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ที่จะป้องกันมิให้กำรสงครำมมำถึงท่ำมกลำงประเทศของเรำได้  

ทั้งเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งในกำรคมนำคมเวลำปกติ ” 
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บทที่ ๑ บทน า 
 

๑.๑ ที่มา  
กองทัพอากาศตระหนักถึงความส าคัญในการจัดท ายุทธศาสตร์เพื่อก าหนดเป้าหมายและทิศทางในการ

พัฒนาอย่างชัดเจน เป็นระบบและรูปธรรม โดยได้ริเริ่มการจัดท ายุทธศาสตร์กองทัพอากาศฉบับแรกเมื่อปี 
พ.ศ.๒๕๕๑ คือ ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๖๒ และได้ด าเนินการปรับปรุงให้ทันสมัยและ
สอดคล้องตามสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงอย่างต่อเนื่องจนถึงฉบับปัจจุบัน คือ ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 
๒๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ ซึ่งก าหนดเป้าหมายในการขับเคลื่อนกองทัพอากาศเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ 
"กองทัพอากาศชั้นน าในภูมิภาค (One of the Best Air Forces in ASEAN)"  

ก าหนดวาระในการทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์กองทัพอากาศทุก ๆ ๒ ปี โดยระหว่างปี 
พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๑ มีการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงอย่างมีนัยส าคัญในหลายประการ ได้แก่ 
ความสัมพันธ์และความร่วมมือของประเทศในภูมิภาคจากการก่อตั้งประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) 
บทบาทของประเทศมหาอ านาจต่อประเทศไทยและภูมิภาค รวมทั้งการพัฒนาและเติบโตของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ตลอดจนการใช้งานสังคมออนไลน์ ซึ่งล้วนก่อให้เกิดเง่ือนไขและความท้าทายในการ
พัฒนากองทัพอากาศในอนาคต กอปรกับคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ 
ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้ความเห็นชอบแล้วเมื่อ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  เพื่อใช้
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ท าให้กระทรวงกลาโหม และกองทัพ
ไทยต้องปรับปรุงยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้อง ดังนั้น พ.ศ.๒๕๖๑ จึงเป็นห้วงเวลาที่
เหมาะสมในการทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์กองทัพอากาศให้ทันสมัยและสอดคล้องตามสภาวะแวดล้อม
ด้านความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลง ตลอดจนสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ 
กระทรวงกลาโหม ยุทธศาสตร์ทหาร กองทัพไทย และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

๑.๒ วัตถุประสงค ์ 
 ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ให้ความส าคัญในการพัฒนากองทัพอากาศใน
ทุกด้านอย่างเป็นระบบ เช่น การจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ และอาวุธยุทโธปกรณ์ที่เหมาะสม การฝึกศึกษาเพื่อ
พัฒนาบุคลากร การพัฒนาแนวความคิดในการปฏิบัติภารกิจ  และการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร เป็นต้น ทั้งนี้ 
เพื่อให้กองทัพอากาศมีขีดความสามารถที่เพียงพอและเหมาะสมในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยมีวัตถปุระสงค์ส าคัญ ดังนี้ 

 ปรับ ป รุ งขอบ เขต การพั ฒ น ากองทั พ อากาศ ให้ สอดคล้ อ งกั บ สภ าวะแวดล้ อม ด้ าน 
ความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันและที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในกรอบระยะเวลา ๒๐ ปีจากนี้ไป มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม และยุทธศาสตร์ทหาร 
กองทัพไทย  

 แป ลงน โยบายและทิ ศท างก ารพั ฒ นา ไป สู่ ก ารป ฏิ บั ติ เพื่ อพั ฒ น าขี ด ความสาม ารถ 
ในแต่ละองค์ประกอบของกองทัพอากาศอย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้เป็นแนวทางจัดท าความต้องการยุทโธปกรณ์
หลักของ กองทัพอากาศ รวมทั้งการก าหนดความต้องการและการจัดสรรงบประมาณประจ าปี (Budget 
Allocation) เพื่อพัฒนากองทัพอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ก าหนดเป้าหมายและแนวทางการพัฒนากองทัพอากาศให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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 เป็นเครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้าและประเมินผลการพัฒนากองทัพอากาศ โดยมีเป้าหมาย 
วัตถุประสงค์ กลุยทธ์ และกรอบระยะเวลาในการพัฒนาอย่างชัดเจน 

๑.๓ ขอบเขตและกรอบระยะเวลาในการพัฒนา 

 ๑.๓.๑ ขอบเขตการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ยังคงด ารงเป้าหมายในการพัฒนาสู่ 

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

  ก า ร พั ฒ น า สู่ ก อ ง ทั พ อ า ก า ศ ดิ จิ ต อ ล  ( Digital Air Force :  DAF)  เ ป็ น 
การด าเนินการเพิ่มเติมและต่อเนื่องจากยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ เพื่อพัฒนา
กองทัพอากาศในทุกภาคส่วนใหก้้าวสู่กองทัพอากาศดิจิตอล (DAF) ได้อย่างแท้จริง ซึ่งต้องพัฒนาอย่างต่อเน่ือง
ตลอดห้วงระยะเวลา ๒๐ ปี เป็นการพัฒนาพื้นฐานเทคโนโลยีดิจิตอลเพื่อให้การปฏิบัติภารกิจในทุกด้านของ
กองทัพอากาศเป็นไปอย่างรวดเร็ว เหมาะสม ทันตามความต้องการในทุกสถานการณ์ อันเป็นพื้นฐานของการ
พัฒนาสู่การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operations : NCO) เป็นการพัฒนาให้
กองทัพอากาศมีความทันสมัยโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติภารกิจและการปฏิบัติงานของกองทัพอากาศ  

 การพัฒนาสู่กองทัพอากาศที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง  (Network Centric Air Force : NCAF)  
เป็นการพัฒนาการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operations : NCO) โดยมุ่งเน้น
การพัฒนาเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางโดยตรง (RTAF NCO Combat 
Related Function) หรือส่วนที่ เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการในส่วนหน้า (Front Line Operations) ทั้งนี้ 
เพื่อก าหนดกลุ่มเป้าหมาย และจัดล าดับความส าคัญในการพัฒนาอย่างชัดเจน ท าให้สามารถพัฒนา 
สู่กองทัพอากาศที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCAF) ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยก าหนดกรอบ
ระยะเวลาในการด าเนินการคู่ขนานไปกับการพัฒนาสู่กองทัพอากาศดิจิตอล (DAF) 

 การขับเคลื่อนกองทัพอากาศไปสู่ “กองทัพอากาศชั้นน าในภูมิภาค (One of the Best Air 
Forces in ASEAN)” โดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและแนวความคิดการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) 
ในการปฏิบัติการรบและการปฏิบัติการที่มิใช่การรบ เพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามทุกรูปแบบ ได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองให้มากที่สุด 
 

 
รูปที่ ๑ - ๑ ขอบเขตการพัฒนายุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
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 ๑.๓.๒ กรอบระยะเวลาการพัฒนา 
การพัฒนาตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศก าหนดกรอบระยะเวลาในการพัฒนาระยะยาว 

จ าน วน  ๒ ๐  ปี  โด ย ก าห น ด ร าย ล ะ เอี ย ด ใน ก ารพั ฒ น าข อ ง แ ต่ ล ะป ระ เด็ น ยุ ท ธศ าส ต ร์ ไ ว้ 
ในแผนแม่บทการพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางของกองทัพอากาศ 
(RTAF NCO Master Plan) และแผนแม่บทกองทัพอากาศ ประกอบด้วย เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน โครงการ 
และงบประมาณ ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถด าเนินการตามกลยุทธ์ รวมทั้งสอดคล้องตามงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรร เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม กองทัพอากาศจึงแบ่งกรอบระยะเวลาในการพัฒนาออก 
เป็น ๔ ระยะ ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม และยุทธศาสตร์ทหาร 
กองทัพไทย ได้แก่  

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

๑.๔ ประเด็นยุทธศาสตร์  
 ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐  ปี  (พ .ศ .๒๕๖๑  – ๒๕๘๐ ) ก าหนดประเด็ นยุท ธศาสตร์ 
บนพื้นฐานของกรอบภารกิจของกองทัพอากาศตามรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย ดังนี้ 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างสมรรถนะและความพร้อมในการป้องกันประเทศ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ รักษาความมั่นคงของรัฐ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

ของรัฐบาล 

๑.๕ พลังขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 
 การพัฒนากองทัพอากาศตามยุทธศาสตร์จ าเป็นต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับธรรมชาติ คุณลักษณะ 
และข้อจ ากัดของก าลังทางอากาศ รวมทั้งทรัพยากรที่มีในครอบครอง และเทคโนโลยี ทั้งนี้ พลังขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จ ได้แก่ ก าลังพลเป็นแกนน า และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนา 

 ๑.๕.๑ ก าลังพล 
ความก้ าวห น้ าขอ งเท ค โน โลยี ก าลั งท างอ ากาศและ เท ค โน โลยี ส ารสน เท ศ และ 

การสื่อสารที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว เช่น เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ เทคโนโลยีการต่อต้านอากาศยานไร้
คนขับ เทคโนโลยีด้านการสื่อสารและโทรคมนาคม เทคโนโลยีไซเบอร์ และเทคโนโลยีอัตโนมัติ เป็นต้น ส่งผล
ให้การเตรียมและใช้ก าลังของกองทัพอากาศในการปฏิบัติภารกิจเปลี่ยนแปลงไป กองทัพอากาศต้องการก าลัง
พลและผู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มมากขึ้น จึงจ าเป็ นต้องสรรหา คัดเลือก และพัฒนาบุคลากรของ
กองทัพอากาศในทุกระดับให้มีความรู้ ความเข้าใจ และความช านาญเกี่ยวกับเทคโนโลยี เพื่อให้สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม  

ในขณะเดียวกัน การปลูกฝังค่านิยมและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี จะช่วยส่งเสริมให้ก าลังพล
กองทัพอากาศตระหนักและมีเป้าหมายในการพัฒนากองทัพอากาศร่วมกันมีความเข้าใจในแนวทางการพัฒนา
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กองทัพอากาศ ทั้งนี้ ก าลังพลต้องให้ความส าคัญและปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง เพื่อพัฒนา
กองทัพอากาศมุ่งสู่เป้าหมายที่วางไว้ ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

 ๑.๕.๒ เทคโนโลย ี
กองทัพอากาศมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับเทคโนโลยีอย่างแนบแน่น ประกอบด้วย เทคโนโลยี

ก าลังทางอากาศและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้ง การพัฒนาเข้าสู่ระบบการปฏิบัติการที่ใช้
เครือข่ายเป็นศูนย์กลางที่เกิดการบูรณาการอย่างเป็นระบบ เทคโนโลยีเป็นจุดก่อก าเนิดนภานุภาพและ 
เป็นเครื่องมือสนับสนุนก าลังทางอากาศให้เกิดการทวีก าลัง เทคโนโลยีที่ทันสมัยของระบบก าลังทางอากาศ
จะต้องน าไปสู่กระบวนการตัดสินตกลงใจ เพื่อให้การใช้ก าลังอากาศเป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม อันจะ
ท าให้เกิดเป็นนภานุภาพอย่างแท้จริง  

ประเทศไทยมีข้อจ ากัดในการพัฒนาและผลิตเทคโนโลยีก าลังทางอากาศหรืออาวุธยุทโธปกรณ์
สมัยใหม่ด้วยตนเอง จ าเป็นต้องด าเนินการจัดหาจากต่างประเทศ และด้วยข้อจ ากัดด้านงบประมาณ ท าให้ 
ไม่สามารถจัดหาเครื่องมือหรืออาวุธยุทโธปกรณ์ที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้ทั้งหมด ท าให้มีโครงสร้างก าลังรบ  
ที่เป็นการผสมผสานระหว่างอาวุธยุทโธปกรณ์แบบเดิมและแบบใหม่ กองทัพอากาศจึงต้องวางแผนและบริหาร
การใช้เครื่องมือหรืออาวุธยุทโธปกรณ์แบบเดิมที่มีอยู่ให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับ
การพิจารณาความจ าเป็นและความคุ้มค่าในการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์แบบใหม่ซึ่งใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
มาใช้งาน รวมทั้งต้องพัฒนาและบูรณการแนวความคิดในการปฏิบัติภารกิจด้วยเทคโนโลยีแบบเดิมและแบบใหม่ 
ให้สอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพ  

๑.๖ การทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์ 
 ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ก าหนดทิศทางการพัฒนากองทัพอากาศมุ่งสู่ 
“กองทัพอากาศชั้นน าในภูมิภาค (One of the Best Air Forces in ASEAN)” ในระยะยาว เนื้อหาส าคัญ
ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ส าคัญและเป้าหมาย รวมทั้งกลยุทธ์ วัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด ซึ่งใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  
 เพื่อให้ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศมีความทันสมัย สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง และมี
กลยุทธ์ที่สามารถพัฒนากองทัพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม จึงพิจารณาทบทวนและ
ปรับปรุงทุก ๆ  ๒ ปี โดยน าข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ การเปลี่ยนแปลง
สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง การพัฒนาเทคโนโลยีการป้องกันประเทศ เงื่อนไขและความท้าทายใหม่ 
รวมทั้งยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้อง ไปใช้ประกอบเพื่อพิจารณาทบทวนและปรับปรุงยุทธศาสตร์
กองทัพอากาศให้ทันสมัย 
 
 
 

************** 
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บทที่ ๒ หลักการส าคัญ สภาวะแวดลอ้ม การประเมินและการวิเคราะห ์
 
 การก าหนดยุทธศาสตร์กองทัพอากาศต้องค านึงถึงหลักการส าคัญที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผลประโยชน์
แห่งชาติ วัตถุประสงค์มูลฐานด้านความมั่นคงของประเทศ ยุทธศาสตร์และนโยบายด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง 
และอ านาจหน้าที่ของกองทัพอากาศ รวมทั้งการตรวจสอบ วิเคราะห์ และประเมินสภาวะแวดล้อมด้านความ
มั่นคง ตลอดจนการประเมินความท้าทายและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อก าหนดทิศทางการพัฒนา
กองทัพอากาศให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม สอดคล้องตามยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้อง สามารถ
ตอบสนองต่อผลประโยชน์แห่งชาติ และวัตถุประสงค์มูลฐานด้านความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งมีขีด
ความสามารถที่เหมาะสมและเพียงพอในการปฏิบัติภารกิจตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายและที่ได้รับ
มอบหมายได้อย่างอย่างมีประสิทธิภาพ  

๒.๑ ผลประโยชน์แห่งชาติ และวัตถุประสงค์มูลฐานด้านความมั่นคงของประเทศ  

 ๒.๑.๑ ผลประโยชน์แห่งชาติ 
ปัจจัยส าคัญอันเป็นที่มาของการก าหนดยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ คือ ผลประโยชน์แห่งชาติ 

ซึ่งสภาความมั่นคงแห่งชาติก าหนดขึ้น โดยประมวลจากความต้องการส าคัญที่จะขาดมิได้ ประกอบด้วย 
 การมีเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอ านาจรัฐ 
 การด ารงอยู่อย่างมั่นคง ยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติ 
 การด ารงอยู่อย่างมั่นคงของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
 การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุข เป็นปึกแผ่น มั่นคงทางสังคม ท่ามกลางพหุสังคมและ

การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ 
 ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรม และความอยู่ดีมีสุขของประชาชน 
 ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงาน และอาหาร 
 ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ ยนแปลงของ 

สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
 การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประสานสอดคล้องกันด้วยความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและ

ประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

 ๒.๑.๒ วัตถุประสงค์มูลฐานด้านความมั่นคงของประเทศ 
ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม ก าหนดวัตถุประสงค์มูลฐานด้านความมั่นคง

ของประเทศ ดังนี้ 
 การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข การมีเกียรติและศักดิ์ศรีของชาติในประชาคมระหว่างประเทศ 
 สถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขด ารงอยู่อย่างมั่นคง 
 สถานการณ์ภายในประเทศมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข 
 ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร 
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๒.๒ ยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้อง 

 ๒.๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) 
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) เป็นแนวทางหลักในการพัฒนาประเทศในระยะ

ยาวเพื่อขับเคลื่อนประเทศสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (๒) 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (๔) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (๕) 
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ชาติ 
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

อนึ่ง ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงมีเป้าหมายสาคัญในภาพรวมระยะ ๒๐ ปี ที่เป็นรูปธรรม
ชัดเจน คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” โดยเร่งเสริมสร้างความเข้มแข็งและความรัก 
ความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ ตลอดถึงการปลุกจิตสานึกด้านความมั่นคงให้เกิดขึ้นในประชาชน  
ทุกระดับ การพัฒนาระบบงานด้านการข่าวให้มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงอย่างเป็นระบบ 
การพัฒนาปรับปรุงกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง และกลไกในการปูองกันและแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงให้มีเอกภาพ มีประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการการด าเนินงานอย่างแท้จริง ประกอบด้วย
ประเด็นส าคัญ ดังนี้ 

๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุข 
ให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติบ้านเมือง ให้สถาบันหลักมีความมั่นคง เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจอย่างยั่งยืนประชาชนอยู่
ดีมีสุข มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความเข้มแข็ง สามัคคีปรองดอง และ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันพร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหาของชาติ 

๒) การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่ อแก้ไขปัญหาเดิมที่มีอยู่ 
อย่างตรงประเด็นจนหมดไปอย่างรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้นอันจะส่งผลให้การบริหารจัดการ
และการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ด าเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ซึ่งเป็นกุญแจส าคัญที่จะนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 
เพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งระบบของประเทศให้มีความพร้อม
ในการป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ รวมทั้งสามารถติดตาม ป้องกัน แก้ไขและรับมือกับปัญหา 
ความมั่นคงทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับแบบบูรณาการให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการป้ องกัน 
ภัยคุกคามทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง 

๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐ
และที่มิใช่ภาครัฐ เพื่อสร้างเสริมความสงบ สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญ ก้าวหน้า ให้กับประเทศชาติ 
ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะรองรับปัญหาร่วมกันได้ 

๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพื่อให้กลไกส าคัญต่าง ๆ 
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารและพัฒนาประเทศได้อย่างแท้จริง  
เป็นรูปธรรม มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ  
สามารถขจัดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง เกิดความมั่นใจได้ว่าหน่วยงานรับผิดชอบทั้งหลัก
และรอง พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
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 ๒.๒.๒ ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม ๒๐ ปี 
ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม มีวัตถุประสงค์ เพื่ อด าเนินการ 

ด้านการป้องกันประเทศและด้านความมั่นคงที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงกลาโหมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
เพื่อท าให้กระทรวงกลาโหมมุ่งสู่องค์กรที่ “มีกองทัพชั้นน า มีบทบาทส าคัญในด้านความมั่นคง และมีบทบาท
น าในการส่งเสริมความมั่นคงของภูมิภาค” โดยยึดถือ ๓ แนวคิดทางยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

 การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง (Security Cooperation) หมายถึง การพิจารณา
ใช้ทรัพยากรทางทหารในการสนับสนุนรัฐบาลในการสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิก
อาเซียน มิตรประเทศ ประเทศมหาอ านาจ และองค์การระหว่างประเทศ เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงร่วมกัน 
รักษาความเป็นกลาง ลดเงื่อนไขและโอกาสที่จะน าไปสู่ความขัดแย้ง รวมทั้งป้องกันมิให้ความขัดแย้งขยาย
ขอบเขตจนนอกเหนือการควบคุม โดยยึดมั่นในหลักการแนวความคิดเชิงป้องกัน (Preventive) และต้องอยู่ 
บนพื้นฐานของความมีเกียรติและศักดิ์ศรีในเวทีการเมืองระหว่างประเทศ และผลประโยชน์ที่ประเทศพึงจะได้รับ 

 การผนึกก าลังป้องกันประเทศ (United Defence) หมายถึง การน าทรัพยากรที่ เป็น
พลังอ านาจของชาติทุกประเภทในทุกมิติ ทั้งด้านการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มาบูรณาการอย่างเป็นระบบตั้งแต่ยามปกติ เพื่อแก้ไขข้อจ ากัดของชาติ รวมทั้งชดเชยอ านาจ
ก าลังรบของกองทัพที่มีอยู่อย่างจ ากัด เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยต้อง
เตรียมการและกระท าอย่างต่อเน่ืองทั้งในยามปกติและยามสงคราม 

 การป้องกันเชิงรุก (Active Defence) หมายถึง การจัดเตรียมก าลัง เสริมสร้าง พัฒนา 
และบริหารจัดการทรัพยากรทางทหารทั้งมวล ให้เหล่าทัพมีความพร้อมในการใช้ก าลังเพื่อป้องปราม แก้ไขและ
ยุติความขัดแย้งโดยเป็นฝ่ายได้เปรียบ มุ่งเน้นมาตรการด้านการข่าวอย่างต่อเน่ืองและเชิงลึก มีระบบแจ้งเตือน
และเฝ้าตรวจที่มีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติการรบได้หนึ่งด้านและป้องกันอีกหนึ่งด้านในเวลาเดียวกัน  
ใช้การปฏิบัติการยุทธร่วมเป็นหลัก มีก าลังรบเพื่อป้องกันตนเอง และมุ่งความพยายามให้พื้นที่การรบแตกหัก
อยู่บริเวณแนวชายแดนทางบก และนอกเขตเศรษฐกิจจ าเพาะ 

ยุท ธศาสตร์ก ารป้ อ งกั นประ เทศ  กระท รวงกลาโหม มุ่ งตอบสนองวัต ถุป ระสงค์ 
มูลฐานด้านความมั่นคงของประเทศ จ านวน ๔ ประเด็น ได้แก่  ๑ ) การอยู่ ร่วมกันอย่างสันติสุข 
 ๒) สถาบันหลักของชาติและการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด ารงอยู่
อย่างมั่นคง ๓) สถานการณ์ภายในประเทศมีความสงบเรียบร้อย ประชาชนอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข และ 
๔) ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร รวมทั้งก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน 
๖ ประเด็น ดังนี้ 

๑)  การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ 
๒)  การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๓)  การรักษาความมั่นคงของรัฐ 
๔) การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 
๕) การสร้างความเข้มแข็งภาคประชาชน 
๖) การปฏิบัติการทางทหารเพื่อรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติ 
ก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ ๔ ระยะ ดังนี้ 
❖ ระยะที่  ๑  (พ .ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) มี เป้ าหมายส าคัญ  ได้ แก่  กระทรวงกลาโหม 

มีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ ตามกรอบความเร่งด่วนที่รัฐบาลก าหนด 
มีความพร้อมทั้งในด้านก าลังพล ยุทโธปกรณ์ หลักนิยม การฝึกศึกษา และการพัฒนาขีดความสามารถ 
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ในการปฏิบัติภารกิจการป้องกันประเทศ และการแก้ไขปัญหาของชาติในมิติต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาการ
ปฏิบัติการด้านไซเบอร์ กิจการด้านอวกาศ การวิจัยพัฒนาและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่มุ่งสู่การผลิต 
ใช้ในราชการและเพื่อการพาณิชย์ 

❖ ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๖๕ - ๒๕๖๙) มีเป้าหมายส าคัญ ได้แก่ การยกระดับและขยาย
ขอบเขตความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาจากภัยคุกคาม
ข้ามชาติ และภัยพิบัติจากธรรมชาติ ให้มีความแน่นแฟ้นและกว้างขวางยิ่งขึ้น ประเทศมีความสงบสุข 
ประชาชนมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดี กระทรวงกลาโหมมีโครงสร้างที่สอดคล้องกับการบริหารราชการยุคใหม่ 
ที่มุ่งเน้นความคล่องตัว มียุทโธปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย สามารถปฏิบัติภารกิจที่มีความหลากหลาย  
มีศักยภาพทางทหารที่ทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาค ได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถการปฏิบัติการ  
ด้านไซเบอร์ และกิจการด้านอวกาศต่อเนื่องจากระยะที่ ๑ ตลอดจนการน าระบบก าลังพลส ารอง มาบรรจุ
ทดแทนก าลังทหารประจ าการในบางอัตราตั้งแต่ยามปกติ การวิจัยพัฒนาและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
ที่สามารถผลิตใช้ในราชการและเพื่อการพาณิชย์ได้โดยสมบูรณ์ 

❖ ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๗๐ - ๒๕๗๔) มีเป้าหมายส าคัญ ได้แก่ การรักษาระดับความสัมพันธ์
และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาจากภัยคุกคามที่มีความหลากหลาย 
ประเทศมีความสงบสุข ประชาชนมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดีมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
กระทรวงกลาโหมได้รับการยกระดับศักยภาพทางด้านการทหาร ด้วยเทคโนโลยีทางทหารระดับสูง ตลอดจน
ขีดความสามารถการปฏิบัติการด้านไซเบอร์ และกิจการด้านอวกาศเพื่อให้ทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาค 

❖ ระยะที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๗๕ - ๒๕๗๙) มีเป้าหมายส าคัญ ได้แก่ ประเทศมีความสงบสุข 
ประชาชนมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดี มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอย่างยั่งยืน กระทรวงกลาโหม
ด ารงการพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถทางด้านการทหารในทุก ๆ ด้านอย่างต่อเน่ือง  

 ๒.๒.๓ ยุทธศาสตร์ทหาร กองทัพไทย ๒๐ ปี 
ยุทธศาสตร์ทหาร กองทัพไทย ๒๐ ปี ก าหนดวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความพร้อมรบของ

กองทัพไทยในการปฏิบัติภารกิจหลักในการป้องกันประเทศ พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
รวมทั้งต้องสามารถสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาสาคัญของชาติ โดยใช้การปฏิบั ติการร่วมเชิงรุก 
เสริมสร้างกองทัพให้เป็นก าลังอเนกประสงค์ที่มีความหลากหลาย พร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทั้งนี้  
ยังคงยึดถือแนวคิดทางยุทธศาสตร์ จ านวน ๓ แนวคิด ตามยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม 
๒๐ ปี  และก าหนดวัตถุประสงค์  ๒ ส่วน ได้แก่  วัตถุประสงค์มูลฐานทางทหาร และวัตถุประสงค์ 
เฉพาะทางทหาร ดังนี้ 
 ๑) วัตถุประสงค์มูลฐานทางทหาร 

 ป้องกัน รักษาเอกราชอธิปไตย และบูรณาภาพแห่งดินแดนของชาติ 
 ปกป้อง เทิดทูน และพิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 คุ้มครองและพิทักษ์รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ 
 พัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน และสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของชาติในมิติ

ของภัยคุกคามรูปแบบใหม่ รวมทั้งสร้างความสามัคคีของสังคมในชาติ 
 เสริมความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ชายแดน และพื้นที่

ภายในประเทศ 
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 ข ย าย ค ว าม ร่ ว ม มื อ ด้ า น ค ว าม มั่ น ค งกั บ ป ร ะ เท ศ เพื่ อ น บ้ า น  ป ร ะ เท ศ 
ในอาเซียน และมิตรประเทศ 

 ธ ารงเกียรติและศักดิ์ศรีของกองทัพไทยในสังคมโลก 
 ๒) วัตถุประสงค์เฉพาะทางทหาร 

 ป้องกันภัยคุกคามทางทหารได้ทุกรูปแบบและทุกระดับความขัดแย้ง  
 การปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ มิให้มีการล่วงละเมิด 
 การแก้ไขปัญหาการก่อความไม่สงบในพื้นที่ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ 
 การสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของชาติจากภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
 การคุ้มครองผลประโยชน์ของชาติในพื้นที่ขัดแย้งทั้งทางบก ทางทะเล และการใช้

ห้วงอากาศ ด้วยการเสริมสร้างขีดความสามารถในการพึ่งพาตนเอง และป้องปรามทางยุทธศาสตร์ 
 สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ เพื่อลดความขัดแย้ง 

โดยให้ความส าคัญต่อการเป็นหุ้นส่วนที่ ก่อให้ เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะการรักษาสมดุลใน 
ด้านความสัมพันธ์กับบรรดาประเทศมหาอ านาจ รวมทั้งการด าเนินกิจกรรมที่เอื้อต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 

 การสนับสนุนภารกิจและการด าเนินกิจกรรมเพื่อสันติภาพและมนุษยธรรมในกรอบ
ของสหประชาชาติ และองค์กรระหว่างประเทศ 

 การปฏิบัติการในสงครามไซเบอร์ (Cyber Warfare) เพื่อให้กองทัพไทยมีขีดความสามารถ
และมีเสรีในการปฏิบัติการบนมิติไซเบอร์ (Cyber Domain) ทั้งเชิงรับและเชิงรุกตั้งแต่สภาวะปกติ ตลอดจน
สามารถบูรณาการและให้การสนับสนุนความมั่นคงไซเบอร์ (Cyber Security) ของประเทศไทยในภาพรวมได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๒.๒.๔ ยุทธศาสตร์ทหารด้านสงครามไซเบอร์กองทัพไทย 
ยุทธศาสตร์ทหารด้านสงครามไซเบอร์มีวัตถุประสงค์เพื่อก าหนดแนวทางการปฏิบัติการทาง

ทหารในมิติไซเบอร์ของกองทัพไทย ทั้งในการเตรียมก าลังและใช้ก าลัง โดยแยกเป็น ๓ ประเด็นยุทธศาสตร์
ได้แก่ 
 ๑) ยุทธศาสตร์การป้องกันเชิงรุกส าหรับปฏิบัติการในมิติไซเบอร์ เสริมสร้างพลังอ านาจทาง
ไซเบอร์ของกองทัพไทย (RTArF Cyber Power) เพื่อการปฏิบัติการในมิติไซเบอร์ต่อฝ่ายตรงข้าม ทั้งที่เป็นรัฐ 
(State Actors) ไม่ใช่รัฐ (Non – State Actors) และสนับสนุนโดยรัฐ (State Sponsored Actors) ตลอดจน
กลุ่มบุคคล หรือบุคคลใด ๆ ที่อาจเป็นภัยคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Threats) โดยมีความมุ่งหมาย 
ในการลดทอน ขัดขวาง ระงับ ยับยั้ง หรือเชิงรุกในลักษณะจ ากัด (Limited Offensive Action) และการตอบโต้ 
(Counterattack) อย่างรวดเร็วกรณีถูกโจมตีทางไซเบอร์ ทั้งนี้  เพื่อความได้เปรียบต่อฝ่ายตรงข้ามตั้งแต่ 
ในสภาวะปกติ และสร้างการตระหนักรู้ทางไซเบอร์ (Cyber Awareness) ที่จะน าไปสู่การตัดสินใจของระดับ
ผู้บังคับบัญชาให้เท่าทันต่อสถานการณ์ต่าง ๆ 
 ๒) ยุทธศาสตร์การผนึกก าลังป้องกันประเทศส าหรับปฏิบัติการในมิติไซเบอร์  สร้างความ
ร่วมมือและบูรณาการขีดความสามารถในการปฏิบัติการในมิติไซเบอร์ของทุกภาคส่วนภายในประเทศอย่างเป็น
ระบบ  
 ๓) ยุทธศาสตร์การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงส าหรับปฏิบัติการในมิติไซเบอร์ 
เสริมสร้างความร่วมมือในมิติไซเบอร์กับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน และมิตรประเทศ ทั้งใน
ระดับภูมิภาคและระดับโลก 
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 ๒.๒.๕ แนวทางการพัฒนากิจการอวกาศของประเทศไทย 
 การบริหารจัดการกิจการอวกาศแห่งชาติให้มีเอกภาพ โดยมีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคมเป็นหน่วยงานหลัก 
 การพัฒนากิจการเพื่อความมั่นคงแห่งชาติ โดยมีกระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยงานหลัก 
 การพัฒนาบุคลากรด้านอวกาศ โดยมีส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและ

ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานหลัก 
 การพัฒนากฎหมายอวกาศและความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยมีกรมองค์การระหว่างประเทศ 

กระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานหลัก  
 การพัฒนาและสะสมองค์ความรู้อวกาศ โดยมีส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ 

ภูมิสารสนเทศเป็นหน่วยงานหลัก 
 การใช้อวกาศเพื่อการพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์  โดยมีกระทรวงดิจิทัล 

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม และส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศเป็นหน่วยงานหลัก 
 การด าเนินการด้านอวกาศเชิงพาณิชย์ โดยมีส านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ 

ภูมิสารสนเทศเป็นหน่วยงานหลัก 

๒.๓ บทบาท หน้าที่ ภารกิจ พันธกิจของกองทัพอากาศ  

 ๒.๓.๑ บทบาท 
บทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ “มาตรา ๕๒ 

รัฐต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศ
ไทยมีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อย  
ของประชาชน เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ รัฐต้องจัดให้มีการทหาร การทูตและการข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ 
ก าลังทหารให้ใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้วย” ส่งผลให้ กองทัพอากาศมีบทบาทส าคัญในการใช้ 
ขีดความสามารถก าลังทางอากาศในการปฏิบัติการทางทหารในรูปแบบสงครามและที่ไม่ใช่ สงคราม 
ให้ประเทศชาติเกิดความปลอดภัย ปราศจากการคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ และตอบสนอง  
ความต้องการที่น าไปสู่ความกินดีอยู่ดีของประชาชนและความมั่นคงแห่งชาติ 

 ๒.๓.๒ หน้าที่  
 ๑) หน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนด  

 การปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 การป้องกันประเทศ รกัษาเอกราชอธิปไตย และบูรณภาพแห่งดินแดน 
 การปกป้องผลประโยชนแ์ห่งชาติ 
 การรักษาความมั่นคงแห่งรัฐ 
 การมีสว่นร่วมในประชาธิปไตย 
 การมีสว่นร่วมในการพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาสังคม 

 ๒)  หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
 การปฏิบัติภารกิจนานาชาติ  ได้แก่ การปฏิบัติการเพื่อสันติภาพภายใต้กรอบของ

สหประชาชาติและ/หรือพันธมิตร การปฏิบัติการเพื่อมนุษยธรรม และการปฏิบัติการเพื่อบรรเทาสาธารณภัย/
ภัยพิบัติร่วมกับนานาชาติ และ/หรือ องค์การสากล 
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 การเป็นศูนย์กลางการบินในภูมิภาค ได้แก่ การผลิตบุคลากรด้านการบินและเกี่ยวข้อง
กับการบิน การด ารงและพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบิน การค้นหาและช่วยชีวิตทางพลเรือน และศูนย์ฝึกการบิน 
การควบคุมเส้นทางการบิน และการควบคุมการบิน และศูนย์กลางการซ่อมบ ารุงอากาศยานในระดับภูมิภาค 

 การแก้ปัญหาส าคัญของชาติ ได้แก่ ปัญหายาเสพติด โรคเอดส์ ปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้  ปัญหาหมอกควัน/ไฟป่า ภัยแล้ง และการบรรเทาสาธารณภัย 

 การผนึกพลังร่วมกับก าลังอ านาจของชาติด้านอื่น ๆ ได้แก่ ปฏิบัติภารกิจสนับสนุน
กิจกรรมการเมือง การบินรับ-ส่งคณะรัฐมนตรีและบุคคลส าคัญ การขนส่งล าเลียงสินค้าเพื่อสนับสนุนภาค
เศรษฐกิจในการด าเนินโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนวิชาการ และเทคโนโลยีกับหน่วยงานของรัฐและเอกชน 
เพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านการบินของชาติให้ทันสมัย และการสร้างขวัญและความแข็งแกร่งทางสังคมจิตวิทยา
ให้กับประเทศ ในด้านการบรรเทาสาธารณภัย การด าเนินโครงการตามพระราชด าริ การรักษาพยาบาล  
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการมีส่วนร่วมกับประชาชนในการเทิดพระเกียรติ และอื่น ๆ 

 การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ได้แก่ การให้บริการที่มีคุณภาพการให้ประชาชน 
มีส่วนร่วม การปรับปรุงกลไกที่ใช้ในการบริหารจัดการองค์การ การปรับปรุงโครงสร้างองค์การ และการพัฒนา
ศักยภาพของก าลังพล 

 ๒.๓.๓ ภารกิจ 
 ๑) ภารกิจตามกฎหมาย  
  กองทัพอากาศมีหน้าที่เตรียมก าลังกองทัพอากาศ และการป้องกันราชอาณาจักร พร้อม 
การพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งในระดับต่าง ๆ  โดยด ารงระดับความพร้อมของ 
ขีดความสามารถอยู่ตลอดเวลา ด้วยการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่งมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเสริมสร้าง
ศักยภาพก าลังทางอากาศให้มีคุณภาพ รวมถึงการมีความสัมพันธ์ที่ดีกับมิตรประเทศ และให้ความส าคัญกับ
ความรับผิดชอบต่อภารกิจตามกฎหมาย โดยเฉพาะในการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ และการพัฒนาประเทศ
ตามแนวคิดทางยุทธศาสตร์ 
 ๒) ภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย  
 กองทัพอากาศด ารงความพร้อมปฏิบัติการทั้งในส่วนของยุทโธปกรณ์ที่ทันสมัย สามารถ
ปฏิบัติงานร่วมกับต่างประเทศได้ ตลอดจนเตรียมก าลังพลในรูปของหน่วยบิน/หน่วย-ชุดปฏิบัติการ/เจ้าหน้าที่
ที่มีความเชี่ยวชาญประเภทต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายร่วมกับต่างประเทศ ซึ่งมีแนวโน้ม  
เพิ่มมากขึ้นอย่างเป็นล าดับ ได้แก่ การรักษาสันติภาพ การช่วยเหลือมนุษยธรรม และการบรรเทาภัยพิบัติ 

 ๒.๓.๔ พันธกิจ 
 ๑) เตรียมความพร้อม  
 กองทัพอากาศต้องเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติภารกิจภายใต้การจัดโครงสร้างก าลังรบ
และส่วนสนับสนุนที่เหมาะสมภายใต้การบริหารจัดการ การฝึกอบรม การพัฒนาก าลังพล และการจัดหาอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ ให้สามารถวางก าลังหน่วยปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ ได้อย่างเต็มความสามารถ โดยกองทัพอากาศ
แบ่งกลุ่มฐานที่ตั้งเป็นฐานบินปฏิบัติการหลัก ฐานบินปฏิบัติการหน้า ฐานบินปฏิบัติการพิเศษ ฐานบิน
ปฏิบัติการส ารอง และสนามบินเฉพาะกิจ รวมถึงการประกอบก าลังที่มีหน่วยตัดสินตกลงใจ โดยมี 
ศูนย์ปฏิบัติการในแต่ละระดับ สามารถบัญชาการและควบคุมตามที่ได้รับมอบอ านาจ เพื่ออ านวยการ
ปฏิบัติการใช้ก าลังทางอากาศทั้งในประเทศและนอกประเทศ  
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 ๒) ใช้ก าลัง  
 กองทัพอากาศมีพันธกิจในการใช้ก าลังทางอากาศในยามปกติ  คือ การเฝ้าตรวจระวังภัย 
ทางอากาศ ซึ่งรวมถึงการควบคุมเส้นทางสัญจรเข้าออกรอบประเทศ ในยามสงคราม กองทัพอากาศต้องพร้อม
ที่จะใช้ก าลังทางอากาศในการด าเนินกลยุทธ์ร่วมกับหน่วยก าลังอื่น ๆ ทั้งในการป้องกันประเทศ การพิทักษ์
ผลประโยชน์แห่งชาติ และการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในทุกระดับ ขณะเดียวกัน กองทัพอากาศพร้อมที่จะใช้
ก าลังทางอากาศ เพื่อการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการสนับสนุน 
งานด้านความมั่นคงภายใน และการแก้ไขปัญหาส าคัญของชาติในยามวิกฤติต่าง ๆ เช่น การต่อต้านอาชญากรรม 
การปราบปรามยาเสพติด การส ารวจและรักษาทรพัยากรธรรมชาต ิการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การบรรเทาสาธารณภัย
อันเกิดจากอุบัติภัยหรือภัยพิบัติจากธรรมชาติ การฟื้นฟูภัยพิบัติ การล าเลียงผู้ป่วยทางอากาศ และการค้นหา
และช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย เป็นต้น 

 ๒.๓.๕ บทบาท หน้าที ่และภารกิจด้านความมั่นคงในมิติอื่น ๆ 
 ๑) มิติไซเบอร์ (Cyber Domain) 
 เท ค โน โลยี ส ารสน เทศและการสื่ อ สารด้ าน เค รือ ข่ ายและอิ น เท อร์ เน็ ต ได้ รั บ 
การพัฒนาอย่างรวดเร็ว รวมทั้งการเกิดขึ้นของภัยคุกคามในมิติไซเบอร์ทั้งในรูปแบบการจารกรรมข้อมูล และ
การโจมตีเพื่อท าลายล้าง ล้วนก่อให้เกิดผลกระทบและความเสียหายในวงกว้าง หลายประเทศมีการจัดตั้ง
หน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง และก าหนดเป็นมิติหนึ่งในการปฏิบัติการด้านความมั่นคงชาติ 
 ยุทธศาสตร์ไซเบอร์เพื่อการป้องกันประเทศ และยุทธศาสตร์ด้านสงครามไซเบอร์ กองทัพไทย 
ก าหนดให้เหล่าทัพต้องมีขีดความสามารถ ดังนี้ 

 การป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์  
 พัฒนาและใช้ประโยชน์จากขีดความสามารถทางไซเบอร์ในการปฏิบัติการทางทหาร 
 ร่วมมือกับหน่วยงานภายในเพื่อการผนึกก าลังป้องกันประเทศ 

 กองทัพอากาศจึงจ าเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถด้านไซเบอร์ ให้มีความพร้อม 
ในการเผชิญกับภัยคุกคามด้านไซเบอร์และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์และนโยบายที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ 
การพัฒนาสู่กองทัพอากาศดิจิตอล (DAF) และกองทัพอากาศที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCAF) จ าเป็นต้อง
พัฒนาระบบเครือข่าย (Network) ให้มีความแข็งแรงและปลอดภัย 
 ๒) มิติอวกาศ (Space Domain) 
 เทคโนโลยีกิจการด้านอวกาศเพื่อความมั่นคงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจากอดีต 
สู่ปัจจุบัน เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมด้าน
ความมั่นคง เช่น การสังเกตการณ์ห้วงอวกาศ การตรวจการณ์ทางอวกาศ และการสื่อสารและโทรคมนาคม 
เป็นต้น ซึ่งสามารถสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจทางด้านความมั่นคงของเหล่าทัพ ทั้งการปฏิบัติการ
ภายในประเทศ และการปฏิบัติการร่วม/ผสมกับต่างประเทศอย่างสมบูรณ์และไร้ขีดจ ากัด  
 การพัฒนากิจการอวกาศของประเทศไทย ประกอบด้วย การพิจารณาและปรับปรุงแนว
ทางการพัฒนากิจการอวกาศของประเทศไทย จัดท าโปรแกรมอวกาศแห่งชาติ ตลอดจนพิจารณาการด าเนิน
โครงการระบบดาวเทียมส ารวจเพื่อการพัฒนา โดยมอบหมายให้กระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยงานหลัก 
ในการพัฒนากิจการอวกาศเพื่อความมั่นคงตามแนวทางการพัฒนากิจการอวกาศของประเทศไทย โดยก าหนด
เป้าหมายให้ใช้อวกาศเป็นพื้นที่ปฏิบัติการด้านความมั่นคง เพื่อพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ บูรณาการ 
และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอวกาศ เพื่อความมั่นคงและสามารถพัฒนาสู่การพึ่งพาตนเอง ตลอดจน 
การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีอวกาศเพื่อความมั่นคงอย่างเพียงพอ  
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 กองทัพอากาศมีความจ าเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถด้านอวกาศ เพื่อให้ตอบรับกับ
สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป และให้สอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนากิจการด้านอวกาศ
ของประเทศและของกระทรวงกลาโหม โดยใช้ขีดความสามารถทางอวกาศในการสังเกตการณ์ห้วงอวกาศ 
(Space Observation) การตรวจการณ์ทางอวกาศ (Space Surveillance) และการป้องกันทางอวกาศ 
(Space Defense) ตลอดจนการสื่อสารและโทรคมนาคมทางอวกาศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ และ 
เพิ่มศักยภาพด้านการรบของกองทัพและของประเทศในภาพรวม  

๒.๔ สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง 
 กระแสโลกาภิวัฒน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  ท าให้บริบท ด้านความมั่นคงของโลก 
มีความสลับซับซ้อนมากขึ้น มีความขัดแย้งในการแสวงหาและครอบครองทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิดภัย
พิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงและส่งผลกระทบเชื่อมโยงในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก ตลอดจนความแตกต่าง  
ทางอุดมการณ์ ความคิด และความศรัทธา สร้างความขัดแย้งระหว่างรัฐต่อรัฐ รัฐกับประชาชน หรือประชาชน
กับประชาชน นอกจากนี้ องค์กรที่ไม่ใช่รัฐ (Non - State Actor) มีบทบาทและอิทธิพลในการชี้น านโยบายมาก
ขึ้น ทั้งในระดับโลก ภูมิภาค หรือภายในรัฐ ทั้งนี้ กองทัพอากาศได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมด้าน 
ความมั่นคงอย่างรอบด้าน รวมทั้งการวิเคราะห์ศักยภาพและขีดความสามารถที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเผชิญกับภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามที่มิใช่ทางทหารในอนาคต 

๒.๕ การวิเคราะห์และการประเมิน 

 ๒.๕.๑ ภูมิศาสตร์ทางทหาร 
  ประเทศไทยมีชายแดนโดยรอบจรดประเทศเพื่อนบ้านและพื้นที่สากล ซึ่งต้องป้องกันประเทศ 
ด ารงเอกราชอธิปไตย และรักษาผลประโยชน์จากภัยคุกคาม ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากภายนอกผ่านพรมแดน โดยแบ่ง
ออกเป็น ๔ ภาค ดังนี้ 
 

 
รูปที่ ๒-๑ ภูมิศาสตร์ทางทหาร 
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ภาคเหนือ  เป็นลักษณะเทือกเขาแนวยาว ทอดจากเหนือลงใต้ ตลอดแนวชายแดนยากต่อ
การบุกทะลวงด้วยก าลังภาคพื้น เส้นทางสัญจรส่วนใหญ่อยู่ตามแนวร่องเขา
เป็นช่วง ๆ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  เป็นพื้นราบ มีแม่น้ าขนาดใหญ่ขวางกั้น เป็นพรมแดนยากต่อการบุกทะลวงด้วย
ก าลังภาคพื้น เส้นทางสัญจรเกิดขึ้นได้ตลอดแนว แต่ต้องอาศัยสิ่งก่อสร้างเป็น
เครื่องมือ 

ภาคตะวันออก  เป็นลักษณะเทือกเขาทอดเป็นพรมแดนสลับพื้นราบ การบุกทะลวงด้วยก าลัง
ภาคพื้นกระท าได้ในลักษณะจ ากัด เส้นทางสัญจรส่วนใหญ่อยู่ตามแนวช่องเขา 

ภาคใต้  เป็นลักษณะชายฝั่งทะเลล้อมรอบ พื้นที่เป็นที่ราบสลับภูเขา การสัญจรสู่พื้นที่
สามารถกระท าได้ตลอดชายฝั่ง  ๒ ด้าน 

 

ภาค 
ช่องทางภาคพ้ืน 

(บก/ทะเล) 
ช่องทางทางอากาศ หมายเหตุ 

ภาคเหนือ 
 

- มีขีดจ ากัดตามอุปสรรค 
จากธรรมชาติ การปิดกั้นตาม
แนวชายแดนส่งผลกระทบน้อย 

- ช่องทางสัญจรโปร่ง  
อาจถูกปิดกั้นโดยเจตนารมณ์
ของฝ่ายตรงข้าม 

- ช่องทางทางอากาศเป็น
จุดเด่นต้องแสวงด ารงไว้ 

ภาค
ตะวันออก 
เฉียงเหนือ 
 

- มีขีดจ ากัดตามอุปสรรค 
จากธรรมชาติ การปิดกั้นตาม
แนวชายแดนส่งผลกระทบน้อย 

- ช่องทางสัญจรโปร่ง  
อาจถูกปิดกั้นโดยเจตนารมณ์
ของฝ่ายตรงข้าม 
 

- ช่องทางทางอากาศเป็น
จุดเด่นต้องแสวงด ารงไว้ 
 

ภาค
ตะวันออก 
 

- มีขีดจ ากัดตามอุปสรรค 
จากธรรมชาติ การปิดกั้นตาม
แนวชายแดนส่งผลกระทบน้อย 

- ช่องทางสัญจรโปร่ง  
อาจถูกปิดกั้นโดยเจตนารมณ์
ของฝ่ายตรงข้าม 
 

- ช่องทางทางอากาศเป็น
จุดเด่นต้องแสวงด ารงไว้ 
 

ภาคใต้ - เป็นช่องทางเสร ีแต่อาจถูกปิด
กั้นโดยก าลังทางเรือและ 
ก าลังทางอากาศ 

- ช่องทางเสรี อาจจ ากัด 
ด้วยการคุกคามจากภายนอก 

- ช่องทางสัญจรทาง
อากาศและทางเรือเป็น
ลักษณะสากล แต่ต้อง
ด ารงความเป็นเสรี
ตลอดเวลา 

    

 ๒.๕.๒ การวิเคราะห์ SWOT 
 ๑) จุดแข็ง 

 มุ่งมั่นและให้ความส าคัญกับการขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์ ทอ.อย่างต่อเนื่องและจริงจัง 
 อาวุธยุทโธปกรณ์และระบบปฏิบัติการต่างๆ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (Leading-edge) 
 ก าลังพลด้านการรบมีความเข้าใจและประสบการณ์ในการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่าย 

เป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operations) ในระดับยุทธการและยุทธวิธี 
 ก าลังพลบางส่วนมีความรู้และประสบการณ์ในการปรับปรุงอากาศยานและการผลิต 

อ.ไร้นักบิน ซึ่งใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีมาตรฐานรองรับอย่างเป็นระบบ 
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 โครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่ายมีศักยภาพ คุณภาพ และมีความพร้อมรองรับ 
ในการปฏิบัติภารกิจในปัจจุบัน 

 มีโครงข่ายสื่อสารครอบคลุมพื้นที่ในการปฏิบัติภารกิจทางยุทธการ และสามารถจัดตั้ง
เครือข่ายเพื่อการปฏิบัติภารกิจในพื้นที่เป้าหมายได้ 

 มีทรัพยากร Sensor ที่ทันสมัยสามารถสนับสนุนการแก้ไขปัญหาส าคัญของชาติได้ 
ทั้งในส่วนของ Airborne Sensor, Ground Sensor และ Space Surveillance  

 มีทรัพยากรและพื้นที่/ห้วงอากาศ เพื่อใช้ในการปฏิบัติการการบิน การทดสอบ และ
การทดลอง ซึ่งหน่วยงานอื่นไม่มี 
 ๒) จุดอ่อน 

 อาวุธยุทโธปกรณ์บางส่วนมีอายุการใช้งานสูงและใช้เทคโนโลยีดั้งเดิม ซึ่งต้องด ารงขีด
ความสามารถให้สามารถปฏิบัติการได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีค่าใช้จ่ายสูงมากกว่าปกติ 

 การส่งก าลังบ ารุงรูปแบบใหม่ๆ ซึ่งมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น แต่ก าลังพลที่มี 
ความเข้าใจอย่างแท้จริง มีจ านวนไม่เพียงพอ ท าให้ไม่สามารถขับเคลื่อนการส่งก าลังบ ารุงรูปแบบใหม่ ๆ 
กับอากาศยานที่ ทอ.เพิ่งจัดหาได้ 

 ก าลั งพลส่วนกลาง (ระดับ น.ต .-น.ท .) ขาดแคลน ในขณะที่ ภาระงานหรือ 
ความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น เช่น การด าเนินการตาม พ.ร.บ.ใหม่ๆ การด าเนินการตามร่างยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
และ แผนการปฏิรูปประเทศ ซึ่งต้องการก าลังพลที่มีความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อน 

 ก าลังพลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะของสายวิทยาการหลัก (ช่าง/สื่อสาร/สรรพวุธ) เช่น 
วิศวกรอากาศยาน วิศวกรซอฟแวร์ วิศวกรคอมพิวเตอร์ มีจ านวนไม่เพียงพอต่อการด ารงขีดความสามารถ 
และขาดความรู้เชิงลึกส าหรับเทคโนโลยีที่ทันสมัย (Leading-edge) 

 ความไม่ชัดเจนของแนวความคิดในการปฏิบัติภารกิจของงานใหม่ ส่งผลต่อความเข้าใจ
ของผู้ก ากับดูแล ผู้ปฏิบัติงาน และสายวิทยาการ 

 โครงสร้างไม่ครอบคลุมภาระงานใหม่ ซึ่งเกิดจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือเกิด
จากปัจจัยภายนอก เช่น พ.ร.บ.ใหม่ๆ  

 กฎระเบียบไม่ เอื้อให้ เกิดการพัฒนาหรือการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงาน
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย 
 ๓) โอกาส 

 เทคโนโลยีสมัยใหม่มีความก้าวหน้าสูงและเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถ
ประยุกต์ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติภารกิจมากยิ่งขึ้น เช่น Big Data, AI 
(Artificial Intelligence), Nano Technology หรือ Robot เป็นต้น 

 แนวโน้มความร่วมมือและความสัมพันธ์ทางการทหารระหว่างกองทัพอากาศอาเซียน 
มีมากยิ่งขึ้น ทั้งในส่วนการแลกเปลี่ยนการเยือน การเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ซึ่งจะลดโอกาสในการเกิดความขัดแย้ง 

 กองทัพอากาศในภูมิภาคที่ใช้อาวุธยุทโธปกรณ์แบบเดียวกันมีมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นโอกาส
ในการสร้างความร่วมมือของกลุ่มผู้ใช้งาน (User Groups) เพื่อเรียนรู้และแบ่งปันประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ 
เช่น การฝึก การซ่อมบ ารุง และการส่งก าลังบ ารุง เป็นต้น 

 การยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่ยุค “ไทยแลนด์ 4.0”โดยการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิ เศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor) ซึ่ งก าหนดให้ อุตสาหกรรมการบิน 
เป็นอุตสาหกรรมที่ได้รับการส่งเสริม 
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 การขยายตัวของการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพด้านการบินและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมีมากยิ่งขึ้น  

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

 การจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์มีความซับซ้อน เช่น มีการก ากับการส่งออก มีการก ากับ
การใช้งานกับ Third Party และบริษัท/ประเทศผู้ผลิตมีสิทธิที่จะปฏิเสธในการสนับสนุน/ขายอาวุธได้ ซึ่งเป็นผล
จากการครอบง าทางเทคโนโลยีของบริษัท/ประเทศผู้ผลิต 

 อาวุธยุทโธปกรณ์ของ ทอ.ยังต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ราคาค่อนข้างสูง 
มีลิขสิทธิ์ที่จ ากัดระยะเวลาใช้งาน ส่งผลให้มีข้อจ ากัดในการใช้งานและการพัฒนา 

 บทบาทของเครื่องมือ/สื่อสังคมออนไลน์ ส่งผลให้การสื่อสารหรือการรับรู้สู่สาธารณะ 
(Communication and Perception) มีความรวดเร็วและความอ่อนไหวสูง ซึ่งจะเกิดผลกระทบเชิงลบได้ง่าย 

 การหาแหล่งในการดูแลหรือซ่อมบ ารุงอาวุธยุทโธปกรณ์ซึ่ งใช้เทคโนโลยีดั้งเดิมหรือ
เทคโนโลยีที่ล้าสมัยแล้ว (Obsolete Technology) กระท าได้ยากและมีราคาสูง 

 ระบบ Computer และระบบสื่อสารถูกน ามาใช้งานเป็นหลักในการปฏิบัติงานและ
การปฏิบัติการรบ ซ่ึงมีความอ่อนไหวต่อการถูกโจมตี 

 บทบาทและภารกิจของกองทัพเพิ่มสูงขึ้น แต่งบประมาณมิได้เพิ่มเป็นสัดส่วน 
ตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น 
 
 

************** 
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บทที่ ๓  วิสัยทัศน ์และการพัฒนากองทัพอากาศ 
 
การพัฒนากองทัพอากาศต้องค านึงถึงความสอดคล้องกับธรรมชาติ คุณลักษณะ และข้อจ ากัดของก าลัง

ทางอากาศ รวมทั้งทรัพยากรที่มีในครอบครอง เทคโนโลยีที่ใช้งาน และพันธมิตร โดยมุ่งหวังที่จะสร้าง
กองทัพอากาศให้มีความสามารถในการปฏิบัติการทางอากาศตามที่ก าหนดในหลักนิยมปฏิบัติการ ได้แก่ 
การปฏิบัติการทางอากาศยุทธศาสตร์ การปฏิบัติการทางอากาศยุทธวิธี และการป้องกันทางอากาศ  
โดยขีดความสามารถหลักที่ กองทัพอากาศต้องด ารงไว้และมิอาจละเลยได้  คือ ขีดความสามารถ 
ในการปฏิบัติการทางอากาศ  เพื่อป้องกันราชอาณาจักรและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ เนื่องจาก 
เป็นขีดความสามารถหลัก ซึ่งมีเพียงกองทัพอากาศเพียงส่วนราชการเดียวที่มีภารกิจและศักยภาพทีจ่ะด าเนินการได้  

นอกจากการปฏิบัติการในมิติทางอากาศ (Air Domain) กองทัพอากาศตระหนักถึงภัยคุกคามรปูแบบใหม่
ที่เพิ่มจ านวนขึ้นอย่างรวดเร็วในมิติอื่น ๆ ได้แก่ มิติไซเบอร์ (Cyber Domain) และมิติอวกาศ (Space Domain) 
ดังนั้น จึงมีความจ าเป็นต้องพัฒนาขีดความสามารถในมิติดังกล่าวเพิ่มเติม โดยยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ได้ก าหนดแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถในมิติไซเบอร์ (Cyber Domain) รวมทั้ง
การริเริ่มและวางรากฐานส าคัญในการพัฒนาขีดความสามารถในมิติอวกาศ (Space Domain) เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติการในมิติทางอากาศ (Air Domain) และเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยคุกคามในมิติดังกล่าว
ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต  

๓.๑ วิสัยทัศน์  
 การก าหนดวิสัยทัศน์ต้องมีความชัดเจน ความท้าทาย และความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติ ตลอดจนระบุ
กรอบระยะเวลาในการพัฒนาที่ชัดเจน และสามารถประเมินผลได้ โดยยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ยังคงด ารงความมุ่งหมายในการพัฒนาสู่  

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

 กองทัพอากาศชั้นน าในภูมิภาค หมายถึง กองทัพอากาศที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีขีดความสามารถที่เพียงพอในทุกมิติ มีการพัฒนาเท่าทันการเปลี่ยนแปลง
ของสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง เทคโนโลยี และภัยคุมคาม ทั้งในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
ตลอดจนเป็นกองทัพอากาศที่มีขีดความสามารถระดับ ๑ ใน ๓ ของภูมิภาคอาเซียน    

๓.๒ แนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 
 กอ งทั พ อ าก าศ เชื่ อ มั่ น ว่ าก ารป ฏิ บั ติ ก ารที่ ใช้ เค รื อ ข่ าย เป็ น ศู น ย์ ก ล าง (NCO) จ ะท า ให้ 
การปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งเป็นการเพิ่มความรวดเร็วของวงรอบการตัดสินใจ 
(Observe- Orient-Decide-Act : OODA Loop) โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร (Information) และ
ความตระหนักรู้สถานการณ์  (Situation Awareness) ร่วมกันผ่ านระบบเครือข่าย (Network) ที่ มี
ประสิทธิภาพ ท าให้ผู้บังคับบัญชามีข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน สามารถตัดสินตกลงใจและสั่งการไปยังผู้ปฏิบัติ/
หน่วยปฏิบัติ (Shooter) ได้ถูกต้องและทันเวลา นอกจากนี้ ข้อมูลข่าวสารและความตระหนักรู้สถานการณ์
ร่วมกัน ยังช่วยเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ผู้ปฏิบัติ/หน่วยปฏิบัติเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณ สามารถปฏิบัติภารกิจ  
ได้หลากหลาย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
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 ดั งนั้ น  ยุท ธศาสตร์ กองทั พ อากาศ  ๒๐  ปี  (พ .ศ .๒๕๖๑  - ๒๕๘๐ ) จึ งมุ่ ง เน้ นการพัฒ นา  
๓ มิติส าคัญ เพื่อรองรับการพัฒนาการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (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) 

 
รูปที่ ๓ - ๑ การพัฒนาการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง 

 
กองทัพอากาศยังจ าเป็นต้องพัฒนาองค์กรในภาพรวมให้มีความทันสมัยโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการปฏิบัติงาน ดังนั้น เพื่อให้สามารถพัฒนาเป็นกองทัพอากาศดิจิตอล (DAF) 
และกองทัพอากาศที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCAF) ได้อย่างแท้จริง โดยสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิตอล และ
แนวความคิดการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) ในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ 
ตามกฎหมาย และตามที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถมุ่งสู่ “กองทัพอากาศชั้นน าในภูมิภาค” 
ได้อย่างเป็นรูปธรรม ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) จึงก าหนดแนวทางการพัฒนา
ออกเป็น ๒ ส่วน  

Human & 
Behavior

C2

Network

Platform
Weapon

Ground Defense

Sense Response

Decide

Telecommunication
Computer Network
Tactical Data Link

War Room
AOC

ShootersSensors

Intelligence
Surveillance

Target Acquisition
Reconnaissance

Human

Support &
Service

FIBER OPTIC

       

        

       

     

          

       

         
        

     
        

          

      

               

           
        

       

      

        

      

        
       

       

          

         

           

                            

           

     
              

      

         

               

        
        

        

       

               

     

    

             

               

         

       

       

                
(      )

           
             

           

                         

             

MILCOM  LINK

        

         

           

    

MICROWAVE (PDH)

   .

        

         

        

       

TDL

Link-T

JOC

AFOC 

AOC - SOC

GOC

WWR

Ground based radars

AEW and RWR systems

Recce/surveillance a/c

SIGINT

UAS

Humint

Fighter/Strike a/c

Transport

CSAR

Air-to-Air armament

Air-to Ground armament

Air-to-Surface armament

Operational Support System

Electronic Warfare

 ICT Mgmt

 ICT security

Backbone Network

Access Network

Tactical Data Link 

Radio system

War fighter such 

as pilot , fighter 

controller, high 

skilled workforce

Joint Logistics

Logistics

Airworthiness

Test &training facility

Air Base System

Cyber Space

Cyber Defense

Cyber Intelligence

Cyber Offense

Space Observation

Space Surveillance 

Space Defense



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

 

- ๑๙ - 
 

 ๓.๒.๑ ก า ร เส ริ ม ส ร้ า ง ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ก อ งทั พ อ า ก า ศ ใน ส่ ว น ที่ เกี่ ย ว ข้ อ ง กั บ 
การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางโดยตรง (RTAF NCO Combat Related Function) 

การพัฒนากองทัพอากาศในส่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนากองทัพอากาศมุ่งสู่กองทัพอากาศที่ใช้
เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCAF) โดยมุ่งเน้นการพัฒนาองค์ประกอบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการที่ใช้
เครือข่ายเป็นศูนย์กลางโดยตรง (RTAF NCO Combat Related Function) ซึ่งท าหน้าที่ปฏิบัติการในส่วนหน้า 
(Front Line Operations) รวมทั้งการพัฒนาขีดความสามารถในมิติไซเบอร์ (Cyber Domain) และการริเริ่ม
และวางรากฐานการพัฒนาขีดความสามารถในมิติอวกาศ (Space Domain)  

การก าหนดกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มผู้ปฏิบัติส าหรับการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง
โดยตรงอย่างชัดเจน ท าให้กองทัพอากาศสามารถพัฒนาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยจัดท า 
“แผนพัฒนาขีดความสามารถการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางของกองทัพอากาศ” ให้สอดคล้อง
และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) โดยก าหนด
รายละเอียดของโครงการ แผนงาน และงบประมาณที่เกี่ยวข้อง 

การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศในส่วนนี้ จ าเป็นต้องพิจารณาแนวทาง 
การปรับปรุงโครงสร้างกองทัพอากาศเพื่อรองรับการปฏิบัติงานในอนาคตให้เหมาะสม รวมทั้งสรรหาและ
พัฒนาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ เช่น 

 

 
รูปที่ ๓ - ๒ RTAF NCO Combat Related Function 

 
 ๑) บุคลากรด้านการบัญชาการและควบคุม (C2) 

 Decision Maker 
 Fighter Controller 

 ๒) บุคลากรด้านระบบตรวจจับ (Sensor)  
 Radar Operator 
 UAS Internal Pilot 
 UAS External Pilot 
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 ๓) บุคลากรด้านผู้ปฏิบัติ (Shooter) 
 Pilot : System Manager & Tactical Decision Maker 
 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) 
 Software Engineer 

 ๖) บุคลากรที่มีความช านาญหรือเชีย่วชาญพิเศษเฉพาะ (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  การพั ฒ นากองทั พ อากาศให้ ทั นสมั ย โดยประยุ ก ต์ ใช้ เทค โน โลยี ส ารสน เทศ 
แ ล ะ ก า ร สื่ อ ส า ร เพื่ อ ส นั บ ส นุ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น  ( RTAF Organization and Management 
Modernization) 

การพัฒนาขีดความสามารถกองทัพอากาศในส่วนนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนากองทัพอากาศ 
ในภาพรวมให้มีความทันสมัย สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุน 
การปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อมุ่งสู่กองทัพอากาศดิจิตอล การพัฒนาในส่วนนี้ที่มิได้เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) โดยตรง แต่เป็นการพัฒนาการปฏิบัติงานในส่วนอื่น ๆ ซึ่งมี
ความส าคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO)  

รายละเอียดของโครงการ แผนงาน และงบประมาณที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนากองทัพอากาศ 
ในส่วนนี้จะระบุใน “แผนแม่บทกองทัพอากาศ” เช่น 

๑) แผนแม่บทด้านก าลังพล  
๒) แผนแม่บทด้านการข่าว 
๓) แผนแม่บทด้านยุทธการและการฝึก 
๔) แผนแม่บทด้านส่งก าลังบ ารุง 
๕) แผนแมบ่ทด้านกิจการพลเรือน 
๖) แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๗) แผนแม่บทด้านการวิจัยและพัฒนา เป็นต้น 
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 ๓.๒.๓ ทิศทางการพัฒนากองทัพอากาศในแต่ละระยะ 
 การพัฒนากองทัพอากาศตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 

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

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

 
ตารางที่ ๓ - ๒ ทิศทางการพัฒนามิติอวกาศ (Space Domain) 

 
 

๓.๓  แผนที่ยุทธศาสตร์ 
 การก าหนดแผนที่ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ใช้หลักการวางแผนทางทหาร Ends Ways และ Means 
มาเป็นแกนหลักในการพัฒนาบนพื้นฐานของความสอดคล้องกับธรรมชาติของกองทัพอากาศ โดยวิเคราะห์ 
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จากที่มาของขอบเขตการด าเนินการตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๕ มาตรา ๕๒ 
(ดังรูปที่ ๓ – ๔)  แล้วจึงก าหนดแผนทียุ่ทธศาสตร์กองทัพอากาศ (ดังรูปที่ ๓ – ๔)  
 

 
รูปที่ ๓ - ๓ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ มาตรา ๕๒  

และ ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ตามยุทธศาสตร์กองทพัอากาศ 

 
รูปที่ ๓ - ๔ แผนที่ยุทธศาสตรก์องทัพอากาศ 

 
 

************** 
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Strategic
Themes

Ways

Means

  พิทักษ์รักษาและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

2 เสริมสร้างสมรรถนะและความ
พร้อมในการป้องกันประเทศ

3 รักษาความมั่นคง
ของรัฐ

ประชาชน 
กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชน 
กลุ่มเป้าหมาย 
พื้นที่เป้าหมาย

ภัยคุกคาม
ภายใน
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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 ประเด็นยทุธศาสตร ์

 

๔.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
นโยบายด้านความมั่นคงก าหนดให้รัฐมีหน้าที่ในการจัดเตรียมก าลังทหารและยุทโธปกรณ ์เพื่อพิทักษ์รักษา

ไว้ซึ่ งสถาบันพระมหากษัตริย์  กองทัพอากาศในฐานะหน่วยงานทางทหารหน่วยงานหนึ่ งภายใน
กระทรวงกลาโหม ซึ่งถูกจัดตั้งเพื่อตอบสนองหน้าที่ของรัฐ จึงมีหน้าที่ส าคัญในการเตรียมก าลังกองทัพอากาศ
และด าเนินการเกี่ยวกับการใช้ก าลังกองทัพอากาศเพื่อพิทักษ์รักษา และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 
ตลอดจนสนับสนุนภารกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 เป้าหมายยุทธศาสตร์ : 

 สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ 

 กลยุทธ์ที่ ๑.๑  ถวายความปลอดภัย 
 วัตถุประสงค์ 

 เพื่อถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ตัวชี้วัด 

 ๑. ความส าเร็จของกองทัพอากาศในการจัดอากาศยานพระราชพาหนะ/พระที่นั่ง และ 
สิ่งอ านวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างปลอดภัยทั้งด้านการบินและการรักษา
ความปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพอากาศอย่างสมพระเกียรติ และตามพระราชประสงค์ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 กรมยุทธการทหารอากาศ 
 กรมข่าวทหารอากาศ 

 กลยุทธ์ย่อย 
 ๑.๑.๑ ถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ๑.๑.๒ เตรียมเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะให้มีความพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติ

พระราชกรณียกิจตลอดเวลา 

 กลยุทธ์ที่ ๑.๒  เทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 วัตถุประสงค์ 

 เพื่อเทิดทูนและป้องกันมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 เพื่อให้ก าลังพลกองทัพอากาศ ครอบครัว และประชาชน มีความรักชาติ ศาสนา

พระมหากษัตริย์ 
 ตัวชี้วัด 

 ๑. จ านวนกิจกรรมที่ด าเนินการเทิดพระเกียรติเปรียบเทียบกับแผนการเทิดทูนพระมหากษัตริย ์
 ๒. ร้อยละของผู้เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์

ทางสื่อออนไลน์ที่ผ่านเกณฑ์เทียบกับผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด 
 ผู้รับผิดชอบ 

 กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 
 กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ 
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 กลยุทธ์ย่อย 
 ๑.๒.๑  สนับสนุนและจัดกิจกรรมอันแสดงออกถึงความจงรักภักดี  เทิดทูนและปกป้องสถาบัน

พระมหากษัตริย์ อย่างสมพระเกียรติ 
 ๑.๒.๒  การพัฒนาบุคลากรของหน่วยเกี่ยวข้องของกองทัพอากาศให้มีความรู้ความเข้าใจ 

เกี่ยวกับการป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ทางสื่อสังคมออนไลน์ 
 ๑.๒.๓  ด าเนินมาตรการปลูกฝังค่านิยม ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และแสดงออก

ถึงความจงรักภักดี เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสมพระเกียรติ 
 ๑.๒.๔  ระดมทรัพยากรของกองทัพอากาศและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุน

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ส่งเสริมให้ข้าราชการและหน่วยงานของกองทัพอากาศ เรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเผยแพร่สู่ประชาชนทั่วไป 

๔.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างสมรรถนะและความพร้อมในการป้องกันประเทศ 
 กองทัพอากาศต้องเผชิญกับความท้าทายทั้งด้านการรบและมิใช่การรบ โดยภัยคุกคามมีโอกาสเกิดขึ้น 
ในลักษณะจ ากัดในห้วงเวลาสั้น ๆ เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน และมีสิ่งบอกเหตุในระยะเวลากระชั้นชิด ดังนั้น 
เพื่อให้การเตรียมก าลังทางอากาศมีความพร้อมในการป้องกันประเทศได้ทันที และสามารถเผชิญกับภัยคุกคาม
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องเตรียมก าลังทางอากาศทุกด้านให้เพียงพอ ใกล้เคียงกับก าลังทางอากาศที่ใช้ใน 
การปฏิบัติการจริงมากที่สุด โดยก าหนดผู้มีส่วนได้เสียหลักและกลุ่มเป้าหมายส าคัญในยุทธศาสตร์ที่ ๒ คือ 
ประชาชนในทุกภาคส่วน กองทัพไทย และประเทศในกลุ่มอาเซียน  
 เป้าหมายยุทธศาสตร์ : 

 กองทัพอากาศมีสมรรถนะและความพร้อม ตลอดจนสามารถผนึกก าลังร่วมกับเหล่าทัพอื่น 
ในการป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 

 กลยุทธ์ที่ ๒.๑ เสริมสร้างขีดความสามารถการบัญชาการและควบคุม (Command and Control) 
 วัตถุประสงค์ 

 การบัญชาการและควบคุมที่สามารถเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลอย่างครบถ้วน ถูกต้อง 
ทันสมัย เพื่อการหยั่งรู้สถานการณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Total Situation Awareness) อันจะเป็นเครื่องมือส าหรับ
ผู้บังคับบัญชาในการวางแผน อ านวยการ ควบคุม และบังคับบัญชาการใช้ก าลังทางอากาศในการปฏิบัติการรบ
และการปฏิบัติการที่มิใช่การรบ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่การบัญชาการและควบคุมแบบ Multi-
Node Redundancy หมายถึง หน่วยบัญชาการและควบคุมสามารถเคลื่อนที่เปลี่ยนต าแหน่งที่ตั้งไปยัง 
พื้นที่อื่น ๆ ซึ่งมีระบบเครือข่ายรองรับและสามารถปฏิบัติภารกิจการบัญชาการและควบคุมทดแทน  
หน่วยบัญชาการและควบคุมหลักได้โดยสมบูรณ์  
 ตัวชี้วัด 

 ๑. ระดับความพร้อมของระบบบัญชาการและควบคุม 
 ๒. ระดับความส าเร็จของการบัญชาการและควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศใน 

การปฏิบัติการรบ และการปฏิบัติการที่มิใช่การรบ 
 ๓. ระดับความส าเร็จของระบบบัญชาการและควบคุมของกองทัพอากาศที่สามารถเชื่อมโยง

กับระบบบัญชาการและควบคุมของกองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔. ร้อยละของหน่วยในระบบบัญชาการและควบคุมที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
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 ผู้รับผิดชอบ :  
 กรมยุทธการทหารอากาศ 
 กรมก าลังพลทหารอากาศ 
 กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 กลยุทธ์ย่อย 
 ๒.๑.๑ พัฒ นาการบัญชาการและควบคุม ในลักษณ ะ  System of System เพื่ อ ให้ มี 

ความพร้อมใช้งานตลอดเวลา โดยต้องสามารถบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นเครือข่ายทั้งด้านการรบและ
สนับสนุนการรบ และต้องสามารถตอบสนองการบัญชาการและควบคุมในระดับ Near Real Time 

 ๒.๑.๒ พัฒนาหน่วยบัญชาการรบในระบบบัญชาการและควบคุม ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการ
กองทัพอากาศ (Air Force Operation Center) ศูนย์ยุทธการทางอากาศ (Air Operation Center) 
ศูนย์ยุทธการภาคพื้น (Ground Operation Center) ห้องบัญชาการรบ (War Room) และศูนย์ปฏิบัติการกองบิน 
(Wing War Room) โดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอล และต้องสามารถเชื่อมโยงข้อมูลการปฏิบัติการระหว่างกันได้
ตลอดเวลาภายใต้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของกองทัพอากาศ 

 ๒.๑.๓ พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลยุทธการกองทัพอากาศให้ เป็นส่วนหนึ่ ง ของ 
การบัญชาการและควบคุม เพื่อสนธิข้อมูลดิจิตอลในภาพรวมทั้งระบบ โดยเฉพาะข้อมูลจากระบบตรวจจับ 
(Sensor)  โดยบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลจากอากาศยาน สถานีเรดาร์ภาคพื้น และชุดสถานีเรดาร์เคลื่อนที่ 
ข้อมูลสถานภาพความพร้อมรบ ข้อมูลด้านการข่าวและแฟ้มเป้าหมาย เพื่อให้การตัดสินใจของผู้บัญชาการ 
อยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้องและครอบคลุม 

 ๒.๑.๔ เชื่อมโยงระบบตรวจจับ (Sensor) ที่จ าเป็นเข้ากับการบัญชาการและควบคุม โดยให้
ความส าคัญกับระบบตรวจจับ (Sensor) ในการปฏิบัติการรบและการปฏิบัติการที่ไม่ใช่การรบ ตามล าดับ 
ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูลเครือข่ายของระบบสนับสนุนการรบ โดยเฉพาะข้อมูลสนับสนุนที่มีนัยส าคัญต่อการ
ตัดสินตกลงใจในการบัญชาการและควบคุม 

 ๒.๑.๕ ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบัญชาการและควบคุม เพื่อพัฒนา
ระบบให้มีความเสถียร (Stability) และความอยู่รอด (Survivability) ทั้งนี้ ต้องพัฒนาเจ้าหน้าที่สายวิทยาการ
ของกองทัพอากาศทั้งในระยะสั้นและระยะกลาง ให้มีขีดความสามารถในการใช้งาน ซ่อมบ ารุง ปรับปรุง 
ตลอดจนวิจัยและพัฒนาซอฟแวร์ของการบัญชาการและควบคุมได้เอง 

 ๒.๑.๖ ก าหนดแนวทางการเชื่อมโยงการบัญชาการและควบคุมของกองทัพอากาศ เข้ากับการ
บัญชาการและควบคุมของกองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพ ตลอดจนแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูล  
ที่จ าเป็นจากระบบอื่น ๆ ของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องอยู่ภายใต้มาตรฐานการรักษา
ความปลอดภัยของกองทัพอากาศ พร้อมทั้งก าหนดแนวทางการพัฒนาก าลังพลร่วมกันระหว่างเหล่าทัพ 

 ๒.๑.๗ ก าหนดระดับการบัญชาการและควบคุม (C2 Level) และพื้นที่รับผิดชอบ (Area of 
Responsibility) ตลอดจนแนวทางในการบริหารจัดการให้ชัดเจน รวมทั้งการก าหนดรูปแบบมาตรฐานของ
ข้อมูลในการบูรณาการข้อมูลของการบัญชาการและควบคุมของกองทัพอากาศ 

 ๒.๑.๘ บูรณาการข้อมูลระหว่างการบัญชาการและควบคุมกับระบบอาวุธในการป้องกันทางอากาศ 
เพื่อรับ - ส่งข้อมูลส าคัญที่จ าเป็นในการป้องกันทางอากาศไปยังผู้ปฏิบัติ /หน่วยปฏิบัติด้วยความรวดเร็ว 
ถูกต้อง และโดยอัตโนมัติ อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันทางอากาศ 
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กลยุทธ์ที่ ๒.๒ เสริมสร้างขีดความสามารถระบบตรวจจับ (Sensor) 
 วัตถุประสงค์ 

 ระบบตรวจจับที่มีคุณภาพและจ านวนที่เหมาะสม เพียงพอ และมีระบบส ารองเพื่อใช้งาน
ทดแทนกันได้ มีขีดความสามารถในการแสวงหาข้อมูลในทุก ๆ ความต้องการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลในรูปแบบ
ดิจิตอลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา อีกทั้งสามารถบูรณาการข้อมูลทั้งหมดให้อยู่ในรูปแบบข้อมูล 
ที่ชาญฉลาด (Smart Information) รวมทั้งกระบวนการ (Process) ในการผลิตข้อมูลให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้ใช้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติการรบและการปฏิบัติการที่มิใช่การรบ ทั้งนี้ ต้องสามารถรองรับการ
ปฏิบัติการร่วมกับระบบตรวจจับ (Sensor) ของกองบัญชาการกองทัพไทย เหล่าทัพ และหน่วยงานอื่น 
ที่เกี่ยวข้องภายใต้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของกองทัพอากาศ 
 ตัวชี้วัด 

 ๑. ระดับขีดความสามารถของระบบตรวจจับ (Sensor) ในระดับยุทธศาสตร์และยุทธวิธี  
 ๒. ร้อยละของพื้นที่ในประเทศและพื้นที่เป้าหมายในการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 

(Geographic Information System) 
 ๓. ร้อยละของระบบตรวจจับ (Sensor) ของกองทัพอากาศ กองบัญชาการกองทัพไทย เหล่าทัพ 

และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่ระบบเครือข่ายของกองทัพอากาศภายใต้มาตรฐานการ
รักษาความปลอดภัยของกองทัพอากาศ 
 ผู้รับผิดชอบ :  

 กรมข่าวทหารอากาศ 
 กรมก าลังพลทหารอากาศ 
 กรมยุทธการทหารอากาศ 
 กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ 

 กลยุทธ์ย่อย 
 ๒.๒.๑ ปรับปรุงขีดความสามารถระบบตรวจจับให้รองรับการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่าย 

เป็นศูนย์กลาง ทั้ งนี้  ต้องมีความพร้อมและสามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายเดิมและเครือข่ายใหม่ของ
กองทัพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๒.๒.๒ ปรับปรุงขีดความสามารถของระบบตรวจจับของอากาศยาน โดยต้องตอบสนองต่อ
ความต้องการ และให้ความส าคัญกับภารกิจการปฏิบัติการรบและการปฏิบัติการที่มิใช่การรบ ตามล าดับ 

 ๒.๒.๓ เพิ่มประสิทธิภาพ คุณภาพ และระบบรักษาความปลอดภัยของเรดาร์ภาคพื้น โดยจัดล าดับ
ความส าคัญในการปรับปรุงระบบการป้องกันภัยสถานีเรดาร์ 

 ๒.๒.๔ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานข้อมูลอุตุนิยมวิทยา โดยการเชื่อมโยงและแสดงผลข้อมูล
ด้านอุตุนิยมวิทยาให้กับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด 

 ๒.๒.๕ พัฒนาระบบการบูรณาการข้อมูลที่ได้จากระบบตรวจจับ และกระบวนการให้สามารถ
ใช้ประโยชน์ตามความต้องการของผู้บังคับบัญชาและผู้ใช้งาน 

 ๒.๒.๖ พัฒนา สร้าง และปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information 
System : GIS) ให้ทันสมัย (Update) อยู่เสมอ โดยต้องมีการจัดเก็บฐานข้อมูลที่เป็นระบบ เพื่อให้สามารถ
เรียกใช้งาน (Availability) ได้ตามความต้องการของหน่วยปฏิบัติหรือผู้ใช้งาน 
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 ๒.๒.๗  ก าหนดแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลที่ส าคัญและจ าเป็นจากระบบตรวจจับ (Sensor) 
ของกองบัญชาการกองทัพไทย เหล่าทัพ และหน่วยงานอื่นที่ เกี่ยวข้องภายใต้มาตรฐานการรักษาความ
ปลอดภัยของกองทัพอากาศ 

 กลยุทธ์ที่ ๒.๓  เสริมสร้างขีดความสามารถผู้ปฏิบัติ/หน่วยปฏิบัติ (Shooter) 
 วัตถุประสงค์ 

 ผู้ปฏิบัติ/หน่วยปฏิบัติที่มีความชาญฉลาด (Smart Platform)มีขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติการรบและการปฏิบัติการที่มิใช่การรบ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย (State of the Art Weapons)  
เพื่อให้มีอ านาจการท าลาย (Fire Power) มีความแม่นย า (Precision) มีความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ 
จากระยะไกล (Stand-off) และ/หรือเกินระยะสายตา (Beyond Visual Range) และมีระบบป้องกันตนเอง 
รวมทั้งรองรับการใช้งานอาวุธสมรรถนะสูงที่ทันสมัย  โดยต้องสามารถบูรณาการและเชื่อมโยงเข้าสู่ 
การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) ของกองทัพอากาศ อีกทั้งต้องมีความพร้อมในการเชื่อมโยงกับ 
เครือข่ายของกองบัญชาการกองทัพไทย เหล่าทัพ และฝ่ายพลเรือนที่เกี่ยวข้อง 
 ตัวชี้วัด 

 ๑. ร้อยละความพร้อมปฏิบัติการของอากาศยานรบหลักที่สามารถปฏิบัติภารกิจตามแนวทาง 
การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO)  

 ๒. ร้อยละของประเภทอาวุธหลักที่มีขีดความสามารถในระดับที่แม่นย า (Precision) และ
ปฏิบัติภารกิจจากระยะไกล (Stand-off) 

 ๓. ร้อยละความพร้อมปฏิบัติการของอากาศยานเพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมา 
 ๔. ระดับความส า เร็จของการพัฒ นาขีดความสามารถระบบต่ อต้ านอากาศยาน 

ไร้คนขับ เพื่อป้องกันฐานที่ตั้งของกองทัพอากาศ 
 ผู้รับผิดชอบ :  

 กรมยุทธการทหารอากาศ 
 กรมก าลังพลทหารอากาศ 
 กรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ 

 กลยุทธ์ย่อย 
 ๒.๓.๑  เตรียมและพัฒนายุทโธปกรณ์หลักภาคอากาศที่ทันสมัย (State of the Art 

Weapons) ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ให้มีความพร้อมสอดรับกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม ทั้ง 
ในภารกิจการรบและการปฏิบัติการอื่น ๆ ที่มิใช่การรบ ทั้งนี้ ต้องมีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ 
ตามแนวทางการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO)   

 ๒.๓.๒ เตรียมและพัฒนายุทโธปกรณ์หลักภาคพื้นที่มีอยู่ในปัจจุบัน ให้สามารถรองรับ 
การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) และพัฒนาระบบการป้องกันภัยทางอากาศภาคพื้น (GBAD) 
ในทุกฐานบินทั่วประเทศให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) โดยให้
ความส าคัญกับ ฐานบินปฏิบัติการหลัก ฐานบินปฏิบัติการพิเศษ และฐานบินปฏิบัติการหน้า ตามล าดับ 

 ๒.๓.๓ พัฒนาระบบอาวุธและอาวุธหลักภาคอากาศและภาคพื้นให้มีอ านาจการท าลาย 
(Fire Power) ตามความต้องการ มีความแม่นย า (Precision) สามารถปฏิบัติภารกิจจากระยะไกล (Stand-off) 
และ/หรือนอกสายตา (Beyond Visual Range) รวมทั้งรองรับการใช้งานอาวุธสมรรถนะสูงที่ทันสมัย 
ตลอดจนบริหารจัดการอาวุธวิกฤต ให้มีความพอเพียงและเหมาะสมตามสถานการณ์ 
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 ๒.๓.๔ เส ริ ม ส ร้ า งขี ด ค วามส าม ารถบุ ค ล าก ร ใน ส่ วน ก าลั งรบ และพั ฒ น าระบ บ 
การฝึก/การจ าลองการฝึก และระบบการตรวจสอบ/ประเมินการฝึก เพื่อให้บุคลากรในส่วนก าลังรบ (War 
Fighter) มีระดับความรู้และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติภารกิจตามแนวทางการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่าย 
เป็นศูนย์กลาง (NCO)  

 ๒.๓.๕ ปรับปรุงโครงสร้างก าลังรบและอัตรากระสุน วัตถุระเบิดวิกฤตของกองทัพอากาศ 
ให้ทันสมัย เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงในปัจจุบัน ตลอดจนพิจารณาปลดประจ าการอากาศ
ยานและอาวุธยุทโธปกรณ์เก่า/ล้าสมัย มีค่าใช้จ่ายในการส่งก าลังบ ารุงสูง และไม่คุ้มค่า โดยพิจารณาการจัดหา
ทดแทนตามความจ าเป็น 

 ๒.๓.๖ ทบทวนและปรับปรุงแนวความคิดในการปฏิบัติภารกิจของก าลังภาคพื้นและ 
การป้องกันฐานบิน ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยฐานบินของ
กองทัพอากาศให้ทันสมัย เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงในปัจจุบัน  

 ๒.๓.๗   พัฒนาขีดความสามารถระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับ โดยเฉพาะอากาศยานไร้
คนขับที่มีแนวโน้มเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคง ตลอดจนอากาศยานไร้คนขับที่ท าการบินละเมิดกฎข้อบังคับ
ที ่เกี ่ย วข ้อ งต ่อความ ปลอดภัยบริ เวณสนามบิน และส่งผลต่อความเสี่ยงในการป้องกันฐานที่ ตั้ ง 
ของกองทัพอากาศ รวมทั้งพื้นที่ปฏิบัติการของกองทัพอากาศ 

กลยุทธ์ที่ ๒.๔ เสริมสร้างขีดความสามารถเครือข่าย (Network) 
 วัตถุประสงค์ 

 เครือข่าย (Network) ที่ มีขีดความสามารถในการเชื่อมโยงทุกเครือข่ายหลักของ
กองทัพอากาศทั้งเครือข่ายด้านการรบ (Combat Network) และสนับสนุนการรบ (Support Network) โดย
ทุกเครือข่ายต้องมีความแข็งแกร่ง (Robustness) ความเสถียร (Stability) ความเพียงพอต่อความต้องการ 
(Sufficiency) ความเชื่อถือได้ (Reliability) ความรวดเร็ว (Speed) ความปลอดภัย (Security) และความ
ทันสมัย (Update) โดยครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการ รองรับการพัฒนาการบัญชาและควบคุมแบบ Multi-Node 
Redundancy รวมทั้งการบูรณาการระบบตรวจจับและระบบป้องกันทางอากาศกับการบัญชาการและควบคุม 
และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี (TDL) ที่มีมาตรฐานสากลและสามารถเชื่อมโยงยุทโธปกรณ์หลักของ
กองทัพอากาศได้ทุกประเภท รวมถึงสามารถเชื่อมโยงกับหน่วยนอกกองทัพอากาศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการร่วม
ของกองทัพอากาศ 
 ตัวชี้วัด 

 ๑. ร้อยละของหน่วยงานทั้งหมดของกองทัพอากาศที่มีเครือข่ายทั้งแบบใช้สายและไร้สาย 
ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา รองรับปริมาณข้อมูลข่าวสารที่เพิ่มขึ้นได้อย่างเพียงพอ และครอบคลุมพื้นที่
ปฏิบัติการของหน่วยงานนั้น ๆ 

 ๒. ร้อยละของเครือข่ายเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีเทียบกับขีดความสามารถที่ก าหนดไว้ ซึ่งต้อง
สามารถเข้าถึงได้ ทุกที่ ทุกเวลา ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการของหน่วยงานที่ใช้ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี 
(TDL) ซึ่งต้องสามารถเชื่อมโยงข้อมูลกันได้ระหว่างหน่วยตรวจจับสัญญาณ (Sensor) หน่วยบัญชาการและ
ควบคุม (Command and Control) และหน่วยปฏิบัติ (Shooter) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ผู้รับผิดชอบ :  

 กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ 
 กรมยุทธการทหารอากาศ 

 กลยุทธ์ย่อย 
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 ๒.๔.๑ พัฒนาเครือข่ายของกองทัพอากาศ ให้มีความแข็งแกร่งและมี เสถียรภาพ โดย 
ทุกองค์ประกอบในเครือข่ายของกองทัพอากาศ ต้องมีการรับส่งข้อมูลที่มีรูปแบบและมีมาตรฐาน สามารถ
เชื่อมต่อกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ และการปฏิบัติการร่วม 
ตลอดจนต้องสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจที่มีความพอเพียง ความเชื่อถือได้ ความรวดเร็ว 
ความปลอดภัย และความทันสมัย 

 ๒.๔.๒ พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี (TDL) ให้มีมาตรฐานสากลโดยต้องสามารถ
เชื่อมโยงระหว่างระบบตรวจจับ (Sensors) การบัญชาการและควบคุม (Command and Control) และ 
ผู้ปฏิบัติ/หน่วยปฏิบัติ (Shooter) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๒.๔.๓ พัฒนาการบริหารจัดการระบบเครือข่าย เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีระบบการบริหารจัดการเครือข่ายประสิทธิภาพสูง สามารถตรวจสอบระดับคุณภาพการบริหารช่องสัญญาณ
โทรคมนาคมได้ ระบบเครือข่ายมีความพร้อมในการใช้งานตลอดเวลา มีความจุช่องสัญญาณเพียงพอ  
เพื่อรองรับปริมาณการสื่อสารข้อมูลด้านยุทธการในอนาคต 

  ๒.๔.๔ ปรับปรุงโครงสร้างพื้ นฐานและสิ่ งอ านวยความสะดวกด้ าน ICT เพื่ อรองรับ 
การปฏิบัติการที่ ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) ของกองทัพอากาศ ตลอดจนเครือข่ายหลักของ
กองทัพอากาศทั้งเครือข่ายด้านการรบ (Combat Network) และสนับสนุนการรบ (Support Network)  

 กลยุทธ์ที่ ๒.๕ เสริมสร้างขีดความสามารถการสนับสนุนและบริการ (Support and Service) 
 วัตถุประสงค์ 

 ระบบส่งก าลังบ ารุงและระบบคลังที่มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล เพื่อด ารงขีด
ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจและสนับสนุนการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางของกองทัพอากาศ
อย่างต่อเน่ืองและเป็นระบบ 
 ตัวชี้วัด 

 ๑. ระดับความพร้อมของหน่วยส่งก าลังบ ารุงเพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ 
 ๒. ระดับความพร้อมของความพร้อมการปฏิบัติการของฐานบินของกองทัพอากาศ 
 ๓. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาศูนย์เครื่องช่วยฝึกจ าลอง (Training Simulation Center) 
 

 ผู้รับผิดชอบ :  
 กรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ 
 กรมยุทธการทหารอากาศ 

 กลยุทธ์ย่อย 
 ๒.๕.๑ ทบทวนและยกระดับขีดความสามารถด้านการส่งก าลังบ ารุงให้ทันสมัย โดยพัฒนา

ระบบส่งก าลังบ ารุงและระบบคลังที่ทันสมัยสนับสนุนการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) 
ตลอดจนบริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลการส่งก าลังบ ารุงอย่างมีประสิทธิภาพ  และเพิ่มทางเลือก 
ในการส่งก าลังบ ารุงรูปแบบใหม่ที่มีความคุ้มค่า เช่น Repair by the Hours, Pay by the Hours และ 
Pooling เป็นต้น  

  ๒.๕.๒ ศึกษาและยกระดับขีดความสามารถด้านการสนับสนุนการรบโดยตรงให้ทันสมัย 
 ๒.๕.๓ พิจารณาแนวทางการระบบส่งก าลังบ ารุงแบบรวมการร่วมกับเหล่าทัพและหน่วยงานอื่น

ที่เกี่ยวข้อง 
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 ๒.๕.๔ ก าหนดแนวความคิดความสมควรเดินอากาศ (Airworthiness)ของกองทัพอากาศ และ
พิจารณาจัดตั้งหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติ 

 ๒.๕.๕ ก าหนดขีดความสามารถและมาตรฐานของฐานบินแต่ละกลุ่มโดยค านึงถึงคุณลักษณะ
ของอากาศยานที่เข้าประจ าการ ตลอดจนพัฒนากองบินมุ่งสู่กองบินที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้มี
ศักยภาพในการสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจตามที่ก าหนด 

 ๒.๕.๖ ศึกษาความเป็นไปได้ ในการบริหารจัดการศูนย์เครื่องช่วยฝึกจ าลอง (Training 
Simulation Center : TSC) ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชน โดยมุ่งเน้นให้มีขีดความสามารถในการฝึก
บุคลากรในส่วนก าลังรบ (War Fighter) ตลอดจนพิจารณาการวางแผนสร้างและพัฒนาเมื่อมีความพร้อม 

 กลยุทธ์ที่ ๒.๖ เสริมสร้างขีดความสามารถบุคลากรและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Human and 
Behavior) 
 วัตถุประสงค์ 

 บุคลากรในส่วนก าลังรบ (War Fighter) ของกองทัพอากาศมสีมรรถนะและขีดความสามารถใน
ลักษณะ Cross-Functional และ Multi-Disciplined โดยต้องมีความเข้าใจพื้นฐาน ความเชี่ ยวชาญ 
ความพร้อมในการปฏิบัติการ และการท างานเป็นทีม ตลอดจนมีพฤติกรรม (Behavior) ที่เหมาะสมสอดคล้อง
กับแนวความคิดการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) ของกองทัพอากาศ 
 ตัวชี้วัด 

   ๑. ร้อยละของบุคลากรก าลังรบ (War Fighter) ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัการปฏิบัติการที่
ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางของกองทัพอากาศ และสามารถน าไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  ๒. ระดับความส าเร็จของหลักนิยม (Doctrine) และแนวความคิดในการปฏิบัติภารกิจส าหรับ
การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) ได้รับการพัฒนา/ริเริ่ม 

  ๓. จ านวนแนวความคิดในการปฏิบัติภารกิจ (Concept of Operations : CONOPs) ที่ได้รับ
การพัฒนา/ริเริ่ม และสามารถใช้ตรวจสอบขีดความสามารถของหน่วยก าลังรบ และหน่วยสนับสนุนต่าง ๆ 
ของกองทัพอากาศ 

  ๔. จ านวนแนวความคิดในการปฏิบัติภารกิจส าหรับการปฏิบัติการร่วม (Joint Concept of 
Operations : JCONOPs) ที่ได้รับการพัฒนา/ริเริ่ม ร่วมกันกับเหล่าทัพและกองบัญชาการกองทัพไทย  
 ผู้รับผิดชอบ :  

 กรมก าลังพลทหารอากาศ 
 กรมยุทธการทหารอากาศ 
 กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ 

 กลยุทธ์ย่อย 
 ๒.๖.๑ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในส่วนก าลังรบ (War Fighter) ของกองทัพอากาศให้

มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน ในลักษณะ Cross-Functional และ Multi-Disciplined 
ตลอดจนการท างานเป็นทีม เพื่อรองรับการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) โดยต้องมีบุคลากร
ในส่วนก าลังรบ (War Fighter) ที่มีปริมาณที่เพียงพอและมีคุณภาพตามความต้องการ 

 ๒.๖.๒ วิเคราะห์และก าหนดความต้องการในการเปลี่ยนแปลงระบบการฝึกและศึกษา 
ของบุคลากรในส่วนก าลังรบ (War Fighter) ในทุกหน่วย เพื่อรองรับการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็น
ศูนย์กลาง (NCO) ตลอดจนปรับปรุงโครงสร้างของระบบการฝึกและศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
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 ๒.๖.๓ พัฒนาระบบการฝึกของบุคลากรในส่วนก าลังรบ (War Fighter) ในทุกระดับ ทั้งใน
ระดับยุทธการ ระดับยุทธวิธี การฝึกร่วม/ผสม เพื่อให้สอดรับกับหลักนิยมและแนวความคิดในการปฏิบัติ
ภารกิจส าหรับการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) 

 ๒.๖.๔ การก าหนดความต้องการและสรรหาบุคลากรในส่วนก าลังรบ (War Fighter) ตลอดจน
ก าหนดสมรรถนะหลักและทักษะด้านดิจิทัลที่จ าเป็นส าหรับการยกระดับขีดความสามารถของบุคลากร 
เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการท างานและวัฒนธรรมองค์กร 

 ๒.๖.๕ ศึกษาและพัฒนาหลักนิยมการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางกองทัพอากาศ 
และปรับปรุงหลักนิยมกองทัพอากาศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทุกหน่วยในกองทัพอากาศสามารถใช้เป็น 
หลักพื้นฐานในการพัฒนา 

 ๒.๖.๖ พัฒนาแนวความคิดการปฏิบัติภารกิจที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางกองทัพอากาศ 
โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับหลักนิยมการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางกองทัพอากาศ  

 ๒.๖.๗ ก าหนดแนวทางการปรับปรุงแนวความคิดการปฏิบัติภารกิจที่ ใช้ เครือข่าย 
เป็นศูนย์กลางกองทัพอากาศ เพื่อให้สามารถปฏิบัติการร่วมระหว่างเหล่าทัพ และกองบัญชาการกองทัพไทย 

 กลยุทธ์ที่ ๒.๗  พัฒนาขีดความสามารถด้านสงครามไซเบอร์ 
 วัตถุประสงค์ 

 เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านสงครามไซเบอร์ของกองทัพอากาศ โดยพัฒนาเทคโนโลยี 
โครงสร้างพื้นฐาน โครงสร้างองค์กร บุคลากร และองค์ความรู้ เพื่อป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ และ 
ใช้ประโยชน์จากการปฏิบัติการทางไซเบอร์ในการขยายขีดความสามารถการปฏิบัติการทางทหาร รวมทั้ง  
การเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการเชิงรุก และแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและภายนอก
ประเทศเพื่อป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร ์  
 ตัวชี้วัด 

 ๑. จ านวนบุคลากรของกองทัพอากาศที่ผ่านการฝึกอบรมด้านสงครามไซเบอร์และได้รับ
ใบรับรองความสามารถ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏฺบัติการด้านสงครามไซเบอร์ทั้งเชิงรับและเชิงรุก 
และมีความพร้อมรับมือกับภัยคุกคามด้านไซเบอร์ในรูปแบบต่าง ๆ  

 ๒. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาขีดความสามารถให้ท างานร่วมกันเป็นชุดปฏิบัติการป้องกัน
ภัยไซเบอร์ (Cyber Protection Team) ตลอดจนการประยุกต์ใช้ประโยชน์ด้านไซเบอร์ในการปฏิบัติภารกิจ
ของกองทัพอากาศ และการปฏิบัติการร่วม 

 ๓. ระดับความส าเร็จในการพัฒนาระบบป้องกัน ติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน และวิเคราะห์เหตุ
ภัยคุกคามทางไซเบอร์ โดยสามารถตรวจพบ และแก้ไขปัญหาและภัยคุกคามด้านไซเบอร์ได้อย่างรวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพ 

 ๔. ระดับความส าเร็จในการแลกเปลี่ยนความรู้และความร่วมมือด้านไซเบอร์กับเหล่าทัพและ
หน่วยงานภายนอกกองทัพอากาศ ตลอดนจนหน่วยงานระดับนานาชาติ 
 ผู้รับผิดชอบ :  

 กรมยุทธการทหารอากาศ 
 กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
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 กลยุทธ์ย่อย 
 ๒.๗.๑ พัฒนาหลักนิยมการปฏิบัติการในมิติไซเบอร์ของกองทัพอากาศทั้งป้องกันและเชิงป้องปราม 

รวมทั้งปรับปรุงหลักนิยมของกองทัพอากาศในส่วนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติการ และ
การฝึกร่วม/ผสม โดยค านึงถึงการสร้างความร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กับประเทศอื่น ๆ 
ในประชาคมอาเซียน และมิตรประเทศ 

 ๒.๗.๒ พัฒนายุทโธปกรณ์ทางไซเบอร์ (Cyber Weapon) อย่างเป็นรูปธรรม ในการป้องกัน
ติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน และวิเคราะห์เหตุคุกคามทางไซเบอร์ (Cyber Incident Response) ตลอดจน 
การยับย้ัง ตอบโต้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการโจมตีทางไซเบอร์เพื่อเป็นการป้องปราม 

 ๒.๗.๓ จัดตั้งหน่วยงานเพื่อด าเนินงานด้านไซเบอร์ทั้งมวล ตลอดจนพัฒนาระบบรวบรวม
ข้อมูลด้านการปฏิบัติการในมิติไซเบอร์ของข้าศึก (Cyber Intelligence) เพื่อจัดท าบัญชีเป้าหมายทางไซเบอร์ 
โดยเฉพาะเป้าหมายภายในระบบโครงสร้างพื้นฐานส าคัญของรัฐ ระบบโครงสร้างพื้นฐานส าคัญด้านไซเบอร์
ทางทหาร และเป้าหมายที่มีความอ่อนไหว หรือมีความส าคัญทางยุทธศาสตร์ของฝ่ายตรงข้าม 

 ๒.๗.๔ จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านไซเบอร์ของกองทัพอากาศ รวมทั้งการฝึกจ าลองยุทธ์ด้านไซเบอร์ 
และจัดให้มีการฝึกอย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาบุคลากรที่ เกี่ยวข้อง และนักรบ ไซเบอร์ (Cyber Warrior) 
ตลอดจนส่งเสริมวัฒนธรรมด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity Culture) ให้กับก าลังพล
กองทัพอากาศทุกระดับเพื่อให้มีความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามด้านไซเบอร์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

 ๒.๗.๕ พัฒนาชุดปฏิบัติการป้องกันภัยไซเบอร์ (Cyber Protection Team) เพื่อตรวจสอบ
ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ เสนอแนวทางการแก้ไข และพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติการไซเบอร์ทางการทหาร 

 ๒.๗.๖ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีด้านด้านไซเบอร์ เช่น Internet of Things, Big Data, 
Artificial Intelligence, Quantum Computing, Block Chain  เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมในการ
สร้างความได้เปรียบในการปฏิบัติการของกองทัพอากาศ 

 กลยุทธ์ที่ ๒.๘ พัฒนาขีดความสามารถด้านกิจการอวกาศ 
 วัตถุประสงค์ 

 เพื่อริเริ่มและวางรากฐานการปฏิบัติการด้านกิจการอวกาศในการสังเกตการณ์ห้วงอวกาศ 
การตรวจการณ์จากอวกาศ และการสื่อสารและโทรคมนาคมด้วยระบบดาวเทียมในอวกาศสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ 
เพื่อพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติในอวกาศ ตลอดจนการร่วมเป็นเครือข่ายสังเกตการณ์อวกาศ 
กับนานาชาติ เพื่อยกระดับศักยภาพด้านอวกาศของประเทศ   
 ตัวชี้วัด 

 ๑. ระดับความส าเร็จในการติดตั้งระบบตรวจจับภาคพื้นที่มีขีดความสามารถในการตรวจจับ
ดาวเทียมที่อยู่ในพื้นที่อวกาศเหนือประเทศ เพื่อป้องกันการปฏิบัติการทางการข่าวจากต่างประเทศ  

 ๒. ระดับความส าเร็จในการร่วม/จัดสร้างดาวเทียมตรวจการณ์เพื่อความมั่นคงให้สามารถ
สังเกตการณ์ห้วงอวกาศ และ/หรือ บันทึกภาพภูมิประเทศที่ส าคัญในพื้นที่เป้าหมาย 
 ผู้รับผิดชอบ :  

 กรมยุทธการทหารอากาศ 
 กรมข่าวทหารอากาศ 
 กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 กรมสื่อสารทหารอากาศ 
 ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ 
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 กลยุทธ์ย่อย 
 ๒.๘.๑ ทบทวนหลักนิยมที่เกี่ยวข้องกับกิจการอวกาศและบูรณาการแนวความคิดในการปฏิบัติ

ภารกิจด้านอวกาศกับหลักนิยมกองทัพอากาศ 
 ๒.๘.๒ จัดตั้งหน่วยงานเพื่อด าเนินงานด้านกิจการอวกาศ และเตรียมก าลังพลด้านกิจการวกาศ

ให้มีความพร้อม โดยก าหนดสมรรถนะหลักและทักษะของก าลังพลด้าน กิจการอวกาศ และเริ่มสรรหาก าลังพล
ตามความเหมาะสม 

 ๒.๘.๓ ริเริ่มและวางรากฐานในการตรวจการณ์ห้วงอวกาศ โดยพัฒนาสถานีภาคพื้นและจัดหา
ระบบกล้องโทรทรรศน์ เพื่อสังเกตการณ์ห้วงอวกาศ ส าหรับใช้ประโยชน์ในการเฝ้าติดตามวัตถุอวกาศและ
ดาวเทียม รวมทั้งพิจารณาการร่วมเครือข่ายสังเกตการณ์อวกาศในระดับนานาชาติ 

 ๒.๘.๔ เรียนรู้การพัฒนา Nano-Satellite เพื่อวางรากฐานในการพัฒนาดาวเทียมตรวจการณ์
ที่สามารถตรวจการณ์ห้วงอวกาศและตรวจการณ์ภาคพื้นให้ครอบคลุมพื้นที่ในประเทศ พื้นที่ทับซ้อน และพื้นที่
อื่นที่จ าเป็น บูรณาการข้อมูลการตรวจจับที่ได้รับจากระบบดาวเทียมตรวจการณ์กับระบบตรวจจับอื่น ๆ ของ
กองทัพอากาศ ตลอดจนเชื่อมต่อกับระบบบัญชาการและควบคุมทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๒.๘.๕ พัฒนาระบบดาวเทียมเพื่อการสื่อสารและโทรคมนาคมส าหรับใช้งานเป็นระบบส ารอง  
และ/หรือ ระบบหลักสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ 

 ๒.๘.๖ ส่งเสริมให้ก าลังพลของกองทัพอากาศให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ด้านกิจการอวกาศของกองทัพอากาศ ตลอดจนสื่อสารให้สังคมมีความเข้าใจเกี่ยวกับความมั่นคงด้านอวกาศ 

 กลยุทธ์ที่ ๒.๙ เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการข่าวและความร่วมมือด้านความมั่นคง 
 วัตถุประสงค์ 

 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานการด้านการข่าวกรองและการต่อต้านข่าวกรอง ให้สามารถแจ้ง
เตือนล่วงหน้าได้อย่าง ครบถ้วน ถูกต้อง ปลอดภัย และทันต่อสถานการณ์ ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ 

 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารที่ดีระหว่างกองทัพอากาศไทย กับกองทัพอากาศ
ประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 
 ตัวชี้วัด 

 ๑. ระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติตามวงรอบข่าวกรอง 
 ๒. ร้อยละของพื้นที่ส าคัญของกองทัพอากาศที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย 
 ๓. ร้อยละของความส าเร็จที่ปฏิบัติได้ตามแผนกิจกรรมความร่วมมือทางการทหารระหว่าง

กองทัพอากาศกับกองทัพอากาศมิตรประเทศ 
 ๔. ร้อยละของความส าเร็จในการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานของส านักงานผู้ช่วยทูตฯ 

 ผู้รับผิดชอบ 
 กรมข่าวทหารอากาศ 
 กรมยุทธการทหารอากาศ 
 กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 

 กลยุทธ์ย่อย 
 ๒.๙.๑ พัฒนาการด าเนินการด้านข่าวกรอง โดยใช้ขีดความสามารถของกองทัพอากาศร่วมกับ

การสร้างเครือข่าย และการประสานงานกับประชาคมข่าวกรองของประเทศ รวมทั้งหน่วยข่าวของมิตร
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ประเทศ เพื่อให้สามารถสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร การข่าวกรองและการแจ้งเตือนสถานการณ์ ได้อย่างครบถ้วน 
ถูกต้อง ปลอดภัย และทันต่อสถานการณ์ 

 ๒.๙.๒ พั ฒ น า ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ด้ า น ก า ร ข่ า ว เข้ า สู่ ยุ ค ข่ า ว ก ร อ ง อั ต โน มั ติ  
(e-Intelligence) เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการรวบรวม การสืบค้น และการศึกษาวิจัยภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ 
ทั้งภัยคุกคามรูปแบบดั้งเดิมและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 

 ๒.๙.๓ พัฒนาก าลังพลด้านการข่าวให้มีความรู้ ความสามารถในระดับมืออาชีพ รวมทั้งปลูกฝัง
คุณธรรมและจริยธรรมให้มีความเสียสละ มีวินัย และเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 

 ๒.๙.๔ พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยต่อสถานที่ของกองทัพอากาศ โดยประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัยสนับสนุนการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การรักษาความปลอดภัยทั้งระบบ 

 ๒.๙.๕ ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพอากาศไทยกับกองทัพอากาศมิตรประเทศ 
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ให้เกิดความเข้าใจ อันดี ความไว้เน้ือเชื่อใจต่อกัน ปราศจากความขัดแย้งและการคุกคาม 

 ๒.๙.๖ เพิ่มบทบาทและศักยภาพให้ผู้ช่วยทูตทหารอากาศในการประสานความร่วมมือกับ 
มิตรประเทศเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนการฝึก/ศึกษาในระดับต่าง ๆ การส่งก าลัง การบริการด้านการบิน 
การแพทย์ และการบรรเทาสาธารณภัย 

 กลยุทธ์ที่ ๒.๑๐  เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการยุทธ 
 วัตถุประสงค์ 

 เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถดา้นการยุทธในมิติต่าง ๆ ที่มีความจ าเป็น รวมทั้งพัฒนาระบบ
บริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจกองทัพอากาศ 
ผู้รับผิดชอบ 

 กรมยุทธการทหารอากาศ 
 กรมก าลังพลทหารอากาศ 

 ตัวชี้วัด 
๑  ร้อยละของก าลังพลที่ได้รับการพัฒนาตามแผนการฝึก 

กลยุทธ์ย่อย 
 ๒.๑๐.๑ พัฒนาโครงสร้างการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์  เพื่อให้เป็นคลังสมอง (Think Tank) 

การบริหารจัดการ การวางแผนยุทธศาสตร์ การน าแผนไปสู่การปฏิ บัติการติดตามและประเมินผล 
ซึ่งครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งด้านการเตรียมก าลังและใช้ก าลัง 

 ๒.๑๐.๒ ศึกษา รวบรวม และจัดเก็บบทเรียนและประวัติศาสตร์กองทัพอากาศ ตลอดจน
วิเคราะห์ เรียบเรียง และพิจารณาการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทัพอากาศ 

 ๒.๑๐.๓ พัฒ นาและเพิ่ มขีดความสามารถในการวางแผนการรบ  การจ าลองยุทธ  
การอ านวยการยุทธ์ในระดับยุทธศาสตร์ ระดับยุทธการ และระดับยุทธวิธี  โดยค านึงถึงความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม และยุทธศาสตร์ การป้องกันร่วมในภูมิภาค 

 ๒.๑๐.๔ พัฒนาทักษะด้านการยุทธรองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเสริมสร้างจิตวิญญาณ
ความเป็นทหารและความเป็นนักรบ ตลอดจนการเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีศักยภาพและขีดความสามารถ  
ของกองทัพอากาศ 

 ๒.๑๐.๕ ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาศาสตร์ด้านการยุทธสมัยใหม่และพิจารณาแนวทาง 
การประยุกต์ใช้ โดยค านึงถึงความเป็นไปได้และความเหมาะสมกับธรรมชาติของกองทัพอากาศ 
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 กลยุทธ์ที่ ๒.๑๑  พัฒนาขีดความสามารถการส่งก าลังบ ารุง 
 วัตถุประสงค์ 

 เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถการส่งก าลังบ ารุงให้สามารถรองรับการปฏิบัติภารกิจของ
กองทัพอากาศ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 กรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ 
 กรมก าลังพลทหารอากาศ 
 กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 ตัวชี้วัด 
 ๑. ระดับความพร้อมในการส่งก าลังบ ารุงของกองทัพอากาศ 
 ๒. ร้อยละความส าเร็จของการใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุที่อยู่ ในความปกครอง /ดูแล  

เพื่อรองรับการใช้งานด้านยุทธการ การข่าว การส่งก าลังบ ารุง และสวัสดิการ 
 ๓. ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ เพื่อเป็นพลังงานส ารอง

ทั้งในยามปกติและในยามขาดแคลนพลังงาน  
 กลยุทธ์ย่อย 

 ๒.๑๑.๑ ปรับปรุงกระบวนการจัดหายุทโธปกรณ์ ในภาพรวม ตลอดจนการส่งก าลังและ 
ซ่อมบ ารุงอากาศยานและอาวุธยุทโธปกรณ์แบบบูรณาการ (Integrated Logistics Support : ILS) 

 ๒.๑๑.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการส่งก าลังบ ารุงและระบบคลังพัสดุของกองทัพอากาศ
ให้มีความเหมาะสม ทันสมัย สนับสนุนการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) ด้วยการใช้
เทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมถึงสามารถน าเสนอข้อมูลสารสนเทศ เพื่อประกอบการตัดสินใจในการส่งก าลังบ ารุง 
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันเวลา 

 ๒.๑๑.๓ ด าเนินการใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในการปกครองดูแล รวมทั้งพัฒนาปรับปรุง
และก าหนดมาตรฐานอาคารสถานที่เพื่อรองรับการใช้งานของกองทัพอากาศ ตลอดจนด าเนินเกี่ยวกับ
สวัสดิการด้านการส่งก าลังบ ารุง  

 ๒.๑๑.๔ พัฒนาการใช้พลังงานทดแทนเป็นพลังงานส ารองทั้งในยามปกติและในยามขาดแคลน
พลังงาน 

 กลยุทธ์ที่ ๒.๑๒  ปฏิบัติการกิจการพลเรือน 
 วัตถุประสงค์ 

 เพื่ อเสริมสร้างภาพลักษณ์ เชิ งรุก  สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชน 
ต่อกองทัพอากาศ และเป็นปัจจัยทวีก าลังในการด าเนินงานด้านกิจการพลเรือนเพื่อความมั่นคงของชาติในทุก ๆ ด้าน  
 ผู้รับผิดชอบ 

 กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 
 กรมก าลังพลทหารอากาศ 
 กรมยุทธการทหารอากาศ 

 ตัวชี้วัด 
 ๑. ร้อยละของความส าเร็จในการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานหลัก เพื่อช่วยเหลือประชาชน 

ที่ประสบภัยพิบัติภายในประเทศ 
 ๒. ร้อยละของความส าเร็จในการปฏิบัติงานด้านประชาสัมพันธ์ 
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 ๓. ระดับความส าเร็จในการพัฒนางานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ 
 กลยุทธ์ย่อย 

 ๒.๑๒.๑ การด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้เป็นปัจจัยทวีก าลังที่ส าคัญ อย่างชาญฉลาดทุกรูปแบบ  
 ๒.๑๒.๒ ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยหรือภาวะคับขันให้เป็นผล 

อย่างรวดเร็ว  ทันเหตุการณ์ รวมถึงสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของชาติตามนโยบายของรัฐบาล 
 ๒.๑๒.๓ ด าเนินการและพัฒนางานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์  เพื่อเสริมสร้าง

ความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนต่อกองทัพอากาศ 

 กลยุทธ์ที่ ๒.๑๓  พัฒนาสมรรถนะและคุณภาพชีวิตของก าลังพล 
 วัตถุประสงค์ 

 เพื่อพัฒนาสมรรถนะก าลังพลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ มีความพร้อม 
ในการปฏิบัติภารกิจและสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ของกองทัพอากาศ รวมทั้ง
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของก าลังพลและครอบครัวให้มคีวามมั่นคงและยั่งยืนบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง  
 ตัวชี้วัด 

 ๑. ระดับความส าเร็จในการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมกองทัพอากาศเข้มแข็ง  
บนพื้นฐานของค่านิยมหลักและสมรรถนะก าลังพลกองทัพอากาศ 

 ๒. ร้อยละของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศที่มีการวางแผนพัฒนาก าลังพลตามแนวคิด
สมรรถนะก าลังพล ทอ. 

  ๓. ร้อยละของก าลังพลที่ ได้ รับการพัฒนาความสามารถในการใช้ ภาษาอังกฤษตาม
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
 ผู้รับผิดชอบ 

 กรมก าลังพลทหารอากาศ 
 กรมสวัสดิการทหารอากาศ 

 กลยุทธ์ย่อย 
 ๒.๑๓.๑ ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานก าลังพลตามแนวคิด

สมรรถนะก าลังพลกองทัพอากาศสู่ระดับสากล 
 ๒.๑๓.๒ เสริมสร้างก าลังพลมืออาชีพด้วยการพัฒนาระบบการฝึกศึกษา และการวางแผน

พัฒนาก าลังพลให้สอดคล้องกับแนวคิดสมรรถนะก าลังพลกองทัพอากาศ 
 ๒.๑๓.๓ พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาของก าลังพลกองทัพอากาศ เพื่อรองรับการเข้าสู่

ประชาคมอาเซียนและวิสัยทัศน์ของกองทัพอากาศ 
 ๒.๑๓.๔ เสริมสร้างวัฒนธรรมกองทัพอากาศเข้มแข็ง บนพื้นฐานของค่านิยมหลักและ

สมรรถนะก าลังพลกองทัพอากาศ 
 ๒.๑๓.๕ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของก าลังพลและครอบครัวบนพื้นฐานของเศรษฐกิจ

พอเพียง 
 ๒.๑๓.๖ ส่งเสริมการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการท างานของก าลังพลกองทัพอากาศ 
 
 



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

 

- ๓๘ - 
 

 กลยุทธ์ที่ ๒.๑๔  เสริมสร้างกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 วัตถุประสงค์ 

 เพื่อให้กองทัพอากาศเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน พร้อมมุ่งสู่สังคม
ฐานความรู้ (Knowledge Based Society) 
 ตัวชี้วัด 

 ๑. ร้อยละของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศที่ด าเนินกิจกรรมเป็นไปตามขอบเขตการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management : KM) และเป้าหมายการจัดการความรู้สู่องค์การแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization : LO) 

  ๒. ระดับความส าเร็จของการสร้างทีมน าการจัดการความรู้ ส าหรับผู้บริหารระดับสูงและผู้บริหาร
ระดับกลาง 

  ๓. ระดับความส าเร็จของการสร้างและเพิ่มศักยภาพชุมชนนักปฏิบัติ 
  ๔. ร้อยละของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศที่สร้างสรรค์นวัตกรรมและน าไปใช้เป็นประโยชน์ 

ต่อการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง 
 ผู้รับผิดชอบ 

 กรมก าลังพลทหารอากาศ 
 กลยุทธ์ย่อย 

 ๒.๑๔.๑ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสู่องค์การแห่ง 
การเรียนรู้ให้พร้อมสู่สังคมฐานความรู้ 

 ๒.๑๔.๒ สร้างทีมน าการจัดการความรู้ และเพิ่มศักยภาพชุมชนนักปฏิบัติ (Community of 
Practice : CoP) 

 ๒.๑๔.๓ สร้างบรรยากาศสู่วัฒนธรรมองค์การแห่งการเรียนรู้ในลักษณะเครือข่ายทั้งภายใน
และภายนอกกองทัพอากาศ 

 กลยุทธ์ที่ ๒.๑๕  วิจัยและพัฒนานวัตกรรมก าลังทางอากาศ 
 วัตถุประสงค์ 

 เพื่อสร้างนวัตกรรมก าลังทางอากาศให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจหลักของ
กองทัพอากาศ (Core Functions) และเพื่อตอบสนองต่อความก้าวหน้าของการพัฒนาเทคโนโลยีทั้งปัจจุบัน
และอนาคต 
 ตัวชี้วัด 

 ๑. ร้อยละของผลงานวิจัยและพัฒนาการทหารของกองทัพอากาศ ที่ปิดโครงการ มีคุณภาพ
และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 

 ๒. ร้อยละของผลงานวิจัยและพัฒนาการทหารของกองทัพอากาศ ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
ยุทโธปกรณ์ สามารถน าสู่สายการผลิตเพื่อใช้งาน 

 ๓. ร้อยละของจ านวนโครงการวิจัยและพัฒนาการทหารกองทัพอากาศ ที่ร่วมมือกับหน่วยงาน 
และ/หรือ สถาบันการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน 
 ผู้รับผิดชอบ 

 กรมยุทธการทหารอากาศ 
 กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ 
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 กลยุทธ์ย่อย 
 ๒.๑๕.๑ ปรับระบบงานวิจัยและพัฒนาของกองทัพอากาศ เพื่อให้สามารถใช้ศักยภาพของ

กองทัพในทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างโอกาสให้บุคลากรที่มีขีดความสามารถ 
ได้ท างานวิจัยอย่างเต็มความสามารถ  การใช้โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และการใช้องค์ความรู้ของกองทัพอากาศอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ๒.๑๕.๒ วิจัยและพัฒนา เพื่อการสร้างนวัตกรรมและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจหลักของ
กองทัพอากาศ (Core Functions) เป็นหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจ หรือ
การลดค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติภารกิจ ทั้งนี้ผลงานวิจัยต้องสามารถขยายผลไปสู่การปฏิบัติได้จริง โดยส่งเสริม
การวิจัยแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  

  ๒.๑๕.๓ ศึกษาและวิ เคราะห์ เทคโนโลยีที่ ทั นสมัยและมีศั กยภาพรองรับภารกิ จของ 
กองทัพอากาศ เช่น Big Data, Artificial Intelligence (AI) และ Robot 

 ๒.๑๕.๔ รวบรวม พัฒนา และสร้างองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศของก าลังทางอากาศ 
 ๒.๑๕.๕ สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาร่วมกับเหล่าทัพอื่น ๆ สถาบันเทคโนโลยี

ป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) รวมถึงสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจน
หน่วยงานอื่น ๆ ที่มีศักยภาพ เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศก าลังทางอากาศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
ในภาพรวม 

 กลยุทธ์ที่ ๒.๑๖ พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 วัตถุประสงค์ 

 พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กระบวนการท างาน บุคลากร และหน่วยงาน
ของกองทัพอากาศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ปลอดภัยและทันต่อสถานการณ์  
 ตัวชี้วัด 

 ๑. ร้อยละของหน่วยงานทั้งหมดของกองทัพอากาศที่มีเครือข่ายทั้งแบบใช้สายและไร้สาย 
เพื่อการปฏิบัติภารกิจที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ ทุกเวลา ครอบคลุมทั่วพื้นที่ภายในหน่วยงานนั้นๆ 

 ๒. ร้อยละของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมดที่ประกอบด้วย Network, 
Hardware, Software, Sensor และ Security ในแต่ละหน่วยงานของกองทัพอากาศให้มีความพอเพียงและ
ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน 

 ๓. ร้อยละของกระบวนการท างานของทุกหน่วยงานสามารถบูรณาการข้อมูลข่าวสารจากทุก
ระบบงานที่เกี่ยวข้องได้ 

 ๔. ร้อยละของก าลังพลในแต่ละระบบงานที่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในระบบงานที่เกี่ยวข้อง
สามารถปฏิบัติงาน ด้วยความรู้ ความเข้าใจถึงวิธีการใช้งานและมีความสามารถใช้งานได้จริงโดยการเรียกดู 
แก้ไข และใช้งานระบบงานนั้นๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา  

 ๕. ร้อยละของหน่วยงานทั้งหมดของกองทัพอากาศที่มีเครือข่ายเข้าถึงและครอบคลุมทั่วพื้นที่
ในแต่ละหน่วยงาน โดยต้องมีอุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่พอเพียงและใช้งานได้อย่าง
ปลอดภัย 
 ผู้รับผิดชอบ 

 กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ 
 กรมยุทธการทหารอากาศ 
 กรมก าลังพลทหารอากาศ 
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 กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ  
 กลยุทธ์ย่อย 

 ๒.๑๖.๑ พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้คุ้มค่าและเพียงพอ (Optimal 
Technology) เป็นการพัฒนาและใช้ทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ประกอบด้วย 
Network, Hardware, Software, Sensor และ Security ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่ากับงบประมาณ 
ที่ลงทุน โดยต้องให้ครอบคลุมทั่วถึง ปลอดภัย และพอเพียง  

 ๒.๑๖.๒ พัฒนากระบวนการท างานตามแนวความคิดการปฏิบัติการที่ ใช้ เครือข่าย 
เป็นศูนย์กลาง (NCO) เป็นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการท างานของแต่ละหน่วยงาน ให้มีการบูรณาการ
ข้อมูลข่าวสาร (Information Integration) และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร (Information Sharing) กันได้
อย่างสมบูรณ์แบบ 

 ๒.๑๖.๓ พั ฒ น าก า ลั งพ ล ให้ ส าม า ร ถ ป ฏิ บั ติ ง าน ที่ ใช้ เค รื อ ข่ า ย เป็ น ศู น ย์ ก ล า ง 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Smart People) เป็นการพัฒนาบุคลากรในแต่ละหน่วยงานให้มีความรู้ความเข้าใจ 
และสามารถปฏิบัติงานโดยใช้เครือข่ายที่เป็นศูนย์กลางได้จริง อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ปลอดภัยและทันต่อ
สถานการณ์เพื่อให้เกิดการท างานร่วมกัน (Collaboration) และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกัน (Information 
Sharing) ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันได้อย่างแท้จริง 

 ๒.๑๖.๔ พัฒนากองทัพอากาศให้เป็นองค์การที่ชาญฉลาด (Smart Organization) เป็นการพัฒนา
หน่วยงานของกองทัพอากาศให้มีการท างานร่วมกัน (Collaboration) และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกัน 
(Information Sharing) ระหว่างหน่วยงาน และสามารถน าข้อมูลข่าวสารไปใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน 
ที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO)  

๔.๓ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ รักษาความมั่นคงของรัฐ 
กองทัพอากาศมีหน้าที่ส าคัญในการพิทักษ์รักษาเอกราชและความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรจากภัย

คุกคามทั้งจากภายในและภายนอกราชอาณาจักร รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติ ตลอดจน
การช่วยเหลือประชาชน ดังนั้น กองทัพอากาศจ าเป็นต้องใช้ศักยภาพและขีดความสามารถของกองทัพอากาศ 
เพื่อสนับสนุนการรักษาความมั่นคงของรัฐ การบรรเทาสาธารณภัย และการช่วยเหลือประชาชน อันจะท าให้
ประชาชนมีความเข้าใจ เกิดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ 
 เป้าหมายยุทธศาสตร์ : 

 ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข 

 กลยุทธ์ที่ ๓.๑  ปฏิบัติภารกิจตามนโยบาย/สถานการณ์ 
 วัตถุประสงค์ 

 เพื่อปฏิบัติภารกิจและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงของรัฐ โดยใช้ศักยภาพ
และขีดความสามารถของกองทัพอากาศในทุกด้าน 
 ผู้รับผิดชอบ 

 กรมยุทธการทหารอากาศ 
 กรมข่าวทหารอากาศ 
 กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ 
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 ตัวชี้วัด 
 ๑. ร้อยละจ านวนค าขอการปฏิบัติทางอากาศในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบใน

จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการปฏิบัติ 
 ๒. ความส าเร็จในการสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก เพื่อช่วยเหลือ

ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ 
 กลยุทธ์ย่อย 

 ๓.๑.๑ ปฏิบัติและสนับสนุนภารกิจการแก้ไขปัญหาในพื้ นที่ จั งหวัดชายแดนภาคใต้ 
ตามแนวทางของเหล่าทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ๓.๑.๒ ด ารงความพร้อมในการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยอย่างรวดเร็ว 
ทันเหตุการณ์ ตลอดจนก าหนดแนวทางและรูปแบบการบูรณาการกับทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ 

 ๓.๑.๓ เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยที่กระทบต่อก าลังอ านาจแห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบ
การควบคุมการใช้ห้วงอากาศเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและด้านความมั่นคง 

 ๓.๑.๔ สนับสนุนภารกิจด้านการรักษาความมั่นคงของรัฐอื่น ๆ หรือเมื่อได้รับการร้องขอ 
จากรัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐ 

 ๓.๑.๕ ส่งเสริม ให้ความรู้ ความเข้าใจให้กับก าลังพลและครอบครัวของกองทัพอากาศ ในการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนการสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของก าลังพลและครอบครัวกับประชาชนในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

๔.๔ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ รักษาผลประโยชน์แห่งชาต ิ
การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติด้วยก าลังทางอากาศมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง อาทิ  การช่วยเหลือมิตร

ประเทศที่ประสบภัย การสนับสนุนองค์การสหประชาชาติ  การรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยในต่างแดน 
ตลอดจนการรักษาผลประโยชน์ในกิจการการบินของประเทศ อันน ามาซึ่งเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของ
กองทัพอากาศ ทั้งนี้  ผู้มีส่วนได้เสียหลักและกลุ่มเป้าหมายส าคัญในยุทธศาสตร์ ที่  ๔ คือ ประชาชน/
กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมาย ประเทศเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้เสียในกิจการการบิน 
 เป้าหมายยุทธศาสตร์ : 

 ผลประโยชน์แห่งชาติได้รับการคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพ 

 กลยุทธ์ที่ ๔.๑  ปฏิบัติภารกิจเพื่อสนับสนุนการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ 
 วัตถุประสงค์ 

 เพื่อปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ อันน ามาซึ่งเกียรติภูมิและ
ศักดิ์ศรีของกองทัพอากาศ 
 ตัวชี้วัด 

 ๑.  ระดับความส าเร็จในการสนับสนุนการปฏิบัติงานเพื่อการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติตามที่
ได้รับมอบหมาย 
 ผู้รับผิดชอบ 

 กรมยุทธการทหารอากาศ 
 กลยุทธ์ย่อย 

 ๔.๑.๑ สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจการรักษาสันติภาพ (Peace Keeping Operations) และ
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินอกประเทศ 
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 ๔.๑.๒ ปฏิบัติภารกิจและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเหล่าทัพตลอดจนหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยในต่างแดน 

 ๔.๑.๓  ปฏิบัติภารกิจเพื่อสนับสนุนการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการ
ด้านการบินของประเทศ อาทิ การคุ้มครองน่านฟ้าและเส้นทางคมนาคมทางอากาศ และการค้นหาและ
ช่วยชีวิตผู้ประสบอุบัติเหตุทางอากาศ ในระดับประเทศและภูมิภาค 

 กลยุทธ์ที่ ๔.๒  พัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือในประชาคมอาเซียน 
 วัตถุประสงค์ 

 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความพรอ้มของกองทัพอากาศในการเสริมสร้างความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือในประชาคมอาเซียน 
 ตัวชี้วัด 

 ๑. ร้อยละการด าเนินโครงการ/กิจกรรมปฏิบัติได้ตามแผนงานที่ก าหนด 
 ๒. จ านวนโครงการ/กิจกรรมเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ก าหนด 

 ผู้รับผิดชอบ 
 กรมยุทธการทหารอากาศ 
 กรมข่าวทหารอากาศ  

 กลยุทธ์ย่อย 
 ๔.๒.๑ เสริมสร้างสมรรถนะของกองทัพอากาศให้มีบทบาทส าคัญในประชาคมอาเซียน 

โดยมุ่งเน้นการพัฒนาก าลังพลในทุกระดับ และศึกษาแนวทางการจัดตั้งสถาบันหรือหน่วยงาน เพื่อยกระดับ
ความรู้ด้านอาเซียน 

 ๔.๒.๒ พัฒนาความร่วมมือด้านความมั่นคงของประเทศในกลุ่มอาเซียนระดับพหุภาคี 
ในมิติต่าง ๆ โดยให้ความส าคัญกับความร่วมมือด้านการใช้ทรัพยากรและศักยภาพทหารอากาศอาเซียน  
ในการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ 

 ๔.๒.๓ พัฒนาความสัมพันธ์ของกองทัพอากาศประเทศในกลุ่มอาเซียนของผู้บังคับบัญชา
ระดับสูง ระดับทวิภาคี ตลอดจนแลกเปลี่ยนบุคลากรที่มีความช านาญหรือเชี่ยวชาญเฉพาะของกองทัพอากาศ
ในกลุ่มอาเซียน 

 ๔.๒.๔ สนับสนุนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยแสวง
ความร่วมมือด้านแบ่งปันข้อมูล (Information Sharing) ด้านการส่งก าลังบ ารุงร่วมด้านยุทโธปกรณ์ 
ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาไปสู่ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการบินและ 
การป้องกันประเทศที่ประเทศสมาชิกมีศักยภาพ 

 กลยุทธ์ที่ ๔.๓  บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 
 วัตถุประสงค์ 

 เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนในการสนับสนุนการรักษา
ผลประโยชน์แห่งชาติ 
 ตัวชี้วัด 

 ๑. ระดับความส าเร็จในการด าเนินการตามบันทึกความตกลงที่กองทัพอากาศ มีความร่วมมือ
กับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน 

 ๒. ระดับความส าเร็จในการสร้างความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
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 ผู้รับผิดชอบ 
 กรมก าลังพลทหารอากาศ 
 กรมยุทธการทหารอากาศ 

 กลยุทธ์ย่อย 
 ๔.๓.๑ สร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคท้องถิ่น ภาคเอกชน 

และภาคประชาชน เพื่อสนับสนุนการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ 
 ๔.๓.๒ สร้างเครือข่ายความร่วมมือเชิงวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา กิจการการบิน และ

อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และกิจการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับหน่วยงานทั้งภายในและต่างประเทศที่มี
ศักยภาพ โดยเฉพาะเครือข่ายในภูมิภาคอาเซียน เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจกองทัพอากาศและ
ผลประโยชน์แห่งชาติโดยรวม 

 ๔.๓.๓ สร้างก าลังพลให้มีขีดความสามารถในการประสานความร่วมมือ และร่วมปฏิบัติงาน 
ในหน่วยงานภาครัฐ  รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

  ๔.๓.๔ ก าหนดแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่มีศักยภาพ 
มุ่งสู่ Thailand 4.0 และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ตลอดจน 
สร้างความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศกับพันธมิตรในประเทศ 

๔.๕ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕ สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาล 
การก าหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาล เพื่อแก้ไขปัญหาสังคมและความ

ทุกข์ยากของประชาชนในประเทศ ต้องอาศัยการบูรณาการความร่วมมือจากทุกฝ่าย กองทัพอากาศจึงต้องใช้
ศักยภาพและขีดความสามารถที่มีอยู่ เพื่อช่วยเหลือประชาชน การแก้ไขปัญหาสังคม และสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศ ทั้งนี้ ผู้มีส่วนได้เสียหลักและกลุ่มเป้าหมายส าคัญในยุทธศาสตร์ที่ ๕ คือ ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายใน
พื้นที่เป้าหมาย และผู้มีส่วนได้เสียในกิจการการบิน  
 เป้าหมายยุทธศาสตร์ : 

 ประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์  การพัฒนาประเทศ
ของรัฐบาล 

 กลยุทธ์ที่ ๕.๑  ปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมาย 
 วัตถุประสงค์ 

 เพื่อปฏิบัติภารกิจการแก้ไขปัญหาสังคมและการพัฒนาประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย 
จากรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ตัวชี้วัด 

 ๑. ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงานป้องกัน ปราบปราม และบ าบัดรักษา  
ยาเสพติดของศูนย์อ านวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดกองทัพอากาศ 

 ๒. ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาตามแผนของกองทัพอากาศ 
 ผู้รับผิดชอบ 

 กรมยุทธการทหารอากาศ 
 กลยุทธ์ย่อย 

 ๕.๑.๑ สนับสนุนการแก้ไขปัญหาสังคมตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล อาทิ การแก้ไข
ปัญหาผู้ติดเชื้อเอดส์ และการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
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 ๕.๑.๒ สนับสนุนกิจการการบิน อุตสาหกรรมการบิน และกิจการเกี่ยวเนื่องด้านการบิน 
(Aviation Supply Chain) ของประเทศ 

 ๕.๑.๓ สนับสนุนนโยบายการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ของรัฐบาลภายใต้ขอบเขตภารกิจ 
ที่กองทัพอากาศพึงกระท าได้ 
 
 

************** 
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บทที่ ๕ การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กองทัพอากาศไปสู่กลไกการปฏิบัติ 
 

ปัจจุบันมีกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกลไก หลักการ และแนวทางในการบริหารราชการ
แผ่นดินเพื่อใช้ในการก าหนดทิศทางและแนวทางการบริหารงานของส่วนราชการให้มีประสิทธิภาพ และ
สามารถติดตามประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ 

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ก าหนดหลักการและแนวทางในการจัดท า
แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีของแต่ละส่วนราชการ รวมทั้งการติดตามประเมินผล 
เพื่อพิจารณารับเงินรางวัลจากรัฐบาลตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖  

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ริเริ่มการจัดระดับการก ากับดูแลองค์การ
ภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance Rating) 

 ส านักงบประมาณ (สงป.) ได้ก าหนดหลักการ และแนวทางในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ 
รวมทั้งการวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ (Performance 
Assessment Rating Tool : PART)  

 ส านั ก งานคณ ะกรรมการพัฒ นาการ เศษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ  (สศช .) ได้ ก าหนด 
แนวทางการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ  

กองทัพอากาศจ าเป็นต้องก าหนดทิศทางการพัฒนาเชิงยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน เพื่อเป็นแนวทางในการ
บริหารงานและการจัดสรรงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องตามระบบการบริหารราชการ 
โดยมุ่งเน้นการบริหารงานเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Management) ตามแนวทางของพระราชกฤษฎีกา 
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และแผนการบริหารราชการแผ่นดิน 
ของรัฐบาล รวมทั้งต้องเข้าใจกลไก หลักการ และแนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ ของ ก.พ.ร., สงป. และ สศช. 
เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงยุทธศาสตร์และแผนแม่บทกองทัพอากาศไปสู่กลไกการปฏิบัติได้อย่างเป็นระบบ  

๕.๑ แนวคิดทางยุทธศาสตร์และความเชื่อมโยงสู่ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 
 ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศก าหนดทิศทางการพัฒนาจากบทบาทและหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและ
พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ซึ่งมีความเชื่อมโยงและสอดคล้องตามมาตรการและขีด
ความสามารถที่ต้องการตามแนวคิดทางยุทธศาสตร์ของกระทรวงกลาโหมและกองบัญชาการกองทัพไทย (ดัง
รูปที่ ๕ - ๑) 
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 ล าดับ มาตรการ 

ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 
ยุทธศาสตร์ 

ที่ ๑ 
ยุทธศาสตร์

ที่ ๒ 
ยุทธศาสตร์

ที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์

ที่ ๔ 
ยุทธศาสตร์ 

ที่ ๕ 
พิทักษ์รักษาและ
เทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตรยิ ์

เสริมสร้าง
สมรรถนะและ
ความพร้อมใน
การป้องกัน
ประเทศ 

รักษาความ
มั่นคงของรัฐ 

รักษา
ผลประโยชน์

แห่งชาต ิ

สนับสนุนการ
พัฒนาประเทศ

ของรัฐบาล 

มาตรการตามแนวคิดทางยุทธศาสตร์การป้องกันเชิงรุก 
๑ ปฏิบัติการร่วมเชิงรุก  ✓    
๒ ปฏิรูประบบข่าวกรองให้รองรับภัย

คุกคามทุกรูปแบบ  ✓    

๓ รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางบก    ✓  
๔ รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล    ✓  
๕ รักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางอากาศ    ✓  
๖ ไซเบอร์สนับสนุนการป้องกันประเทศ  ✓    
๗ การป้องกันภัยทางอากาศ  ✓    

มาตรการตามแนวคิดทางยุทธศาสตร์การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง 
๑ กระชับความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านมิตร

ประเทศและมหาอ านาจ 
 ✓    

๒ การปฏิบัติภารกิจเพื่อสันติภาพ    ✓  
๓ ความร่วมมือเสริมสร้างความมั่นคงใน

อาเซียน 
   ✓  

๔ เพิ่มประสิทธิภาพการทูตฝ่ายทหาร    ✓  
๕ พัฒนาพื้นที่ข้ามแดน   ✓   

มาตรการตามแนวคิดทางยุทธศาสตร์การผนึกก าลังป้องกันประเทศ 
๑ พิทักษ์ รักษา ปกป้อง เทิดทูนสถาบันฯ ✓     
๒ พัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน     ✓ 
๓ บรรเทาภัยพิบัต ิ   ✓   
๔ ต่อต้านการก่อการร้ายสากล   ✓   
๕ สนับสนุนรัฐบาลแก้ไขปัญหาภัยคุกคาม

ที่มิใช่ทหาร 
  ✓   

๖ การเสริมสร้างความมั่นคงพื้นที่
ชายแดน 

  ✓   

๗ แก้ปัญหา จชต.   ✓   
๘ การระดมสรรพก าลัง/ก าลังส ารอง  ✓    

รูปที่ ๕ - ๑ ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์กองทัพอากาศและแนวคิดทางยุทธศาสตร์ 
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๕.๒  บริบทการบริหารราชการของกองทัพอากาศ 
บริบทการบริหารราชการของกองทัพอากาศ (รูปที่ ๕.๒) ตามแนวทางการพัฒนาระบบราชการ 

มีมิติส าคัญ ๒ มิติ ได้แก่ (๑) มิติของโครงสร้างและนโยบายในระดับต่าง ๆ และ (๒) มิติของกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

มิติที่ หนึ่ ง  พิ จารณ าโครงสร้างการบริหารราชการระดับรัฐบาล ระดับกระทรวงกลาโหม  
ระดับกองทัพอากาศ และระดับหน่วยงานภายในกองทัพอากาศ มีความเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์ชาติ 
ไปสู่ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม ยุทธศาสตร์ทหาร กองทัพไทย ยุทธศาสตร์
กองทัพอากาศ และแผนแม่บทพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง 
ของกองทัพอากาศ (RTAF NCO Master Plan) รวมทั้งแผนแม่บทกองทัพอากาศตามล าดับ ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์
กองทัพอากาศจะก าหนดเป้าหมายและทิศทางหลักในระยะยาว ๒๐ ปี ซึ่งจ าเป็นต้องปรับปรุงให้ทันสมัย 
ตามห้วงระยะเวลาที่ เหมาะสม โดยก าหนดแผนแม่บทพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ 
ที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางของกองทัพอากาศ (RTAF NCO Master Plan) และแผนแม่บทกองทัพอากาศ 
ในระยะสั้น ๕ ปี เพื่อใช้เป็นทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาที่ชัดเจนในระยะสั้น อันจะท าให้กองทัพอากาศ
สามารถบรรลุสู่ความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ได้อย่างเป็นระบบ 

มิติที่สอง ค านึงถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ.๒๕๐๒ ซึ่งส่งผลต่อระบบ 
การวางแผน และงบประมาณของทุกส่วนราชการ รัฐบาลต้องจัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อเป็น
ทิศทางให้กับทุกส่วนราชการในการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี โดยในแต่ละปี ทุกส่วนราชการต้องจัดท า
แผนปฏิบัติราชการและค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี รวมทั้งมีระบบติดตามและประเมินผลจาก 
๓ หน่วยงาน เพื่อให้มั่นใจว่าทุกส่วนราชการสามารถใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าในการปฏิบัติตาม
แผน ป ฏิ บั ติ ร าชก ารที่ ก าห น ด  ได้ แก่  ก ารป ระ เมิ น ผล เพื่ อ รั บ เงิน รางวั ล จ ากรั ฐบ าล  (Bonus) 
โดย ก.พ.ร. การประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณตามระบบงบประมาณ (PART) โดย สงป. 
และการประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ (Value for Money) โดย สศช. 

มิติทั้งสองมีความสอดคล้องเชื่อมโยงกันอย่างชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งยุทธศาสตร์กองทัพอากาศจะเป็น
ทิศทางหลักที่ส าคัญให้กับกองทัพอากาศในระยะยาวเพื่อใช้ในการก าหนดนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ 
แผนพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางของกองทัพอากาศ และการจัดท า
แผนแม่บทกองทัพอากาศในระยะสั้น โดยหลังจากรัฐบาลได้จัดท าแผนการบริหารราชการแผ่นดินเรียบร้อย
แล้ว กองทัพอากาศจะเริ่มจัดท าแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ให้สอดคล้องตามนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ 
แผนพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางของกองทัพอากาศและแผนแม่บท
กองทัพอากาศ ซึ่งได้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 

ทั้งนี้ (๑) การก าหนดนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศจะก าหนดสาระส าคัญของทิศทางการพัฒนาใน
แต่ละปีงบประมาณ (๒) การจัดท าแผนแม่บทพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจที่ใช้เครือข่ายเป็น
ศูนย์กลางของกองทัพอากาศ (RTAF NCO Master Plan) และแผนแม่บทกองทัพอากาศต้องค านึงถึงความ
เชื่อมโยงเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Alignment) กับยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ และมีการบูรณาการระหว่าง
แผนแม่บทต่าง ๆ และ (๓) การติดตามและประเมินผลต้องมีฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อติดตาม
ความก้าวหน้าการพัฒนาตามยุทธศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรม อีกทั้งต้องบูรณาการระบบการประเมินผลอื่น ๆ 
เพื่อลดภาระการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
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รูปที่ ๕ - ๒ บริบทการบริหารราชการของกองทพัอากาศ 
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ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป็นทิศทางหลักส าคัญในระยะยาว 
ซึ่งใช้ในการก าหนดนโยบาย การจัดท าแผน และการติดตามประเมินผล ทั้งนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า
กองทัพอากาศสามารถขับเคลื่อนไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายและวิสัยทัศน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม 
โดยจ าเป็นต้องค านึงถึงความเชื่อมโยงต่าง ๆ (รูปที่ ๕-๒) ดังนี้ 

๑) การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กองทัพอากาศไปสู่นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ 
๒) การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์กองทัพอากาศไปสู่การจัดท าแผนและความต้องการ

งบประมาณ  
 แผนแม่บทพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจที่ใช้เครือข่ายเป็น

ศูนย์กลางของกองทัพอากาศ (RTAF NCO Master Plan) แผนแม่บทกองทัพอากาศ และ
โครงการส าคัญต่าง ๆ 

 แผนปฏิบัติ ราชการ ๔  ปี  และการจัดท าแผนปฏิบัติ ราชการประจ าปี
กองทัพอากาศ 

 แผนปฏิบัติราชการของหน่วยงานภายในกองทัพอากาศ 
 ค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปีของกองทัพอากาศ 

๓)  การเชื่อมโยงการติดตามและประเมินผลในทุกระบบ 
 การติดตามและประเมินผลเพื่ อรับเงินรางวัลจากรัฐบาลโดยส านักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
 การวิเคราะห์ระดับความส าเร็จของการด าเนินงานจากการใช้จ่ายงบประมาณ 

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

พัฒนาการเศษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกระทรวงกลาโหม เป็นต้น 
 การติดตามประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 
 การประเมินความคุ้มค่าในการปฏิบัติภารกิจ (Value for Money) 

๕.๓  การเชื่อมโยงกับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ 
 เพื่อสร้างความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์กองทัพอากาศกับระบบงบประมาณ 
แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ส าหรับใช้ในการจัดท าค าของบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
อย่างมีทิศทางและเป็นรูปธรรม กองทัพอากาศจึงได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศในบทที่ ๔ อีกทั้งเชื่อมโยงเข้ากับโครงสร้างผลผลิต และเป้าหมาย 
การให้บริการตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ โดยมีสาระส าคัญดังนี้  
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑  การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
 เป้าหมายการให้บริการ 

 สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ 
กลุ่มเป้าหมาย 
 สถาบันพระมหากษัตริย์ 

ผลผลิต 
 การถวายความปลอดภัย การถวายพระเกียรติและปฏิบัติตามพระราชประสงค์ 
 การเทิดทูน การป้องกัน รวมทั้ งการตอบโต้  และท าความเข้าใจมิให้มี 

การล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒  การเสริมสร้างสมรรถนะและความพร้อมในการป้องกันประเทศ  
 เป้าหมายการให้บริการ 

 กองทัพอากาศมีสมรรถนะและความพร้อม ตลอดจนสามารถผนึกก าลังร่วม 
กับเหล่าทัพอื่นในการป้องกันประเทศ ให้มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคาม
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ  

กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชนในทุกภาคส่วน กองทัพไทย ประเทศในกลุ่มอาเซียน และภัยคุกคาม 

ผลผลิต 
 การเตรียมก าลังและใช้ก าลังในการป้องกันประเทศและรักษาความมั่นคงภายใน

โดยก าลังกองทัพอากาศ 
 การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ 

และองค์การระหว่างประเทศ 
 การด าเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓  การรักษาความมั่นคงของรัฐ  
 เป้าหมายการให้บริการ 

 ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข 
กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เป้าหมาย และภัยคุกคามภายในพื้นที่

เป้าหมาย 
ผลผลิต 

 การสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย 
 การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔  การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ  
 เป้าหมายการให้บริการ 

 ผลประโยชน์แห่งชาติได้รับการคุ้มครองอย่างมีประสิทธิภาพ 
กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมาย ประเทศเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้เสีย 

ในกิจการการบิน 
ผลผลิต 

 การปฏิบัติภารกิจเพื่อรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ  
 การปฏิบตัิภารกิจเพื่อรักษาสันติภาพในต่างประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕  การสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาล  
 เป้าหมายการให้บริการ 

 ประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาประเทศของรัฐบาล 

กลุ่มเป้าหมาย 
 ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมาย และผู้มีส่วนได้เสียในกิจการการบิน 

ผลผลิต 
 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน 
 การแก้ไขปัญหายาเสพติด 

ทั้งนี้ การก าหนดความเชื่อมโยงระหว่างประเด็นยุทธศาสตร์กับโครงสร้างผลผลิตและ
เป้าหมายการให้บริการตามระบบงบประมาณแบบมุ่ง เน้นผลงานตามยุทธศาสตร์สามารถ
ปรับเปลี่ยนตามแผนงบประมาณของยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีของรัฐบาล 

อนึ่ง สถานภาพและระดับการจัดสรรงบประมาณให้กับกองทัพอากาศถือเป็นเครื่อง 
บ่งชี้ถึงระดับความพร้อมได้ดีในระดับหนึ่ง โดยทุกฝ่ายจะต้องมองเห็นภาพและเข้าใจในทิศทาง
เดียวกันว่า ปัจจัยด้านงบประมาณเป็นสิ่งส าคัญต่อการพัฒนาเสริมสร้างก าลังกองทัพอากาศ  
ที่ส าคัญยิ่ง ยิ่งมีงบประมาณใกล้เคียงหรือเพียงพอต่อความต้องการเท่าไร ก าลังทางอากาศก็ยัง
เป็นหลักประกันด้านความมั่นคง ปลอดภัยและอ านาจการแข่งขันได้เป็นเงาตามตัว ดังนั้น ใน
อนาคตจ าเป็นต้องมีการถกแถลงระบบการจัดสรรงบประมาณเป็นสัดส่วนที่ชัดเจนให้กับงานด้าน 
ความมั่นคงและกองทัพอากาศด้วย อันจะท าให้การพัฒนาก าลังทางอากาศและกองทัพอากาศ 
ด าเนินไปอย่างเป็นระบบ มีแบบแผน และมุ่งสู่เป้าหมายในการเป็นกองทัพอากาศชั้นน าใน
ภูมิภาคได้ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ 
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๕.๔  การตดิตามและประเมินผล 
การติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือและกลไกส าคัญของกองทัพอากาศ 

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

การติดตามและประเมินผลก าหนดขอบเขตตามยุทธศาตร์กองทัพอากาศ  ๒๐ ปี 
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) จะด าเนินการตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์โดยครอบคลุมในทุก
กลยุทธ์ทั้ง ๕ ประเด็นยุทธศาสตร์เพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินการต่างๆ จะน าไปสู่ขีดความสามารถ
ของกองทัพอากาศที่ต้องการ อนึ่ง การประเมินผลความส าเร็จของยุทธศาสตร์ในการบรรลุ
วิสัยทัศน์ จะเน้นการวัดผลตัวชี้วัดในลักษณะของการวัดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น โดยเปรียบเทียบกับ 
ค่าอ้างอิง (Benchmarking) ซึ่งจะวัดเฉพาะในส่วนของการเสริมสร้างขีดความสามารถของ
กองทัพอากาศ ประกอบด้วย ๘ กลยุทธ์หลัก ได้แก่  

 กลยุทธ์ที่  ๒ .๑ เสริมสร้างขีดความสามารถการบัญชาการและควบคุม 
(Command and Control) 

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

and Service) 
 กลยุทธ์ที่  ๒ .๖  เสริมสร้างขีดความสามารถบุ คลากรและพฤติ กรรม 

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

 การติดตามและประเมินผลกลยุทธ์อื่ น  ๆ  นอกเหนือจ าก ๘  กลยุทธ์ข้ างต้น 
เป็นการวัดผลตัวชี้วัดในลักษณะของการวัดผลการด าเนินงานเพื่อให้มั่นใจว่าการด าเนินการต่าง ๆ 
จะน าไปสู่ขีดความสามารถของกองทัพอากาศที่ต้องการ ซึ่งเป็นการติดตามผลการด าเนินงาน
ภายในกองทัพอากาศ มิได้มีการปรียบเทียบกับค่าอ้างอิง (Benchmarking) 
 การติดตามและประเมินผลจะด าเนินการตามแนวทางการพัฒนาระบบราชการ 
ที่กองทัพอากาศด าเนินการโดยมีส านักงานพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศเป็นผู้รับผิดชอบ
หลัก เพื่อให้ ได้ข้อมูลย้อนกลับเชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญแก่กองทัพอากาศ ได้แก่ ความก้าวหน้าใน
การด าเนินการตามยุทธศาสตร์ และสามารถใช้ในการเปรียบเทียบกับค่าอ้างอิง (Benchmarking) 
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โดยเฉพาะการเปรียบเทียบกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนจากแหล่งข้อมูลเปิดและการวิเคราะห์
ข้อมูลจากกรมข่าวทหารอากาศ ซึ่งจะเป็นข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจในการปรับยุทธศาสตร์ 
กลยุทธ์ โครงการ/งาน/กิจกรรม และงบประมาณ ทั้งนี้ แต่ละกลยุทธ์ได้ก าหนดหน่วยงาน
รับผิดชอบไว้อย่างชัดเจน ซึ่ งแต่ละหน่วยงานดังกล่าวจะต้องติดตามและประเมินผล
ความก้าวหน้าและความส าเร็จในแต่ละกลยุทธ์ด้วย 
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