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บทที่ ๑ บทน า 
 

๑.๑ ที่มา  
กองทัพอากาศตระหนักถึงความส าคัญในการจัดท ายุทธศาสตร์เพื่อก าหนดเป้าหมายและ

ทิศทางในการพัฒนาอย่างชัดเจน เป็นระบบและรูปธรรม โดยได้ริเริ่มการจัดท ายุทธศาสตร์
กองทัพอากาศฉบับแรกเมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๕๑ คือ ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๖๒ 
และได้ด าเนินการปรับปรุงให้ทันสมัยและสอดคล้องตามสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง 
อย่างต่อเนื่องจนถึงฉบับปัจจุบัน คือ ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ พ .ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๖๒  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๗) ซึ่งก าหนดเป้าหมายในการขับเคล่ือนกองทัพอากาศเพื่อมุ่ง สู่
วิสัยทัศน์ "กองทัพอากาศช้ันน าในภูมิภาค (One of the Best Air Forces in ASEAN)"  

ก าหนดวาระในการทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์กองทัพอากาศทุก ๆ ๒ ปี ซึ่งจะครบ
ก าหนดอีกครั้งในปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยปี พ.ศ.๒๕๕๙ มีการเปล่ียนแปลงสภาวะแวดล้อมด้าน 
ความมั่นคงอย่างมีนัยส าคัญในหลายประการ ได้แก่ ความสัมพันธ์และความร่วมมือของประเทศ
ในภูมิภาคจากการก่อต้ังประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) บทบาทของประเทศ
มหาอ านาจต่อประเทศไทยและภูมิภาค รวมท้ังการพัฒนาและเติบโตของเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสาร ตลอดจนการใช้งานสังคมออนไลน์ ซึ่งล้วนก่อให้เกิดเงื่อนไขและความท้าทาย 
ในการพัฒนากองทัพอากาศในอนาคต กอปรกับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ด าเนินการจัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - พ.ศ.๒๕๗๙) เพื่อใช้ในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ 
สู่ความ “มั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน” ท าให้กระทรวงกลาโหม และกองทัพไทยต้องปรับปรุง
ยุทธศาสตร์และนโยบายท่ีเกี่ยวข้องให้สอดคล้อง ดังนั้น พ.ศ.๒๕๕๙ จึงเป็นห้วงเวลาท่ีเหมาะสม
ในการทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์กองทัพอากาศให้ ทันสมัยและสอดคล้อง ตาม 
สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงท่ีเปล่ียนแปลง ตลอดจนสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 
ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม ยุทธศาสตร์ทหาร กองทัพไทย และนโยบาย 
ท่ีเกี่ยวข้อง 

๑.๒ วัตถุประสงค ์ 
 ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
กองทัพอากาศในทุกด้านอย่างเป็นระบบ เช่น การจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ และอาวุธยุทโธปกรณ์
ท่ีเหมาะสม การฝึกศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากร การพัฒนาแนวความคิดในการปฏิบัติภารกิจ  และ
การปรับปรุงโครงสร้างองค์กร เป็นต้น ท้ังนี้ เพื่อให้กองทัพอากาศมีขีดความสามารถท่ีเพียงพอ
และเหมาะสมในการปฏิบัติภารกิจท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์
ส าคัญ ดังนี้ 
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 ปรับปรุงขอบเขตการพัฒนากองทัพอากาศให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมด้าน 
ความมั่นคงท่ีเปล่ียนแปลงไปในปัจจุบันและท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นในกรอบระยะเวลา ๒๐ ปีจากนี้ไป 
มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม และ
ยุทธศาสตร์ทหาร กองทัพไทย  

 แปลงนโยบายและทิศทางการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ 
ในแต่ละองค์ประกอบของกองทัพอากาศอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้เป็นแนวทางจัดท า 
ความต้องการยุทโธปกรณ์หลักของกองทัพอากาศ รวมท้ังการก าหนดความต้องการและ 
การจัดสรรงบประมาณประจ าปี (Budget Allocation) เพื่อพัฒนากองทัพอากาศอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

 ก าหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนากองทัพอากาศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 เป็นเครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการพัฒนากองทัพอากาศ 

โดยมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ กลุยทธ์ และกรอบระยะเวลาในการพัฒนาอย่างชัดเจน 

๑.๓ ขอบเขตและกรอบระยะเวลาในการพัฒนา 

 ๑.๓.๑ ขอบเขตการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ยังคงด ารงเป้าหมายใน

การพัฒนาสู่ "กองทัพอากาศช้ันน าในภูมิภาค (One of the Best Air Forces in ASEAN)”  
โดยก าหนดขอบเขตการพัฒนาท่ีส าคัญ (ดังรูปท่ี ๑ - ๑) ดังนี้ 

  การพัฒนาสู่กองทัพอากาศดิจิตอล (Digital Air Force : DAF) เป็น 
การด าเนินการเพิ่มเติมและต่อเนื่องจากยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ พ .ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๖๒  
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๗) เพื่อพัฒนากองทัพอากาศในทุกภาคส่วนให้ก้าวสู่กองทัพอากาศ
ดิจิตอล (DAF) ได้อย่างแท้จริง ซึ่ง ต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดห้วงระยะเวลา ๒๐ ปี  
เป็นการพัฒนาพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจในทุกด้านของกองทัพอากาศ
เป็นไปอย่างรวดเร็ว เหมาะสม ทันตามความต้องการในทุกสถานการณ์ อั นเป็นพื้นฐานของ 
การพัฒนาสู่การปฏิบัติการท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operations : NCO) 
เป็นการพัฒนาให้กองทัพอากาศมีความทันสมัยโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสาร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจและการปฏิบัติงานของกองทัพอากาศ  

 การพัฒนาสู่กองทัพอากาศท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง  (Network Centric Air 
Force : NCAF)  เป็นการพัฒนาสู่การปฏิบัติการท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาเฉพาะส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางโดยตรง (RTAF 
NCO Combat Related Function) หรือส่วนท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติการในส่วนหน้า (Front 
Line Operations) ท้ังนี้ เพื่อก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และจัดล าดับความส าคัญในการพัฒนาอย่าง
ชัดเจน ท าให้สามารถพัฒนาสู่กองทัพอากาศท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCAF) ได้อย่างรวดเร็ว
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และมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดกรอบระยะเวลาในการด าเนินการคู่ขนานไปกับการพัฒนาสู่
กองทัพอากาศดิจิตอล (DAF) 

 การขับเคลื่อนกองทัพอากาศไปสู่ “กองทัพอากาศชั้นน าในภูมิภาค (One of 
the Best Air Forces in ASEAN)” โดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและแนวความคิดการปฏิบัติ 
การท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) ในการปฏิบัติการรบและการปฏิบัติการท่ีมิใช่การรบ  
เพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามทุกรูปแบบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง
ให้มากท่ีสุด 
 

 
รูปท่ี ๑ - ๑ ขอบเขตการพัฒนายุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 

 ๑.๓.๒ กรอบระยะเวลาการพัฒนา 
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศก าหนดกรอบระยะเวลาในการพัฒนา

ระยะยาว ๒๐ ปี โดยก าหนดรายละเอียดในการพัฒนาของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ไว้ใน 
แผนพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางของกองทัพอากาศ 
(RTAF NCO Master Plan) และแผนแม่บทกองทัพอากาศ ประกอบด้วย เป้าหมาย กลยุทธ์ 
แผนงาน โครงการ และงบประมาณ ท้ังนี้ เพื่อให้สามารถด าเนินการตามกลยุทธ์ รวมท้ัง
สอดคล้องตามงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร เพื่อมุ่ง สู่เป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม 
กองทัพอากาศจึงแบ่งกรอบระยะเวลาในการพัฒนาออกเป็น ๔ ระยะ ซึ่งสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม และยุทธศาสตร์ทหาร กองทัพไทย  
(รูปท่ี ๑ - ๒) ได้แก่  

 ระยะท่ี ๑ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ 
 ระยะท่ี ๒ พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ 
 ระยะท่ี ๓ พ.ศ.๒๕๗๐ - ๒๕๗๔ 
 ระยะท่ี ๔ พ.ศ.๒๕๗๕ - ๒๕๗๙ 
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รูปท่ี ๑ - ๒ กรอบระยะเวลาในการพัฒนา 

๑.๔ ประเด็นยุทธศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
บนพื้นฐานของกรอบภารกิจของกองทัพอากาศตามรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย ดังนี้ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างสมรรถนะและความพร้อมในการป้องกันประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ รักษาความมั่นคงของรัฐ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ สนับสนุนการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของ 

 รัฐบาล 

๑.๕ พลังขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 
 การพัฒนากองทัพอากาศตามยุทธศาสตร์จ าเป็นต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับธรรมชาติ 
คุณลักษณะ และข้อจ ากัดของก าลังทางอากาศ รวมท้ังทรัพยากรท่ีมีในครอบครอง และ
เทคโนโลยี ท้ังนี้ พลังขับเคล่ือนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จ ได้แก่ 
ก าลังพลเปน็แกนน า และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการพัฒนา 

 ๑.๕.๑ ก าลังพล 
ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีก าลังทางอากาศและเทคโนโลยีสารสนเทศและ 

การส่ือสารท่ีพัฒนาอย่างรวดเร็ว เช่น เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ เทคโนโลยีด้านการส่ือสาร
และโทรคมนาคม เทคโนโลยีไซเบอร์ และเทคโนโลยีอัตโนมัติ เป็นต้น ส่งผลให้การเตรียมและ  
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ใช้ก าลังของกองทัพอากาศในการปฏิบัติภารกิจเปล่ียนแปลงไป กองทัพอากาศต้องการก าลังพล
และผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านเพิ่มมากขึ้น จึงจ าเป็นต้องสรรหา คัดเลือก และพัฒนาบุคลากร 
ของกองทัพอากาศในทุกระดับให้มีความรู้ ความเข้าใจ และความช านาญเกี่ยวกับเทคโนโลยี 
เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้าง
องค์กรให้เหมาะสม  

ในขณะเดียวกัน การปลูกฝังค่านิยมและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรท่ีดี จะช่วย
ส่งเสริมให้ก าลังพลกองทัพอากาศตระหนักและมีเป้าหมายในการพัฒนากองทัพอากาศร่วมกัน  
มีความเข้าใจในแนวทางการพัฒนากองทัพอากาศ ท้ังนี้ ก าลังพลต้องให้ความส าคัญและปฏิบัติ
ตามบทบาทหน้าท่ีของตนเอง เพื่อพัฒนากองทัพอากาศมุ่งสู่เป้าหมายท่ีวางไว้  ได้อย่างรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ 

 ๑.๕.๒ เทคโนโลยี 
กองทัพอากาศมีความเกี่ยวข้อง เ ช่ือมโยงกับเทคโนโลยีอย่างแนบแน่น 

ประกอบด้วย เทคโนโลยีก าลังทางอากาศและเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร รวมท้ัง 
การพัฒนาเข้าสู่ระบบการปฏิบัติการท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางท่ีเกิดการบูรณาการอย่างเป็น
ระบบ เทคโนโลยีเป็นจุดก่อก าเนิดนภานุภาพและเป็นเครื่องมือสนับสนุนก าลังทางอากาศ 
ให้เกิดการทวีก าลัง เทคโนโลยีท่ีทันสมัยของระบบก าลังทางอากาศจะต้องน าไปสู่กระบวนการ
ตัดสินตกลงใจ เพื่อให้การใช้ก าลังอากาศเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม อันจะท าให้เกิดเป็น
นภานุภาพอย่างแท้จริง  

ประเทศไทยมีข้อจ ากัดในการพัฒนาและผลิตเทคโนโลยีก าลังทางอากาศหรือ
อาวุธยุทโธปกรณ์สมัยใหม่ ด้วยตนเอง จ าเป็นต้องด าเนินการจัดหาจากต่างประเทศ และ 
ด้วยข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ท าให้ไม่สามารถจัดหาเครื่องมือหรืออาวุธยุทโธปกรณ์ท่ีมี
เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ท้ังหมด ท าให้มีโครงสร้างก าลังรบท่ีเป็นการผสมผสานระหว่างอาวุธ
ยุทโธปกรณ์แบบเดิมและแบบใหม่ กองทัพอากาศจึงต้องวางแผนและบริหารการใช้เครื่องมือหรือ
อาวุธยุทโธปกรณ์แบบเดิมท่ีมีอยู่ให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับ 
การพิจารณาความจ าเป็นและความคุ้มค่าในการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์แบบใหม่ซึ่งใช้เทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสมมาใช้งาน รวมท้ังต้องพัฒนาและบูรณการแนวความคิดในการปฏิบัติภารกิจด้วย
เทคโนโลยีแบบเดิมและแบบใหม่ ให้สอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ  
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๑.๖ การทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ก าหนดทิศทางการพัฒนา
กองทัพอากาศมุ่งสู่ “กองทัพอากาศช้ันน าในภูมิภาค (One of the Best Air Forces in 
ASEAN)” ในระยะยาว เนื้อหาส าคัญประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ส าคัญและเป้าหมาย 
รวมท้ังกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และตัวช้ีวัด ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน  
 เพื่อให้ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศมีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อม 
ด้านความมั่นคง และมีกลยุทธ์ท่ีสามารถพัฒนากองทัพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
รูปธรรม จึงพิจารณาทบทวนและปรับปรุง ทุก ๆ  ๒ ปี โดยน าข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่  
การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ การเปล่ียนแปลงสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง  
การพัฒนาเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ เงื่อนไขและความท้าทายใหม่ รวมท้ังยุทธศาสตร์และ
นโยบายท่ีเกี่ยวข้อง ไปใช้ประกอบเพื่อพิจารณาทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 
ให้ทันสมัย 
 
 

************** 
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บทที่ ๒ หลักการส าคัญ สภาวะแวดลอ้ม การวิเคราะหแ์ละการประเมิน 
 
 การก าหนดยุทธศาสตร์กองทัพอากาศต้องค านึงถึงหลักการส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ 
ผลประโยชน์แห่งชาติ วัตถุประสงค์มูลฐานด้านความมั่นคงของประเทศ ยุทธศาสตร์และนโยบาย
ด้านความมั่นคงท่ีเกี่ยวข้อง และอ านาจหน้าท่ีของกองทัพอากาศ รวมท้ังการตรวจสอบ วิเคราะห์ 
และประเมินสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง ตลอดจนการประเมินความท้าทายและความเส่ียงท่ี
เกี่ยวข้อง ท้ังนี้ เพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนากองทัพอากาศให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม 
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์และนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง สามารถตอบสนองต่อผลประโยชน์แห่งชาติ 
และวัตถุประสงค์มูลฐานด้านความมั่นคงของประเทศ รวมท้ังมีขีดความสามารถท่ีเหมาะสม 
และเพียงพอในการปฏิบัติภารกิจตามอ านาจหน้าท่ีตามกฎหมายและท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

๒.๑ ผลประโยชน์แห่งชาติ และวัตถุประสงค์มูลฐานด้านความม่ันคงของประเทศ  

 ๒.๑.๑ ผลประโยชน์แห่งชาติ 
ปัจจัยส าคัญอันเป็น ท่ีมาของการก าหนดยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ คือ 

ผลประโยชน์แห่งชาติ ซึ่งสภาความมั่นคงแห่งชาติก าหนดขึ้น โดยประมวลจากความต้องการ
ส าคัญท่ีจะขาดมิได้ ประกอบด้วย 

 การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ 
 การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ 
 การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
 การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มั่นคงทางสังคม ท่ามกลาง

พหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
 ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน 
 ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน 

และอาหาร 
 ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปล่ียนแปลง 

ของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
 การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้วยความมั่นคงในประชาคม

อาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

 ๒.๑.๒ วัตถุประสงค์มูลฐานด้านความม่ันคงของประเทศ 
ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม ก าหนดวัตถุประสงค์มูลฐาน

ด้านความมั่นคงของประเทศ ดังนี้ 
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 การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข การมีเกียรติและศักด์ิศรีของชาติในประชาคม
ระหว่างประเทศ 

 สถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด ารงอยู่อย่างมั่นคง 

 สถานการณ์ภายในประเทศมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนอยู่ร่วมกันได้
อย่างสันติสุข 

 ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร 

๒.๒ ยุทธศาสตร์และนโยบายที่เก่ียวข้อง 

 ๒.๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)  เป็นแนวทางส าคัญในการพัฒนา

ประเทศในระยะยาวเพื่อขับเคล่ือนประเทศสู่ความ “ม่ันคง ม่ังคั่ง และยั่งยืน” เป็นประเทศ
พัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ 
ได้แก่ ความมั่นคง การสร้างความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ี
เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม และการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ท้ังนี้ ยุทธศาสตร์ความมั่นคงประกอบด้วยประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

๑) เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี 
และธ ารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

๒) ปฏิ รูปกลไกการบริหารประเทศ พัฒนาความมั่นคงทางการ เมื อ ง  
ขจัดคอร์รัปช่ัน สร้างความเป็นธรรม ลดความเหล่ือมล้ าในทุกมิติ กระจายอ านาย และสร้างความ
เช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

๓) ป้องกั นและแก้ ไ ขการก่ อความไม่ ส งบใน จังหวั ด ชายแดนภาคใ ต้  
เน้นการเสริมสร้างกระบวนการสันติสุขและแนวทางสันติวิธี การส่งเสริมระบบงานยุติธรรม และ
การมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างเหมาะสม ขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรง และพัฒนาให้ตรง
กับความต้องการของประชาชนตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 

๔) บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝ่ังทะเล โดยพัฒนาความร่วมมือ 
เป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ความมั่นคง โดยร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและอาเซียน พัฒนาพื้นท่ี
ชายแดนและชายฝ่ังทะเล เสริมสร้างความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม เร่งรัดจัดท าหลักเขตแดน 
แก้ไขปัญหาพื้นท่ีทับซ้อน และพัฒนาศักยภาพการตรวจคนเข้าเมืองท้ังระบบ 

๕) พัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ 
รักษาดุลยภาพของความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติ  
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สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ ภัยคุกคามข้ามชาติ ภัยก่อการร้าย และ
เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ 

๖) พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก าลังป้องกันประเทศ พัฒนาโครงสร้าง
ก าลังและยุทโธปกรณ์ท่ีเหมาะสมแก่การป้องกันประเทศ การรักษาความมั่นคงภายใน การรักษา
ความมั่นคง การรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
รวมท้ังพัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อน
บ้านและมิตรประเทศ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการรักษาสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ 

๗) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และระบบการบริหารจัดการภัยพิบัติ 
และความมั่นคงรูปแบบใหม่ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และ 
การปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล รวมท้ังเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร 
พลังงาน และน้ า โดยมีการบริหารจัดการในแนวทางท่ีมีการจัดล าดับความส าคัญและเสริมหนุน
ต่อกัน 

๘) ปรับกระบวนการท างานของกลไกท่ีเกี่ยวข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ้น 
ก าหนดการบริหารจัดการท่ีครบวงจรและยั่งยืน พัฒนาปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการด าเนินการ 
และให้ความส าคัญกับการติดตามประเมินผลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

 ๒.๒.๒ ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม ๒๐ ปี 
ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม มีวัตถุประสงค์เพื่อด าเนินการ

ด้านการป้องกันประเทศและด้านความมั่นคงท่ีเกี่ยวข้องกับกระทรวงกลาโหมให้เป็นไปด้วย  
ความเรียบร้อย เพื่อท าให้กระทรวงกลาโหมมุ่งสู่องค์กรท่ี “มีกองทัพช้ันน า มีบทบาทส าคัญใน
ด้านความมั่นคง และมีบทบาทน าในการส่งเสริมความมั่นคงของภูมิภาค” โดยยึดถือ ๓ แนวคิด
ทางยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

 การสร้างความร่วมมือด้านความม่ันคง (Security Cooperation) หมายถึง 
การพิจารณาใช้ทรัพยากรทางทหารในการสนับสนุนรัฐบาลในการสร้างความร่วมมือกับประเทศ
เพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ ประเทศมหาอ านาจ และองค์การระหว่าง
ประเทศ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงร่วมกัน รักษาความเป็นกลาง ลดเงื่อนไขและโอกาสท่ีจะ
น าไปสู่ความขัดแย้ง รวมท้ังป้องกันมิให้ความขัดแย้งขยายขอบเขตจนนอกเหนือการควบคุม  
โดยยึดมั่นในหลักการแนวความคิดเชิงป้องกัน (Preventive) และต้องอยู่บนพื้นฐานของ 
ความมีเกียรติและศักดิ์ศรีในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ และผลประโยชน์ท่ีประเทศพึงจะได้รับ 

 การผนึกก าลังป้องกันประเทศ (United Defence) หมายถึง การน า
ทรัพยากรท่ีเป็นพลังอ านาจของชาติทุกประเภทในทุกมิติ ท้ังด้านการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ 
สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มาบูรณาการอย่างเป็นระบบต้ังแต่ยามปกติ เพื่อ
แก้ไขข้อจ ากัดของชาติ รวมท้ังชดเชยอ านาจก าลังรบของกองทัพท่ีมีอยู่อย่างจ ากัด เพื่อปฏิบัติ
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หน้าท่ีในการป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้องเตรียมการและกระท าอย่างต่อเนื่อง
ท้ังในยามปกติและยามสงคราม 

 การป้องกันเชิงรุก (Active Defence) หมายถึง การจัดเตรียมก าลัง 
เสริมสร้าง พัฒนา และบริหารจัดการทรัพยากรทางทหารท้ังมวล ให้เหล่าทัพมีความพร้อมใน  
การใช้ก าลังเพื่อป้องปราม แก้ไขและยุติความขัดแย้งโดยเป็นฝ่ายได้เปรียบ มุ่งเน้นมาตรการด้าน
การข่าวอย่างต่อเนื่องและเชิงลึก มีระบบแจ้งเตือนและเฝ้าตรวจท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถ
ปฏิบัติการรบได้หนึ่งด้านและป้องกันอีกหนึ่งด้านในเวลาเดียวกัน ใช้การปฏิบัติการยุทธร่วมเป็น
หลัก มีก าลังรบเพื่อป้องกันตนเอง และมุ่งความพยายามให้พื้นท่ีการรบแตกหักอยู่บริเวณแนว
ชายแดนทางบก และนอกเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ 

ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหมมุ่งตอบสนองวัตถุประสงค์ 
มูลฐานด้านความมั่นคงของประเทศ จ านวน ๔ ประเด็น ได้แก่ ๑) การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 ๒) สถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขด ารงอยู่อย่างมั่นคง ๓) สถานการณ์ภายในประเทศมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนอยู่
ร่วมกันได้อย่างสันติสุข และ ๔) ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร รวมท้ัง
ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน ๖ ประเด็น ดังนี้ 

๑)  การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ 
๒)  การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๓)  การรักษาความมั่นคงของรัฐ 
๔) การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 
๕) การสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชน 
๖) การปฏิบัติการทางทหารเพื่อรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติ 
ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ ๔ ระยะ ดังนี้ 
 ระยะท่ี ๑ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) มีเป้าหมายส าคัญ ได้แก่ กระทรวงกลาโหม 

มีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ ตามกรอบความเร่งด่วนท่ีรัฐบาล
ก าหนด มีความพร้อมท้ังในด้านก าลังพล ยุทโธปกรณ์ หลักนิยม การฝึกศึกษา และการพัฒนา 
ขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจการป้องกันประเทศ และการแก้ไขปัญหาของชาติในมิติต่าง ๆ 
รวมท้ังพัฒนาการปฏิบัติการด้านไซเบอร์ กิจการด้านอวกาศ การวิจัยพัฒนาและอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศท่ีมุ่งสู่การผลิตใช้ในราชการและเพื่อการพาณิชย์ 

 ระยะท่ี ๒ (พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) มีเป้าหมายส าคัญ ได้แก่ การยกระดับและ
ขยายขอบเขตความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกันแก้ไข
ปัญหาจากภัยคุกคามข้ามชาติ และภัยพิบัติจากธรรมชาติ ให้มีความแน่นแฟ้นและกว้างขวาง
ยิ่งขึ้น ประเทศมีความสงบสุข ประชาชนมีระดับคุณภาพชีวิตท่ีดี กระทรวงกลาโหมมีโครงสร้างท่ี
สอดคล้องกับการบริหารราชการยุคใหม่ ท่ีมุ่งเน้นความคล่องตัว มียุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีท่ี
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ทันสมัย สามารถปฏิบัติภารกิจท่ีมีความหลากหลาย มีศักยภาพทางทหารท่ีทัดเทียมกับประเทศ
ในภูมิภาค ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถการปฏิบัติการด้านไซเบอร์ และกิจการด้าน
อวกาศต่อเนื่องจากระยะท่ี ๑ ตลอดจนการน าระบบก าลังพลส ารอง มาบรรจุทดแทนก าลังทหาร
ประจ าการในบางอัตราต้ังแต่ยามปกติ การวิจัยพัฒนาและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศท่ีสามารถ
ผลิตใช้ในราชการและเพื่อการพาณิชย์ได้โดยสมบูรณ์ 

 ระยะท่ี ๓ (พ.ศ.๒๕๗๐ - ๒๕๗๔) มีเป้าหมายส าคัญ ได้แก่ การรักษาระดับ
ความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาจาก 
ภัยคุกคามท่ีมีความหลากหลาย ประเทศมีความสงบสุข ประชาชนมีระดับคุณภาพชีวิตท่ีดี  
มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน กระทรวงกลาโหมได้รับการยกระดับศักยภาพ
ทางด้านการทหาร ด้วยเทคโนโลยีทางทหารระดับสูง ตลอดจนขีดความสามารถการปฏิบัติการ
ด้านไซเบอร์ และกิจการด้านอวกาศเพื่อให้ทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาค 

 ระยะท่ี ๔ (พ.ศ.๒๕๗๕ - ๒๕๗๙) มีเป้าหมายส าคัญ ได้แก่ ประเทศ 
มีความสงบสุข ประชาชนมีระดับคุณภาพชีวิตท่ีดี มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
อย่างยั่งยืน กระทรวงกลาโหมด ารงการพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถทางด้านการทหาร
ในทุก ๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง  

 ๒.๒.๓ ยุทธศาสตร์ทหาร กองทัพไทย ๒๐ ป ี
ยุทธศาสตร์ทหาร กองทัพไทย ๒๐ ปี ก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง 

ความพร้อมรบของกองทัพไทยในการปฏิบัติภารกิจหลักในการป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษาและ
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ รวมท้ังต้องสามารถสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาส าคัญ
ของชาติ โดยใช้การปฏิบัติการร่วมเชิงรุก เสริมสร้างกองทัพให้เป็นก าลังอเนกประสงค์  
ท่ีมีความหลากหลาย พร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ ท้ังนี้ ยังคงยึดถือแนวคิดทางยุทธศาสตร์ 
จ านวน ๓ แนวคิด ตามยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม ๒๐ ปี และก าหนด
วัตถุประสงค์ ๒ ส่วน ได้แก่ วัตถุประสงค์มูลฐานทางทหาร และวัตถุประสงค์เฉพาะทางทหาร 
ดังนี้ 
 ๑) วัตถุประสงค์มูลฐานทางทหาร 

 ป้องกัน รักษาเอกราชอธิปไตย และบูรณาภาพแห่งดินแดนของชาติ 
 ปกป้อง เทิดทูน และพิ ทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์  และ 

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 คุ้มครองและพิทักษ์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ 
 พัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน และสนับสนุนการแก้ไขปัญหา

ของชาติในมิติของภัยคุกคามรูปแบบใหม่ รวมท้ังสร้างความสามัคคีของสังคมในชาติ 
 เสริมความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นท่ีชายแดน และ

พื้นท่ีภายในประเทศ 
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 ขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศ 
ในอาเซียน และมิตรประเทศ 

 ธ ารงเกียรติและศักดิ์ศรีของกองทัพไทยในสังคมโลก 
 ๒) วัตถุประสงค์เฉพาะทางทหาร 

 ป้องกันภัยคุกคามทางทหารได้ทุกรูปแบบและทุกระดับความขัดแย้ง  
 การปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ มิให้มีการล่วงละเมิด 
 การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นท่ี ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของชาติจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
 การคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติในพื้นท่ีขัดแย้งท้ังทางบก ทางทะเล 

และการใช้ห้วงอากาศ ด้วยการเสริมสร้างขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และป้องปราม 
ทางยุทธศาสตร์ 

 สร้างความสัมพันธ์ ท่ี ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ  
เพื่อลดความขัดแย้งโดยให้ความส าคัญต่อการเป็นหุ้นส่วนท่ีก่อให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน 
โดยเฉพาะการรักษาสมดุลในด้านความสัมพันธ์กับบรรดาประเทศมหาอ านาจ รวมท้ังการด าเนิน
กิจกรรมท่ีเอื้อต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 การสนับสนุนภารกิจและการด าเนินกิจกรรมเพื่อสันติภาพและ
มนุษยธรรมในกรอบของสหประชาชาติ และองค์กรระหว่างประเทศ 

 การปฏิบัติการในสงครามไซเบอร์ (Cyber Warfare) เพื่อให้กองทัพไทย 
มีขีดความสามารถและมีเสรีในการปฏิบัติการบนมิติไซเบอร์ (Cyber Domain) ท้ังเชิงรับและเชิงรุก
ต้ังแต่สภาวะปกติ ตลอดจนสามารถบูรณาการและให้การสนับสนุนความมั่นคงไซเบอร์ (Cyber 
Security) ของประเทศไทยในภาพรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๒.๒.๔ ยุทธศาสตร์ทหารด้านสงครามไซเบอร์กองทัพไทย 
ยุทธศาสตร์ทหารด้านสงครามไซเบอร์มีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดแนวทางการ

ปฏิบัติการทางทหารในมิติไซเบอร์ของกองทัพไทย ท้ังในการเตรียมก าลังและใช้ก าลัง โดยแยก
เป็น ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ได้แก่ 
 ๑) ยุทธศาสตร์การป้องกันเชิงรุกส าหรับปฏิบัติการในมิติไซเบอร์ เสริมสร้าง
พลังอ านาจทางไซเบอร์ของกองทัพไทย (RTArF Cyber Power) เพื่อการปฏิบัติการในมิติไซเบอร์
ต่อฝ่ายตรงข้าม ท้ังท่ีเป็นรัฐ (State Actors) ไม่ใช่รัฐ (Non-State Actors) และสนับสนุนโดยรัฐ 
(State Sponsored Actors) ตลอดจนกลุ่มบุคคล หรือบุคคลใด ๆ ท่ีอาจเป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ 
(Cyber Threats) โดยมีความมุ่งหมายในการลดทอน ขัดขวาง ระงับ ยับยั้ง หรือปฏิบัติการเชิงรุก
ในลักษณะจ ากัด (Limited Offensive Action) และการตอบโต้ (Counterattack) อย่างรวดเร็ว
กรณีถูกโจมตีทางไซเบอร์ ท้ังนี้ เพื่อความได้เปรียบต่อฝ่ายตรงข้ามต้ังแต่ในสภาวะปกติ และสร้าง
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การตระหนักรู้ทางไซเบอร์ (Cyber Awareness) ท่ีจะน าไปสู่การตัดสินใจของระดับผู้บังคับบัญชา
ให้เท่าทันต่อสถานการณ์ต่าง ๆ 
 ๒) ยุทธศาสตร์การผนึกก าลังป้องกันประเทศส าหรับปฏิบัติการในมิติไซเบอร์ 
สร้างความร่วมมือและบูรณาการขีดความสามารถในการปฏิบัติการในมิติไซเบอร์ของทุกภาคส่วน
ภายในประเทศอย่างเป็นระบบ  
 ๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความร่วมมือด้านความม่ันคงส าหรับปฏิบัติการในมิติ
ไซเบอร์ เสริมสร้างความร่วมมือในมิติไซเบอร์กับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน 
และมิตรประเทศ ท้ังในระดับภูมิภาคและระดับโลก 

 ๒.๒.๕ แนวทางการพัฒนากิจการอวกาศของประเทศไทย 
 การบริหารจัดการกิจการอวกาศแห่งชาติให้มีเอกภาพ โดยมีกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นหน่วยงานหลัก 
 การพัฒนากิจการเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ โดยมีกระทรวงกลาโหมเป็น

หน่วยงานหลัก 
 การพัฒนาบุคลากรด้านอวกาศ โดยมีส านักงานคณะกรรมการข้าราชการ  

พลเรือนและส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานหลัก 
 การพัฒนากฎหมายอวกาศและความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมี 

กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลัก  
 การพัฒนาและสะสมองค์ความรู้อวกาศ โดยมีส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศเป็นหน่วยงานหลัก 
 การใช้อวกาศเพื่อการพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์  โดยมีกระทรวง

ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเป็น
หน่วยงานหลัก 

 การด าเนินการด้านอวกาศเชิงพาณิชย์ โดยมีส านักงานพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศและภูมิสารสนเทศเป็นหน่วยงานหลัก 

๒.๓ บทบาท หน้าที่ ภารกิจ พันธกิจของกองทัพอากาศ  

 ๒.๓.๑ บทบาท 
บทบัญญั ติตามรั ฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักร ไทยก าหนดบทบาทให้

กองทัพอากาศใช้ขีดความสามารถก าลังทางอากาศในการปฏิบัติการทางทหารในรูปแบบสงคราม
และท่ีไม่ใช่สงคราม ให้ประเทศชาติเกิดความปลอดภัย ปราศจากการคุกคามท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศ และตอบสนองความต้องการท่ีน าไปสู่ความกิน ดีอยู่ดีของประชาชนและ 
ความมั่นคงแห่งชาติ 
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 ๒.๓.๒ หน้าที่  
 ๑) หน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด  

 การปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 การป้องกันประเทศ รักษาเอกราชอธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดน 
 การปกป้องผลประโยชน์แห่งชาติ 
 การรักษาความมั่นคงแห่งรัฐ 
 การมีส่วนร่วมในประชาธิปไตย 
 การมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาสังคม 

 ๒)  หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
 การปฏิบัติภารกิจนานาชาติ  ได้แก่ การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพภายใต้

กรอบของสหประชาชาติและ/หรือพันธมิตร การปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรม และการปฏิบัติการ
เพื่อบรรเทาสาธารณภัย/ภัยพิบัติร่วมกับนานาชาติ และ/หรือ องค์การสากล 

 การเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค ได้แก่ การผลิตบุคลากรด้านการบิน
และเกี่ยวข้องกับการบิน การด ารงและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบิน การค้นหาและช่วยชีวิตทาง
พลเรือน การพัฒนาศูนย์ฝึกการบิน การควบคุมเส้นทางการบิน และการควบคุมการบิน และ
ศูนย์กลางการซ่อมบ ารุงอากาศยานในระดับภูมิภาค 

 การแก้ปัญหาส าคัญของชาติ ได้แก่ ปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ ปัญหา
จังหวัดชายแดนภาคใต้  ปัญหาหมอกควัน/ไฟป่า ภัยแล้ง และการบรรเทาสาธารณภัย 

 การผนึกพลังร่วมกับก าลังอ านาจของชาติด้านอื่น ๆ ได้แก่ การปฏิบัติ
ภารกิจสนับสนุนกิจกรรมการเมือง การบินรับ-ส่งคณะรัฐมนตรีและบุคคลส าคัญ การขนส่ง
ล าเลียงสินค้าเพื่อสนับสนุนภาคเศรษฐกิจ การด าเนินโครงการความร่วมมือแลกเปล่ียนวิชาการ 
และเทคโนโลยีกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการบินของชาติ 
ให้ทันสมัย และการสร้างขวัญและความแข็งแกร่งทางสังคม จิตวิทยาให้กับประเทศ ในด้าน 
การบรรเทาสาธารณภัย การด าเนินโครงการตามพระราชด าริ การรักษาพยาบาล การอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม การมีส่วนร่วมกับประชาชนในการเทิดพระเกียรติ และอื่น ๆ 

 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ได้แก่ การให้บริการท่ีมีคุณภาพ  
การให้ประชาชนมีส่วนร่วม การปรับปรุงกลไกท่ีใช้ในการบริหารจัดการองค์การ การปรับปรุง
โครงสร้างองค์การ และการพัฒนาศักยภาพของก าลังพล 

 ๒.๓.๓ ภารกิจ 
 ๑) ภารกิจตามกฎหมาย  
  กองทัพอากาศมีหน้าท่ีเตรียมก าลังกองทัพอากาศ การป้องกันราชอาณาจักร 
และด าเนินการเกี่ยวกับการใช้ก าลังกองทัพอากาศ ตามอ านาจหน้าท่ีของกระทรวงกลาโหม รวมท้ัง
การพัฒนาประเทศและการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งในระดับต่าง ๆ โดยด ารงระดับ 
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ความพร้อมและขีดความสามารถอยู่ตลอดเวลา ด้วยการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งมีเทคโนโลยี 
ท่ีทันสมัย เพื่อพัฒนาคุณภาพและเสริมสร้างศักยภาพก าลังทางอากาศ รวมถึงการมีความสัมพันธ์
ท่ีดีกับมิตรประเทศ และให้ความส าคัญกับความรับผิดชอบต่อภารกิจตามกฎหมาย โดยเฉพาะใน
การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ และการพัฒนาประเทศตามแนวคิดทางยุทธศาสตร์ 
 ๒) ภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย  
 กองทัพอากาศด ารงความพร้อมปฏิบัติการท้ังในส่วนของยุทโธปกรณ์ท่ีทันสมัย 
สามารถปฏิบัติงานร่วมกับต่างประเทศได้ ตลอดจนเตรียมก าลังพลในรูปของหน่วยบิน/หน่วย- 
ชุดปฏิบัติการ/เจ้าหน้าท่ีท่ีมีความเช่ียวชาญประเภทต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติภารกิจท่ีได้รับมอบหมาย
ร่วมกับต่างประเทศ ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างเป็นล าดับ ได้แก่ การรักษาสันติภาพ  
การช่วยเหลือมนุษยธรรม และการบรรเทาภัยพิบัติ 

 ๒.๓.๔ พันธกิจ 
 ๑) เตรียมความพร้อม  
 กองทัพอากาศต้องเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติภารกิจภายใต้การจัด
โครงสร้างก าลังรบและส่วนสนับสนุนท่ีเหมาะสมภายใต้การบริหารจัดการ การฝึกอบรม  
การพัฒนาก าลังพล และการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ ให้สามารถวางก าลังหน่วยปฏิบัติการใน
ระดับต่าง ๆ ได้อย่างเต็มความสามารถ โดยกองทัพอากาศแบ่งกลุ่มฐานท่ีต้ังเป็นฐานบิน
ปฏิบัติการหลัก ฐานบินปฏิบัติการหน้า ฐานบินปฏิบัติการพิเศษ ฐานบินปฏิบัติการส ารอง และ
สนามบินเฉพาะกิจ รวมถึงการประกอบก าลังท่ีมีหน่วยตัดสินตกลงใจ โดยมีศูนย์ปฏิบัติการใน  
แต่ละระดับ สามารถบัญชาการและควบคุมตามท่ีได้รับมอบอ านาจ เพื่ออ านวยการปฏิบัติการใช้
ก าลังทางอากาศท้ังในประเทศและนอกประเทศ  
 ๒) ใช้ก าลัง  
 กองทัพอากาศมีพั นธกิ จในการใช้ก า ลังทางอากาศในยามปกติ  คือ  
การเฝ้าตรวจระวังภัยทางอากาศ ซึ่งรวมถึงการควบคุมเส้นทางสัญจรเข้าออกรอบประเทศ ในยาม
สงคราม กองทัพอากาศต้องพร้อมท่ีจะใช้ก าลังทางอากาศในการด าเนินกลยุทธ์ร่วมกับหน่วย
ก าลังอื่น ๆ ท้ังในการป้องกันประเทศ การพิทักษ์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ และการแก้ไข
ปัญหาความขัดแย้งในทุกระดับ ขณะเดียวกัน กองทัพอากาศพร้อมท่ีจะใช้ก าลังทางอากาศ  
เพื่อการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน รวมท้ังการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนงาน
ด้านความมั่นคงภายใน และการแก้ไขปัญหาส าคัญของชาติในยามวิกฤติต่าง ๆ เช่น การต่อต้าน
อาชญากรรม การปราบปรามยาเสพติด การส ารวจและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อม การบรรเทาสาธารณภัยอันเกิดจากอุบัติภัยหรือภัยพิบัติจากธรรมชาติ การฟื้นฟู 
ภัยพิบัติ การล าเลียงผู้ป่วยทางอากาศ และการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือท่ีประสบภัย 
เป็นต้น 
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 ๒.๓.๕ บทบาท หน้าที่ และภารกิจด้านความม่ันคงในมิติอื่น ๆ 
 ๑) มิติไซเบอร์ (Cyber Domain) 
 เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารด้านเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตได้รับ  
การพัฒนาอย่างรวดเร็ว รวมท้ังการเกิดขึ้นของภัยคุกคาม ในมิ ติไซเบอร์ ท้ังในรูปแบบ 
การจารกรรมข้อมูล และการโจมตีเพื่อท าลายล้าง ล้วนก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายใน
วงกว้าง หลายประเทศมีการจัดต้ังหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง และก าหนดเป็นมิติหนึ่ง 
ในการปฏิบัติการด้านความมั่นคงของชาติ 
 ยุทธศาสตร์ไซเบอร์เพื่อการป้องกันประเทศ และยุทธศาสตร์ด้านสงคราม 
ไซเบอร์ กองทัพไทย ก าหนดให้เหล่าทัพต้องมีขีดความสามารถ ดังนี้ 

 การป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์  
 พัฒนาและใช้ประโยชน์จากขีดความสามารถทางไซเบอร์ในการปฏิบัติการ

ทางทหาร 
 ร่วมมือกับหน่วยงานภายในเพื่อการผนึกก าลังป้องกันประเทศ 

 กองทัพอากาศจึงจ าเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถด้านไซเบอร์ ให้มี 
ความพร้อมในการเผชิญกับภัยคุกคามด้านไซเบอร์และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์และนโยบาย 
ท่ีเกี่ยวข้อง นอกจากนี้ การพัฒนาสู่กองทัพอากาศดิจิตอล (DAF) และกองทัพอากาศท่ีใช้
เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCAF) จ าเป็นต้องพัฒนาระบบเครือข่าย (Network) ให้มีความแข็งแรง
และปลอดภัย 
 ๒) มิติอวกาศ (Space Domain) 
 เทคโนโลยีกิจการด้านอวกาศเพื่อความมั่นคงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
จากอดีตสู่ปัจจุบัน เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีท่ีมีศักยภาพในการตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงของ
สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง เช่น การสังเกตการณ์ห้วงอวกาศ การตรวจการณ์ทางอวกาศ 
และการส่ือสารและโทรคมนาคม เป็นต้น ซึ่งสามารถสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคง
ของเหล่าทัพ ท้ังการปฏิบัติการภายในประเทศ และการปฏิบัติการร่วม/ผสมกับต่างประเทศ 
อย่างสมบูรณ์และไร้ขีดจ ากัด  
 การพัฒนากิจการอวกาศของประเทศไทย ประกอบด้วย การพิจารณาและ
ปรับปรุงแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศของประเทศไทย จัดท าโปรแกรมอวกาศแห่งชาติ 
ตลอดจนพิจารณาการด าเนินโครงการระบบดาวเทียมส ารวจเพื่อการพัฒนา โดยมอบหมาย 
ให้กระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนากิจการอวกาศเพื่อความมั่นคงตาม 
แนวทางการพัฒนากิจการอวกาศของประเทศไทย โดยก าหนดเป้าหมายให้ใช้อวกาศเป็นพื้นท่ี
ปฏิบัติการด้านความมั่นคง เพื่อพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ บูรณาการ และการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีอวกาศ เพื่อความมั่นคงและสามารถพัฒนาสู่การพึ่งพาตนเอง ตลอดจนการพัฒนา
บุคลากรด้านเทคโนโลยีอวกาศเพื่อความมั่นคงอย่างเพียงพอ  
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 กองทัพอากาศมีความจ าเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถด้านอวกาศ 
เพื่อให้ตอบรับกับสถานการณ์และส่ิงแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป และให้สอดคล้องกับเป้าหมาย  
ในการพัฒนากิจการด้านอวกาศของประเทศและของกระทรวงกลาโหม โดยใช้ขีดความสามารถ
ทางอวกาศในการสังเกตการณ์ห้วงอวกาศ (Space Observation) การตรวจการณ์ทางอวกาศ 
(Space Surveillance) และการป้องกันทางอวกาศ (Space Defense) ตลอดจนการส่ือสารและ
โทรคมนาคมทางอวกาศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจและเพิ่มศักยภาพด้านการรบของ
กองทัพและของประเทศในภาพรวม  

๒.๔ สภาวะแวดล้อมด้านความม่ันคง 
 กระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้บริบทด้านความมั่นคงของโลก
มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น มีความขัดแย้งในการแสวงหาและครอบครองทรัพยากรธรรมชาติ  
ซึ่งก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีรุนแรงและส่งผลกระทบเช่ือมโยงในภูมิภาคต่าง ๆ ท่ัวโลก 
ตลอดจนความแตกต่างทางอุดมการณ์ ความคิด และความศรัทธา สร้างความขัดแย้งระหว่าง 
รัฐต่อรัฐ รัฐกับประชาชน หรือประชาชนกับประชาชน นอกจากนี้ องค์กรท่ีไม่ใช่รัฐ (Non - State 
Actor) มีบทบาทและอิทธิพลในการช้ีน านโยบายมากขึ้น ท้ังในระดับโลก ภูมิภาค หรือภายในรัฐ 
ท้ังนี้ กองทัพอากาศได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงอย่างรอบด้าน  
รวมท้ังการวิเคราะห์ศักยภาพและขีดความสามารถท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเผชิญ
กับภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามท่ีมิใช่ทางทหารในอนาคต 

๒.๕ การวิเคราะห์และการประเมิน 

 ๒.๕.๑ ภูมิศาสตร์ทางทหาร 
  ประเทศไทยมีชายแดนโดยรอบจรดประเทศเพื่อนบ้านและพื้นท่ีสากล ซึ่งต้อง
ป้องกันประเทศ ด ารงเอกราชอธิปไตย และรักษาผลประโยชน์จากภัยคุกคาม ซึ่งส่วนหนึ่งมาจาก
ภายนอกผ่านพรมแดน โดยแบ่งออกเป็น ๔ ภาค ดังนี้ 
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รูปที่ ๒-๑ ภูมิศาสตร์ทางทหาร 

 
ภาคเหนือ  เป็นลักษณะเทือกเขาแนวยาว ทอดจากเหนือลงใต้ ตลอดแนว

ชายแดนยากต่อการบุกทะลวงด้วยก าลังภาคพื้น เส้นทางสัญจร
ส่วนใหญ่อยู่ตามแนวร่องเขาเป็นช่วง ๆ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เป็นพื้นราบ มีแม่น้ าขนาดใหญ่ขวางกั้น เป็นพรมแดนยากต่อการ
บุกทะลวงด้วยก าลังภาคพื้น เส้นทางสัญจรเกิดขึ้นได้ตลอดแนว 
แต่ต้องอาศัยส่ิงก่อสร้างเป็นเครื่องมือ 

ภาคตะวันออก  เป็นลักษณะเทือกเขาทอดเป็นพรมแดนสลับพื้นราบ การบุก
ทะลวงด้วยก าลังภาคพื้นกระท าได้ในลักษณะจ ากัด เส้นทาง
สัญจรส่วนใหญ่อยู่ตามแนวช่องเขา 

ภาคใต้  เป็นลักษณะชายฝ่ังทะเลล้อมรอบ พื้นท่ีเป็นท่ีราบสลับภูเขา การ
สัญจรสู่พื้นท่ีสามารถกระท าได้ตลอดชายฝ่ัง  ๒ ด้าน 
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ภาค 
ช่องทางภาคพื้น 

(บก/ทะเล) 
ช่องทางทางอากาศ หมายเหตุ 

ภาคเหนือ 
 

- มีขีดจ ากัดตามอุปสรรค 
จากธรรมชาติ การปิดกั้นตาม
แนวชายแดนส่งผลกระทบน้อย 

- ช่องทางสัญจรโปรง่  
อาจถูกปิดกั้นโดยเจตนารมณ์
ของฝ่ายตรงข้าม 

- ช่องทางทางอากาศเป็น
จุดเด่นต้องแสวงด ารงไว้ 

ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 
 

- มีขีดจ ากัดตามอุปสรรค 
จากธรรมชาติ การปิดกั้นตาม
แนวชายแดนส่งผลกระทบน้อย 

- ช่องทางสัญจรโปรง่  
อาจถูกปิดกั้นโดยเจตนารมณ์
ของฝ่ายตรงข้าม 
 

- ช่องทางทางอากาศเป็น
จุดเด่นต้องแสวงด ารงไว้ 
 

ภาค
ตะวันออก 
 

- มีขีดจ ากัดตามอุปสรรค 
จากธรรมชาติ การปิดกั้นตาม
แนวชายแดนส่งผลกระทบน้อย 

- ช่องทางสัญจรโปรง่  
อาจถูกปิดกั้นโดยเจตนารมณ์
ของฝ่ายตรงข้าม 
 

- ช่องทางทางอากาศเป็น
จุดเด่นต้องแสวงด ารงไว้ 
 

ภาคใต้ - เป็นช่องทางเสรี แต่อาจถูกปิด
กั้นโดยก าลังทางเรือและ 
ก าลังทางอากาศ 

- ช่องทางเสรี อาจจ ากัด 
ด้วยการคุกคามจากภายนอก 

- ช่องทางสัญจรทาง
อากาศและทางเรือเป็น
ลักษณะสากล แต่ต้อง
ด ารงความเป็นเสรี
ตลอดเวลา 

    
 

************** 
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บทที่ ๓  วิสัยทัศน์ และการพัฒนากองทัพอากาศ 
 
การพัฒนากองทัพอากาศต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับธรรมชาติ คุณลักษณะ และ

ข้อจ ากัดของก าลังทางอากาศ รวมท้ังทรัพยากรท่ีมีในครอบครอง เทคโนโลยี ท่ีใช้งาน และ
พันธมิตร โดยมุ่งหวังท่ีจะสร้างกองทัพอากาศให้มีความสามารถในการปฏิบัติการทางอากาศ
ตามท่ีก าหนดในหลักนิยมปฏิบัติการ ได้แก่ การปฏิบัติการทางอากาศยุทธศาสตร์ การปฏิบัติการ
ทางอากาศยุทธวิธี และการป้องกันทางอากาศ โดยขีดความสามารถหลักท่ีกองทัพอากาศ  
ต้องด ารงไว้และมิอาจละเลยได้ คือ ขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางอากาศ เพื่อป้องกัน
ราชอาณาจักรและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ เนื่องจากเป็นขีดความสามารถหลัก ซึ่งมีเพียง
กองทัพอากาศเพียงส่วนราชการเดียวที่มีภารกิจและศักยภาพท่ีจะด าเนินการได้  

นอกจากการปฏิบัติการในมิติทางอากาศ (Air Domain) กองทัพอากาศตระหนักถึง 
ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ท่ีเพิ่มจ านวนขึ้นอย่างรวดเร็วในมิติอื่น ๆ ได้แก่ มิติไซเบอร์ (Cyber 
Domain) และมิติอวกาศ (Space Domain) ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถ
ในมิติดังกล่าวเพิ่มเติม โดยยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ได้ก าหนด
แนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในมิติไซเบอร์ (Cyber Domain) รวมท้ังการริเริ่มและ
วางรากฐานส าคัญในการพัฒนาขีดความสามารถในมิติอวกาศ (Space Domain) เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติการในมิติทางอากาศ (Air Domain) และเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยคุกคาม
ในมิติดังกล่าวทั้งในปัจจุบันและในอนาคต  

๓.๑ วิสัยทัศน์  
 การก าหนดวิสัยทัศน์ต้องมีความชัดเจน ความท้าทาย และความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติ 
ตลอดจนระบุกรอบระยะเวลาในการพัฒนาท่ีชัดเจน และสามารถประเมินผลได้ โดยยุทธศาสตร์
กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ยังคงด ารงความมุ่งหมายในการพัฒนาสู่  

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

 กองทัพอากาศช้ันน าในภูมิภาค หมายถึง กองทัพอากาศท่ีมีขีดความสามารถในการปฏิบัติ
ภารกิจท่ีได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีขีดความสามารถท่ีเพียงพอในทุกมิติ มีการพัฒนา
เท่าทันการเปล่ียนแปลงของสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง เทคโนโลยี และภัยคุมคาม  
ท้ังในปัจจุบันและท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคต ตลอดจนเป็นกองทัพอากาศท่ีมีขีดความสามารถระดับ  
๑ ใน ๓ ของภูมิภาคอาเซียน    
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๓.๒ แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 
 กองทัพอากาศเช่ือมั่นว่าการปฏิบัติการท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) จะท าให้ 
การปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเป็นการเพิ่มความรวดเร็วของ
วงรอบการตัดสินใจ (Observe-Orient-Decide-Act : OODA Loop) โดยการแลกเปล่ียนข้อมูล
ข่าวสาร (Information) และความตระหนักรู้สถานการณ์ (Situation Awareness) ร่วมกันผ่าน
ระบบเครือข่าย (Network) ท่ีมีประสิทธิภาพ ท าให้ผู้บังคับบัญชามีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน 
สามารถตัดสินตกลงใจและส่ังการไปยังผู้ปฏิบัติ/หน่วยปฏิบัติ (Shooter) ได้ถูกต้องและทันเวลา 
นอกจากนี้ ข้อมูลข่าวสารและความตระหนักรู้สถานการณ์ร่วมกัน ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถ
ให้แก่ผู้ปฏิบัติ/หน่วยปฏิบัติเพิ่มข้ึนเป็นทวีคูณ สามารถปฏิบัติภารกิจได้หลากหลาย รวดเร็ว และ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 ดังนั้น ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) จึงมุ่งเน้นการพัฒนา  
๓ มิ ติส าคัญ เพื่อรองรับการพัฒนาการปฏิบั ติการท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (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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รูปท่ี ๓ - ๑ การพัฒนาการปฏิบัติการท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง 

 
กอง ทัพ อากาศ ยั ง จ า เ ป็ น ต้ อ ง พัฒนา อ ง ค์ก ร ในภาพ รวม ให้ มี ค ว าม ทันสมั ย  

โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อการปฏิบัติงาน ดังนั้ น เพื่อให้
สามารถพัฒนาเป็นกองทัพอากาศดิจิตอล (DAF) และกองทัพอากาศท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง 
(NCAF) ได้อย่างแท้จริง โดยสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและแนวความคิดการปฏิบัติการท่ีใช้
เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) ในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศตามกฎหมาย และ 
ตามท่ีได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถมุ่งสู่ “กองทัพอากาศชั้นน าใน
ภูมิภาค” ได้อย่างเป็นรูปธรรม ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)  
จึงก าหนดแนวทางการพัฒนาออกเป็น ๒ ส่วน  

 ๓.๒.๑ การเสริมสร้างขีดความสามารถกองทัพอากาศในส่วนที่ เ ก่ียวข้องกับ 
การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางโดยตรง (RTAF NCO Combat Related 
Function) 

การพัฒนากองทัพอากาศในส่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนากองทัพอากาศมุ่งสู่
กองทัพอากาศท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCAF) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ประกอบในส่วนท่ี
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางโดยตรง (RTAF NCO Combat Related 
Function) ซึ่งท าหน้าท่ีปฏิบัติการในส่วนหน้า (Front Line Operations) รวมท้ังการพัฒนา 
ขีดความสามารถในมิติไซเบอร์ (Cyber Domain) และการริเริ่มและวางรากฐานการพัฒนา 
ขีดความสามารถในมิติอวกาศ (Space Domain)  
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การก าหนดกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ปฏิบัติส าหรับการปฏิบัติการท่ีใช้เครือข่าย
เป็นศูนย์กลางโดยตรงอย่างชัดเจน ท าให้กองทัพอากาศสามารถพัฒนาได้อย่าง รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ โดยจัดท า “แผนพัฒนาขีดความสามารถการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็น
ศูนย์กลางของกองทัพอากาศ” ให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์
กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) โดยก าหนดรายละเอียดของโครงการ แผนงาน 
และงบประมาณท่ีเกี่ยวข้อง 

การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศในส่วนนี้ จ าเป็นต้องพิจารณา 
แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างกองทัพอากาศเพื่อรองรับการปฏิบัติงานในอนาคตให้เหมาะสม 
รวมท้ังสรรหาและพัฒนาบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะ เช่น 

 

 
รูปท่ี 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 
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 Gound Based Air Defense (GBAD) Operator 
 Special Forces 

 ๔) บุคลากรด้านเครือข่าย (Network) 
 Network Manager 
 Network Security Manager 

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

การพัฒนาขีดความสามารถกองทัพอากาศในส่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนา
กองทัพอากาศในภาพรวมให้มีความทันสมัย สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ  
การส่ือสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่กองทัพอากาศดิจิตอล 
การพัฒนาในส่วนนี้ท่ีมิได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) โดยตรง 
แต่เป็นการพัฒนาการปฏิบัติงานในส่วนอื่น ๆ ซึ่งมีความส าคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติการ  
ท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO)  

รายละเอียดของโครงการ แผนงาน และงบประมาณท่ีเกี่ยวข้อง  เพื่อพัฒนา
กองทัพอากาศในส่วนนี้จะระบุใน “แผนแม่บทกองทัพอากาศ” เช่น 

๑) แผนแม่บทด้านก าลังพล  
๒) แผนแม่บทด้านการข่าว 
๓) แผนแม่บทด้านยุทธการและการฝึก 
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๔) แผนแม่บทด้านส่งก าลังบ ารุง 
๕) แผนแม่บทด้านกิจการพลเรือน 
๖) แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
๗) แผนแม่บทด้านการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น 

๓.๓  แผนที่ยุทธศาสตร์ 
 การก าหนดแผนท่ียุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ใช้หลักการวางแผนทางทหาร Ends Ways 
และ Means มาเป็นแกนหลักในการพัฒนาบนพื้นฐานของความสอดคล้องกับธรรมชาติของ
กองทัพอากาศ โดยก าหนดแผนท่ียุทธศาสตร์กองทัพอากาศ (ดังรูปท่ี ๓ - ๓)  
 

 
 

รูปท่ี ๓ - ๓ แผนท่ียุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 
 

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

 
 

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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บทที่ ๔ ประเด็นยุทธศาสตร ์
 

๔.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
นโยบายด้านความมั่นคงก าหนดให้รัฐมีหน้าท่ีในการจัดเตรียมก าลังทหารและยุทโธปกรณ์ 

เพื่อพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์  กองทัพอากาศในฐานะหน่วยงานทางทหาร
หน่วยงานหนึ่งภายในกระทรวงกลาโหม ซึ่งถูกจัดต้ังเพื่อตอบสนองหน้าท่ีของรัฐ จึงมีหน้าท่ีส าคัญ
ในการเตรียมก าลังกองทัพอากาศและด าเนินการเกี่ยวกับการใช้ก าลังกองทัพอากาศเพื่อพิทักษ์
รั กษา และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์  ตลอดจนสนับสนุ นภารกิจของสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
 เป้าหมายยุทธศาสตร์ : 

 สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ 

 กลยุทธ์ที่ ๑.๑  ถวายความปลอดภัย 
 วัตถุประสงค์ 

 เพื่อถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ตัวชี้วัด 

 ๑. ความส าเร็จของกองทัพอากาศในการจัดอากาศยานพระราชพาหนะ/พระท่ีนั่ง 
และส่ิงอ านวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างปลอดภัย ท้ังด้าน 
การบินและการรักษาความปลอดภัยในพื้นท่ีรับผิดชอบของกองทัพอากาศอย่างสมพระเกียรติ 
และตามพระราชประสงค์ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 กรมยุทธการทหารอากาศ 
 กรมข่าวทหารอากาศ 

 กลยุทธ์ย่อย 
 ๑.๑.๑   ถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ๑.๑.๒ เตรียมเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะให้มีความพร้อม

สนับสนุนการปฏิบัติพระราชกรณียกิจตลอดเวลา 

 กลยุทธ์ที่ ๑.๒  เทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 วัตถุประสงค์ 

 เพื่อเทิดทูนและป้องกันมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 เพื่อให้ก าลังพลกองทัพอากาศ ครอบครัว และประชาชน มีความรักชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
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 ตัวชี้วัด 
 ๑. จ านวนกิจกรรมท่ีด าเนินการเทิดพระเกียรติเทียบกับแผนการเทิดทูน

พระมหากษัตริย์ 
 ๒. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันการล่วงละเมิดสถาบัน

พระมหากษัตริย์ทางส่ือออนไลน์ท่ีผ่านเกณฑ์เทียบกับผู้เข้ารับการอบรมท้ังหมด 
 ผู้รับผิดชอบ 

 กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 
 กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทหารอากาศ 

 กลยุทธ์ย่อย 
 ๑.๒.๑ สนับสนุนและจัดกิจกรรมอันแสดงออกถึงความจงรักภักดี  เทิดทูน 

และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ อย่างสมพระเกียรติ 
 ๑.๒.๒ พัฒนาบุคลากรของหน่วยเกี่ยวข้องของกองทัพอากาศให้มีความรู้ความ

เข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ทางส่ือสังคมออนไลน์ 
 ๑.๒.๓ ด าเนินมาตรการปลูกฝังค่านิยม ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

และแสดงออกถึ ง ความจงรั กภั ก ดี  เ ทิด ทูน  พิ ทักษ์ รั กษาสถาบันพระมหากษัตริ ย์ 
อย่างสมพระเกียรติ 

 ๑.๒.๔ ระดมทรัพยากรของกองทัพอากาศและความร่วมมือกับทุกภาคส่วน  
เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ส่งเสริมให้ข้าราชการและหน่วยงาน 
ของกองทัพอากาศเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเผยแพร่สู่ประชาชนท่ัวไป 

๔.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ เสริมสร้างสมรรถนะและความพร้อมในการป้องกัน
ประเทศ 
 กองทัพอากาศต้องเผชิญกับความท้าทายท้ังด้านการรบและมิใช่การรบ โดยภัยคุกคาม 
มีโอกาสเกิดขึ้นในลักษณะจ ากัดในห้วงเวลาส้ัน ๆ เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน และมีส่ิงบอกเหตุ 
ในระยะเวลากระช้ันชิด ดังนั้น เพื่อให้การเตรียมก าลังทางอากาศมีความพร้อมในการป้องกัน
ประเทศได้ทันที และสามารถเผชิญกับภัยคุกคามอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องเตรียมก าลัง 
ทางอากาศทุกด้านให้เพียงพอ ใกล้เคียงกับก าลังทางอากาศท่ีใช้ในการปฏิบัติการจริงมากท่ีสุด 
โดยก าหนดผู้มีส่วนได้เสียหลักและกลุ่มเป้าหมายส าคัญในยุทธศาสตร์ท่ี ๒ คือ ประชาชนในทุก
ภาคส่วน กองทัพไทย และประเทศในกลุ่มอาเซียน  
 เป้าหมายยุทธศาสตร์ : 

 กองทัพอากาศมีสมรรถนะและความพร้อม ตลอดจนสามารถผนึกก าลังร่วมกั บ
เหล่าทัพอื่นในการป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
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 กลยุทธ์ที่ ๒.๑ เสริมสร้างขีดความสามารถการบัญชาการและควบคุม (Command 
and Control) 
 วัตถุประสงค์ 

 การบัญชาการและควบคุมท่ีสามารถเช่ือมโยงและบูรณาการข้อมูลอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย เพื่อการหยั่ งรู้สถานการณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Total Situation 
Awareness) อันจะเป็นเครื่องมือส าหรับผู้บังคับบัญชาในการวางแผน อ านวยการ ควบคุม และ
บังคับบัญชาการใช้ก าลังทางอากาศในการปฏิบัติการรบและการปฏิบัติการท่ีมิใช่การรบ โดยมี
เป้าหมายการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่การบัญชาการและควบคุมแบบ Multi-Node Redundancy 
หมายถึง หน่วยบัญชาการและควบคุมสามารถเคล่ือนท่ีเปล่ียนต าแหน่งท่ีต้ังไปยังพื้นท่ีอื่น ๆ ซึ่งมี
ระบบเครือข่ายรองรับและสามารถปฏิบั ติภารกิจการ บัญชาการและควบคุมทดแทน 
หน่วยบัญชาการและควบคุมหลักได้โดยสมบูรณ์  
 ตัวชี้วัด 

 ๑. ร้อยละความพร้อม (ตลอดเวลา)  ของข้อมูล ท่ีถูก ต้อง  เ ช่ือถือได้ใน 
ระบบบัญชาการและควบคุม 

 ๒. ร้อยละความส าเร็จของการบัญชาการและควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ
ในการปฏิบัติการรบ และการปฏิบัติการท่ีมิใช่การรบ 

 ๓. ระดับความส าเร็จของระบบบัญชาการและควบคุมของกองทัพอากาศท่ี
สามารถเช่ือมโยงกับระบบบัญชาการและควบคุมของกองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๔. ร้อยละของหน่วยในระบบบัญชาการและควบคุมท่ีสามารถเช่ือมโยงข้อมูล
ระหว่างกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ผู้รับผิดชอบ :  

 กรมยุทธการทหารอากาศ 
 กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทหารอากาศ 
 กรมก าลังพลทหารอากาศ 

 กลยุทธ์ย่อย 
 ๒.๑.๑ พัฒนาการบัญชาการและควบคุมท่ีใช้เทคโนโลยีดิจิตอลให้มีความพร้อม

ใช้งานตลอดเวลา โดยต้องสามารถบูรณาการและเช่ือมโยงข้อมูลท่ีเป็นเครือข่ายท้ังด้านการรบ
และสนับสนุนการรบ และต้องสามารถตอบสนองการบัญชาการและควบคุมในระดับ Near Real 
Time 

 ๒.๑.๒ พัฒนาหน่วยบัญชาการรบในระบบบัญชาการและควบคุม ได้แก่ ศูนย์
ปฏิบัติการกองทัพอากาศ (Air Force Operation Center) ศูนย์ยุทธการทางอากาศ (Air 
Operation Center) ศูนย์ยุทธการภาคพื้น (Ground Operation Center) ห้องบัญชาการรบ 
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(War Room) และศูนย์ปฏิบัติการกองบิน (Wing War Room) โดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอล และ
ต้องสามารถเช่ือมโยงข้อมูลการปฏิบัติการระหว่างกันได้ตลอดเวลาภายใต้มาตรฐานการรักษา
ความปลอดภัยของกองทัพอากาศ 

 ๒.๑.๓ พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลยุทธการกองทัพอากาศให้เป็นส่วนหนึ่ง  
ของการบัญชาการและควบคุม เพื่อสนธิข้อมูลดิจิตอลในภาพรวมท้ังระบบ โดยเฉพาะข้อมูลจาก
ระบบตรวจจับ (Sensor)  โดยบูรณาการและเช่ือมโยงข้อมูลจากอากาศยาน สถานีเรดาร์ภาคพื้น 
และชุดสถานี เรดาร์ เคล่ือนท่ี ข้อมูลสถานภาพความพร้อมรบ ข้อมูลด้านการข่าวและ  
แฟ้มเป้าหมาย เพื่อให้การตัดสินใจของผู้บัญชาการอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลท่ีถูกต้องและ
ครอบคลุม 

 ๒.๑.๔ เช่ือมโยงระบบตรวจจับ (Sensor) ท่ีจ าเป็นเข้ากับการบัญชาการ 
และควบคุม โดยให้ความส าคัญกับระบบตรวจจับ (Sensor) ในการปฏิบั ติการรบและ 
การปฏิบัติการท่ีไม่ใช่การรบ ตามล าดับ ตลอดจนเช่ือมโยงข้อมูลเครือข่ายของระบบสนับสนุน
การรบ โดยเฉพาะข้อมูลสนับสนุนท่ีมีนัยส าคัญต่อการตัดสินตกลงใจในการบัญชาการและ
ควบคุม 

 ๒.๑.๕ ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการบัญชาการและควบคุม 
เพื่อพัฒนาระบบให้มีความเสถียร (Stability) และความอยู่รอด (Survivability) ท้ังนี้ ต้องพัฒนา
เจ้าหน้าท่ีสายวิทยาการของกองทัพอากาศท้ังในระยะส้ันและระยะกลาง ให้มีขีดความสามารถใน
การใช้งาน ซ่อมบ ารุง ปรับปรุง ตลอดจนวิจัยและพัฒนาซอฟแวร์ของการบัญชาการและควบคุม
ได้เอง 

 ๒.๑.๖ ก าหนดแนวทางการ เ ช่ือมโยงการบัญชาการและควบคุมของ
กองทัพอากาศ เข้ากับการบัญชาการและควบคุมของกองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพ 
ตลอดจนแนวทางการเช่ือมโยงข้อมูลท่ีจ าเป็นจากระบบอื่น ๆ ของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
ท่ีเกี่ยวข้อง ท้ังนี้ ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของกองทัพอากาศ พร้อมท้ัง
ก าหนดแนวทางการพัฒนาก าลังพลร่วมกันระหว่างเหล่าทัพ 

 ๒.๑.๗ ก าหนดระดับการบัญชาการและควบคุม (C2 Level) และพื้นท่ีรับผิดชอบ 
(Area of Responsibility) ตลอดจนแนวทางในการบริหารจัดการให้ชัดเจน รวมท้ังการก าหนด
รูปแบบมาตรฐานของข้อมูลในการบูรณาการข้อมูลของการบัญชาการและควบคุมของ
กองทัพอากาศ 

 ๒.๑.๘ บูรณาการข้อมูลระหว่างการบัญชาการและควบคุมกับระบบอาวุธใน 
การป้องกันทางอากาศ เพื่อรับ - ส่งข้อมูลส าคัญท่ีจ าเป็นในการป้องกันทางอากาศไปยังผู้ปฏิบัติ/
หน่วยปฏิบัติด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และโดยอัตโนมัติ อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน
การป้องกันทางอากาศ 
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 กลยุทธ์ที่ ๒.๒ เสริมสร้างขีดความสามารถระบบตรวจจับ (Sensor) 
 วัตถุประสงค์ 

 ระบบตรวจจับท่ีมีคุณภาพและจ านวนท่ีเหมาะสม เพียงพอ และมีระบบ
ส ารองเพื่อใช้งานทดแทนกันได้ มีขีดความสามารถในการแสวงหาข้อมูลในทุกความต้องการ 
เพื่อให้ได้รับข้อมูลในรูปแบบดิจิตอลท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา อีกท้ังสามารถ  
บูรณาการข้อมูลท้ังหมดให้อยู่ในรูปแบบข้อมูลท่ีชาญฉลาด (Smart Information) รวมท้ัง
กระบวนการ (Process) ในการผลิตข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ เพื่อใช้ประโยชน์ใน
การปฏิบัติการรบและการปฏิบัติการท่ีมิใช่การรบ ท้ังนี้ ต้องสามารถรองรับการปฏิบัติการร่วมกับ
ระบบตรวจจับ (Sensor) ของกองบัญชาการกองทัพไทย เหล่าทัพ และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง
ภายใต้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของกองทัพอากาศ 
 ตัวชี้วัด 

 ๑. ระดับขีดความสามารถของระบบตรวจจับ (Sensor) ในระดับยุทธศาสตร์ 
และยุทธวิธี  

 ๒. ระดับความส าเร็จของระบบตรวจจับ (Sensor) และกระบวนการ (Process) 
ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 

 ๓. ร้อยละของระบบตรวจจับ (Sensor) ของกองทัพอากาศ กองบัญชาการ
กองทัพไทย เหล่าทัพ และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ท่ีสามารถเช่ือมโยงเข้าสู่ระบบเครือข่ายของ
กองทัพอากาศภายใต้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของกองทัพอากาศ 

 ๔. ร้อยละของพื้นท่ีในประเทศและพื้นท่ีเป้าหมายในการใช้งานระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ (Geographic Information System) 
 ผู้รับผิดชอบ :  

 กรมข่าวทหารอากาศ 
 กรมยุทธการทหารอากาศ 
 กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทหารอากาศ 
 กรมก าลังพลทหารอากาศ 

 กลยุทธ์ย่อย 
 ๒.๒.๑ ปรับปรุงขีดความสามารถระบบตรวจจับให้รองรับการปฏิบัติการ 

ท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) ท้ังนี้ ต้องมีความพร้อมและสามารถเช่ือมต่อกับเครือข่ายเดิม
และเครือข่ายใหม่ของกองทัพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๒.๒.๒ ปรับปรุงขีดความสามารถของระบบตรวจจับของอากาศยาน โดยต้อง
ตอบสนองต่อความต้องการ และให้ความส าคัญกับภารกิจการปฏิบัติการรบและการปฏิบัติการ  
ท่ีมิใช่การรบ ตามล าดับ 
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 ๒.๒.๓ เพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพ และระบบรักษาความปลอดภัยของเรดาร์
ภาคพื้น โดยจัดล าดับความส าคัญในการปรับปรุงสถานีเรดาร์ 

 ๒.๒.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานข้อมูลอุตุนิยมวิทยา โดยการเช่ือมโยงและ
แสดงผลข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาให้กับผู้เกี่ยวข้องท้ังหมด 

 ๒.๒.๕ พัฒนาระบบการบูรณาการข้อมูล ท่ีไ ด้จากระบบตรวจจับ และ
กระบวนการให้สามารถใช้ประโยชน์ตามความต้องการของผู้บังคับบัญชาและผู้ใช้งาน 

 ๒.๒.๖ พัฒนา สร้าง และปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic 
Information System : GIS) ให้ทันสมัย (Update) อยู่เสมอ โดยต้องมีการจัดเก็บฐานข้อมูลท่ี
เป็นระบบ เพื่อให้สามารถเรียกใช้งาน (Availability) ได้ตามความต้องการของหน่วยปฏิบัติหรือ
ผู้ใช้งาน 

 ๒.๒.๗  ก าหนดแนวทางการเช่ือมโยงข้อมูลท่ีส าคัญและจ าเป็นจากระบบตรวจจับ 
(Sensor) ของกองบัญชาการกองทัพไทย เหล่าทัพ และหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องภายใต้มาตรฐาน
การรักษาความปลอดภัยของกองทัพอากาศ  

 กลยุทธ์ที่ ๒.๓  เสริมสร้างขีดความสามารถผู้ปฏิบัติ/หน่วยปฏิบัติ (Shooter) 
 วัตถุประสงค์ 

 ผู้ปฏิบั ติ /หน่ วยปฏิบั ติ ท่ีมี ความชาญฉลาด (Smart Platform)  
มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการรบและการปฏิบัติการท่ีมิใช่การรบ โดยใช้เทคโนโลยี  
ท่ีทันสมัย เพื่อให้มีอ านาจการท าลาย (Fire Power) มีความแม่นย า (Precision) มีความสามารถ
ในการปฏิบัติภารกิจจากระยะไกล (Stand-off) และ/หรือเกินระยะสายตา (Beyond Visual 
Range) และมีระบบป้องกันตนเอง รวมท้ังรองรับการใช้งานอาวุธสมรรถนะสูงท่ีทันสมัย  
โดยต้องสามารถบูรณาการและเช่ือมโยงเข้าสู่การปฏิบัติการท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) 
ของกองทัพอากาศ อีกท้ังต้องมีความพร้อมในการเช่ือมโยงกับ เครือข่ายของกองบัญชาการ
กองทัพไทย เหล่าทัพ และฝ่ายพลเรือนท่ีเกี่ยวข้อง 
 ตัวชี้วัด 

 ๑. ร้อยละความพร้อมปฏิบัติการของอากาศยานหลักท่ีสามารถปฏิบัติภารกิจ
ตามแนวทางการปฏิบัติการท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) และสามารถใช้ระบบเช่ือมโยง
ข้อมูลทางยุทธวิธี (Tactical Data Link : TDL) ในการปฏิบัติภารกิจ 

 ๒. ร้อยละความพร้อมปฏิบัติการของยุทโธปกรณ์หลักในระบบป้องกันภัย 
ทางอากาศภาคพื้น (Ground Based Air Defense System : GBADS) ท่ีสามารถเช่ือมโยง 
เข้าสู่เทคโนโลยีท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง 

 ๓. ร้อยละของประเภทอาวุธหลักท่ีมีขีดความสามารถในระดับท่ีแม่นย า 
(Precision) 
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 ๔. สัดส่วนผู้ปฏิบัติ/หน่วยปฏิบัติ (Shooter) ท่ีสามารถปฏิบัติภารกิจตาม 
แนวทางการปฏิบัติการท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO)  เช่ือมโยงข้อมูลท้ังในภารกิจการรบ
และภารกิจท่ีมิใช่การรบ 
 ผู้รับผิดชอบ :  

 กรมยุทธการทหารอากาศ 
 กรมก าลังพลทหารอากาศ 
 กรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ 

 กลยุทธ์ย่อย 
 ๒.๓.๑  เตรียมและพัฒนายุทโธปกรณ์หลักภาคอากาศให้มีความพร้อมสอดรับ 

กับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมท้ังในภารกิจการรบและการปฏิบัติการอื่น ๆ ท่ีมิใช่การรบ 
ท้ังนี้ ต้องมีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจตามแนวทางการปฏิบัติการท่ีใช้เครือข่ายเป็น
ศูนย์กลาง (NCO)   

 ๒.๓.๒ เตรียมและพัฒนายุทโธปกรณ์หลักภาคพื้นท่ีมีอยู่ในปัจจุบัน ให้สามารถ
รองรับการปฏิบัติการท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) และพัฒนาระบบการป้องกันภัยทาง
อากาศภาคพื้น (GBAD) ในทุกฐานบินท่ัวประเทศให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการ 
ท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) โดยให้ความส าคัญกับ ฐานบินปฏิบัติการหลัก ฐานบิน
ปฏิบัติการพิเศษ และฐานบินปฏิบัติการหน้า ตามล าดับ 

 ๒.๓.๓ พัฒนาระบบอาวุธและอาวุธหลักภาคอากาศและภาคพื้นให้มีอ านาจ 
การท าลาย (Fire Power) ตามความต้องการ มีความแม่นย า (Precision) สามารถปฏิบัติภารกิจ
จากระยะไกล (Stand-off) และ/หรือนอกสายตา (Beyond Visual Range) รวมท้ังรองรับ 
การใช้งานอาวุธสมรรถนะสูงท่ีทันสมัย ตลอดจนบริหารจัดการอาวุธวิกฤต ให้มีความพอเพียงและ
เหมาะสมตามสถานการณ์ 

 ๒.๓.๔ เสริมสร้างขีดความสามารถบุคลากรในส่วนก าลังรบ และพัฒนาระบบ 
การฝึก/การจ าลองการฝึก และระบบการตรวจสอบ/ประเมินการฝึก เพื่อให้บุคลากรในส่วนก าลังรบ 
(War Fighter)  มี ระ ดับความรู้ และความเ ช่ียวชาญในการ ปฏิบั ติภารกิจตามแนวทาง 
การปฏิบัติการท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO)  

 ๒.๓.๕ ปรับปรุงโครงสร้างก าลังรบและอัตรากระสุน วัตถุระเบิด วิกฤต 
ของกองทัพอากาศให้ทันสมัย เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงในปัจจุบัน ตลอดจน
พิจารณาปลดประจ าการอากาศยานและอาวุธยุทโธปกรณ์เก่า/ล้าสมัย มีค่าใช้จ่ายในการส่งก าลัง
บ ารุงสูง และไม่คุ้มค่า โดยพิจารณาการจัดหาทดแทนตามความจ าเป็น 

 ๒.๓.๖ พัฒนาขีดความสามารถในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยฐานบิน
ของกองทัพอากาศให้ทันสมัย เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงในปัจจุบัน ตลอดจน
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จัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์และอุปกรณ์ท่ีตอบสนองการปฏิบัติการท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง 
(NCO) 

 กลยุทธ์ที่ ๒.๔ เสริมสร้างขีดความสามารถเครือข่าย (Network) 
 วัตถุประสงค์ 

 เครือข่าย (Network) ท่ีมีขีดความสามารถในการเช่ือมโยงทุกเครือข่ายหลัก 
ของกองทัพอากาศ ท้ังเครือข่ายด้านการรบ (Combat Network) และด้านสนับสนุนการรบ 
(Support Network) โดยทุกเครือข่ายต้องมีความแข็งแกร่ง (Robustness) ความเสถียร 
(Stability) ความเพียงพอต่อความต้องการ (Sufficiency) ความเช่ือถือได้ (Reliability)  
ความรวดเร็ว (Speed) ความปลอดภัย (Security) และความทันสมัย (Update) โดยครอบคลุม
พื้นท่ีปฏิบัติการ รองรับการพัฒนาการบัญชาและควบคุมแบบ Multi-Node Redundancy 
รวมท้ังการบูรณาการระบบตรวจจับและระบบป้องกันทางอากาศกับการบัญชาการและควบคุม 
และสามารถเช่ือมโยงกับระบบเช่ือมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี ท่ีมีมาตรฐานสากล และสามารถ
เช่ือมโยงยุทโธปกรณ์หลักของกองทัพอากาศได้ทุกประเภท รวมถึงสามารถเช่ือมโยงกับหน่วยนอก
กองทัพอากาศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการร่วมของกองทัพอากาศ 
 ตัวชี้วัด 

 ๑. ร้อยละของหน่วยงานท้ังหมดของกองทัพอากาศท่ีมีเครือข่ายท้ังแบบใช้สาย
และไร้สาย ท่ีสามารถเข้าถึงได้ทุกท่ี ทุกเวลา รองรับปริมาณข้อมูลข่าวสารท่ีเพิ่มขึ้นได้อย่าง
เพียงพอ และครอบคลุมพื้นท่ีปฏิบัติการของหน่วยงานนั้น ๆ 

 ๒. ร้อยละของเครือข่ายเช่ือมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีเทียบกับขีดความสามารถ 
ท่ีก าหนดไว้ ซึ่งต้องสามารถเข้าถึงได้ ทุกท่ี ทุกเวลา ครอบคลุมพื้นท่ีปฏิบัติการของหน่วยงาน  
ท่ีใช้ระบบเช่ือมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี (TDL) ซึ่งต้องสามารถเช่ือมโยงข้อมูลกันได้ระหว่างหน่วย
ตรวจจับสัญญาณ (Sensor) หน่วยบัญชาการและควบคุม (Command and Control) และ
หน่วยปฏิบัติ (Shooter) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ผู้รับผิดชอบ :  

 กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทหารอากาศ 
 กรมยุทธการทหารอากาศ 

 กลยุทธ์ย่อย 
 ๒.๔.๑ พัฒนาเครือข่ายของกองทัพอากาศ ให้มีความแข็งแกร่งและมีเสถียรภาพ 

โดยทุกองค์ประกอบในเครือข่ายของกองทัพอากาศ ต้องมีการรับส่งข้อมูลท่ีมีรูปแบบและ 
มีมาตรฐาน สามารถเช่ือมต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ
กองทัพอากาศ และการปฏิบัติการร่วม ตลอดจนต้องสามารถเช่ือมโยงข้อมูลเพื่อประกอบ 
การตัดสินใจท่ีมีความพอเพียง ความเช่ือถือได้ ความรวดเร็ว ความปลอดภัย และความทันสมัย 



ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
ฉบับเผยแพร่ 

 

- ๓๔ - 
 

 ๒.๔.๒ พัฒนาระบบเช่ือมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี (TDL) ให้มีมาตรฐานสากล  
โดยต้องสามารถเช่ือมโยงระหว่างระบบตรวจจับ (Sensors) การบัญชาการและควบคุม 
(Command and Control) และผู้ปฏิบัติ/หน่วยปฏิบัติ (Shooter) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๒.๔.๓ พัฒนาการบริหารจัดการระบบเครือข่าย  เพื่อให้สามารถใช้งาน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีระบบการบริหารจัดการเครือข่ายประสิทธิภาพสูง สามารถตรวจสอบ
ระดับคุณภาพการบริหารช่องสัญญาณโทรคมนาคมได้ ระบบเครือข่ายมีความพร้อมในการใช้งาน
ตลอดเวลา มีความจุช่องสัญญาณเพียงพอเพื่อรองรับปริมาณการส่ือสารข้อมูลด้านยุทธการใน
อนาคต  

 กลยุทธ์ที่ ๒.๕ เสริมสร้างขีดความสามารถการสนับสนุนและบริการ (Support and 
Service) 
 วัตถุประสงค์ 

 ระบบส่งก าลังบ ารุงและระบบคลังท่ีมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
เพื่อด ารงขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจและสนับสนุนการปฏิบัติการท่ี ใช้เครือข่ายเป็น
ศูนย์กลางของกองทัพอากาศอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 
 ตัวชี้วัด 

 ๑. ระดับความพร้อมของหน่วยส่งก าลังบ ารุงเพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจของ
กองทัพอากาศ 

 ๒. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาหน่วยงานในระบบสนับสนุนและบริการให้มี
มาตรฐาน 

 ๓. ระดับความส าเร็ จในการพัฒนาศูนย์ เครื่อง ช่วยฝึกจ าลอง (Training 
Simulation Center) 
 ผู้รับผิดชอบ :  

 กรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ 
 กรมยุทธการทหารอากาศ 

 กลยุทธ์ย่อย 
 ๒.๕.๑ พัฒนาระบบส่งก า ลั งบ ารุ ง และระบบคลัง ท่ี ทันสมั ยสนับสนุน 

การปฏิบัติการท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) โดยบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูล 
การส่งก าลังบ ารุงอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพิ่มทางเลือกในการส่งก าลังบ ารุงรูปแบบใหม่ท่ีมี
ความคุ้มค่า เช่น Repair by the Hours, Pay by the Hours และ Pooling เป็นต้น  

 ๒.๕.๒ ด าเนินการระบบส่งก าลังบ ารุงแบบรวมการร่วมกับเหล่าทัพและหน่วยงาน
อื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๒.๕.๓ ก าหนดแนวความคิดความสมควร เ ดินอากาศ (Airworthiness)  
ของกองทัพอากาศ และพิจารณาจัดต้ังหน่วยงาน เพื่อขับเคล่ือนการปฏิบัติ 
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 ๒.๕.๔ ก าหนดขีดความสามารถและมาตรฐานของฐานบินแต่ละก ลุ่ม  
โดยค านึงถึงคุณลักษณะของอากาศยานท่ีเข้าประจ าการ ตลอดจนพัฒนากองบินเพื่อให้มี
ศักยภาพในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจตามท่ีก าหนด 

 ๒.๕.๕ ศึกษาความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการศูนย์เครื่องช่วยฝึกจ าลอง 
(Training Simulation Center : TSC) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน โดยมุ่งเน้นให้มี 
ขีดความสามารถในการฝึกบุคลากรในส่วนก าลังรบ (War Fighter) ตลอดจนพิจารณาการวางแผน
สร้างและพัฒนาเมื่อมีความพร้อม 

 กลยุทธ์ที่ ๒.๖ เสริมสร้างขีดความสามารถบุคลากรและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
(Human and Behavior) 
 วัตถุประสงค์ 

 บุคลากรในส่วนก าลังรบ (War Fighter) ของกองทัพอากาศมีสมรรถนะและ 
ขีดความสามารถในลักษณะ Cross-Functional และ Multi-Disciplined โดยต้องมีความเข้าใจ
พื้นฐาน ความเช่ียวชาญ และความพร้อมในการปฏิบัติการ ตลอดจนมีพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 
(Behavior) ท่ีเหมาะสมสอดคล้องกับแนวความคิดการปฏิบัติการท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง 
(NCO) ของกองทัพอากาศ 
 ตัวชี้วัด 

   ๑. ร้อยละของบุคลากรในส่วนก าลังรบ (War Fighter) ท่ีมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปฏิบัติการท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางของกองทัพอากาศ และสามารถน าไป
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ๒. ระดับความส าเร็จของหลักนิยม (Doctrine) และแนวความคิดในการปฏิบัติ
ภารกิจส าหรับการปฏิบัติการท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) ได้รับการพัฒนา/ริเริ่ม  
เพื่อเป็นหลักพื้นฐานและสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติการท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง  (NCO) 
ให้กับก าลังพลกองทัพอากาศ 

  ๓. จ านวนแนวความคิดในการปฏิบัติภารกิจ (Concept of Operations : 
CONOPs) ท่ีได้รับการพัฒนา/ริเริ่ม และสามารถใช้ตรวจสอบขีดความสามารถของหน่วยก าลังรบ 
และหน่วยสนับสนุนต่าง ๆ ของกองทัพอากาศตาม CONOPs ในการปฏิบัติการท่ีใช้เครือข่ายเป็น
ศูนย์กลาง (NCO) 

  ๔. จ านวนแนวความคิดในการปฏิบัติภารกิจส าหรับการปฏิบัติการร่วม (Joint 
Concept of Operations : JCONOPs) ท่ีได้รับการพัฒนา/ริเริ่ม ร่วมกันกับเหล่าทัพและ
กองบัญชาการกองทัพไทย และสามารถใช้ตรวจสอบขีดความสามารถในการปฏิบัติการร่วมกับ
เหล่าทัพของหน่วยก าลังรบ และหน่วยสนับสนุนต่าง ๆ ของกองทัพอากาศตาม JCONOPs  
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการร่วมท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางของกองทัพไทย 
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 ผู้รับผิดชอบ :  
 กรมก าลังพลทหารอากาศ 
 กรมยุทธการทหารอากาศ 
 กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทหารอากาศ 

 กลยุทธ์ย่อย 
 ๒.๖.๑ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในส่วนก าลังรบ (War Fighter) ของ

กองทัพอากาศให้มีทักษะและความเช่ียวชาญในการปฏิบัติงานในลักษณะ Cross-Functional 
และ Multi-Disciplined เพื่อรองรับการปฏิบั ติการ ท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง  (NCO)  
โดยต้องมีบุคลากรในส่วนก าลังรบ (War Fighter) ท่ีมีปริมาณท่ีเพียงพอและมีคุณภาพตาม 
ความต้องการ 

 ๒.๖.๒ วิเคราะห์และก าหนดความต้องการในการเปล่ียนแปลงระบบการฝึกและ
ศึกษาของบุคลากรในส่วนก าลังรบ (War Fighter) ในทุกหน่วย เพื่อรองรับการปฏิบัติการ 
ท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) ตลอดจนปรับปรุงโครงสร้างของระบบการฝึกและศึกษา 
ให้มีประสิทธิภาพ 

 ๒.๖.๓ พัฒนาระบบการฝึกของบุคลากรในส่วนก าลังรบ (War Fighter) ในทุก
ระดับ ท้ังในระดับยุทธการ ระดับยุทธวิธี การฝึกร่วม/ผสม เพื่อให้สอดรับกับหลักนิยมและ
แนวความคิดในการปฏิบัติภารกิจส าหรับการปฏิบัติการท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) 

 ๒.๖.๔ ก าหนดความต้องการบุคลากรในส่วนก าลังรบ (War Fighter) และก าหนด
แนวทางการปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการท างานและวัฒนธรรมองค์กร 

 ๒.๖.๕ ศึกษาและพัฒนาหลักนิยมการปฏิบัติการท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง
กองทัพอากาศ และปรับปรุงหลักนิยมกองทัพอากาศอื่น  ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกหน่วยใน
กองทัพอากาศสามารถใช้เป็นหลักพื้นฐานในการพัฒนา 

 ๒.๖.๖ พัฒนาแนวความคิดการปฏิบัติภารกิจท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง
กองทัพอากาศ โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับหลักนิยมการปฏิบั ติการท่ีใช้เครือข่าย 
เป็นศูนย์กลางกองทัพอากาศ  

 ๒.๖.๗ ก าหนดแนวทางการปรับปรุงแนวความคิดการปฏิบัติภารกิจท่ีใช้
เครือข่ายเป็นศูนย์กลางกองทัพอากาศ เพื่อให้สามารถปฏิบัติการร่วมระหว่างเหล่าทัพ และ
กองบัญชาการกองทัพไทย 

 กลยุทธ์ที่ ๒.๗  พัฒนาขีดความสามารถด้านสงครามไซเบอร์ 
 วัตถุประสงค์ 

 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านสงครามไซเบอร์ของกองทัพอากาศ  
โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และองค์ความรู้ เพื่อป้องกันภัยคุ กคามทางไซเบอร์  
และใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติการทางไซเบอร์ในการขยายขีดความสามารถการปฏิบัติการทาง
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ทหาร รวมท้ังการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการเชิงรุก และแสวงหาความร่วมมือ 
กับหน่วยงานภายในประเทศเพื่อป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์   
 ตัวชี้วัด 

 ๑. จ านวนบุคลากรของกองทัพอากาศท่ีผ่านการฝึกอบรมด้านสงครามไซเบอร์ 
เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏฺบัติการด้านสงครามไซเบอร์ท้ังเชิงรับและเชิงรุก และ 
มีความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามด้านไซเบอร์ในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดจนการประยุกต์ใช้ประโยชน์
ด้านไซเบอร์ในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ 

 ๒. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบป้องกัน ติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน และ
วิเคราะห์เหตุภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยสามารถตรวจพบและแก้ไขภัยปัญหาและคุกค าม 
ด้านไซเบอร์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 ๓. ระดับความส าเร็จในการแลกเปล่ียนความรู้และความร่วมมือด้านไซเบอร์  
กับเหล่าทัพและหน่วยงานภายนอกกองทัพอากาศ 
 ผู้รับผิดชอบ :  

 กรมยุทธการทหารอากาศ 
 กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทหารอากาศ 

 กลยุทธ์ย่อย 
 ๒.๗.๑ พัฒนาหลักนิยมการปฏิบัติการในมิติไซเบอร์ของกองทัพอากาศท้ังเชิงรุก

และเชิงรับ รวมท้ังปรับปรุงหลักนิยมของกองทัพอากาศในส่วนอื่น  ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อใช้ 
เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติการ  

 ๒.๗.๒ พัฒนายุทโธปกรณ์ทางไซเบอร์ (Cyber Weapon) อย่างเป็นรูปธรรม  
ในการป้องกัน ติดตาม เฝ้าระวัง แจ้ง เตือน และวิเคราะห์เหตุคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber 
Incident Response) ตลอดจนการท าลายผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องในการโจมตีทางไซเบอร์เพื่อเป็น
การป้องปราม 

 ๒.๗.๓ พัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลด้านการปฏิบัติการในมิติไซเบอร์ของข้าศึก 
(Cyber Intelligence) เพื่อจัดท าบัญชีเป้าหมายทางไซเบอร์ โดยเฉพาะเป้าหมายภายในระบบ
โครงสร้างพื้นฐานวิกฤตของรัฐ ระบบโครงสร้างพื้นฐานวิกฤตด้านไซเบอร์ทางทหาร และ
เป้าหมายท่ีมีความอ่อนไหว หรือมีความส าคัญทางยุทธศาสตร์ของฝ่ายตรงข้าม 

 ๒.๗.๔ พัฒนาระบบการฝึกศึกษาส าหรับการปฏิบัติการด้านไซเบอร์ของ
กองทัพอากาศอย่างเป็นรูปธรรม รวมท้ังการฝึกจ าลองยุทธ์ด้านไซเบอร์ และจัดให้มีการฝึก 
อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาบุคลากร และนักรบไซเบอร์ (Cyber Warrior) 

 ๒.๗.๕ พัฒนาระบบการจัดการความรู้ (Knowledge Management System) 
เพื่อให้เกิดการแลกเปล่ียนและต่อยอดองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติการไซเบอร์อย่างรวดเร็วและ
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เป็นรูปธรรม รวมท้ังการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ การฝึกศึกษา และการวิจัยและพัฒนากับหน่วยงาน
ท้ังภายในและภายนอกกองทัพอากาศ 

 กลยุทธ์ที่ ๒.๘ พัฒนาขีดความสามารถด้านกิจการอวกาศ 
 วัตถุประสงค์ 

 เ พื่ อ ริ เ ริ่ ม แ ล ะ ว า ง ร า ก ฐ า น ก า ร ป ฏิ บั ติ ก า ร ด้ า น กิ จ ก า ร อ ว ก า ศ  
ในการสังเกตการณ์ห้วงอวกาศ การตรวจการณ์จากอวกาศ และการส่ือสารและโทรคมนาคม  
ด้วยระบบดาวเทียมในอวกาศสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ เพื่อพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ
ในอวกาศ ตลอดจนการร่วมเป็นเครือข่ายสังเกตการณ์อวกาศกับนานาชาติ เพื่อยกระดับ
ศักยภาพด้านอวกาศของประเทศ   
 ตัวชี้วัด 

 ๑. ความส าเร็จในการติดต้ังระบบตรวจจับภาคพื้นท่ีมีขีดความสามารถในการ
ตรวจจับดาวเทียมท่ีอยู่ในพื้นท่ีอวกาศเหนือประเทศ เพื่อป้องกันการปฏิบัติการทางการข่าวจาก
ต่างประเทศ  

 ๒. ความส าเร็จในการร่วม/จัดสร้างดาวเทียมตรวจการณ์เพื่อความมั่นคงให้
สามารถสังเกตการณ์ห้วงอวกาศ และ/หรือ บันทึกภาพภูมิประเทศท่ีส าคัญในพื้นท่ีเป้าหมายบน
พื้นฐานของการพึ่งพาตัวเอง   
 ผู้รับผิดชอบ :  

 กรมยุทธการทหารอากาศ 
 กรมข่าวทหารอากาศ 
 กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทหารอากาศ 
 กรมส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ 
 ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ 

 กลยุทธ์ย่อย 
 ๒.๘.๑ พัฒนาสถานีภาคพื้นและจัดหาระบบกล้องโทรทรรศน์ เพื่อสังเกตการณ์

ห้วงอวกาศ ส าหรับใช้ประโยชน์ในการเฝ้าติดตามวัตถุอวกาศและดาวเทียม รวมท้ังพิจารณา  
การร่วมเครือข่ายสังเกตการณ์อวกาศในระดับนานาชาติ 

 ๒.๘.๒ พัฒนาสถานีภาคพื้นและดาวเทียมตรวจการณ์ท่ีสามารถตรวจการณ์ 
ห้วงอวกาศครอบคลุมพื้นท่ีในประเทศ พื้นท่ีทับซ้อน และพื้นท่ีอื่นท่ีจ าเป็น บูรณาการข้อมูล 
การตรวจจับท่ีได้รับจากระบบดาวเทียมตรวจการณ์กับระบบตรวจจับอื่น ๆ ของกองทัพอากาศ 
ตลอดจนเช่ือมต่อกับระบบบัญชาการและควบคุมทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๒.๘.๓ พัฒนาระบบดาวเทียมเพื่อการส่ือสารและโทรคมนาคมส าหรับใช้งาน  
เป็นระบบส ารอง  และ/หรือ ระบบหลักสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ 



ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
ฉบับเผยแพร่ 

 

- ๓๙ - 
 

 ๒.๘.๔ พัฒนาบุคลากรของกองทัพอากาศให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานด้านกิจการอวกาศ ตลอดจนเก็บรวมรวมองค์ความรู้และประสบการณ์ท่ีเกี่ยวข้องด้าน
กิจการอวกาศ เพื่อการพัฒนากิจการด้านอวกาศท่ียั่งยืน 

 กลยุทธ์ที่  ๒.๙ เส ริมสร้างขีดความสามารถด้านการข่าวและความร่วมมื อ 
ด้านความม่ันคง 
 วัตถุประสงค์ 

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานการด้านการข่าวกรองและการต่อต้านข่าวกรอง  
 ให้สามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าได้อย่าง ครบถ้วน ถูกต้อง ปลอดภัย และทันต่อสถานการณ์  
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 

 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารท่ีดีระหว่างกองทัพอากาศไทย 
กับกองทัพอากาศประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 
 ตัวชี้วัด 

 ๑. ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยผู้ใช้ 
 ๒. ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติตามวงรอบข่าวกรอง 
 ๓. ระดับประสิทธิภาพของผู้ปฏิบัติงานด้านการข่าวท่ีผ่านการอบรมหลักสูตร  

ด้านการข่าว 
 ๔. ร้อยละของพื้นท่ีส าคัญของกองทัพอากาศท่ีประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย 
 ๕. ร้อยละของความส า เร็ จ ท่ีปฏิบั ติ ไ ด้ตามแผนกิ จกรรมความร่ วมมื อ 

ทางการทหารระหว่างกองทัพอากาศกับกองทัพอากาศมิตรประเทศ 
 ๖. ร้อยละของความส าเร็จในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานของส านักงาน

ผู้ช่วยทูตฯ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 กรมข่าวทหารอากาศ 
 กรมยุทธการทหารอากาศ 
 กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 กลยุทธ์ย่อย 
 ๒.๙.๑ พัฒนาการด าเนินการด้านข่าวกรอง  โดยใช้ขีดความสามารถของ

กองทัพอากาศร่วมกับการสร้างเครือข่าย และการประสานงานกับประชาคมข่าวกรองของ
ประเทศ รวมท้ังหน่วยข่าวของมิตรประเทศ เพื่อให้สามารถสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร การข่าวกรอง 
และการแจ้งเตือนสถานการณ์ ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ปลอดภัย และทันต่อสถานการณ์ 
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 ๒.๙.๒ พัฒนาขีดความสามารถด้านการข่าวเข้า สู่ยุคข่าวกรองอัตโนมั ติ  
(e-Intelligence) เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการรวบรวม การสืบค้น และการศึกษาวิจัยภัยคุกคาม
รูปแบบต่าง ๆ ท้ังภัยคุกคามรูปแบบด้ังเดิมและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

 ๒.๙.๓ พัฒนาก าลังพลด้านการข่าวให้มีความรู้ ความสามารถในระดับมืออาชีพ 
รวมท้ังปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมให้มีความเสียสละ มีวินัย และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 

 ๒.๙.๔ พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยต่อสถานท่ีของกองทัพอากาศ  
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย สนับสนุนการปฏิบัติการท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยท้ังระบบ 

 ๒.๙.๕ ส่ง เสริ มและพัฒนาความ สัมพันธ์ ระหว่ างกอง ทัพอากาศไทย 
กับกองทัพอากาศมิตรประเทศ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้เกิดความเข้าใจอันดี ความไว้เนื้อเช่ือใจต่อกัน 
ปราศจากความขัดแย้งและการคุกคาม 

 ๒.๙.๖ เพิ่มบทบาทและศักยภาพให้ผู้ช่วยทูตทหารอากาศในการประสาน 
ความร่วมมือกับมิตรประเทศเกี่ยวกับการแลกเปล่ียนการฝึก/ศึกษาในระดับต่าง ๆ การส่งก าลัง 
การบริการด้านการบิน การแพทย์ และการบรรเทาสาธารณภัย 

 กลยุทธ์ที่ ๒.๑๐  เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการยุทธ 
 วัตถุประสงค์ 

 เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการยุทธในมิติต่าง ๆ ท่ีมีความจ าเป็น รวมท้ัง
พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคล่ือนและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ
กองทัพอากาศ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 กรมยุทธการทหารอากาศ 
 กรมก าลังพลทหารอากาศ 

 ตัวชี้วัด 
๑. ร้อยละของก าลังพลท่ีได้รับการพัฒนาตามแผนการฝึก 

กลยุทธ์ย่อย 
 ๒.๑๐.๑ พัฒนาโครงสร้างการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์  เพื่อให้เป็นคลังสมอง 

(Think Tank) การบริหารจัดการ การวางแผนยุทธศาสตร์ การน าแผนไปสู่การปฏิบัติ การติดตาม
และประเมินผล ซึ่งครอบคลุมในทุกมิติ ท้ังด้านการเตรียมก าลังและใช้ก าลัง 

 ๒.๑๐.๒ ศึกษา รวบรวม และจัดเก็บบทเรียนและประวัติศาสตร์กองทัพอากาศ 
ตลอดจนวิเคราะห์ เรียบเรียง และพิจารณาการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทัพอากาศ 

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

 ๒.๑๐.๔ พัฒนาทักษะด้านการยุทธรองรับเทคโนโลยีท่ีทันสมัย และเสริมสร้าง 
จิตวิญญาณความเป็นทหารและความเป็นนักรบ ตลอดจนการเชิดชูเกียรติบุคคลท่ีมีศักยภาพและ
ขีดความสามารถของกองทัพอากาศ 

 ๒.๑๐.๕ ศึกษา ค้นคว้ า  วิ จั ยและพัฒนาศาสตร์ ด้ านการยุทธสมั ยใหม่  
และพิจารณาแนวทางการประยุกต์ใช้ โดยค านึงถึงความเป็นไปได้และความเหมาะสมกับ
ธรรมชาติของกองทัพอากาศ 

 กลยุทธ์ที่ ๒.๑๑  พัฒนาขีดความสามารถการส่งก าลังบ ารุง 
 วัตถุประสงค์ 

 เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถการส่งก าลังบ ารุงให้สามารถรองรับการปฏิบัติ
ภารกิจของกองทัพอากาศ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 กรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ 
 กรมก าลังพลทหารอากาศ 
 กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทหารอากาศ 

 ตัวชี้วัด 
 ๑. ระดับความพร้อมในการส่งก าลังบ ารุงของกองทัพอากาศ 
 ๒. ร้อยละความส าเร็จของการใช้ประโยชน์ท่ีดินราชพัสดุท่ีอยู่ในความปกครอง/

ดูแล เพื่อรองรับการใช้งานด้านยุทธการ การข่าว การส่งก าลังบ ารุง และสวัสดิการ 
 ๓. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ  

เพื่อเป็นพลังงานส ารองท้ังในยามปกติและในยามขาดแคลนพลังงาน  
 กลยุทธ์ย่อย 

 ๒.๑๑.๑ ปรับปรุ งกระบวนการจัดหายุทโธปกรณ์ ในภาพรวม ตลอดจน 
การส่งก าลังและซ่อมบ ารุงอากาศยานและอาวุธยุทโธปกรณ์แบบบูรณาการ ( Integrated 
Logistics Support : ILS) 

 ๒.๑๑.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการส่งก าลังบ ารุงและระบบคลังพัสดุของ
กองทัพอากาศให้มีความเหมาะสม ทันสมัย สนับสนุนการปฏิบัติการท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง 
(NCO)  ด้ วยการใ ช้ เทคโน โลยี ท่ี ทันสมั ย รวมถึงสามารถน า เสนอข้อมูลสารสนเทศ  
เพื่อประกอบการตัดสินใจในการส่งก าลังบ ารุงได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันเวลา 

 ๒.๑๑.๓ ด าเนินการใช้ประโยชน์ท่ีดินราชพัสดุท่ีอยู่ในการปกครองดูแล รวมท้ัง
พัฒนาปรับปรุงและก าหนดมาตรฐานอาคารสถานท่ีเพื่อรองรับการใช้งานของกองทัพอากาศ 
ตลอดจนด าเนินเกี่ยวกับสวัสดิการด้านการส่งก าลังบ ารุง  
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 ๒.๑๑.๔ พัฒนาการใช้พลังงานทดแทนเป็นพลังงานส ารองท้ังในยามปกติและใน
ยามขาดแคลนพลังงาน 

 กลยุทธ์ที่ ๒.๑๒  ปฏิบัติการกิจการพลเรือน 
 วัตถุประสงค์ 

 เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์เชิงรุก สร้างความเช่ือมั่นและศรัทธาของประชาชน 
ต่อกองทัพอากาศ และเป็นปัจจัยทวีก าลังในการด าเนินงานด้านกิจการพลเรือนเพื่อความมั่นคง
ของชาติในทุก ๆ ด้าน  
 ผู้รับผิดชอบ 

 กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 
 กรมก าลังพลทหารอากาศ 
 กรมยุทธการทหารอากาศ 

 ตัวชี้วัด 
 ๑. ร้อยละของความส าเร็จในการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานหลัก เพื่อช่วยเหลือ

ประชาชนท่ีประสบภัยพิบัติภายในประเทศ 
 ๒. ร้อยละของความส าเร็จในการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ 
 ๓. ระดับความส าเร็จในการพัฒนางานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ 

 กลยุทธ์ย่อย 
 ๒.๑๒.๑ ด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้เป็นปัจจัยทวีก าลังท่ีส าคัญ อย่างชาญฉลาด

ทุกรูปแบบ  
 ๒.๑๒.๒ ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยหรือภาวะคับขัน 

ให้เป็นผลอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ รวมถึงสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของชาติตามนโยบายของ
รัฐบาล 

 ๒.๑๒.๓ ด าเนินการและพัฒนางานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์  
เพื่อเสริมสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาของประชาชนต่อกองทัพอากาศ 

 กลยุทธ์ที่ ๒.๑๓  พัฒนาสมรรถนะและคุณภาพชีวิตของก าลังพล 
 วัตถุประสงค์ 

 เพื่อพัฒนาสมรรถนะก าลังพลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ  
มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจและสนับสนุนการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ตามเป้าหมายวิสัยทัศน์
ของกองทัพอากาศ รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพชีวิตของก าลังพลและครอบครัวให้มีความมั่นคง
และยั่งยืนบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 
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 ตัวชี้วัด 
 ๑. ระดับความส าเร็จในการเสริมสร้างความรู้ เ กี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร

กองทัพอากาศ บนพื้นฐานของค่านิยมหลักและสมรรถนะก าลังพลกองทัพอากาศ 
 ๒. ร้อยละของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศท่ีมีการวางแผนพัฒนาก าลังพล 

ตามแนวคิดสมรรถนะก าลังพลกองทัพอากาศ 
  ๓. ร้อยละของก าลังพลท่ีได้รับการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ

ตามกลุ่มเป้าหมายท่ีก าหนด 
 ๔. ร้อยละความพึงพอใจของก าลังพลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของก าลังพล

และครอบครัว รวมท้ังสภาพแวดล้อมในการท างาน   
 ผู้รับผิดชอบ 

 กรมก าลังพลทหารอากาศ 
 กรมข่าวทหารอากาศ 
 กรมยุทธการทหารอากาศ 
 กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 
 กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทหารอากาศ 
 กรมสวัสดิการทหารอากาศ 

 กลยุทธ์ย่อย 
 ๒.๑๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน 

ก าลังพลตามแนวคิดสมรรถนะก าลังพลกองทัพอากาศสู่ระดับสากล 
 ๒.๑๓.๒ เสริมสร้างก าลังพลมืออาชีพด้วยการพัฒนาระบบการฝึกศึกษา 

และการวางแผนพัฒนาก าลังพลให้สอดคล้องกับแนวคิดสมรรถนะก าลังพลกองทัพอากาศ 
 ๒.๑๓.๓ พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาของก าลังพลกองทัพอากาศ  

เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและวิสัยทัศน์ของกองทัพอากาศ 
 ๒.๑๓.๔ เสริมสร้างวัฒนธรรมกองทัพอากาศเข้มแข็ง บนพื้นฐานของค่านิยมหลัก

และสมรรถนะก าลังพลกองทัพอากาศ 
 ๒.๑๓.๕ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของก าลังพลและครอบครัวบนพื้นฐาน

ของเศรษฐกิจพอเพียง 
 ๒.๑๓.๖ ส่ง เสริมการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท างานของก า ลังพล

กองทัพอากาศ 

 กลยุทธ์ที่ ๒.๑๔  เสริมสร้างกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้กองทัพอากาศเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน พร้อมมุ่ง
สู่สังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) 
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 ตัวชี้วัด 
 ๑. ร้อยละของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศท่ีด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามขอบเขต

การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และเป้าหมายการจัดการความรู้ สู่ 
องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization : LO) 

  ๒. ระดับความส าเร็จของการสร้างทีมน าการจัดการความรู้ ส าหรับผู้บริหาร
ระดับสูงและผู้บริหารระดับกลาง 

  ๓. ระดับความส าเร็จของการสร้างและเพิ่มศักยภาพชุมชนนักปฏิบัติ 
  ๔. ร้อยละของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศท่ีสร้างสรรค์นวัตกรรมและน าไปใช้

เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติการท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) 
 ผู้รับผิดชอบ 

 กรมก าลังพลทหารอากาศ 
 กลยุทธ์ย่อย 

 ๒.๑๔.๑ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา 
สู่องค์การแห่งการเรียนรู้ให้พร้อมสู่สังคมฐานความรู้ 

 ๒.๑๔.๒ สร้างทีมน าการจัดการความรู้  และเพิ่มศักยภาพชุมชนนักปฏิบัติ 
(Community of Practice : CoP) 

 ๒.๑๔.๓ สร้างบรรยากาศสู่วัฒนธรรมองค์การแห่งการเรียนรู้ในลักษณะเครือข่าย
ท้ังภายในและภายนอกกองทัพอากาศ 

 กลยุทธ์ท่ี ๒.๑๕  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมก าลังทางอากาศ 
 วัตถุประสงค์ 

 เพื่อสร้างนวัตกรรมก าลังทางอากาศให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ
หลักของกองทัพอากาศ (Core Functions)   
 ตัวชี้วัด 

 ๑. ร้อยละของผลงานวิจัยและพัฒนาการทหารของกองทัพอากาศท่ีปิดโครงการ 
อย่างมีคุณภาพและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

 ๒. ร้อยละของผลงานวิจัยและพัฒนาการทหารของกองทัพอากาศ  ท่ีผ่าน 
การรับรองมาตรฐานยุทโธปกรณ์ สามารถน าสู่สายการผลิตเพื่อใช้งาน 

 ๓. ร้อยละของจ านวนโครงการวิจัยและพัฒนาการทหารของกองทัพอากาศ  
ท่ีร่วมมือกับหน่วยงาน และ/หรือ สถานบันการศึกษา ท้ังภาครัฐและเอกชน 
 ผู้รับผิดชอบ 

 กรมยุทธการทหารอากาศ 
 กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทหารอากาศ 
 ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ 
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 กลยุทธ์ย่อย 
 ๒.๑๕.๑ ปรับระบบงานวิจัยและพัฒนาของกองทัพอากาศ เพื่อให้สามารถ 

ใช้ศักยภาพของกองทัพในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างโอกาส  
ให้บุคลากรท่ีมีขีดความสามารถได้ท างานวิจัยอย่างเต็มความสามารถ  การใช้โครงสร้างพื้นฐาน
และส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการใช้องค์ความรู้ของกองทัพอากาศ
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๒.๑๕.๒ วิจัยและพัฒนา เพื่อการสร้างนวัตกรรมและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ
หลักของกองทัพอากาศ (Core Functions) เป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติภารกิจ หรือการลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติภารกิจ ท้ังนี้ผลงานวิจัยต้องสามารถขยาย
ผลไปสู่การปฏิบัติได้จริง โดยส่งเสริมการวิจัยแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  

 ๒.๑๕.๓ รวบรวม พัฒนา และสร้างองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศของ
ก าลังทางอากาศ 

 ๒.๑๕.๔ สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาร่วมกับเหล่าทัพอื่น ๆ 
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) รวมถึงสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัย 
ท้ังในและต่างประเทศ ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ ท่ีมีศักยภาพ เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศของ 
ก าลังทางอากาศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในภาพรวม 

 กลยุทธ์ที่ ๒.๑๖ พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 วัตถุประสงค์ 

 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กระบวนการท างาน บุคลากร 
และหน่วยงานของกองทัพอากาศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ปลอดภัย
และทันต่อสถานการณ์  
 ตัวชี้วัด 

 ๑. ร้อยละของหน่วยงานท้ังหมดของกองทัพอากาศท่ีมีเครือข่ายท้ังแบบใช้สาย
และไร้สายเพื่อการปฏิบัติภารกิจท่ีสามารถเข้าถึงได้ทุกท่ี ทุกเวลา ครอบคลุมท่ัวพื้นท่ีภายใน
หน่วยงานนั้น ๆ 

 ๒. ร้อยละของอุปกรณ์ เทคโนโลยี สารสน เทศและการ ส่ื อสาร ท้ังหมด 
ท่ีประกอบด้วย Network, Hardware, Software, Sensor และ Security ในแต่ละหน่วยงาน
ของกองทัพอากาศให้มีความพอเพียงและปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

 ๓. ร้อยละของกระบวนการท างานของทุกหน่วยงานสามารถบูรณาการข้อมูล
ข่าวสารจากทุกระบบงานท่ีเกี่ยวข้องได้ 

 ๔. ร้อยละของก าลังพลในแต่ละระบบงานท่ีมี สิทธิ เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร 
ในระบบงานท่ีเกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงาน ด้วยความรู้ ความเข้าใจถึงวิธีการใช้งานและ  
มีความสามารถใช้งานได้จริงโดยการเรียกดู แก้ไข และใช้งานระบบงานนั้นๆ ได้ทุกท่ี ทุกเวลา  
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 ๕. ร้อยละของหน่วยงานท้ังหมดของกองทัพอากาศท่ีมีเครือข่ายเข้าถึงและ
ครอบคลุมท่ัวพื้นท่ีในแต่ละหน่วยงาน โดยต้องมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
ท่ีพอเพียงและใช้งานได้อย่างปลอดภัย 
 ผู้รับผิดชอบ 

 กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารทหารอากาศ 
 กรมยุทธการทหารอากาศ 
 กรมก าลังพลทหารอากาศ 
 กรมส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ  

 กลยุทธ์ย่อย 
 ๒.๑๖.๑ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้คุ้มค่าและเพียงพอ 

(Optimal Technology) เป็นการพัฒนาและใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การส่ือสารท่ีประกอบด้วย Network, Hardware, Software, Sensor และ Security ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่ากับงบประมาณท่ีลงทุน โดยต้องให้ครอบคลุมท่ัวถึง ปลอดภัย และ
พอเพียง  

 ๒.๑๖.๒ พัฒนากระบวนการท า ง าน ตามแนวความคิดการปฏิบั ติการ 
ท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) เป็นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท างานของแต่ละ
หน่วยงาน ให้มีการบูรณาการข้อมูลข่าวสาร (Information Integration) และการแลกเปล่ียน
ข้อมูลข่าวสาร (Information Sharing) กันได้อย่างสมบูรณ์แบบ 

 ๒.๑๖.๓ พัฒนาก าลังพลให้สามารถปฏิบัติงานท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Smart People) เป็นการพัฒนาบุคลากรในแต่ละหน่วยงานให้มีความรู้
ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติงานโดยใช้เครือข่ายท่ีเป็นศูนย์กลางได้จริง ครบถ้วน ถูกต้อง 
ปลอดภัย และทันต่อสถานการณ์เพื่อให้เกิดการท างานร่วมกัน (Collaboration) และแลกเปล่ียน
ข้อมูลข่าวสาร (Information Sharing) ระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกันได้อย่างแท้จริง 

 ๒.๑๖.๔ พัฒนากองทัพอากาศให้เป็นองค์การท่ีชาญฉลาด (Smart Organization) 
เป็นการพัฒนาหน่วยงานของกองทัพอากาศให้มีการท างานร่วมกัน (Collaboration) และ 
มีการแลกเปล่ียนข้อมูลข่าวสาร (Information Sharing) ระหว่างหน่วยงาน และสามารถน า
ข้อมูลขา่วสารไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติการท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO)  

๔.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ รักษาความมั่นคงของรัฐ 
กองทัพอากาศมีหน้าท่ีส าคัญในการพิทักษ์รักษาเอกราชและความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร

จากภัยคุกคามท้ังจากภายในและภายนอกราชอาณาจักร รวมท้ังการป้องกันและแก้ไขปัญหา  
จากภัยพิบัติ ตลอดจนการช่วยเหลือประชาชน ดังนั้น  กองทัพอากาศจ าเป็นต้องใช้ศักยภาพ 
และขีดความสามารถของกองทัพอากาศ เพื่อสนับสนุนการรักษาความมั่นคงของรั ฐ  
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การบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือประชาชน อันจะท าให้ประชาชนมีความเข้าใจ  
เกิดความเช่ือมั่นและศรัทธาต่อการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ 
 เป้าหมายยุทธศาสตร์ : 

 ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ีเป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข 

 กลยุทธ์ที่ ๓.๑  ปฏิบัติภารกิจตามนโยบาย/สถานการณ์ 
 วัตถุประสงค์ 

 เพื่อปฏิบัติภารกิจและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงของรัฐ 
โดยใช้ศักยภาพและขีดความสามารถของกองทัพอากาศในทุกด้าน 
 ผู้รับผิดชอบ 

 กรมยุทธการทหารอากาศ 
 กรมข่าวทหารอากาศ 
 กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 ตัวชี้วัด 
 ๑. ร้อยละจ านวนค าขอการปฏิบัติทางอากาศในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหา

ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่ีได้รับการปฏิบัติ 
 ๒. ความส าเร็จในการสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก 

เพื่อช่วยเหลือประชาชนท่ีประสบภัยพิบัติ 
 กลยุทธ์ย่อย 

 ๓.๑.๑ ปฏิบัติและสนับสนุนภารกิจการแก้ไขปัญหาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ตามแนวทางของเหล่าทัพและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 ๓.๑.๒ ด ารงความพร้อมในการปฏิบั ติงานช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิด 
สาธารณภัยอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ ตลอดจนก าหนดแนวทางและรูปแบบการบูรณาการกับ
ทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ 

 ๓.๑.๓ เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยท่ีกระทบต่อก าลังอ านาจแห่งชาติ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งระบบการควบคุมการใช้ห้วงอากาศเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและด้านความมั่นคง 

 ๓.๑.๔ สนับสนุนภารกิจด้านการรักษาความมั่นคงของรัฐอื่น ๆ หรือเมื่อได้รับ
การร้องขอจากรัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐ 

 ๓.๑.๕ ส่งเสริม และให้ความรู้ความเข้าใจกับก าลังพลและครอบครัวของ
กองทัพอากาศ ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ตลอดจนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของก าลังพลและครอบครัวกับประชาชนในพื้นท่ี  
ท่ีรับผิดชอบ 
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๔.๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ 
การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติด้วยก าลังทางอากาศมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง อาทิ  

การช่วยเหลือมิตรประเทศท่ีประสบภัย การสนับสนุนองค์การสหประชาชาติ  การรักษา
ผลประโยชน์ของประเทศไทยในต่างแดน ตลอดจนการรักษาผลประโยชน์ในกิจการการบินของ
ประเทศ อันน ามาซึ่งเกียรติภูมิและศักด์ิศรีของกองทัพอากาศ ท้ังนี้ ผู้มีส่วนได้เสียหลักและ
กลุ่มเป้าหมายส าคัญในยุทธศาสตร์ ท่ี ๔ คือ ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ีเป้าหมาย  
ประเทศเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้เสียในกิจการการบิน 
 เป้าหมายยุทธศาสตร์ : 

 ผลประโยชน์แห่งชาติได้รับการคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธ์ที่ ๔.๑  ปฏิบัติภารกิจเพื่อสนับสนุนการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ 
 วัตถุประสงค์ 

 เพื่อปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ อันน ามา 
ซึ่งเกียรติภูมิและศักด์ิศรีของกองทัพอากาศ 
 ตัวชี้วัด 

 ๑.  ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อการรักษาผลประโยชน์
แห่งชาติตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ผู้รับผิดชอบ 

 กรมยุทธการทหารอากาศ 
 กลยุทธ์ย่อย 

 ๔.๑.๑ สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจการรักษาสันติภาพ (Peace Keeping 
Operations) และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินอกประเทศ 

 ๔.๑.๒ ปฏิบัติภารกิจและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเหล่าทัพตลอดจน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยในต่างแดน 

 ๔.๑.๓  ปฏิบัติภารกิจเพื่อสนับสนุนการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งกิจการด้านการบินของประเทศ อาทิ การคุ้มครองน่านฟ้าและเส้นทางคมนาคม 
ทางอากาศ และการค้นหาและช่วยชีวิตผู้ประสบอุบัติเหตุทางอากาศ ในระดับประเทศและ
ภูมิภาค 

 กลยุทธ์ที่ ๔.๒  พัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือในประชาคมอาเซียน 
 วัตถุประสงค์ 

 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมของกองทัพอากาศในการเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์และความร่วมมือในประชาคมอาเซียน 
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 ตัวชี้วัด 
 ๑. ร้อยละการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ท่ีปฏิบัติได้ตามแผนงานท่ีก าหนด 
 ๒. จ านวนโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายท่ีก าหนด 

 ผู้รับผิดชอบ 
 กรมยุทธการทหารอากาศ 
 กรมข่าวทหารอากาศ  

 กลยุทธ์ย่อย 
 ๔.๒.๑ เสริมสร้างสมรรถนะของกองทัพอากาศให้มีบทบาทส าคัญในประชาคม

อาเซียน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาก าลังพลในทุกระดับ และศึกษาแนวทางการจัดต้ังสถาบัน  
หรือหน่วยงานเพื่อยกระดับความรู้ด้านอาเซียน 

 ๔.๒.๒ พัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงของประเทศในกลุ่มอาเซียนระดับ 
พหุภาคีในมิติต่าง ๆ โดยให้ความส าคัญกับความร่วมมือด้านการใช้ทรัพยากรและศักยภาพ  
ทหารอากาศอาเซียนในการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ 

 ๔.๒.๓ พัฒนาความสัมพันธ์ของกองทัพอากาศประเทศในกลุ่มอาเซียน 
ของผู้บังคับบัญชาระดับสูง ระดับทวิภาคี ตลอดจนแลกเปล่ียนบุคลากรท่ีมีความช านาญหรือ
เช่ียวชาญเฉพาะของกองทัพอากาศประเทศในกลุ่มอาเซียน 

 ๔.๒.๔ สนับสนุนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมและวัฒนธรรม
อาเซียน โดยแสวงความร่วมมือด้านแบ่งปันข้อมูล (Information Sharing) ด้านการส่งก าลัง
บ ารุงร่วม ด้านยุทโธปกรณ์ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาไปสู่ 
ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการบินและการป้องกันประเทศท่ีประเทศสมาชิกมีศักยภาพ 

 กลยุทธ์ที่ ๔.๓  บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 
 วัตถุประสงค์ 

 เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนในการสนับสนุน 
การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ 
 ตัวชี้วัด 

 ๑. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามบันทึกความตกลงท่ีกองทัพอากาศ 
มีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 
 ผู้รับผิดชอบ 

 กรมก าลังพลทหารอากาศ 
 กรมยุทธการทหารอากาศ 

  



ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
ฉบับเผยแพร่ 

 

- ๕๐ - 
 

 กลยุทธ์ย่อย 
 ๔.๓.๑ สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคท้องถิ่น 

ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อสนับสนุนการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ 
 ๔.๓.๒ สร้างเครือข่ายความร่วมมือเชิงวิชาการ งานวิจัยและพัฒนากิจการ 

การบิน และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และกิจการอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง กับหน่วยงานท้ังภายใน
และต่างประเทศท่ีมีศักยภาพ โดยเฉพาะเครือข่ายในภูมิภาคอาเซียน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจกองทัพอากาศและผลประโยชน์แห่งชาติโดยรวม 

 ๔.๓.๓ สร้างก าลังพลให้มีขีดความสามารถในการประสานความร่วมมือ  
และร่วมปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง 

๔.๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ
ของรัฐบาล 

การก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาสังคม
และความทุกข์ยากของประชาชนในประเทศ ต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกฝ่าย 
กองทัพอากาศจึงต้องใช้ศักยภาพและขีดความสามารถท่ีมีอยู่ เพื่อช่วยเหลือประชาชน แก้ไข
ปัญหาสังคม และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ ท้ังนี้ ผู้มีส่วนได้เสียหลักและกลุ่มเป้าหมายส าคัญ
ในยุทธศาสตร์ ท่ี ๕ คือ ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ีเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้เสีย 
ในกิจการการบิน  
 เป้าหมายยุทธศาสตร์ : 

 ประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นท่ีเป้าหมายได้รับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาประเทศของรัฐบาล 

 กลยุทธ์ที่ ๕.๑  ปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย 
 วัตถุประสงค์ 

 เพื่อปฏิบัติภารกิจการแก้ไขปัญหาสังคมและการพัฒนาประเทศตามท่ีได้รับ
มอบหมายจากรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ตัวชี้วัด 

 ๑. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงานป้องกัน ปราบปราม และ
บ าบัดรักษายาเสพติดของศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกองทัพอากาศ 

 ๒. ร้อยละของพื้นท่ีเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนาตามแผนของกองทัพอากาศ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 กรมยุทธการทหารอากาศ 
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 กลยุทธ์ย่อย 
 ๕.๑.๑ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสังคมตามท่ีได้รับมอบหมายจากรัฐบาล อาทิ 

การแก้ไขปัญหาผู้ติดเช้ือเอดส์ และการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 ๕.๑.๒ สนับสนุนกิจการการบิน อุตสาหกรรมการบิน และกิจการเกี่ยวเนื่อง  

ด้านการบิน (Aviation Supply Chain) ของประเทศ 
 ๕.๑.๓ สนับสนุนนโยบายการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ของรัฐบาลภายใต้

ขอบเขตภารกิจท่ีกองทัพอากาศพึงกระท าได้ 
 
 

************** 
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บทที่ ๕ การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กองทัพอากาศไปสู่กลไกการปฏิบตัิ 
 

ปัจจุบันมีกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับกลไก หลักการ และแนวทางในการบริหาร
ราชการแผ่นดินเพื่อใช้ในการก าหนดทิศทางและแนวทางการบริหารงานของส่วนราชการ 
ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถติดตามประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดหลักการและแนวทาง
ในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของแต่ละส่วนราชการ 
รวมท้ังการติดตามประเมินผล เพื่อพิจารณารับเงินรางวัลจากรัฐบาลตามแนวท างของ 
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖  

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ริเริ่มการจัดระดับการก ากับ
ดูแลองค์การภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมือง ท่ีดี (Good 
Governance Rating) 

 ส านักงบประมาณ (สงป.) ได้ก าหนดหลักการ และแนวทางในการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ รวมท้ังการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ 
(Performance Assessment Rating Tool : PART)  

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้ก าหนด 
แนวทางการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ  

กองทัพอากาศจ าเป็นต้องก าหนดทิศทางการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ท่ีชัดเจน  เพื่อเป็น
แนวทางในการบริหารงานและการจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้อง  
ตามระบบการบริหารราชการโดยมุ่ ง เน้นการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์  (Strategic 
Management) ตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ และแผนการบริหารราชการแผ่นดิน ของรัฐบาล รวมท้ังต้องเข้าใจ
กลไก หลักการ และแนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ ของ ก.พ.ร., สงป. และ สศช. เพื่อให้สามารถ
เช่ือมโยงยุทธศาสตร์และแผนแม่บทกองทัพอากาศไปสู่กลไกการปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบ  

๕.๑ แนวคิดทางยุทธศาสตร์และความเชื่อมโยงสู่ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 
 ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศก าหนดทิศทางการพัฒนาจากบทบาทและหน้าท่ีตาม
รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ซึ่งมีความเ ช่ือมโยงและ
สอดคล้องตามมาตรการและขีดความสามารถท่ีต้องการตามแนวคิดทางยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงกลาโหมและกองบัญชาการกองทัพไทย (ดังรูปท่ี ๕ - ๑) 
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 ล าดับ มาตรการ 

ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 
ยุทธศาสตร์ 

ท่ี ๑ 
ยุทธศาสตร์

ท่ี ๒ 
ยุทธศาสตร์

ท่ี ๓ 
ยุทธศาสตร์

ท่ี ๔ 
ยุทธศาสตร์ 

ท่ี ๕ 
พิทักษ์รักษาและ
เทิดทูนสถาบนั
พระมหากษัตริย์ 

เสริมสร้าง
สมรรถนะและ
ความพร้อมใน
การป้องกัน
ประเทศ 

รักษาความ
มั่นคงของรัฐ 

รักษา
ผลประโยชน์

แห่งชาต ิ

สนับสนุนการ
พัฒนาประเทศ

ของรัฐบาล 

มาตรการตามแนวคิดทางยุทธศาสตร์การปอ้งกันเชิงรุก 
๑ ปฏิบัติการร่วมเชิงรุก      
๒ ปฏิรูประบบข่าวกรองให้รองรับภัย

คุกคามทุกรูปแบบ      

๓ รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางบก      
๔ รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล      
๕ รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางอากาศ      
๖ ไซเบอร์สนับสนุนการป้องกันประเทศ      
๗ การป้องกันภัยทางอากาศ      

มาตรการตามแนวคิดทางยุทธศาสตร์การสร้างความร่วมมอืด้านความมั่นคง 
๑ กระชับความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านมิตร

ประเทศและมหาอ านาจ 
     

๒ การปฏิบัติภารกิจเพื่อสันติภาพ      
๓ ความร่วมมือเสริมสร้างความมั่นคงใน

อาเซียน      

๔ เพิ่มประสิทธิภาพการทูตฝ่ายทหาร      
๕ พัฒนาพื้นที่ข้ามแดน      

มาตรการตามแนวคิดทางยุทธศาสตร์การผนกึก าลังปอ้งกันประเทศ 
๑ พิทักษ์ รักษา ปกป้อง เทิดทูนสถาบันฯ      
๒ พัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน      
๓ บรรเทาภัยพิบัติ      
๔ ต่อต้านการก่อการร้ายสากล      
๕ สนับสนุนรัฐบาลแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม

ที่มิใช่ทหาร 
     

๖ การเสริมสร้างความมั่นคงพื้นที่
ชายแดน 

     

๗ แก้ปัญหา จชต.      
๘ การระดมสรรพก าลัง/ก าลังส ารอง      

รูปท่ี ๕ - ๑ ความเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์กองทัพอากาศและแนวคิดทางยุทธศาสตร์ 
  



ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) 
ฉบับเผยแพร่ 

 

- ๕๔ - 
 

๕.๒  บริบทการบริหารราชการของกองทัพอากาศ 
บริบทการบริหารราชการของกองทัพอากาศ (รูปท่ี ๕.๒) ตามแนวทางการพัฒนา 

ระบบราชการมีมิติส าคัญ ๒ มิติ ได้แก่ (๑) มิติของโครงสร้างและนโยบายในระดับต่าง ๆ และ 
(๒) มิติของกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ดังนี้ 

มิติท่ีหนึ่ง พิจารณาโครงสร้างการบริหารราชการระดับรัฐบาล ระดับกระทรวงกลาโหม 
ระดับกองทัพอากาศ และระดับหน่วยงานภายในกองทัพอากาศ มีความเช่ือมโยงจากยุทธศาสตร์
ชาติ ไปสู่ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม ยุทธศาสตร์ทหาร กองทัพไทย 
ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ และแผนพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการท่ีใช้เครือข่ายเป็น
ศูนย์กลางของกองทัพอากาศ (RTAF NCO Master Plan) รวมท้ังแผนแม่บทกองทัพอากาศ
ตามล าดับ ท้ังนี้ ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศจะก าหนดเป้าหมายและทิศทางหลักในระยะยาว  
๒๐ ปี ซึ่งจ าเป็นต้องปรับปรุงให้ทันสมัยตามห้วงระยะเวลาท่ีเหมาะสม โดยก าหนดแผนพัฒนา 
ขีดความสามารถในการปฏิบัติการท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางของกองทัพอากาศ (RTAF NCO 
Master Plan) และแผนแม่บทกองทัพอากาศ ในระยะส้ัน ๕ ปี เพื่อใช้เป็นทิศทางและเป้าหมาย
การพัฒนาท่ีชัดเจนในระยะส้ัน อันจะท าให้กองทัพอากาศสามารถบรรลุสู่ความส าเร็จตาม
วิสัยทัศน์ได้อย่างเป็นระบบ 

มิติท่ีสอง ค านึงถึงกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ .ศ.๒๕๔๖ และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ  
พ.ศ.๒๕๐๒ ซึ่งส่งผลต่อระบบการวางแผน และงบประมาณของทุกส่วนราชการ รัฐบาลต้อง
จัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อเป็นทิศทางให้กับทุกส่วนราชการในการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี โดยในแต่ละปี ทุกส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการและ 
ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี รวมท้ังมีระบบติดตามและประเมินผลจาก ๓ หน่วยงาน 
เพื่อให้มั่นใจว่าทุกส่วนราชการสามารถใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าในการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติราชการท่ีก าหนด ได้แก่ การประเมินผลเพื่อรับเงินรางวัลจากรัฐบาล (Bonus)  
โดย ก.พ.ร. การประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณตามระบบงบประมาณ (PART) 
โดย สงป. และการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ (Value for Money) โดย สศช. 

มิติท้ังสองมีความสอดคล้องเช่ือมโยงกันอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์
กองทัพอากาศจะเป็นทิศทางหลักท่ีส าคัญให้กับกองทัพอากาศในระยะยาวเพื่อใช้ในการก าหนด
นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ แผนพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจท่ีใช้เครือข่าย
เป็นศูนย์กลางของกองทัพอากาศ และการจัดท าแผนแม่บทกองทัพอากาศในระยะส้ัน  
โดยหลังจากรัฐบาลได้จัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดินเรียบร้อยแล้ว กองทัพอากาศจะเริ่ม
จัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ให้สอดคล้องตามนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ แผนพัฒนา 
ขีดความสามารถในการปฏิบัติการท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางของกองทัพอากาศ (RTAF NCO 
Master Plan) และแผนแม่บทกองทัพอากาศ ซึ่งได้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 
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ท้ังนี้  (๑)  การก าหนดนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศจะก าหนดสาระส าคัญ 
ของทิศทางการพัฒนาในแต่ละปีงบประมาณ (๒) การจัดท าแผนพัฒนาขีดความสามารถใน 
การปฏิบัติการท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางของกองทัพอากาศ (RTAF NCO Master Plan)  
และแผนแม่บทกองทัพอากาศต้องค านึงถึงความเช่ือมโยงเ ชิงยุทธศาสตร์  (Strategic 
Alignment) กับยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ และมีการบูรณาการระหว่างแผนแม่บทต่าง ๆ และ 
(๓) การติดตามและประเมินผลต้องมีฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อติดตามความก้าวหน้า  
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม อีกท้ังต้องบูรณาการระบบการประเมินผลอื่น ๆ 
เพื่อลดภาระการเก็บข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 
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พระราช
บัญญัติ
วิธีการ

งบประมาณ 
พ ศ ๒๕๐๒

ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ 20 ปี 
 พ ศ 2560 – 2579 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

กำรบริหำรรำชกำร ทอ 

หน่วยสายวิทยาการ 
จร ทอ ติดตาม
ความคืบหน้า

กองบัญชาการ
ผู้บังคับบัญชา

ติดตามความคืบหน้า
1) ตามวงรอบ
2) การประชุมต่าง ๆ
    - ประชุม ทอ 
    - ประชุม ฝสธ ทอ 

พระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมือง
ท่ีดี พ ศ  ๒๕๔๖ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 20 ปี

แผนปฏิบัติราชการ
นขต ทอ 

แผนการเตรียมและใช้ก าลัง
       กองทัพอากาศ

แผนการเตรียมก าลัง แผนยุทธการ
ภารกิจฝูงบิน
 แผนการฝึก
ฯลฯ

แผนเฉลิมอากาศ
แผนยุทธการ ทอ 999
แผนระดมสรรพก าลัง
แผนการค้นหาและช่วยชวีิต ทอ 
แผนบรรเทาสาธารณภัย
ฯลฯ

นโยบาย ผบ ทอ 

        

        

กลยุทธ์

ตัวชี้วัด

หัวหน้าหน่วย

เป้าประสงค์

ประเด็นยุทธศาสตร์

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
           

แผนแม่บท

ความต้องการงบประมาณ
          

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี
กระทรวงกลาโหม

แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี
กองทัพอากาศ

แผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน

แผนปฏิบัติราชการ ทอ 
ประจ าปี

        

         

ค าของบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี

          

ยุทธศาสตร์ทหาร 20 ปี 
 พ ศ 2560 – 2579 

     

        

แผนพัฒนาขีดความ 
สามารถการปฏิบัติการที่
ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง

แผนแม่บท
กองทัพ
อากาศ

              

นโยบายรัฐบาล

นโยบาย รมว กห 

นโยบาย ผบ ทสส 

 
รูปที่ ๕ - ๒ บริบทการบริหารราชการของกองทัพอากาศ 
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ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) เป็นทิศทางหลักส าคัญในระยะ
ยาว ซึ่งใช้ในการก าหนดนโยบาย การจัดท าแผน และการติดตามประเมินผล ท้ังนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า
กองทัพอากาศสามารถขับเคล่ือนไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยจ าเป็นต้องค านึงถึงความเช่ือมโยงต่าง ๆ (รูปท่ี ๕-๒) ดังนี้ 

๑) การเช่ือมโยงยุทธศาสตร์กองทัพอากาศไปสู่นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ 
๒) การเช่ือมโยงยุทธศาสตร์กองทัพอากาศไปสู่การจัดท าแผนและความต้องการ

งบประมาณ  
 แผนพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางของ

กองทัพอากาศ (RTAF NCO Master Plan) แผนแม่บทกองทัพอากาศ และโครงการส าคัญต่าง ๆ 
 แผนปฏิบั ติราชการ ๔ ปี  และการจัดท าแผนปฏิบั ติราชการประจ าปี

กองทัพอากาศ 
 แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกองทัพอากาศ 
 ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกองทัพอากาศ 

๓)  การเช่ือมโยงการติดตามและประเมินผลในทุกระบบ 
 การติดตามและประเมินผลเพื่อรับเงินรางวัลจากรั ฐบาลโดยส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 การวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ 

(PART) โดยส านักงบประมาณ 
 การติดตามประเมินผลอื่น ๆ ตามท่ีหน่วยก าหนด เช่น ส านักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงกลาโหม เป็นต้น 
 การติดตามประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 
 การประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ (Value for Money) 

๕.๓  การเชื่อมโยงกับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ 
 เพื่อสร้างความเช่ือมโยงระหว่างยุทธศาสตร์กองทัพอากาศกับระบบงบประมาณ 
แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ส าหรับใช้ในการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
อย่างมีทิศทางและเป็นรูปธรรม กองทัพอากาศจึงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศในบทท่ี ๔ อีกท้ังเช่ือมโยงเข้ากับโครงสร้างผลผลิต และเป้าหมาย 
การให้บริการตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ โดยมีสาระส าคัญดังนี้  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
 เป้าหมายการให้บริการ 

 สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ 
กลุ่มเป้าหมาย 
 สถาบันพระมหากษัตริย์ 

ผลผลิต 
 การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์ 
 การเทิดทูน การป้องกัน รวมท้ังการตอบโต้ และท าความเข้าใจมิให้มี 

การล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การเสริมสร้างสมรรถนะและความพร้อมในการป้องกันประเทศ  
 เป้าหมายการให้บริการ 

 กองทัพอากาศมีสมรรถนะและความพร้อม ตลอดจนสามารถผนึกก าลังร่วม  
กับเหล่าทัพอื่นในการป้องกันประเทศ ให้มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม
ท้ังภายในและภายนอกประเทศ  

กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในทุกภาคส่วน กองทัพไทย ประเทศในกลุ่มอาเซียน และภัยคุกคาม 

ผลผลิต 
 การเตรียมก าลังและใช้ก าลังในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงภายใน

โดยก าลังกองทัพอากาศ 
 การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ 

และองค์การระหว่างประเทศ 
 การด าเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  การรักษาความม่ันคงของรัฐ  
 เป้าหมายการให้บริการ 

 ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ีเป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข 
กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ีเป้าหมาย และภัยคุกคามภายในพื้นท่ี

เป้าหมาย 
ผลผลิต 
 การสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 
 การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ  
 เป้าหมายการให้บริการ 

 ผลประโยชน์แห่งชาติได้รับการคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ีเป้าหมาย ประเทศเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้เสีย 

ในกิจการการบิน 
ผลผลิต 
 การปฏิบัติภารกิจเพื่อรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ  
 การปฏิบัติภารกิจเพื่อรักษาสันติภาพในต่างประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  การสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาล  
 เป้าหมายการให้บริการ 

 ประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นท่ีเป้าหมายได้รับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาประเทศของรัฐบาล 

กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นท่ีเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้เสียในกิจการการบิน 

ผลผลิต 
 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน 
 การสนับสนุนกิจการการบินและกิจการเกี่ยวเนื่องด้านการบินของประเทศ 
 การแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ท้ังนี้ การก าหนดความเช่ือมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์กับโครงสร้างผลผลิตและ
เป้าหมายการให้บริการตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์สามารถ
ปรับเปล่ียนตามแผนงบประมาณของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีของรัฐบาล 

อนึ่ ง สถานภาพและระดับการจัดสรรงบประมาณให้กับกองทัพอากาศถือเป็น  
เครื่องบ่งช้ีถึงระดับความพร้อมได้ดีในระดับหนึ่ง โดยทุกฝ่ายจะต้องมองเห็นภาพและเข้าใจใน
ทิศทางเดียวกันว่า ปัจจัยด้านงบประมาณเป็นส่ิงส าคัญต่อการพัฒนาเสริมสร้างก าลัง
กองทัพอากาศท่ีส าคัญยิ่ง ยิ่งมีงบประมาณใกล้เคียงหรือเพียงพอต่อความต้องการเท่าไร ก าลัง
ทางอากาศจะมีความพร้อมในการเป็นหลักประกันด้านความมั่นคง ปลอดภัย และอ านาจ 
การแข่งขันได้มากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น ในอนาคตจ าเป็นต้องมีการถกแถลงระบบการจัดสรร
งบประมาณเป็นสัดส่วนท่ีชัดเจนให้กับงานด้านความมั่นคงและกองทัพอากาศด้วย อันจะท าให้
การพัฒนาก าลังทางอากาศและกองทัพอากาศ ด าเนินไปอย่างเป็นระบบ มีแบบแผน และมุ่งสู่
เป้าหมายในการเป็นกองทัพอากาศช้ันน าในภูมิภาคได้ตามท่ีต้ังเป้าหมายไว้ 
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๕.๔  การติดตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือและกลไกส าคัญของกองทัพอากาศ 

ในการบริหารงานเพื่อให้กองทัพอากาศขับเคล่ือนสู่  “กองทัพอากาศช้ันน าในภูมิภาค (One of 
the Best Air Forces in ASEAN)” ได้อย่างเป็นรูปธรรม ท้ังนี้ กองทัพอากาศก าหนดแนวทาง
ในการติดตามและประเมินผล เพื่อบ่ง ช้ีความก้าวหน้าความส าเร็จในการด าเนินการ  
ตามยุทธศาสตร์โดยเทียบกับค่าเป้าหมายในแต่ละปีงบประมาณ และเปรียบเทียบกับค่าอ้างอิง 
(Benchmarking) 

การติดตามและประเมินผลก าหนดขอบเขตตามยุทธศาตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี  
(พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) จะด าเนินการตามตัวช้ีวัดท่ีก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์โดยครอบคลุมในทุก
กลยุทธ์ ท้ั ง  ๕ ประเ ด็นยุทธศาสตร์  เพื่ อให้มั่ นใจว่ าการด าเนินการต่าง  ๆ จะน าไป สู่ 
ขีดความสามารถของกองทัพอากาศท่ีต้องการ อนึ่ง การประเมินผลความส าเร็จของยุทธศาสตร์
ในการบรรลุวิ สัยทัศน์  จะเน้นการวัดผลตัวช้ีวัดในลักษณะของการวัดผลลัพธ์ ท่ีเกิดขึ้น  
โดยเปรียบเทียบกับค่าอ้างอิง (Benchmarking) ซึ่งจะวัดเฉพาะในส่วนของการเสริมสร้าง 
ขีดความสามารถของกองทัพอากาศ ประกอบด้วย ๘ กลยุทธ์หลัก ได้แก่  

 กลยุทธ์ ท่ี ๒.๑ เสริมสร้างขีดความสามารถการบัญชาการและควบคุม 
(Command and Control) 

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

and Service) 
 กลยุทธ์ ท่ี  ๒ .๖ เสริมสร้ า งขีดความสามารถบุคลากรและพฤติกรรม 

การปฏิบัติงาน (Human and Behavior) 
 กลยุทธ์ที่ ๒.๗ การพัฒนาขีดความสามารถด้านสงครามไซเบอร์ 
 กลยุทธ์ที่ ๒.๘ การพัฒนาขีดความสามารถด้านกิจการอวกาศ 

 การติดตามและประเมินผลกลยุทธ์อื่ น  ๆ นอกเหนือจาก ๘ กลยุทธ์ข้ าง ต้น  
เป็นการวัดผลตัวชี้วัดในลักษณะของการวัดผลการด าเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินการต่าง ๆ 
จะน าไปสู่ขีดความสามารถของกองทัพอากาศท่ีต้องการ ซึ่งเป็นการติดตามผลการด าเนินงาน
ภายในกองทัพอากาศ มิได้มีการเปรียบเทียบกับค่าอ้างอิง (Benchmarking) 
 การติดตามและประเมินผลจะด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาระบบราชการ  
ท่ีกองทัพอากาศด าเนินการโดยมีส านักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศเป็นผู้รับผิดชอบ
หลัก เพื่อให้ได้ข้อมูลย้อนกลับเชิงยุทธศาสตร์ท่ีส าคัญแก่กองทัพอากาศ ได้แก่ ความก้าวหน้าใน
การด า เนินการตามยุทธศาสตร์  และสามารถใ ช้ ในการ เปรี ยบ เ ทียบกับ ค่าอ้ า งอิ ง 
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(Benchmarking) โดยเฉพาะการเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนจากแหล่งข้อมูลเปิด
และการวิเคราะห์ข้อมูลจากกรมข่าวทหารอากาศ ซึ่งจะเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ  
ในการปรับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ โครงการ/งาน/กิจกรรม และงบประมาณ ท้ังนี้ แต่ละกลยุทธ์ได้
ก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ซึ่งแต่ละหน่วยงานดังกล่าวจะต้องติดตามและ
ประเมินผลความก้าวหน้าและความส าเร็จในแต่ละกลยุทธ์ด้วย 
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