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คำนำ 

กองทัพอากาศดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการของกองทัพอากาศ เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์การมุ่งสู่เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ คือ “ประเทศไทย 
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
โดยการจัดทำแผนปฏิบัติราชการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับ ๑) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับ ๒) รวมทั้งพิจารณาขีดความสามารถของกองทัพในการ เชื่อมโยงและสนับสนุน
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจนแผนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่สำคัญของ
รัฐบาลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ที่กำหนด รวมทั้งสอดคล้องกับการพัฒนาขีดความสามารถกองทัพ
ตามยุทธศาสตร ์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ซ่ึงได้กำหนดวิส ัยทัศน ์ในการพัฒนาสู่  
“กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค” (One of the Best Air Forces in ASEAN) และแผนปฏิบัติราชการระยะ ๓ ปี 
ของกองทัพอากาศ (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) โดยแบ่งเป็น ๕ แผน ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งในแต่ละแผนได้กำหนด
เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา ตลอดจนผลผลิตและโครงการสำคัญ เพื่อรองรับการพัฒนาและ 
การปฏิบัติราชการของกองทัพอากาศตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างเป็น
รูปธรรม 
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สารบัญ 
 

เร่ือง                                                                                                              หน้า 
 
คำนำ ก 
 
สารบัญ ข 
 
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร ๑ 
 
ส่วนที่ ๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ ๔ 
    ๒.๑ แผนระดับ ๑ (ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ๔ 
           ๒.๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ๔ 
           ๒.๑.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๔ 
           ๒.๑.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ๕ 
    ๒.๒ แผนระดับท่ี ๒ ๖ 
           ๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๖ 
           ๒.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ ๑๘ 
           ๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ๒๓ 
           ๒.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) ๒๖ 
    ๒.๓ แผนระดับท่ี ๓ ๒๗ 
 
ส่วนที่ ๓ สาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ของกองทัพอากาศ ๒๘ 
 ๓.๑ วิสัยทัศน์ ๒๘ 
 ๓.๒ พันธกิจ ๒๘ 
 ๓.๓ แผนปฏิบัติราชการ ๒๙ 

  ๓.๓.๑ การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ๒๙ 

  ๓.๓.๒ การเสริมสร้างสมรรถนะและความพร้อมในการป้องกันประเทศ ๓๐ 

  ๓.๓.๓ การรักษาความมั่นคงของรัฐ ๓๕ 

  ๓.๓.๔ การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ  ๓๖ 

  ๓.๓.๕ การพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือประชาชน และการแก้ไขปัญหาสังคม  ๓๗ 

 ๓.๔ วงเงินงบประมาณรวม พ.ศ.๒๕๖๕ ๓๘ 
  ๓.๔.๑ วงเงินงบประมาณรวม ๓๘ 

  ๓.๔.๒ ประมาณการรายได้ของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๖๕ ๓๙ 
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ของกองทัพอากาศ 
 

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร 
กองทัพอากาศจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการ 

โดยมีความเชื่อมโยงกับแผนระดับ ๑ คือ ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ และแผนระดับที่ ๒ ได้แก่  
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒  
และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) รวมทั้งนโยบายของ
คณะรัฐมนตรี และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ตลอดจนยึดถืออำนาจหน้าที่ของกองทัพอากาศ
ตามท่ีกฎหมายกำหนด เพ่ือสนับสนุนวิสัยทัศน์การมุ่งสู่เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ คือ “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

กองทัพอากาศดำรงวิสัยทัศน์ในการพัฒนาสู่ “กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค” (One of the Best  
Air Forces in ASEAN) ตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) โดยแผนปฏิบัติ
ราชการฯ แบ่งออกเป็น ๕ แผน ตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

๑. การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ กำหนดเป้าหมาย คือ สถาบันพระมหากษัตริย์ 
มีความปลอดภัยสูงสุด และได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ โดยกำหนดแนวทางการพัฒนา จำนวน ๕ แนวทาง  

 ๑.๑ เตรียมความพร้อมเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะ รวมทั้งการฝึกซ้อมแผนการรักษา
ความปลอดภัยบุคคลสำคัญ 

 ๑.๒ จัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดี เทิดทูน และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสมพระเกียรติ 
 ๑.๓ พัฒนาบุคลากรของกองทัพอากาศให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันการล่วงละเมิด

สถาบันพระมหากษัตริย์ทางสื่อสังคมออนไลน์ 
 ๑.๔ ปลูกฝังค่านิยม ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการแสดงความจงรักภักดี เทิดทูน 

พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสมพระเกียรติ 
 ๑.๕ ระดมทรัพยากรของกองทัพอากาศและความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนโครงการ  

อันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งดำเนินการเผยแพร่สู่ประชาชน 

๒. การเสริมสร้างสมรรถนะและความพร้อมในการป้องกันประเทศ กำหนดเป้าหมาย คือ กองทัพอากาศ 
มีสมรรถนะและความพร้อม สามารถผนึกกำลังร่วมกับเหล่าทัพอื่นเพื่อป้องกันประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย
จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหารที่อาจเกิดความขัดแย้งจากปัญหา
เขตแดนและพื้นที่อ้างสิทธิทับซ้อนทั้งทางบกและทางทะเล โดยกำหนดแนวทางพัฒนา จำนวน ๒ แนวทางหลัก 
รวมทั้งมุ่งเน้นการใช้หลักการจัดหาพร้อมการพัฒนา (Purchase and Development : P&D) เพื่อพัฒนา
กองทัพอากาศบนพื้นฐานของการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืนตามขีดความสามารถที่พึงกระทำได ้

 ๒.๑ การเสริมสร้างขีดความสามารถกองทัพอากาศในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่าย
เป็นศูนย์กลางโดยตรง (RTAF NCO Combat Related Function) มุ่งเน้นการพัฒนา ๖ องค์ประกอบหลัก ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางโดยตรง  รวมทั้งขีดความสามารถในมิติไซเบอร์ และมิติอวกาศ 
ได้แก่ ๑) การบัญชาการและควบคุม (C2) ๒) ระบบตรวจจับ (Sensor) ๓) ผู ้ปฏิบัติ/หน่วยปฏิบัติ (Shooter)  
๔) เครือข่าย (Network) ๕) การสนับสนุนและบริการ (Support and Service) ๖) บุคลากรและพฤติกรรมการฏิบัติงาน 
(Human and Behavior) ๗) ขีดความสามารถด้านสงครามไซเบอร์ (Cyber Domain) และ ๘) ขีดความสามารถด้าน
กิจการอวกาศ (Space Domain) ซึ่งมีการกำหนดแนวทางการพัฒนาเฉพาะ รวมทั้งตัวชี้วัดย่อยในแต่ละองค์ประกอบ
และขีดความสามารถ 
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 ๒.๒ การพัฒนากองทัพอากาศให้ทันสมัยโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
เพื ่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน (RTAF Organization and Management Modernization) เป็นการพัฒนา
กองทัพอากาศในภาพรวมให้มีความทันสมัย สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร  
เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสำคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่าย
เป็นศูนย์กลาง (NCO) ประกอบด้วย ๑) สมรรถนะและคุณภาพชีวิตของกำลังพล ๒) การข่าวและความร่วมมือ
ด้านความมั่นคง ๓) ด้านการยุทธ ๔) การส่งกำลังบำรุง ๕) กิจการพลเรือน ๖) เทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื ่อสาร ๗) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกำลังทางอากาศ และ ๘) การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้   
ซึ่งมีการกำหนดแนวทางการพัฒนาเฉพาะ รวมทั้งตัวชี้วัดย่อยในแต่ละองค์ประกอบ 

๓. การรักษาความมั่นคงของรัฐ กำหนดเป้าหมาย คือ ประชาชน/กลุ ่มเป้าหมายมีความมั ่นคง 
ปลอดภัย และสันติสุข รวมทั้งเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชน เหตุรุนแรงในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ และปัญหาด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ มีแนวโน้มดีขึ้นจากเดิม โดยมีแนวทางการพัฒนา จำนวน ๔ แนวทาง 

 ๓.๑ พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติและสนับสนุนภารกิจการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ รวมทั้งปัญหาด้านความม่ันคงของรัฐอ่ืน ๆ ตามแนวทางของเหล่าทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 ๓.๒ เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยที่กระทบต่อกำลังอำนาจแห่งชาติ โดยเฉพาะระบบการควบคุม  
การใช้ห้วงอากาศเพ่ือประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและด้านความมั่นคง 

 ๓.๓ ดำรงความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจด้านการรักษาความมั่นคงของรัฐอื่น ๆ หรือเมื่อได้รับ
การร้องขอจากรัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐ 

 ๓.๔ ส่งเสริม ให้ความรู ้ ความเข้าใจแก่ประชาชน ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ 

๔. การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ กำหนดเป้าหมาย คือ การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงทางทหารกับประเทศรอบบ้าน สมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ ประเทศมหาอำนาจ และองค์การ
ระหว่างประเทศ การมีบทบาทสำคัญในประชาคมอาเซียน การช่วยเหลือมิตรประเทศที่ประสบภัย และการรักษา
ผลประโยชน์ของประเทศไทยในต่างแดน รวมทั้งการรักษาผลประโยชน์ในกิจการการบินของประเทศ ตลอดจน
ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กำหนดแนวทางการพัฒนา จำนวน ๖ แนวทาง 

 ๔.๑ เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิก
อาเซียน มิตรประเทศ ประเทศมหาอำนาจ และองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี  

 ๔.๒ สนับสนุนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยแสวง
ความร่วมมือด้านการแบ่งปันข้อมูลด้านการส่งกำลังบำรุงร่วมและด้านยุทโธปกรณ์ รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนา
ไปสู่ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการบินและการป้องกันประเทศ 

 ๔.๓ ปฏิบัติภารกิจเพื ่อสนับสนุนการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ เช่น การคุ ้มครองน่านฟ้า 
และเส้นทางคมนาคมทางอากาศ และการค้นหาและช่วยชีวิตผู้ประสบอุบัติเหตุทางอากาศ  

 ๔.๔ สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจการรักษาสันติภาพ (Peace Keeping Operations) และการ 
ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินอกประเทศ 

 ๔.๕ สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาร่วมกับเหล่าทัพอื่น ๆ สถาบันเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ (องค์การมหาชน) รวมถึงสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสนับสนุน  
ความเป็นเลิศของกำลังทางอากาศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในภาพรวม 
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 ๔.๖ กำหนดแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมุ่งสู่ Thailand 4.0 
และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : EEC) ตลอดจนสร้างความร่วมมือ 
ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศกับพันธมิตรในประเทศ 

๕. การพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือประชาชน และการแก้ไขปัญหาสังคม กำหนดเป้าหมาย คือ  
ประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย มีความปลอดภัยจากสาธารณภัย คุณภาพชีวิตมีแนวโน้มที่ดีขึ ้น รวมทั้งการระบาด 
ของยาเสพติดภายในประเทศมีแนวโน้มลดลง โดยกำหนดแนวทางการพัฒนา จำนวน ๕ แนวทาง 

 ๕.๑ พัฒนาบุคลากรและขีดความสามารถของกองทัพอากาศเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาสังคม
ตามท่ีได้รับมอบหมายจากรัฐบาล 

 ๕.๒ เสริมสร้างสมรรถนะของกองทัพอากาศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจเพื่อการช่วยเหลือ
ประชาชน รวมทั้งดำรงความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจเมื่อเกิดสาธารณภัยอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 

 ๕.๓ พัฒนาการผนึกกำลังและทรัพยากร รวมทั้งประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ตลอดจน
กำหนดแนวทางและรูปแบบการบูรณาการอย่างเป็นระบบ เพ่ือการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติ  

 ๕.๔ เสริมสร้างสมรรถนะของกองทัพอากาศเพื่อสนับสนุนนโยบายการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ 
ของรัฐบาลภายใต้ขอบเขตภารกิจที่กองทัพอากาศพึงกระทำได้   

 ๕.๕ พัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนกิจการการบิน อุตสาหกรรมการบิน 
และกิจการเกี่ยวเนื่องด้านการบิน (Aviation Supply Chain) ของประเทศ 

 วงเงินงบประมาณสำหรับแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ของกองทัพอากาศ และค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินการภาครัฐ รวมทั้งหมด จำนวน ๓๗,๗๙๔,๕๔๔,๗๐๐ บาท 
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ส่วนที ่๒ ความสอดคล้องกับแผน ๓ ระดับ 

 (ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ ๔ ธ.ค.๖๒) 
๒.๑ แผนระดับ ๑ (ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
 ๒.๑.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
 ๒.๑.๑.๑ เป้าหมาย 
  เพื่อบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช 
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ มุ่งเน้นการพัฒนาให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและ
ภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ ทุกระดับความรุนแรง ควบคู ่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั ่นคง 
ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งส่วนราชการ เอกชน ประชาสังคม  
และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมทั้งประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศทั่วโลก บนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล  
เพ่ืออํานวยประโยชน์ต่อการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ โดยมีเป้าหมายสำคัญ ได้แก่  
  ๒.๑.๑.๑ (๑)  ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข  
  ๒.๑.๑.๑ (๒) บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ  
  ๒.๑.๑.๑ (๓) กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง  
  ๒.๑.๑.๑ (๔) ไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับ 
  ๒.๑.๑.๑ (๕) การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมและมีประสิทธภิาพ  

๒.๑.๑.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ๒.๑.๑.๒ (๑) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง 
  ๒.๑.๑.๒ (๒) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญ
ภัยคุกคาม ที่กระทบต่อความม่ันคงของชาติ 
 ๒.๑.๑.๓ การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
  สนับสนุนกรอบแนวคิด “ความมั ่นคงแบบองค์รวม” เพื ่อบรรลุเป้าหมายสำคัญ 
ในระยะ ๒๐ ปี คือ “ประเทศชาติมั ่นคง ประชาชนมีความสุข” โดยการเสริมสร้างความเข้มแข็งและ 
ความสามัคคีปรองดองของคนในชาติ การปลุกจิตสํานึกด้านความมั่นคงแก่ประชาชนทุกระดับ การพัฒนา
ระบบงานด้านการข่าวโดยบูรณาการข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงอย่างเป็นระบบ การพัฒนาปรับปรุงกลไก
การขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั ่นคง และกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั ่นคง  
ให้มีเอกภาพ ประสิทธิภาพ และบูรณาการการดําเนินงานอย่างแท้จริง 
 ๒.๑.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
  ๒.๑.๒.๑ เป้าหมาย 
   เพื ่อพัฒนาและยกระดับศักยภาพของประเทศบนพื้นฐานแนวคิด “ต่อยอดอดีต  
ปรับปัจจุบัน และสร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” โดยมีเป้าหมายสำคัญ ได้แก่  
   ๒.๑.๒.๑ (๑)  ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
และยั่งยืน  
   ๒.๑.๒.๑ (๒)  ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 
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 ๒.๑.๒.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (อุตสาหกรรมความมั่นคง
ของประเทศ) 
 ๒.๑.๒.๓ การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 ลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ พัฒนาต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมส่งออก ส่งเสริม 
การวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องและมีประโยชน์ในด้านความมั่นคง พัฒนาบุคลากร
ด้านการวิจัยและพัฒนารองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมความมั่นคง พัฒนาอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการจัดการ
ภัยพิบัติ สร้างอุตสาหกรรมที่ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ส่งเสริมการจัดหาพลังงาน เป็นฐาน 
ความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศ เพิ่มการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก พัฒนาอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศ รวมทั้งผลิตยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ทางทหารไปพร้อมกับอุตสาหกรรม ที่เป็นเทคโนโลยีสองทาง 
และอุตสาหกรรมที่เก่ียวกับความม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
 ๒.๑.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
 ๒.๑.๓.๑ เป้าหมาย 
 ปรับเปลี่ยนระบบบริหารจัดการภาครัฐโดยยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม” ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้สะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส มีโครงสร้าง
และภารกิจที่เหมาะสม มีวัฒนธรรมการทำงานมุ่ งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวมพร้อมปรับตัวให้ทัน 
ต่อการเปลี่ยนแปลง ทุกภาคส่วนสามารถมีส่วนร่วมและสามารถตรวจสอบการทำงาน ตลอดจนป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตได้อย่างเหมาะสม โดยมีเป้าหมายสำคัญ ได้แก่  
 ๒.๑.๓.๑ (๑) ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
 ๒.๑.๓.๑ (๒) ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
 ๒.๑.๓.๑ (๓) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ๒.๑.๓.๑ (๔) กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
 ๒.๑.๓.๒ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
  ๒.๑.๓.๒ (๑)  ภาครัฐยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ 
และให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
 ๒.๑.๓.๒ (๒)  ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการ มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย  
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 
 ๒.๑.๓.๒ (๓)  ภาคร ัฐม ีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส ่งเสร ิมประชาชน 
และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
 ๒.๑.๓.๒ (๔)  ภาครัฐมีความทันสมัย 
 ๒.๑.๓.๒ (๕)  บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก 
มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
 ๒.๑.๓.๒ (๖)  ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ๒.๑.๓.๒ (๗)  กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และเท่าท่ีจำเป็น 
 ๒.๑.๓.๒ (๘)  กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชน 
โดยเสมอภาค 



 - ๖ - แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

ของกองทัพอากาศ 
 

 ๒.๑.๓.๓ การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
 ขับเคลื ่อนการพัฒนาอย่างบูรณาการ ต่อเนื ่อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
ปรับปรุงโครงสร้างให้เหมาะสมกับบทบาทและภารกิจ มีกลไกและระบบการปฏิบัติงานที ่ทันสมัย มีระบบ 
การติดตามและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง ยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาบุคลากรตรงตามความต้องการในการ
ปฏิบัติงาน ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ นำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ 
และระบบการทำงานแบบดิจิทัลมาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า 

๒.๒ แผนระดับท่ี ๒ 
 ๒.๒.๑ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ของกองทัพอากาศมีความเชื่อมโยงกับแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมจำนวน ๑๒ ประเด็น โดยมีความเชื่อมโยงโดยตรง จำนวน ๓ ประเด็น ได้แก่ ความมั่นคง
การต่างประเทศ และการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งมีส่วนสนับสนุนในการขับเคลื่อน จำนวน ๙ ประเด็น 
ได้แก่ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต การท่องเที่ยว การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม พลังทางสังคม 
การเติบโตอย่างยั่งยืน การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ การต่อต้าน
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และกฎหมายและกระบวนการทางยุติธรรม 
 ๒.๒.๑.๑ ประเด็นความม่ันคง (โดยตรง) 
 ๒.๒.๑.๑ (๑)  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

❖  เป้าหมายที่ ๑  

  ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับ 

❖  เป้าหมายที่ ๒  
  ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 

❖  การบรรลุเป้าหมาย  
    กองทัพอากาศดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการมุ่งสู่
เป้าหมายในภาพรวมที่เป็นรูปธรรมตามที่ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงกำหนดไว้ ดังนี้ 
    ๑)  ดัชนีสันติภาพโลกของประเทศไทยอยู่ในอันดับ ๑ ใน ๗๕ ของโลก 

    ๒)  ดัชนีชี้วัดความสุขของประชากรไทยอยู่ในอันดับ ๑ ใน ๗๕ ของโลก 

 ๒.๒.๑.๑ (๒)  แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
(ส่วนการรักษาความม่ันคงภายในราชอาณาจักรและพัฒนาประเทศ) 

❖  แนวทางการพัฒนา  
    ร ่วมบูรณาการนโยบายและการดำเน ินการในภาพรวมกับ 
ทุกหน่วยงาน ให้สามารถทำงานประสานสอดคล้องได้อย่างสมบูรณ์ และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยกองทัพอากาศ
มีแนวทางการพัฒนารองรับ จำนวน ๖ แนวทาง ได้แก่  
  ๑)  ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  

  ๒)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์  

  ๓)  ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  

  ๔)  ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
  ๕)  รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

  ๖)  พัฒนาประเทศเพ่ือความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชน 

 



 - ๗ - แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

ของกองทัพอากาศ 
 

❖   เป้าหมายของแผนย่อย  

    ปัญหาด้านความมั่นคงในปัจจุบัน เช่น ยาเสพติด ความมั่นคงทาง 
ไซเบอร์ และภัยธรรมชาติ เป็นต้น ได้รับการแก้ไข โดยมีระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงดีขึ้น 
อย่างน้อย ร้อยละ ๕๐ 

❖   การบรรลุเป้าหมาย  
   กองทัพอากาศร่วมแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่ได้รับมอบหมาย  
โดยทำให้ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงดีขึ้น/มากขึ้น 
 ๒.๒.๑.๑ (๓)  แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  
(ส่วนการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ) 

❖   แนวทางการพัฒนา  

    เสริมสร้างขีดความสามารถและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ 
เพื่อปฏิบัติภารกิจในการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ และประเทศมหาอำนาจ ตามแนวทางการพัฒนา 
ที่สำคัญ ได้แก ่ 

   ๑)  ปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติในภาพรวม 
   ๒)  ปกปอ้งอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางบก 
   ๓)  ปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
   ๔)  ปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติทางอากาศ 
   ๕)  เสริมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน มิตรประเทศ 
และองค์การนานาชาติ 

❖   เป้าหมายของแผนย่อย  

   ประเทศไทยมีความมั่นคง และสามารถรับมือกับความท้าทาย 
จากภายนอกได้ทุกรูปแบบสูงขึ้น 

❖   การบรรลุเป้าหมาย  
    กองทัพอากาศส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ  
เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับความท้าทายด้านความมั่นคงในอนาคต โดยส่งเสริมความมั่นคงแบบองค์รวม
ควบคู่กับความม่ันคงทางทหาร มีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงในทุกมิติกับมหาอำนาจ  
   ๑)  ประเทศมีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม  
ร้อยละ ๕ - ๑๐  
   ๒)  ระดับความสำเร็จของไทยในการมีบทบาทกำหนดทิศทาง 
และส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม 
ร้อยละ ๕ - ๑๐ 
 
 
 
 



 - ๘ - แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

ของกองทัพอากาศ 
 

 ๒.๒.๑.๑ (๔)  แผนย่อยการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคาม
ที่กระทบต่อความม่ันคงของชาติ 

❖ แนวทางการพัฒนา  
    พัฒนาศักยภาพด้านความมั่นคง โดยจัดทำแผนพัฒนาและผนึก
กำลัง ทรัพยากร รวมทั้งขีดความสามารถของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคงภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน ให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับการบริหารราชการยุคใหม่ รวมทั้งพัฒนาระบบทหารกองประจำการ 
และอาสาสมัครอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ตามแนวทางในรัฐธรรมนูญ 
ได้แก่  

   ๑)   การเตรียมกำลังและใช้กำลังเพื่อการป้องปราม แก้ไข และ
ยุติความขัดแย้งด้วยการปฏิบัติการร่วมเป็นหลัก  
   ๒)  พัฒนาปฏิบัติการไซเบอร์เพ่ือความมั่นคง และพัฒนาเทคโนโลยี
อวกาศเพ่ือการใช้งานดาวเทียมสื่อสาร ดาวเทียมถ่ายภาพด้านความมั่นคง และการสังเกตการณ์ทางอวกาศ  
   ๓)  พัฒนาระบบข่าวกรองเพ่ือการแจ้งเตือนภัยคุกคามทางทหาร 
บูรณาการระบบฐานข้อมูลข่าวกรองร่วมอย่างเป็นเอกภาพ พัฒนาระบบข่าวกรองทางยุทธศาสตร์ระดับ
นโยบาย ระดับอำนวยการข่าว และระดับปฏิบัติการข่าว  
   ๔)  ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ มาตรฐานทางทหาร กิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพลังงานทหาร  
   ๕)  พัฒนาระบบกำลังสำรอง ระบบทหารกองประจำการ อาสาสมัคร 
และระบบการระดมสรรพกำลัง เพ่ือบรรจุทดแทนบางตำแหน่งในยามปกติ รองรับการขยายกำลังในยามสงคราม  
   ๖)   พัฒนากำลังประชาชน ทหารกองหนุน ทหารนอกประจำการ 
ทหารผ่านศึก เพื่อการออมกำลังและชดเชยอำนาจกำลังรบของกองทัพในยามสงคราม รวมทั้งการแจ้งเตือน
ด้านการข่าว 
   ๗)   พัฒนาการผนึกกำล ังและทร ัพยากรจากทุกภาคส่ วน 
เพ่ือเตรียมพร้อมช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ  
   ๘)  พัฒนา เสริมสร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมือทางทหาร
กับประเทศเพ่ือนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ ประเทศมหาอำนาจ และองค์การระหว่างประเทศ  
   ๙)  พัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนในยามสงบ 

❖   เป้าหมายของแผนย่อย  

   กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงมีความพร้อมสูงขึ้นในการ
เผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกมิติ และทุกระดับความรุนแรง 

❖   การบรรลุเป้าหมาย  
   กองทัพอากาศพัฒนาศักยภาพกองทัพให้มีความพร้อมในการ
เผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง เพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพ และหน่วยงานด้าน 
ความมั่นคงทั้งระบบของประเทศให้มีระดับความพร้อม ร้อยละ ๘๐ 
 



 - ๙ - แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

ของกองทัพอากาศ 
 

 
 ๒.๒.๑.๒ ประเด็นการต่างประเทศ (โดยตรง) 
 ๒.๒.๑.๒ (๑)  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

❖   เป้าหมาย 

    การต่างประเทศมีเอกภาพ ทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ง
คั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม ร้อยละ ๕ - ๑๐  

❖ การบรรลุเป้าหมาย  
     กองทัพอากาศสนับสนุนการพัฒนาความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือระหว่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อให้ไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค มุ่งเน้นบทบาทด้านการทูตและ
ส่งเสริมบทบาทของประชาคมอาเซียนต่อประชาคมระหว่างประเทศ เพ่ือสร้างความร่วมมือในภูมิภาค 

 ๒.๒.๑.๒ (๒)  แผนย่อยความร่วมมือด้านความม่ันคงระหว่างประเทศ 

❖ แนวทางการพัฒนา  

     ดำเนินการเชิงรุกในการเสริมสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคเพ่ือ
ป้องกันปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงในอนาคต ใช้ประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และ
ความเป็นหุ้นส่วนกับภาคส่วนต่าง ๆ ของต่างประเทศ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

❖   เป้าหมายของแผนย่อย  

    ๑)  ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับความท้าทาย
จากภายนอกได้ทุกรูปแบบ มากขึ้น/ดีขึ้น จากเดิมร้อยละ ๕ - ๑๐  
  ๒)  ประเทศไทยมีบทบาทเพ่ิมขึ้นในการกำหนดทิศทางและส่งเสริม
เสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้าในภูมิอาเซียน มากขึ้น/ดีขึ้นจากเดิม ร้อยละ ๕ - ๑๐ 

❖ การบรรลุเป้าหมาย  

    กองทัพอากาศร่วมแก้ไขปัญหาความมั่นคงที่ได้รับมอบหมาย  
เพ่ือทำให้ระดับความสำเร็จของการแก้ไขปัญหาความมั่นคงดีขึ้น/มากขึ้น 
 ๒.๒.๑.๓ ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม (โดยตรง) 
 ๒.๒.๑.๓ (๑)  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

❖ เป้าหมายที่ ๑ 

   ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี
และวิทยาศาสตร์เพ่ิมสูงขึ้น โดยการจัดอันดับโดยสภาเศรษฐกิจโลกและสถาบันการจัดการนานาชาติเป็น ๑ ใน ๓๐ 

❖ เป้าหมายที่ ๒ 

     มูลค่าการลงทุนและพัฒนานวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายใน
เพ่ิมข้ึน โดยมีสัดส่วนมูลค่าการลงทุนวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ร้อยละ ๑.๕ 

❖ การบรรลุเป้าหมาย  

     กองทัพอากาศส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเอง ลดการพึ่งพาต่างประเทศ รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรนักวิจัย การกำหนด
โจทย์ความต้องการด้านการวิจัยที่แท้จริงของกองทัพอากาศ ตลอดจนบูรณาการกับหน่วยงานด้านการวิจัยและ
พัฒนา 
 



 - ๑๐ - แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

ของกองทัพอากาศ 
 

 ๒.๒.๑.๓ (๒)  แผนย่อยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์
ความรู้พื้นฐาน 

❖  แนวทางการพัฒนา  

     ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาด้านองค์ความรู้พื้นฐานและ
เทคโนโลยีพื้นฐาน การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ การต่อยอดไปสู่นวัตกรรม รวมทั้งการสร้างนวัตกรรม
และพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยตรง 

❖ เป้าหมายของแผนย่อย  

    ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง ๔ ด้าน 
(ชีวภาพ วัสดุ นาโนเทคโนโลยี และเทคโนโลยีดิจิทัล) ทัดเทียมประเทศที่ก้าวหน้าในเอเชีย โดยมีอันดับเป็น  
๑ ใน ๒๐ ของประเทศท่ีก้าวหน้าในเอเชีย 

❖ การบรรลุเป้าหมาย  

    กองทัพอากาศส่งเสริมการสร้างองค์ความรู ้พื ้นฐาน สะสม
ความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนาบุคลากรนักวิจัย ให้มีความสามารถในการพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์สนับสนุน 
อาวุธยุทโธปกรณ์ และซอฟแวร์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเอง สามารถ 
ใช้ประโยชน์ได้ตรงตามความต้องการ และลดการสั่งซื้อจากต่างประเทศ 
 ๒.๒.๑.๔ ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (สนับสนุน) 
 ๒.๒.๑.๔ (๑)  เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

❖   เป้าหมายที่ ๑ 

    ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศในสาขาอุตสาหกรรมและ
บริการเพ่ิมขึ้น โดยมีอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอุตสาหกรรม เฉลี่ยร้อยละ ๔.๖ 

❖   เป้าหมายที่ ๒ 

   ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและบริการเพ่ิมขึ้น โดยมี
อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม เฉลี่ยร้อยละ ๒.๒ 

❖   การบรรลุเป้าหมาย  
    กองทัพอากาศร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
โดยเฉพาะอุตสาหกรรมความมั ่นคง ทั้งด้านบุคลากร และการสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของตนเอง ลดการพึ่งพาต่างประเทศ 

 ๒.๒.๑.๔ (๒)  แผนย่อยอุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ 

❖   แนวทางการพัฒนา  

    พัฒนาอุตสาหกรรมความมั ่นคงให้มีศักยภาพเชิงเศรษฐกิจ 
ครอบคลุมอุตสาหกรรมหลากหลายมิติ เช่น อุตสาหกรรมการจัดการภัยพิบัติ อุตสาหกรรมความมั ่นคง  
ทางไซเบอร์ อุตสาหกรรมด้านพลังงาน อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การผลิตยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์  
ทางทหาร เพ่ือลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ และพัฒนาต่อยอดเพ่ือการส่งออก โดยมีแนวทางสำคัญ ได้แก่ 

   ๑)  สนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมความมั่นคง โดยอาศัย
กลไกความร่วมมือภาครัฐและเอกชน และมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพ่ือสร้างฐานการผลิตในประเทศ  
   ๒)  สร้างและพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมความมั่นคง 
ของประเทศ และสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ 



 - ๑๑ - แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

ของกองทัพอากาศ 
 

 ๓) สนับสนุนการสร้างเครือข่ายและคลัสเตอร์อุตสาหกรรม 
ความมั่นคง รวมทั้งสร้างระบบนิเวศและปรับปรุงกลไกที่เอ้ือต่อการผลิตและส่งออก 
 ๔) สนับสนุนการแสวงหาช่องทางใหม่ ๆ  ในประเทศและต่างประเทศ 

❖ เป้าหมายของแผนย่อย  
 ๑) อุตสาหกรรมความมั่นคงมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยมีอัตรา
การขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ ...... (ปี ๖๑ - ๖๕ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ/จัดทำค่าเป้าหมาย) 
 ๒) การส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงเพิ่มขึ้น โดยมีอัตรา
การขยายตัวเฉลี่ย ร้อยละ ..... (ปี ๖๑ - ๖๕ อยู่ระหว่างการตรวจสอบ/จัดทำค่าเป้าหมาย) 

❖ การบรรลุเป้าหมาย  
 กองทัพอากาศสร้างและพัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรม 
ความมั่นคงที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อุตสาหกรรมการบิน และอุตสาหกรรมความมั่นคงทางไซเบอร์ เป็นต้น รวมทั้ง  
บูรณาการการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์จากต่างประเทศ เพ่ือให้กองทัพอากาศ หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน 
สามารถต่อยอดการพัฒนา ผลิต หรือ ซ่อมบำรุงได้เองในอนาคต ซึ่งเป็นการสนับสนุนอุตสาหกรรมความมั่นคง 
ของประเทศ เพ่ือลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ  
 ๒.๒.๑.๕ ประเด็นการท่องเที่ยว (สนับสนุน) 
 ๒.๒.๑.๕ (๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

❖ เป้าหมายที่ ๑ 

 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศด้านการท่องเที่ยวต่อผลิตภัณฑ์  
มวลรวมในประเทศเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๒๒ 

❖ เป้าหมายที่ ๒ 

 สัดส่วนรายได้จากการท่องเที ่ยวของเมืองหลักต่อเมืองรองเพิ ่มข้ึน 
เป็น ๘๐ : ๒๐ 

❖ เป้าหมายที่ ๓ 

 ความสามารถการแข่งขันด้านการท่องเที ่ยวของประเทศดีขึ้น  
โดยอันดับของประเทศไทยตาม Travel and Tourism Competitiveness Index เป็น ๑ ใน ๓๐ 

❖ การบรรลุเป้าหมาย  
  กองทัพอากาศร่วมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบนิเวศ และ
ทรัพยากรพื้นที่ท่องเที่ยวของกองทัพอากาศ เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ กระจายการสร้างรายได้  
ไปสู่ชุมชนอย่างทั่วถึงและยั่งยืน สามารถยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย 

 ๒.๒.๑.๕ (๒) แผนย่อยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ และวัฒนธรรม 
❖ แนวทางการพัฒนา  

  สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ ่มให้ก ับส ินค้าและบริการบนฐาน 
ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนาต่อยอด
สินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว เสริมสร้างศักยภาพผู้ประกอบการและบุคลากร ส่งเสริมการจดทะเบียน  
การคุ้มครอง การใช้ทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อสนับสนุนการต่อยอดสู่การท่องเที่ยว เชิงสร้างสรรค์ และส่งเสริม
การนำเสนอภาพลักษณ์แต่ละท้องถิ่นของประเทศไทย 
 



 - ๑๒ - แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

ของกองทัพอากาศ 
 

❖ เป้าหมายของแผนย่อย  
 ๑) อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม ร้อยละ ๑๐ 
 ๒) จำนวนเมืองและชุมชนที ่ม ีศ ักยภาพด้านการท่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม จำนวน ๕ เมือง 
 ๓) อัตราการขยายตัวของจำนวนสินค้าและบริการการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมที่ได้รับการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา ร้อยละ ๕ 

❖ การบรรลุเป้าหมาย  
 กองทัพอากาศพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
ในพื้นที่ของกองทัพอากาศ รวมทั้งสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการ เพื่อตอบสนองในการ  เพิ่มจำนวนเมือง
ท่องเที่ยว ตลอดจนอัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมของประเทศ  
ให้เพ่ิมข้ึน  
 ๒.๒.๑.๖  ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (สนับสนุน) 
 ๒.๒.๑.๖ (๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

❖ เป้าหมายที่ ๑ 

 คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และมีความรักและ
ภูมิใจในความเป็นไทย นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำรงชีวิต สังคมมีความสุขและ  
เป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ จากปีฐาน 

❖ การบรรลุเป้าหมาย  
  กองทัพอากาศร่วมดำเนินการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี
ให้แก่กำลังพล และครอบครัวของกองทัพอากาศ รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความซื่อสัตย์ วินัย 
คุณธรรม จริยธรรม การยึดมั ่นในสถาบันหลัก ความรักชาติ และความภาคภูมิใจในชาติ ตลอดจนการมี  
จิตสาธารณะ จิตอาสา และจิตสำนึกร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

 ๒.๒.๑.๖ (๒) แผนย่อยความร่วมมือด้านการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม 
และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็นพลเมืองท่ีดี 

❖ แนวทางการพัฒนา  
  ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านสถาบันครอบครัว เรื่องความ
ซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผ่านการเรียนการสอน  
สร้างความเข้มแข็งของสถาบันศาสนา ปลูกฝักค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน และส่งเสริมให้  
คนไทยมีจิตสาธารณะและความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

❖ เป้าหมายของแผนย่อย  
 ประชากรอายุ ๑๓ ปี ขึ ้นไป มีกิจกรรมการปฏิบัติตนที่สะท้อน
คุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๕ 

❖ การบรรลุเป้าหมาย  
 กองทัพอากาศร่วมดำเนินการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี
ให้แก่กำลังพล และครอบครัวของกองทัพอากาศ รวมทั้งประชาชนในพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความซื่อสัตย์ วินัย 
คุณธรรม จริยธรรม การยึดมั ่นในสถาบันหลัก ความรักชาติ และความภาคภูมิใจในชาติ ตลอดจนการมี  
จิตสาธารณะ จิตอาสา และจิตสำนึกร่วมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 



 - ๑๓ - แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

ของกองทัพอากาศ 
 

 ๒.๒.๑.๗ ประเด็นพลังทางสังคม (สนับสนุน) 
 ๒.๒.๑.๗ (๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

❖ เป้าหมายที่ ๑ 

 ประเทศไทยมีความเท่าเทียมและเสมอภาคในสังคม  ทุกภาคส่วน 
มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมข้ึน ร้อยละ ๑๐ 

❖ การบรรลุเป้าหมาย  
  กองทัพอากาศส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนและทุกระดับร่วมเป็นกำลัง 
ในการพัฒนา ผ่านการระดมสรรพกำลังทั้งภาครัฐและเอกชน สร้างพื้นที่ให้เกิดการปรึกษาหารือ และสร้าง
เป้าหมายร่วมอย่างสร้างสรรค์ โดยทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม 
 ๒.๒.๑.๗ (๒) แผนย่อยความร่วมมือด้านการเสริมสร้างทุนทางสังคม 

❖ แนวทางการพัฒนา 

  เสริมสร้างการระดมพลังความร่วมมือของรัฐและประชาชน  
เพื่อการสร้างภาคีเครือข่าย มีพื้นที่สาธารณะสำหรับการปรึกษาหารือ เสริมสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลง พัฒนา
ระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้และภูมิปัญญา โดยคนในชุมชนมีส่วนร่วมและอยู่บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ ส่งเสริม
บทบาทสตรีและสิทธิมนุษยชนให้ทุกเพศสภาพร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม  

❖ เป้าหมายของแผนย่อย  
 ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

❖ การบรรลุเป้าหมาย  
      กองทัพอากาศส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนา 
และร่วมมือกันในการแกไ้ขปัญหาที่เกี่ยวข้อง เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถของประชาชนในการร่วมคิด 
ร่วมลงมือพัฒนา  
 ๒.๒.๑.๘ ประเด็นการเติบโตอย่างย่ังยืน (สนับสนุน) 
 ๒.๒.๑.๘ (๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

❖ เป้าหมายที่ ๑ 

 สภาพแวดล้อมคุณภาพดีขึ้นอย่างยั่งยืน ในระดับต่ำกว่า ๕๐ ประเทศ
แรกของโลก  

❖ การบรรลุเป้าหมาย  
  กองทัพอากาศส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของกองทัพอากาศอย่างสมดุล โดยจัดการควบคุมดูแลมลพิษ รวมทั้ง 
ให้ความสำคัญโครงการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 ๒.๒.๑.๘ (๒) แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

❖ แนวทางการพัฒนา  
  อนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศและแหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
รวมทั้งรักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียว ตลอดจนการร่วมอนุรักษ์และบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน 
 
 

 



 - ๑๔ - แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

ของกองทัพอากาศ 
 

❖ เป้าหมายของแผนย่อย  
 พ้ืนที่สีเขียวทุกประเภทเพิ่มขึ้น ได้แก่  
 ๑)  พ้ืนที่สีเขียวพ้ืนที่เป็นป่าธรรมชาติ ร้อยละ ๓๒  
 ๒)  พ้ืนที่ปา่เศรษฐกิจเพ่ือการใช้ประโยชน์ ร้อยละ ๑๐  
 ๓)  พ้ืนที่สีเขียวในเขตเมืองและชนบท ร้อยละ ๒ 

❖ การบรรลุเป้าหมาย  
 กองทัพอากาศให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวในพื้นที่
รับผิดชอบ โดยการรณรงค์และดำเนินการเพ่ือหยุดยั้งการบุกรุกทำลายพ้ืนที่ป่า  
 ๒.๒.๑.๘ (๓) แผนย่อยการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศ 

❖ แนวทางการพัฒนา  
  ดำเนินการเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

❖ เป้าหมายของแผนย่อย  
 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของไทยลดลงอย่างน้อย ร้อยละ ๑๒ 
จากปกติ 

❖ การบรรลุเป้าหมาย  
 กองทัพอากาศมีส่วนร่วมในการปรับปรุงการบริหารจัดการพิบัติ
ภัยทั้งระบบ โดยคำนึงถึงปัจจัยการเปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว รวมทั้งสนับสนุนข้อมูลใน 
การพัฒนาและบูรณาการระบบฐานข้อมูล การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศและระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่รวดเร็ว 
แม่นยำและมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๒.๑.๙ ประเด็นการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ (สนับสนุน) 
 ๒.๒.๑.๙ (๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

❖ เป้าหมายที่ ๑ 

 ความมั่นคงด้านน้ำของประเทศเพิ่มขึ้น ดัชนีความมั่นคงด้านน้ำ
ของประเทศ ระดับ ๒ (๖๐ คะแนน)  

❖ เป้าหมายที่ ๒ 

 แม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟู
สภาพให้มรีะบบนิเวศท่ีดี ร้อยละ ๒๐   

❖ การบรรลุเป้าหมาย  
  กองทัพอากาศส่งเสริมและให้ความสำคัญกับการพัฒนาการจัดการ
น้ำทั้งระบบเพื่อเพ่ิมความม่ันคงด้านน้ำของประเทศ  

 ๒.๒.๑.๙ (๒) แผนย่อยการพัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำเพื่อเพิ่มความม่ันคงด้านน้ำ 

❖ แนวทางการพัฒนา  
    พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบ โดยการส่งเสริม ฟื้นฟู 
และอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำ พื้นที่พักน้ำ แหล่งน้ำธรรมชาติ แอ่งน้ำบาดาล การระบายน้ำจากเมือง
ชายฝั่ง จัดระบบการจัดการพิบัติภัยจากน้ำในภาวะวิกฤต 
 



 - ๑๕ - แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

ของกองทัพอากาศ 
 

❖ เป้าหมายของแผนย่อย  
 ๑)  ระดับความมั่นคงด้านน้ำอุปโภคบริโภคเพ่ิมขึ้น อยู่ในระดับ ๓.๒๕  
 ๒)  ระดับการรับมือกับภัยพิบัติด้านน้ำเพ่ิมข้ึน อยู่ในระดับ ๓.๐ 

❖ การบรรลุเป้าหมาย  
 กองทัพอากาศพัฒนาการจัดการน้ำในพื้นที ่ร ับผิดชอบอย่าง 
เป็นระบบ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้เกิดความสมดุล ตลอดจนการบรรเทาสาธารณภัยและรับมือ 
กับภัยพิบัติด้านน้ำ 
 ๒.๒.๑.๑๐ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (สนับสนุน) 
 ๒.๒.๑.๑๐ (๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

❖ เป้าหมายที่ ๑ 

  บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใช้บริการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 

❖ เป้าหมายที่ ๒ 

  ภาครัฐดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนวัตกรรม ประยุกต์ใช้
เทคโนโลยี อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาสูงสุด ๖๐ อันดับแรก 

❖ การบรรลุเป้าหมาย  
  กองทัพอากาศพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐในส่วนที่รับผิดชอบ 
ให้มีความทันสมัย มีขนาดเหมาะสมกับภารกิจ มีสมรรถนะสูง ตอบสนองความต้องการของประชาชน และ
สนับสนุนประเทศไทย ๔.๐ 

 ๒.๒.๑.๑๐ (๒) แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน 

❖ แนวทางการพัฒนา  
  พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการ
ให้บริการประชาชน มีการเชื่อมโยงและบูรณาการหลายหน่วยงานแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ผ่าน เทคโนโลยี
ดิจิทัล 

❖ เป้าหมายของแผนย่อย  
  งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๑๐๐ 

❖ การบรรลุเป้าหมาย  
  กองทัพอากาศพัฒนารูปแบบการบริการประชาชน โดยประยุกต์ 
ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีดิจทิัล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 
 ๒.๒.๑.๑๐ (๓) แผนย่อยการบริหารจัดการการเงินและการคลัง 

❖ แนวทางการพัฒนา  
  จัดทำงบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
เพ่ือให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมายของแต่ละแผนงาน/โครงการ ตามระยะเวลาที่กำหนด สอดคล้องกับ
สถานการณ์และความเร่งด่วน  

❖ เป้าหมายของแผนย่อย  
  บรรลุผลสัมฤทธิ ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ แผนงาน/
โครงการ ตามประเด็นเร่งด่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
 



 - ๑๖ - แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

ของกองทัพอากาศ 
 

❖ การบรรลุเป้าหมาย  
  กองทัพอากาศวางแผนการใช้จ่ายตามเป้าหมายของแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในจำนวนที่เหมาะสม โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกข้ันตอน 

 ๒.๒.๑.๑๐ (๔) แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

❖ แนวทางการพัฒนา  
  พัฒนาเป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง” 
รองรับการปฏิบัติงานที่หลากหลายซับซ้อน และทันการเปลี่ยนแปลง ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้ง
นำข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ รวมทั้งเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างองค์กรภายในและภายนอกแบบอัตโนมัติ 

❖ เป้าหมายของแผนย่อย  
  มีขีดสมรรถนะสูง มีความคล่องตัว และบรรลุผลสัมฤทธ ิ ์สูง 
ตามเป้าหมาย 

❖ การบรรลุเป้าหมาย  
  กองทัพอากาศพัฒนาระบบบริหารงานที่ทันสมัย เสริมสร้าง
กองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ เป็นเลิศทางนวัตกรรม เทคโนโลยี ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบวิธี
ปฏิบัติราชการแบบดิจิทัล และสอดคล้องกับไทยแลนด์ ๔.๐ 

 ๒.๒.๑.๑๐ (๕) แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

❖ แนวทางการพัฒนา  
  ปรับปรุงเป้าหมายและนโยบายกำลังคนให้มีมาตรฐานและ
ประสิทธิภาพ เพิ่มความยืดหยุ่นในการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพ 
ตามหลักคุณธรรม  

❖ เป้าหมายของแผนย่อย  
  ยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรมและ
จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ และสัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทำผิดกฎหมายลดลง ร้อยละ ๒๐ 

❖ การบรรลุเป้าหมาย  
  กองทัพอากาศปร ับปร ุงการบร ิหารและพัฒนากำล ังพล  
เพื่อพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มีภาวะผู้นำ 
มุ่งม่ันตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ มีทักษะการปฏิบัติงานที่ทันสมัย เป็นมืออาชีพ มีจรรยาบรรณ 

 ๒.๒.๑.๑๑ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (สนับสนุน) 
 ๒.๒.๑.๑๑ (๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

❖ เป้าหมายที่ ๑ 

  ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ อยู่ในอันดับ 
๑ ใน ๕๔ และ/หรือได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ๕๐ คะแนน 

❖ การบรรลุเป้าหมาย  
  กองทัพอากาศส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ตลอดจนการมีส่วนร่วมสอดส่องเฝ้าระวัง ให้ข้อมูล แจ้งเบาะแสการทุจริต  



 - ๑๗ - แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

ของกองทัพอากาศ 
 

 ๒.๒.๑.๑๑ (๒) แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 

❖ แนวทางการพัฒนา  
  เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการและกลไกการปราบปราม 
การทุจริต โดยการนำระบบดิจิทัลมาใช้พัฒนาการจัดการองค์ความรู้  และการจัดทำระบบฐานข้อมูลด้าน 
การปราบปรามการทุจริต 

❖ เป้าหมายของแผนย่อย  
  การดำเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส คดีอาญา
ที่หน่วยงานไต่สวนคดีทุจริตถูกฟ้องกลับไม่เกินร้อยละ ๔ ของจำนวนคดีที่ส่งฟ้อง 

❖ การบรรลุเป้าหมาย  
  กองทัพอากาศส่งเสร ิมการปร ับปรุ งระเบียบ กฎหมาย 
กระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบ
ข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๒.๑.๑๒ ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม (สนับสนุน) 
 ๒.๒.๑.๑๒ (๑) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

❖ เป้าหมายที่ ๑ 

  กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วน มีความเท่าเทียมและ
เป็นธรรม คะแนนของ ๔ ปัจจัย ได้แก่ การจำกัดอำนาจรัฐ รัฐบาลโปร่งใส สิทธิขั้นพื้นฐาน และความเป็น
ระเบียบและความม่ันคง ไม่ต่ำกว่า ๐.๖๕ 

❖ เป้าหมายที่ ๒ 

  การอำนวยความยุติธรรมเป็นไปด้วยความเสมอภาค โปร่งใส 
เป็นธรรม ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ คะแนนของ ๔ ปัจจัย ไม่ต่ำกว่า ๐.๖๕ 

❖ การบรรลุเป้าหมาย  
  กองทัพอากาศสนับสนุนการพัฒนากฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม ให้เกิดความโปร่งใส และเป็นธรรม 

 ๒.๒.๑.๑๒ (๒) แผนย่อยการพัฒนากฎหมาย 

❖ แนวทางการพัฒนา  
  พัฒนาและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และ
มาตรการต่าง ๆ ให้ทันสมัย สอดคล้องกับบริบทและเอื ้อต่อการพัฒนาประเทศ ใช้เทคโนโลยีด ิจ ิทัล 
และนวัตกรรมใหม่ในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม 

❖ เป้าหมายของแผนย่อย  
  ๑)  กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา กรอบกฎหมาย 
มุ่งให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศ ร้อยละ ๕๐ ของกฎหมาย 

  ๒)  การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความเป็นธรรม 
ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ หน่วยงานของรัฐบังคับใช้กฎหมายได้รวดเร็วขึ้นร้อยละ ๕๐ 

  ๓)  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย ร้อยละ ๕๐ 



 - ๑๘ - แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

ของกองทัพอากาศ 
 

❖ การบรรลุเป้าหมาย  
  กองทัพอากาศส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมพัฒนา
และปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย รวมทั้งการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการบังคับใช้และการปฏิบัติตามกฎหมาย 

 ๒.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศ                                                                           
 แผนการปฏิรูปประเทศ จำนวน ๑๑ ด้าน ได้แก่ การเมือง การบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมาย 
กระบวนการยุติธรรม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาธารณสุข สื่อสารมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศ สังคม พลังงาน และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้กองทัพอากาศ 
มีส่วนที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๘ ด้าน ดังนี้ 
 ๒.๒.๒.๑  แผนการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง 
 ๒.๒.๒.๑ (๑) ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๒  
 กลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีและการรู้รักสามัคคี  
ของสังคมไทย 
 ๒.๒.๒.๑ (๒) ขั้นตอนการดำเนินงาน 

❖ กลยุทธ์ที ่๑  
 กำหนดกลไกแก้ไขปัญหาและความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติ
วิธีในระดับชาติและระดับพ้ืนที่ เหมาะสมกับสถานการณ์ ใช้แนวทางของคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดิน
ตามกรอบการปฏิรูปประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) หรือ
คณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ เป็นกลไกในการดำเนินงาน           

❖ กลยุทธ์ที ่๖  
 ใช้วิจารณญาณอย่างรอบคอบในการควบคุมฝูงชน เน้นการเจรจา
และปฏิบัติตามกฎการปะทะตามหลักสากลอย่างเคร่งครัด  โดยผู ้รับผิดชอบการควบคุมฝูงชนต้องผ่าน 
การฝึกอบรม เรียนรู้เป็นการเฉพาะ ไม่ใช้ความรุนแรง อดทนต่อการยั่วยุ และเห็นประชาชนเป็นญาติพี่น้อง 
 ๒.๒.๒.๑ (๓) โครงการ 

 - โครงการสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
 - โครงการบูรณาการสร้างการรับรู้เพ่ือสร้างความสามัคคีปรองดอง 
 - โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู
ประชาธิปไตย 
 - โครงการเยาวชนไทยรู้รักสามัคคี 
 ๒.๒.๒.๑ (๔) เป้าหมายโครงการ  
 คนในชาติมีความรู้รักสามัคคี และมีมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งโดยสันติวิธี รวมทั้งส่งเสริมความปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติ 
 ๒.๒.๒.๒ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
 ๒.๒.๒.๒ (๑) ประเด็นการปฏิรูป 

   ๑)  บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว 
  ๒)  ระบบข้อมูลมีมาตรฐาน ทันสมัย และเชื่อมโยงกัน 
   ๓)  โครงสร้างขนาดเหมาะสม ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์ 
  ๔)  กำลังคนมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 



 - ๑๙ - แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

ของกองทัพอากาศ 
 

  ๕)  ระบบบริหารงานบุคคลที่สร้างและรักษาคนดี คนเก่ง 
 ๒.๒.๒.๒ (๒) ขั้นตอนการดำเนินงาน 

❖ ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว 

    - กลยุทธ์ที่ ๒ กำหนดช่องทางการติดต่อสื่อสารและให้ข้อมูล 
กับประชาชนที่เหมาะสม เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที 
    - กลยุทธ์ที่ ๓ ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เร็วขึ้น และจัดให้  
มีการบริการแบบเบ็ดเสร็จผ่านช่องทางดิจิทัลและศูนย์บริการร่วม 

❖ ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๒ ระบบข้อมูลมีมาตรฐาน ทันสมัย 

    - กลยุทธ์ที่ ๒ การพัฒนาหรือนำระบบดิจิทัลมาใช้ปฏิบัติงาน 
และการบริหารราชการเพ่ือรองรับงานพื้นฐาน 
    - กลยุทธ์ที่ ๓ การบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือการ
บริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งการสนับสนุนการให้ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการบริการประชาชน 

❖ ประเดน็การปฏิรูปที่ ๓ โครงสร้างขนาดเหมาะสม และระบบงานมี 

ผลสัมฤทธิ์ 
   - กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างให้มีขนาดที่เหมาะสม 
มีความคล่องตัวในการบริหารงาน ดำเนินงานรูปแบบหน่วยงาน High Performance 

❖ ประเด็นการปฏิรูปที่ ๔ กำลังคนมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อน 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ

   - กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาทักษะและสมรรถนะของกำลังพล สร้างวัฒนธรรม 
ค่านิยมท่ีดีอย่างต่อเนื่อง  
   - กลยุทธ์ที่ ๔ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลกำลังพล รวมทั้ง
ทบทวนระบบการบริหารบุคลากร ให้สอดคล้องกับความจำเป็นตามภารกิจ และเป็นไปตามระบบคุณธรรม  

❖ ประเด็นการปฏิรูปที่ ๕ ระบบบริหารงานบุคคลที่สร้างและรักษา 

คนดี คนเก่ง 

                                         - กลยุทธ์ที่  ๑ พัฒนาจุดเด่นของกองทัพอากาศ เพ่ือสร้าง 
แรงบันดาลใจและดึงดูดผู้มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงานในกองทัพ 
  ๒.๒.๒.๒ (๓)  โครงการ 

    -  โครงการพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานกำลังพลกองทัพอากาศ 
    -  โครงการฝึกอบรมและศึกษาของกองทัพอากาศทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
    -  โครงการปรับปรุงโครงสร้างการจัดและอัตรากองทัพอากาศ 
    -  โครงการฝึกศึกษาและพัฒนาทางการทหาร 
    -  โครงการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
    -  โครงการพัฒนาซอฟต์แวร์กองทัพอากาศ 
    -  โครงการสร้างและพัฒนาบุคลากร 
    -  แผนงานบุคลากรภาครัฐ 



 - ๒๐ - แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

ของกองทัพอากาศ 
 

 ๒.๒.๒.๒ (๔)  เป้าหมายโครงการ  
   กองทัพอากาศมีโครงสร้างที่เหมาะสม มีระบบการบริหารงานที่ดี  

มีกำลังพลสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถบูรณาการและเชื่อมโยง
ข้อมูล เพื ่อให้บริการหรือให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันสถานการณ์ ตลอดจนการบริการประชาชน 
เพ่ือให้ได้ข้อมูล/คำปรึกษาที่ถกูต้องและตรงตามความต้องการ สะดวก รวดเร็ว 
 ๒.๒.๒.๓ แผนการปฏิรูปประเทศด้านกระบวนการยุติธรรม 
 ๒.๒.๒.๓ (๑)  ประเด็นการปฏิรูป 

   -  ปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรมเพ่ือสร้างความปลอดภัย
และความเป็นธรรมในสังคม 
 ๒.๒.๒.๓ (๒)  ขั้นตอนการดำเนินงาน 

❖ ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ ปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงาน  

ยุติธรรม 

              -  กำหนดนโยบายและมาตรการบังค ับใช ้กฎหมายยาเสพติด  
โดยพัฒนาแนวทางการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพติดยา และกำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อจูงใจให้ผู้เสพติดเข้ารับความ
ช่วยเหลือหรือบำบัดฟ้ืนฟู รวมทั้งกำหนดโทษที่เก่ียวข้องกับยาเสพติดให้มีความรุนแรงมากขึ้น 
 ๒.๒.๒.๓ (๓)  โครงการ 

    -  โครงการป้องกันยาเสพติด 
    -  โครงการปราบปรามยาเสพติด 
    -  โครงการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 
    -  โครงการปรับปรุงระเบียบกองทัพอากาศเกี่ยวกับยาเสพติด 
 ๒.๒.๒.๓ (๔)  เป้าหมายโครงการ  

   กองทัพอากาศดำเนินการปรับปรุงนโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับยาเสพติด โดยมีเป้าหมายเพ่ือป้องกันและปราบปรามไม่ให้ข้าราชการและครอบครัวเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
รวมทั้งเพื่อบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการบูรณาการข้อมูลด้านยาเสพติด  
ที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่รับผิดชอบ 
 ๒.๒.๒.๔ แผนการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ 
 ๒.๒.๒.๔ (๑)  ประเด็นการปฏิรูปที่ ๑ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 

   เพิ่มผลประโยชน์จากการเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และบริการ 
 ๒.๒.๒.๔ (๒)  ขั้นตอนการดำเนินงาน 

❖  ประเด็นการปฏิรูปท่ี ๑ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ 

      พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ของกองทัพอากาศที่มีศักยภาพ 
ในการสร้างรายได้ ให้มีความสะอาด สะดวกในการเดินทางและเข้าถึง รวมทั้งมี ความปลอดภัย ตลอดจน 
บูรณาการร่วมกันกับหน่วยงานของรัฐและชุมชนในพื้นที่ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและสามารถสร้างรายได้ให้แก่
ประเทศ 
 ๒.๒.๒.๔ (๓)  โครงการ 

    -  โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตทหาร 
    -  โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมและชาติพันธุ์ 
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ของกองทัพอากาศ 
 

 ๒.๒.๒.๔ (๔) เป้าหมายโครงการ  
  กองทัพอากาศดำเนินการปรับปรุงนโยบายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ

ยาเสพติด โดยมีเป้าหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามไม่ให้ข้าราชการและครอบครัวเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
รวมทั้งเพื่อบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดตามที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนการบูรณาการข้อมูลด้านยาเสพติด  
ที่เก่ียวข้องกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่รับผิดชอบ 
 ๒.๒.๒.๕ แผนการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 ๒.๒.๒.๕ (๑) ประเด็นการปฏิรูป 

   ๑) ทรัพยากรทางบก (ป่าไม้และสัตว์ป่า) 
   ๒) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
 ๒.๒.๒.๕ (๒) ขั้นตอนการดำเนินงาน     

❖ ทรัพยากรทางบก (ป่าไม้และสัตว์ป่า)  
                 กองทัพอากาศรณรงค์การหยุดทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า
ในพื้นที่ รวมทั้งการสนับสนุนและให้ความร่วมมือ เพื่อปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแก้ไขความขัดแย้งเกี่ยวกับการครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดินป่าไม้ของกองทัพอากาศ 

❖ ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

                 กองทัพอากาศสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการร ักษา
ผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล รวมทั้งทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
 ๒.๒.๒.๕ (๓)  โครงการ 

   -  โครงการภารกิจการบินควบคุมไฟป่าและการบินโปรยน้ำเพื่อสลาย
หมอกควัน 
   -  โครงการปลูกป่า 
   -  โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและลดมลภาวะในพ้ืนที่กองทัพอากาศ 
   -  โครงการอนุรักษ์แนวปะการัง 
   -  โครงการอนุรักษ์พันธุ์พืช 
   -  โครงการพลังงานทดแทนกองทัพอากาศ 
 ๒.๒.๒.๕ (๔) เป้าหมายโครงการ  
 หยุดยั้งและป้องกันการทำลายทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า รวมทั้ง
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั ่ง ตลอดจนดูแลรักษาสิ ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นระบบ 
และมีประสิทธิภาพ ลดปัญหามลพิษที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศของชาติ 
 ๒.๒.๒.๖ แผนการปฏิรูปประเทศด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ๒.๒.๒.๖ (๑) ประเด็นการปฏิรูป 

  การปฏิรูประบบการบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ 
  ๒.๒.๒.๖ (๒) ขั้นตอนการดำเนินงาน     
                                  กองทัพอากาศพัฒนาการประชาสัมพันธ์ในเชิงรุก รวมทั้งการพัฒนา
บุคลากรที่เกี ่ยวข้องให้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรการสื่อสารในยุคดิจิทัล เพื่อให้ไปใช้ประโยชน์ ในการ
ประชาสัมพันธ์ 
 



 - ๒๒ - แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

ของกองทัพอากาศ 
 

  ๒.๒.๒.๖ (๓)  โครงการ 

   -  โครงการพัฒนากิจการประชาสัมพันธ์กองทัพอากาศ 
   -  แผนงานการปฏิบัติการจิตวิทยากองทัพอากาศ 
  ๒.๒.๒.๖ (๔)  เป้าหมายโครงการ 

   การมุ่งเน้นการใช้พื้นที่ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ 
เสริมสร้างการรับรู้ของข้าราชการกองทัพอากาศและประชาชนให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง ปลูกฝังวัฒนธรรม 
ของชาติและปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
 ๒.๒.๒.๗ แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม 
 ๒.๒.๒.๗ (๑)  ประเด็นการปฏิรูป  

   การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม 
 ๒.๒.๒.๗ (๒)  ขั้นตอนการดำเนินงาน     
                            ดำเนินกิจกรรมสร้างพลังจิตอาสา โครงการจิตอาสา เราทำความ 
“ดี” ด้วยหัวใจอย่างต่อเนื ่อง เพื ่อสร้างจิตสำนึกเพื ่อส่วนรวม และเป็นการสานต่อพระบรมราโชบาย 
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้เกิดข้ึนในทุกภาคส่วนของกองทัพอากาศ 
 ๒.๒.๒.๗ (๓)  โครงการ  
                                โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ (เราทำความ 
“ดี” ด้วยหัวใจ) 
 ๒.๒.๒.๗ (๔)  เป้าหมายโครงการ 

                               คนไทยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิตสาธารณะเพ่ิมข้ึน 
 ๒.๒.๒.๘ แผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ๒.๒.๒.๘ (๑)  ประเด็นการปฏิรูป  

     ๑)  ด้านการป้องปราม 
    ๒)  ด้านการปราบปราม 
     ๓)  ด้านการบริหารจัดการ 
 ๒.๒.๒.๘ (๒)  ขั้นตอนการดำเนินงาน     

❖  ด้านการป้องปราม 

                                      -  กลยุทธ์ที่ ๑ การบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรม (Merit 
System) กำหนดคุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specification) ที่ช ัดเจน กำลังพลเป็น “คนดี คนเก่ง  
คนกล้า ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง” ตลอดจนการรณรงค์ให้ข้าราชการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
หลักในการครองตน  
     -  กลยุทธ์ที่ ๒ ผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญและเป็นตัวอย่างที่ดี
ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งพิจารณาการนำ
มาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการให้สินบนข้าราชการ ตลอดจนการจัดกิจกรรมต่อต้าน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง  
     -  กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้มี 
ขีดความสามารถและความเป็นมืออาชีพ ในการเฝ้าระวังการทุจริตภายในกองทัพอากาศ  
     -  กลยุทธ์ที่ ๔ ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานในการใช้
อำนาจรัฐ โดยปรับกรอบแนวทางการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และดำเนินการจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน 



 - ๒๓ - แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

ของกองทัพอากาศ 
 

    -  กลยุทธ์ที่ ๕ ปลูกจิตสำนึกจิตบริการและเน้นย้ำการปฏิบัติ
หน้าที่โดยไม่รับอามิสสินจ้างหรือผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งปรับปรุงระเบียบที่เก่ียวข้อง  

❖ ด้านการปราบปราม 

                                       -  กลยุทธ์ที่ ๑ ดำเนินการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และ
มาตรการทางกฎหมายต่อผู้กระทำการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ 
    -  กลยุทธ์ที่ ๒ ผลักดันการใช้หลักนิติบุคคลของรัฐ เพ่ือให้

สามารถดำเนินคดีเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    -  กลยุทธ์ที่ ๔ ผนึกความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมทั้งภาค

ประชาชน และหน่วยงานตรวจสอบของรัฐในการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    -  กลยุทธ์ที่ ๖ กวดขันการปฏิบัติให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

เช่น สร้างกลไกเพ่ือติดตามพฤติการณ์ และการเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณะทราบ เป็นต้น 
❖ ด้านการบริหารจัดการ 

                                         -  ปรับปรุงกลไกการดำเนินการนโยบายและยุทธศาสตร์ ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกองทัพอากาศ 
  ๒.๒.๒.๘ (๓) โครงการ 

 -  โครงการป้องกัน ปราบปรามทุจริต และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 ๒.๒.๒.๘ (๔) เป้าหมายโครงการ  
                                 กองทัพอากาศเป็นองค์กรโปร่งใส มีแนวทางการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง เป็นรูปธรรม 
 ๒.๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒     
 ๒.๒.๓.๑ วัตถุประสงค์ 
 ๒.๒.๓.๑ (๑) วัตถุประสงค์ที่ ๑.๕ 

 เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย  
และมีการทำงานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
 ๒.๒.๓.๑ (๒) วัตถุประสงค์ที่ ๑.๗ 

 เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศต่าง ๆ ในระดับ 
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 
 ๒.๒.๓.๒ เป้าหมายรวม 
  ๒.๒.๓.๒ (๑) เป้าหมายรวมที่ ๒.๕ 

 มั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี 
เพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติ ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดลดลง ปัญหาอาชญากรรม การลักลอบ
ขนส่งสินค้า และค้ามนุษย์ลดลง มีความพร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกำหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาสำคัญในอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และโลก รวมทั้งมีอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกสูงขึ้น    
 



 - ๒๔ - แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

ของกองทัพอากาศ 
 

 ๒.๒.๓.๒ (๒) เป้าหมายรวมที่ ๒.๖ 

 ระบบบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชันลดลง อันดับประสิทธิภาพภาครัฐและอันดับความยากง่าย 
ในการดำเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง และดัชนีการ
รับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐมีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัล 
 ๒.๒.๓.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๕  
 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ สู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 

 ๒.๒.๓.๓ (๑) เป้าหมายที่ ๑  
 ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย ์ให้เป็นสถาบันหลัก 
ของประเทศ 

❖ แนวทางการพัฒนา 

 สร้างจิตสำนึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน และธำรงรักษา
สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยปลูกฝังและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญ การเผยแพร่และ
พัฒนาตามแนวทางพระราชดำริ รวมทั้งการกำหนดมาตรการป้องกันการกระทำที่มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อ
สถาบันหลักของชาติ 
 ๒.๒.๓.๓ (๒) เป้าหมายที่ ๒ 

 สังคมมีความสมานฉันท์ ผู ้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติ
สามารถอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง 

❖ แนวทางการพัฒนา 

 เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติ ปลูกฝังค่านิยม และ
เสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจของการอยู ่ร ่วมกันบนพื ้นฐานความแตกต่างทางความคิดและอุดมการณ์  
ทางการเมือง ภายใต้สิทธิและหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย โดยคำนึงถึงความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ 
 ๒.๒.๓.๓ (๓) เป้าหมายที่ ๓ 

 ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมข้ึน 

❖ แนวทางการพัฒนา 

 ป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ด้วยแนวทางสันติวิธี และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที ่ ลดความรุนแรงตามยุทธศาสตร์
พระราชทาน “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” พร้อมทั้งสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นธรรมทางสังคม
ในพ้ืนที ่
 ๒.๒.๓.๓ (๔) เป้าหมายที่ ๔ 

 ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั ่นคง 
ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ และนานาประเทศ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ 

❖ แนวทางการพัฒนา 

   ๑)  ดำเนินความสัมพันธ์กับต่างประเทศอย่างสมดุล โดยพัฒนา
ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน และนานาประเทศ ในการแลกเปลี่ยนข้อมูลการข่าว และการสรา้ง
ความร่วมมือเชิงรุกเพื่อป้องกันแก้ไขและลดผลกระทบจากภัยคุกคาม ปัญหาข้ามชาติ ปัญหาด้านความมั่นคง
ระหว่างประเทศ และสาธารณภัยขนาดใหญ่  



 - ๒๕ - แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

ของกองทัพอากาศ 
 

   ๒)  เสริมสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ กับประเทศเพื่อนบ้านและ
ส่งเสริมความร่วมมือในการบริหารจัดการความมั ่นคงตามแนวชายแดน  และพัฒนาความเป็นหุ ้นส่วน
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงพื้นที่ชายแดน ป้องกันการลักลอบเข้าเมือง  การตรวจคนเข้าเมือง การพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวชายแดนและการสร้างความสัมพันธ์ระดับประชาชน 
 ๒.๒.๓.๓ (๕) เป้าหมายที่ ๕ 

  ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทางทหารและ 
ภัยคุกคามอ่ืน ๆ 

❖ แนวทางการพัฒนา 

   ๑)  พัฒนาศักยภาพและความพร้อมของกองทัพในการป้องกัน
ประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ สนับสนุนการพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย 
และการแก้ไขปัญหาสำคัญของชาติ โดยพัฒนาขีดความสามารถกำลังพล อาวุธ ยุทโธปกรณ์ ยุทธภัณฑ์ และ
เทคโนโลยีให้ทันสมัย เหมาะสม และเพียงพอ 
        ๒)  พัฒนาระบบงานด้านการข่าวที ่มีประสิทธิภาพ มีกลไก
เสริมสร้างความร่วมมือพัฒนาองค์ความรู้ รวมทั้งจัดทำฐานข้อมูลด้านการข่าวที่มีความเชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานภายในประเทศและต่างประเทศอย่างเป็นระบบ 
      ๓)  เสริมสร้างความร่วมมือในการรักษาความมั่นคงทางทะเล 
ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือแก้ไขปัญหาพ้ืนที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนทางทะเล รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือ
ในการแสวงหาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเล อย่างยั่งยืน ตลอดจนรักษาเส้นทางคมนาคมทางทะเล  
   ๔)  พัฒนาระบบรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลด้านการก่อการร้าย
ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกประเทศ  
   ๕)  พัฒนาระบบการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลด้านไซเบอร์  
ให้มีความมั่นคงปลอดภัย และกำกับดูแลระบบการส่งข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 
   ๖)  พัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยเสริมสร้างการวิจัย
และพัฒนาควบคู่ไปกับการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และมิตรประเทศ พร้อมทั้งส่งเสริม
นวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศโดยหน่วยงานภาครัฐ 
 ๒.๒.๓.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๖  
 การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล 

 ๒.๒.๓.๔ (๑) เป้าหมายที่ ๑  
 ลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 

❖ แนวทางการพัฒนา 

   ๑)  ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน และคุณภาพบุคลากร ให้มี
ความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม 
   ๒)  ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไก ในการติดตาม
ตรวจสอบ เพ่ือให้จัดสรรและใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ 
   ๓)  เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการบริการสาธารณะให้ได้
มาตรฐานสากล 



 - ๒๖ - แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

ของกองทัพอากาศ 
 

๒.๒.๓.๔ (๒)  เป้าหมายที่ ๓ 

 เพ่ิมคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้สูงขึ้น 

❖ แนวทางการพัฒนา 

                                                       ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งสรา้ง
พลังขับเคลื่อนค่านิยมต่อต้านทุจริต 
 ๒.๒.๓.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๘ 
 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

 ๒.๒.๓.๕ (๑) เป้าหมายที่ ๒  
 เพ่ิมความสามารถการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

❖ แนวทางการพัฒนา 

        ส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม และพัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม 
 ๒.๒.๔ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) 
 ๒.๒.๔.๑ นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ ๑๔ 

  เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ เพื ่อการเตรียมความพร้อม 
ของชาติในการเผชิญกับภาวะสงครามและวิกฤตการณ์ความมั่นคงอย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ  และ 
เพ่ือสนับสนุนภารกิจที่ไม่ใช่การสงคราม สามารถผนึกกำลังของกองทัพกับทุกภาคส่วน 
 ๒.๒.๔.๒ แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคง แผนที่ ๕ การพัฒนาศักยภาพ การป้องกันประเทศ 

❖ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  
  ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัย จากภัยคุกคามทางทหาร 

❖ ตัวช้ีวัด 

   ๑)  ความสำเร็จในการเตรียมกองทัพรองรับภัยคุกคามทางทหารตามแผน 
   ๒)  ความสำเร็จของระบบกำลังสำรองและระบบระดมสรรพกำลังตามแผน 

❖ กลยุทธ์ 
  ๑)  เตรียมกำลังและใช้กำลัง เพื่อการป้องปราม แก้ไข และยุติความขัดแย้ง  
ด้วยการปฏิบัติการร่วมเป็นหลัก 
  ๒)  พัฒนาปฏิบัติการไซเบอร์เพื่อการทหาร 
  ๓)  พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศเพ่ือการใช้งานดาวเทียมสื่อสาร ดาวเทียมถ่ายภาพ 
ด้านความมั่นคง และการสังเกตการณ์ทางอวกาศ 
  ๔)  พัฒนาระบบข่าวกรองเพื่อการแจ้งเตือนภัยคุกคามทางทหาร โดยพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลข่าวกรองร่วม  
  ๕)  ส่งเสริมการวิจัยพัฒนา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
มาตรฐานทางทหาร กิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพลังงานทหาร  
  ๖)  พัฒนาระบบควบคุมบังคับบัญชา และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ราชการทั่วไป ให้สามารถปฏิบัติการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานความมั่นคง 
  ๗)  พัฒนาระบบการส่งกำลังบำรุงร่วม เพื ่อมุ ่งไปสู ่การพึ ่งพาตนเองด้วย 
ความร่วมมือกับมิตรประเทศและภาคเอกชน 



 - ๒๗ - แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

ของกองทัพอากาศ 
 

  ๘)  พัฒนาระบบการระดมสรรพกำลังอย่างต่อเนื่อง 
  ๙)  พัฒนาระบบกำลังสำรอง เพ่ือบรรจุทดแทนบางตำแหน่งในยามปกต ิ
  ๑๐)  เสริมสร้างกำลังประชาชน ทหารกองหนุน ทหารนอกประจำการ  
ทหารผ่านศึกทุกประเภท เพ่ือมุ่งไปสู่การออมกำลังและชดเชยอำนาจกำลังรบ 
 ๒.๒.๔.๓ นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ ๑๖  
  เสริมสร้างดุลยภาพในการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริมสภาวะ
แวดล้อมที่สร้างสรรค์และสันติ อยู ่ร่วมกับประเทศเพื ่อนบ้าน กลุ ่มประเทศอาเซียน และประชาคมโลก  
บนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชน์และการดำรงเกียรติภูมิของชาติ 
 ๒.๒.๔.๔ แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแผนที่ ๑๖ การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อม
ระหว่างประเทศ 

❖ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์  
 ประเทศสามารถรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศบนฐาน 
ความไว้เนื้อเชื่อใจ ไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกัน และสามารถพัฒนาผลประโยชน์ด้านความมั่นคง
ร่วมกับประเทศอ่ืน ๆ  

❖ ตัวช้ีวัด 

  ๑) ระดับความสำเร ็จของการมีบทบาทเช ิงสร ้างสรรค์ในอาเซ ียนและ 
เวทีองค์การระหว่างประเทศ  
  ๒) ระดับความสำเร็จในการรักษาดุลยภาพความสัมพันธ์กับประเทศมหาอำนาจ  
  ๓) ระดับความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับประเทศต่าง ๆ 

❖ กลยุทธ์ 
  ๑) ส่งเสริมปฏิสัมพันธ์และการแลกเปลี่ยนการเยือนในระดับต่าง ๆ กับประเทศ
เพ่ือนบ้าน ประเทศในอาเซียน และประเทศที่มีความสำคัญทางยุทธศาสตร์ 
  ๒) ส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์และรับผิดชอบให้เป็นที่ยอมรับในกรอบความ
ร่วมมืออาเซียน และในกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศที่เป็นผลประโยชน์ร่วม 
  ๓) ส่งเสริมการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมหาอำนาจอย่างสมดุล 
รวมถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับกลุ่มประเทศอาเซียน 
  ๔) ส่งเสริมบทบาทร่วมของอาเซียนเพ่ือรับมือด้านความมั่นคง และเพ่ือเพ่ิมอำนาจ
ต่อรองของภูมิภาค รวมถึงการแก้ไขความขัดแย้งโดยใช้หลักกฎหมายระหว่างประเทศและแนวทางสันติวิธี 

๒.๓ แผนระดับท่ี ๓ 
 ๒.๓.๑ แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาศักยภาพของประเทศด้านความมั่นคง ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 
ของกระทรวงกลาโหม 
 ๒.๓.๒ แผนปฏิบัติการด้านการปกป้องอธิปไตยและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) 
ของกองทัพไทย 
 ๒.๓.๓ แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ของกระทรวงกลาโหม 
        ๒.๓.๔  แผนปฏิบัติราชการ ระยะ ๓ ปี (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ของกองทัพอากาศ 
 
 



 - ๒๘ - แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

ของกองทัพอากาศ 
 

ส่วนที่ ๓ สาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ของกองทัพอากาศ  
๓.๑ วิสัยทัศน์ 
 กองทัพอากาศให้ความสำคัญในการพัฒนากองทัพอย่างเป็นระบบ โดยพิจารณาขอบเขตการพัฒนา 
ให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง กำหนดนโยบายและทิศทางการพัฒนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนา
ขีดความสามารถในแต่ละองค์ประกอบอย่างเป็นรูปธรรม มีเป้าหมายและแนวทางในการพัฒนาเป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน สามารถติดตามและประเมินผลการพัฒนาได้ เพื่อให้กองทัพอากาศมีขีดความสามารถ ที่เพียงพอและ
เหมาะสมในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาสู่ 

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

 กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค หมายถึง กองทัพอากาศท่ีมีขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจที่ได้รับ
มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ มีขีดความสามารถที่เพียงพอในทุกมิติ มีการพัฒนาเท่าทันการเปลี่ยนแปลง  
ของสภาวะแวดล้อมด้านความมั ่นคง เทคโนโลยี และภัยคุกคามทั้งในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต 
ตลอดจนเป็นกองทัพอากาศที่มีขีดความสามารถในระดับ ๑ ใน ๓ ของภูมิภาคอาเซียน 

๓.๒ พันธกิจ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๕๒ กำหนดให้รัฐมีหน้าที่ในการพิทักษ์
ร ักษาไว้ซึ ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย บูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที ่ประเทศไทย 
มีสิทธิอธิปไตย เกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติ ความมั่นคงของรัฐ และความสงบเรียบร้อยของประชาชน  
เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ รัฐต้องจัดให้มีการทหาร การทูต และการข่าวกรองที่มีประสิทธิภาพ และกำลังทหาร  
ให้ใช้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประเทศด้วย 
 พระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พุทธศักราช ๒๕๕๑ มาตรา ๒๑ กำหนดให้
กองทัพอากาศมีหน้าที่เตรียมกำลังกองทัพอากาศ การป้องกันราชอาณาจักร และดำเนินการเกี่ยวกับ การใช้กำลัง
กองทัพอากาศตามอำนาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม มีผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 
 ตามรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมดังกล่าว กองทัพอากาศ 
จึงกำหนดพันธกิจ ดังนี้ 
 ๑) พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ๒) เตรียมกำลังกองทัพอากาศให้มีขีดความสามารถที่ทันสมัย จำเป็น และเพียงพอเพื่อเสริมสร้าง  
และพัฒนาศักยภาพในการป้องกันประเทศให้มีความพร้อมในการรักษาเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพ  
แห่งดินแดน 
 ๓) รักษาความมั่นคงของรัฐจากภัยคุกคามทั้งภายนอกและภายในประเทศ 
 ๔) รักษาผลประโยชน์แห่งชาติภายในประเทศ และผลประโยชน์ของประเทศไทยในต่างแดน ด้วยกำลัง 
ทางอากาศ 
 ๕) สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือประชาชน และการแก้ไขปัญหา
สังคม 
 
 
 
 



 - ๒๙ - แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

ของกองทัพอากาศ 
 

๓.๓  แผนปฏิบัติราชการประจำปี 
 กองทัพอากาศจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยยึดถือแนวทางการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ และแผนระดับท่ี ๒ ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความ
มั ่นคงแห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) รวมทั ้งนโยบายของคณะรัฐมนตรีและนโยบายรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงกลาโหม ตลอดจนอำนาจหน้าที่ของกองทัพอากาศตามที่กฎหมายกำหนด  
 การกำหนดแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ของกองทัพอากาศมีความสอดคล้องเชื่อมโยง 
กับยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) รวมทั้งนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศในแต่ละปี 
โดยกำหนดแผนปฏิบัติราชการประจำปี จำนวน ๕ แผน ซึ่งสอดคล้องตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

 

 ๓.๓.๑ การพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 ๓.๓.๑.๑ เป้าหมาย 
 สถาบันพระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุด และได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ 
 ๓.๓.๑.๒ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 ความสำเร็จของการพทิักษ์รักษา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ร้อยละ ๑๐๐ 
 ๓.๓.๑.๓ แนวทางการพัฒนา 
 ๓.๓.๑.๓ (๑)  การเตรียมเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะให้มีความพร้อม 
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจตลอดเวลา รวมทั้งการฝึกซ้อมการปฏิบัติตามแผนการรักษาความปลอดภัย
บุคคลสำคัญ 
 ๓.๓.๑.๓ (๒)  สนับสนุนและจัดกิจกรรมอันแสดงถึงความจงรักภักดี เทิดทูนและปกป้อง
สถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสมพระเกียรติ 
 ๓.๓.๑.๓ (๓)  การพัฒนาบุคลากรของหน่วยเกี่ยวข้องของกองทัพอากาศให้มีความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ทางสื่อสังคมออนไลน์ 



 - ๓๐ - แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

ของกองทัพอากาศ 
 

 ๓.๓.๑.๓ (๔)  ดำเนินมาตรการปลูกฝังค่านิยม ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
และแสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสมพระเกียรติ 
 ๓.๓.๑.๓ (๕)  ระดมทรัพยากรของกองทัพอากาศและความร่วมมือกับทุกภาคส่วน  
เพ่ือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และเผยแพร่สู่ประชาชนทั่วไป 
 ๓.๓.๑.๔ ผลผลิต/โครงการสำคัญ 
 โครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการปฏิบัติตาม 
พระราชประสงค์ 
 -  กิจกรรมการถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 -  กิจกรรมการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
 -  กิจกรรมการป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 ๓.๓.๒ การเสริมสร้างสมรรถนะและความพร้อมในการป้องกันประเทศ 
 ๓.๓.๒.๑ เป้าหมาย 
 กองทัพอากาศมีสมรรถนะและความพร้อม สามารถผนึกกำลังร่วมกับเหล่าทัพอ่ืน  
ในการป้องกันประเทศ ให้มีความม่ันคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
 ๓.๓.๒.๒ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 ความพร้อมของกองทัพอากาศในการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศ และการปฏิบัติ
ทางการทหารที่มิใช่การรบ ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ 
 ๓.๓.๒.๓ แนวทางการพัฒนา 

❖ การบัญชาการและควบคุม (C2) 
 ๑) พัฒนาการบัญชาการและควบคุมให้มีความพร้อมใช้งานตลอดเวลา บูรณาการ 
และเชื่อมโยงข้อมูลที่เป็นเครือข่ายทั้งด้านการรบและสนับสนุนการรบ สามารถตอบสนองการบัญชาการ  
และควบคุมในระดับ Near Real Time 
 ๒) พัฒนาหน่วยบัญชาการรบในระบบบัญชาการและควบคุม ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการ
กองทัพอากาศ ศูนย์ยุทธการทางอากาศ ศูนย์ยุทธการภาคพื้น ห้องบัญชาการรบ และศูนย์ปฏิบัติการกองบิน  
โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกันได้ตลอดเวลา ภายใต้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัย
ของกองทัพอากาศ 
 ๓) เชื่อมโยงระบบตรวจจับ (Sensor) ที่จำเป็นเข้ากับการบัญชาการและควบคุม 
โดยให้ความสำคัญกับระบบตรวจจับ (Sensor) โดยเฉพาะข้อมูลสนับสนุนที่มีนัยสำคัญต่อการตัดสินตกลงใจ  
ในการบัญชาการและควบคุม 
 ๔) กำหนดแนวทางการเชื่อมโยงการบัญชาการและควบคุมของกองทัพอากาศ 
เข้ากับการบัญชาการและควบคุมของกองบัญชาการกองทัพไทยและเหล่าทัพ  ภายใต้มาตรฐานการรักษา 
ความปลอดภัยของกองทัพอากาศ พร้อมทั้งกำหนดแนวทางการพัฒนากำลังพลร่วมกันระหว่างเหล่าทัพ 
 ๕) บูรณาการข้อมูลระหว่างการบัญชาการและควบคุมกับระบบอาวุธในการป้องกัน
ทางอากาศ เพ่ือรับ - ส่งข้อมูลสำคัญที่จำเป็นในการป้องกันทางอากาศไปยังผู้ปฏิบัติ/หน่วยปฏิบัติด้วยความรวดเร็ว 
ถูกต้อง และโดยอัตโนมัติ อันจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการป้องกันทางอากาศ 
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❖ ระบบตรวจจับ (Sensor)  
 ๑) ปรับปรุงขีดความสามารถระบบตรวจจับให้รองรับการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่าย
เป็นศูนย์กลาง สามารถเชื่อมต่อกับเครือข่ายเดิมและเครือข่ายใหม่ของกองทัพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒) ปรับปรุงขีดความสามารถ ประสิทธิภาพ คุณภาพ และระบบรักษาความปลอดภัย
ของระบบตรวจจับของอากาศยาน เรดาร์ภาคพ้ืน โดยต้องตอบสนองต่อความต้องการ และให้ความสำคัญกับภารกิจ
การปฏิบัติการรบและการปฏิบัติการที่มิใช่การรบตามลำดับ 
 ๓) พัฒนาระบบการบูรณาการข้อมูลที ่ได้จากระบบตรวจจับ และกระบวนการ 
ให้สามารถใช้ประโยชน์ตามความต้องการของผู้บังคับบัญชาและผู้ใช้งาน 
 ๔) พัฒนา สร้าง และปรับปรุงระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic Information 
System : GIS) ให้ทันสมัย มีการจัดเก็บฐานข้อมูลที่เป็นระบบ สามารถเรียกใช้งานได้ตามความต้องการ 
 ๕) กำหนดแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นจากระบบตรวจจับ (Sensor) 
ของกองบัญชาการกองทัพไทย เหล่าทัพ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องภายใต้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัย 
ของกองทัพอากาศ 

❖ ผู้ปฏิบัติ/หน่วยปฏิบัติ (Shooter) 
 ๑) เตรียมและพัฒนายุทโธปกรณ์หลักภาคอากาศที่ทันสมัย ทั้งเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ให้มีความพร้อมสอดรับกับสถานการณ์และสภาพแวดล้อม ทั้งภารกิจการรบและการปฏิบัติการอื่น ๆ 
ที่มิใช่การรบ และมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) 
 ๒) เตรียมและพัฒนายุทโธปกรณ์หลักภาคพื้นรองรับการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่าย 
เป็นศูนย์กลาง (NCO) และพัฒนาระบบการป้องกันภัยทางอากาศภาคพื้น (GBAD) ของฐานบินปฏิบัติการหลัก  
ฐานบินปฏิบัติการพิเศษ และฐานบินปฏิบัติการหน้า ตามลำดับความสำคัญ 
 ๓) ปรับปรุงโครงสร้างกำลังรบและอัตรากระสุน วัตถุระเบิดวิกฤตของกองทัพอากาศ
ให้ทันสมัย พิจารณาปลดประจำการอากาศยานและอาวุธยุทโธปกรณ์เก่า/ล้าสมัย มีค่าใช้จ่ายในการ 
ส่งกำลังบำรุงสูง และไม่คุ้มค่า โดยพิจารณาการจัดหาทดแทนตามความจำเป็น 
 ๔) พัฒนาขีดความสามารถระบบต่อต้านอากาศยานไร้คนขับที่เป็นภัยคุกคาม 
ต่อความมั่นคง หรือทำการบินละเมิดกฎข้อบังคับด้านความปลอดภัยบริเวณสนามบิน ส่งผลต่อความเสี่ยงในการ
ป้องกันฐานที่ตั้งและพ้ืนที่ปฏิบัติการของกองทัพอากาศ 

❖ เครือข่าย (Network) 
 ๑) พัฒนาเครือข่ายของกองทัพอากาศ ให้มีความแข็งแกร่งและมีเสถียรภาพ  
มีรูปแบบและมาตรฐานในการรับส่งข้อมูล เชื่อมต่อกันอย่างมีประสิทธิภาพ มีความพอเพียง ความเชื่อถือได้ 
รวดเร็ว ปลอดภัย และทันสมัย 
 ๒) พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี (TDL) ให้มีมาตรฐานสากล สามารถ
เชื่อมโยงระบบตรวจจับ การบัญชาการและควบคุม และผู้ปฏิบัติ/หน่วยปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๓) พัฒนาการบริหารจัดการระบบเครือข่ายให้มีประสิทธิภาพ มีความพร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา ความจุช่องสัญญาณเพียงพอ รองรับปริมาณการสื่อสารข้อมูลด้านยุทธการ 
 ๔) ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกด้าน ICT เพื่อรองรับ 
การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) ของกองทัพอากาศ ตลอดจนเครือข่ายหลักของกองทัพอากาศ  
ทั้งเครือข่ายด้านการรบและสนับสนุนการรบ 
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❖ การสนับสนุนและบริการ (Support and Service) 
 ๑) ยกระดับขีดความสามารถด้านการส่งกำลังบำรุงให้ทันสมัย สามารถสนับสนุน 
การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) บริหารจัดการและบูรณาการข้อมูลการส่งกำลังบำรุงได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และเพิ่มทางเลือกการส่งกำลังบำรุงรูปแบบใหม่ เช่น Repair by the Hours, Pay by the Hours 
และ Pooling เป็นต้น 
 ๒) ยกระดับขีดความสามารถด้านการสนับสนุนการรบโดยตรงให้ทันสมัย 
 ๓) พิจารณาแนวทางการพัฒนาระบบส่งกำลังบำรุงแบบรวมการร่วมกับเหล่าทัพ
และหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง 
 ๔) พัฒนามาตรฐานของฐานบินแต่ละระดับ ตลอดจนพัฒนากองบินมุ่งสู่กองบิน 
ที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง 

❖ บุคลากรและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Human and Behavior) 
 ๑) พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรในส่วนกำลังรบให้มีทักษะและความเชี่ยวชาญ
รองรับการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) มีปริมาณเพียงพอและมีคุณภาพตามความต้องการ 
 ๒) พัฒนาโครงสร ้างและระบบการฝึกศ ึกษาของบ ุคลากรในส ่วนกำล ังรบ 
ให้มีประสิทธิภาพรองรับการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) 
 ๓) กำหนดความต้องการและสรรหาบุคลากรในส่วนกำลังรบ รวมทั้งสมรรถนะหลัก
และทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
ในการทำงานและวัฒนธรรมองค์กร 
 ๔) พัฒนาและปรับปรุงหลักนิยมกองทัพอากาศที่เกี ่ยวข้อง เพื ่อให้ทุกหน่วย 
ในกองทัพอากาศสามารถใช้เป็นหลักพ้ืนฐานในการพัฒนา 
 ๕) กำหนดแนวทางการปรับปรุงแนวความคิดการปฏิบัติภารกิจที่ใช้เครือข่าย 
เป็นศูนย์กลางกองทัพอากาศ เพ่ือให้สามารถปฏิบัติการร่วมระหว่างเหล่าทัพ และกองบัญชาการกองทัพไทย 

❖ ด้านสงครามไซเบอร์ 
 ๑) พัฒนาหลักนิยมการปฏิบัติการในมิติไซเบอร์ของกองทัพอากาศ ทั้งป้องกันและ 
เชิงป้องปราม โดยคำนึงถึงการสร้างความร่วมมือด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ 
 ๒) พัฒนายุทโธปกรณ์ทางไซเบอร์ เพ่ือป้องกัน ติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน วิเคราะห์เหตุ 
และการยับยั้ง รวมทั้งตอบโต้ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือป้องปราม 
 ๓) พัฒนาระบบรวบรวมข้อมูลด้านการปฏิบัติการในมิติไซเบอร์  เพื่อจัดทำบัญชี
เป้าหมายทางไซเบอร์ 
 ๔) จัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมด้านไซเบอร์ของกองทัพอากาศ รวมทั้งการฝึกจำลองยุทธ์
ด้านไซเบอร์ 
 ๕) พัฒนาชุดปฏิบัติการป้องกันภัยไซเบอร์ เพื ่อตรวจสอบความมั ่นคงปลอดภัย  
เสนอแนวทางการแก้ไข และพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติการไซเบอร์ทางการทหาร 
 ๖) วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี ่ยวข้อง เช่น Internet of Things, Big Data, 
Artificial Intelligence, Quantum Computing, Block Chain เพ่ือประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติภารกิจ 
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❖ ด้านกิจการอวกาศ 

 ๑) พัฒนาขีดความสามารถในการตรวจการณ์ห้วงอวกาศ โดยสถานีภาคพื้นและ
ระบบกล้องโทรทรรศน์ เพ่ือเฝ้าติดตามวัตถุอวกาศและดาวเทียม 
 ๒) เรียนรู้การพัฒนา Nano-Satellite เพื่อวางรากฐานในการพัฒนาดาวเทียม
ตรวจการณ์ที่สามารถตรวจการณ์ห้วงอวกาศและตรวจการณ์ภาคพื้นให้ครอบคลุมพื้นที่ในประเทศ พื้นที่ทับซ้อน 
และพ้ืนที่อ่ืนที่จำเป็น  
 ๓) บูรณาการข้อมูลการตรวจจับที ่ได้ร ับจากระบบดาวเทียมตรวจการณ์กับ 
ระบบตรวจจับอ่ืน ๆ ตลอดจนเชื่อมต่อกับระบบบัญชาการและควบคุมทางอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๔) ส่งเสริมกำลังพลให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านกิจการ
อวกาศ ตลอดจนสื่อสารให้สังคมมีความเข้าใจเกี่ยวกับความมั่นคงด้านอวกาศ 

❖ คุณภาพชีวิตของกำลังพล 

 ๑) พัฒนามาตรฐานระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานกำลังพลตามแนวคิด
สมรรถนะกำลังพลกองทัพอากาศสู่ระดับสากล 
 ๒) เสริมสร้างกำลังพลมืออาชีพด้วยการพัฒนาระบบการฝึกศึกษา และการวางแผน
พัฒนากำลังพลให้สอดคล้องกับแนวคิดสมรรถนะกำลังพลกองทัพอากาศ 
 ๓) พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาของกำลังพลกองทัพอากาศ เพื่อรองรับ
การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและวิสัยทัศน์ของกองทัพอากาศ 
 ๔) เสริมสร้างวัฒนธรรมกองทัพอากาศให้เข้มแข็ง บนพื้นฐานของค่านิยมหลัก
และสมรรถนะกำลังพลกองทัพอากาศ 
 ๕) พัฒนาคุณภาพชีวิตของกำลังพลและครอบครัวบนพ้ืนฐานของเศรษฐกิจพอเพียง 

❖ การข่าวและความร่วมมือด้านความม่ันคง 

 ๑) พัฒนาการดำเนินการด้านข่าวกรอง โดยสร้างเครือข่ายกับประชาคมข่าวกรอง 
และหน่วยข่าวของมิตรประเทศ เพื ่อสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร การข่าวกรอง และการแจ้งเตือนสถานการณ์  
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ปลอดภัย และทันต่อสถานการณ์ 
 ๒) พัฒนาการข่าวกรองอัตโนมัติ (e-Intelligence) เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการ
รวบรวม การสืบค้น และการศึกษาวิจัยภัยคุกคามรูปแบบดั้งเดิมและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
 ๓) พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภัยสถานที่  โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 
ที่ทันสมัย เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยทั้งระบบ 
 ๔) ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกองทัพอากาศไทยกับกองทัพอากาศ
มิตรประเทศ 
 ๕) เพิ ่มบทบาทและศักยภาพผู้ช่วยทูตทหารอากาศ เพื ่อประสานความร่วมมือ
เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนการฝึก/ศึกษา การส่งกำลัง การบริการด้านการบิน การแพทย์ และการบรรเทาสาธารณภัย 

❖ ด้านการยุทธ 

 ๑) ศึกษา รวบรวม และจัดเก็บบทเรียนและประวัติศาสตร์กองทัพอากาศ 
ตลอดจนวิเคราะห์ เรียบเรียง และพิจารณาการใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทัพอากาศ 
 ๒) พัฒนาและเพ่ิมขีดความสามารถในการวางแผนการรบ การจำลองยุทธการ
อำนวยการยุทธ์ในระดับยุทธศาสตร์ ระดับยุทธการ และระดับยุทธวิธี โดยคำนึงถึงความสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์
การป้องกันประเทศ กระทรวงกลาโหม และยุทธศาสตร์การป้องกันร่วมในภูมิภาค 
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 ๓) พัฒนาทักษะด้านการยุทธรองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเสริมสร้าง จิตวิญญาณ
ความเป็นทหารและความเป็นนักรบ  
 ๔) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนาศาสตร์ด้านการยุทธสมัยใหม่และพิจารณา 
แนวทางการประยุกต์ใช้  

❖ ด้านการส่งกำลังบำรุง 

 ๑) ปรับปรุงกระบวนการจัดหายุทโธปกรณ์ในภาพรวม ตลอดจนการส่งกำลัง 
และซ่อมบำรุงอากาศยานและอาวุธยุทโธปกรณ์แบบบูรณาการ (Integrated Logistics Support : ILS) 
 ๒) พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการส่งกำลังบำรุงและระบบคลังพัสดุ ของกองทัพอากาศ
ให้มีความเหมาะสม ทันสมัย ถูกต้อง รวดเร็ว และทันเวลา 
 ๓) ใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในการปกครองดูแล รวมทั้งพัฒนามาตรฐาน
อาคารสถานที่เพ่ือรองรับการใช้งานของกองทัพอากาศ   
 ๔) พัฒนาการใช้พลังงานทดแทนเป็นพลังงานสำรองในยามปกติและยามขาดแคลน 

❖ ด้านกิจการพลเรือน 

 ๑) การดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้เป็นปัจจัยทวีกำลังที่สำคัญ อย่างชาญฉลาด 
 ๒) ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยหรือภาวะคับขันให้เป็นผล
อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ รวมถึงสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของชาติตามนโยบายของรัฐบาล 
 ๓) ดำเนินการและพัฒนางานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้าง
ความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนต่อกองทัพอากาศ 

❖ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 ๑) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้คุ ้มค่า เพียงพอ ครอบคลุม
ทั่วถึง และปลอดภัย 
 ๒) พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทำงาน บูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างสมบูรณ์แบบ 
 ๓) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ สามารถปฏิบัติงานโดยใช้เครือข่าย  
ที่เป็นศูนย์กลาง เกิดการทำงานร่วมกัน และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานได้อย่างแท้จริง 
 ๔) พัฒนากองทัพอากาศให้เป็นองค์การที่ชาญฉลาด (Smart Organization) 

❖ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกำลังทางอากาศ 

 ๑) พัฒนาระบบงานวิจัยและพัฒนาของกองทัพอากาศ โดยให้โอกาสแก่บุคลากร
ที่มีขีดความสามารถ ใช้โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกให้เกิดประโยชน์สูงสุด และใช้องค์ความรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๒) วิจัยและพัฒนาเพื่อการสร้างนวัตกรรมและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจหลัก
ของกองทัพอากาศ (Core Functions) เป็นหลัก เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติภารกิจ หรือการลดค่าใช้จ่าย
ในการปฏิบัติภารกิจ 
 ๓) ศึกษาและวิเคราะห์เทคโนโลยีที ่ทันสมัยและมีศักยภาพรองรับภารกิจ  
ของกองทัพอากาศ เช่น Big Data, Artificial Intelligence (AI) และ Robot 
 ๔) รวบรวม พัฒนา และสร้างองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศของกำลัง
ทางอากาศ 
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❖ การพัฒนาเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
 ๑) เสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับจัดการความรู ้เพื ่อพัฒนาสู ่องค์การ 
แห่งการเรียนรู้ให้พร้อมสู่สังคมฐานความรู้ 
 ๒) สร้างบรรยากาศสู ่วัฒนธรรมองค์การแห่งการเรียนรู ้ในลักษณะเครือข่าย 
ทั้งภายในและภายนอกกองทัพอากาศ 
 ๓.๓.๒.๔ ผลผลิต/โครงการสำคัญ 

 ๓.๓.๒.๔ (๑)  ผลผลิตการดำรงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ 
    -  กิจกรรมการบริหารและควบคุมบังคับบัญชา 
    -  กิจกรรมการเตรียมและใช้กำลัง 
    -  กิจกรรมการส่งกำลังและซ่อมบำรุง 
    -  กิจกรรมการสร้างและพัฒนาบุคลากร 
    -  กิจกรรมการให้บริการรักษาพยาบาล  
 ๓.๓.๒.๔ (๒)  โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ 
    -  กิจกรรมการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ 

    (๑)  โครงการจัดหา ฮ.ขนาดกลางสำหรับค้นหาและช่วยชีวิตในพ้ืนที่
การรบ (ระยะที่ ๔) 

    (๒)  โครงการจัดหาเฮลิคอปเตอร์ฝึกข้ันต้น 
    (๓)  โครงการจัดหาเครื่องบินฝึกทดแทน บ.ฝ.๑๙ 
    (๔)  โครงการจัดหาเครื่องบินฝึกนักบินลำเลียงขั้นต้นฝูงฝึกขั้นปลาย 

    (๕)  โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันทางอากาศ ระยะที่ ๖ 
(MLU RADAR 3 Sites) 

    (๖)  โครงการจัดหาระบบสำรวจภูมิประเทศด้านความมั่นคง 
    (๗)  โครงการจัดหาเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ขั้นต้น (ระยะที่ ๔) 
        (๘)  โครงการดำรงสภาพยุทโธปกรณ์สายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
    (๙)  โครงการดำรงสภาพยุทโธปกรณ์สายสรรพาวุธ 

 ๓.๓.๓ การรักษาความม่ันคงของรัฐ 
 ๓.๓.๓.๑ เป้าหมาย 
 การรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อให้ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายมีความ
มั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข 
 ๓.๓.๓.๒ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ  
ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คน 
 ๓.๓.๓.๓ แนวทางการพัฒนา 
 ๓.๓.๓.๓ (๑) พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติและสนับสนุนภารกิจการแก้ไข
ปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งปัญหาด้านความมั่นคงของรัฐอื่น ๆ ตามแนวทางของเหล่าทัพ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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 ๓.๓.๓.๓ (๒) เฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยที่กระทบต่อกำลังอำนาจแห่งชาติ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งระบบการควบคุมการใช้ห้วงอากาศเพ่ือประโยชน์ด้านเศรษฐกิจและด้านความมั่นคง 
 ๓.๓.๓.๓ (๓) ดำรงความพร้อมในการสนับสนุนภารกิจด้านการรักษาความมั ่นคง 
ของรัฐอ่ืน ๆ หรือเม่ือได้รับการร้องขอจากรัฐบาลหรือหน่วยงานภาครัฐ 
 ๓.๓.๓.๓ (๔) ส่งเสริม ให้ความรู้ ความเข้าใจให้แก่ประชาชน ในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตลอดจนการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของประชาชน
ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบ 
 ๓.๓.๓.๔ ผลผลิต/โครงการสำคัญ 
 โครงการสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
 -  กิจกรรมสร้างปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตย 

 ๓.๓.๔ การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ 
 ๓.๓.๔.๑ เป้าหมาย 
 การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ และการรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทยในต่างแดน 
 ๓.๓.๔.๒ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 ความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทหารกับประเทศ
เพ่ือนบ้านและมิตรประเทศ ร้อยละ ๘๐ 
 ๓.๓.๔.๓ แนวทางการพัฒนา 
 ๓.๓.๔.๓ (๑)  พัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหารกับประเทศ
เพื่อนบ้าน ประเทศสมาชิกอาเซียน มิตรประเทศ ประเทศมหาอำนาจ และองค์การระหว่างประเทศ รวมทั้ง
ระดับทวิภาคีและพหุภาคี  
 ๓.๓.๔.๓ (๒)  สนับสนุนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคม และ
วัฒนธรรมอาเซียน โดยแสวงความร่วมมือด้านการแบ่งปันข้อมูลด้านการส่งกำลังบำรุงร่วม และด้านยุทโธปกรณ์ 
รวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาไปสู่ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมการบินและการป้องกันประเทศ 
 ๓.๓.๔.๓ (๓)  ปฏิบัติภารกิจเพื่อสนับสนุนการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ เช่น 
การคุ้มครองน่านฟ้าและเส้นทางคมนาคมทางอากาศ และการค้นหาและช่วยชีวิตผู้ประสบอุบัติเหตุทางอากาศ 
 ๓.๓.๔.๓ (๔)  สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจการรักษาสันติภาพ (Peace Keeping 
Operations) และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตินอกประเทศ 
 ๓.๓.๔.๓ (๕)   สร้างความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาร่วมกับเหล่าทัพอื ่น ๆ 
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) รวมถึงสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยทั้งในและ
ต่างประเทศ ตลอดจนหน่วยงานอื่น ๆ ที่มีศักยภาพ เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศของกำลังทางอากาศและ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศในภาพรวม 
 ๓.๓.๔.๓ (๖)  กำหนดแนวทางการสร้างความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศท่ีมีศักยภาพมุ่งสู่ Thailand 4.0 และเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor : 
EEC) ตลอดจนสร้างความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศกับพันธมิตรในประเทศ 
 
 
 



 - ๓๗ - แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

ของกองทัพอากาศ 
 

 ๓.๓.๔.๔ ผลผลิต/โครงการสำคัญ 
 ๓.๓.๔.๔ (๑)  ผลผลิตการสนับสนุนการดำเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ 
    -  กิจกรรมการดำเนินภารกิจในต่างประเทศ 

 ๓.๓.๔.๔ (๒)  โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร 
    -  กิจกรรมการเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ 
    -  กิจกรรมการดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน 

 ๓.๓.๕ การพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือประชาชน และการแก้ไขปัญหาสังคม 
 ๓.๓.๕.๑ เป้าหมาย 
 การพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
เป้าหมายมีความปลอดภัยจากสาธารณภัย คุณภาพชีวิตมีแนวโน้มดีขึ้น รวมทั้งการระบาดของยาเสพติด 
 ๓.๓.๕.๒ ตัวช้ีวัดและค่าเป้าหมาย 
 ๓.๓.๕.๒ (๑)  ความสำเร็จในการสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก
เพ่ือช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ ร้อยละ ๘๐ 
 ๓.๓.๕.๒ (๒)  ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานตามแผนงานป้องกัน ปราบปราม
และบำบัดรักษายาเสพติด ร้อยละ ๙๐ 
 ๓.๓.๕.๓ แนวทางการพัฒนา 
 ๓.๓.๕.๓ (๑)  พัฒนาบุคลากรและขีดความสามารถของกองทัพอากาศเพื่อสนับสนุน
การแก้ไขปัญหาสังคมตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล เช่น การแก้ไขปัญหาผู้ติดเชื้อเอดส์ และปัญหายาเสพติด 
เป็นต้น 
 ๓.๓.๕.๓ (๒)  เสริมสร้างสมรรถนะของกองทัพอากาศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจเพื่อการช่วยเหลือประชาชน รวมทั้งดำรงความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจเมื่อเกิดสาธารณภัยอย่าง
รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ เช่น การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการในการช่วยเหลือประชาชน การปฏิบัติภารกิจการช่วยเหลือ 
ทางมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบัติ การบินควบคุมไฟป่าและการโปรยน้ำสลายหมอกควัน 
 ๓.๓.๕.๓ (๓)  พัฒนาการผนึกกำลังและทรัพยากร ตลอดจนการประสานความร่วมมือ 
จากทุกภาคส่วน ทั้งในประเทศและนอกประเทศ ตลอดจนกำหนดแนวทางและรูปแบบการบูรณาการกับทุกภาคส่วน
อย่างเป็นระบบ เพ่ือการช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบจากภัยพิบัติ  
 ๓.๓.๕.๓ (๔)  เสริมสร้างสมรรถนะของกองทัพอากาศเพื่อสนับสนุนนโยบายการ
พัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ ของรัฐบาล เช่น ความร่วมมือเชิงวิชาการ ความร่วมมือด้านงานวิจัยและพัฒนา  
การขนส่งและลำเลียงสินค้า และการบินทำฝนหลวง เป็นต้น  
 ๓.๓.๕.๓ (๕)  พัฒนาบุคลากรและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือสนับสนุนกิจการการบิน 
อุตสาหกรรมการบิน และกิจการเกี่ยวเนื่องด้านการบิน (Aviation Supply Chain) ของประเทศ 
 ๓.๓.๕.๔ ผลผลิต/โครงการสำคัญ 
 ๓.๓.๕.๔ (๑)  โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชน 
    -  กิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุงสภาพแวดล้อมเพ่ือช่วยเหลือประชาชน 
    (๑)  การดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลภาวะภายในหน่วยงาน ทอ. 
    (๒)  โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 



 - ๓๘ - แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

ของกองทัพอากาศ 
 

    (๓)  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 
    -  กิจกรรมการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนเมื่ อเกิด 
ภัยพิบัต ิ
    -  กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่ของกองทัพอากาศให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ในเขตทหารของ ทอ. 
 ๓.๓.๕.๔ (๒)  โครงการป้องกันยาเสพติด 
    -  กิจกรรมการป้องกันยาเสพติด    
 ๓.๓.๕.๔ (๓)  โครงการปราบปรามยาเสพติด 
    -  กิจกรรมการปราบปรามยาเสพติด 
 ๓.๓.๕.๔ (๔)  โครงการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด  
    -  กิจกรรมการบำบัด รักษา และฟ้ืนฟูผู้ติดยาเสพติด 
  
๓.๔  วงเงินงบประมาณรวม พ.ศ.๒๕๖๕ 
 ๓.๔.๑ วงเงินงบประมาณรวม 
 วงเงินงบประมาณสำหรับแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ของกองทัพอากาศ และค่าใช้จ่าย 
ในการดำเนินการภาครัฐ รวมทั้งหมด ๓๗,๗๙๔,๕๔๔,๗๐๐ บาท 

ลำ 
ดับ 

แผนปฏิบัติราชการประจำปี/ 
การดำเนินการภาครัฐ 

งบประมาณ (ล้านบาท) 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินรายได้
ของ

หน่วยงาน 

เงินกู้ 
อ่ืน ๆ ใน

ประเทศ 
ต่าง 

ประเทศ 
๑ การพิทักษ์รักษาและเทิดทูน

สถาบันพระมหากษัตริย์ 
๓๕.๙๓๙๗ - - - - 

๒ การเสริมสร้างสมรรถนะและ
ความพร้อมในการป้องกัน
ประเทศ 

๒๓,๙๘๕.๒๓๑๐ - - - - 

๓ การรักษาความมั่นคงของรัฐ ๑.๓๒๘๘ - - - - 
๔ การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ ๒๓๐.๒๑๗๐ - - - - 
๕ การพัฒนาประเทศ การ

ช่วยเหลือประชาชน และการ
แก้ไขปัญหาสังคม 

๘๓.๘๘๘๔ - - - - 

๖ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ
ภาครัฐ 

๑๓,๔๕๗.๙๓๙๘ - - - - 

รวมทั้งหมด ๓๗,๗๙๔.๕๔๔๗ - - - - 

  
 



 - ๓๙ - แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

ของกองทัพอากาศ 
 

 ๓.๔.๒ ประมาณการรายได้ของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๖๕ 
หน่วยงาน แหล่งรายได้(กิจกรรม/ภารกิจ) วงเงิน (บาท) 

กองทัพอากาศ ๑. ค่าขายของเบ็ดเตล็ด ๒,๙๑๔,๐๐๐ 
 ๒. ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด ๙,๐๐๐ 
 ๓. ค่าปรับอื่น ๆ  ๑๒๖,๘๒๖,๐๐๐ 
 ๔. เงินชดเชยค่าเสียหายจากการละเมิด ๑,๘๗๔,๐๐๐ 
 ๕. เงินชดใช้จากการผิดสัญญา ๓๙,๙๘๖,๐๐๐ 
 ๖. รายได้เบ็ดเตล็ด ๓,๖๔๘,๐๐๐ 
         รวมทั้งสิ้น  ๑๗๕,๒๕๗,๐๐๐ 

 

 


