
การบรรยายพิเศษ “กองทัพอากาศ ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0”



หลักนิยม



กรอบเวลา ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙)

 ดํารงวิสัยทัศน์การพัฒนาจาก 3rd Generation RTAF “กองทัพอากาศชั้นนําในภูมิภาค”มาสู่ RTAF 4.0 : ABOVE AND BEYOND 

 จัดทําร่างยุทธศาสตร์ กองทัพอากาศ ๒๐ ปี  (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๗๙) ให้ระยะเวลาคาบเกี่ยวกับยทุธศาสตร์ฉบับปัจจบุัน (พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๒)

     เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในพัฒนาและรองรับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

 มุ่งเน้นเสริมสร้างขีดความสามารถเพื่อการพัฒนาสู่การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางที่สมบูรณ์ (RTAF NCO Function Strengthening)

 พัฒนากองทพัอากาศให้ทันสมัย โดยพัฒนาการใช้ประโยชน์จากอวกาศ การเพิ่มขีดความสามารถด้าน Cyber, Smart Weapon,

UAS/UAV/UCAV, Simulation & Training System, R&D, Competency, Learning Organization, PBL

25622554 2558

Digital Air Force

Network Centric Air Force (NCO Function Strengthening)

OneOne of the Best Air Forces in ASEAN

2555 2560 2564 2579

ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 20 ปี ทอ. (2560-2579)ยุทธศาสตร์ ทอ.2551-2562
RTAF 4.0 : ABOVE AND BEYOND / 4TH GENERATION RTAF

Digital Air Force (RTAF Modernization)

2551

2nd Generation 

ยุค บ.ไอพ่น
1st Generation 

ยุคก่อตั้ง ทอ.

 จนถึงยุค

 การรับ

 บ.ไอพ่น 

25102475

3rd Generation3rd Generation



ป้องกนัประเทศ – พทิกัษ์สถาบนั – ปกป้องผลประโยชน์ของชาติ – รักษาความมัน่คงฯ – ดํารงการปกครองระบอบ ปชต. - พฒันาประเทศ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี      ธงยุทธศาสตร์ที ่1       ธงยุทธศาสตร์ที ่2 
ครวัและสมนุไพรโลก     ความเป็นสเีขยีว 

ธงยุทธศาสตร์ที ่3  - ศูนย์กลางการสัญจร 3 มิติ

ISR
NCO

4สงคราม           3ขดัแย้งรุนแรง           2ดึงเครียด           1ปกติ

Air Power
Air Defense

Cyber
Cyber Defense

Space
Space Defense

Thailand 4.0

SME
Start Up
(Private Sector)

นวตักรรม               Embedded Software/OFP
เทคโนโลยี              Digital     IT/ICT
องค์ความรู้              Mil. Doctrine/Science /Engineering

ปัจจยัดํารงชพี               อาหาร  -  เครื่องนุ่งห่ม -  ทีอ่ยู่อาศัย? – ยารักษาโรค?  - เครื่องมือสื่อสาร? -  ยานพาหนะ?  - เครื่องมือประกอบอาชพี - เครื่องมือรักษาความปลอดภยั 
ภยัคกุคามภายนอก

(อสมมาตร)
(ภยัพบิตั)ิ3.0

อุตสาหกรรมหนัก

2.0

1.0
เกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเบา

ปัจจยัดํารงชพี               อาหาร   -  เครื่องนุ่งห่ม -  ทีอ่ยู่อาศัย   -  ยารักษาโรค  - เครื่องมือสื่อสาร   -  ยานพาหนะนําเข้า  - เครื่องมือประกอบอาชพีแสวงเครื่อง  - ยุทโธปกรณ์จากการช่วยเหลือ

ปัจจยัดํารงชพี               อาหาร   -  เครื่องนุ่งห่ม -  ทีอ่ยู่อาศัย   -  ยารักษาโรค  -  เครื่องมือประกอบอาชพีแสวงเครื่อง  - ยุทโธปกรณ์แสวงเครื่อง

ปัจจยัดํารงชพี               อาหาร   -  เครื่องนุ่งห่ม -  ทีอ่ยู่อาศัยนําเข้า - ยารักษาโรคนําเข้า – เครื่องมือสื่อสารนําเข้า - ยานพาหนะลงทุน – เครื่องมือประกอบอาชพีนําเข้า - ยุทโธปกรณ์จดัซือ้

เครื่องมือแพทย์

เครื่องมือแพทย์นําเข้า

พลงังาน

การเมือง--การทหาร-เศรษฐกิจ-สงัคมจิตวิทยา-

การเมือง-การทหาร-เศรษฐกิจ-สงัคมจิตวิทยา-วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

การเมือง-การเมืองระหวา่งประเทศ-การทหาร-เศรษฐกิจ-สงัคมจิตวิทยา-วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

การเมือง-การเมืองระหวา่งประเทศ-การทหาร-เศรษฐกิจ-สงัคมจิตวิทยา-วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี-พลงังาน-ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม



ป้องกนัประเทศ – พทิกัษ์สถาบนั – ปกป้องผลประโยชน์ของชาติ – รักษาความมัน่คงฯ – ดํารงการปกครองระบอบ ปชต. - พฒันาประเทศ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี      ธงยุทธศาสตร์ที ่1       ธงยุทธศาสตร์ที ่2 
ครวัและสมนุไพรโลก     ความเป็นสเีขยีว 

ธงยุทธศาสตร์ที ่3  - ศูนย์กลางการสัญจร 3 มิติ

ISR
NCO

4สงคราม           3ขดัแย้งรุนแรง           2ดึงเครียด           1ปกติ

Air Power
Air Defense

Cyber
Cyber Defense

Space
Space Defense

Thailand 4.0

SME
Start Up
(Private Sector)

นวตักรรม               Embedded Software/OFP
เทคโนโลยี              Digital     IT/ICT
องค์ความรู้              Mil. Doctrine/Science /Engineering

ปัจจยัดํารงชพี               อาหาร  -  เครื่องนุ่งห่ม -  ทีอ่ยู่อาศัย? – ยารักษาโรค?  - เครื่องมือสื่อสาร? -  ยานพาหนะ?  - เครื่องมือประกอบอาชพี - เครื่องมือรักษาความปลอดภยั 
ภยัคกุคามภายนอก

(อสมมาตร)
(ภยัพบิตั)ิ3.0

อุตสาหกรรมหนัก

2.0

1.0
เกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเบา

ปัจจยัดํารงชพี               อาหาร   -  เครื่องนุ่งห่ม -  ทีอ่ยู่อาศัย   -  ยารักษาโรค  - เครื่องมือสื่อสาร   -  ยานพาหนะนําเข้า  - เครื่องมือประกอบอาชพีแสวงเครื่อง  - ยุทโธปกรณ์จากการช่วยเหลือ

ปัจจยัดํารงชพี               อาหาร   -  เครื่องนุ่งห่ม -  ทีอ่ยู่อาศัย   -  ยารักษาโรค  -  เครื่องมือประกอบอาชพีแสวงเครื่อง  - ยุทโธปกรณ์แสวงเครื่อง

ปัจจยัดํารงชพี               อาหาร   -  เครื่องนุ่งห่ม -  ทีอ่ยู่อาศัยนําเข้า - ยารักษาโรคนําเข้า – เครื่องมือสื่อสารนําเข้า - ยานพาหนะลงทุน – เครื่องมือประกอบอาชพีนําเข้า - ยุทโธปกรณ์จดัซือ้

เครื่องมือแพทย์

เครื่องมือแพทย์นําเข้า

2.    ยทุธศาสตร์ ทอ 
         2551‐2562

Digital‐NCO‐OoB

1911
2454

พลงังาน

1927
2470

1. ปมูประวตัิ

3.   ภารกิจ-หน้าที่

การเมือง--การทหาร-เศรษฐกิจ-สงัคมจิตวิทยา-

การเมือง-การทหาร-เศรษฐกิจ-สงัคมจิตวิทยา-วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

การเมือง-การเมืองระหวา่งประเทศ-การทหาร-เศรษฐกิจ-สงัคมจิตวิทยา-วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

การเมือง-การเมืองระหวา่งประเทศ-การทหาร-เศรษฐกิจ-สงัคมจิตวิทยา-วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี-พลงังาน-ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม



ป้องกนัประเทศ – พทิกัษ์สถาบนั – ปกป้องผลประโยชน์ของชาติ – รักษาความมัน่คงฯ – ดํารงการปกครองระบอบ ปชต. - พฒันาประเทศ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี      ธงยุทธศาสตร์ที ่1       ธงยุทธศาสตร์ที ่2 
ครวัและสมนุไพรโลก     ความเป็นสเีขยีว 

ธงยุทธศาสตร์ที ่3  - ศูนย์กลางการสัญจร 3 มิติ

ISR
NCO

4สงคราม           3ขดัแย้งรุนแรง           2ดึงเครียด           1ปกติ

Air Power
Air Defense

Cyber
Cyber Defense

Space
Space Defense

ขดีสมรรถนะ
คุณสมบตัิ  -   คุณลักษณะ

ขดีความสามารถWarrior
Scholar - Engineer นนอ. นจอ. ช่างฝีมือ

Tech. Tech.นตท.

สาขาวิชา

(วิศวกรรม)

Aviation Sc.

Engineer

Economy

Social

Thailand 4.0

SME
Start Up
(Private Sector)

นวตักรรม               Embedded Software/OFP
เทคโนโลยี              Digital     IT/ICT
องค์ความรู้              Mil. Doctrine/Science /Engineer

ปัจจยัด้านอาชพี               อาหาร  -  เครื่องนุ่งห่ม -  ทีอ่ยู่อาศัย? – ยารักษาโรค?  - เครื่องมือสื่อสาร? -  ยานพาหนะ?  - เครื่องมือประกอบอาชพี - เครื่องมือรักษาความปลอดภยั 
ภยัคกุคามภายนอก

(อสมมาตร)
(ภยัพบิตั)ิ3.0

อุตสาหกรรมหนัก

2.0

1.0
เกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเบา

ปัจจยัด้านอาชพี               อาหาร   -  เครื่องนุ่งห่ม -  ทีอ่ยู่อาศัย   -  ยารักษาโรค  - เครื่องมือสื่อสาร   -  ยานพาหนะนําเข้า  - เครื่องมือประกอบอาชพีแสวงเครื่อง  - ยุทโธปกรณ์จากการช่วยเหลือ

ปัจจยัด้านอาชพี               อาหาร   -  เครื่องนุ่งห่ม -  ทีอ่ยู่อาศัย   -  ยารักษาโรค  -  เครื่องมือประกอบอาชพีแสวงเครื่อง  - ยุทโธปกรณ์แสวงเครื่อง

ปัจจยัด้านอาชพี               อาหาร   -  เครื่องนุ่งห่ม -  ทีอ่ยู่อาศัยนําเข้า - ยารักษาโรคนําเข้า – เครื่องมือสื่อสารนําเข้า - ยานพาหนะลงทุน – เครื่องมือประกอบอาชพีนําเข้า - ยุทโธปกรณ์จดัซือ้

เครื่องมือแพทย์

เครื่องมือแพทย์นําเข้า

ภ
าษ
าต่
าง
ป
ระ
เท
ศ

หุน่ยนต์การเพทย์ ยานยนต์เครื่องจกัรกล
ชีวภาพ

พลงังาน
ระบบนิเวศ เครื่องจกัรกล

MOU 
กับ

สถาบันการศึกษา

เอกชน(อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ)

ต่างประเทศ
การเมือง--การทหาร-เศรษฐกิจ-สงัคมจิตวิทยา-

การเมือง-การทหาร-เศรษฐกิจ-สงัคมจิตวิทยา-วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

การเมือง-การเมืองระหวา่งประเทศ-การทหาร-เศรษฐกิจ-สงัคมจิตวิทยา-วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

การเมือง-การเมืองระหวา่งประเทศ-การทหาร-เศรษฐกิจ-สงัคมจิตวิทยา-วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี-พลงังาน-ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม



รร.นนก. รร.จอ.

R&Dคน ผลติ

แผนแม่บท

นวตักรรม
Innovation

Air Power

โครงสร้างกําลังรบ

F - OFP
Smart WPN 

“เจ้าภาพหลัก”
Air Power – Cyber - Space

Cyber

Sensor - Shooter

Space

5        5        5        5
Obs.

Surv.

Def. by Offense

Sat Cent./Station
Operators
Technician
Engineer.

Nano Sat.
Micro Sat.

MAA

คนรุ่นใหม่

Smart System 

ชํานาญ

5        5        5        5

Air Crew – Air Craft – Air Field  ‐ Air Space  ‐ Armament

Hb

Netw.

Sensor

Shooter
Log.

NCO

5        5        5        5

รร.ช่างฝีมือทหาร





วิทยาลัยการทัพอากาศ
Air War College

ประเด็นยุทธศาสตร์ระบบ UAS/UAV ของ ทอ.ในทศวรรษหน้า

Target Acquisition

Intelligence

Surveillance

Reconnaissance

UAV Missions: I S T A R



วิทยาลัยการทัพอากาศ
Air War Collegeประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยระบบ UAS/UAV ของ ทอ.ในทศวรรษหน้า

ระดบัที ่ทอ.มี

ระดบัทีต่้องการ 10-20 ปี





ขีดความสามารถในการปฏบิัติการไซเบอร์

ทอ.มีเสรีในการใช้ระบบ 

ICT ที่สนับสนุนภารกิจ

ของ ทอ. ได้อย่างสมบูรณ์ 

มีประสิทธิภาพ และมีขีด

ความสามารถในการ

ปฏิบัติการด้านไซเบอร์ร่วม

ได้กับทุกหน่วยงานทั้งเชิง

รุก และเชิงรับ

5 ปี 10 ปี 20 ปี

End State
Desired Condition

ใชเ้ทคโนโลยี

ที่ทนัสมยั

ใชเ้ทคโนโลยี

ที่ทนัสมยั

LOO #1
TechnologyTechnology

มีหน่วยงาน
รองรับภารกิจ
มีหน่วยงาน
รองรับภารกิจ

กําลังพลมีความ
เชี่ยวชาญ

กําลังพลมีความ
เชี่ยวชาญ

LOO #3PeoplePeople

มีกระบวนการ
ปฏิบัติที่ชัดเจน
มีกระบวนการ
ปฏิบัติที่ชัดเจน

LOO #4ProcessProcess

LOO #2OrganizationOrganization



AIR POWER STRATEGY : SPACE DOMAIN
การปกป้องและใช้ประโยชน์จากห้วงอวกาศ       

AIR POWER STRATEGY : SPACE DOMAIN
การปกป้องและใช้ประโยชน์จากห้วงอวกาศ       

USER

BUILDER

CONTROLLER

LAUNCHER

อวกาศเพิ่มมิตทิี่ ๔ แก่สงคราม และเป็นมิติใหม่ที่นักการทหารตอ้งคํานงึถงึอวกาศเพิ่มมิตทิี่ ๔ แก่สงคราม และเป็นมิติใหม่ที่นักการทหารตอ้งคํานงึถงึ

2. ขีดความสามารถในการสื่อสารและโทรคมนาคมทางอวกาศ 

(Space Communication) 

ระยะ 5 ปี ความร่วมมือระหว่างพลเรือนและทหารในการใช้     

ดาวเทียมสื่อสาร

ระยะ 10 ปี มีดาวเทียมทหารใช้โดยการเช่า,จัดหาหรือสร้างเอง

ระยะ 15 ปี มีดาวเทียมทหารเต็มขีดความสามารถ

ระยะ 20 ปี เพิ่มจํานวนและขีดความสามารถดาวเทียมทางทหาร

การพัฒนาในระยะ

5 ปี

10 ปี

15 ปี

20 ปี

การพัฒนาในระยะ

5 ปี

10 ปี

15 ปี

20 ปี

1. ขีดความสามารถในการสังเกตการณ์ห้วงอวกาศ (Space 

Observation) เพื่อรับรู้การปฏิบัติการทางอวกาศของต่างชาติ

ระยะ 5 ปี  พัฒนา Satellite tracking telescope

โดยร่วมเป็นเครือข่าย Space Surveillance Network

ระยะ 10 – 15 ปี  ระบบเลเซอร์ติดตามดาวเทียม

(Satellite ranging telescope) 

ระยะ 15-20 ปี  เพิ่มขีดความสามารถของดาวเทียม

5. ขีดความสามารถระบบบอกพิกัดภูมิศาสตร์ 

(Global Navigation Satellite System ; GNSS) 

ระยะ 5 ปี พัฒนา Receiver ให้รองรับ GPS ทั้งกองทัพ

ระยะ 10 ปี  พัฒนาให้รองรับ GPS,GLONASS,BAIDOU

ระยะ 15 ปี  พัฒนา ระบบ GNSS เต็มรูปแบบ

ระยะ 20 ปี  พัฒนาดาวเทียมนําร่อง Satellite Based 
Augmentation System เพื่อใชง้านร่วมกบัเครือข่ายดาวเทียมนํา

ร่องของประเทศมหาอาํนาจ 

SPACE
DOMAIN

SPACE
DOMAIN

3. ขีดความสามารถในการตรวจการจากอวกาศ (Space 

Intelligence Surveillance and Reconnaissance - Remote    

Sensing Satellite)

               ระยะ 5 ปี  ร่วมมือ/พัฒนา Cube SAT. เข้าสู่ LEO 

                  และพัฒนาสถานีรับสัญญาณดาวเทียม 

               ระยะ 10 ปี  ร่วมมือ/พัฒนา Micro SAT. เข้าสู่ LEO

ระยะ 15 ปี  ร่วมมือ/พัฒนา Small SAT. เข้าสู่ LEO
ระยะ 20 ปี  พฒันาดาวเทียมถ่ายภาพขนาดมาตรฐานขึ้นใชง้านได ้

ดว้ยตนเอง (Full Size SAT.)

6. ขีดความสามารถด้านจรวด (ROCKET) พร้อมกับพัฒนาฐาน

ยิงจรวด ระบบนําร่องของจรวด 

ระยะ 5 ปี  พัฒนา Sounding rocket ยิงขึ้น

สู่ท้องฟ้า ให้มีระดับความสูงเพิ่มขึ้น

ระยะ 10 ปี  ร่วม/พัฒนา Sub-Orbit Rocket

ระยะ 15 ปี  ร่วม/พัฒนาจรวดขึ้นสู่ LEO 

ระยะ 20 ปี  ร่วม/พัฒนาจรวดขึ้นสู่ GEO

4. ขีดความสามารถด้าน Track and Relay Satellite 

    สนับสนุน Network Centric Operation

ระยะ 5 ปี ร่วมมือ/พัฒนา Cube SAT. ขึ้นสู่ LEO

ระยะ 10 ปี  ร่วมมือ/พัฒนา Micro SAT. ขึ้นสู่ LEO

ระยะ 15 ปี  ร่วมมือ/พัฒนา Small SAT. ขึ้นสู่ LEO

ระยะ 20 ปี  พัฒนาดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรประจําที่ GEO





วิทยาลัยการทัพอากาศ
Air War College  ขีดความสามารถที่ต้องการใช้ในการปฏิบัติการของ UAS/UAV ของ ทอ.ที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนยก์ลาง

Satellite



Objectives END STATE

Education  and  Human Resources Management 

“กําลังพลได้รับการพัฒนา

ให้มีคุณภาพ องค์กรมี

กระบวนการ คัดเลือก     

การสร้างขวัญและกําลังใจ 

การพัฒนา การฝึกศึกษา

อย่างเป็นระบบ            

การวิจัยและนวัตกรรมได้รับ

การพัฒนาให้สอดคล้องกับ

ทิศทางของกองทัพอากาศ”

พ.ศ.2560 2564 2569 2574 2579

การศึกษามี

คุณภาพและ

มาตรฐาน

LOO12. พัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษา

ระบบการเรียนรู้

ด้วยตนเอง

LOO2
1. บริหารจัดการโครงการ

ศึกษาและพัฒนาระบบการฯ

จัดการการเรียนรู้ด้วยตนเอง

การวางแผน

และการ

คัดเลือก

บุคลากรที่ดี

4. การวางแผนและการ

คัดเลือกบุคลากร

LOO4

การรักษาและ

พัฒนาบุคลากร

อย่างยั่งยืน

5. การรักษาและพัฒนา

บุคลากร

LOO5

องค์กรแห่งการ

เรียนรู้และสร้าง

นวัตกรรม

LOO33. พัฒนางานวิจัยสู่

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ระยะ 20 ปี

กําลงัพลทกุระดบัมีความเป็น 

Specialist ในตนเอง รวมทัง้
มีขีดความสามารถที่จะเรียนรู้เมื่อ

มีความจําเป็นต้อง Cross 
function ได้อยา่งรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ

ระยะ 10  ปี

เพิ่มขีดความสามารถของ

กําลงัพลให้มีสมรรถนะ 

Multi –Skill และ 

Cross Function ใน

ระดบัฝ่ายอํานวยการ 
ในระดบัผู้บริหารต้องเพิ่ม

ขีดความสามารถในการ

ตดัสนิใจ

ระยะ 5 ปี

เสริมสร้างสมรรถนะ

บคุลากรในสาย

วทิยาการให้มีความ

เข้มแข็งขึน้ โดยใช้

กระบวนการบริหาร

ทรัพยากรมนษุย์ด้วย

ระบบสมรรถนะ รวมทัง้

กําหนดแนวทางในการ

พฒันาสมรรถนะให้มีขีด

ความสามารถแบบ

บรูณาการ 

(Multi‐Skill)



ป้องกนัประเทศ – พทิกัษ์สถาบนั – ปกป้องผลประโยชน์ของชาติ – รักษาความมัน่คงฯ – ดํารงการปกครองระบอบ ปชต. - พฒันาประเทศ

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี      ธงยุทธศาสตร์ที ่1       ธงยุทธศาสตร์ที ่2 
ครวัและสมนุไพรโลก     ความเป็นสเีขยีว 

ธงยุทธศาสตร์ที ่3  - ศูนย์กลางการสัญจร 3 มิติ

ISR
NCO

4สงคราม           3ขดัแย้งรุนแรง           2ดึงเครียด           1ปกติ

Air Power
Air Defense

Cyber
Cyber Defense

Space
Space Defense

ขดีสมรรถนะ
คุณสมบตัิ  -   คุณลักษณะ

ขดีความสามารถWarrior
Scholar - Engineer นนอ. นจอ. ช่างฝีมือ

Tech. Tech.นตท.

สาขาวิชา

(วิศวกรรม)

Aviation Sc.

Engineer

Economy

Social

Thailand 4.0

SME
Start Up
(Private Sector)

นวตักรรม               Embedded Software/OFP
เทคโนโลยี              Digital     IT/ICT
องค์ความรู้              Mil. Doctrine/Science /Engineer

ปัจจยัด้านอาชพี               อาหาร  -  เครื่องนุ่งห่ม -  ทีอ่ยู่อาศัย? – ยารักษาโรค?  - เครื่องมือสื่อสาร? -  ยานพาหนะ?  - เครื่องมือประกอบอาชพี - เครื่องมือรักษาความปลอดภยั 
ภยัคกุคามภายนอก

(อสมมาตร)
(ภยัพบิตั)ิ3.0

อุตสาหกรรมหนัก

2.0

1.0
เกษตรกรรม

อุตสาหกรรมเบา

ปัจจยัด้านอาชพี               อาหาร   -  เครื่องนุ่งห่ม -  ทีอ่ยู่อาศัย   -  ยารักษาโรค  - เครื่องมือสื่อสาร   -  ยานพาหนะนําเข้า  - เครื่องมือประกอบอาชพีแสวงเครื่อง  - ยุทโธปกรณ์จากการช่วยเหลือ

ปัจจยัด้านอาชพี               อาหาร   -  เครื่องนุ่งห่ม -  ทีอ่ยู่อาศัย   -  ยารักษาโรค  -  เครื่องมือประกอบอาชพีแสวงเครื่อง  - ยุทโธปกรณ์แสวงเครื่อง

ปัจจยัด้านอาชพี               อาหาร   -  เครื่องนุ่งห่ม -  ทีอ่ยู่อาศัยนําเข้า - ยารักษาโรคนําเข้า – เครื่องมือสื่อสารนําเข้า - ยานพาหนะลงทุน – เครื่องมือประกอบอาชพีนําเข้า - ยุทโธปกรณ์จดัซือ้

เครื่องมือแพทย์

เครื่องมือแพทย์นําเข้า

ภ
าษ
าต่
าง
ป
ระ
เท
ศ

MOU 
กับ

สถาบันการศึกษา

เอกชน(อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ)

ต่างประเทศ

การเพทย์ ยานยนต์เครื่องจกัรกล
ชีวภาพ

พลงังาน
ระบบนิเวศ

หุน่ยนต์เครื่องจกัรกล

การท่องเท ี่ยว
แหล่งท่องเทีย่ว

โลจสิตกิส์ การบนิ-
การเดนิอากาศ

MAA
ISR‐GIS

SAR – Medivac.Air Space 
ISR

การเมือง--การทหาร-เศรษฐกิจ-สงัคมจิตวิทยา-

การเมือง-การทหาร-เศรษฐกิจ-สงัคมจิตวิทยา-วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

การเมือง-การเมืองระหวา่งประเทศ-การทหาร-เศรษฐกิจ-สงัคมจิตวิทยา-วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

การเมือง-การเมืองระหวา่งประเทศ-การทหาร-เศรษฐกิจ-สงัคมจิตวิทยา-วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี-พลงังาน-ทรัพยากร/สิ่งแวดล้อม



เป้าประสงค์
ตัวชีว้ดั

   ค่าเป้าหมาย

แผนปฏบิตัิราชการ 4ปี

แผนปฏบิตัิราชการ 1ปี

แผนงาน/โครงการ 
- โครงการเสริมสร้าง

นกัรบ – อาวธุ – ยทุธวธิ ี: ยคุใหม่

- โครงการปกติ

(ค่าใช้จ่ายอื่น)
(งบลงทุน)

ค่าใช้จ่ายประจํา

- แผนยุทธการ

- การบริหารจดัการทัว่ไป

-โครงสร้างใช้กําลัง

-โครงสร้าง อฉก.

Air Power

Cyber

Space

1.พทิกัษ์สถาบนั 2.ป้องกนัประเทศ

IT

Strate.Management

Cooperation

R&D

LO/KM

นโยบายทัว่ไป
9 ดา้น นโยบายเฉพาะ

8 ดา้น

แผนแม่บทการข่าว
แผนแม่บทกําลังพล

แผนแม่บทยุทธการ/การฝึก
แผนแม่บทส่งกําลังบํารุง

Hb Nw
Log

Cyber      Intel.
Cyber      Def.

Cyber      Off.

Space   Obs.
Space   Def.

Space   Off.

-กจิกรรม

Sensor Shooter

3.ดํารงความมัน่คง...

4.ปกป้องผลประโ...

PMQA

-สายวทิยาการ
-สว่นราชการ

1
2 5

4 6
7

3

Px

แผนแม่บทการวิจยั

5.ดํารงการปกครอง... 6.พฒันาประเทศ...

แผนแม่บท...

  การสง่กาํลงัซ่อมบาํรงุ-ฐานทพั/สิง่อาํนวย

ความสะดวก/สาธารณูปโภค - การขนสง่

การจดัการความเสีย่ง

การจดัการความเสีย่ง

สพร .ทอ ./กพร



หลักนิยม


