบปะ ดูแล
ความเป็นอยู่ รับฟังปัญหาข้อขัดข้องของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ําเสมอ 
 
งานที่ได้ดําเนนิการไปแล้ว 
 ผลการดําเนินการในห้วงที่ผา่นมา 
 ๑. ด้านโครงสร้างกําลังพล 
  ๑.๑ กช. ได้จดัทํานโยบายการปฏิบัติงานด้านกําลังพล ประจําปี ๒๕๕๕ เพื่อให้การปฏิบัติงานด้าน
กําลังพลของเหล่า ช. เป็นไปตามนโยบายของ ทบ. และเจตนารมณ์ของ จก.กช. 
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  ๑.๒ กช. ได้จัดทําแผนงานด้านกําลังพล เหล่า ช. ปี ๕๕ - ๕๙ เพื่อกําหนดเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสายงานด้านกําลังพลเหล่า ช. ให้เป็นไปตามอนุมัติหลักการของ ทบ. ตามแผนพัฒนา ทบ. 
ปี ๕๕ - ๕๙ และ แผนแม่บทการพัฒนาหน่วย/เหล่า ช. ห้วงปี ๕๕ - ๕๙ 
 ๒. ด้านความพร้อมรบ 
  ๒.๑ ได้จัดทํา แผนการจัดหาและบรรจุกําลังพล ปีงบประมาณ ๕๕ - ๕๙ เพื่อรองรับแผนพัฒนา 
ทบ. ปี ๕๕ - ๕๙ เพื่อให้หน่วยมีความพร้อมต่อการปฏิบัติภารกิจด้านยุทธการเป็นความเร่งด่วนแรก โดย
พิจารณาความเร่งด่วนดังนี้ พัน.ช.สนาม และ พัน.ช.ก่อสร้าง เป็นลําดับแรก หน่วยที่มีอัตรากําลังพลจํากัดเหล่า 
ช. ที่อยู่ในส่วนบัญชาการ ส่วนพัฒนาประเทศส่วนสนับสนุนการช่วยรบ ส่วนการฝึกศึกษาและหลกันิยม ส่วน
ภูมิภาค ส่วนส่งกําลังบํารุงอื่นๆ และหน่วยที่ใช้อัตราการจัดเป็นอัตราเฉพาะกิจ (อฉก.) ได้ดําเนินการพิจารณา
ในภาพรวม โดยการจัดหาและบรรจุกําลังพล ทุกประเภทจะมุ่งไปสู่อัตราอนุมัติให้ได้ภายในปีงบประมาณ 
๒๕๕๙ คือ หน่วยที่มีระดับความพร้อมรบระดับ ๒ จะต้องมีกําลังพลบรรจุไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐ ของอัตรา
อนุมัติ และได้ดําเนินการตามแผนฯ ในปีงบประมาณ ๕๕ เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ กช. ได้แก้ไขแผนการบรรจุ
กําลังพลเหล่า ช. ในปีงบประมาณ ๕๕ - ๕๙ ตามการปรับย้าย การบรรจุ และอัตราการสูญเสียซึ่งเกิดขึ้นในป ี
๕๕ เพื่อให้ข้อมูลแผนการบรรจุกําลังพล เป็นไปตามสถานการณ์การบรรจุกําลังพลล่าสดุ 
  ๒.๒ โครงการจัดหานายทหารประทวนจากทหารกองหนุนให้หน่วยในส่วนกําลังรบ และส่วน
สนับสนุนการรบ ต้ังแต่ปีงบประมาณ ๕๔ - ๕๙ ในส่วนของ เหล่า ช. และ ๑ รุ่นๆ ละ ๑๐๐ นาย โดยในรุ่นที่ 
๑ ปีงบประมาณ ๕๔ และ รุน่ที่ ๒ ปีงบประมาณ ๕๕ กช. ได้ทําการฝึกศึกษาและได้แบ่งมอบ ให้กับหน่วย ช. 
เรียบร้อยแล้ว 
 ๓. ด้านการศึกษา 
  ๓.๑ แผนการดําเนินงานปี ๕๕ ปีแห่งการพัฒนาบุคลากรของ กช. และ แผนพัฒนากําลังพล กช. 
ด้านการศึกษา ปี ๕๕ - ๕๙ เพื่อรองรับและ กําหนดความรับผิดชอบให้ นขต.กช. ดําเนินการ ทั้งนี้เพื่อรองรับ 
แผนการดําเนินงานปี ๕๕ ปีแห่งการพัฒนาบุคลากรของ ทบ. และแผนพัฒนากําลังพล ทบ. ด้านการศึกษา ปี 
๕๕ - ๕๙ โดยให้หน่วยที่รับผิดชอบแต่ละแผนงาน/โครงการ ตามแผนพัฒนากําลังพล ทบ. ด้านการศึกษา ปี 
๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ เตรียมการดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และรายงานผลการดําเนินการให้กับ กช. ทราบ ทุก
วงรอบ ๖ เดือน ภายใน ๑๐ มี.ค. ๕๕ และ ๑๐ ก.ย. ๕๕ และให้หน่วยที่รับผิดชอบแต่ละแผนงาน ตามแผน
ดําเนินงานปี ๕๕ “ปีแห่งการพัฒนาบุคลากรของ ทบ.” เตรียมการดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง และรายงาน
ผลการดําเนินการให้กับ กช. ทราบ ในรอบ ๓ เดือนแรก ภายใน ๑๕ มี.ค. ๕๕, ๑๐ ก.ย. ๕๕ และ ๑๕ ม.ค. 
๕๖ และให ้หน่วยที่เกี่ยวข้องรายงานความคืบหน้าในการดําเนินการตามแผนงานทุกเดือน 
  ๓.๒ กช. พัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านกําลังพลของ
หน่วย/เหล่า โดยเฉพาะการจัดทําฐานข้อมลูกําลังพล ในอัตราจํากัด เหล่า ช. ในตอนที่ ๓ ของทุกหน่วย และ
ทุก อจย. ของ ทบ. เพื่อใช้ในการดําเนินการกําลังพล เหล่า ช. ตามแผนพัฒนา ทบ. ปี ๕๕ - ๕๙ ได้กําหนด
เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ในส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนาขีดความสามารถของงานด้านกําลังพล ด้วยการนําระบบ
สารสนเทศ (ระบบ MIS) มาใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงาน ขณะนี้ ระบบ MIS สายงานกําลังพล ใน
ปัจจุบันอยู่ในขัน้ตอน การทดลองการใช้งานระบบ MIS สายงานกําลังพล ระบบการจัดการกําลังพล ระบบงาน
ย่อย การปรับย้ายเปลี่ยนเหล่า 
  ๓.๓ จัดต้ัง “ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และภาษา ศูนย์การเรยีนรู้กรมการทหารช่าง” เพื่อ
ประโยชน์ในการศึกษาเป็นแหล่งค้นคว้าผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต และมีโปรแกรมสําหรับการเรียน
ภาษาอังกฤษให้บริการแก่ข้าราชการกําลังพลและครอบครัวรวมถึงทหารกองประจําการทั้งในและนอกเวลา
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ราชการโดยให้ความสําคัญด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เป็นลําดับแรก ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการ
ปฏิบัติงานด้าน กําลังพลของ กช. ตามเจตนารมณ์ของ จก.กช. 
  ๓.๔ โครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของกําลังพล กช. ซึ่งเป็นโครงการฝึกอบรมกําลังพล
เพื่อไปเป็นครูในหน่วย โดยคัดเลือกกําลังพลที่มีความรู ้ ความสามารถ มีศักยภาพ ทางด้านภาษาอังกฤษ ซึ่ง
พิจารณาคัดเลือกจาก ผลการสอบภาษาอังกฤษ ของ ยศ.ทบ. โดยดําเนินการเป็น ๒ สว่นคือ ส่วนที่ ๑ กําลังพล
ที่เข้ารับการศึกษาเพื่อ ไปเป็นครูให้กับกําลงัพลภายในหน่วยของตนเอง จํานวน ๑๕ นาย ส่วนที่ ๒ กําลังพลที่
เข้ารับการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ โดยเป็นโครงการนําร่องของ กช. จํานวน ๖๐ นาย โดยมี
ครูจากส่วนที่ ๑ ร่วมกับ ครู/อาจารย์ ของ รร.ช.กช. เป็นผู้สอน และใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และภาษาฯ 
เป็นห้องเรียน โดยแบ่งกําลังพลเข้ารับการศึกษาเป็น ๒ รุ่น รุ่นละ ๓๐ นาย ซึ่งโครงการนี้ดําเนินการตั้งแต่วันที่ 
๘ ส.ค. ๕๕ - ๒๘ ก.ย. ๕๕ 
  ๓.๕ พัฒนาปรบัปรุงหลักสูตร E-learning ของ กช. ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ ทบ. กําหนดซึ่งกําลัง
พลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวก และสามารถตรวจสอบประเมินผลได้ 
  ๓.๖ คัดเลือกนายทหารสัญญาบัตรเข้าศึกษาหลักสูตร Basic American Language Instructor 
Course เป็นหลักสูตรเพื่อพัฒนาความรู้ด้านภาษาอังกฤษสําหรับผู้ทีม่ีหน้าที่ในการสอนภาษาอังกฤษ โดยมี
ระยะเวลาการศึกษาประมาณ ๗ เดือน ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย ทบ.สหรัฐฯ จํานวน ๑ ทุน  
  ๓.๗ กช. ได้ออกคําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการกําหนดรูปแบบหนังสือ กช. เพื่อส่งเสริมการอ่านแบบ
ทหารอาชีพ โดยคณะกรรมการมีหน้าที่กําหนดรูปแบบหนังสือให้กับกําลังพลของ กช. และ นขต. ในแง่มุม
ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เป็นความรู้ และเป็นการปลูกฝังอุดมการณ์ทางทหารเช่นความรู้ใน
แง่มุมประวัติศาสตร์ และการรบ ให้กับกําลังพลในทุกระดับช้ันยศ และจัดให้มีการทดสอบประเมินผลกําลังพล
ของ กช. ในด้านประวัติศาสตร์และการรบ 
  ๓.๘ โครงการความร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง กช. และ มหาวทิยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
เพื่อส่งเสริมใหกํ้าลังพลเข้ารับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นตามนโยบาย ผบ.ทบ. 
 ๔. ด้านสวัสดิการและอื่นๆ 
  ๔.๑ จัดสรรเงนิกองทุน มอบเป็นทุนการศึกษา ประจําปี ๕๕ ใหแ้ก่บุตรข้าราชการและลูกจ้างประจํา 
ของกําลังพลเหล่าทหารช่าง ของ กช. และ นขต.กช. จาํนวน ๗๖๙ ทนุ เป็นเงิน ๑,๙๑๖,๐๐๐ บาท และมอบ
ให้หน่วยทหารช่างต่างๆของ กองทัพบก เป็นเงิน ๑๒๒,๐๐๐ บาท 
  ๔.๒ จัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด กรมการทหารช่าง (ศปพส.กช.) มีหน่วย
ปฏิบัติหลัก ๒ หน่วย คือ ศปพส. ค่ายภาณุรังษี และ ศปพส. ค่ายบุรฉัตร ตามยุทธศาสตร์พลังแผน่ดินเอาชนะ
ยาเสพติดโดยให้ความสําคัญกับ การป้องกันและปราบปราม การบําบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผูติ้ดยาเสพติด 
การสร้างภูมิคุ้มกันโดยเน้นการมีส่วนร่วมของกําลังพล, ครอบครัว และบุตรหลาน ตลอดจนชุมชนรอบค่าย 
  ๔.๓ กองทุนพระราชทานภูมิพลมหาราช เป็นกองทุนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเงินส่วนพระองค์ จํานวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) 
ให้แก่ กช. เมือ่วันที่ ๖ ก.พ. ๓๘ เพื่อให้ข้าราชการ กช. และเหล่า ช. โดยวัตถุประสงค์หลัก เพื่อเป็นสวัสดิการ
สําหรับกําลังพลเหล่าช่าง ของกองทัพบก ซึ่งได้รับบาดเจ็บ, เจ็บป่วย หรือเสียชีวิตจากการปฏิบัติงานก่อสร้าง
ต่างๆ หรือจากการปฏิบัติราชการสนาม ซึง่กองทุนฯ ได้มอบเงินจากดอกผลช่วยเหลือ ให้แก่กําลังพลเหล่า ช. 
เป็นจํานวน ๖๒ นาย รวมเปน็เงิน ๓,๔๐๖,๖๐๐ บาท โดยในปีที่ผ่านมา กองทุนฯ ได้มอบความช่วยเหลือกําลัง
พลเหล่า ช. จํานวน ๕ นาย เป็นเงิน ๔๑๕,๐๐๐ บาท 
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  ๔.๔ กช. สนองนโยบายกองทัพบก โดยมอบทุนช่วยเหลือกําลังพลที่มบุีตรที่พิการเพื่อลดภาระแก่
ครอบครัวเป็นรายเดือนๆละ ๖,๐๐๐ บาท โดยใช้เงินทุนจากศาลเจ้าพ่อหลักเมืองราชบุรี 
  ๔.๕ โครงการจัดต้ังศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางทหาร (Center of 
Excellence, COE) ซึ่งเป็นการดําเนินการตามนโยบายการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
ของ กห. ปัจจุบัน กช. ได้ทบทวนโครงการจัดต้ังศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทาง
ทหาร สาขา การใช้วัตถุระเบิด และประสานหน่วย/เหล่าสายวิทยาการที่มีผลงานวิจัยฯ หรือกําลังดําเนินงาน
ด้านการวิจัยฯ เพื่อดูงาน และกําหนดให้ นขต.กช. และ หน่วย ช. ส่งหัวข้อการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วย/
เหล่า ช. ให้พิจารณาความเหมาะสม และความเป็นไปได้ เพื่อดําเนินการต่อไป  
  ๔.๖ กช. ได้ทาํหนังสือหารือ ทบ. เกี่ยวกับแนวทางในการเบิกจ่ายงบประมาณค่าฝ่าอันตรายให้กับ
กําลังพล เหล่า ช. ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุระเบิด เช่น ชุด ทลร. สังกัด พัน.ช.พล., กําลังพลในชุดที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับวัตถุระเบิด ตามคําสั่งของ กกล. ต่างๆ และ กําลังพลที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุระเบิดในภารกิจอ่ืนๆ 
เช่น ชุดถวายความปลอดภัยฯ และตรวจค้นวัตถุระเบิดในงานพิธีฯ เป็นต้น 
  ๔.๗ การดําเนินงานด้านเสนาสนเทศ และเสริมสร้างอุดมการณ์ทหาร โดยกําหนดให้ ผบ.หน่วย
ระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป พบปะอบรมกําลังพลภายในหน่วยอย่างน้อยเดือนละ ๒ ครั้งและหน่วยระดับ
กรมขึ้นไป พบปะกําลังพลเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสม  
  ๔.๘ การดําเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนา กล้องตรวจการณ์กลางคืนบุคคล สวพ.ทบ. ร่วมกับ 
สวทช. ดําเนินงานโครงการวิจัยและพัฒนากล้องตรวจการณ์กลางคืนบุคคล โดยให ้ กช. เป็นหน่วยดําเนินการ
วิจัย เพื่อพัฒนาปรับปรุงเป็นกล้องตรวจการณ์กลางคืนบุคคลต้นแบบ จาํนวน ๑๐๐ ตัว 
 
แผนการดาํเนนิการต่อไป 
 แผนการดําเนินการในห้วงต่อไป 
 ๑. จัดทําแนวทางการรับราชการของ นายทหารสัญญาบัตร ต้ังแต่ บรรจุครั้งแรก จนถึงวันเข้ารับ
การศึกษา รร.สธ.ทบ. และ ผูท้ี่สําเร็จการศึกษา รร.สธ.ทบ. (หลักสูตรหลกัประจํา) จนถงึระดับ พ.อ.(พ.)  
 ๒. จัดทําแนวทางการปรับย้ายหมุนเวียนกําลังพล สําหรับ ฝสธ., อจ.รร.ช.กช. และ หน่วย ช. เพื่อให้กําลัง
พลมีประสบการณ์ในการบรหิารหน่วย ประสบการณ์ฝ่ายเสนาธิการ และประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์ ทํา
ให้มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ และสามารถใหค้ําแนะนําแก่ผูใ้ต้บังคับบัญชาไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเป็นผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้า ฝสธ. ที่ดีต่อไป  
 ๓. ปรับปรุงแผนการบรรจุกําลังพล เป็นประจําทุกปี โดยใช้ข้อมูลการปรับย้าย และการสูญเสียจริงที่
เกิดขึ้น เพื่อให้แผนการบรรจเุป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ ทบ. ต่อไป  
 ๔. เปิดโครงการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของกําลังพล กช. อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง เพื่อให้การ
ดําเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสทิธิภาพ 
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บทที่ ๔ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสง่กําลังบํารุง 

 
วิสัยทัศน์ กช. 
 กช. เป็นกลไกของ ทบ. ด้านกิจการทหารช่าง ที่มีความพร้อมในการป้องกันประเทศ การพัฒนาประเทศ 
และ การช่วยเหลือประชาชน เพื่อนําไปสู่ความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ประชาชน 
อย่างยั่งยืน 
 
เป้าหมายด้านส่งกําลังบาํรุง 
 เพื่อให้ กช. และ หน่วย/เหลา่ ช. เป็นกลไกหลักของ ทบ. ด้านงานช่าง ตามเจตนารมณ์ จก.กช. พร้อมทุก
ที่ ทุกเวลา และ ทุกภารกิจ “พวกเราทําได้” “We Can Do” เป้าหมายของการส่งกําลังบํารุง คือ 
 ๑. เตรียมความพร้อมรบของยุทโธปกรณ์ ให้สามารถตอบสนองภารกิจของหน่วยเหนือได้โดยเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ จะเห็นได้ว่าปัจจุบันภารกิจของเหล่าทหารช่างมีด้วยกันหลากหลาย ทั้งทางด้านยุทธการ การ
พัฒนา ประเทศ และการช่วยเหลอืประชาชน งานเร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้มอบหมายให ้ซึ่งภารกิจ 
ต่างๆเหล่านี้จะสําเร็จได้ ปัจจัยสําคัญประการหนึ่งก็คือ ความพร้อมใช้งาน, ความทันสมัยของเครื่องมือช่างที่มี  
 ๒. การพัฒนากําลังพลด้านงานส่งกําลัง และ ซ่อมบํารุง ให้มีความรู้ ความสามารถทันตามเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลง 
 ๓. การพัฒนาระบบงานส่งกําลังบํารุงให้ทันสมัย ง่าย และ รวดเร็ว 
 
วงรอบการส่งกําลัง 
 ๑. ความต้องการ 
 ๒. การจัดหา/เก็บรักษา 
 ๓. การแจกจ่าย 
 ๔. การซ่อมบํารุง 
 ๕. การจําหน่าย 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
 ๑. จุดแข็ง (Strength/ปัจจัยภายใน) 
  ๑.๑ โครงสร้างการจัดของระบบส่งกําลังที่มีความชัดเจน มี จนท. ประจําตําแหน่งชัดเจน 
  ๑.๒ กําลังพลมีความรู้ ความสามารถ ความชํานาญ ในงานประจําที่ทํา 
  ๑.๓ ในเหล่ามรีะบบการศึกษา ถ่ายทอดความรู้ อย่างต่อเนื่อง ทั้งจาก รร.ช.กช. และ จากรุ่นพี่ใน
หน่วย 
  ๑.๔ ภารกิจที่มีตลอดเวลา ทําให้กําลังพลมีการฝึกฝนการปฏิบัติ เรียนรู้เทคนิคในการปฏิบัติงานอยู่
เสมอ (เปรียบเหมือนออกทําการรบอยู่ตลอดเวลา 
 ๒. จุดอ่อน (Weakness/ปัจจัยภายใน) 
  ๒.๑ ยังไม่ได้มกีารวางรากฐานในการนําเทคโนโลยี ระบบสารสนเทศทีท่ันสมัยมาใช้ในการเชื่อมโยง
ข้อมูลระหว่างหน่วยอย่างเพียงพอ 
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  ๒.๒ จากข้อแรก ทําให้ขาดการศึกษา อบรม ให้ความรู ้เพื่อให้เกิดแนวความคิดในการนําเทคโนโลยี
มาใช้ในการปรบัปรุงระบบการทํางานให้ทันสมัย 
  ๒.๓ ด้านวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดติดกับแนวทางเดิมๆ ไม่กล้าคิดใหม่ๆ ผู้น้อยฟังและทําตามที่
ผู้บังคับบัญชาคิด สั่งให้ทํา 
  ๒.๔ ด้านเทคโนโลยี การเจรญิเติบโตของเทคโนโลยีที่รวดเร็ว ในขณะที่บุคคลากรของหน่วยมีความรู้
เรื่องนี้มีน้อย 
  ๒.๕ ด้านเศรษฐกิจ งบประมาณที่มีอยู่จํากัด แต่สภาพความต้องการของหน่วยต่อยุทโธปกรณ์ให้มี
ความทันสมัยมีมาก 
  ๒.๖ ด้านการเมืองและกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง บางเรื่องล้าสมัย ไม่เหมาะกับสภาพของกองทัพไทย
ในปัจจุบัน 
 ๓. โอกาส (Opportunity/ปัจจัยภายนอก) 
  ๓.๑ ผู้บังคับบัญชาที่มีวิสัยทศัน์ มองเห็นโอกาสในการนําเทคโนโลยี ระบบการบริหาร/จัดการใหม่ๆ
มาพัฒนาเหล่าช่าง 
  ๓.๒ ภารกิจของเหล่าช่างที่มีอยู่หลากหลาย ทั้งในเรื่องบรรเทาสาธารณภัย งานก่อสร้าง การพัฒนา
ประเทศ ทําใหผ้บ.ชา ระดับสูงในกองทัพเห็นความสําคัญของเหล่า 
  ๓.๓ กําลังพลที่ไปปฏิบัติภารกิจต่างประเทศ ซึ่งได้มองเห็นภาพการทํางานที่ทันสมัย รวดเร็ว ของ 
UN หรือ กองกําลังนานาชาติ จึงควรมีการทําบทเรียนการปฏิบัติงาน ที่ตนเองได้เข้าปฏิบัติภารกิจมา เพื่อเป็น
การต่อยอด เพิ่มเติมความรู้ เปิดวิสัยทัศน์ 
 ๔. อุปสรรค (Threat/ปัจจัยภายนอก) 
  ๔.๑ สภาพความตกตํ่าทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมทัง้ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ทําให้มี
ข้อจํากัดในการของบประมาณจากทบ. 
  ๔.๒ ภารกิจของเหล่าช่างที่มีปริมาณมาก และมีความหลากหลาย เนื่องจากการได้รับความไว้วางใจ
จากผบ.ชาในยุคปัจจุบัน ประกอบกับสถานการณ์โดยรวมของประเทศ ที่มีภัยคุกคามหลายประเภท เช่น จาก
ภัยธรรมชาติ ความไม่สงบใน จชต. ความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศ ทําให้กําลังพลเหนื่อยล้าในการ
ปฏิบัติงาน ยุทโธปกรณ์ถูกใช้งานตลอดเวลา ดังนั้นจากภารกิจที่มีจํานวนมากนี้ทําให้ เวลา งบประมาณ 
ทรัพยากรบุคคล ในการช่วยคดิพัฒนาทางการส่งกําลังบํารุงของเหล่ามีความล่าช้า 
 
การพัฒนา กช. เพื่อความเป็นเลศิ 
 ๑. ริเริ่มในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารโรงนอน ห้องน้ําห้องส้วม เขตสุขาภิบาลให้นา่อยู่ ปลอดภัย 
  ๑.๑ ให้หน่วยมีการตรวจสภาพอาคารในอัตราของหน่วยที่มีสภาพชํารุดทรุดโทรม และ รายงานให ้
กช. (ผ่าน กกบ.กช.) เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยเหนือต่อไป โดย กกบ.กช. จะประสาน
กับหน่วยที่เกี่ยวข้องโดยต่อเนื่อง 
  ๑.๒ ให้หน่วยมีการพัฒนาเขตสุขาภิบาลให้น่าอยู่ โดยกําลังพลมีส่วนร่วม 
 ๒. นํามาตรการประหยัดน้ําและไฟฟ้ามาใช้ 
  ๒.๑ กํากับดูแลให้กําลังพล และหน่วยให้มกีารประหยัดน้ําและไฟฟ้าอย่างจริงจัง ทั้งชี้แจง ให้ความรู ้
  ๒.๒ มีการควบคุมการใช้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น เริ่มจากทําการติดต้ังมิเตอร์การใช้น้ํา/ไฟฟ้า 
เพื่อที่ผู้ใช้จะได้รับข้อมูล จํานวนยูนิต/หน่วย ที่ใช้จริง เพื่อทีจ่ะได้ทําการควบคุมการใช้ต่อไป  
 ๓. การใช้ยุทโธปกรณ์มีอนุมัติชัดเจน ใน กช. โดย จก.กช. นอก กช. โดยผู้มีอํานาจ 
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 ๔. มาตรฐานการซ่อมบํารุง (ความปลอดภัย คู่มือ ขั้นตอน การแก้ปัญหา) 
  ๔.๑ ใหม้ีการแก้ไขระเบียบที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมยัตามสภาพความเป็นจริงของกองทัพ ณ 
ปัจจุบัน อีกทั้งต้องมีความอ่อนตัว ลดขั้นตอนการปฏิบัติ เพื่อความรวดเร็ว 
  ๔.๒ จัดหาเครื่องมือซ่อมทีม่ีความทันสมยั เพื่อสร้างความปลอดภัย และความมัน่ใจแก่ช่างของ
หน่วยทุกระดับ 
 ๕. ดําเนินการจําหน่ายยุทโธปกรณ์ที่ล้าสมัย - ให้มีการตรวจสภาพยุทโธปกรณ์ของหน่วยที่มีอายุการใช้
งานมานาน เร่งให้ดําเนินการตามขั้นตอนจนนําไปสู่การจําหน่ายของยุทโธปกรณ์นั้นๆ เพื่อที่ กช. จะได้
พิจารณาแบบ รุ่นที่มีประสทิธิภาพและมีความทันสมัยกว่ามาทดแทนใหห้น่วยต่อไป ตาม นโยบายที่ จก.กช.ได้
ให้ไว้ เช่น เครือ่งตรวจค้นที่ใช้งานมานานยุทโธปกรณ์ที่สามารถนําไปช่วยงานบรรเทาสาธารณภัย 
 ๖. ระบบส่งกําลังที่มีประสทิธิภาพรวดเร็ว - โดยการลดขั้นตอนในระบบส่งกําลังที่ล่าช้า เช่น การ
กําหนดให้ผู้ประกอบการส่ง สป. ที่จัดหาใหม่ ณ บชร. ต่างๆ 
 ๗. ดําเนินการดูแลบ้านพักและเขตสุขาภิบาลให้มีความสะดวก และน่าอยู่ 
 ๘. ดูแลรักษาที่ดินของ กช. ไม่ให้ถูกบุกรุก หรือไม่ให้ถูกทําลายทรพัยากรธรรมชาติ โดยการจัดชุด
ลาดตระเวน ซึ่งคัดเลือกกําลังพลที่มีคุณภาพ และผ่านการอบรมความรู้ด้านกฎหมาย พร้อมจัดทาํโครงการ
ต่างๆ รองรับชัดเจน เพื่อลดปัญหาการบุกรุก 
  ๘.๑ มีการอบรมชี้แจงเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารให้เข้าใจขั้นตอนการดําเนินงานที่ จก.กช. ได้กําหนดไว้
อย่างแท้จริง 
  ๘.๒ มีการถ่ายทอดข้อมูล ความรู้ แนวทางการดําเนินการ ให้ผูท้ี่เริ่มเขา้มาทํางานด้านที่ดินใหม่โดย
ต่อเนื่อง 
  ๘.๓ มกีารสร้างจิตสํานึกให้กับเจ้าหน้าที่ที่ทํางานให้รักหวงแหนที่ดินของรัฐ เป็นข้าราชการที่มี
ศักด์ิศรี อย่าเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 
  ๘.๔ ผู้บังคับบัญชาต้องกํากับดูแลอย่างจริงจัง สร้างขวัญและกําลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน ไม่กลัว
อํานาจมืดที่มองไม่เห็น อันจะเป็นตัวอย่างให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดกําลังใจทํางาน 
  ๘.๕ ดําเนินการโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่ใหห้วงแหน
ทรัพยากรธรรมชาติ ใหป้ระชาชนอยู่กับธรรมชาติได้โดยที่ไม่ต้องไปทําลาย สรา้งการมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชนให้มีความเข้มแข็ง 
 
งานที่ได้ดําเนนิการไปแล้ว 
 ๑. ได้ดําเนินการปรับปรุงคู่มือ การแบ่งประเภทการซ่อมบํารุง การปรับระดับการซ่อมบํารุง และ การโอน
การซ่อมบํารุง 
 ๒. ใน กคช.กช. และ ช.๒๑ ได้ดําเนินการพัฒนาระบบการจัดเก็บฐานข้อมูล โดยใช้ระบบสารสนเทศ เพื่อ
ความสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย สําหรับการปฏิบัติงานในเรื่อง ความต้องการ การแจกจ่าย การซ่อมบํารุง 
 ๓. งานซ่อมเครื่องมือ/ยุทโธปกรณ์สายช่าง ให้หน่วยมีขีดความสามารถพร้อมรบ ไม่ตํ่ากว่า ๖๕% โดย
เฉลี่ย 
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แผนการดาํเนนิการต่อไป 
 ๑. ดําเนินการจําหน่ายยุทโธปกรณ์ที่ล้าสมัย เพื่อให้สามารถเสนอความต้องการยุทโธปกรณ์ใหม่ๆที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ และเทคโนโลยีในยุคปัจจุบัน โดยให้ความสําคญักับยุทโธปกรณ์มีความเร่งด่วนต้องที่
ใช้ในสถานการณ์ปัจจุบัน เช่น การบรรเทาสาธารณภัย และเครื่องตรวจค้นทุ่นระเบิด 
 ๒. ดําเนินการในเรื่องงานซ่อมเครื่องมือ/ยุทโธปกรณ์สายช่าง ให้หน่วยมีขีดความสามารถพร้อมรบ ไม่ตํ่า
กว่า ๘๐% โดยเฉลี่ย 
 ๓. ดําเนินการจัดส่ง สป. สาย ช. ให้กับทุกกองทัพภาค ณ บชร. โดยเฉพาะ สป. ที่มอีายุการใช้งานจํากัด 
เช่น ยางรถยนต์ สี และแบตเตอรี่ 
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บทที่ ๕ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกิจการพลเรือน 
 
วิสัยทัศน์ กช. 
 กช. เป็นกลไกของ ทบ. ด้านกิจการทหารช่าง ที่มีความพร้อมในการป้องกันประเทศ การพัฒนาประเทศ 
และ การช่วยเหลือประชาชน เพื่อนําไปสู่ความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ประชาชน 
อย่างยั่งยืน 
 
เป้าหมายด้านกิจการพลเรือน 
 ๑. การดําเนินการในภาพรวม - สามารถดําเนินการด้านกิจการพลเรือนในส่วนที่เกีย่วข้อง ได้ครอบคลุม
ทุกภารกิจ 
 ๒. การปฏิบัติการกิจการพลเรือน 
  ๒.๑ ส่วนราชการพลเรือน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนมีความสัมพันธ์ที่ดี และให้การสนับสนนุ
ภารกิจ ทั้งการดําเนินการและทรัพยากรต่างๆ ใหแ้ก่ กช. ได้เป็นอย่างดี 
  ๒.๒ ประชาชนและมวลชนมีความสัมพันธ์ที่ดี และให้การสนับสนุนภารกิจ ทั้งการดําเนินการและ
ทรัพยากรต่างๆ ให้แก่ กช. ได้เป็นอย่างดี 
  ๒.๓ สามารถสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน ในพื้นที่
ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒.๔ สนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงมีความเป็นอยู่ที่ดี 
  ๒.๕ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสําคัญของชาติ เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาทรัพยากรธรรมชาติ ป่า
ไม้ และสิ่งแวดล้อมถูกทําลาย 
 ๓. การปฏิบัติการจิตวิทยา - ส่วนราชการพลเรือน ประชาชน และชุมชน ในพื้นที่รอบค่าย พ้ืนที่
ปฏิบัติการ (พ้ืนที่ปฏิบัติงานก่อสร้าง และ พ้ืนที่ราชพัสดุ) มีความรู้ความเข้าใจ และ สามารถสนบัสนุนการ
ดําเนินการของ กช. เป็นอย่างดี 
 ๔. การประชาสัมพันธ์ 
  ๔.๑ การดําเนินการด้านการประชาสัมพันธ์ของ กช. จะต้องครอบคลุมทัง้งาน เสนาสนเทศ, ประชา
สนเทศ และชมุชนสัมพันธ์โดยมีการดําเนินการอย่างเป็นระบบ 
  ๔.๒ กําลังพลของ กช. มีความเข้าใจและรบัทราบนโยบายของผู้บังคับบัญชาและการดําเนินการของ 
กช.ได้อย่างถูกต้อง 
  ๔.๓ ผู้บังคับบัญชาและกําลังพล ใน ทบ.รับทราบข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจและการดําเนินการต่างๆ 
ของ กช.ได้เป็นอย่างดี 
  ๔.๔ ประชาชนทั่วไปรับทราบข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจและการดําเนินการต่างๆ ของ กช. ได้เปน็
อย่างดี 
  ๔.๕ ชุมชนในพื้นที่ รอบค่ายและในพื้นที่รบัผิดชอบของหน่วยรับทราบข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจและ
การดําเนินการต่างๆ ของ กช.ได้เป็นอย่างดี 
  ๔.๖ สื่อมวลชนต้องเป็นพันธมิตรและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ กช. และพร้อมนําเสนอข่าวของหน่วยไป
ในทิศทางที่ต้องการ 
 ๕. การเสริมสร้างอุดมการณ์ 
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  ๕.๑ กําลังพล/ครอบครัว มคีวามเชื่อมั่น, ศรัทธา, มีความสํานึกที่ดีเกี่ยวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข, มีความรัก-ความสามัคคี รวมทั้งมีความจงรักภักดี เทิดทูนและ
ปกป้องสถาบัน 
  ๕.๒ ประชาชนในพื้นที่รอบค่ายและพื้นที่ปฏิบัติการมีความเชื่อมั่น, ศรัทธา, มีความสํานึกทีดี่
เกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข, มีความรัก-ความสามัคคีรวมทั้ง
มีความจงรักภักดี เทิดทูนและปกป้องสถาบัน 
   
การพัฒนา กช. เพื่อความเป็นเลศิ 
 ๑. การดําเนินการในภาพรวม - จัดต้ัง กองกิจการพลเรือน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน
ได้ครบทุกภารกิจ 
 ๒. การปฏิบัติการกิจการพลเรือน 
  ๒.๑ สนับสนุนส่วนราชการพลเรือน ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน เมื่อได้รับการร้องขอ ทั้งนี้จะต้องไม่
กระทบต่อภารกิจของ ทบ. 
  ๒.๒ ดําเนินการ ศูนย์ประสานงานมวลชน กรมการทหารช่าง ให้เห็นผลเป็นรูปธรรม 
  ๒.๓ มีแผนการดําเนินการด้านมวลชนในพื้นที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน เช่น การช่วยประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อน, จัดกิจกรรมสร้างสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการ 
  ๒.๔ จัดต้ังเครือข่ายมวลชนของ กช. ในพื้นที่รอบค่ายและในพื้นที่รับผิดชอบ 
  ๒.๕ จัดต้ังเครือข่ายมวลชนทหารกองหนุนของหน่วย 
  ๒.๖ ส่งเสรมิการท่องเที่ยวในเขตทหารโดยสร้างจุดดึงดูดที่น่าสนใจ 
  ๒.๗ วางแผนการใช้กําลังพลและยุทโธปกรณ์ในการบรรเทาสาธารณภัยอย่างเป็นระบบ ทั้งก่อน 
ระหว่าง และหลัง เกิดเหตุในด้านงานกิจการพลเรือน ร่วมกับฝ่ายยุทธการ 
  ๒.๘ จัดกิจกรรมอบรมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่รอบค่าย 
  ๒.๙ จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพชุมชน 
  ๒.๑๐ จัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกัน บําบัดรักษา และการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ภายในหน่วย และ 
ชุมชนของหน่วย 
  ๒.๑๑ จัดกิจกรรมปลูกป่า รวมทั้งรณรงค์ป้องกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติ 
 ๓. การปฏิบัติการจิตวิทยา 
  ๓.๑ จัดต้ังชุดมวลชนสัมพันธ์ กช. เพื่อพบปะ และเสรมิสร้างความเข้าใจในพื้นที่รอบค่ายและพื้นที่
ปฏิบัติการ 
  ๓.๒ นขต.กช.และ ช.พัน.๕๑ จัดชุดมวลชนสัมพันธ์ของหน่วย โดยการ ปจว. ให้ดําเนินการผ่านศูนย์
ประสานงานมวลชนของหน่วย 
  ๓.๓ จัดทําแผนการ ปจว. ในพื้นที่รอบค่ายและพื้นที่ปฏิบัติการ 
 ๔. การประชาสัมพันธ์  
  ๔.๑ จัดต้ัง สว่นประชาสัมพันธ์ กช. โดยจัดให้มีบุคลากรที่รับผิดชอบรวมทั้งอุปกรณ์ทีใ่ช้ในด้านการ
ประชาสัมพันธ์ 
  ๔.๒ จัดทําแผนประชาสัมพันธ์ กช.เพื่อให้การดําเนินการเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ 
  ๔.๓ จัดต้ัง ชุดช่างภาพสนาม (Combat Camera) ในทุกหน่วยเพื่อให้สามารถจัดทาํสกรู๊ปข่าวและ
ส่งข่าวพร้อมภาพปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ 
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  ๔.๔ จัดทํา รปจ. ในการส่งข่าวไปยังสื่อมวลชนทั้งส่วนท้องถิ่น, ส่วนกลาง, ศูนย์ประชาสัมพันธ์ ทบ. 
และสถานีวิทยุกองทัพบก 
  ๔.๕ จัดทํารายการ ผู้บังคับบัญชาพบกําลังพล, รวมทั้งสกู๊ปภารกิจที่สําคัญของ กช. โดยออกอากาศ
ทาง ระบบเคเบิ้ลของหน่วย 
  ๔.๖ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารของ กช. ทางเสียงตามสายและตัวว่ิงทางเคเบิ้ลทีวีของหน่วย 
  ๔.๗ จัดต้ังชุด วิทยากรเสนาสนเทศเพื่อแจ้งข่าวสารและนโยบายของผู้บังคับบัญชาไปยังกําลังพล
ของหน่วย 
  ๔.๘ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับ ศปช.ทบ. และ สลก.ทบ. 
  ๔.๙ จัดทําเอกสารเผยแพร่เพือ่นําไปประชาสัมพันธ์และแจกจ่ายในที่ประชุม นขต.ทบ. 
  ๔.๑๐ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจและการดําเนินการของ กช. ทางสถานีวิทยุชุมชน 
  ๔.๑๑ นขต.กช. และ ช.พัน.๕๑ จัดชุดมวลชนสัมพันธ์ จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์และกระจาย
ข่าวสารภารกิจและการดําเนินการของ กช. 
  ๔.๑๒ จัดต้ังเครือข่ายสื่อมวลชนทั้งในส่วนท้องถิ่นและในส่วนกลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ททบ. และ
ช่อง ๗ เพื่อให้สามารถกระจายข่าวสารของ กช.ได้เป็นอย่างดี 
  ๔.๑๓ พบปะเยี่ยมเยียนสื่อมวลชน ผู้บริหาร และ กองบรรณาธิการ อย่างสม่ําเสมอ 
  ๔.๑๔ จัดทําของที่ระลึกแจกจ่ายให้กับสื่อมวลชนในโอกาสพิเศษ เช่น วันทหารช่าง, วันปีใหม่ เป็น
ต้น 
  ๔.๑๕ จัดพบปะสื่อมวลชน (Press Meeting) ในโอกาสที่เหมาะสม 
  ๔.๑๖ จัดต้ังศูนย์ประสานงานสื่อมวลชน (Press Meeting) โดยให้มีสิง่อํานวยความสะดวกสําหรับ
สื่อมวลชนพร้อมภายในศูนย์ 
 ๕. การเสริมสร้างอุดมการณ์ 
  ๕.๑ จัดทําแผนการปลกูฝังอุดมการณ์ของชาติ/การเทิดทูนและปกป้องสถาบันให้กับกําลังพล/
ครอบครัวและประชาชนในพื้นที่ รอบค่ายและพื้นที่ปฏิบัติการ 
  ๕.๒ นขต.กช. และ ช.พัน.๕๑ ต้องนําแผนไปปฏิบัติอย่างจริงจังให้เห็นผลเป็นรูปธรรม 
  ๕.๓ ริเริ่มหรอืเป็นองค์กรนําจัดกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติและ
จิตสํานึกด้านความมั่นคง 
  ๕.๔ เข้าร่วมสง่เสริมและสนบัสนุนการจัดกิจกรรมของหนว่ยงานพลเรือนอื่นๆ 
  ๕.๕ จัดการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้เกิดความรักความสามัคคมีีอุดมการณ์รักชาติและเสริมสร้าง
จิตสํานึกด้านความมั่นคง 
  ๕.๖ จัดการประชาสัมพันธ์ พระราชกรณียกิจและพระราชดํารัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
  ๕.๗ จัดต้ังเครือข่ายประชาชนปกป้องสถาบันในพื้นที่รับผิดชอบ โดยใช้ ศูนย์ประสานงานมวลชน 
กรมการทหารช่าง เป็นหน่วยขับเคลื่อน 
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บทที่ ๖ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านปลัดบัญช ี

 
วิสัยทัศน์ กช. 
 กช. เป็นกลไกของ ทบ. ด้านกิจการทหารช่าง ที่มีความพร้อมในการป้องกันประเทศ การพัฒนาประเทศ 
และ การช่วยเหลือประชาชน เพื่อนําไปสู่ความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ประชาชน 
อย่างยั่งยืน 
 
เป้าหมายด้านยุทธการ 
 เป้าหมายการดําเนินงานด้านงบประมาณ เพื่อให้บรรลยุุทธศาสตร์การพัฒนา กช. คือ “ความพร้อมด้าน
งบประมาณ” 
 หมายถึง ความสามารถในการสนับสนุนงบประมาณ ใหห้น่วยสามารถปฏิบัติงานได้ทุกภารกิจ ทุกที่ ทุก
เวลา อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายอัตราการเบิกจ่าย
ของรัฐบาลได้อย่างประหยัด ถูกต้อง ทันเวลา โปร่งใสตรวจสอบได้ และสามารถรายงานผลตรวจสอบวิเคราะห์
ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและตรงเวลา 
 
ปัญหาและอุปสรรค 
 สถานการณ์ ปัญหา และ อุปสรรค ที่เกิดขึน้ในมุมมองด้านงบประมาณที่ทําให้ไมส่ามารถไปถึงเป้าหมาย  
 ๑. อัตราการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาลกําหนด 
  ๒. ได้รับมอบภารกิจตามนโยบายรัฐบาลเพิ่มเติมจากงานประจํา 
 ๓. เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจการจัดทําแผนการใชจ้่ายให้สอดคลอ้งกับการขอเงินประจํางวด 
  ๔. ผู้รับผิดชอบบริหารงบประมาณในแต่ละกลุ่มงบงานยังไม่มีการควบคุมภายในที่ดี 
 ๕. กําลังพลส่วนใหญ่ยังไม่มจีติสํานึกด้วยตนเองในการช่วยกันประหยัดพลังงาน   
  ๖. ขาดการกํากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงาน 
 
การพัฒนา กช. เพื่อความเป็นเลศิ 
 แนวความคิด และ นโยบายด้านงบประมาณในการพัฒนาด้านงบประมาณ เพื่อให้บรรลุยุทธศาสตรก์าร
พัฒนา กช. 
 ๑. ดําเนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้ทันตามกําหนดเวลา - หน่วยเจ้าของงบประมาณ เมื่อได้รับการสั่ง
จ่ายหรือได้รับอนุมัติเงินประจํางวดมาแล้ว ต้องเร่งรัดดําเนินการผูกผันงบประมาณ การตรวจรับ และการ
เบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการปฏิบัติและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และทันตามระยะเวลาของเงินประจํางวด 
ซึ่งจะมีผลการเบิกจ่ายได้ทันภายในปีงบประมาณ เป็นไปตามเป้าของรัฐบาลที่กําหนดไว้ ซึ่งถือว่าเป็นตัวช้ีวัด
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วย ปี ๕๔ มีผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๙๘.๗๔ ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่รัฐบาล
กําหนดอยู่ที่ร้อยละ ๙๓และ ปัจจุบันปี ๕๕ เมื่อสิ้นไตรมาส ๓ มีผลการเบิกจ่ายอยู่ที่ร้อยละ ๕๓ คาดการณ์ว่า 
ณ สิ้นปีงบประมาณจะสามารถเบิกจ่ายทันตามกําหนดเวลา 
 ๒. กํากับการใช้งบประมาณให้ประหยัด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 
เป็นระเบียบในการบริหารงบประมาณที่ ทบ.ได้กําหนดให้หน่วยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ก่อนใช้จ่าย
งบประมาณ ต้องมีการตรวจสอบว่ามีงบประมาณรองรับและเพียงพอหรือไม่ ชอบด้วยกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ 
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คําสั่งของทบ. และในแต่ละกลุ่มงบงานซึ่งมีหน่วยรับผิดชอบการบริหารต้องมีการตรวจกํากับดูแลการใช้จ่ายให้
เป็นไปตามแผน เป้าหมายและวัตถุประสงค์ และมีการออกแบบ การควบคุมภายในที่ดี จะช่วยให้มีการใช้
งบประมาณได้อย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ทําใหห้น่วยบรรลุ
ภารกิจอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ทุกหน่วยกองฝ่าย ต้องกํากับการใช้ให้เป็นไปตามแผน การใช้จ่าย 
ต้องประหยัด เหลือส่งคืนทันที ต้องประมาณการการใช้จ่ายได้ใกล้เคียงกับการปฏิบัติจริง 
 ๓. นํามาตรการประหยัดพลังงานมาใช้ - ระดับความสําเร็จของการดําเนินการ ตามมาตรการประหยัด
พลังงาน เป็นหนึ่งใน กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามมติ ครม. ทีทุ่กสว่นราชการจะต้องปฏิบัติ
ตาม โดยมีเกณฑ์ประเมินผล ว่าหน่วยมีการดําเนินการในเรื่องต่อไปนี้หรือไม่ มีการจัดต้ัง “คณะทํางานลดใช้
พลังงาน” มีการจัดทํา “แผนปฏิบัติการลดการใช้ไฟฟ้า, การใช้น้ําประปา” ข้อมูลปรมิาณการใช้ไฟฟ้า (kWh) 
ข้อมูลปริมาณการใช้น้ําประปา ๓ ปีย้อนหลัง ปริมาณการใช้ไฟฟ้า และน้ําประปาไม่เปลี่ยนแปลง ประหยัด
ไฟฟ้าและน้ําประปาได้ มากกว่าร้อยละ ๐ ถึง ร้อยละ ๑๐ เนื่องจากหน่วยได้รับงบประมาณเพียงร้อยละ ๗๐ 
ของความต้องการค่าสาธารณูปโภคท่ีเสนอขอในแต่ละป ี ซึ่งไม่เพียงพอ ดังนั้นหน่วยต้องมีมาตรการประหยัด 
และสร้างจิตสาํนึกในการประหยัดพลังงานให้เป็นรูปธรรม 
 ๔. ส่งเสริมใหห้น่วยจัดทําโครงการและคําของบประมาณ เพื่อนํามาพัฒนาหน่วยในด้านต่างๆ  
ความเข้าใจในการบริหารโครงการ เริ่มต้ังแต่การจัดทําคําขอตั้ง/เสนอความต้องการงบประมาณ ถ้ามีการ
ส่งเสริมใหห้น่วยรองสามารถ จัดทําโครงการให้สอดคล้องกบัแผนแม่บทการพัฒนาหน่วย/เหล่า กับแนวทางการ
พัฒนากองทัพแล้ว ก็จะผ่านการพิจารณาให้เป็นโครงการเริ่มใหม่ได้ ปัจจุบันหน่วยยังมีความต้องการพัฒนา
หน่วยให้มีความสมบูรณใ์นดา้นอาคารโรงเรือน โรงเก็บยานพาหนะยุทโธปกรณ์เครื่องมือสายช่างซึ่งเป็น
ยุทโธปกรณ์พิเศษราคาแพง ดังนั้นหน่วยจําเป็นต้องมีความเข้าใจในระบบงานส่งกําลังบํารุงด้วย ว่า ถ้าไม่มีการ
เสนอความต้องการจากหน่วย หรือไม่มีการเสนอขอในรปูของการเขียนโครงการ วงรอบของการส่งกําลังบํารุง
ในระบบการจัดหาจะไม่เกิดขึ้น การเตรียมการสนับสนนุงบประมาณจาก ทบ.ก็จะไม่มีเช่นเดียวกัน เนื่องจาก 
ทบ.ได้รับงบประมาณในแต่ละปีจํากัดความเร่งด่วนในการขออนุมัติโครงการที่ไม่ใช่งานนโยบาย ทางยุทธการ 
และเป็นไปตามแผนพัฒนาของ ทบ. แต่ถือว่ามีความจําเป็น ถ้า ทบ. มีงบประมาณเพียงพอ 
 
งานที่ได้ดําเนนิการไปแล้ว 
 ผลงานที่ได้ดําเนินไปแล้วด้านงบประมาณ 
 ๑. กําลังปรับปรุง รปจ. ตอนที่ ๕ (กองโครงการและงบประมาณ) เนื่องจาก รปจ. เดิมที่มีอยู่เป็นระบบ
งบประมาณแบบเดิม รผกง. ซึ่งปัจจุบันเปน็ระบบงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ต้องใหส้อดคล้อง
กับระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการงบประมาณ ๒๕๔๗ เพื่อให้ทกุหน่วยได้เข้าใจในการปฏิบัติงานของ กปช.กช. และ 
เป็นคําแนะนําในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสายการงบประมาณได้อย่างดี  
 ๒. กําลังปรับปรุงการบันทึก การเรียกดูรายงานสถานการขอใช้ การผกูพัน การเบิกจ่ายในคอมพิวเตอร์ 
อย่างเป็นปัจจุบัน และการพิมพ์รายงานตามแบบฟอร์ม ทบ. เป็นรายเดือน รายไตรมาส และสิ้นปีงบประมาณ 
ของงบประมาณที่ กช.ได้รับการจัดสรรประจําปี หรือเพิ่มเติม เนื่องจากเดิมเจ้าหน้าที่มีการบันทึกการควบคุม
งบประมาณโดยใช้แผ่นการ์ดเหลือง เมื่อสิน้เดือน สิ้นไตรมาสต้องนําตัวเลขการใช้จ่ายมากรอกในแบบฟอร์ม
ของ ทบ. เองโดยใช้โปรแกรม EXCEL แต่ปัจจุบัน กปช.กช. สามารถเรียกดูรายงานสถานภาพของงบประมาณ
ในเครื่องคอมฯ ได้เป็นปัจจุบัน และจะประมวลผลและพมิพ์แบบฟอร์มรายงานออกมาได้เองเมื่อสั่ง สามารถทํา
ให้ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และ ผูบั้งคับบัญชาสามารถติดตามดูรายงานสถานภาพของ
งบประมาณที่หน้าจอคอมฯได้อย่างเป็นปัจจุบันและพิมพ์เป็นเอกสารเรียกดูได้ทันทีเช่นเดียวกัน 
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แผนการดาํเนนิการต่อไป 
 แผนงานที่จะดําเนินการต่อไปในด้านงบประมาณ  
  ๑. จะปรับปรุงและระเบียบ กช.ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๐ ใหส้อดคล้องกับระเบียบ ทบ.ว่าด้วย
การงบประมาณ ๒๕๔๗ 
 ๒. นําระบบ PMQA มาปรับใช้กับการบริหาร กช. - ด้านการพัฒนาระบบราชการ ได้มีการกําหนดให้
เสริมสร้างหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถและมาตรฐานการบริหารจัดการ
ของส่วนราชการให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลในระดับโลก จากแนวคิดและเกณฑร์างวัลคุณภาพแห่งชาติที่
ต่างประเทศใช้ได้ผลดี นํามาปรับแต่งให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย กําหนดเป็น เกณฑ์รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public 
Sector Management Quality Award : PMQA) การส่งเสริมใหส้่วนราชการนํา เกณฑ์คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐหรือที่เราเรียกสั้นๆ ว่า PMQA ไปใช้เป็นแนวทางในการประเมินองค์กรด้วยตนเอง และปรับปรุง
อย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานไปสู่มาตรฐานระดับสากล สํานักงาน ก.พ.ร. ได้กําหนดเปน็
ประเด็นการประเมินผลและตัวช้ีวัดในกรอบการประเมินผลส่วนราชการซึ่งจะต้องมีการจัดทําคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการประจําปี ต้ังแต่ปีงบประมาณ ๔๙ เป็นต้นไป เป็นเครื่องมือในการกระตุ้นให้บุคลากรมีแรงจูงใจ
ในการร่วมกันปฏิบัติงานเพื่อผลของหน่วยงาน 
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บทที่ ๗ 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการก่อสรา้ง 

 
วิสัยทัศน์ กช. 
 กช. เป็นกลไกของ ทบ. ด้านกิจการทหารช่าง ที่มีความพร้อมในการป้องกันประเทศ การพัฒนาประเทศ 
และ การช่วยเหลือประชาชน เพื่อนําไปสู่ความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ ประชาชน 
อย่างยั่งยืน 
 
เป้าหมายด้านการก่อสร้าง 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา กรมการทหารช่าง และ หน่วย/เหลา่ทหารช่างด้านการก่อสร้าง (กกส.กช.) 
 ๑. เป้าหมายการดําเนินงาน กกส.กช. เพื่อให้บรรลุยุทธศาสตร์การพัฒนา กช. และหน่วย/เหล่า ช. ใน
ส่วนของ กองการก่อสร้าง กรมการทหารช่าง ได้พิจารณาแล้ว มีเป้าหมายเพื่อให้บรรลุยุทธศาสตร์การพัฒนา 
กช. และหน่วย/เหล่า ช. โดยให้มีความเปน็เลิศในด้านงานก่อสร้าง และสามารถปฏิบัติงานช่างได้ในทุกรูปแบบ 
ในทุกพ้ืนที่ และ ในทุกสถานการณ์ สามารถสนับสนุนภารกิจการพัฒนาประเทศ ของ ทบ. และ รัฐบาล ดังนี้ 
  ๑.๑ จัดทําราคากลาง กช. : ต้องทราบวิธีการคํานวณราคากลางที่เป็นมาตรฐานของทางราชการ ใน
รูปแบบของ กช. 
  ๑.๒ มาตรฐานการปฏิบัติงานช่าง : ต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานการก่อสร้างเป็นที่
ยอมรับโดยทั่วกันทั้งทางทหารและทางพลเรอืน กําลังพลมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติต่างๆ 
เป็นไปตามคําสั่ง กฎ ระเบียบ ข้อกําหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
   ๑.๒.๑ มาตรฐาน ISO 
    ๑.๒.๑.๑ ISO ๙๐๐๐ : ระบบการบริหารงานคุณภาพ : มีมาตรฐานการปฏิบัติงานช่าง 
    ๑.๒.๑.๒ ISO ๑๔๐๐๐ : มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม : มาตรฐานการจัดการ
สิ่งแวดล้อมใหม้ีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (อนุกรม มอก. ๑๘๐๐๐ มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย) 
   ๑.๒.๒ คําสั่ง กฎ ระเบียบ ข้อกําหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 
    ๑.๒.๒.๑ ระเบยีบ ทบ. ว่าด้วยการส่งกําลังบํารุง 
    ๑.๒.๒.๒ ระเบยีบสํานักนายกฯ ว่าด้วยการพัสดุ 
    ๑.๒.๒.๓ ข้อกาํหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง 
  ๑.๓ การนําเสนอโครงการเพื่อการแก้ไขปัญหา พัฒนาหน่วย และ เตรยีมการสําหรับงานพัฒนาใน
อนาคต : ให้สามารถเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนนุงบประมาณเพื่อการป้องกันและแก้ไขปญัหา เพื่อ
การพัฒนาสร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับหน่วย และ เพื่อรองรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคต 
  ๑.๔ ประสานความร่วมมือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง : มีการประสานความร่วมมือ ข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานก่อสร้างและระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานร่วมกันกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ระหว่าง 
กช., ยย.ทบ., หน่วย ช. ทภ., หน่วยทหารช่างของ บก.ทท., และส่วนราชการรัฐวิสาหกจิที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.๕ บทเรียน และองค์ความรู้การก่อสร้าง : มีการรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้าง สามารถ
ถ่ายทอดเพื่อเป็นประโยชน์ในการนําไปใช้ปฏิบัติงานให้มีความสําเร็จถูกต้องเป็นมาตรฐาน และพัฒนาเป็นหลัก
นิยมของทหารช่างในการปฏิบัติงานก่อสร้างต่อไป 
 



 - ๒๘ -

ปัญหาและอุปสรรค 
 สถานการณ์ ปัญหา และ อุปสรรคที่เกี่ยวขอ้งตามสายงาน (การดําเนินการในสายงานในห้วงที่ผ่านมา) 
 ๑. การจัดทําราคากลาง กช. 
  ๑.๑ สถานการณ์ กช.ในฐานะหน่วยเหล่าสายวิทยาการที่รับผิดชอบการตรวจสอบประมาณการและ
แผนจัดหาของหน่วย ช. ใน ทบ. ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานก่อสร้างของหน่วย ช. จํานวน ๒ ครั้งทีผ่่าน
มา โดยเชิญหน่วยที่เกี่ยวข้องมาสัมมนา มกีารแบ่งกลุ่มสมัมนาและฝึกการจัดทําประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ
ราคาต่อหน่วย (Unit Cost) เพื่อให้เกิดความเข้าใจสามารถนําไปปฏิบัติได้ โดย กช.ได้ให้หน่วย ช. ต่างๆ 
ทดลองการจัดทําประมาณราคาค่าก่อสร้างในรูปแบบราคาต่อหน่วย (Unit Cost) โดยยึดรูปแบบและ
แบบฟอร์มการจัดทําของกรมบัญชีกลางเป็นหลักควบคู่กับการจัดทําประมาณการรูปแบบเดิม ต้ังแต่วันที่ ๑ 
ต.ค. ๕๒ เป็นต้นมานอกจากนี้ กช.ได้จัดชุดตรวจเยี่ยมให้คําแนะนําหน่วย ทภ.๑ - ๔ เกี่ยวกับการจัดทํา
ประมาณราคางานก่อสร้างในรูปแบบราคาต่อหน่วย (Unit Cost) เพื่อให้หน่วยจัดทําให้ถูกต้องสอดคล้องกับ
ของ ทบ.  
  ๑.๒ ปัญหาและอุปสรรค 
   ๑.๒.๑ มีการปรับเปลี่ยนหลกัเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง ของกรมบญัชีกลาง 
ตามมติ ครม. เมื่อ ๖ ก.พ. ๕๐ เป็น หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้าง ของกรมบัญชีกลาง ตามมติ 
ครม. เมื่อ ๑๓ มี.ค. ๕๕ ทําให้เกิดความล่าช้าในการดําเนินการจัดทําแนวทางการคํานวณราคากลาง กช. 
   ๑.๒.๒ การประยุกต์ใช้ประมาณการตามหลักเกณฑ์การคาํนวณราคากลางงานก่อสร้าง ของ
กรมบัญชีกลาง ให้สอดคล้องกับประมาณการรูปแบบราคาต่อหน่วย (Unit Cost) ของทหารช่าง มีการสัมมนา
และทดลองใช้เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์หลายครั้ง เพื่อหาข้อบกพร่อง ข้อแก้ไข และนํามาปรับปรุงให้ดีขึ้น ทําให้
ต้องใช้เวลาในการดําเนินการค่อนข้างนาน 
   ๑.๒.๓ งานประจําและงานเร่งด่วนมีเป็นจํานวนมากทําใหข้าดความต่อเนื่องในการดําเนินการ 
 ๒. มาตรฐานการปฏิบัติงานช่าง 
  ๒.๑ สถานการณ์ กกส.กช. ได้ดําเนินการจัดทําหัวข้อการตรวจมาตรฐานงานก่อสร้าง เพื่อให้หน่วย 
ช. ใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้าง เพื่อให้มีความเป็นมาตรฐานเดียวกัน และได้จัดทํา
มาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน เพื่อให้หน่วยนําไปใช้ในการปฏิบัติงานก่อสร้าง  
  ๒.๒ ปัญหาและอุปสรรค 
   ๒.๒.๑ หน่วยมีการใช้มาตรฐานในการควบคุมงานก่อสร้างแตกต่างกัน 
   ๒.๒.๒ หน่วยไม่รู้ทิศทาง เรื่องมาตรฐานงานก่อสร้างที่ชัดเจน 
   ๒.๒.๓ ทัศนคติความเคยชินของกําลังพลกับการปฏิบัติงานตามความเชื่อแบบเดิมๆ ก่อให้เกิด
ความประมาทและมีมาตรฐานที่แตกต่าง 
   ๒.๒.๔ กําลังพลรุ่นใหมม่ักหลีกเลี่ยงความลําบากต้องการความสุขสบายขาดความใสใ่จใน
รายละเอียดการปฏิบัติ 
 ๓. การนําเสนอโครงการเพื่อการแก้ไขปัญหา พัฒนาหน่วย และเตรียมการสําหรับงานพัฒนาในอนาคต 
  ๓.๑ สถานการณ์ กกส.กช. ได้ดําเนินการเขียนโครงการเพื่อแก้ปัญหาน้ําท่วมขังภายในหน่วยทหาร
ของ ทบ. เพือ่ไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของกําลังพลและของทางราชการ ตลอดจนความเสียหายต่อ
ระบบสาธารณูปโภคภายในหน่วยทหาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งถนน ซึ่งมักเกิดการชํารุดเนื่องจากระบบระบายน้ํา
ไม่สมบูรณ ์และ กกส.กช. กําลังดําเนินการเขียนโครงการปรับปรุงถนนภายในหน่วยทหาร ระยะที่ ๒ เนื่องจาก 
หน่วยต่างๆ ใน ทบ. ยังมคีวามต้องการปรับปรุงถนนอีกเป็นจํานวนมาก สําหรับการเขียนโครงการในอนาคต 
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ประกอบด้วย โครงการทีเ่กี่ยวกับการป้องกันและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในค่ายฯ, โครงการเพื่อการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลภายในค่ายฯ และทางวิศวกรรมพื้นที่เสี่ยงภัย, โครงการเพื่อรองรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องใน
อนาคต 
  ๓.๒ ปัญหาและอุปสรรค 
   ๓.๒.๑ งานประจําและงานเร่งด่วนมีจํานวนมาก ทําให้การเขียนโครงการไม่ต่อเนื่อง 
   ๓.๒.๒ โครงการบางโครงการต้องการข้อมูล จากหน่วยต่างๆ ในกองทพับก และ หน่วยงาน
ราชการภายนอก ทําให้ต้องใช้เวลาในการดําเนินการ 
 ๔. ประสานความร่วมมือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
  ๔.๑ สถานการณ์ กกส.กช. ได้ประสานความร่วมมือกับ ยย.ทบ. ในเรื่องแบบก่อสร้าง, ราคาค่า
ก่อสร้างแบบราคาต่อหน่วย (Unit Cost) ของ ยย.ทบ., ผังบริเวณของค่ายต่างๆ, งานขึ้นทะเบียนประวัติอาคาร
ของทางราชการ, งานระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานและขอ้มูลอ่ืนๆ เกี่ยวกับงานก่อสร้าง และยังมีการ
แลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องงานก่อสร้าง โดยมีการจัดการฝึกอบรมเพื่อเป็นการพัฒนากําลังพลของทั้ง ๒ 
หน่วยงานให้มีความรู้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังมีการประสานความร่วมมือและข้อมูลกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องใน
เรื่องต่างๆ เพื่อพัฒนาให้มีความเป็นเลิศทางด้านการก่อสร้าง 
  ๔.๒ ปัญหาและอุปสรรค 
   ๔.๒.๑ มีการประสานงานที่ดี แต่ขาดความทันสมัยในข้อมลู เช่น ราคาต่อหน่วย แบบก่อสร้าง 
เป็นต้น 
   ๔.๒.๒ ข้อมูลแบบก่อสร้างบางส่วน ต้องนํามาปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วย ซึ่ง
ใช้ระยะเวลาดําเนินการด้านเอกสารค่อนข้างนาน 
   ๔.๒.๓ ข้อมลูเชิงลึกของส่วนราชการต่างๆ ต้องอาศัยความคุ้นเคยกัน 
 ๕. บทเรียนและองค์ความรู้การก่อสร้าง 
  ๕.๑ สถานการณ์ กกส.กช. กําลังดําเนินการรวบรวม บทเรียนและองค์ความรู้การก่อสร้าง เพื่อใช้
ประโยชน์ในการนําไปใช้ปฏิบัติงาน นําบทเรียนที่ผ่านมาไปใช้ในการแก้ปัญหางานก่อสร้างให้ประสบ
ความสําเร็จ และพัฒนาเป็นหลักนิยมของทหารช่างในการปฏิบัติงานก่อสร้างต่อไป 
  ๕.๒ ปัญหาและอุปสรรค 
   ๕.๒.๑ ขาดการบันทึกและรวบรวมข้อมูลงานก่อสร้างของหน่วยต้ังแต่เริ่มดําเนินการก่อสร้าง 
   ๕.๒.๒ แนวทางการแก้ปัญหางานก่อสร้างที่ประสบความสําเร็จไม่มีการถา่ยทอดต่อ 
   ๕.๒.๓ ขาดคณะกรรมการดําเนินการจัดทําบทเรียนและองค์ความรู้การก่อสร้าง และนําไป
พัฒนาหลักนิยมของทหารช่างในการปฏิบัติงานก่อสร้าง และ ปรับปรุงอัตราการจัดกําลังพลและยุทโธปกรณ์ 
 
การพัฒนา กช. เพื่อความเป็นเลศิ 
 แนวความคิด และนโยบายในการพัฒนาตามสายงาน เพื่อให้บรรลุยุทธศาสตร์การพัฒนา กช. และ 
หน่วย/เหล่า ช. 
 ๑. จัดทําราคากลาง กช. : เพื่อให้หน่วยทราบวิธีการคํานวณราคากลางที่เป็นมาตรฐานของทางราชการใน
รูปแบบของ กช. กกส.กช. มแีนวความคิดในการดําเนินการตามนโยบายการพัฒนายุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ๑.๑ กกส.กช. รวบรวมและจดัทําหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางในรูปแบบ กช. โดยใช้หลักเกณฑ์
การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานของกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังให้หน่วยทหาร
ช่างใช้เป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของสว่นราชการอื่นๆ นอกกองทัพบก 
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  ๑.๒ กกส.กช. ขออนุมัติ ทบ. เพื่อใช้เป็นระเบียบหลักเกณฑ์การคํานวณราคาค่าก่อสร้างสําหรับงาน
ก่อสร้างที่ใช้หน่วยทหารช่างดําเนินการ เพื่อให้หน่วยทหารช่างยึดถือปฏิบัติต่อไป 
  ๑.๓ กกส.กช. จัดการอบรมชี้แจงหน่วยทหารช่างให้มีความเข้าใจหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลาง
ในรูปแบบ กช. เพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกัน และ Upload ข้อมูลทางเว็บไซต์ กช. ให้หน่วยทหารช่างสามารถ
ดาวน์โหลดไปใช้ได้ 
  ๑.๔ กกส.กช. ดําเนินการปรับปรุงให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับกรมบัญชีกลางเมื่อมีการแก้ไข 
  ๑.๕ กกส.กช. มีการตรวจสอบการประมาณการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ ์
 ๒. มาตรฐานการปฏิบัติงานช่าง 
  ๒.๑ มาตรฐานการปฏิบัติงานช่าง (ISO ๙๐๐๐ : ระบบการบริหารงานคุณภาพ) การปฏิบัติงาน
ก่อสร้างนั้นทหารช่างทุกนายจะต้องปฏิบัติงานก่อสร้างให้ได้มาตรฐานและสําเร็จในกรอบระยะเวลาที่กําหนด 
และเพื่อให้มีความเป็นมาตรฐานทางด้านงานช่างเหมือนกัน เป็นทีย่อมรับทั้งภายในกองทัพบก และส่วน
ราชการอื่นนอกกองทัพบก รวมทั้งทางพลเรือน ดังนั้น กกส.กช.มีแนวความคิดในการดําเนินการตามนโยบาย
การพัฒนายุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ๒.๑.๑ กกส.กช.ดําเนินการจัดทําหัวข้อการตรวจสอบมาตรฐานงาน ในการปฏบัิติงานช่าง 
เพื่อให้หน่วยทหารช่างยึดถือปฏิบัติในการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน 
   ๒.๑.๒ ดําเนินการ Upload ข้อมูลทางเว็บไซต์ กช. ใหห้น่วยทหารช่างสามารถดาวน์โหลดไป
ใช้ในการตรวจสอบ 
   ๒.๑.๓ คณะกรรมการตรวจสอบงานก่อสร้าง ดําเนินการตรวจสอบหน่วยปฏิบัติงานให้มีความ
เป็นมาตรฐาน ในการปฏิบัติงานช่างและประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยให้มีมาตรฐาน 
   ๒.๑.๔ หน่วยปฏิบัติงานพิจารณาเพิ่มเติมรายละเอียดหัวข้อการตรวจสอบให้ครอบคลุมกับ
ลักษณะและปริมาณงาน และ ส่งข้อมูลให ้กช. (ผ่าน กกส.กช.) เพื่อพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมและแจกจ่ายให้
หน่วยต่อไป 
  ๒.๒ มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมใหม้ีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน( ISO ๑๔๐๐๐ : 
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม (อนุกรม มอก. ๑๘๐๐๐ มาตรฐานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย)) เนื่องจากหน่วยทหารช่างของกองทัพบกได้รับมอบภารกิจให้ดําเนินการก่อสร้างต่างๆ ทั้งภายใน
กองทัพบก และสนับสนุนหน่วยราชการอื่นๆ ภายนอกกองทัพบก รวมท้ังให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
ต่างๆ เพิ่มมากขึ้น โดยหน่วยต้องจัดกําลังพลและยุทโธปกรณ์ออกปฏิบัติภารกิจอย่างเร่งด่วน เพื่อให้ภารกิจ
แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งการปฏิบัติงานช่างจะต้องปฏิบัติงานภายใต้สภาวะท่ีอาจก่อให้เกิด
ความสูญเสียต่อชีวิตกําลังพลและทรัพย์สินของทางราชการได้ และเพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกดิขึ้นต้องมี
มาตรการในการดําเนินการให้มีมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้าง เพื่อไม่ให้เกิดการสูญเสียจากการ
ปฏิบัติงาน จากอันตรายของอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทได้ ดังนั้น กกส.กช. มีแนวความคิดในการ
ดําเนินการตามนโยบายการพัฒนายุทธศาสตร์ ดังนี้ 
   ๒.๒.๑ กกส.กช. จัดทําระเบียบปฏิบัติประจํา กช. ว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
ช่าง สําหรับงานก่อสร้างที่ดําเนินการโดยหน่วย ช. พ.ศ. ๒๕๕๕ กําหนดวิธีการและแนวทางปฏิบัติเรื่องความ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้าง โดย กช.อนุมัติ และแจกจ่ายหน่วยทหารช่างและกองทัพภาคต่างๆ เพื่อให้
หน่วยทหารช่างยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัย 
   ๒.๒.๒ ดําเนินการ Upload ข้อมูลทางเว็บไซต์ กช. ใหห้น่วยทหารช่างสามารถดาวน์โหลดไป
ใช้ยึดถือปฏิบัติ 
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   ๒.๒.๓ คณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐานงานก่อสร้าง ดําเนินการตรวจสอบหน่วยปฏิบัติงาน
ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่างและประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยให้มีมาตรฐาน 
   ๒.๒.๔ หน่วยปฏิบัติงานนําไปใช้และยึดถือปฏิบัติ และพิจารณาเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุง
รายละเอียดให้ครอบคลุมกับลักษณะงาน เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน และ ส่งข้อมูลให้ กช. (ผ่าน กกส.กช.) 
เพื่อพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมและแจกจ่ายให้หน่วยต่อไป 
  ๒.๓ การปฏิบัติตามคําสั่ง กฎ ระเบียบ ขอ้กําหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง : มาตรฐานการปฏิบัติงานช่าง 
หน่วยทหารช่างจะต้องปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องที่กําหนดไว้แล้ว ได้แก่ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่ง
กําลังบํารุง ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ และข้อกําหนดต่างๆ ตามรูปแบบการก่อสร้าง เป็นต้น 
 ๓. การนําเสนอโครงการเพื่อการแก้ไขปัญหา พัฒนาหน่วย และเตรียมการสําหรับงานพัฒนาในอนาคต : 
เพื่อให้หน่วยมีความคิดริเริ่มในการพัฒนาหน่วยและกองทัพบก เพื่อการป้องกันและแกไ้ขปัญหา เพื่อการพัฒนา
สร้างสรรค์ประโยชน์ให้กับหน่วย และเพื่อรองรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคต กกส.กช. มีแนวความคิดใน
การดําเนินการตามนโยบายการพัฒนายุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ๓.๑ กกส.กช. จัดการอบรมให้ความรู้ในการเขียนโครงการ แบบฟอร์มการเขียน เพื่อให้หน่วยทหาร
ช่างมีความคิดริเริ่มในการเขยีนโครงการที่เป็นประโยชน์ เพื่อการป้องกันและแก้ไขปญัหา เพื่อการสร้างสรรค์
ประโยชน์ให้กับหน่วย และเพื่อการรองรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคต 
  ๓.๒ กกส.กช. จัดการประกวดการเขียนโครงการ และพิจารณาโครงการที่เป็นประโยชน์ในการ
พัฒนาเพื่อขอรับการสนับสนนุงบประมาณต่อไป 
  ๓.๓ ให้หน่วยทหารช่าง มีการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนนุงบประมาณในการพัฒนาทุก
ปีงบประมาณ 
 ๔. ประสานความร่วมมือสว่นราชการที่เกี่ยวข้อง : การประสานความร่วมมือกับสว่นราชการเพื่อการ
แลกเปลี่ยนความรู้ และข้อมลูที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานก่อสร้าง ระหว่าง กช., ยย.ทบ, ทบ. (กบ.ทบ.), 
หน่วย ช.ทภ., หน่วยทหารช่างของ บก.ทท. นอกจากนี้ การประสานความร่วมมือกับสว่นราชการรัฐวิสาหกิจที่
เกี่ยวข้องระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐานจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนา ได้แก่ กรมทางหลวง, ทางหลวง
ชนบท, กรมโยธาธิการและผังเมือง, กรมชลประทาน, กรมทรัพยากรธรณี, กฟภ., กปภ., กสท., กรมอตุนิยม
วิทยา เป็นต้น และสามารถรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อให้หน่วยทหารช่างต่างๆ สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ได้ กกส.กช. มีแนวความคิดในการดําเนินการตามนโยบายการพัฒนายุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ๔.๑ การประสานความร่วมมือกับ ยย.ทบ. ในการรวบรวมจัดทําเป็นฐานข้อมูลเพื่อให้หน่วยทหาร
ช่างสามารถนําไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ 
   ๔.๑.๑ ผังค่ายต่างๆ 
   ๔.๑.๒ แบบมาตรฐานของ ทบ. 
   ๔.๑.๓ ราคากลาง ของ ยย.ทบ. 
   ๔.๑.๔ งานซ่อมแซมอาคาร ถนน 
   ๔.๑.๕ งานขึ้นทะเบียน และประวัติอาคารของทางราชการ 
   ๔.๑.๖ งานปรับปรุงแก้ไขแบบและราคากลาง ของ ยย.ทบ. 
   ๔.๑.๗ งานสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ เป็นต้น 
   ๔.๑.๘ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อการประสาน ยย.ทบ. และส่วนราชการรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง
กับระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
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  ๔.๒ ประสานความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานก่อสร้าง และการปฏิบัติงานเพื่อการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ 
  ๔.๓ ดําเนินการจัดทําระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ และ Upload ข้อมูลทางเว็บไซต์ กช. ให้หน่วย
ทหารช่างสามารถดาวน์โหลดไปใช้ประโยชน์ 
  ๔.๔ กกส.กช. ประสานความร่วมมือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงเพิ่มเติมให้มีความทันสมัย 
 ๕. บทเรียน และองค์ความรู้การก่อสร้าง : เพื่อให้หน่วยทหารช่างได้นําบทเรียนและองค์ความรู้ที่ได้รับ
จากการก่อสร้างนําไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ซึ่ง กช. ได้ปฏิบัติงานก่อสร้างใน
งานที่หลากหลาย ทั้งการก่อสร้างขนาดเล็ก การก่อสรา้งขนาดใหญ่ การก่อสร้างในพื้นที่พิเศษ โดยมีทั้ง
อุปสรรคและปญัหาด้านการก่อสร้างที่ได้ดําเนินการแก้ไข จนกระทั่งสามารถปฏิบัติภารกิจสําเร็จได้เป็นอย่างดี 
ทําให้หน่วยทหารช่างของ กองทัพบกมีช่ือเสียงด้านการปฏิบัติงานก่อสร้างตลอดมา การรวบรวมองค์ความรู้
เกี่ยวกับการก่อสร้าง สามารถถ่ายทอดเพื่อเป็นประโยชน์ในการนําไปใช้ปฏิบัติงานให้มีความสําเร็จถกูต้องเป็น
มาตรฐาน และพัฒนาเป็นหลักนิยมของทหารช่างในการปฏิบัติงานก่อสร้างต่อไป โดยบทเรียนและองค์ความรู้
การก่อสร้างนั้นหน่วยปฏิบัติงานจะมีประสบการณ์อย่างมากจากปัญหาต่างๆ ที่ประสบ และวิธีการแก้ปัญหาที่
ถูกต้อง มีการบันทึก จัดทําเป็นบทเรียน และรวบรวมไว้ จะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยที่ยังไม่เคยปฏิบัติงานใน
สถานการณ์และลักษณะงานเช่นเดียวกันได้ กกส.กช. มีแนวความคิดในการดําเนินการตามนโยบายการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ๕.๑ หน่วยทหารช่างต่างๆ ทีไ่ด้รับภารกิจการปฏิบัติงานก่อสร้าง จัดทําบทเรียนจากการปฏิบัติงาน
ก่อสร้างของทหารช่าง เป็นการนําประสบการณ์ในอดีตที่เคยปฏิบัติมาเป็นตัวอย่าง เพื่อประกอบแนวทางในการ
วางแผน หรือ การปฏิบัติต่อไปในอนาคต ทั้งนี้อาจเป็นไปในแนวทางทีช้ี่ให้เห็นถึงผลของการวางแผน หรือการ
จัดการเพื่อให้งานสําเร็จ หรือ เป็นการแสดงสาเหตุ/กระบวนการต่างๆ ที่ทําให้เกิดความล้มเหลว หรอื อุปสรรค 
ในการดําเนินงานโดยมีลักษณะการจัดทํา ดังนี้ 
   ๕.๑.๑ สามารถเข้าใจได้ง่าย ในเวลาสั้น 
   ๕.๑.๒ เนื้อหามีความสมบูรณ์ ในหัวข้อที่นาํเสนอ 
   ๕.๑.๓ นําไปปรับใช้งานได้จริง 
  ๕.๒ หน่วยทหารช่าง บันทึกและรายงาน ให้ กช. (ผ่าน กกส.กช.) ทราบ เพื่อทําการรวบรวม โดยมี
หัวข้อวิเคราะห์ รายงาน ประกอบด้วย 
   ๕.๒.๑ ลักษณะทั่วไปของโครงการ 
   ๕.๒.๒ สถานการณ์/สภาพทางเศรษฐกิจ-สังคม ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน 
   ๕.๒.๓ วิเคราะห์ ตามห้วงระยะเวลาการปฏิบัติ ในหัวข้อที่เกี่ยวข้อง โดยมี 
    - ข้อเท็จจริง, การประเมินการปฏิบัติในขณะนั้น, ข้อเสนอแนะ 
    - ห้วงระยะเวลาก่อน ระหว่าง และ หลังการปฏิบัติโครงการ 
    - หัวข้อ กพ. - ขว. - ยก. - กบ. - กร. - งบประมาณ 
    - ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ 
   ๕.๒.๔ วิเคราะห์ เหตุการณ์สําคัญ ทีม่ีผลต่อความสําเร็จ หรือ ที่มีผลต่อความล้มเหลว หรือ
อุปสรรค ในการดําเนินการ (ข้อเท็จจริง - การประเมินการปฏิบัติในขณะนั้น - ข้อเสนอแนะ) 
หมายเหตุ - ในการรายงานสภาพทางเศรษฐกิจให้มี การลงราคา สป.๓ ในขณะนั้น, ราคาปูนซีเมนต์, ราคา
เหล็ก เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการมองภาพสถานการณ์ด้านราคา - สภาพทางสังคม คือ สภาพของหน่วยงานที่ไป
สนับสนุน, การตอบรับของประชาชนโดยรอบพื้นที่ปฏิบัติ 
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  ๕.๓ กกส.กช. รวบรวมบันทกึรายงานส่งให้ กวก.กช. รวบรวมจัดทําเป็นบทเรียนจากการปฏิบัติงาน
เพื่อดําเนินการเผยแพร่ให้กับหน่วยทหารช่างต่างๆ นําไปใช้ประโยชน์ และนําบทเรียนที่ได้วิเคราะห์ปรับปรุง
หลักนิยมการปฏิบัติของทหารช่างและอัตราการจัดกําลังพลและยุทโธปกรณ์ 
  ๕.๔ รร.ช.กช. นําบทเรียนและองค์ความรู้การก่อสร้างไปถ่ายทอดในการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ต่างๆ ของ รร.ช.กช. 
  ๕.๕ หน่วยทหารช่าง นําบทเรียนและองค์ความรู้การก่อสร้างไปถ่ายทอดในการอบรม Unit school 
ของหน่วย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกําลังพลและการปฏิบัติงานของหน่วย 
 
งานที่ได้ดําเนนิการไปแล้ว 
 ผลการดําเนินการในห้วงที่ผา่นมาตามสายงาน 
 ๑. จัดทําราคากลาง กช. 
กกส.กช. ได้ดําเนินการจัดทําเอกสารแนวทางการจัดทําประมาณราคาค่าก่อสร้างในรูปแบบราคาต่อหน่วย 
(Unit Cost) และแผนจัดหางานก่อสร้าง สําหรับงานก่อสร้างที่ดําเนินการโดยหน่วยทหารช่างของกองทัพบก 
โดยใช้หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลาง งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม งาน
ชลประทาน ของคณะกรรมการกํากับนโยบายราคากลางงานก่อสร้าง สํานักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เพื่อใหห้น่วยทหารช่างของกองทัพบก ใช้เป็นรูปแบบในการจัดทําประมาณ
การและแผนจดัหา เพื่อเป็นมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับของส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ นอกกองทัพบก 
กช.ในฐานะหน่วยเหล่าสายวิทยาการที่รับผิดชอบการตรวจสอบประมาณการและแผนจัดหาของหน่วย ช. ใน 
ทบ. ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานก่อสร้างของหน่วย ช. จํานวน ๒ ครั้งทีผ่่านมา โดยเชิญหน่วยที่
เกี่ยวข้องมาสัมมนา มีการแบ่งกลุ่มสมัมนาและฝึกการจัดทําประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบราคาต่อหน่วย 
(Unit Cost) เพื่อให้เกิดความเข้าใจสามารถนําไปปฏิบัติได้ โดย กช. ได้ให้หน่วย ช. ต่างๆ ทดลองการจัดทํา
ประมาณราคาค่าก่อสร้างในรูปแบบราคาต่อหน่วย (Unit Cost) โดยยึดรูปแบบและแบบฟอร์มการจัดทําของ
กรมบัญชีกลางเป็นหลักควบคู่กับการจัดทําประมาณการรูปแบบเดิม ต้ังแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๕๒ เป็นต้นมา 
นอกจากนี้ กช. ได้จัดชุดตรวจเยี่ยมให้คําแนะนําหน่วย ทภ.๑ - ๔ เกี่ยวกับการจัดทําประมาณ ราคางาน
ก่อสร้างในรูปแบบราคาต่อหน่วย (Unit Cost) เพื่อให้หน่วยจัดทําให้ถูกต้องสอดคล้องกับของ ทบ. มีการ
จัดการอบรมหน่วยทหารช่างทั่วประเทศ เพื่อให้หน่วยใช้เป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติ ปัจจุบัน กกส.กช. อยู่
ระหว่างการปรับปรุงให้มีความทันสมัยถูกต้องตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ ๑๓ มี.ค. ๕๕ เรื่องหลกัเกณฑ์การ
คํานวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ที่ได้มีการทบทวนปรับปรุงรายละเอียดเพิ่มเติม เพื่อให้หนว่ยทหาร
ช่างของกองทัพบกได้นําข้อมูลไปใช้อย่างถูกต้องสมบูรณ์ 
 ๒. มาตรฐานการปฏิบัติงานช่าง 
  ๒.๑ มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมใหม้ีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน กกส.กช. ได้จัดทํา
ระเบียบปฏิบัติประจํา กช. ว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่าง สําหรับงานก่อสร้างที่ดําเนินการ
โดยหน่วย ช. พ.ศ. ๒๕๕๕ กําหนดวิธีการและแนวทางปฏิบัติเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานก่อสร้าง โดย 
กช. ได้อนุมัติ และแจกจ่ายหน่วยทหารช่างและกองทัพภาคต่างๆ เพื่อให้หน่วยทหารช่างยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติให้เกิดความปลอดภัย ดําเนินการ Upload ข้อมูลทางเว็บไซต์ กช. ให้หน่วยทหารช่างสามารถดาวน์
โหลดไปใช้ยึดถือปฏิบัติ 
  ๒.๒ มาตรฐานการปฏิบัติงานช่าง : กกส.กช. ได้ดําเนินการจัดทําหัวข้อการตรวจสอบมาตรฐานงาน 
การปฏิบัติงานช่าง สําหรับการก่อสร้างที่ดําเนินการโดย หน่วย ช. เพื่อให้หน่วยใช้เป็นแนวทางและยึดถือปฏิบัติ
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ให้การปฏิบัติงานของ หน่วย ช. ของ ทบ. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามมาตรฐานของงานช่าง และ 
UPLOAD ข้อมูลทางเว็บไซต์ กช. ให้หน่วยทหารช่างสามารถดาวน์โหลดไปใช้ยึดถือปฏิบัติ ชุดตรวจมาตรฐาน
งานช่าง ดําเนินการตรวจการปฏิบัติงานช่างให้มีความเป็นมาตรฐานและมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน ที่
ผ่านมาได้แก่ โครงการขุดลอกคูคลองในพื้นที่ กทม., โครงการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูแหลง่น้ําของกรมทรัพยากรน้ํา, 
โครงการขุดลอกดินตะกอน (บึงบอระเพ็ด) ของกรมประมง, โครงการซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงการชลประทาน 
และโครงการขดุลอกคลองน้ําไหลที่พ้ืนที่ลุม่น้ํายม 
  ๒.๓ การปฏิบัติตามคําสั่ง กฎ ระเบียบ ข้อกําหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง : หน่วยทหารช่างมีการยึดถือ
ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องที่กําหนดไว้แล้ว ได้แก่ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งกําลังบํารุง ระเบียบว่า
ด้วยการพัสดุ และข้อกําหนดต่างๆ ตามรูปแบบการก่อสรา้ง เป็นต้น 
 ๓. การนําเสนอโครงการเพื่อการแก้ไขปัญหา พัฒนาหน่วย และเตรียมการสําหรับงานพัฒนาในอนาคต 
กกส.กช. กําลังดําเนินการเขียนโครงการปรับปรุงถนนภายในหน่วยทหาร ระยะที ่ ๒ ซึ่งกําลังรวบรวมความ
ต้องการจากหน่วยทหารใน ทบ. เนื่องจากหน่วยต่างๆ ใน ทบ. ยังมีความต้องการปรับปรุงถนนอีกเป็นจํานวน
มาก นอกจากนี้ยังมีแนวความคิดที่จะจัดทาํ โครงการที่เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นภายในค่ายฯ, 
โครงการเพื่อการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภายในค่าย และทางวิศวกรรมพื้นที่เสี่ยงภัย, โครงการเพื่อรองรับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคต  
 ๔. การประสานความร่วมมือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กกส.กช. ได้มีการประสานความร่วมมือ ยย.ทบ. ใน
เรื่อง แบบก่อสร้างมาตรฐาน ของ ทบ. (ยย.ทบ.) และราคาค่าก่อสร้างแบบราคาต่อหน่วย (Unit Cost) ของ 
ยย.ทบ. ซึ่งมีการประสานงานที่ดี แต่ข้อมูลที่ได้รับบางครั้งยังไม่ทันสมัย และแบบก่อสร้างบางส่วนนํามาปรับให้
สอดคล้องกับความต้องการของหน่วย นอกจากนี้ ยังมกีารประสานความร่วมมือและข้อมูลกับส่วนราชการที่
เกี่ยวข้องในเรื่องต่างๆ เพื่อพัฒนาให้มีความเป็นเลิศทางด้านการก่อสร้าง 
 ๕. บทเรียน และองค์ความรู้การก่อสรา้ง ปัจจุบัน กช. ได้รวบรวมบทเรียนที่ได้จากการปฏิบัติงาน
สนับสนุนภารกิจสหประชาชาติ โดยสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของ กช. ศนูย์การจัดการความรู้กรมการทหารช่าง 
กกส.กช. ได้จัดเตรียมหัวข้อให้หน่วยทหารช่าง บันทึกและรายงาน ให้ กช. (ผ่าน กกส.กช.) ทราบ เพื่อทําการ
รวบรวม โดยมีหัวข้อวิเคราะห์ รายงาน ประกอบด้วย 
  ๕.๑ ลักษณะทัว่ไปของโครงการ 
  ๕.๒ สถานการณ์/สภาพทางเศรษฐกิจ-สังคม ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติงาน 
  ๕.๓ วิเคราะห์ ตามห้วงระยะเวลาการปฏิบัติ ในหัวข้อที่เกีย่วข้อง โดยมี  
   - ข้อเท็จจริง, การประเมินการปฏิบัติในขณะนั้น, ข้อเสนอแนะ 
   - ห้วงระยะเวลาก่อน ระหว่าง และ หลังการปฏิบัติโครงการ 
   - หัวข้อ กพ. - ขว. - ยก. - กบ. - กร. - งบประมาณ 
   - ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติ 
  ๕.๔ วิเคราะห์ เหตุการณ์สําคัญ ที่มผีลต่อความสําเร็จ หรือ ที่มีผลต่อความล้มเหลว หรืออุปสรรค 
ในการดําเนินการ (ข้อเท็จจริง - การประเมินการปฏิบัติในขณะนั้น - ข้อเสนอแนะ) 
หมายเหตุ - ในการรายงานสภาพทางเศรษฐกิจให้มี การลงราคา สป.๓ ในขณะนั้น, ราคาปูนซีเมนต์, ราคา
เหล็ก เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการมองภาพสถานการณ์ด้านราคา - สภาพทางสังคม คือ สภาพของหน่วยงานที่ไป
สนับสนุน, การตอบรับของประชาชน โดยรอบพื้นที่ปฏิบัติ 
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แผนการดาํเนนิการต่อไป 
 แผนการดําเนินการในห้วงต่อไปตามสายงาน 
 ๑. จัดทําราคากลาง กช. กกส.กช. ดําเนินการปรับปรุงให้มีความทันสมัยถูกต้องตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ 
๑๓ มี.ค. ๕๕ เรื่องหลักเกณฑ์การคํานวณราคากลางงานก่อสร้างของราชการ ที่ได้มีการทบทวนปรับปรุง
รายละเอียดเพิ่มเติม 
  ๑.๑ ขออนุมติั ทบ. (ผ่าน กบ.ทบ.) เพือ่ให้หน่วยทหารช่างของกองทัพบกได้นําไปใช้แนวทางการ
จัดทําประมาณราคาค่าก่อสร้างในรูปแบบราคาต่อหน่วย (Unit Cost) และแผนจัดหางานก่อสร้าง สําหรับงาน
ก่อสร้างที่ดําเนินการโดยหน่วยทหารช่างของกองทัพบก โดยใช้หลักเกณฑ์การคํานวณราคากลาง งานก่อสร้าง
อาคาร งานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม งานชลประทาน ของคณะกรรมการกํากับนโยบายราคากลาง
งานก่อสร้าง สํานักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
  ๑.๒ จัดการอบรมสัมมนาหน่วยทหารช่างทั่วประเทศ เพื่อให้หน่วยทหารช่างของกองทัพบกมีความ
เข้าใจถูกต้อง และใช้เป็นรูปแบบในการจัดทําประมาณการและแผนจัดหา เพื่อเป็นมาตรฐานและเปน็ที่ยอมรับ
ของส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ นอกกองทัพบก 
 ๒. มาตรฐานการปฏิบัติงานช่าง 
  ๒.๑ มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อมให้มคีวามปลอดภัยในการปฏิบัติงาน กกส.กช. จัดชุดตรวจ
มาตรฐานงานช่าง ดําเนินการตรวจการปฏิบัติงานช่างให้มีความเป็นมาตรฐานและมีความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติของหน่วย รวบรวมข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงระเบียบปฏิบัติ
ประจํา กช. ว่าด้วยเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานช่าง สําหรับงานก่อสร้าง ที่ดําเนินการโดยหน่วย ช. ให้
มีความเหมาะสมสอดคล้องกบัลักษณะงาน 
  ๒.๒ มาตรฐานการปฏิบัติงานช่าง : ให้หน่วยทหารช่างสามารถดาวน์โหลด หัวข้อการตรวจสอบ
มาตรฐานงาน การปฏิบัติงานช่าง ไปใช้ยึดถือปฏิบัติ กกส.กช. จัดชุดตรวจมาตรฐานงานช่าง ดําเนินการตรวจ
การปฏิบัติงานช่างให้มีความเป็นมาตรฐานและมีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติของ
หน่วย รวบรวมข้อเสนอแนะและหัวข้อการตรวจสอบมาตรฐานเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงหัวข้อการตรวจสอบ
มาตรฐานงาน ให้มีรายละเอียดเหมาะสม สอดคล้องกับลักษณะงาน 
  ๒.๓ การปฏิบัติตามคําสั่ง กฎ ระเบียบ ขอ้กําหนดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง : ผู้บังคับหน่วยทหารช่างทุก
หน่วย เน้นย้ํากํากับดูแล ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องที่กําหนดไว้แล้ว ได้แก่ ระเบียบกองทัพบกว่าด้วย
การส่งกําลังบํารุง ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ และข้อกําหนดต่างๆ ตามรูปแบบการก่อสรา้ง 
 ๓. การนําเสนอโครงการเพื่อการแก้ไขปัญหา พัฒนาหน่วย และเตรียมการสําหรับงานพัฒนาในอนาคต 
กกส.กช. ดําเนินการจัดประกวดการเขียนโครงการ โดยให้ทุกหน่วยทหารช่างได้มีส่วนร่วมในการใช้ความคิด
ริเริ่มในการพฒันาหน่วยและกองทัพบก เพื่อการป้องกันและแก้ไขปญัหา เพื่อการพัฒนาสร้างสรรค์ประโยชน์
ให้กับหน่วย และเพื่อรองรับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในอนาคตและผลักดันโครงการ 
 ๔. การประสานความร่วมมือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
  ๔.๑ กกส.กช. ดําเนินการประสานความร่วมมือ ยย.ทบ. จัดทําระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เกี่ยวกับ 
   ๔.๑.๑ ผังค่ายต่างๆ 
   ๔.๑.๒ แบบมาตรฐานของ ทบ. (ยย.ทบ.) 
   ๔.๑.๓ ราคากลาง ของ ยย.ทบ. 
   ๔.๑.๔ งานซ่อมแซมอาคาร ถนน  
   ๔.๑.๕ งานขึ้นทะเบียน และประวัติอาคารของทางราชการ 
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   ๔.๑.๖ งานปรับปรุงแก้ไขแบบและราคากลาง ของ ยย.ทบ. 
   ๔.๑.๗ งานสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 
   ๔.๑.๘ ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อการประสาน ยย.ทบ. และส่วนราชการรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง
กับระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน 
  ๔.๒ ประสานความร่วมมือกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานก่อสร้าง และการปฏิบัติงานเพื่อการบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ 
  ๔.๓ ดําเนินการจัดทําระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ และ Upload ข้อมูลทางเว็บไซต์ กช. ให้หน่วย
ทหารช่างสามารถดาวน์โหลดไปใช้ประโยชน์ 
  ๔.๔ กกส.กช. ประสานความร่วมมือส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ปรับปรุงเพิ่มเติมให้มีความทันสมัย 
 ๕. บทเรียน และองค์ความรู้การก่อสร้าง 
  ๕.๑ หน่วยทหารช่างดําเนินการบันทึกและรายงาน บทเรียนและองค์ความรู้การก่อสร้างที่ได้จาก
การปฏิบัติงาน ตามหัวข้อ ให ้กช. (ผ่าน กกส.กช.) ทําการรวบรวม 
  ๕.๒ กกส.กช. รวบรวมบันทกึรายงานส่งให้ กวก.กช. รวบรวมจัดทําเป็นบทเรียนจากการปฏิบัติงาน
เพื่อดําเนินการเผยแพร่ให้กับหน่วยทหารช่างต่างๆ นําไปใช้ประโยชน์ และนําบทเรียนที่ได้วิเคราะห์ปรับปรุง
หลักนิยมการปฏิบัติของทหารช่าง 
  ๕.๓ รร.ช.กช. นําบทเรียนและองค์ความรู้การก่อสร้างไปถ่ายทอดในการเรียนการสอนตามหลักสูตร
ต่างๆ ของ รร.ช.กช. 
  ๕.๔ หน่วยทหารช่าง นําบทเรียนและองค์ความรู้การก่อสร้างไปถ่ายทอดในการอบรม Unit school 
ของหน่วย เพื่อเป็นประโยชน์ต่อกําลังพลและการปฏิบัติงานของหน่วย 
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บทที่ ๘ 
สรุป 

 
 เจตนารมณ์ของ จก.กช. ต้องการ กช. และ หน่วย/เหล่า ช. ต้องเป็นกลไกหลักของ ทบ. ด้านงานช่างใน
การแก้ไขปัญหาต่างๆ พร้อมทุกที่ ทกุเวลา และ ทกุภารกิจ “พวกเราทําได้” - “We Can Do” 
 จก.กช. ในฐานะผู้บังคับบัญชาของ กช. และ หน.เหล่า ช. ต้องการพัฒนา กช. และ หน่วย/เหล่า ช. ไปสู่
ความเป็นเลิศ แต่ต้องการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไมใ่ช่การพัฒนาตามยุคตามสมัย แนวทางการพัฒนาต้องมีความ
เป็นไปได้ และ ยอมรับได้ 
 จึงได้นํากระบวนการคิดอย่างเป็นระบบมาวางแผนการพัฒนาในลักษณะการจัดทํายุทธศาสตร์ คือ การ
พัฒนา กช. และ หน่วย/เหล่า ช. ในระยะยาว ซึ่งกระบวนการคิดได้เริ่มจากการจัดทําโครงร่างโดยอาศัย
สถานการณ์ ประสบการณ์ และ ปัญหาที่เกดิขึ้นในห้วงที่ผา่นมา จากนั้น จก.กช. ได้ใหเ้จตนารมณ์ และ แนว
ทางการปฏิบัติ เพื่อให้มีความเข้าใจถึงความต้องการ และ ยอมรับในการพัฒนา จนถึงในขั้นนี้ กอง ฝอ.กช. และ 
กกส.กช. ได้นําเสนอแนวคิดในการพัฒนา กช. และ หน่วย/เหล่า ช. ตามสายงานของตนเอง ในระยะยาว 
 กระบวนการคิดและการปฏิบัติที่สําคัญ คือ การมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วน มิใช่การคดิจาก
ส่วนใดส่วนหนึง่เป็นการเฉพาะ การมีส่วนร่วมต้ังแต่ต้น จะช่วยให้กระบวนการคิดรอบครอบ ได้รับทราบ
ข้อเท็จจริง ปัญหาในการปฏิบัติ ทําให้การแก้ปัญหามีความสมบูรณ ์ ทาํให้การแก้ปัญหาตรงกับสภาพจริง จึงมี
ความเป็นไปได้ และ การมสี่วนร่วมในการแก้ปัญหา ทาํให้เกิดความยอมรับของทุกสว่น จึงมีความยอมรับได้
เกิดขึ้น 
 แต่อย่างไรก็ตาม ในการทํางานนั้น มีบุคลากรเกี่ยวข้องหลายส่วน มีบทบาทหน้าที่ต่างๆ กัน ซึ่งบทบาท
หน้าที่นั้น เมือ่ประกอบกันจะทําให้การทาํงานมีความสมบูรณ์ มีประสิทธิภาพ ทรพัยากรที่ใช้ไปมีความคุ้มค่า 
ไม่สูญเสียโดยเปล่าประโยชน์ หรือ ไม่คุ้มคา่ จึงขอให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง ทํางาน
ร่วมกันอย่างเป็นทีม เพื่อใหง้านที่ทําสมบูรณ์ และ มีประสิทธิภาพ 
 แผนการพัฒนาที่ปรากฏนี้ จะเป็นแนวทางในการพัฒนา กช. และ หน่วย/เหล่า ช. ซึ่งทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง
ได้ร่วมกันคิดกันทําอย่างเป็นระบบ สอดคล้องตามสถานการณ์ และ สภาพปัญหาที่เกิดขึ้น แนวทางการพัฒนา
จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อนําไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้น เพื่อความเป็นเลิศของ กช. และ หน่วย/เหล่า ช. ในทุกสาย
งาน 
 เมื่อ นขต.กช. และ หน่วย/เหล่า ช. นําไปปฏิบัติต้องมีแผนรองรับ เพื่อให้บรรลุแนวทาง และ เจตนารมณ์
ของ จก.กช. ต่อไป การนําแผนไปปฏิบัติต้องวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ ปรับแก้ตามสถานการณ์ และ สภาพ
ปัญหาที่เกิดขึน้ เพื่อให้บรรลผุลลัพธ์ที่ต้องการ นั่นคือ วิสัยทัศน์การพัฒนา 
 การพัฒนาใดๆ ต้องประเมินผลการพัฒนา เพื่อให้เห็นถึงความสําเร็จ ความบกพร่อง ปัญหา และ 
อุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อนําไปปรับแก้ไขแผนการพัฒนาต่อไป ซึ่งจะทําให้การพัฒนาบรรลุผล และ มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 กระบวนการคิดตามยุทธศาสตร์การพัฒนานี้ ได้กําหนดแนวทางการพัฒนาด้านต่างๆ อย่างครบถ้วน มี
ความเป็นไปได้ และ ยอมรบัได้ โดยมีส่วนร่วมของทุกสว่นที่เกี่ยวข้อง ตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง ซึ่งหาก
นําไปปฏิบัติ และ ประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม มคีวามเชื่อมั่นว่าจะทําให้ กช. และ หน่วย/เหล่า ช. พัฒนาไปสู่
ความเป็นเลิศ สามารถเป็นกลไกหลักของ ทบ. ด้านงานช่างในการแก้ไขปัญหาต่างๆ พร้อมทุกที ่ทกุเวลา และ 
ทุกภารกิจ “พวกเราทําได้” - “We Can Do” ตามเจตนารมณ์ของ จก.กช. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




