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“ ก ำลังในอำกำศ เป็นโล่อันแท้จริงอย่ำงเดียว  
ที่จะป้องกันมิให้กำรสงครำมมำถึงท่ำมกลำงประเทศของเรำได้  

ทั้งเป็นประโยชน์ใหญ่ย่ิงในกำรคมนำคมเวลำปกติ ” 
 

จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ 
เจ้ำฟ้ำจักรพงษ์ภูวนำถ กรมหลวงพิศณุโลกประชำนำรถ 

พระบิดำกองทัพอำกำศ 
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บทท่ี ๑ บทน า 
 

๑.๑ ที่มา  
กองทัพอากาศตระหนักถึงความส าคัญในการจัดท ายุทธศาสตร์เพ่ือก าหนดเป้าหมาย

และทิศทางในการพัฒนาอย่างชัดเจน เป็นระบบและรูปธรรม โดยได้ริเริ่มการจัดท า
ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศฉบับแรกเมื่อปี พ.ศ.๒๕๕๑ คือ ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ  
พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๖๒ และได้ด าเนินการปรับปรุงให้ทันสมัยและสอดคล้องตามสภาวะ
แวดล้อมด้านความมั่นคงอย่างต่อเนื่องจนถึงฉบับปัจจุบัน คือ ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 
๒๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ ซึ่งก าหนดเป้าหมายในการขับเคลื่อนกองทัพอากาศเพ่ือมุ่งสู่
วิสัยทัศน์ "กองทัพอากาศชั้นน าในภูมิภาค (One of the Best Air Forces in ASEAN)"  

ก าหนดวาระในการทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์กองทัพอากาศทุก ๆ ๒ ปี โดย
ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๑ มีการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงอย่างมี
นัยส าคัญในหลายประการ ได้แก่ ความสัมพันธ์และความร่วมมือของประเทศในภูมิภาคจากการ
ก่อตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) บทบาทของประเทศมหาอ านาจต่อประเทศไทย
และภูมิภาค รวมทั้งการพัฒนาและเติบโตของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนการ 
ใช้งานสังคมออนไลน์ ซึ่งล้วนก่อให้เกิดเงื่อนไขและความท้าทายในการพัฒนากองทัพอากาศ 
ในอนาคต กอปรกับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อ ๖ กรกฎาคม 
๒๕๖๑ เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ท าให้
กระทรวงกลาโหม และกองทัพไทยต้องปรับปรุงยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง 
ดังนั้น พ.ศ.๒๕๖๑ จึงเป็นห้วงเวลาที่ เหมาะสมในการทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์
กองทัพอากาศให้ทันสมัยและสอดคล้องตามสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลง 
ตลอดจนสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม 
ยุทธศาสตร์ทหาร กองทัพไทย และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

๑.๒ วัตถุประสงค์  
 ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ให้ความส าคัญในการพัฒนา
กองทัพอากาศในทุกด้านอย่างเป็นระบบ เช่น การจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ และอาวุธยุทโธปกรณ์
ที่เหมาะสม การฝึกศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากร การพัฒนาแนวความคิดในการปฏิบัติภารกิจ และ
การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร เป็นต้น ทั้งนี้ เพ่ือให้กองทัพอากาศมีขีดความสามารถที่เพียงพอ
และเหมาะสมในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์
ส าคัญ ดังนี้ 
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 ปรับปรุงขอบเขตการพัฒนากองทัพอากาศให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม 
ด้านความม่ันคงที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันและที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกรอบระยะเวลา ๒๐ ปี
จากนี้ไป มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม 
และยุทธศาสตร์ทหาร กองทัพไทย  

 แปลงนโยบายและทิศทางการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติเพ่ือพัฒนาขีดความสามารถ
ในแต่ละองค์ประกอบของกองทัพอากาศอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้เป็นแนวทางจัดท า 
ความต้องการยุทโธปกรณ์หลักของกองทัพอากาศ รวมทั้งการก าหนดความต้องการและ 
การจัดสรรงบประมาณประจ าปี (Budget Allocation) เพ่ือพัฒนากองทัพอากาศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ก าหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนากองทัพอากาศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 เป็น เครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้ าและประเมินผลการพัฒนา

กองทัพอากาศ โดยมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลุยทธ์ และกรอบระยะเวลาในการพัฒนา
อย่างชัดเจน 

๑.๓ ขอบเขตและกรอบระยะเวลาในการพัฒนา 

 ๑.๓.๑ ขอบเขตการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ยังคงด ารง

เป้าหมายในการพัฒนาสู่ "กองทัพอากาศชั้นน าในภูมิภาค (One of the Best Air Forces 
in ASEAN)” โดยก าหนดขอบเขตการพัฒนาที่ส าคัญ (ดังรูปที่ ๑ - ๑) ดังนี้ 

 การพัฒนาสู่กองทัพอากาศดิจิตอล (Digital Air Force : DAF) เป็นการ
ด าเนินการเพ่ิมเติมและต่อเนื่องจากยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ 
เพ่ือพัฒนากองทัพอากาศในทุกภาคส่วนให้ก้าวสู่กองทัพอากาศดิจิตอล (DAF) ได้อย่าง
แท้จริง ซึ่งต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดห้วงระยะเวลา ๒๐ ปี เป็นการพัฒนาพ้ืนฐาน
เทคโนโลยีดิจิตอลเพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจในทุกด้านของกองทัพอากาศเป็นไปอย่างรวดเร็ว 
เหมาะสม ทันตามความต้องการในทุกสถานการณ์ อันเป็นพ้ืนฐานของการพัฒนาสู่การ
ปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operations : NCO) เป็นการ
พัฒนาให้กองทัพอากาศมีความทันสมัยโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจและการปฏิบัติงานของกองทัพอากาศ  

 การพัฒนาสู่กองทัพอากาศที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric 
Air Force : NCAF)  เป็นการพัฒนาการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network 
Centric Operations : NCO) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการ
ที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางโดยตรง (RTAF NCO Combat Related Function) หรือส่วน
ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการในส่วนหน้า (Front Line Operations) ทั้งนี้ เพ่ือก าหนด
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กลุ่มเป้าหมาย และจัดล าดับความส าคัญในการพัฒนาอย่างชัดเจน ท าให้สามารถพัฒนาสู่
กองทัพอากาศท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCAF) ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดย
ก าหนดกรอบระยะเวลาในการด าเนินการคู่ขนานไปกับการพัฒนาสู่กองทัพอากาศดิจิตอล 
(DAF) 

 การขับเคลื่อนกองทัพอากาศไปสู่ “กองทัพอากาศช้ันน าในภูมิภาค (One of 
the Best Air Forces in ASEAN)” โดยใช้ เทคโนโลยีดิ จิ ตอลและแนวความคิดการ
ปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) ในการปฏิบัติการรบและการปฏิบัติการที่มิใช่
การรบ เพ่ือตอบสนองต่อภัยคุกคามทุกรูปแบบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนพ้ืนฐานของการ
พ่ึงพาตนเองให้มากที่สุด 

 
รูปที่ ๑ - ๑ ขอบเขตการพัฒนายุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 

 ๑.๓.๒ กรอบระยะเวลาการพัฒนา 
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศก าหนดกรอบระยะเวลาในการ

พัฒนาระยะยาว จ านวน ๒๐ ปี โดยก าหนดรายละเอียดในการพัฒนาของแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ไว้ในแผนแม่บทการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็น
ศูนย์กลางของกองทัพอากาศ (RTAF NCO Master Plan) และแผนแม่บทกองทัพอากาศ 
ประกอบด้วย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ และงบประมาณ ทั้งนี้ เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินการตามกลยุทธ์ รวมทั้งสอดคล้องตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เพ่ือมุ่งสู่
เป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม กองทัพอากาศจึงแบ่งกรอบระยะเวลาในการพัฒนาออกเป็น 
๔ ระยะ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม และ
ยุทธศาสตร์ทหาร กองทัพไทย ได้แก่  

 ระยะที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ 
 ระยะที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ 
 ระยะที่ ๓ พ.ศ.๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ 
 ระยะที่ ๔ พ.ศ.๒๕๗๖ – ๒๕๘๐ 



ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
ฉบับเผยแพร ่

 

- ๔ - 
 

๑.๔ ประเด็นยุทธศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
บนพื้นฐานของกรอบภารกิจของกองทัพอากาศตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ดังนี้ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างสมรรถนะและความพร้อมในการป้องกัน

ประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ รักษาความมั่นคงของรัฐ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

ของรัฐบาล 

๑.๕ พลังขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 
 การพัฒนากองทัพอากาศตามยุทธศาสตร์จ าเป็นต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับ
ธรรมชาติ คุณลักษณะ และข้อจ ากัดของก าลังทางอากาศ  รวมทั้งทรัพยากรที่มี ใน
ครอบครอง และเทคโนโลยี ทั้งนี้ พลังขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นปัจจัยแห่ง
ความส าเร็จ ได้แก่ ก าลังพลเป็นแกนน า และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการพัฒนา 

 ๑.๕.๑ ก าลังพล 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีก าลังทางอากาศและเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสารที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว เช่น เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ เทคโนโลยีการต่อต้าน
อากาศยานไร้คนขับ เทคโนโลยีด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม เทคโนโลยีไซเบอร์ และ
เทคโนโลยีอัตโนมัติ เป็นต้น ส่งผลให้การเตรียมและใช้ก าลังของกองทัพอากาศในการปฏิบัติ
ภารกิจเปลี่ยนแปลงไป กองทัพอากาศต้องการก าลังพลและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพ่ิมมาก
ขึ้น จึงจ าเป็นต้องสรรหา คัดเลือก และพัฒนาบุคลากรของกองทัพอากาศในทุกระดับให้มี
ความรู้ ความเข้าใจ และความช านาญเกี่ยวกับเทคโนโลยี เพ่ือให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม  

ในขณะเดียวกัน การปลูกฝังค่านิยมและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี จะช่วย
ส่งเสริมให้ก าลังพลกองทัพอากาศตระหนักและมีเป้าหมายในการพัฒนากองทัพอากาศ
ร่วมกันมีความเข้าใจในแนวทางการพัฒนากองทัพอากาศ ทั้งนี้ ก าลังพลต้องให้ความส าคัญ
และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง เพ่ือพัฒนากองทัพอากาศมุ่งสู่เป้าหมายที่วางไว้   
ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
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 ๑.๕.๒ เทคโนโลยี 
กองทัพอากาศมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีอย่างแนบแน่น 

ประกอบด้วย เทคโนโลยีก าลังทางอากาศและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้ง 
การพัฒนาเข้าสู่ระบบการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางที่เกิดการบูรณาการ 
อย่างเป็นระบบ เทคโนโลยีเป็นจุดก่อก าเนิดนภานุภาพและเป็นเครื่องมือสนับสนุน 
ก าลังทางอากาศให้เกิดการทวีก าลัง เทคโนโลยีที่ทันสมัยของระบบก าลังทางอากาศจะต้อง
น าไปสู่กระบวนการตัดสินตกลงใจ เพ่ือให้การใช้ก าลังทางอากาศเป็นไปอย่างถูกต้องและ
เหมาะสม อันจะท าให้เกิดเป็นนภานุภาพอย่างแท้จริง  

ประเทศไทยมีข้อจ ากัดในการพัฒนาและผลิตเทคโนโลยีก าลังทางอากาศ
หรืออาวุธยุทโธปกรณ์สมัยใหม่ด้วยตนเอง จ าเป็นต้องด าเนินการจัดหาจากต่างประเทศ และ
ด้วยข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ท าให้ไม่สามารถจัดหาเครื่องมือหรืออาวุธยุทโธปกรณ์ที่มี
เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ทั้งหมด ท าให้มีโครงสร้างก าลังรบที่เป็นการผสมผสานระหว่างอาวุธ
ยุทโธปกรณ์แบบเดิมและแบบใหม่ กองทัพอากาศจึงต้องวางแผนและบริหารการใช้
เครื่องมือหรืออาวุธยุทโธปกรณ์แบบเดิมที่มีอยู่ ให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการพิจารณาความจ าเป็นและความคุ้มค่าในการจัดหาอาวุธ
ยุทโธปกรณ์แบบใหม่ซึ่งใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้งาน รวมทั้งต้องพัฒนาและบูรณการ
แนวความคิดในการปฏิบัติภารกิจด้วยเทคโนโลยีแบบเดิมและแบบใหม่  ให้สอดคล้องกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ  

๑.๖ การทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ก าหนดทิศทางการพัฒนา
กองทัพอากาศมุ่งสู่ “กองทัพอากาศชั้นน าในภูมิภาค (One of the Best Air Forces in ASEAN)” 
ในระยะยาว เนื้อหาส าคัญประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ส าคัญและเป้าหมาย รวมทั้งกลยุทธ์ 
วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
 เพื่อให้ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศมีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม
ด้านความมั่นคง และมีกลยุทธ์ที่สามารถพัฒนากองทัพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นรูปธรรม จึงพิจารณาทบทวนและปรับปรุงทุก ๆ ๒ ปี โดยน าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่  
การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง  
การพัฒนาเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ เงื่อนไขและความท้าทายใหม่ รวมทั้งยุทธศาสตร์
และนโยบายที่เกี่ยวข้อง ไปใช้ประกอบเพ่ือพิจารณาทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์
กองทัพอากาศให้ทันสมัย 
 

**************  
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บทท่ี ๒ หลักการส าคญั สภาวะแวดล้อม การประเมินและการ
วิเคราะห ์

 
 การก าหนดยุทธศาสตร์กองทัพอากาศต้องค านึงถึงหลักการส าคัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ผลประโยชน์แห่งชาติ วัตถุประสงค์มูลฐานด้านความมั่นคงของประเทศ ยุทธศาสตร์และ
นโยบายด้านความมั่นคงที่ เกี่ยวข้อง และอ านาจหน้าที่ของกองทัพอากาศ รวมทั้ ง 
การตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินสภาวะแวดล้อมด้านความม่ันคง ตลอดจนการประเมิน
ความท้าทายและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนากองทัพอากาศ
ให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม สอดคล้องตามยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้อง สามารถ
ตอบสนองต่อผลประโยชน์แห่งชาติ และวัตถุประสงค์มูลฐานด้านความมั่นคงของประเทศ 
รวมทั้งมีขีดความสามารถที่เหมาะสมและเพียงพอในการปฏิบัติภารกิจตามอ านาจหน้าที่
ตามกฎหมายและที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

๒.๑ ผลประโยชน์แห่งชาติ และวัตถุประสงค์มูลฐานด้านความม่ันคงของประเทศ  

 ๒.๑.๑ ผลประโยชน์แห่งชาติ 
ปัจจัยส าคัญอันเป็นที่มาของการก าหนดยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ  คือ 

ผลประโยชน์แห่งชาติ ซึ่งสภาความมั่นคงแห่งชาติก าหนดขึ้น โดยประมวลจากความต้องการ
ส าคัญที่จะขาดมิได้ ประกอบด้วย 

 การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ 
 การด ารงอยู่อย่างม่ันคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ 
 การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
 การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มั่นคงทางสังคม 

ท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
 ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน 
 ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทาง

พลังงาน และอาหาร 
 ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลง

ของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
 การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ  ประสานสอดคล้องกันด้วยความมั่นคง 

ในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 
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 ๒.๑.๒ วัตถุประสงค์มูลฐานด้านความม่ันคงของประเทศ 
ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม ก าหนดวัตถุประสงค์มูลฐาน

ด้านความมั่นคงของประเทศ ดังนี้ 
 การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของชาติในประชาคม

ระหว่างประเทศ 
 สถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด ารงอยู่อย่างมั่นคง 
 สถานการณ์ภายในประเทศมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนอยู่ร่วมกัน

ได้อย่างสันติสุข 
 ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร 

๒.๒ ยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

 ๒.๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็นแนวทางหลักในการพัฒนา

ประเทศในระยะยาวเพ่ือขับเคลื่อนประเทศสู่ความ “ม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน” เป็นประเทศ
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  
(๔) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

อนึ่ง ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงมีเป้าหมายส าคัญในภาพรวมระยะ ๒๐ ปี 
ที่เป็นรูปธรรมชัดเจน คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” โดยเร่งเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งและความรักความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ ตลอดถึงการปลุกจิตส านึก
ด้านความมั่นคงให้เกิดขึ้นในประชาชนทุกระดับ การพัฒนาระบบงานด้านการข่าวให้มุ่งเน้น
การบูรณาการข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงอย่างเป็นระบบ การพัฒนาปรับปรุงกลไก 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความมั่นคงให้มีเอกภาพ มีประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการการด าเนินงานอย่างแท้จริง 
ประกอบด้วยประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ เพ่ือสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและ
สันติสุขให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง ให้สถาบันหลักมีความมั่นคง เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจ
อย่างยั่งยืนประชาชนอยู่ดีมีสุข มีความม่ันคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความ
เข้มแข็ง สามัคคีปรองดอง และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กันพร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหาของชาติ 
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๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพ่ือแก้ไข
ปัญหาเดิมที่มีอยู่อย่างตรงประเด็นจนหมดไปอย่างรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่
เกิดขึ้นอันจะส่งผลให้การบริหารจัดการและการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ด าเนินการไป
ได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นกุญแจส าคัญ 
ที่จะน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อ
ความม่ันคงของชาติ เพ่ือยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคง
ทั้งระบบของประเทศให้มีความพร้อมในการป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ รวมทั้ง
สามารถติดตาม ป้องกัน แก้ไขและรับมือกับปัญหาความมั่นคงทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ
แบบบูรณาการให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการป้องกันภัยคุกคามทุกมิติ ทุกรูปแบบ และ
ทุกระดับความรุนแรง 

๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ 
รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ เพ่ือสร้างเสริมความสงบ สันติสุข ความมั่นคง และ
ความเจริญ ก้าวหน้า ให้กับประเทศชาติ ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิด
ความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะรองรับปัญหาร่วมกันได้ 

๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพื่อให้กลไก
ส าคัญต่าง ๆ ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารและ
พัฒนาประเทศได้อย่างแท้จริงเป็นรูปธรรม มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ สามารถขจัดปัญหาการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบอย่างจริงจัง เกิดความมั่นใจได้ว่าหน่วยงานรับผิดชอบทั้งหลักและรอง พร้อมรับมือ
กับภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

 ๒.๒.๒ ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม ๒๐ ปี 
ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ด าเนินการด้านการป้องกันประเทศและด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงกลาโหม 
ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพ่ือท าให้กระทรวงกลาโหมมุ่งสู่องค์กรที่ “มีกองทัพชั้นน า  
มีบทบาทส าคัญในด้านความมั่นคง และมีบทบาทน าในการส่งเสริมความม่ันคงของภูมิภาค” 
โดยยึดถือ ๓ แนวคิดทางยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

 การสร้างความร่วมมือด้านความม่ันคง (Security Cooperation) 
หมายถึง การพิจารณาใช้ทรัพยากรทางทหารในการสนับสนุนรัฐบาลในการสร้างความ
ร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ ประเทศมหาอ านาจ 
และองค์การระหว่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงร่วมกัน รักษาความเป็นกลาง  
ลดเงื ่อนไขและโอกาสที ่จะน าไปสู ่ความขัดแย้ง รวมทั ้งป้องกันมิให้ความขัดแย้ง  
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ขยายขอบเขตจนนอกเหนือการควบคุม โดยยึดมั่นในหลักการแนวความคิดเชิงป้องกัน 
(Preventive) และต้องอยู่ บนพ้ืนฐานของความมี เกียรติและศักดิ์ ศรี ในเวทีการเมือง 
ระหว่างประเทศ และผลประโยชน์ที่ประเทศพึงจะได้รับ 

 การผนึกก าลังป้องกันประเทศ (United Defence) หมายถึง การน า
ทรัพยากรที่เป็นพลังอ านาจของชาติทุกประเภทในทุกมิติ ทั้งด้านการทหาร การเมือง 
เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาบูรณาการอย่างเป็นระบบตั้งแต่
ยามปกติ เพ่ือแก้ไขข้อจ ากัดของชาติ รวมทั้งชดเชยอ านาจก าลังรบของกองทัพที่มีอยู่ 
อย่างจ ากัด เพ่ือปฏิบัติหน้าที่ ในการป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้อง
เตรียมการและกระท าอย่างต่อเนื่องทั้งในยามปกติและยามสงคราม 

 การป้องกันเชิงรุก (Active Defence) หมายถึง การจัดเตรียมก าลัง 
เสริมสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการทรัพยากรทางทหารทั้งมวล ให้เหล่าทัพมีความพร้อม
ในการใช้ก าลังเพ่ือป้องปราม แก้ไขและยุติความขัดแย้งโดยเป็นฝ่ายได้เปรียบ มุ่งเน้น
มาตรการด้านการข่าวอย่างต่อเนื่องและเชิงลึก มีระบบแจ้งเตือนและเฝ้าตรวจที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติการรบได้หนึ่งด้านและป้องกันอีกหนึ่งด้านในเวลาเดียวกัน ใช้
การปฏิบัติการยุทธร่วมเป็นหลัก มีก าลังรบเพ่ือป้องกันตนเอง และมุ่งความพยายามให้พ้ืนที่
การรบแตกหักอยู่บริเวณแนวชายแดนทางบก และนอกเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ 

ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม มุ่ งตอบสนอง
วัตถุประสงค์มูลฐานด้านความมั่นคงของประเทศ จ านวน ๔ ประเด็น ได้แก่ ๑) การอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข ๒) สถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด ารงอยู่อย่างมั่นคง ๓) สถานการณ์ภายในประเทศมีความ
สงบเรียบร้อย ประชาชนอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข และ ๔) ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัย
จากภัยคุกคามทางทหาร รวมทั้งก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน ๖ ประเด็น ดังนี้ 

๑) การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ 
๒) การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๓) การรักษาความมั่นคงของรัฐ 
๔) การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 
๕) การสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชน 
๖) การปฏิบัติการทางทหารเพื่อรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติ 

ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ ๔ ระยะ ดังนี้ 
 ระยะที่  ๑  (พ .ศ .๒๕๖ ๐  - ๒ ๕๖๔ ) มี เป้ าหมายส าคั ญ  ได้ แก่ 

กระทรวงกลาโหม มีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ ตามกรอบ
ความเร่งด่วนที่รัฐบาลก าหนด มีความพร้อมทั้งในด้านก าลังพล ยุทโธปกรณ์ หลักนิยม การฝึก
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ศึกษา และการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจการป้องกันประเทศ และการแก้ไข
ปัญหาของชาติในมิติต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาการปฏิบัติการด้านไซเบอร์ กิจการด้านอวกาศ  
การวิจัยพัฒนาและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่มุ่งสู่การผลิตใช้ในราชการและเพ่ือการ
พาณิชย์ 

 ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) มีเป้าหมายส าคัญ ได้แก่ การยกระดับ
และขยายขอบเขตความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ เพ่ือ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาจากภัยคุกคามข้ามชาติ และภัยพิบัติจากธรรมชาติ ให้มีความแน่นแฟ้นและ 
กว้างขวางยิ่งขึ้น ประเทศมีความสงบสุข ประชาชนมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดี กระทรวงกลาโหม
มีโครงสร้างที่สอดคล้องกับการบริหารราชการยุคใหม่ที่มุ่งเน้นความคล่องตัว มียุทโธปกรณ์
และเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถปฏิบัติภารกิจที่มีความหลากหลายมีศักยภาพทางทหาร  
ที่ทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาค ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถการปฏิบัติการด้าน  
ไซเบอร์ และกิจการด้านอวกาศต่อเนื่องจากระยะที่ ๑ ตลอดจนการน าระบบก าลังพล
ส ารอง มาบรรจุทดแทนก าลังทหารประจ าการในบางอัตราตั้งแต่ยามปกติ การวิจัยพัฒนา
และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่สามารถผลิตใช้ในราชการและเพ่ือการพาณิชย์ได้โดย
สมบูรณ์ 

 ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๗๐ - ๒๕๗๔) มีเป้าหมายส าคัญ ได้แก่ การรักษา
ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ เพ่ือร่วมกันแก้ไข
ปัญหาจากภัยคุกคามที่มีความหลากหลาย ประเทศมีความสงบสุข ประชาชนมีระดับ
คุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กระทรวงกลาโหมได้รับการ
ยกระดับศักยภาพทางด้านการทหาร ด้วยเทคโนโลยีทางทหารระดับสูง ตลอดจน 
ขีดความสามารถการปฏิบัติการด้านไซเบอร์ และกิจการด้านอวกาศเพ่ือให้ทัดเทียมกับ
ประเทศในภูมิภาค 

 ระยะที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๗๕ - ๒๕๗๙) มีเป้าหมายส าคัญ ได้แก่ ประเทศ 
มีความสงบสุข ประชาชนมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินอย่างยั่งยืน กระทรวงกลาโหมด ารงการพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถ
ทางด้านการทหารในทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง  

 ๒.๒.๓ ยุทธศาสตร์ทหาร กองทัพไทย ๒๐ ปี 
ยุทธศาสตร์ทหาร กองทัพไทย ๒๐ ปี ก าหนดวัตถุประสงค์เพ่ือเสริมสร้าง

ความพร้อมรบของกองทัพไทยในการปฏิบัติภารกิจหลักในการป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษา
และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมทั้งต้องสามารถสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหา
ส าคัญของชาติ โดยใช้การปฏิบัติการร่วมเชิงรุก เสริมสร้างกองทัพให้เป็นก าลังอเนกประสงค์
ที่มีความหลากหลาย พร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทั้ งนี้ ยังคงยึดถือแนวคิด 



ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
ฉบับเผยแพร ่

 

- ๑๑ - 
 

ทางยุทธศาสตร์ จ านวน ๓ แนวคิด ตามยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม 
๒๐ ปี  และก าหนดวัตถุประสงค์ ๒ ส่วน ได้แก่  วัตถุประสงค์มูลฐานทางทหาร และ
วัตถุประสงค์เฉพาะทางทหาร ดังนี้ 
 ๑) วัตถุประสงค์มูลฐานทางทหาร 

 ป้องกัน รักษาเอกราชอธิปไตย และบูรณาภาพแห่งดินแดนของชาติ 
 ปกป้อง เทิดทูน และพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ และ 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 คุ้มครองและพิทักษ์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ 
 พัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน และสนับสนุนการแก้ไข

ปัญหาของชาติในมิติของภัยคุกคามรูปแบบใหม่ รวมทั้งสร้างความสามัคคีของสังคมในชาติ 
 เสริมความม่ันคงและรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณพ้ืนที่ชายแดน 

และพ้ืนที่ภายในประเทศ 
 ขยายความร่วมม ือด ้านความมั ่นคงกับประเทศเพื ่อนบ ้าน 

ประเทศในอาเซียน และมิตรประเทศ 
 ธ ารงเกียรติและศักดิ์ศรีของกองทัพไทยในสังคมโลก 

 ๒) วัตถุประสงค์เฉพาะทางทหาร 
 ป้องกันภัยคุกคามทางทหารได้ทุกรูปแบบและทุกระดับความขัดแย้ง  
 การปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ มิให้มีการล่วงละเมิด 
 การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพ้ืนที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของชาติจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
 การคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติในพ้ืนที่ขัดแย้งทั้งทางบก ทางทะเล 

และการใช้ห้วงอากาศ ด้วยการเสริมสร้างขีดความสามารถในการพ่ึงพาตนเอง และป้องปราม
ทางยุทธศาสตร์ 

 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพ่ือนบ้าน และมิตรประเทศ  
เพ่ือลดความขัดแย้งโดยให้ความส าคัญต่อการเป็นหุ้นส่วนที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน 
โดยเฉพาะการรักษาสมดุลในด้านความสัมพันธ์กับบรรดาประเทศมหาอ านาจ รวมทั้งการ
ด าเนินกิจกรรมที่เอ้ือต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 การสนับสนุนภารกิจและการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสันติภาพและ
มนุษยธรรมในกรอบของสหประชาชาติ และองค์กรระหว่างประเทศ 

 การปฏิบัติการในสงครามไซเบอร์ (Cyber Warfare) เพ่ือให้กองทัพไทย
มีขีดความสามารถและมีเสรีในการปฏิบัติการบนมิติไซเบอร์ (Cyber Domain) ทั้งเชิงรับและ



ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
ฉบับเผยแพร ่

 

- ๑๒ - 
 

เชิงรุกตั้งแต่สภาวะปกติ ตลอดจนสามารถบูรณาการและให้การสนับสนุนความมั่นคงไซเบอร์ 
(Cyber Security) ของประเทศไทยในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๒.๒.๔ ยุทธศาสตร์ทหารด้านสงครามไซเบอร์กองทัพไทย 
ยุทธศาสตร์ทหารด้านสงครามไซเบอร์มีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดแนวทาง 

การปฏิบัติการทางทหารในมิติไซเบอร์ของกองทัพไทย ทั้งในการเตรียมก าลังและใช้ก าลัง  
โดยแยกเป็น ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
 ๑) ยุทธศาสตร์การป้องกันเชิงรุกส าหรับปฏิบัติการในมิติไซเบอร์ 
เสริมสร้างพลังอ านาจทางไซเบอร์ของกองทัพไทย (RTArF Cyber Power) เพ่ือการปฏิบัติการ
ในมิติไซเบอร์ต่อฝ่ายตรงข้าม ทั้งที่เป็นรัฐ (State Actors) ไม่ใช่รัฐ (Non-State Actors) 
และสนับสนุนโดยรัฐ (State Sponsored Actors) ตลอดจนกลุ่มบุคคล หรือบุคคลใด ๆ  
ที่อาจเป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threats) โดยมีความมุ่งหมายในการลดทอน 
ขัดขวาง ระงับ ยับยั้ง หรือเชิงรุกในลักษณะจ ากัด (Limited Offensive Action) และการตอบโต้ 
(Counterattack) อย่างรวดเร็วกรณีถูกโจมตีทางไซเบอร์ ทั้งนี้  เพ่ือความได้เปรียบต่อ 
ฝ่ายตรงข้ามตั้งแต่ในสภาวะปกติ และสร้างการตระหนักรู้ทางไซเบอร์ (Cyber Awareness)  
ที่จะน าไปสู่การตัดสินใจของระดับผู้บังคับบัญชาให้เท่าทันต่อสถานการณ์ต่าง ๆ 
 ๒) ยุทธศาสตร์การผนึกก าลังป้องกันประเทศส าหรับปฏิบัติการในมิติไซ
เบอร์ สร้างความร่วมมือและบูรณาการขีดความสามารถในการปฏิบัติการในมิติไซเบอร์ของทุก
ภาคส่วนภายในประเทศอย่างเป็นระบบ  
 ๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความร่วมมือด้านความม่ันคงส าหรับปฏิบัติการ
ในมิติไซเบอร์ เสริมสร้างความร่วมมือในมิติไซเบอร์กับประเทศเพ่ือนบ้าน ประเทศสมาชิก
อาเซียน และมิตรประเทศ ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก 

 ๒.๒.๕ แนวทางการพัฒนากิจการอวกาศของประเทศไทย 
 การบริหารจัดการกิจการอวกาศแห่งชาติให้มีเอกภาพ โดยมีกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วยงานหลัก 
 การพัฒนากิจการเพ่ือความมั่นคงแห่งชาติ โดยมีกระทรวงกลาโหม 

เป็นหน่วยงานหลัก 
 การพัฒนาบุคลากรด้านอวกาศ โดยมีส านักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือนและส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานหลัก 
 การพัฒนากฎหมายอวกาศและความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมี 

กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลัก  
 การพัฒนาและสะสมองค์ความรู้อวกาศ โดยมีส านักงานพัฒนา

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเป็นหน่วยงานหลัก 
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 การใช้อวกาศเพ่ือการพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์  โดยมี
กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศเป็นหน่วยงานหลัก 

 การด าเนินการด้านอวกาศเชิงพาณิชย์ โดยมีส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศเป็นหน่วยงานหลัก 

๒.๓ บทบาท หน้าที่ ภารกิจ พันธกิจของกองทัพอากาศ  

 ๒.๓.๑ บทบาท 
บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๕ 

หน้าที่ของรัฐ “มาตรา ๕๒ รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช 
อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและ
ผลประโยชน์ของชาติ  ความมั่นคงของรัฐ  และความสงบเรียบร้อยของประชาชน  
เพ่ือประโยชน์แห่งการนี้ รัฐต้องจัดให้มีการทหาร การทูตและการข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ 
ก าลังทหารให้ใช้เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้วย” ส่งผลให้ กองทัพอากาศมี
บทบาทส าคัญในการใช้ขีดความสามารถก าลังทางอากาศในการปฏิบัติการทางทหาร 
ในรูปแบบสงครามและที่ไม่ใช่สงครามให้ประเทศชาติเกิดความปลอดภัย ปราศจาก 
การคุกคามทัง้ภายในและภายนอกประเทศ และตอบสนองความต้องการที่น าไปสู่ความกินดี
อยู่ดีของประชาชนและความม่ันคงแห่งชาติ 

 ๒.๓.๒ หน้าที่ 
 ๑) หน้าที่ตามท่ีกฎหมายก าหนด  

อ านาจหน้าที่ของกองทัพอากาศ ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติจัดระเบียบ
ราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๒๑ “กองทัพอากาศมีหน้าที่เตรียมก าลัง
กองทัพอากาศ การป้องกันราชอาณาจักร  และด าเนินการเกี่ ยวกับการใช้ก าลั ง
กองทัพอากาศตามอ านาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม มีผู้บัญชาการทหารอากาศ 
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ” โดยพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม 
พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๘ ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม ไว้ดังนี้ 

 พิทักษ์รักษาเอกราช และความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรจากภัยคุกคาม
ทั้งภายนอกและภายในราชอาณาจักร ปราบปรามการกบฏและการจลาจล โดยจัดให้มีและใช้
ก าลังทหารตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยหรือตามที่มีกฎหมายก าหนด 

 พิทักษ์รักษา ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนสนับสนุน
ภารกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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 ปกป้อง พิทักษ์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ  และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พัฒนาประเทศเพ่ือความมั่นคง
ตลอดจนสนับสนุนภารกิจอ่ืนของรัฐในการพัฒนาประเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหา 
จากภัยพิบัติ และการช่วยเหลือประชาชน 

 ศึกษา วิจัย พัฒนา และด าเนินการด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
และพลังงานทหารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และด้านกิจการอวกาศ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้ เพ่ือสนับสนุนภารกิจของกระทรวงกลาโหม และ
ความมั่นคงของประเทศ 

 ปฏิบัติการอื่นที่เป็นการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม
เพ่ือความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร หรือปฏิบัติการอื่นใด ทั้งนี้ ตามที่มีกฎหมายก าหนดหรือ
ตามมติคณะรัฐมนตรีการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาสังคม 
 ๒) หน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย  

 การปฏิบัติภารกิจนานาชาติ ได้แก่ การปฏิบัติการเพ่ือสันติภาพ
ภายใต้กรอบของสหประชาชาติและ/หรือพันธมิตร การปฏิบัติการเพ่ือมนุษยธรรม และการ
ปฏิบัติการเพ่ือบรรเทาสาธารณภัย/ภัยพิบัติร่วมกับนานาชาติ และ/หรือ องค์การสากล 

 การเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค ได้แก่ การผลิตบุคลากรด้าน
การบินและเกี่ยวข้องกับการบิน การด ารงและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบิน การค้นหาและ
ช่วยชีวิตทางพลเรือน ศูนย์ฝึกการบิน การควบคุมเส้นทางการบินและการควบคุมการบิน 
และศูนย์กลางการซ่อมบ ารุงอากาศยานในระดับภูมิภาค 

 การแก้ปัญหาส าคัญของชาติ ได้แก่ ปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ 
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ปัญหาหมอกควัน/ไฟป่า ภัยแล้ง และการบรรเทาสาธารณภัย 

 การผนึกพลังร่วมกับก าลังอ านาจของชาติด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ ปฏิบัติ
ภารกิจสนับสนุนกิจกรรมการเมือง การบินรับ-ส่งคณะรัฐมนตรีและบุคคลส าคัญ การขนส่ง
ล าเลียงสินค้าเพ่ือสนับสนุนภาคเศรษฐกิจในการด าเนินโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยน
วิชาการ และเทคโนโลยีกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน เพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านการบิน
ของชาติให้ทันสมัย และการสร้างขวัญและความแข็งแกร่งทางสังคมจิตวิทยาให้กับประเทศ 
ในด้านการบรรเทาสาธารณภัย การด าเนินโครงการตามพระราชด าริ การรักษาพยาบาล 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมกับประชาชนในการเทิดพระเกียรติ และอ่ืน ๆ 

 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ได้แก่ การให้บริการที่มีคุณภาพ 
การให้ประชาชนมีส่วนร่วม การปรับปรุงกลไกที่ใช้ในการบริหารจัดการองค์การ การปรับปรุง
โครงสร้างองค์การ และการพัฒนาศักยภาพของก าลังพล 
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 ๒.๓.๓ ภารกิจ 
 ๑) ภารกิจตามกฎหมาย  
  กองทัพอากาศมีหน้าที่ เตรียมก าลั งกองทัพอากาศ และการป้องกัน
ราชอาณาจักร พร้อมการพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งในระดับต่าง ๆ 
โดยด ารงระดับความพร้อมของขีดความสามารถอยู่ตลอดเวลา ด้วยการจัดหาอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ซึ่งมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพก าลังทางอากาศให้มีคุณภาพ 
รวมถึงการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับมิตรประเทศ และให้ความส าคัญกับความรับผิดชอบต่อ
ภารกิจตามกฎหมาย โดยเฉพาะในการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ และการพัฒนาประเทศ
ตามแนวคิดทางยุทธศาสตร์ 
 ๒) ภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย  
 กองทัพอากาศด ารงความพร้อมปฏิบัติการทั้งในส่วนของยุทโธปกรณ์ 
ที่ทันสมัย สามารถปฏิบัติงานร่วมกับต่างประเทศได้ ตลอดจนเตรียมก าลังพลในรูปของ 
หน่วยบิน/หน่วย-ชุดปฏิบัติการ/เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญประเภทต่าง ๆ เพ่ือปฏิบัติภารกิจ
ที่ ได้รับมอบหมายร่วมกับต่างประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้นอย่างเป็นล าดับ ได้แก่  
การรักษาสันติภาพ การช่วยเหลือมนุษยธรรม และการบรรเทาภัยพิบัติ 

 ๒.๓.๔ พันธกิจ 
 ๑) เตรียมความพร้อม 
 กองทัพอากาศต้องเตรียมความพร้อมเพ่ือปฏิบัติภารกิจภายใต้การจัด
โครงสร้างก าลังรบและส่วนสนับสนุนที่เหมาะสมภายใต้การบริหารจัดการ การฝึกอบรม 
การพัฒนาก าลังพล และการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ ให้สามารถวางก าลังหน่วยปฏิบัติการ
ในระดับต่าง ๆ ได้อย่างเต็มความสามารถ โดยกองทัพอากาศแบ่งกลุ่มฐานที่ตั้งเป็นฐานบิน
ปฏิบัติการหลัก ฐานบินปฏิบัติการหน้า ฐานบินปฏิบัติการพิเศษ ฐานบินปฏิบัติการส ารอง 
และสนามบินเฉพาะกิจ รวมถึงการประกอบก าลังที่ มีหน่วยตัดสินตกลงใจ โดยมี  
ศูนย์ปฏิบัติการในแต่ละระดับ สามารถบัญชาการและควบคุมตามที่ได้รับมอบอ านาจ  
เพ่ืออ านวยการปฏิบัติการใช้ก าลังทางอากาศท้ังในประเทศและนอกประเทศ 
 ๒) ใช้ก าลัง  
 กองทัพอากาศมีพันธกิจในการใช้ก าลังทางอากาศในยามปกติ คือ การเฝ้าตรวจ
ระวังภัยทางอากาศ ซึ่งรวมถึงการควบคุมเส้นทางสัญจรเข้าออกรอบประเทศ ในยามสงคราม 
กองทัพอากาศต้องพร้อมที่จะใช้ก าลังทางอากาศในการด าเนินกลยุทธ์ร่วมกับหน่วยก าลังอ่ืน ๆ 
ทั้งในการป้องกันประเทศ การพิทักษ์ผลประโยชน์แห่งชาติ และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ในทุกระดับ ขณะเดียวกัน กองทัพอากาศพร้อมที่จะใช้ก าลังทางอากาศ เพ่ือการพัฒนา
ประเทศและการช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนงานด้านความมั่นคง
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ภายใน และการแก้ไขปัญหาส าคัญของชาติในยามวิกฤติต่าง ๆ เช่น การต่อต้านอาชญากรรม  
การปราบปรามยาเสพติด การส ารวจและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
การบรรเทาสาธารณภัยอันเกิดจากอุบัติภัยหรือภัยพิบัติจากธรรมชาติ การฟ้ืนฟูภัยพิบัติ  
การล าเลียงผู้ป่วยทางอากาศ และการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย 
เป็นต้น 

 ๒.๓.๕ บทบาท หน้าที่ และภารกิจด้านความม่ันคงในมิติอื่น ๆ 
 ๑) มิติไซเบอร์ (Cyber Domain) 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารด้านเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต
ได้รับการพัฒนาอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเกิดขึ้นของภัยคุกคามในมิติไซเบอร์ทั้งในรูปแบบ
การจารกรรมข้อมูล และการโจมตี เพ่ือท าลายล้าง ล้วนก่อให้ เกิดผลกระทบและ 
ความเสียหายในวงกว้าง หลายประเทศมีการจัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง และ
ก าหนดเป็นมิติหนึ่งในการปฏิบัติการด้านความมั่นคงชาติ 
 ยุทธศาสตร์ไซเบอร์เพ่ือการป้องกันประเทศ และยุทธศาสตร์ด้านสงคราม
ไซเบอร์ กองทัพไทย ก าหนดให้เหล่าทัพต้องมีขีดความสามารถ ดังนี้ 

 การป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์  
 พัฒนาและใช้ประโยชน์จากขีดความสามารถทางไซเบอร์ในการ

ปฏิบัติการทางทหาร 
 ร่วมมือกับหน่วยงานภายในเพื่อการผนึกก าลังป้องกันประเทศ 

 กองทัพอากาศจึงจ าเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถด้านไซเบอร์ให้มี
ความพร้อมในการเผชิญกับภัยคุกคามด้านไซเบอร์และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์และ
นโยบายที่ เกี่ ยวข้อง นอกจากนี้ การพัฒ นาสู่ กองทัพอากาศดิจิตอล (DAF) และ
กองทัพอากาศที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCAF) จ าเป็นต้องพัฒนาระบบเครือข่าย 
(Network) ให้มีความแข็งแรงและปลอดภัย 
 ๒) มิติอวกาศ (Space Domain) 
 เทคโนโลยีกิจการด้านอวกาศเพ่ือความมั่นคงได้ รับการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่องจากอดีตสู่ปัจจุบัน เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการตอบสนอง 
ต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง เช่น การสังเกตการณ์ห้วงอวกาศ 
การตรวจการณ์ทางอวกาศ และการสื่อสารและโทรคมนาคม เป็นต้น ซึ่งสามารถสนับสนุน
การปฏิบัติภารกิจทางด้านความมั่นคงของเหล่าทัพ ทั้งการปฏิบัติการภายในประเทศ และ
การปฏิบัติการร่วม/ผสมกับต่างประเทศอย่างสมบูรณ์และไร้ขีดจ ากัด  
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 การพัฒนากิจการอวกาศของประเทศไทย ประกอบด้วย การพิจารณาและ
ปรับปรุงแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศของประเทศไทย จัดท าโปรแกรมอวกาศแห่งชาติ 
ตลอดจนพิจารณาการด าเนินโครงการระบบดาวเทียมส ารวจเพ่ือการพัฒนา โดยมอบหมายให้
กระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนากิจการอวกาศเพ่ือความมั่นคงตามแนวทาง 
การพัฒนากิจการอวกาศของประเทศไทย โดยก าหนดเป้าหมายให้ใช้อวกาศเป็นพ้ืนที่
ปฏิบัติการด้านความมั่นคง เพ่ือพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ  บูรณาการ และการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ เพ่ือความม่ันคงและสามารถพัฒนาสู่การพ่ึงพาตนเอง ตลอดจน
การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีอวกาศเพ่ือความมั่นคงอย่างเพียงพอ 
 กองทัพอากาศมีความจ าเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถด้านอวกาศ 
เพ่ือให้ตอบรับกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และให้สอดคล้องกับ
เป้าหมายในการพัฒนากิจการด้านอวกาศของประเทศและของกระทรวงกลาโหม โดยใช้ขีด
ความสามารถทางอวกาศในการสังเกตการณ์ห้วงอวกาศ (Space Observation) การตรวจการณ์
ทางอวกาศ (Space Surveillance) และการป้องกันทางอวกาศ (Space Defense) 
ตลอดจนการสื่อสารและโทรคมนาคมทางอวกาศ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ และเพ่ิม
ศักยภาพด้านการรบของกองทัพและของประเทศในภาพรวม  

๒.๔ สภาวะแวดล้อมด้านความม่ันคง 
 กระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้บริบทด้านความมั่นคงของโลก
มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น มีความขัดแย้งในการแสวงหาและครอบครองทรัพยากรธรรมชาติ 
ซึ่งก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงและส่งผลกระทบเชื่อมโยงในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก 
ตลอดจนความแตกต่างทางอุดมการณ์ ความคิด และความศรัทธา สร้างความขัดแย้งระหว่างรัฐ
ต่อรัฐ รัฐกับประชาชน หรือประชาชนกับประชาชน นอกจากนี้ องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ (Non-State 
Actor) มีบทบาทและอิทธิพลในการชี้น านโยบายมากขึ้น ทั้งในระดับโลก ภูมิภาค หรือภายในรัฐ 
ทั้งนี้ กองทัพอากาศได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงอย่างรอบด้าน 
รวมทั้งการวิเคราะห์ศักยภาพและขีดความสามารถท่ีเกี่ยวข้อง เพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
เผชิญกับภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามที่มิใช่ทางทหารในอนาคต 

๒.๕ การวิเคราะห์และการประเมิน 

 ๒.๕.๑ ภูมิศาสตร์ทางทหาร 
  ประเทศไทยมีชายแดนโดยรอบจรดประเทศเพ่ือนบ้านและพ้ืนที่สากล ซึ่ง
ต้องป้องกันประเทศ ด ารงเอกราชอธิปไตย และรักษาผลประโยชน์จากภัยคุกคาม ซึ่งส่วนหนึ่ง
มาจากภายนอกผ่านพรมแดน โดยแบ่งออกเป็น ๔ ภาค ดังนี้ 
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รูปที่ ๒ - ๑ ภูมิศาสตร์ทางทหาร 

ภาคเหนือ  เป็นลักษณะเทือกเขาแนวยาว ทอดจากเหนือลงใต้ ตลอด
แนวชายแดนยากต่อการบุกทะลวงด้วยก าลั งภาคพ้ืน 
เส้นทางสัญจรส่วนใหญ่อยู่ตามแนวร่องเขาเป็นช่วง ๆ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เป็นพื้นราบ มีแม่น้ าขนาดใหญ่ขวางก้ัน เป็นพรมแดนยากต่อ
การบุกทะลวงด้วยก าลังภาคพ้ืน เส้นทางสัญจรเกิดขึ้นได้
ตลอดแนว แต่ต้องอาศัยสิ่งก่อสร้างเป็นเครื่องมือ 

ภาคตะวันออก  เป็นลักษณะเทือกเขาทอดเป็นพรมแดนสลับพ้ืนราบ การบุก
ทะลวงด้วยก าลังภาคพ้ืนกระท าได้ในลักษณะจ ากัด เส้นทาง
สัญจรส่วนใหญ่อยู่ตามแนวช่องเขา 

ภาคใต้  เป็นลักษณะชายฝั่งทะเลล้อมรอบ พื้นที่เป็นที่ราบสลับภูเขา 
การสัญจรสู่พ้ืนที่สามารถกระท าได้ตลอดชายฝั่ง ๒ ด้าน 
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 ๒.๕.๒ การวิเคราะห์ SWOT 
 ๑) จุดแข็ง 

 มุ่งมั่นและให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ ทอ. 
อย่างต่อเนื่องและจริงจัง 

 อาวุธยุทโธปกรณ์และระบบปฏิบัติการต่าง ๆ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 
(Leading-edge) 

 ก าลังพลด้านการรบมีความเข้าใจและประสบการณ์ในการปฏิบัติการ
ที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operations) ในระดับยุทธการและยุทธวิธี 

 ก าลังพลบางส่วนมีความรู้และประสบการณ์ในการปรับปรุงอากาศยาน
และการผลิต อ.ไร้นักบิน ซึ่งใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีมาตรฐานรองรับอย่างเป็นระบบ 

 โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบเครือข่ายมีศักยภาพ คุณภาพ และมี
ความพร้อมรองรับในการปฏิบัติภารกิจในปัจจุบัน 

 มีโครงข่ายสื่อสารครอบคลุมพ้ืนที่ในการปฏิบัติภารกิจทางยุทธการ 
และสามารถจัดตั้งเครือข่ายเพื่อการปฏิบัติภารกิจในพ้ืนที่เป้าหมายได้ 

 มีทรัพยากร Sensor ที่ทันสมัยสามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหาส าคัญ
ของชาติได้ทั้งในส่วนของ Airborne Sensor, Ground Sensor และ Space Surveillance  

 มีทรัพยากรและพ้ืนที่/ห้วงอากาศ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติการการบิน  
การทดสอบ และการทดลอง ซึ่งหน่วยงานอื่นไม่มี 
 ๒) จุดอ่อน 

 อาวุธยุทโธปกรณ์บางส่วนมีอายุการใช้งานสูงและใช้เทคโนโลยี
ดั้งเดิม ซึ่งต้องด ารงขีดความสามารถให้สามารถปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมี
ค่าใช้จ่ายสูงมากกว่าปกติ 

 การส่งก าลังบ ารุงรูปแบบใหม่ ๆ ซึ่งมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น แต่
ก าลังพลที่มีความเข้าใจอย่างแท้จริง มีจ านวนไม่เพียงพอ ท าให้ไม่สามารถขับเคลื่อนการ  
ส่งก าลังบ ารุงรูปแบบใหม่ ๆ กับอากาศยานที่ ทอ.เพ่ิงจัดหาได้ 

 ก าลังพลส่วนกลาง (ระดับ น.ต. - น.ท.) ขาดแคลน ในขณะที่ภาระงาน
หรือความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เช่น การด าเนินการตาม พ.ร.บ.ใหม่ ๆ การด าเนินการตาม 
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  และแผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งต้องการก าลังพลที่มีความรู้ 
ความเข้าใจในการขับเคลื่อน 

 ก าลังพลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะของสายวิทยาการหลัก (ช่าง/สื่อสาร/
สรรพวุธ) เช่น วิศวกรอากาศยาน วิศวกรซอฟแวร์ วิศวกรคอมพิวเตอร์ มีจ านวนไม่เพียงพอ 
ต่อการด ารงขีดความสามารถ และขาดความรู้เชิงลึกส าหรับเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Leading-edge) 
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 ความไม่ชัดเจนของแนวความคิดในการปฏิบัติภารกิจของงานใหม่ 
ส่งผลต่อความเข้าใจของผู้ก ากับดูแล ผู้ปฏิบัติงาน และสายวิทยาการ 

 โครงสร้างไม่ครอบคลุมภาระงานใหม่ ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีหรือเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น พ.ร.บ.ใหม่ ๆ  

 กฎระเบียบไม่เอ้ือให้เกิดการพัฒนาหรือการสร้างความร่วมมือ 
กับหน่วยงานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย 
 ๓) โอกาส 

 เทคโนโลยีสมัยใหม่มีความก้าวหน้าสูงและเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น 
ตลอดจนสามารถประยุกต์ใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติภารกิจ
มากยิ่งขึ้น เช่น Big Data, AI (Artificial Intelligence), Nano Technology หรือ Robot 
เป็นต้น 

 แนวโน้มความร่วมมือและความสัมพันธ์ทางการทหารระหว่าง
กองทัพอากาศอาเซียนมีมากยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนการแลกเปลี่ยนการเยือน การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
ซึ่งจะลดโอกาสในการเกิดความขัดแย้ง 

 กองทัพอากาศในภูมิภาคที่ใช้อาวุธยุทโธปกรณ์แบบเดียวกันมีมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งเป็นโอกาสในการสร้างความร่วมมือของกลุ่มผู้ใช้งาน (User Groups) เพ่ือเรียนรู้และ
แบ่งปันประสบการณใ์นด้านต่าง ๆ เช่น การฝึก การซ่อมบ ารุง และการส่งก าลังบ ารุง เป็นต้น 

 การยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่ยุค “ไทยแลนด์ 4.0”โดยการ
พัฒ นาระเบี ยงเศรษฐกิจพิ เศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ซึ่ ง
ก าหนดใหอุ้ตสาหกรรมการบินเป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม 

 การขยายตัวของการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านการบินและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
มีมากยิ่งขึ้น  

 ความต้องการความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ 
(HADR) เพ่ิมมากขึ้น ตลอดจนนโยบายและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนมากขึ้นของประชาคมอาเซียน 
เช่น HADR SOP 
 ๔) อุปสรรค 

 การจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์มีความซับซ้อน เช่น มีการก ากับ 
การส่งออก มีการก ากับการใช้งานกับ Third Party และบริษัท/ประเทศผู้ผลิตมีสิทธิที่จะ
ปฏิเสธในการสนับสนุน/ขายอาวุธได้ ซึ่งเป็นผลจากการครอบง าทางเทคโนโลยีของบริษัท/
ประเทศผู้ผลิต 
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 อาวุธยุทโธปกรณ์ของ ทอ.ยังต้องพ่ึงพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ 
ราคาค่อนข้างสูงมีลิขสิทธิ์ที่จ ากัดระยะเวลาใช้งาน ส่งผลให้มีข้อจ ากัดในการใช้งานและ  
การพัฒนา 

 บทบาทของเครื่องมือ/สื่อสังคมออนไลน์ ส่งผลให้การสื่อสารหรือ
การรับรู้สู่สาธารณะ (Communication and Perception) มีความรวดเร็วและความอ่อนไหวสูง 
ซึ่งจะเกิดผลกระทบเชิงลบได้ง่าย 

 การหาแหล่งในการดูแลหรือซ่อมบ ารุงอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่ง ใช้
เทคโนโลยีดั้งเดิมหรือเทคโนโลยีที่ล้าสมัยแล้ว (Obsolete Technology) กระท าได้ยาก
และมีราคาสูง 

 ระบบ Computer และระบบสื่อสารถูกน ามาใช้งานเป็นหลัก 
ในการปฏิบัติงานและการปฏิบัติการรบ ซึ่งมีความอ่อนไหวต่อการถูกโจมตี 

 บทบาทและภารกิจของกองทัพเพ่ิมสูงขึ้น แต่งบประมาณมิได้เพ่ิม
เป็นสัดส่วนตามปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึน 
 
 
 

************** 



ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
ฉบับเผยแพร ่

 

- ๒๒ - 
 

บทท่ี ๓ วิสัยทัศน์ และการพัฒนากองทัพอากาศ 
 
การพัฒนากองทัพอากาศต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับธรรมชาติ คุณลักษณะ และ

ข้อจ ากัดของก าลังทางอากาศ รวมทั้งทรัพยากรที่มีในครอบครอง เทคโนโลยีที่ใช้งาน และ
พันธมิตร โดยมุ่งหวังที่จะสร้างกองทัพอากาศให้มีความสามารถในการปฏิบัติการทางอากาศ
ตามที่ก าหนดในหลักนิยมปฏิบัติการ ได้แก่  การปฏิบัติการทางอากาศยุทธศาสตร์  
การปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี และการป้องกันทางอากาศ โดยขีดความสามารถหลัก 
ที่กองทัพอากาศต้องด ารงไว้และมิอาจละเลยได้ คือ ขีดความสามารถในการปฏิบัติการ 
ทางอากาศ เพ่ือป้องกันราชอาณาจักรและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ เนื่องจากเป็น 
ขีดความสามารถหลัก ซึ่งมีเพียงกองทัพอากาศเพียงส่วนราชการเดียวที่มีภารกิจและ
ศักยภาพที่จะด าเนินการได้  

นอกจากการปฏิบัติการในมิติทางอากาศ (Air Domain) กองทัพอากาศตระหนักถึงภัยคุกคาม
รูปแบบใหม่ที่เพ่ิมจ านวนขึ้นอย่างรวดเร็วในมิติอ่ืน ๆ ได้แก่ มิติไซเบอร์ (Cyber Domain) และมิติ
อวกาศ (Space Domain) ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถในมิติดังกล่าว
เพ่ิมเติม โดยยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนา
ขีดความสามารถในมิติ ไซเบอร์  (Cyber Domain) รวมทั้ งการริเริ่มและวางรากฐานส าคัญ 
ในการพัฒนาขีดความสามารถในมิติอวกาศ (Space Domain) เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการ
ในมิติทางอากาศ (Air Domain) และเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยคุกคามในมิติ
ดังกล่าวทั้งในปัจจุบันและในอนาคต  

๓.๑ วิสัยทัศน์  
 การก าหนดวิสัยทัศน์ต้องมีความชัดเจน ความท้าทาย และความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติ 
ตลอดจนระบุกรอบระยะเวลาในการพัฒนาที่ชัดเจน และสามารถประเมินผลได้ โดยยุทธศาสตร์
กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ยังคงด ารงความมุ่งหมายในการพัฒนาสู่  

“กองทัพอากาศชั้นน าในภูมิภาค” 
(One of the Best Air Forces in ASEAN) 

 กองทัพอากาศชั้นน าในภูมิภาค หมายถึง กองทัพอากาศที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติ
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีขีดความสามารถที่เพียงพอในทุกมิติ มีการพัฒนา
เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง เทคโนโลยี และภัยคุกคาม  
ทั้งในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนเป็นกองทัพอากาศที่มีขีดความสามารถ
ระดับ ๑ ใน ๓ ของภูมิภาคอาเซียน 
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๓.๒ แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 
 กองทัพอากาศเชื่อมั่นว่าการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) จะท าให้
การปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเป็นการเพ่ิมความรวดเร็วของ
วงรอบการตัดสินใจ (Observe-Orient-Decide-Act : OODA Loop) โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร (Information) และความตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness) ร่วมกันผ่าน
ระบบเครือข่าย (Network) ที่มีประสิทธิภาพ ท าให้ผู้บังคับบัญชามีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน 
สามารถตัดสินตกลงใจและสั่งการไปยังผู้ปฏิบัติ/หน่วยปฏิบัติ (Shooter) ได้ถูกต้องและทันเวลา 
นอกจากนี้ ข้อมูลข่าวสารและความตระหนักรู้สถานการณ์ร่วมกัน ยังช่วยเพ่ิมขีดความสามารถ
ให้แก่ผู้ปฏิบัติ/หน่วยปฏิบัติเพ่ิมข้ึนเป็นทวีคูณ สามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลาย รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 ดังนั้น ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) จึงมุ่งเน้นการพัฒนา  
๓ มิติส าคัญ เพ่ือรองรับการพัฒนาการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) 
ประกอบด้วย 

 มิติทางอากาศ (Air Domain) 
 การบัญชาการและควบคุม (Command and Control : C2) 
 ระบบตรวจจับ (Sensor) 
 ผู้ปฏิบัติ/หน่วยปฏิบัติ (Shooter) 
 ระบบเครือข่าย (Network) 
 การสนับสนุนและบริการ (Support and Service) 
 บุคลากรและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Human & Behavior)  

 มิติไซเบอร์ (Cyber Domain) 
 มิติอวกาศ (Space Domain) 
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รูปที่ ๓ - ๑ การพัฒนาการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง 

กองทัพอากาศยังจ าเป็นต้องพัฒนาองค์กรในภาพรวมให้มีความทันสมัยโดยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพ่ือการปฏิบัติงาน ดังนั้น เพ่ือให้สามารถ
พัฒนาเป็นกองทัพอากาศดิจิตอล (DAF) และกองทัพอากาศที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง 
(NCAF) ได้อย่างแท้จริง โดยสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิตอล และแนวความคิดการปฏิบัติการ 
ที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) ในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศตามกฎหมาย 
และตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถมุ่งสู่ “กองทัพอากาศชั้นน า 
ในภูมิภาค” ได้อย่างเป็นรูปธรรม ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาออกเป็น ๒ ส่วน  

 ๓.๒.๑ การเสริมสร้างขีดความสามารถกองทัพอากาศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ 
การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางโดยตรง (RTAF NCO Combat Related 
Function) 

การพัฒนากองทัพอากาศในส่วนนี้มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนากองทัพอากาศมุ่งสู่
กองทัพอากาศที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCAF) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ประกอบ 
ในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการที่ใช้ เครือข่ายเป็นศูนย์กลางโดยตรง (RTAF NCO 
Combat Related Function) ซึ่ งท าห น้ าที่ ป ฏิ บั ติ ก า ร ใน ส่ ว น ห น้ า  (Front Line 
Operations) รวมทั้งการพัฒนาขีดความสามารถในมิติไซเบอร์ (Cyber Domain) และการ
รเิริ่มและวางรากฐานการพัฒนาขีดความสามารถในมิติอวกาศ (Space Domain)  
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การก าหนดกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ปฏิบัติส าหรับการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่าย
เป็นศูนย์กลางโดยตรงอย่างชัดเจน ท าให้กองทัพอากาศสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วและ 
มีประสิทธิภาพ โดยจัดท า “แผนพัฒนาขีดความสามารถการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่าย 
เป็นศูนย์กลางของกองทัพอากาศ” ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์
กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) โดยก าหนดรายละเอียดของโครงการ แผนงาน 
และงบประมาณที่เกี่ยวข้อง 

การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศในส่วนนี้จ าเป็นต้องพิจารณา
แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างกองทัพอากาศเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานในอนาคตให้
เหมาะสม รวมทั้งสรรหาและพัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ เช่น 

 
รูปที่ ๓ - ๒ RTAF NCO Combat Related Function 

 ๑) บุคลากรด้านการบัญชาการและควบคุม (C2) 
 Decision Maker 
 Fighter Controller 

 ๒) บุคลากรด้านระบบตรวจจับ (Sensor)  
 Radar Operator 
 UAS Internal Pilot 
 UAS External Pilot 

 ๓) บุคลากรด้านผู้ปฏิบัติ (Shooter) 
 Pilot : System Manager & Tactical Decision Maker 
 Gound Based Air Defense (GBAD) Operator 
 Special Forces 



ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
ฉบับเผยแพร ่

 

- ๒๖ - 
 

 ๔) บุคลากรด้านเครือข่าย (Network) 
 Network Manager 
 Network Security Manager 

 ๕) บุคลากรด้านการสนับสนุนและบริการ (Support and Service) 
 Aircraft Maintenance 
 Operational Support System (OSS) 
 Integrated Training System (ITS) 
 Software Engineer 

 ๖) บุคลากรที่มีความช านาญหรือเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะ (Subject Matter 
Expert : SMEE) 

 Electronic Warfare (EW) 
 Tactical Data Link (TDL) 
 Geographical Data 
 Air IMINT (Imagery Intelligence) - AIRIX 
 Software Integration 
 Cyber Operation 
 Space Operation 

 ๓.๒.๒ การพัฒนากองทัพอากาศให้ทันสมัยโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน (RTAF Organization and Management 
Modernization) 

การพัฒนาขีดความสามารถกองทัพอากาศในส่วนนี้มีเป้าหมายเพ่ือพัฒนา
กองทัพอากาศในภาพรวมให้มีความทันสมัย สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือมุ่งสู่กองทัพอากาศ
ดิจิตอล การพัฒนาในส่วนนี้มิได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง 
(NCO) โดยตรง แต่เป็นการพัฒนาการปฏิบัติงานในส่วนอ่ืน ๆ ซึ่งมีความส าคัญในการ
สนับสนุนการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO)  

 
รายละเอียดของโครงการ แผนงาน และงบประมาณที่เกี่ยวข้อง เพ่ือพัฒนา

กองทัพอากาศในส่วนนี้จะระบุใน “แผนแม่บทกองทัพอากาศ” เช่น 
๑) แผนแม่บทด้านก าลังพล  
๒) แผนแม่บทด้านการข่าว 
๓) แผนแม่บทด้านยุทธการและการฝึก 
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๔) แผนแม่บทด้านส่งก าลังบ ารุง 
๕) แผนแม่บทด้านกิจการพลเรือน 
๖) แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๗) แผนแม่บทด้านการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น 

 ๓.๒.๓ ทิศทางการพัฒนากองทัพอากาศในแต่ละระยะ 
 การพัฒนากองทัพอากาศตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - 

๒๕๘๐) แบ่งออกเป็น ๓ มิติส าคัญ ได้แก่ มิติทางอากาศ (Air Domain) มิติไซเบอร์ (Cyber 
Domain) มิติอวกาศ (Space Domain) โดยมุ่งพัฒนาให้เกิดความต่อเนื่องและส่งต่อในแต่ละระยะ 

ตารางท่ี ๓ - ๑ ทิศทางการพัฒนามิติทางอากาศ (Air Domain) 
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ตารางท่ี ๓ - ๒ ทิศทางการพัฒนามิติไซเบอร์ (Cyber Domain) 

 

ตารางท่ี ๓ - ๓ ทิศทางการพัฒนามิติอวกาศ (Space Domain) 
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๓.๓  แผนที่ยุทธศาสตร์ 
 การก าหนดแผนที่ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ใช้หลักการวางแผนทางทหาร Ends Ways 
และ Means มาเป็นแกนหลักในการพัฒนาบนพ้ืนฐานของความสอดคล้องกับธรรมชาติของ
กองทัพอากาศ โดยวิเคราะห์จากที่มาของขอบเขตการด าเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๕ มาตรา ๕๒ (ดังรูปที่ ๓ - ๓) แล้วจึงก าหนดแผนที่
ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ (ดังรูปที่ ๓ - ๔)  

 
รูปที่ ๓ - ๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๕ หน้าท่ีของรัฐ มาตรา ๕๒ และ ๕ ประเด็น

ยุทธศาสตร์ตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ

 
รูปที่ ๓ - ๔ แผนที่ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 

************** 
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สถาบัน
พระมหากษัตริย์ได้รับ
การพิทักษ์รักษาและ

เทิดทูนอย่าง
สมพระเกียรติ

Vision One of the Best Air Forces in ASEANแผนที่ยุทธศาสตร์

Strategic
Themes

Ways

Means

  พิทักษ์รักษาและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

2 เสริมสร้างสมรรถนะและความ
พร้อมในการป้องกันประเทศ

3 รักษาความมั่นคง
ของรัฐ

ประชาชน 
กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชน 
กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่เป้าหมาย

ภัยคุกคาม
ภายใน

ภัยคุกคาม
 Possible Potential

Threats กองทัพไทย

ประชาชน
ประเทศไทย

ประชาชน 
กลุ่มเป้าหมาย

  รักษา
ผลประโยชน์

แห่งชาติภัยคุกคาม
ภายนอก

  สนับสนุนการ
ขับเคลือ่นยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศ

ของรัฐบาล

สถาบัน
พระมหากษัตริย์

Ends
ประชาชน

เชื่อมั่นศรัทธา
ภัยคุกคามถูกป้องปราม 

ถ่วงดุลอ านาจ (Balance of power)
ประชาชน 

กลุ่มเป้าหมาย พ้ืนที่
เป้าหมายมีความม่ันคง 
ปลอดภัย และสนัติสุขกองทัพอากาศมีสมรรถนะและความพร้อมในการป้องกันประเทศ

ประชาชน 
กลุ่มเป้าหมาย 
พ้ืนที่เป้าหมาย
ได้รับการพัฒนา

กองทัพผนึกก าลังใน
การป้องกนัประเทศ

ผลประโยชน์
แห่งชาติได้รับการ
คุ้มครองอย่างมี
ประสิทธิภาพ

สถาบัน
พระมหากษัตริย์ได้รับ
การพิทักษ์รักษาและ

เทิดทูนอย่าง
สมพระเกียรติ

Vision

เสริมสร้าง ทอ ให้เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้พัฒนาสมรรถนะก าลังพล

พัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

และการส่ือสาร

วิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมก าลังทางอากาศ

เทิดทูนและ
ปกป้องสถาบัน
พระมหากษัตริย์

ถวาย
ความ

ปลอดภัย

     เสริมสร้างขีดความสามารถกองทัพอากาศในส่วนที่เกี่ยวข้องกบั
    การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเปน็ศนูย์กลางโดยตรง

One of the Best Air Forces in ASEANแผนที่ยุทธศาตร์

แผนพัฒนาขีดความสามารถการปฏิบตัิการ
ที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางของกองทัพอากาศ

แผนแม่บทกองทัพอากาศ

ปฏิบัติภารกิจ
ตามนโยบาย 
สถานการณ์

ปฏิบัติภารกิจเพ่ือ
รักษาผลประโยชน์

แห่งชาติ

ปฏิบัติภารกิจ
ตามที่ได้รับ
มอบหมาย

เสริมสร้าง
ขีดความ

สามารถ C2

เสริมสร้าง
ขีดความ
สามารถ
Sensor

เสริมสร้าง
ขีดความ
สามารถ
Shooter

เสริมสร้าง
ขีดความ
สามารถ

Network

เสริมสร้าง
ขีดความ
สามารถ
Support 

and 
Service

เสริมสร้าง
ขีดความ
สามารถ

Human & 
Behavior

พัฒนาขดีความสามารถด้านกจิการอวกาศพัฒนาขีดความสามารถด้านสงครามไซเบอร์

A

B

A B

บูรณาการความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชน

พัฒนาความสัมพันธ์
และความร่วมมือใน
ประชาคมอาเซียน

เสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านการยุทธ

เสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านการข่าวและความ
ร่วมมือด้านความม่ันคง

พัฒนาขีดความสามารถ
การส่งก าลังบ ารุง

ปฎิบัติการ
กิจการพลเรือน
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บทท่ี ๔ ประเด็นยุทธศาสตร ์

 

๔.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
นโยบายด้านความมั่นคงก าหนดให้รัฐมีหน้าที่ในการจัดเตรียมก าลังทหารและยุทโธปกรณ์ 

เพ่ือพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์  กองทัพอากาศในฐานะหน่วยงานทางทหาร
หน่วยงานหนึ่งภายในกระทรวงกลาโหม ซึ่งถูกจัดตั้งเพ่ือตอบสนองหน้าที่ของรัฐ จึงมีหน้าที่ส าคัญ
ในการเตรียมก าลังกองทัพอากาศและด าเนินการเกี่ยวกับการใช้ก าลังกองทัพอากาศเพ่ือพิทักษ์
รักษา และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์  ตลอดจนสนับสนุ นภารกิจของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
 เป้าหมายยุทธศาสตร์ : 

 สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ 

 กลยุทธ์ที่ ๑.๑  ถวายความปลอดภัย 
 วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ตัวช้ีวัด 

 ๑. ความส าเร็จของกองทัพอากาศในการจัดอากาศยานพระราชพาหนะ/พระที่นั่ง 
และสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างปลอดภัย ทั้งด้าน
การบินและการรักษาความปลอดภัยในพ้ืนที่รับผิดชอบของกองทัพอากาศอย่างสมพระเกียรติ 
และตามพระราชประสงค ์
 ผู้รับผิดชอบ 

 กรมยุทธการทหารอากาศ 
 กรมข่าวทหารอากาศ 

 กลยุทธ์ย่อย 
 ๑.๑.๑ ถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ๑.๑.๒ เตรียมเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะให้มีความพร้อม

สนับสนุนการปฏิบัติพระราชกรณียกิจตลอดเวลา 

 กลยุทธ์ที่ ๑.๒  เทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือเทิดทูนและป้องกันมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 เพ่ือให้ก าลังพลกองทัพอากาศ ครอบครัว และประชาชน มีความรักชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
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 ตัวช้ีวัด 
 ๑. จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการเทิดพระเกียรติ เปรียบเทียบกับแผนการ

เทิดทูนพระมหากษัตริย์ 
 ๒. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันการล่วงละเมิดสถาบัน

พระมหากษัตริย์ทางสื่อออนไลน์ที่ผ่านเกณฑ์เทียบกับผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 
 ผู้รับผิดชอบ 

 กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 
 กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ 

 กลยุทธ์ย่อย 
 ๑.๒.๑  สนับสนุนและจัดกิจกรรมอันแสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูน

และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างสมพระเกียรติ 
 ๑.๒.๒  การพัฒนาบุคลากรของหน่วยเกี่ยวข้องของกองทัพอากาศให้มีความรู้

ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ทางสื่อสังคมออนไลน์ 
 ๑.๒.๓  ด าเนินมาตรการปลูกฝังค่านิยม ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

และแสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสมพระเกียรติ 
 ๑.๒.๔  ระดมทรัพยากรของกองทัพอากาศและความร่วมมือกับทุกภาคส่วน

เพ่ือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริมให้ข้าราชการและหน่วยงานของ
กองทัพอากาศ เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเผยแพร่สู่ประชาชนทั่วไป 

๔.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างสมรรถนะและความพร้อมในการ
ป้องกันประเทศ 
 กองทัพอากาศต้องเผชิญกับความท้าทายทั้งด้านการรบและมิใช่การรบ โดยภัยคุกคาม
มีโอกาสเกิดขึ้นในลักษณะจ ากัดในห้วงเวลาสั้น ๆ เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน และมีสิ่งบอกเหตุ 
ในระยะเวลากระชั้นชิด ดังนั้น เพ่ือให้การเตรียมก าลังทางอากาศมีความพร้อมในการป้องกัน
ประเทศได้ทันที และสามารถเผชิญกับภัยคุกคามอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องเตรียมก าลัง 
ทางอากาศทุกด้านให้เพียงพอ ใกล้เคียงกับก าลังทางอากาศที่ใช้ในการปฏิบัติการจริงมากที่สุด 
โดยก าหนดผู้มีส่วนได้เสียหลักและกลุ่มเป้าหมายส าคัญในยุทธศาสตร์ที่ ๒ คือ ประชาชนในทุก
ภาคส่วน กองทัพไทย และประเทศในกลุ่มอาเซียน  
 เป้าหมายยุทธศาสตร์ : 

 กองทัพอากาศมีสมรรถนะและความพร้อม ตลอดจนสามารถผนึกก าลัง
ร่วมกบัเหล่าทัพอ่ืนในการป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
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 กลยุทธ์ที่  ๒ .๑  เสริมสร้างขีดความสามารถการบัญชาการและควบคุม 
(Command and Control) 
 วัตถุประสงค์ 

 การบัญชาการและควบคุมที่สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย เพ่ือการหยั่งรู้สถานการณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Total Situation 
Awareness) อันจะเป็นเครื่องมือส าหรับผู้บังคับบัญชาในการวางแผน อ านวยการ ควบคุม 
และบังคับบัญชาการใช้ก าลังทางอากาศในการปฏิบัติการรบและการปฏิบัติการที่มิใช่การรบ 
โดยมี เป้ าหมายการพัฒนาเพ่ือมุ่ งสู่ การบัญชาการและควบคุมแบบ Multi-Node 
Redundancy หมายถึง หน่วยบัญชาการและควบคุมสามารถเคลื่อนที่เปลี่ยนต าแหน่งที่ตั้ง
ไปยังพ้ืนที่อ่ืน ๆ ซึ่งมีระบบเครือข่ายรองรับและสามารถปฏิบัติภารกิจการบัญชาการและ
ควบคุมทดแทนหน่วยบัญชาการและควบคุมหลักได้โดยสมบูรณ์  
 ตัวช้ีวัด 

 ๑. ระดับความพร้อมของระบบบัญชาการและควบคุม 
 ๒. ระดับความส าเร็จของการบัญชาการและควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ

ในการปฏิบัติการรบ และการปฏิบัติการที่มิใช่การรบ 
 ๓. ระดับความส าเร็จของระบบบัญชาการและควบคุมของกองทัพอากาศ 

ที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบบัญชาการและควบคุมของกองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๔. ร้อยละของหน่วยในระบบบัญชาการและควบคุมที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ผู้รับผิดชอบ :  

 กรมยุทธการทหารอากาศ 
 กรมก าลังพลทหารอากาศ 
 กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 กลยุทธ์ย่อย 
 ๒.๑.๑ พัฒนาการบัญชาการและควบคุมในลักษณะ System of System 

เพ่ือให้มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา โดยต้องสามารถบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็น
เครือข่ายทั้งด้านการรบและสนับสนุนการรบ และต้องสามารถตอบสนองการบัญชาการและ
ควบคุมในระดับ Near Real Time 

 ๒.๑.๒ พัฒนาหน่วยบัญชาการรบในระบบบัญชาการและควบคุม ได้แก่ 
ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ (Air Force Operation Center) ศูนย์ยุทธการทางอากาศ 
(Air Operation Center) ศูนย์ยุทธการภาคพ้ืน (Ground Operation Center) ห้องบัญชาการรบ 
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(War Room) และศูนย์ปฏิบัติการกองบิน (Wing War Room) โดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอล และ
ต้องสามารถเชื่อมโยงข้อมูลการปฏิบัติการระหว่างกันได้ตลอดเวลาภายใต้มาตรฐาน  
การรักษาความปลอดภัยของกองทัพอากาศ 

 ๒.๑.๓ พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลยุทธการกองทัพอากาศให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการบัญชาการและควบคุม เพ่ือสนธิข้อมูลดิจิตอลในภาพรวมทั้งระบบ โดยเฉพาะข้อมูล
จากระบบตรวจจับ (Sensor) โดยบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลจากอากาศยาน สถานีเรดาร์
ภาคพ้ืน และชุดสถานีเรดาร์เคลื่อนที่ ข้อมูลสถานภาพความพร้อมรบ ข้อมูลด้านการข่าวและ
แฟ้มเป้าหมาย เพ่ือให้การตัดสินใจของผู้บัญชาการอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ถูกต้องและ
ครอบคลุม 

 ๒.๑.๔ เชื่อมโยงระบบตรวจจับ (Sensor) ที่จ าเป็นเข้ากับการบัญชาการ
และควบคุม โดยให้ความส าคัญกับระบบตรวจจับ (Sensor) ในการปฏิบัติการรบและการ
ปฏิบัติการที่ไม่ใช่การรบ ตามล าดับ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ายของระบบสนับสนุน
การรบ โดยเฉพาะข้อมูลสนับสนุนที่มีนัยส าคัญต่อการตัดสินตกลงใจในการบัญชาการและ
ควบคุม 

 ๒.๑.๕ ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบัญชาการและ
ควบคุม เพ่ือพัฒนาระบบให้มีความเสถียร (Stability) และความอยู่รอด (Survivability) 
ทั้งนี้ ต้องพัฒนาเจ้าหน้าที่สายวิทยาการของกองทัพอากาศทั้งในระยะสั้นและระยะกลาง  
ให้มีขีดความสามารถในการใช้งาน ซ่อมบ ารุง ปรับปรุง ตลอดจนวิจัยและพัฒนาซอฟแวร์
ของการบัญชาการและควบคุมได้เอง 

 ๒.๑.๖ ก าหนดแนวทางการเชื่อมโยงการบัญชาการและควบคุมของ
กองทัพอากาศ เข้ากับการบัญชาการและควบคุมของกองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพ 
ตลอดจนแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลที่จ าเป็นจากระบบอ่ืน ๆ ของส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจที่ เกี่ยวข้อง ทั้ งนี้  ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของ
กองทัพอากาศ พร้อมทั้งก าหนดแนวทางการพัฒนาก าลังพลร่วมกันระหว่างเหล่าทัพ 

 ๒.๑.๗ ก าหนดระดับการบัญชาการและควบคุม (C2 Level) และพ้ืนที่
รับผิดชอบ (Area of Responsibility) ตลอดจนแนวทางในการบริหารจัดการให้ชัดเจน 
รวมทั้งการก าหนดรูปแบบมาตรฐานของข้อมูลในการบูรณาการข้อมูลของการบัญชาการ
และควบคุมของกองทัพอากาศ 

 ๒.๑.๘ บูรณาการข้อมูลระหว่างการบัญชาการและควบคุมกับระบบอาวุธในการ
ป้องกันทางอากาศ เพ่ือรับ-ส่งข้อมูลส าคัญที่จ าเป็นในการป้องกันทางอากาศไปยังผู้ปฏิบัติ/
หน่วยปฏิบัติด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และโดยอัตโนมัติ อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ในการป้องกันทางอากาศ 
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 กลยุทธ์ที่ ๒.๒  เสริมสร้างขีดความสามารถระบบตรวจจับ (Sensor) 
 วัตถุประสงค์ 

 ระบบตรวจจับที่มีคุณภาพและจ านวนที่เหมาะสม เพียงพอ และมีระบบ
ส ารองเพ่ือใช้งานทดแทนกันได้ มีขีดความสามารถในการแสวงหาข้อมูลในทุก ๆ ความต้องการ 
เพ่ือให้ได้รับข้อมูลในรูปแบบดิจิตอลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา อีกทั้งสามารถ
บูรณาการข้อมูลทั้งหมดให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลที่ชาญฉลาด (Smart Information) รวมทั้ง
กระบวนการ (Process) ในการผลิตข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ เพื่อใช้ประโยชน์
ในการปฏิบัติการรบและการปฏิบัติการที่มิใช่การรบ ทั้งนี้ ต้องสามารถรองรับการปฏิบัติการ
ร่วมกับระบบตรวจจับ (Sensor) ของกองบัญชาการกองทัพไทย เหล่าทัพ และหน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้องภายใต้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของกองทัพอากาศ 
 ตัวช้ีวัด 

 ๑. ระดับขีดความสามารถของระบบตรวจจับ  (Sensor) ในระดับ
ยุทธศาสตร์และยุทธวิธี  

 ๒. ร้อยละของพ้ืนที่ในประเทศและพ้ืนที่ เป้าหมายในการใช้งานระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) 

 ๓. ร้อยละของระบบตรวจจับ (Sensor) ของกองทัพอากาศ กองบัญชาการ
กองทัพไทย เหล่าทัพ และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเครือข่าย
ของกองทัพอากาศภายใต้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของกองทัพอากาศ 
 ผู้รับผิดชอบ :  

 กรมข่าวทหารอากาศ 
 กรมก าลังพลทหารอากาศ 
 กรมยุทธการทหารอากาศ 
 กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ 

 กลยุทธ์ย่อย 
 ๒.๒.๑ ปรับปรุงขีดความสามารถระบบตรวจจับให้รองรับการปฏิบัติการ 

ที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง ทั้งนี้ ต้องมีความพร้อมและสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายเดิม
และเครือข่ายใหม่ของกองทัพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๒.๒.๒ ปรับปรุงขีดความสามารถของระบบตรวจจับของอากาศยาน โดยต้อง
ตอบสนองต่อความต้องการ และให้ความส าคัญกับภารกิจการปฏิบัติการรบและการปฏิบัติการ
ทีมิ่ใช่การรบ ตามล าดับ 

 ๒.๒.๓ เพ่ิมประสิทธิภาพ คุณภาพ และระบบรักษาความปลอดภัยของเรดาร์
ภาคพ้ืน โดยจัดล าดับความส าคัญในการปรับปรุงระบบการป้องกันภัยสถานีเรดาร์ 
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 ๒.๒.๔ เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้งานข้อมูลอุตุนิยมวิทยา โดยการเชื่อมโยง
และแสดงผลข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 

 ๒.๒.๕ พัฒนาระบบการบูรณาการข้อมูลที่ได้จากระบบตรวจจับ และ
กระบวนการให้สามารถใช้ประโยชน์ตามความต้องการของผู้บังคับบัญชาและผู้ใช้งาน 

 ๒.๒.๖ พัฒนา สร้าง และปรับปรุงระบบสารสนเทศภู มิศาสตร์  (Geographic 
Information System : GIS) ให้ทันสมัย (Update) อยู่เสมอ โดยต้องมีการจัดเก็บฐานข้อมูลที่เป็นระบบ 
เพ่ือให้สามารถเรียกใช้งาน (Availability) ได้ตามความต้องการของหน่วยปฏิบัติหรือผู้ใช้งาน 

 ๒.๒.๗ ก าหนดแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลที่ส าคัญและจ าเป็นจากระบบ
ตรวจจับ (Sensor) ของกองบัญชาการกองทัพไทย เหล่าทัพ และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องภายใต้
มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของกองทัพอากาศ 

 กลยุทธ์ที่ ๒.๓  เสริมสร้างขีดความสามารถผู้ปฏิบัติ/หน่วยปฏิบัติ (Shooter) 
 วัตถุประสงค์ 

 ผู้ปฏิบัติ/หน่วยปฏิบัติที่มีความชาญฉลาด (Smart Platform) มีขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติการรบและการปฏิบัติการที่มิใช่การรบ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (State of 
the Art Weapons) เพ่ือให้มีอ านาจการท าลาย (Fire Power) มีความแม่นย า (Precision) 
มีความสามารถในการปฏิบัติภารกิจจากระยะไกล (Stand-off) และ/หรือเกินระยะสายตา 
(Beyond Visual Range) และมีระบบป้องกันตนเอง รวมทั้งรองรับการใช้งานอาวุธ
สมรรถนะสูงที่ทันสมัย โดยต้องสามารถบูรณาการและเชื่อมโยงเข้าสู่การปฏิบัติการที่ใช้
เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) ของกองทัพอากาศ อีกทั้งต้องมีความพร้อมในการเชื่อมโยง
กับ เครือข่ายของกองบัญชาการกองทัพไทย เหล่าทัพ และฝ่ายพลเรือนที่เกี่ยวข้อง 
 ตัวช้ีวัด 

 ๑. ร้อยละความพร้อมปฏิบัติการของอากาศยานรบหลักที่สามารถปฏิบัติภารกิจ
ตามแนวทางการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO)  

 ๒. ร้อยละของประเภทอาวุธหลักที่มีขีดความสามารถในระดับที่แม่นย า 
(Precision) และปฏิบัติภารกิจจากระยะไกล (Stand-off) 

 ๓. ร้อยละความพร้อมปฏิบัติการของอากาศยานเพ่ิมขึ้นจากปีที่ผ่านมา 
 ๔. ระดับความส าเร็จของการพัฒนาขีดความสามารถระบบต่อต้านอากาศยาน

ไร้คนขับ เพ่ือป้องกันฐานที่ตั้งของกองทัพอากาศ 
 ผู้รับผิดชอบ :  

 กรมยุทธการทหารอากาศ 
 กรมก าลังพลทหารอากาศ 
 กรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ 
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 กลยุทธ์ย่อย 
 ๒.๓.๑ เตรียมและพัฒนายุทโธปกรณ์หลักภาคอากาศที่ทันสมัย (State of 

the Art Weapons) ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ให้มีความพร้อมสอดรับกับสถานการณ์
และสภาพแวดล้อม ทั้งในภารกิจการรบและการปฏิบัติการอ่ืน ๆ ที่มิใช่การรบ ทั้งนี้ ต้องมี
ขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจตามแนวทางการปฏิบัติการที่ ใช้ เครือข่าย 
เป็นศูนย์กลาง (NCO) 

 ๒.๓.๒ เตรียมและพัฒนายุทโธปกรณ์หลักภาคพ้ืนที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้สามารถ
รองรับการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) และพัฒนาระบบการป้องกันภัย 
ทางอากาศภาคพ้ืน (GBAD) ในทุกฐานบินทั่วประเทศให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการ 
ที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) โดยให้ความส าคัญกับฐานบินปฏิบัติการหลัก ฐานบิน
ปฏิบัติการพิเศษ และฐานบินปฏิบัติการหน้า ตามล าดับ 

 ๒.๓.๓ พัฒนาระบบอาวุธและอาวุธหลักภาคอากาศและภาคพ้ืนให้มีอ านาจ
การท าลาย (Fire Power) ตามความต้องการ มีความแม่นย า (Precision) สามารถปฏิบัติ
ภารกิจจากระยะไกล (Stand-off) และ/หรือนอกสายตา (Beyond Visual Range) รวมทั้ง
รองรับการใช้งานอาวุธสมรรถนะสูงที่ทันสมัย ตลอดจนบริหารจัดการอาวุธวิกฤต ให้มีความ
พอเพียงและเหมาะสมตามสถานการณ์ 

 ๒.๓.๔ เสริมสร้างขีดความสามารถบุคลากรในส่วนก าลังรบและพัฒนา
ระบบการฝึก/การจ าลองการฝึก และระบบการตรวจสอบ/ประเมินการฝึก เพ่ือให้บุคลากร
ในส่วนก าลังรบ (War Fighter) มีระดับความรู้และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติภารกิจตาม
แนวทางการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO)  

 ๒.๓.๕ ปรับปรุงโครงสร้างก าลังรบและอัตรากระสุน วัตถุระเบิดวิกฤตของ
กองทัพอากาศให้ทันสมัย เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมด้านความม่ันคงในปัจจุบัน ตลอดจน
พิจารณาปลดประจ าการอากาศยานและอาวุธยุทโธปกรณ์เก่า/ล้าสมัย มีค่าใช้จ่ายในการ 
ส่งก าลังบ ารุงสูง และไม่คุ้มค่า โดยพิจารณาการจัดหาทดแทนตามความจ าเป็น 

 ๒.๓.๖ ทบทวนและปรับปรุงแนวความคิดในการปฏิบัติภารกิจของก าลังภาคพ้ืน
และการป้องกันฐานบิน ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถในการป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ฐานบินของกองทัพอากาศให้ทันสมัย เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงในปัจจุบัน  

 ๒.๓.๗ พัฒ นาขีดความสามารถระบบต่อต้ านอากาศยานไร้คนขับ 
โดยเฉพาะอากาศยานไร้คนขับที่มีแนวโน้มเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง ตลอดจนอากาศ
ยานไร้คนขับที่ท าการบินละเมิดกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องต่อความปลอดภัยบริเวณสนามบิน 
และส่งผลต่อความเสี่ยงในการป้องกันฐานที่ตั้งของกองทัพอากาศ รวมทั้งพ้ืนที่ปฏิบัติ การ
ของกองทัพอากาศ 
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 กลยุทธ์ที่ ๒.๔  เสริมสร้างขีดความสามารถเครือข่าย (Network) 
 วัตถุประสงค์ 

 เครือข่าย (Network) ที่มีขีดความสามารถในการเชื่อมโยงทุกเครือข่าย
หลักของกองทัพอากาศทั้งเครือข่ายด้านการรบ (Combat Network) และสนับสนุนการรบ 
(Support Network) โดยทุกเครือข่ายต้องมีความแข็งแกร่ง (Robustness) ความเสถียร 
(Stability) ความเพียงพอต่อความต้องการ (Sufficiency) ความเชื่อถือได้ (Reliability) 
ความรวดเร็ว (Speed) ความปลอดภัย (Security) และความทันสมัย (Update) โดย
ครอบคลุมพ้ืนที่ปฏิบัติการ รองรับการพัฒนาการบัญชาและควบคุมแบบ Multi-Node 
Redundancy รวมทั้งการบูรณาการระบบตรวจจับและระบบป้องกันทางอากาศกับการ
บัญชาการและควบคุม และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี (TDL) ที่มีมาตรฐานสากล
และสามารถเชื่อมโยงยุทโธปกรณ์หลักของกองทัพอากาศได้ทุกประเภท รวมถึงสามารถ
เชื่อมโยงกับหน่วยนอกกองทัพอากาศเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการร่วมของกองทัพอากาศ 
 ตัวช้ีวัด 

 ๑. ร้อยละของหน่วยงานทั้งหมดของกองทัพอากาศที่มีเครือข่ายทั้งแบบใช้สาย
และไร้สาย ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกท่ี ทุกเวลา รองรับปริมาณข้อมูลข่าวสารที่เพ่ิมขึ้นได้อย่าง
เพียงพอ และครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการของหน่วยงานนั้น ๆ 

 ๒. ร้อยละของเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีเทียบกับขีดความสามารถ 
ที่ก าหนดไว้ ซึ่งต้องสามารถเข้าถึงได้ ทุกที่  ทุกเวลา ครอบคลุมพ้ืนที่ปฏิบัติการของ
หน่วยงานที่ใช้ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี (TDL) ซึ่งต้องสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้
ระหว่างหน่วยตรวจจับสัญญาณ (Sensor) หน่วยบัญชาการและควบคุม (Command and 
Control) และหน่วยปฏิบัติ (Shooter) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ผู้รับผิดชอบ :  

 กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ 
 กรมยุทธการทหารอากาศ 

 กลยุทธ์ย่อย 
 ๒.๔.๑ พัฒนาเครือข่ ายของกองทัพอากาศ ให้ มีความแข็ งแกร่งและ 

มีเสถียรภาพ โดยทุกองค์ประกอบในเครือข่ายของกองทัพอากาศ ต้องมีการรับส่งข้อมูลที่มี
รูปแบบและมีมาตรฐาน สามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจของกองทัพอากาศ และการปฏิบัติการร่วม ตลอดจนต้องสามารถเชื่อมโยงข้อมูล 
เพ่ือประกอบการตัดสินใจที่มีความพอเพียง ความเชื่อถือได้ ความรวดเร็ว ความปลอดภัย 
และความทันสมัย 
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 ๒.๔.๒ พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี (TDL) ให้มีมาตรฐานสากล
โดยต้องสามารถเชื่อมโยงระหว่างระบบตรวจจับ (Sensors) การบัญชาการและควบคุม 
(Command and Control) และผู้ปฏิบัติ/หน่วยปฏิบัติ (Shooter) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๒.๔.๓ พัฒนาการบริหารจัดการระบบเครือข่าย เพ่ือให้สามารถใช้งานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ มีระบบการบริหารจัดการเครือข่ายประสิทธิภาพสูง สามารถตรวจสอบ
ระดับคุณภาพการบริหารช่องสัญญาณโทรคมนาคมได้ ระบบเครือข่ายมีความพร้อมในการ
ใช้งานตลอดเวลา มีความจุช่องสัญญาณเพียงพอ เพ่ือรองรับปริมาณการสื่อสารข้อมูลด้านยุทธการ
ในอนาคต 

  ๒.๔.๔ ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้าน ICT เพ่ือ
รองรับการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) ของกองทัพอากาศ ตลอดจน
เครือข่ายหลักของกองทัพอากาศทั้งเครือข่ายด้านการรบ (Combat Network) และ
สนับสนุนการรบ (Support Network)  

 กลยุทธ์ที่ ๒.๕  เสริมสร้างขีดความสามารถการสนับสนุนและบริการ (Support 
and Service) 
 วัตถุประสงค์ 

 ระบบส่ งก าลั งบ ารุงและระบบคลังที่ มีคุณภาพและเป็น ไปตาม
มาตรฐานสากล เพ่ือด ารงขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจและสนับสนุนการปฏิบัติการ
ทีใ่ช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางของกองทัพอากาศอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
 ตัวช้ีวัด 

 ๑. ระดับความพร้อมของหน่วยส่งก าลังบ ารุงเพ่ือรองรับการปฏิบัติภารกิจ
ของกองทัพอากาศ 

 ๒. ระดับความพร้อมการปฏิบัติการของฐานบินของกองทัพอากาศ 
 ๓. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาศูนย์เครื่องช่วยฝึกจ าลอง (Training 

Simulation Center) 
 ผู้รับผิดชอบ :  

 กรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ 
 กรมยุทธการทหารอากาศ 

 กลยุทธ์ย่อย 
 ๒.๕.๑ ทบทวนและยกระดับขีดความสามารถด้านการส่งก าลังบ ารุง 

ให้ทันสมัย โดยพัฒนาระบบส่งก าลังบ ารุงและระบบคลังที่ทันสมัยสนับสนุนการปฏิบัติการ 
ที่ ใช้ เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) ตลอดจนบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูล 
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การส่งก าลังบ ารุงอย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมทางเลือกในการส่งก าลังบ ารุงรูปแบบใหม่ที่มี
ความคุ้มค่า เช่น Repair by the Hours, Pay by the Hours และ Pooling เป็นต้น  

  ๒.๕.๒ ศึกษาและยกระดับขีดความสามารถด้านการสนับสนุนการรบ
โดยตรงให้ทันสมัย 

 ๒.๕.๓ พิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบส่งก าลังบ ารุงแบบรวมการร่วมกับ
เหล่าทัพและหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 

 ๒.๕.๔ ก าหนดแนวความคิดความสมควรเดินอากาศ (Airworthiness)  
ของกองทัพอากาศ และพิจารณาจัดตั้งหน่วยงาน เพ่ือขับเคลื่อนการปฏิบัติ 

 ๒.๕.๕ ก าหนดขีดความสามารถและมาตรฐานของฐานบินแต่ละกลุ่มโดย
ค านึงถึงคุณลักษณะของอากาศยานที่เข้าประจ าการ ตลอดจนพัฒนากองบินมุ่งสู่กองบินที่ใช้
เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง เพ่ือให้มีศักยภาพในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจตามท่ีก าหนด 

 ๒.๕.๖ ศึกษาความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการศูนย์เครื่องช่วยฝึกจ าลอง 
(Training Simulation Center : TSC) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน โดยมุ่งเน้นให้
มีขีดความสามารถในการฝึกบุคลากรในส่วนก าลังรบ (War Fighter) ตลอดจนพิจารณา 
การวางแผนสร้างและพัฒนาเมื่อมีความพร้อม 

 กลยุทธ์ที่ ๒.๖  เสริมสร้างขีดความสามารถบุคลากรและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
(Human and Behavior) 
 วัตถุประสงค์ 

 บุคลากรในส่วนก าลังรบ (War Fighter) ของกองทัพอากาศมีสมรรถนะและ
ขีดความสามารถในลักษณ ะ Cross-Functional และ Multi-Disciplined โดยต้องมี 
ความเข้าใจพ้ืนฐาน ความเชี่ยวชาญ ความพร้อมในการปฏิบัติการ และการท างานเป็นทีม 
ตลอดจนมีพฤติกรรม (Behavior) ที่เหมาะสมสอดคล้องกับแนวความคิดการปฏิบัติการที่ใช้
เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) ของกองทัพอากาศ 
 ตัวช้ีวัด 

   ๑. ร้อยละของบุคลากรก าลังรบ (War Fighter) ที่มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางของกองทัพอากาศ และสามารถน าไป
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ๒. ระดับความส าเร็จของหลักนิยม (Doctrine) และแนวความคิดในการ
ปฏิบัติภารกิจส าหรับการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) ได้รับการพัฒนา/ริเริ่ม 

  ๓. จ านวนแนวความคิดในการปฏิบัติภารกิจ (Concept of Operations : 
CONOPs) ที่ได้รับการพัฒนา/ริเริ่ม และสามารถใช้ตรวจสอบขีดความสามารถของหน่วย
ก าลังรบ และหน่วยสนับสนุนต่าง ๆ ของกองทัพอากาศ 
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  ๔. จ านวนแนวความคิดในการปฏิบัติภารกิจส าหรับการปฏิบัติการร่วม 
(Joint Concept of Operations : JCONOPs) ที่ได้รับการพัฒนา/ริเริ่ม ร่วมกันกับเหล่าทัพ
และกองบัญชาการกองทัพไทย  
 ผู้รับผิดชอบ :  

 กรมก าลังพลทหารอากาศ 
 กรมยุทธการทหารอากาศ 
 กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ 

 กลยุทธ์ย่อย 
 ๒.๖.๑ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในส่วนก าลังรบ (War Fighter) 

ของกองทัพอากาศให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานในลักษณะ Cross-
Functional และ Multi-Disciplined ตลอดจนการท างาน เป็ นทีม  เพ่ือรองรับการ
ปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) โดยต้องมีบุคลากรในส่วนก าลังรบ (War 
Fighter) ที่มีปริมาณที่เพียงพอและมีคุณภาพตามความต้องการ 

 ๒.๖.๒ วิเคราะห์และก าหนดความต้องการในการเปลี่ยนแปลงระบบการฝึก
และศึกษาของบุคลากรในส่วนก าลังรบ (War Fighter) ในทุกหน่วย เพ่ือรองรับการ
ปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) ตลอดจนปรับปรุงโครงสร้างของระบบการฝึก
และศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

 ๒.๖.๓ พัฒนาระบบการฝึกของบุคลากรในส่วนก าลังรบ (War Fighter)  
ในทุกระดับ ทั้งในระดับยุทธการ ระดับยุทธวิธี การฝึกร่วม/ผสม เพื่อให้สอดรับกับหลักนิยม
และแนวความคิดในการปฏิบัติภารกิจส าหรับการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) 

 ๒.๖.๔ การก าหนดความต้องการและสรรหาบุคลากรในส่วนก าลังรบ (War 
Fighter) ตลอดจนก าหนดสมรรถนะหลักและทักษะด้านดิจิทัลที่จ าเป็นส าหรับการยกระดับ 
ขีดความสามารถของบุคลากรเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการท างานและวัฒนธรรมองค์กร 

 ๒.๖.๕ ศึ กษ าและ พั ฒ น าหลั กนิ ยมการป ฏิ บั ติ ก ารที่ ใช้ เค รื อ ข่ าย 
เป็นศูนย์กลางกองทัพอากาศ และปรับปรุงหลักนิยมกองทัพอากาศอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้
ทุกหน่วยในกองทัพอากาศสามารถใช้เป็นหลักพ้ืนฐานในการพัฒนา 

 ๒.๖.๖ พัฒนาแนวความคิดการปฏิบัติภารกิจที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง
กองทัพอากาศ โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับหลักนิยมการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่าย 
เป็นศูนย์กลางกองทัพอากาศ  

 ๒.๖.๗ ก าหนดแนวทางการปรับปรุงแนวความคิดการปฏิบัติภารกิจที่ใช้
เครือข่ายเป็นศูนย์กลางกองทัพอากาศ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติการร่วมระหว่างเหล่าทัพ และ
กองบัญชาการกองทัพไทย 
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 กลยุทธ์ที่ ๒.๗  พัฒนาขีดความสามารถด้านสงครามไซเบอร์ 
 วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถด้านสงครามไซเบอร์ของกองทัพอากาศ โดย
พัฒนาเทคโนโลยี โครงสร้างพ้ืนฐาน โครงสร้างองค์กร บุคลากร และองค์ความรู้ เพ่ือป้องกัน
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ และใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติการทางไซเบอร์ในการขยาย  
ขีดความสามารถการปฏิบัติการทางทหาร รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการ 
เชิงรุก และแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอกประเทศเพ่ือป้องกันภัย
คุกคามทางไซเบอร์ 
 ตัวช้ีวัด 

 ๑. จ านวนบุคลากรของกองทัพอากาศที่ผ่านการฝึกอบรมด้านสงคราม 
ไซเบอร์และได้รับใบรับรองความสามารถ เพ่ือให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติการ 
ด้านสงครามไซเบอร์ทั้งเชิงรับและเชิงรุก และมีความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามด้านไซเบอร์ 
ในรูปแบบต่าง ๆ 

 ๒. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาขีดความสามารถให้ท างานร่วมกันเป็นชุด
ปฏิบัติการป้องกันภัยไซเบอร์ (Cyber Protection Team) ตลอดจนการประยุกต์ใช้
ประโยชน์ด้านไซเบอร์ในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ และการปฏิบัติการร่วม 

 ๓. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบป้องกัน ติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน 
และวิเคราะห์เหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยสามารถตรวจพบ และแก้ไขปัญหาและ 
ภัยคุกคามด้านไซเบอร์ได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 

 ๔. ระดับความส าเร็จในการแลกเปลี่ยนความรู้และความร่วมมือด้านไซเบอร์
กับเหล่าทัพและหน่วยงานภายนอกกองทัพอากาศ ตลอดจนหน่วยงานระดับนานาชาติ 
 ผู้รับผิดชอบ :  

 กรมยุทธการทหารอากาศ 
 กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 กลยุทธ์ย่อย 
 ๒.๗.๑ พัฒนาหลักนิยมการปฏิบัติการในมิติไซเบอร์ของกองทัพอากาศ 

ทั้งป้องกันและเชิงป้องปราม รวมทั้งปรับปรุงหลักนิยมของกองทัพอากาศในส่วนอ่ืน ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นพ้ืนฐานในการปฏิบัติการ และการฝึกร่วม/ผสม โดยค านึงถึงการสร้าง
ความร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กับประเทศอ่ืน ๆ ในประชาคม
อาเซียน และมิตรประเทศ 

 ๒.๗.๒ พัฒนายุทโธปกรณ์ทางไซเบอร์  (Cyber Weapon) อย่างเป็น
รูปธรรม ในการป้องกันติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน และวิเคราะห์เหตุคุกคามทางไซเบอร์ 
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(Cyber Incident Response) ตลอดจนการยับยั้ง ตอบโต้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการโจมตี
ทางไซเบอร์เพื่อเป็นการป้องปราม 

 ๒.๗.๓ จัดตั้งหน่วยงานเพ่ือด าเนินงานด้านไซเบอร์ทั้งมวล ตลอดจนพัฒนา
ระบบรวบรวมข้อมูลด้านการปฏิบัติการในมิติไซเบอร์ของข้าศึก (Cyber Intelligence) เพ่ือ
จดัท าบัญชีเป้าหมายทางไซเบอร์ โดยเฉพาะเป้าหมายภายในระบบโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญ
ของรัฐ ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานส าคัญด้านไซเบอร์ทางทหาร และเป้าหมายที่มีความอ่อนไหว 
หรือมีความส าคัญทางยุทธศาสตร์ของฝ่ายตรงข้าม 

 ๒.๗.๔ จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านไซเบอร์ของกองทัพอากาศ รวมทั้งการฝึก
จ าลองยุทธ์ด้านไซเบอร์ และจัดให้มีการฝึกอย่างต่อเนื่อง เพ่ือพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
และนักรบไซเบอร์ (Cyber Warrior) ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมด้านความมั่นคงปลอดภัย
ไซเบอร์ (Cybersecurity Culture) ให้กับก าลังพลกองทัพอากาศทุกระดับเพ่ือให้มีความพร้อม
ในการรับมือภัยคุกคามด้านไซเบอร์ท้ังในปัจจุบันและอนาคต 

 ๒.๗.๕ พัฒนาชุดปฏิบัติการป้องกันภัยไซเบอร์ (Cyber Protection Team) 
เพ่ือตรวจสอบความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เสนอแนวทางการแก้ไข และพร้อมสนับสนุน 
การปฏิบัติการไซเบอร์ทางการทหาร 

 ๒.๗.๖ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านด้านไซเบอร์ เช่น Internet of 
Things, Big Data, Artificial Intelligence, Quantum Computing, Block Chain  
เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในการสร้างความได้เปรียบในการปฏิบัติการของ
กองทัพอากาศ 

 กลยุทธ์ที่ ๒.๘  พัฒนาขีดความสามารถด้านกิจการอวกาศ 
 วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือริเริ่มและวางรากฐานการปฏิบัติการด้านกิจการอวกาศในการ
สังเกตการณ์ห้วงอวกาศ การตรวจการณ์จากอวกาศ และการสื่อสารและโทรคมนาคมด้วยระบบ
ดาวเทียมในอวกาศสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ เพ่ือพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ 
ในอวกาศ ตลอดจนการร่วมเป็นเครือข่ายสังเกตการณ์อวกาศกับนานาชาติ เพ่ือยกระดับ
ศักยภาพด้านอวกาศของประเทศ 
 ตัวช้ีวัด 

 ๑. ระดับ ความส า เร็ จ ในการติ ดตั้ งระบบตรวจจับภ าค พ้ืนที่ มี ขี ด
ความสามารถในการตรวจจับดาวเทียมที่อยู่ในพ้ืนที่อวกาศเหนือประเทศ เพ่ือป้องกันการ
ปฏิบัติการทางการข่าวจากต่างประเทศ  

 ๒. ระดับความส าเร็จในการร่วม/จัดสร้างดาวเทียมตรวจการณ์เพ่ือความมั่นคง
ให้สามารถสังเกตการณ์ห้วงอวกาศ และ/หรือ บันทึกภาพภูมปิระเทศที่ส าคัญในพ้ืนที่เป้าหมาย 
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 ผู้รับผิดชอบ :  
 กรมยุทธการทหารอากาศ 
 กรมข่าวทหารอากาศ 
 กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 กรมสื่อสารทหารอากาศ 
 ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ 

 กลยุทธ์ย่อย 
 ๒.๘.๑ ทบทวนหลักนิยมที่ เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศและบูรณาการ

แนวความคิดในการปฏิบัติภารกิจด้านอวกาศกับหลักนิยมกองทัพอากาศ 
 ๒.๘.๒ จัดตั้งหน่วยงานเพ่ือด าเนินงานด้านกิจการอวกาศ และเตรียมก าลังพล

ด้านกิจการอวกาศให้มีความพร้อม โดยก าหนดสมรรถนะหลักและทักษะของก าลังพลด้าน
กิจการอวกาศ และเริ่มสรรหาก าลังพลตามความเหมาะสม 

 ๒.๘.๓ ริเริ่มและวางรากฐานในการตรวจการณ์ห้วงอวกาศ โดยพัฒนา
สถานีภาคพ้ืนและจัดหาระบบกล้องโทรทรรศน์  เพ่ือสังเกตการณ์ห้วงอวกาศ ส าหรับ 
ใช้ประโยชน์ในการเฝ้าติดตามวัตถุอวกาศและดาวเทียม รวมทั้งพิจารณาการร่วมเครือข่าย
สังเกตการณ์อวกาศในระดับนานาชาติ 

 ๒.๘.๔ เรียนรู้การพัฒนา Nano-Satellite เพ่ือวางรากฐานในการพัฒนา
ดาวเทียมตรวจการณ์ที่สามารถตรวจการณ์ห้วงอวกาศและตรวจการณ์ภาคพ้ืนให้ครอบคลุม
พ้ืนที่ในประเทศ พ้ืนที่ทับซ้อน และพ้ืนที่อ่ืนที่จ าเป็น บูรณาการข้อมูลการตรวจจับที่ได้รับ
จากระบบดาวเทียมตรวจการณ์กับระบบตรวจจับอ่ืน ๆ ของกองทัพอากาศ ตลอดจน
เชื่อมต่อกับระบบบัญชาการและควบคุมทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๒.๘.๕ พัฒนาระบบดาวเทียมเพ่ือการสื่อสารและโทรคมนาคมส าหรับ 
ใช้งานเป็นระบบส ารอง และ/หรือ ระบบหลักสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ 

 ๒.๘.๖ ส่งเสริมให้ก าลังพลของกองทัพอากาศให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านกิจการอวกาศของกองทัพอากาศ ตลอดจนสื่อสารให้สังคม 
มีความเข้าใจเกี่ยวกับความมั่นคงด้านอวกาศ 

 กลยุทธ์ที่ ๒.๙  เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการข่าวและความร่วมมือด้าน
ความม่ันคง 
 วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพงานการด้านการข่าวกรองและการต่อต้านข่าวกรอง 
ให้สามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ปลอดภัย และทันต่อสถานการณ์ 
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 
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 เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีระหว่างกองทัพอากาศไทย กับ
กองทัพอากาศประเทศเพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ 
 ตัวช้ีวัด 

 ๑. ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติตามวงรอบข่าวกรอง 
 ๒. ร้อยละของพ้ืนที่ส าคัญของกองทัพอากาศที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 

ที่ทันสมัย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย 
 ๓. ร้อยละของความส าเร็จที่ปฏิบัติได้ตามแผนกิจกรรมความร่วมมือ 

ทางการทหารระหว่างกองทัพอากาศกับกองทัพอากาศมิตรประเทศ 
 ๔. ร้อยละของความส าเร็จ ในการปฏิบั ติ งานตามแผนปฏิบั ติ งาน 

ของส านักงานผู้ช่วยทูต ฯ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 กรมข่าวทหารอากาศ 
 กรมยุทธการทหารอากาศ 
 กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 กลยุทธ์ย่อย 
 ๒.๙.๑ พัฒนาการด าเนินการด้านข่าวกรอง โดยใช้ขีดความสามารถ 

ของกองทัพอากาศร่วมกับการสร้างเครือข่าย และการประสานงานกับประชาคมข่าวกรอง
ของประเทศ รวมทั้งหน่วยข่าวของมิตรประเทศ เพ่ือให้สามารถสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร  
การข่าวกรองและการแจ้งเตือนสถานการณ์ ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ปลอดภัย และทันต่อ
สถานการณ ์

 ๒.๙.๒ พัฒนาขีดความสามารถด้านการข่าวเข้าสู่ยุคข่าวกรองอัตโนมัติ (e-
Intelligence) เพ่ือเป็นฐานข้อมูลในการรวบรวม การสืบค้น และการศึกษาวิจัยภัยคุกคาม
รูปแบบต่าง ๆ ทั้งภัยคุกคามรูปแบบดั้งเดิมและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

 ๒.๙.๓ พัฒนาก าลังพลด้านการข่าวให้มีความรู้ ความสามารถในระดับมืออาชีพ 
รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้มีความเสียสละ มีวินัย และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 

 ๒.๙.๔ พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยต่อสถานที่ของกองทัพอากาศ 
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยสนับสนุนการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง 
(NCO) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยทั้งระบบ 

 ๒.๙.๕ ส่ งเสริมและพัฒนาความสั มพันธ์ ระหว่ างกองทัพอากาศไทย 
กับกองทัพอากาศมิตรประเทศ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้เกิดความเข้าใจอันดี ความไว้เนื้อเชื่อใจ
ต่อกัน ปราศจากความขัดแย้งและการคุกคาม 
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 ๒.๙.๖ เพ่ิมบทบาทและศักยภาพให้ผู้ช่วยทูตทหารอากาศในการประสาน
ความร่วมมือกับมิตรประเทศเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนการฝึก/ศึกษาในระดับต่าง ๆ การส่งก าลัง 
การบริการด้านการบิน การแพทย์ และการบรรเทาสาธารณภัย 

 กลยุทธ์ที่ ๒.๑๐  เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการยุทธ 
 วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการยุทธในมิติต่าง ๆ ที่มีความจ าเป็น 
รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือขับเคลื่อนและสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจกองทัพอากาศ 
ผู้รับผิดชอบ 

 กรมยุทธการทหารอากาศ 
 กรมก าลังพลทหารอากาศ 

 ตัวช้ีวัด 
๑. ร้อยละของก าลังพลที่ได้รับการพัฒนาตามแผนการฝึก 

กลยุทธ์ย่อย 
 ๒.๑๐.๑ พัฒนาโครงสร้างการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือให้เป็นคลังสมอง 

(Think Tank) การบริหารจัดการ การวางแผนยุทธศาสตร์ การน าแผนไปสู่การปฏิบัติการติดตาม
และประเมินผล ซึ่งครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านการเตรียมก าลังและใช้ก าลัง 

 ๒.๑๐.๒ ศึกษา รวบรวม และจัดเก็บบทเรียนและประวัติศาสตร์กองทัพอากาศ 
ตลอดจนวิเคราะห์ เรียบเรียง และพิจารณาการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทัพอากาศ 

 ๒.๑๐.๓ พัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการวางแผนการรบ การจ าลองยุทธ 
การอ านวยการยุทธ์ในระดับยุทธศาสตร์ ระดับยุทธการ และระดับยุทธวิธี โดยค านึงถึง 
ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม และยุทธศาสตร์ 
การป้องกันร่วมในภูมิภาค 

 ๒.๑๐.๔ พัฒนาทักษะด้านการยุทธรองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัย และ
เสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นทหารและความเป็นนักรบ ตลอดจนการเชิดชูเกียรติบุคคล  
ที่มีศักยภาพและขีดความสามารถของกองทัพอากาศ 

 ๒.๑๐.๕ ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาศาสตร์ด้านการยุทธสมัยใหม่และ
พิจารณาแนวทางการประยุกต์ใช้ โดยค านึงถึงความเป็นไปได้และความเหมาะสม 
กับธรรมชาติของกองทัพอากาศ  



ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
ฉบับเผยแพร ่

 

- ๔๖ - 
 

 กลยุทธ์ที่ ๒.๑๑  พัฒนาขีดความสามารถการส่งก าลังบ ารุง 
 วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถการส่งก าลังบ ารุงให้สามารถรองรับการปฏิบัติ
ภารกิจของกองทัพอากาศ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 กรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ 
 กรมก าลังพลทหารอากาศ 
 กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 ตัวช้ีวัด 
 ๑. ระดับความพร้อมในการส่งก าลังบ ารุงของกองทัพอากาศ 
 ๒. ร้อยละความส าเร็จของการใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในความ

ปกครอง/ดูแล เพ่ือรองรับการใช้งานด้านยุทธการ การข่าว การส่งก าลังบ ารุง และสวัสดิการ 
 ๓. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ  

เพ่ือเป็นพลังงานส ารองทั้งในยามปกติและในยามขาดแคลนพลังงาน  
 กลยุทธ์ย่อย 

 ๒.๑๑.๑ ปรับปรุงกระบวนการจัดหายุทโธปกรณ์ในภาพรวม ตลอดจนการ
ส่งก าลังและซ่อมบ ารุงอากาศยานและอาวุธยุทโธปกรณ์แบบบูรณาการ ( Integrated 
Logistics Support : ILS) 

 ๒.๑๑.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการส่งก าลังบ ารุงและระบบคลังพัสดุ
ของกองทัพอากาศให้มีความเหมาะสม ทันสมัย สนับสนุนการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่าย 
เป็นศูนย์กลาง (NCO) ด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงสามารถน าเสนอข้อมูล
สารสนเทศ เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการส่งก าลังบ ารุงได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันเวลา 

 ๒.๑๑.๓ ด าเนินการใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในการปกครองดูแล 
รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงและก าหนดมาตรฐานอาคารสถานที่เพ่ือรองรับการใช้งานของ
กองทัพอากาศ ตลอดจนด าเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการด้านการส่งก าลังบ ารุง 

 ๒.๑๑.๔ พัฒนาการใช้พลังงานทดแทนเป็นพลังงานส ารองทั้งในยามปกติและ 
ในยามขาดแคลนพลังงาน 

 กลยุทธ์ที่ ๒.๑๒  ปฏิบัติการกิจการพลเรือน 
 วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์เชิงรุก สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาของ
ประชาชนต่อกองทัพอากาศ และเป็นปัจจัยทวีก าลังในการด าเนินงานด้านกิจการพลเรือน
เพ่ือความมั่นคงของชาติในทุก ๆ ด้าน 
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 ผู้รับผิดชอบ 
 กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 
 กรมก าลังพลทหารอากาศ 
 กรมยุทธการทหารอากาศ 

 ตัวช้ีวัด 
 ๑. ร้อยละของความส าเร็จในการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานหลัก เพ่ือช่วยเหลือ

ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติภายในประเทศ 
 ๒. ร้อยละของความส าเร็จในการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ 
 ๓. ระดับความส าเร็จในการพัฒนางานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ 

 กลยุทธ์ย่อย 
 ๒.๑๒.๑ การด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้เป็นปัจจัยทวีก าลังที่ส าคัญ อย่าง

ชาญฉลาดทุกรูปแบบ  
 ๒.๑๒.๒ ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยหรือภาวะคับ

ขันให้เป็นผลอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ รวมถึงสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของชาติตาม
นโยบายของรัฐบาล 

 ๒.๑๒.๓ ด าเนินการและพัฒนางานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนต่อกองทัพอากาศ 

 กลยุทธ์ที่ ๒.๑๓  พัฒนาสมรรถนะและคุณภาพชีวิตของก าลังพล 
 วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือพัฒนาสมรรถนะก าลังพลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ  
มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามเป้าหมาย
วิสัยทัศน์ของกองทัพอากาศ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของก าลังพลและครอบครัวให้มี
ความมั่นคงและยั่งยืนบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ตัวช้ีวัด 

 ๑. ระดับความส าเร็จ ในการเสริมสร้างความรู้ เกี่ ยวกับวัฒ นธรรม
กองทัพอากาศเข้มแข็ง บนพื้นฐานของค่านิยมหลักและสมรรถนะก าลังพลกองทัพอากาศ 

 ๒. ร้อยละของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศที่มีการวางแผนพัฒนาก าลังพล
ตามแนวคิดสมรรถนะก าลังพล ทอ. 

  ๓. ร้อยละของก าลั งพลที่ ได้ รับการพัฒ นาความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษตามกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด  
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 ผู้รับผิดชอบ 
 กรมก าลังพลทหารอากาศ 
 กรมสวัสดิการทหารอากาศ 

 กลยุทธ์ย่อย 
 ๒.๑๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน

ก าลังพลตามแนวคิดสมรรถนะก าลังพลกองทัพอากาศสู่ระดับสากล 
 ๒.๑๓.๒ เสริมสร้างก าลังพลมืออาชีพด้วยการพัฒนาระบบการฝึกศึกษา 

และการวางแผนพัฒนาก าลังพลให้สอดคล้องกับแนวคิดสมรรถนะก าลังพลกองทัพอากาศ 
 ๒.๑๓.๓ พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาของก าลังพลกองทัพอากาศ 

เพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและวิสัยทัศน์ของกองทัพอากาศ 
 ๒.๑๓.๔ เสริมสร้างวัฒนธรรมกองทัพอากาศเข้มแข็ง บนพ้ืนฐานของ

ค่านิยมหลักและสมรรถนะก าลังพลกองทัพอากาศ 
 ๒.๑๓.๕ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของก าลังพลและครอบครัว 

บนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒.๑๓.๖ ส่งเสริมการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท างานของก าลังพล

กองทัพอากาศ 

 กลยุทธ์ที่ ๒.๑๔  เสริมสร้างกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือให้กองทัพอากาศเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน 
พร้อมมุ่งสู่สังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) 
 ตัวช้ีวัด 

 ๑. ร้อยละของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศที่ด าเนินกิจกรรมเป็นไปตาม
ขอบเขตการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และเป้าหมายการจัดการ
ความรู้สู่องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) 

  ๒. ระดับความส าเร็จของการสร้างทีมน าการจัดการความรู้ ส าหรับผู้บริหาร
ระดับสูงและผู้บริหารระดับกลาง 

  ๓. ระดับความส าเร็จของการสร้างและเพ่ิมศักยภาพชุมชนนักปฏิบัติ 
  ๔. ร้อยละของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศที่สร้างสรรค์นวัตกรรมและ

น าไปใช้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง 
 ผู้รับผิดชอบ 

 กรมก าลังพลทหารอากาศ  
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 กลยุทธ์ย่อย 
 ๒.๑๔.๑ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนา

สู่องค์การแห่งการเรียนรู้ให้พร้อมสู่สังคมฐานความรู้ 
 ๒.๑๔.๒ สร้างทีมน าการจัดการความรู้ และเพ่ิมศักยภาพชุมชนนักปฏิบัติ 

(Community of Practice : CoP) 
 ๒.๑๔.๓ สร้างบรรยากาศสู่วัฒนธรรมองค์การแห่งการเรียนรู้ในลักษณะ

เครือข่ายทั้งภายในและภายนอกกองทัพอากาศ 

 กลยุทธ์ที่ ๒.๑๕  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมก าลังทางอากาศ 
 วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือสร้างนวัตกรรมก าลังทางอากาศให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจหลักของกองทัพอากาศ (Core Functions) และเพ่ือตอบสนองต่อความก้าวหน้า 
ของการพัฒนาเทคโนโลยีทั้งปัจจุบันและอนาคต 
 ตัวช้ีวัด 

 ๑. ร้อยละของผลงานวิจัยและพัฒนาการทหารของกองทัพอากาศ ที่ปิดโครงการ 
มีคุณภาพและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

 ๒. ร้อยละของผลงานวิจัยและพัฒนาการทหารของกองทัพอากาศ ที่ผ่าน
การรับรองมาตรฐานยุทโธปกรณ์ สามารถน าสู่สายการผลิตเพ่ือใช้งาน 

 ๓. ร้อยละของจ านวนโครงการวิจัยและพัฒนาการทหารกองทัพอากาศ 
ที่ร่วมมือกับหน่วยงาน และ/หรือ สถาบันการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 ผู้รับผิดชอบ 

 กรมยุทธการทหารอากาศ 
 กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ 

 กลยุทธ์ย่อย 
 ๒.๑๕.๑ ปรับระบบงานวิจัยและพัฒนาของกองทัพอากาศ เพ่ือให้สามารถ

ใช้ศักยภาพของกองทัพในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างโอกาส
ให้บุคลากรที่มีขีดความสามารถได้ท างานวิจัยอย่างเต็มความสามารถ การใช้โครงสร้าง
พ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการใช้องค์ความรู้  
ของกองทัพอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๒.๑๕.๒ วิจัยและพัฒนา เพ่ือการสร้างนวัตกรรมและสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจหลักของกองทัพอากาศ (Core Functions) เป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจ หรือการลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติภารกิจ ทั้งนี้ผลงานวิจัย
ต้องสามารถขยายผลไปสู่การปฏิบัติได้จริง โดยส่งเสริมการวิจัยแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  
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  ๒.๑๕.๓ ศึกษาและวิเคราะห์เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีศักยภาพรองรับ
ภารกิจของ กองทัพอากาศ เช่น Big Data, Artificial Intelligence (AI) และ Robot 

 ๒.๑๕.๔ รวบรวม พัฒนา และสร้างองค์ความรู้เพ่ือสนับสนุนความเป็นเลิศ
ของก าลังทางอากาศ 

 ๒.๑๕.๕ สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาร่วมกับเหล่าทัพอ่ืน ๆ 
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน ) รวมถึงสถาบันการศึกษาและ
สถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนหน่วยงานอ่ืน ๆ ที่มีศักยภาพ เพ่ือสนับสนุน
ความเป็นเลิศของก าลังทางอากาศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในภาพรวม 

 กลยุทธ์ที่ ๒.๑๖  พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 วัตถุประสงค์ 

 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระบวนการท างาน 
บุคลากร และหน่วยงานของกองทัพอากาศ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน 
ถูกต้อง ปลอดภัยและทันต่อสถานการณ์ 
 ตัวช้ีวัด 

 ๑. ร้อยละของหน่วยงานทั้งหมดของกองทัพอากาศที่มีเครือข่ายทั้งแบบ 
ใช้สายและไร้สายเพื่อการปฏิบัติภารกิจที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา ครอบคลุมทั่วพ้ืนที่
ภายในหน่วยงานนั้น ๆ 

 ๒. ร้อยละของอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมด 
ที่ประกอบด้วย Network, Hardware, Software, Sensor และ Security ในแต่ละหน่วยงาน
ของกองทัพอากาศให้มีความพอเพียงและปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

 ๓. ร้อยละของกระบวนการท างานของทุกหน่วยงานสามารถบูรณาการ
ข้อมูลข่าวสารจากทุกระบบงานที่เก่ียวข้องได้ 

 ๔. ร้อยละของก าลังพลในแต่ละระบบงานที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
ในระบบงานที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงาน ด้วยความรู้ ความเข้าใจถึงวิธีการใช้งานและ 
มีความสามารถใช้งานได้จริงโดยการเรียกดู แก้ไข และใช้งานระบบงานนั้น ๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา  

 ๕. ร้อยละของหน่วยงานทั้งหมดของกองทัพอากาศที่มีเครือข่ายเข้าถึงและ
ครอบคลุมทั่วพ้ืนที่ ในแต่ละหน่วยงาน โดยต้องมีอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารที่พอเพียงและใช้งานได้อย่างปลอดภัย 
 ผู้รับผิดชอบ 

 กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ 
 กรมยุทธการทหารอากาศ 
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 กรมก าลังพลทหารอากาศ 
 กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ  

 กลยุทธ์ย่อย 
 ๒.๑๖.๑ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้คุ้มค่าและเพียงพอ 

(Optimal Technology) เป็นการพัฒนาและใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารที่ประกอบด้วย Network, Hardware, Software, Sensor และ Security  
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่ากับงบประมาณที่ลงทุน โดยต้องให้ครอบคลุมทั่วถึง 
ปลอดภัย และพอเพียง  

 ๒.๑๖.๒ พัฒนากระบวนการท างานตามแนวความคิดการปฏิบัติการที่ใช้
เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) เป็นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท างานของ 
แต่ละหน่วยงาน ให้มีการบูรณาการข้อมูลข่าวสาร ( Information Integration) และ 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร (Information Sharing) กันได้อย่างสมบูรณ์แบบ 

 ๒.๑๖.๓ พัฒนาก าลังพลให้สามารถปฏิบัติงานที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Smart People) เป็นการพัฒนาบุคลากรในแต่ละหน่วยงานให้มี
ความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานโดยใช้ เครือข่ายที่ เป็นศูนย์กลางได้จริง  
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ปลอดภัยและทันต่อสถานการณ์เพ่ือให้เกิดการท างานร่วมกัน 
(Collaboration) และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกัน ( Information Sharing) ระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันได้อย่างแท้จริง 

 ๒.๑๖.๔ พั ฒ นากองทั พอากาศให้ เป็ นองค์ การที่ ชาญ ฉลาด (Smart 
Organization) เป็นการพัฒนาหน่วยงานของกองทัพอากาศให้มีการท างานร่วมกัน 
(Collaboration) และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกัน (Information Sharing) ระหว่าง
ห น่ ว ย งาน  แ ล ะส าม า รถ น า ข้ อ มู ล ข่ า ว ส าร ไป ใช้ ส นั บ ส นุ น ก ารป ฏิ บั ติ ง า น 
ที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO)  

๔.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ รักษาความมั่นคงของรัฐ 
กองทัพอากาศมีหน้ าที่ ส าคัญ ในการ พิทั กษ์ รักษาเอกราชและความมั่ นคง 

แห่งราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้งจากภายในและภายนอกราชอาณาจักร รวมทั้งการ
ป้องกันและแก้ ไขปัญหาจากภัยพิบัติ  ตลอดจนการช่ วยเหลือประชาชน ดั งนั้ น 
กองทัพอากาศจ าเป็นต้องใช้ศักยภาพและขีดความสามารถของกองทัพ อากาศ  
เพ่ือสนับสนุนการรักษาความมั่นคงของรัฐ การบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือ
ประชาชน อันจะท าให้ประชาชนมีความเข้าใจ เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อการปฏิบัติ
ภารกิจของกองทัพอากาศ  
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 เป้าหมายยุทธศาสตร์ : 
 ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข 

 กลยุทธ์ที่ ๓.๑  ปฏิบัติภารกิจตามนโยบาย/สถานการณ์ 
 วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือปฏิบัติภารกิจและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงของรัฐ 
โดยใช้ศักยภาพและขีดความสามารถของกองทัพอากาศในทุกด้าน 
 ผู้รับผิดชอบ 

 กรมยุทธการทหารอากาศ 
 กรมข่าวทหารอากาศ 
 กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 ตัวช้ีวัด 
 ๑. ร้อยละจ านวนค าขอการปฏิบัติทางอากาศในการสนับสนุนการแก้ไข

ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการปฏิบัติ 
 ๒. ความส าเร็จในการสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

เพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ 
 กลยุทธ์ย่อย 

 ๓.๑.๑ ปฏิบัติและสนับสนุนภารกิจการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ตามแนวทางของเหล่าทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ๓.๑.๒ ด ารงความพร้อมในการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิด 
สาธารณภัยอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ตลอดจนก าหนดแนวทางและรูปแบบการบูรณาการ
กับทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ 

 ๓.๑.๓ เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยที่กระทบต่อก าลังอ านาจแห่งชาติ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบการควบคุมการใช้ห้วงอากาศเพ่ือประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและด้าน
ความมั่นคง 

 ๓.๑.๔ สนับสนุนภารกิจด้านการรักษาความมั่นคงของรัฐอ่ืน ๆ หรือเมื่อ
ได้รับการร้องขอจากรัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐ 

 ๓.๑.๕ ส่งเสริม ให้ความรู้ ความเข้าใจให้กับก าลังพลและครอบครัวของ
กองทัพอากาศ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ตลอดจนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของก าลังพลและครอบครัวกับประชาชน 
ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
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๔.๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ 
การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติด้วยก าลังทางอากาศมีความจ าเป็นอย่ างยิ่ง อาทิ  

การช่วยเหลือมิตรประเทศที่ประสบภัย การสนับสนุนองค์การสหประชาชาติ การรักษา
ผลประโยชน์ของประเทศไทยในต่างแดน ตลอดจนการรักษาผลประโยชน์ในกิจการการบิน
ของประเทศ อันน ามาซึ่งเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของกองทัพอากาศ ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียหลัก
และกลุ่มเป้าหมายส าคัญในยุทธศาสตร์ ที่ ๔ คือ ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมาย 
ประเทศเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้เสียในกิจการการบิน 
 เป้าหมายยุทธศาสตร์ : 

 ผลประโยชน์แห่งชาติได้รับการคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธ์ที่ ๔.๑  ปฏิบัติภารกิจเพื่อสนับสนุนการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ 
 วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ อันน ามาซึ่ง
เกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของกองทัพอากาศ 
 ตัวช้ีวัด 

 ๑. ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการปฏิบัติ งานเพ่ือการรักษา
ผลประโยชน์แห่งชาติตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ผู้รับผิดชอบ 

 กรมยุทธการทหารอากาศ 
 กลยุทธ์ย่อย 

 ๔.๑.๑ สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจการรักษาสันติภาพ (Peace Keeping 
Operations) และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินอกประเทศ 

 ๔.๑.๒ ปฏิบัติภารกิจและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเหล่าทัพตลอดจน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยในต่างแดน 

 ๔.๑.๓  ปฏิบัติภารกิจเพ่ือสนับสนุนการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการด้านการบินของประเทศ อาทิ การคุ้มครองน่านฟ้าและเส้นทาง
คมนาคมทางอากาศ และการค้นหาและช่วยชีวิตผู้ ประสบอุบัติ เหตุทางอากาศ  
ในระดับประเทศและภูมิภาค 

 กลยุทธ์ที่ ๔.๒  พัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือในประชาคมอาเซียน 
 วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมของกองทัพอากาศในการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในประชาคมอาเซียน  
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 ตัวช้ีวัด 
 ๑. ร้อยละการด าเนินโครงการ/กิจกรรมปฏิบัติได้ตามแผนงานที่ก าหนด 
 ๒. จ านวนโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนด 

 ผู้รับผิดชอบ 
 กรมยุทธการทหารอากาศ 
 กรมข่าวทหารอากาศ  

 กลยุทธ์ย่อย 
 ๔.๒.๑ เสริมสร้างสมรรถนะของกองทัพอากาศให้มีบทบาทส าคัญ 

ในประชาคมอาเซียนโดยมุ่งเน้นการพัฒนาก าลังพลในทุกระดับ และศึกษาแนวทาง 
การจัดตั้งสถาบันหรือหน่วยงาน เพ่ือยกระดับความรู้ด้านอาเซียน 

 ๔.๒.๒ พัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงของประเทศในกลุ่มอาเซียน
ระดับพหุภาคีในมิติต่าง ๆ โดยให้ความส าคัญกับความร่วมมือด้านการใช้ทรัพยากรและ
ศักยภาพทหารอากาศอาเซียนในการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ 

 ๔.๒.๓ พัฒนาความสัมพันธ์ของกองทัพอากาศประเทศในกลุ่มอาเซียนของ
ผู้บังคับบัญชาระดับสูง ระดับทวิภาคี ตลอดจนแลกเปลี่ยนบุคลากรที่มีความช านาญหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะของกองทัพอากาศในกลุ่มอาเซียน 

 ๔.๒.๔ สนับสนุนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและ
วัฒนธรรมอาเซียน โดยแสวงความร่วมมือด้านแบ่งปันข้อมูล ( Information Sharing)  
ด้านการส่งก าลังบ ารุงร่วม ด้านยุทโธปกรณ์ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจน
ส่งเสริมการพัฒนาไปสู่ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการบินและการป้องกันประเทศ 
กับประเทศสมาชิกทีม่ีศักยภาพ 

 กลยุทธ์ที่ ๔.๓  บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 
 วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนในการสนับสนุน
การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ 
 ตัวช้ีวัด 

 ๑. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามบันทึกความตกลงที่กองทัพอากาศ 
มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 

 ๒. ระดับความส าเร็จในการสร้างความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 กรมก าลังพลทหารอากาศ 
 กรมยุทธการทหารอากาศ 
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 กลยุทธ์ย่อย 
 ๔.๓.๑ สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ  

ภาคท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือสนับสนุนการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ 
 ๔.๓.๒ สร้างเครือข่ายความร่วมมือเชิงวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา กิจการ

การบิน และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และกิจการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับหน่วยงานทั้งภายใน
และต่างประเทศที่มีศักยภาพ โดยเฉพาะเครือข่ายในภูมิภาคอาเซียน เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจกองทัพอากาศและผลประโยชน์แห่งชาติโดยรวม 

 ๔.๓.๓ สร้างก าลังพลให้มีขีดความสามารถในการประสานความร่วมมือ 
และร่วมปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

  ๔.๓.๔ ก าหนดแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศที่มีศักยภาพมุ่งสู่ Thailand 4.0 และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern 
Economic Corridor: EEC) ตลอดจนสร้างความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
กับพันธมิตรในประเทศ 

๔.๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศของรัฐบาล 

การก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาล เพ่ือแก้ไขปัญหา
สังคมและความทุกข์ยากของประชาชนในประเทศ ต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือจาก 
ทุกฝ่าย กองทัพอากาศจึงต้องใช้ศักยภาพและขีดความสามารถที่มีอยู่  เพ่ือช่วยเหลือ
ประชาชน การแก้ไขปัญหาสังคม และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียหลัก
และกลุ่มเป้าหมายส าคัญในยุทธศาสตร์ที่ ๕ คือ ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่เป้าหมาย 
และผู้มีส่วนได้เสียในกิจการการบิน  
 เป้าหมายยุทธศาสตร์ : 

 ประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย/พ้ืนที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาประเทศของรัฐบาล 

 กลยุทธ์ที่ ๕.๑  ปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย 
 วัตถุประสงค์ 

 เพ่ือปฏิบัติภารกิจการแก้ไขปัญหาสังคมและการพัฒนาประเทศตามที่
ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
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 ตัวช้ีวัด 
 ๑. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงานป้องกัน ปราบปราม 

และบ าบัดรักษายาเสพติดของศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกองทัพอากาศ 
 ๒. ร้อยละของพ้ืนที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาตามแผนของกองทัพอากาศ 

 ผู้รับผิดชอบ 
 กรมยุทธการทหารอากาศ 

 กลยุทธ์ย่อย 
 ๕.๑.๑ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสังคมตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล 

อาทิ การแก้ไขปัญหาผู้ติดเชื้อเอดส์ และการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 ๕.๑.๒ สนับสนุนกิจการการบิน อุตสาหกรรมการบิน และกิจการเกี่ยวเนื่อง

ด้านการบิน (Aviation Supply Chain) ของประเทศ 
 ๕.๑.๓ สนับสนุนนโยบายการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ของรัฐบาลภายใต้

ขอบเขตภารกิจที่กองทัพอากาศพึงกระท าได้ 
 
 
 

************** 
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บทท่ี ๕ การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กองทัพอากาศไปสู่กลไกการปฏิบัต ิ
 

ปัจจุบันมีกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกลไก หลักการ และแนวทางในการ
บริหารราชการแผ่นดินเพ่ือใช้ในการก าหนดทิศทางและแนวทางการบริหารงานของ 
ส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และสามารถติดตามประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดหลักการและ
แนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของแต่ละ
ส่วนราชการ รวมทั้งการติดตามประเมินผล เพ่ือพิจารณารับเงินรางวัลจากรัฐบาล 
ตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ.๒๕๔๖  

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ริเริ่มการจัดระดับการก ากับ
ดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี  (Good 
Governance Rating) 

 ส านักงบประมาณ (สงป.) ได้ก าหนดหลักการ และแนวทางในการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณ รวมทั้งการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่าย
งบประมาณ (Performance Assessment Rating Tool : PART)  

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  (สศช.)  
ได้ก าหนดแนวทางการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ  

กองทัพอากาศจ าเป็นต้องก าหนดทิศทางการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน  
เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารงานและการจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งสอดคล้องตามระบบการบริหารราชการโดยมุ่งเน้นการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ 
(Strategic Management) ตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
ของรัฐบาล รวมทั้งต้องเข้าใจกลไก หลักการ และแนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ ของ ก.พ.ร., 
สงป. และ สศช. เพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และแผนแม่บทกองทัพอากาศไปสู่
กลไกการปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบ  

๕.๑ แนวคิดทางยุทธศาสตร์และความเชื่อมโยงสู่ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 
 ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศก าหนดทิศทางการพัฒนาจากบทบาทและหน้าที่ 
ตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ซึ่งมีความ
เชื่อมโยงและสอดคล้องตามมาตรการและขีดความสามารถที่ต้องการตามแนวคิด 
ทางยุทธศาสตร์ของกระทรวงกลาโหมและกองบัญชาการกองทัพไทย (ดังรูปที่ ๕ - ๑) 
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 ล าดับ มาตรการ 

ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 
ยุทธศาสตร ์

ที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์

ที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์

ที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์

ที่ ๔ 
ยุทธศาสตร ์

ที่ ๕ 
พิทักษ์รักษาและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

เสริมสร้าง
สมรรถนะและ
ความพร้อมใน
การป้องกัน
ประเทศ 

รักษาความ
มั่นคงของรัฐ 

รักษา
ผลประโยชน์

แห่งชาติ 

สนับสนุนการ
พัฒนาประเทศ

ของรัฐบาล 

มาตรการตามแนวคิดทางยุทธศาสตรก์ารป้องกันเชิงรุก 
๑ ปฏิบัติการร่วมเชิงรุก      
๒ ปฏิรูประบบขา่วกรองให้รองรับภัย

คุกคามทุกรูปแบบ      

๓ รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางบก      
๔ รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล      
๕ รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางอากาศ      
๖ ไซเบอร์สนับสนุนการป้องกันประเทศ      
๗ การป้องกันภัยทางอากาศ      

มาตรการตามแนวคิดทางยุทธศาสตรก์ารสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง 
๑ กระชับความสัมพันธ์กบัเพื่อนบ้านมิตร

ประเทศและมหาอ านาจ 
     

๒ การปฏิบัตภิารกจิเพื่อสันติภาพ      
๓ ความร่วมมือเสริมสร้างความมั่นคงใน

อาเซียน 
     

๔ เพิ่มประสิทธิภาพการทูตฝ่ายทหาร      
๕ พัฒนาพื้นที่ข้ามแดน      

มาตรการตามแนวคิดทางยุทธศาสตรก์ารผนึกก าลังป้องกันประเทศ 
๑ พิทักษ์ รักษา ปกปอ้ง เทิดทูนสถาบันฯ      
๒ พัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน      
๓ บรรเทาภัยพิบัต ิ      
๔ ต่อต้านการกอ่การร้ายสากล      
๕ สนับสนุนรัฐบาลแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม

ที่มิใช่ทหาร 
     

๖ การเสริมสร้างความมั่นคงพื้นที่
ชายแดน 

     

๗ แก้ปัญหา จชต.      
๘ การระดมสรรพก าลัง/ก าลังส ารอง      

รปูท่ี ๕ - ๑ ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์กองทัพอากาศและแนวคิดทางยุทธศาสตร์ 
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๕.๒  บริบทการบริหารราชการของกองทัพอากาศ 
บริบทการบริหารราชการของกองทัพอากาศ (รูปที่ ๕ - ๒) ตามแนวทางการพัฒนา

ระบบราชการ มีมิติส าคัญ ๒ มิติ ได้แก่ (๑) มิติของโครงสร้างและนโยบายในระดับต่าง ๆ 
และ (๒) มิติของกฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 

มิติที่หนึ่ง พิจารณาโครงสร้างการบริหารราชการระดับรัฐบาล ระดับกระทรวงกลาโหม 
ระดับกองทัพอากาศ และระดับหน่วยงานภายในกองทัพอากาศ มีความเชื่อมโยงจาก
ยุทธศาสตร์ชาติไปสู่ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม ยุทธศาสตร์ทหาร 
กองทัพไทย ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ และแผนแม่บทพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติภารกิจที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางของกองทัพอากาศ (RTAF NCO Master Plan) 
รวมทั้งแผนแม่บทกองทัพอากาศตามล าดับ ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศจะก าหนด
เป้าหมายและทิศทางหลักในระยะยาว ๒๐ ปี ซึ่งจ าเป็นต้องปรับปรุงให้ทันสมัยตามห้วง
ระยะเวลาที่เหมาะสม โดยก าหนดแผนแม่บทพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ 
ที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางของกองทัพอากาศ (RTAF NCO Master Plan) และแผนแม่บท
กองทัพอากาศในระยะสั้น ๕ ปี เพ่ือใช้เป็นทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจนในระยะสั้น 
อันจะท าให้กองทัพอากาศสามารถบรรลุสู่ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ได้อย่างเป็นระบบ 

มิติที่สอง ค านึงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๐๒ ซึ่งส่งผลต่อระบบการวางแผน และงบประมาณของทุกส่วนราชการ รัฐบาล 
ต้องจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพ่ือเป็นทิศทางให้กับทุกส่วนราชการในการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี โดยในแต่ละปี ทุกส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการและ
ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี รวมทั้งมีระบบติดตามและประเมินผลจาก ๓ หน่วยงาน 
เพ่ือให้มั่นใจว่าทุกส่วนราชการสามารถใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าในการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติราชการที่ก าหนด ได้แก่ การประเมินผลเพ่ือรับเงินรางวัลจากรัฐบาล (Bonus) 
โดย ก.พ.ร. การประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณตามระบบงบประมาณ 
(PART) โดย สงป. และการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ (Value for Money) 
โดย สศช. 

มิติทั้งสองมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์
กองทัพอากาศจะเป็นทิศทางหลักที่ส าคัญให้กับกองทัพอากาศในระยะยาวเพ่ือใช้ในการ
ก าหนดนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ แผนพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ
ที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางของกองทัพอากาศ และการจัดท าแผนแม่บทกองทัพอากาศ 
ในระยะสั้น โดยหลังจากรัฐบาลได้จัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว 
กองทัพอากาศจะเริ่มจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ให้สอดคล้องตามนโยบายผู้บัญชาการ
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ทหารอากาศ แผนพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง
ของกองทัพอากาศและแผนแม่บทกองทัพอากาศ ซึ่งได้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์
กองทัพอากาศ 

ทั้งนี้ (๑) การก าหนดนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศจะก าหนดสาระส าคัญของทิศทาง 
การพัฒนาในแต่ละปีงบประมาณ (๒) การจัดท าแผนแม่บทพัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติภารกิจที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางของกองทัพอากาศ (RTAF NCO Master Plan) 
และแผนแม่บทกองทัพอากาศต้องค านึงถึงความเชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์  (Strategic 
Alignment) กับยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ และมีการบูรณาการระหว่างแผนแม่บทต่าง ๆ 
และ (๓) การติดตามและประเมินผลต้องมีฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพ่ือติดตาม
ความก้าวหน้าการพัฒนาตามยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งต้องบูรณาการระบบการ
ประเมินผลอื่น ๆ เพื่อลดภาระการรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
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รูปที่ ๕ - ๒ บริบทการบริหารราชการของกองทัพอากาศ 
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ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็นทิศทางหลักส าคัญ 
ในระยะยาว ซึ่งใช้ในการก าหนดนโยบาย การจัดท าแผน และการติดตามประเมินผล ทั้งนี้ 
เพ่ือให้มั่นใจว่ากองทัพอากาศสามารถขับเคลื่อนไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์
ได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยจ าเป็นต้องค านึงถึงความเชื่อมโยงต่าง ๆ (รูปที่ ๕ - ๒) ดังนี้ 

๑) การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กองทัพอากาศไปสู่นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ 
๒) การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กองทัพอากาศไปสู่การจัดท าแผนและความต้องการ

งบประมาณ  
 แผนแม่บทการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจที่ใช้เครือข่าย

เป็นศูนย์กลางของกองทัพอากาศ (RTAF NCO Master Plan) แผนแม่บทกองทัพอากาศ 
และโครงการส าคัญต่าง ๆ 

 แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และการจัดท าแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
กองทัพอากาศ 

 แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกองทัพอากาศ 
 ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกองทัพอากาศ 

๓) การเชื่อมโยงการติดตามและประเมินผลในทุกระบบ 
 การติดตามและประเมินผลเพ่ือรับเงินรางวัลจากรัฐบาลโดยส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 การวิ เคราะห์ ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ าย

งบประมาณ (PART) โดยส านักงบประมาณ 
 การติดตามประเมินผลอ่ืน ๆ ตามที่ หน่ วยก าหนด เช่น ส านั กงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงกลาโหม เป็นต้น 
 การติดตามประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 
 การประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ (Value for Money) 

๕.๓  การเชื่อมโยงกับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ 
 เพ่ือสร้างความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์กองทัพอากาศกับระบบงบประมาณ 
แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ส าหรับใช้ในการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
อย่างมีทิศทางและเป็นรูปธรรม กองทัพอากาศจึงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์กองทัพอากาศในบทที่ ๔ อีกทั้งเชื่อมโยงเข้ากับโครงสร้างผลผลิต และ
เป้าหมายการให้บริการตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ โดยมี
สาระส าคัญดังนี้   
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
 เป้าหมายการให้บริการ 

 สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนอย่างสมพระ
เกียรติ 

กลุ่มเป้าหมาย 
 สถาบันพระมหากษัตริย์ 

ผลผลิต 
 การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์ 
 การเทิดทูน การป้องกัน รวมทั้งการตอบโต้ และท าความเข้าใจมิให้มี 

การล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การเสริมสร้างสมรรถนะและความพร้อมในการป้องกันประเทศ  
 เป้าหมายการให้บริการ 

 กองทัพอากาศมีสมรรถนะและความพร้อม ตลอดจนสามารถผนึกก าลัง
ร่วมกับเหล่าทัพอ่ืนในการป้องกันประเทศ ให้มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ  

กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในทุกภาคส่วน กองทัพไทย ประเทศในกลุ่มอาเซียน และภัยคุกคาม 

ผลผลิต 
 การเตรียมก าลังและใช้ก าลังในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคง

ภายในโดยก าลังกองทัพอากาศ 
 การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพ่ือนบ้าน มิตรประเทศ 

และองค์การระหว่างประเทศ 
 การด าเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  การรักษาความม่ันคงของรัฐ  
 เป้าหมายการให้บริการ 

 ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข 
กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่เป้าหมาย และภัยคุกคามภายในพ้ืนที่เป้าหมาย 

ผลผลิต 
 การสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตย 
 การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ  
 เป้าหมายการให้บริการ 

 ผลประโยชน์แห่งชาติได้รับการคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่เป้าหมาย ประเทศเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้

เสียในกิจการการบิน 
ผลผลิต 

 การปฏิบัติภารกิจเพ่ือรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ  
 การปฏิบัติภารกิจเพ่ือรักษาสันติภาพในต่างประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  การสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาล  
 เป้าหมายการให้บริการ 

 ประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศของรัฐบาล 

กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพ้ืนที่เป้าหมาย และผู้มีส่วนได้เสียในกิจการการบนิ 

ผลผลิต 
 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน 
 การแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ทั้งนี้ การก าหนดความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์กับโครงสร้างผลผลิต
และเป้าหมายการให้บริการตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
สามารถปรับเปลี่ยนตามแผนงบประมาณของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณในแต่ละปี
ของรัฐบาล 

อนึ่ง สถานภาพและระดับการจัดสรรงบประมาณให้กับกองทัพอากาศถือเป็น
เครื่องบ่งชี้ถึงระดับความพร้อมได้ดีในระดับหนึ่ง โดยทุกฝ่ายจะต้องมองเห็นภาพและเข้าใจ
ในทิศทางเดียวกันว่า ปัจจัยด้านงบประมาณเป็นสิ่งส าคัญต่อการพัฒนาเสริมสร้างก าลัง
กองทัพอากาศที่ส าคัญยิ่ง ยิ่งมีงบประมาณใกล้เคียงหรือเพียงพอต่อความต้องการเท่าไร 
ก าลังทางอากาศก็ยังเป็นหลักประกันด้านความมั่นคง ปลอดภัยและอ านาจการแข่งขันได้
เป็นเงาตามตัว ดังนั้น ในอนาคตจ าเป็นต้องมีการถกแถลงระบบการจัดสรรงบประมาณ 
เป็นสัดส่วนที่ชัดเจนให้กับงานด้านความมั่นคงและกองทัพอากาศด้วย อันจะท าให้การพัฒนา
ก าลังทางอากาศและกองทัพอากาศ ด าเนินไปอย่างเป็นระบบ มีแบบแผน และมุ่งสู่เป้าหมาย
ในการเป็นกองทัพอากาศชั้นน าในภูมิภาคได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 
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๕.๔  การติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือและกลไกส าคัญของกองทัพอากาศในการ

บริหารงานเพ่ือให้กองทัพอากาศขับเคลื่อนสู่ “กองทัพอากาศชั้นน าในภูมิภาค (One of the 
Best Air Forces in ASEAN)” ได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ กองทัพอากาศก าหนดแนวทาง 
ในการติดตามและประเมินผล เพ่ือบ่ งชี้ความก้าวหน้าความส าเร็จในการด าเนินการ 
ตามยุทธศาสตร์โดยเทียบกับค่าเป้าหมายในแต่ละปีงบประมาณ และเปรียบเทียบกับค่าอ้างอิง 
(Benchmarking) 

การติดตามและประเมินผลก าหนดขอบเขตตามยุทธศาตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) จะด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์โดยครอบคลุม
ในทุกกลยุทธ์ทั้ง ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์เพ่ือให้มั่นใจว่าการด าเนินการต่างๆ จะน าไปสู่
ขีดความสามารถของกองทัพอากาศที ่ต้องการ อนึ ่ง การประเมินผลความส าเร็จของ
ยุทธศาสตร์ในการบรรลุวิสัยทัศน์ จะเน้นการวัดผลตัวชี้วัดในลักษณะของการวัดผลลัพธ์ 
ที่เกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบกับค่าอ้างอิง (Benchmarking) ซึ่งจะวัดเฉพาะในส่วนของการ
เสริมสร้างขีดความสามารถของกองทัพอากาศ ประกอบด้วย ๘ กลยุทธ์หลัก ได้แก่  

 กลยุทธ์ที่ ๒.๑ เสริมสร้างขีดความสามารถการบัญชาการและควบคุม 
(Command and Control) 

 กลยุทธ์ที่ ๒.๒ เสริมสร้างขีดความสามารถระบบตรวจจับ (Sensor) 
 กลยุทธ์ที่ ๒.๓ เสริมสร้างขีดความสามารถผู้ปฏิบัติ/หน่วยปฏิบัติ (Shooter) 
 กลยุทธ์ที่ ๒.๔ เสริมสร้างขีดความสามารถเครือข่าย (Network) 
 กลยุทธ์ที่ ๒.๕ เสริมสร้างขีดความสามารถการสนับสนุนและบริการ (Support 

and Service) 
 กลยุทธ์ที่ ๒.๖ เสริมสร้างขีดความสามารถบุคลากรและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 

(Human and Behavior) 
 กลยุทธ์ที่ ๒.๗ การพัฒนาขีดความสามารถด้านสงครามไซเบอร์ 
 กลยุทธ์ที่ ๒.๘ การพัฒนาขีดความสามารถด้านกิจการอวกาศ 

 การติดตามและประเมินผลกลยุทธ์อ่ืน ๆ นอกเหนือจาก ๘ กลยุทธ์ข้างต้น เป็นการ
วัดผลตัวชี้วัดในลักษณะของการวัดผลการด าเนินงานเพ่ือให้มั่นใจว่าการด าเนินการต่าง ๆ 
จะน าไปสู่ขีดความสามารถของกองทัพอากาศที่ต้องการ ซึ่งเป็นการติดตามผลการ
ด าเนินงานภายในกองทัพอากาศ มิได้มีการปรียบเทียบกับค่าอ้างอิง (Benchmarking) 
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 การติดตามและประเมินผลจะด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาระบบราชการ 
ที่กองทัพอากาศด าเนินการโดยมีส านั กงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ 
เป็นผู้รับผิดชอบหลัก เพ่ือให้ ได้ข้อมูลย้อนกลับเชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญแก่กองทัพอากาศ 
ได้แก่ ความก้าวหน้าในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ และสามารถใช้ในการเปรียบเทียบ
กับค่าอ้างอิง (Benchmarking) โดยเฉพาะการเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน
จากแหล่งข้อมูลเปิดและการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรมข่าวทหารอากาศ ซึ่งจะเป็นข้อมูล  
เพ่ือประกอบการตัดสินใจในการปรับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ/งาน/กิจกรรม และ
งบประมาณ ทั้งนี้ แต่ละกลยุทธ์ได้ก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ซึ่งแต่ละ
หน่วยงานดังกล่าวจะต้องติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าและความส าเร็จในแต่ละ 
กลยุทธ์ด้วย 
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