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บทที่ 1
ประวัตคิ วามเป็นมากองทัพอากาศ
แนวความคิดเกี่ยวกับการบินของชาวตะวันออกและชาวตะวันตกปรากฏหลักฐานมานานแล้ว เช่น
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงตรัสแก่พระอานนท์ขณะทรงเห็นหงส์ฝูงหนึ่งบินไปในอากาศว่า “อากาเส ยนฺติ
อิทฺธิยา” แปลว่า “ผู้มีฤทธิ์ย่อมไปได้ในอากาศ” พระดารัสของพระพุทธองค์เมื่อ 2,500 กว่าปีมาแล้วนั้น เป็นความจริง
ขึ้นมาใน พ.ศ. 2446 เมื่อชาวตะวันตกประดิษฐ์เครื่องบินและทาการบินสาเร็จ

รูปภาพ : เครื่องบินของสองพี่น้องตระกูลไรท์ ซึ่งทาการบินได้สาเร็จเป็นครั้งแรกของโลก เมื่อวันที่
17 ธันวาคม พ.ศ.2446 Wright Wilbur (1867-1912) and Orville (1871-1948)
นับตั้งแต่พี่น้องตระกูลไรท์ทาการบินสาเร็จ การบินก็ได้ขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง นานา
ประเทศได้ให้ความสนใจเรื่องการบินอย่างจริงจัง ส่วนในประเทศไทย มีนักบินชาวเบลเยียมชื่อ นายแวน เดน บอร์น
(Van Den Born) ได้นาเครื่องบินแบบออร์วิลไรท์ บินจากกรุงไซ่ง่อนมาลงจอดที่สนามม้าสระปทุม (ราชกรีฑาสโมสร)
เพื่อแสดงการบินให้ประชาชนชาวไทยได้ชม เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2454
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รูป ภาพ : แวน เดน บอร์น นัก บินชาวเบลเยียมได้นาเครื่องบินมาลงจอดที่ ส นามม้ า สระปทุม
พลเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานาถ เสนาธิการทหารบก
ได้เสด็จขึ้นบินกับนายแวน เดน บอร์น
ใน พ.ศ. 2454 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระบรมราโชบายทานุบารุงกิจการทหาร
อย่างจริงจัง ทรงตระหนักถึงความจาเป็นที่ประเทศไทยจะต้องมีเครื่องบินไว้ป้องกันภัยที่จะบังเกิดแก่ชาติ ด้วยเหตุนี้
กระทรวงกลาโหมจึงได้ดาริที่จะจัดตั้ง “แผนกการบิน” ขึ้นในกองทัพบก เพื่อตอบสนองพระบรมราโชบายฯ จึงมี
การสนับสนุนการคัดเลือกนายทหารบก 3 คน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมไปศึกษาวิชาการบิน ณ ประเทศฝรั่งเศส
ตามคาสั่งกระทรวงกลาโหม ที่ 211/21715 ลงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2454 ได้แก่ พันตรี หลวงศักดิ์ศัลยาวุธ
(สุณี สุวรรณประทีป) ผู้บังคับกองพันพิเศษ กองพลที่ 5, ร้อยเอก หลวงอาวุธสิขิกร (หลง สินศุข) ผู้รั้งบังคับกองพันพิเศษ
กองพลที่ 9 และร้อยโท ทิพย์ เกตุทัต ผู้บังคับกองร้อยที่ 3 โรงเรียนนายร้อยชั้นมัธยม

รูปภาพ : จากซ้ายไปขวา พันตรี หลวงศักดิ์ศัลยาวุธ (สุณี สุวรรณประทีป), ร้อยเอก หลวงอาวุธสิขิกร
(หลง สินศุข) และร้อยโท ทิพย์ เกตุทัต
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ระหว่างที่ นายทหารทั้ง 3 ท่ าน ก าลังศึกษาวิชาการบิน กระทรวงกลาโหมได้สั่งซื้อเครื่องบินจาก
ประเทศฝรั่งเศส ใน พ.ศ. 2455 - 2456 ได้แก่ เครื่องบินเบรเกต์ ชนิดปีก 2 ชั้น จานวน 3 เครื่อง และเครื่องบิน
นิเออปอร์ท ชนิดปีกชั้นเดียว จานวน 4 เครื่อง และเจ้าพระยาอภัยภูเบศร์ (ชุ่ม อภัยวงศ์) ได้บริจาคเงินส่วนตัวซื้อ
แบบเบรเกต์ให้กระทรวงกลาโหมอีก 1 เครื่อง รวมเป็น 8 เครื่อง นับว่านายทหารทั้ง 3 ท่านเป็นนักบินชุดแรกของไทย

รูปภาพ : เครื่องบินแบบเบรเกต์ (Brequẻt) รัฐบาลสั่งซื้อจากฝรั่งเศสรุ่นแรก พ.ศ. 2455 - 2456

รูปภาพ : เครื่องบินแบบนิเออปอร์ท (Nieuport) รัฐบาลสั่งซื้อชุดแรก พ.ศ. 2455 - 2456
หลังจากนายทหารทั้ง 3 ท่านสาเร็จวิชาการบินได้เดินทางกลับประเทศไทย กระทรวงกลาโหมได้เริ่มงาน
กิจการการบินขึ้น โดยจัดตั้ง “แผนกการบิน” ขึ้นอยู่ในบังคับบัญชาของพลเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกาแพงเพชร์
อัครโยธิน จเรการช่างทหารบก และสร้างโรงเก็บเครื่องบินชั่วคราวขึ้นที่ตาบลปทุมวัน (สนามราชกรีฑาสโมสร)
โดยที่นายทหารทั้ง 3 ท่านนี้ทาหน้าที่ทั้งนักบินและช่างเครื่องบินด้วย
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รูปภาพ : การจัดตั้งแผนกการบิน ตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2456 - 26 มีนาคม พ.ศ. 2457
หลังจากแผนกการบินได้จัดตั้งขึ้นเป็นเวลาหนึ่งปี พลเอก เจ้าพระยาบดินทรเดชานุชิต เสนาบดี
กระทรวงกลาโหม ได้กาหนดการย้ายแผนกการบินจากปทุมวันไปตั้งที่ตั้งดอนเมือง เพราะสถานที่ตั้งเดิมคับแคบไม่สะดวก
ในการสร้างโรงเก็บ เครื่อ งบินและการขยายสนามบิน นอกจากนี้สนามบินเดิม ยังเป็นที่ลุ่ม และไม่ เหมาะสมกั บ
ทิศทางลมประจาถิ่น จึงย้ายที่ตั้งไปยังตาบลดอนเมืองซึ่งอยู่ทางทิศเหนือไป 24 กิโลเมตร เหมาะสมในการสร้าง
สนามบินเพราะเป็นที่ดอน น้าไม่ท่วม และเป็นที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ที่สาคัญด้วย

รูปภาพ : พ.ศ. 2457 กระทรวงกลาโหมเริ่มก่อสร้างสถานที่ต่าง ๆ ณ ที่ตั้งตาบลดอนเมือง
ในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2457 กระทรวงกลาโหมได้มีคาสั่งให้จัดตั้งแผนกการบินเป็น “กองบินทหารบก”
และย้ายนายทหาร 3 ท่าน มาเป็นผู้บังคับการกองบิน และผู้ช่วยผู้บังคับการกองบิน
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กระทรวงกลาโหม

เสนาธิการทหารบก

จเรทหารช่าง

กองบินทหารบก

กองบิน

โรงเรียนการบิน

โรงงาน

รูปภาพ : การจัดกองบินทหารบก 27 มีนาคม พ.ศ. 2457 - 18 มีนาคม พ.ศ. 2461
ในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2458 ได้มี คาสั่ง กระทรวงกลาโหม ให้บ รรจุบุคคลเข้าเป็นศิษย์การบิน
ชั้นปฐมชุดแรก จานวน 8 คน ซึ่งเป็นนายทหารสัญญาบัตรทั้งหมด
ในเดือ นสิ ง หาคม พ.ศ. 2457 เกิ ด สงครามโลกครั้ง ที่ 1 ขึ้น ระหว่า งมหาอ านาจกลาง เยอรมนี
ออสเตรเลี ย - ฮั ง การี กั บ ประเทศฝ่ า สั ม พั น ธมิ ต ร อั ง กฤษ ฝรั่ ง เศส และรั ส เซี ย ในระยะเริ่ ม ตั น สงคราม
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดาเนินพระบรมราโชบายเป็นกลาง ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2460 ทรงตัดสิน
พระทัยประกาศสงครามกับเยอรมนี และออสเตรีย - ฮังการี เมื่อ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2460 จึงมีการประกาศเรียก
พลทหารอาสาสาหรับกองบินและกองยานยนต์ทหารบก เพื่อเข้าร่วมรบกับฝ่ายสัมพันธมิตรในสมรภูมิยุโรป

รูปภาพ : การจัดทหารเข้าร่วมรบในสงครามโลกครั้งที่ 1 ณ สมรภูมิทวีปยุโรป
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วัน ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2462 เมื่อ สงครามโลกครั้ง ที่ 1 ยุติล ง รัฐ บาลฝรั่ง เศสจัด ให้ท หาร
ฝ่ายสัมพันธมิตรเดินสวนสนามฉลองชัยชนะในกรุงปารีส และได้เชิญกองทหารไทยเข้าร่วมการสวนสนาม ด้วย
จานวน 1 กองร้อ ย รวมทหารไทย 138 คน เดิน ผ่านประตูชัย กรุง ปารีส วัน ที ่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2462
ได้รับเชิญร่วมสวนสนามในกรุงลอนดอน วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2462 ได้รับเชิญร่วมสวนสนามในกรุงบรัสเซลล์
ประเทศเบลเยียม
ผลที่ประเทศไทยได้รับจากการเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่ 1 คือ การได้รับการยอมรับจากอารยประเทศ
การได้รับเงินค่าปฏิกรรมสงคราม การยกเลิกสนธิสัญญาต่าง ๆ ที่เสียเปรียบ และการเข้าเป็นสมาชิกองค์การสันนิบาตชาติ
นอกจากนี้แล้วยังเกิดการปรับเปลี่ยนของกิจการของกองบินทหารบกขึ้น โดยกระทรวงกลาโหมได้พิจารณาเห็นสมควร
ที่จะตั้งกรมสาหรับอานวยการในด้านการบินขึ้น จึงได้มีคาสั่ง ที่ 218/27941 ลงวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2461 ให้ตั้ง
“กรมอากาศยานทหารบก” โดยรวมกองบินทหารบกซึ่งมีอยู่แล้วเข้าไว้ในกรมใหม่นี้

กระทรวงกลาโหม

เสนาธิการทหารบก

กรมอากาศยานทหารบก

โรงเรียนการบินทหารบก

กองบินทหารบก

โรงงานของกรมอากาศยานทหารบก

กองบินใหญ่ทหารบกที่ 1
(กองบินขับไล่)

กองบินใหญ่ทหารบกที่ 2
(กองบินตรวจการณ์)

กองบินใหญ่ทหารบกที่ 3
(กองบินทิ้งระเบิด)

รูปภาพ : โครงสร้างการจัดกรมอากาศยานทหารบก 15 มีนาคม พ.ศ. 2461 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2464
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ต่อ มาเนื่อ งด้ว ยกระทรวงกลาโหมได้พิจ ารณาเห็น ว่า ก าลัง ทางอากาศมิได้เ ป็นกาลัง เฉพาะใน
ด้านยุท ธศาสตร์ท างทหารเท่านั้น แต่ยัง มีประโยชน์ต่อกิจ การด้านอื่น ๆ เช่น การพาณิชย์ และการคมนาคม
จึง ได้มีคาสั่ง กระทรวงกลาโหม (ส าหรับ ทหารบก) ที ่ 139/17891 ลงวัน ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2464 ให้แก้ไข
“กรมอากาศยานทหารบก” และ “กองบินใหญ่ทหารบก” เป็น “กรมอากาศยาน” และ “กองบินใหญ่”

กระทรวงกลาโหม

เสนาธิการทหารบก

กรมอากาศยาน

กองโรงงานกรมอากาศยาน

กองโรงเรียนการบินเบื้องต้น

กองบินใหญ่ที่ 1
(ประจวบคีรีขันธ์)

กองบินใหญ่ที่ 2
(ดอนเมือง)

กองบินใหญ่ที่ 3
(นครราชสีมา)

รูปภาพ : โครงสร้างการจัดกรมอากาศยานตั้งแต่ 19 เมษายน พ.ศ. 2465 - เมษายน พ.ศ. 2469
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้กรมอากาศยานเป็น
กรมขึ้นตรงต่อเสนาบดีกระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2469 นับเป็นครั้งแรกที่กาลังทางอากาศ
ถูกแยกออกจากทหารบก
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กระทรวงกลาโหม

กรมอากาศยาน

กองโรงเรียนการบินที่ 1

กองโรงเรียนการบินที่ 2

กองโรงงานกรมอากาศยาน

กองบินใหญ่ที่ 1
(ลพบุรี)

กองบินน้อยที่ 1
(ดอนเมือง)

กองบินใหญ่ที่ 2

กองบินน้อยที่ 2
(นครราชสีมา)

รูปภาพ : โครงสร้างการจัดกรมอากาศยานตั้งแต่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2469 - เมษายน พ.ศ. 2478
หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎร์ ใน พ.ศ. 2475 จึงมีการเปลี่ยนแปลงกรมอากาศยาน
โดยยกฐานะเป็น “กรมทหารอากาศ” ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2477 ซึ่งตราไว้
ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2478 การแบ่งส่วนราชการของกรมทหารอากาศ เป็นไปตาม พ.ร.ฎ.จัดหน่วยย่อยใน
กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2477 ซึ่งตราไว้ ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2477
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กระทรวงกลาโหม

กรมทหารอากาศ

กองเสนารักษ์

กองน้อยที่ 1
(ดอนเมือง)

แผนกสมุห์บัญชี

กองน้อยที่ 2
(ดอนเมือง)

กองน้อยที่ 3
(นครราชสีมา)

กองโรงงานกรมทหารอากาศ

กองน้อยที่ 4
(ลพบุรี)

กองน้อยที่ 5
(ประจวบคีรีขันธ์)

รูปภาพ : โครงสร้างการจัดกรมทหารอากาศตั้งแต่ 12 เมษายน พ.ศ. 2478 - พ.ศ. 2479
ใน พ.ศ. 2479 หลังจากมีการจัดตั้งกรมทหารอากาศเป็นหน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม ได้มีการออก
พระราชบัญญัติยศทหาร พ.ศ. 2479 โดยกาหนดให้มียศทหารทั้ง ทหารบก ทหารเรือ และทหารอากาศ ตราไว้
ณ วัน ที่ 31 ตุล าคม พ.ศ. 2479 จากการเปลี่ยนแปลงครั้ง นี้ ได้มีก ารเปลี่ย นแปลงเครื่องแบบทหารอากาศ
จากสีกากีแกมเขียวเป็นสีเทา ตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยเครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ฉบับแก้ไข พ.ศ. 2478 ตราไว้ ณ
วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2478 และได้มีกฎกระทรวงกลาโหมว่าด้วยเครื่องแบบทหารอากาศ พ.ศ. 2479 ให้ไว้ ณ
วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2479 ทหารอากาศจึงใช้เครื่องแบบสีเทาตลอดมาจนถึงปัจจุบัน
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เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2480 กระทรวงกลาโหมได้ยกฐานะกรมทหารอากาศเป็น “กองทัพอากาศ”
ขึ้นตรงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2479 ตราไว้ ณ วันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2480 และในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2480 มีพระบรมราชโองการ
โปรดเกล้า ฯ ให้ นาวาอากาศเอก พระเวชยันต์รังสฤษฏ์ (มุนี มหาสันทนะ) เจ้ากรมทหารอากาศ เป็นผู้บัญชาการ
ทหารอากาศ (คนแรก)
เมื่ อได้ ยกฐานะกรมทหารอากาศขึ้ นเป็ นกองทั พอากาศแล้ว ได้ มี การปรับปรุงการจั ดส่วนราชการใน
กองทัพอากาศ ตาม พ.ร.ฎ.การจัดหน่วยย่อยในกระทรวงกลาโหม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2480 ตราไว้ ณ วันที่ 10 เมษายน
พ.ศ. 2480
กระทรวงกลาโหม
กองทัพอากาศ

กรมเสนาธิการ

กองเสนารักษ์

แผนกสมุห์บัญชี

กรมโรงงานทหารอากาศ
และวางแผนก

แผนกที่ ๑
แผนกที่ ๒

แหล่งสมาคม (สโมสร)

แผนกที่ ๓
แผนกที่ ๔

กองบินน้อยที่ ๑

กองบินน้อยที่ ๒

กองบินน้อยที่ ๓

กองบินน้อยที่ ๔

รูปภาพ : โครงสร้างการจัดและอัตรา ทอ. พ.ศ. 2480

กองบินน้อยที่ ๕
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ใน พ.ศ. 2481 ได้มีการปรับปรุงการจัดส่วนราชการกองทัพอากาศ โดยเพิ่มแผนกโรงเรียน แผนกอาวุธ
กองโรงเรียนการบิน ขึ้นในกรมเสนาธิการ และได้มีการกาหนดเครื่องหมายประจากองบินและฝูงบินขึ้น เพื่อให้เข้าใจ
และทราบว่าเครื่องบินนั้นเป็นเครื่องบินสังกัดกองบินใด และฝูงบินที่เท่าใด ดังนี้
- กองโรงเรียนการบิน เป็นรูปดวงประทีปสีดา เปลวเพลิงสีส้มอยู่ภายในรูปกงจักรสีขาว และปี กสีดา
อยู่สองข้างรูปจักรสีส้ม
- กองบินน้อยที่ 1 เป็นรูปสุครีพ
- กองบินน้อยที่ 2 เป็นรูปองคต
- กองบินน้อยที่ 3 เป็นรูปนิลพัท
- กองบินน้อยที่ 4 เป็นรูปหนุมาน
- กองบินน้อยที่ 5 เป็นรูปชามภูราช
กองทัพอากาศ
กองบังคับการ

กรมเสนาธิการ

กองเสนารักษ์

แผนกสมุห์บัญชี

แผนกที่ ๑

แผนกโรงเรียน

แผนกที่ ๒

แผนกอาวุธ

แผนกที่ ๓

กองโรงเรียนการบิน

กรมโรงงานทหารอากาศ
และวางแผนก

แผนกที่ ๔

กองบินน้อยที่ ๑

กองบินน้อยที่ ๒

กองบินน้อยที่ ๓

กองบินน้อยที่ ๔

รูปภาพ : โครงสร้างการจัดและอัตรา ทอ. พ.ศ. 2481 - พ.ศ. 2482

กองบินน้อยที่ ๕
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การปรับปรุงกองทัพอากาศภายหลังจากสงครามมหาเอเชียบูรพาสิ้นสุดลงเมื่อ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2488
ซึ่งไทยได้รับ การยอมรับจากฝ่ายสัมพั นธมิ ต รว่าได้ให้การสนับสนุนในการเอาชนะกองทัพญี่ปุ่น กองทั พอากาศ
ได้รวมกาลังทางอากาศและเตรียมกาลังพลเพื่อเตรียมรบกับกองทัพญี่ปุ่น ทาให้กองทัพอากาศได้รับการสนับสนุน
การปรับปรุงหน่วยกาลังรบ เช่น การจัดซื้อเครื่องบินเพิ่มเติมจากประเทศอังกฤษและสหรัฐอเมริกา การจัดซื้อ อาวุธ
ยุทโธปกรณ์เพื่อใช้ในการป้องกันสนามบิน รวมถึงการปรับปรุงด้านการสื่อสาร การศึกษา การขนส่ง การช่างโยธา
การส่งกาลังบารุง การแพทย์ และการสวัสดิการ เป็นต้น
ใน พ.ศ. 2491 ได้มีการจัดส่วนราชการในกองทัพอากาศใหม่ เป็นไปตาม พ.ร.ฎ.การจัดวางระเบียบ
ราชการกองทัพอากาศในกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2491 โดยกาหนดส่วนราชการ ดังนี้
1. กรมเสนาธิการทหารอากาศ
2. กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
3. กรมสื่อสารทหารอากาศ
4. กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
5. กรมพลาธิการทหารอากาศ
6. กรมการเงินทหารอากาศ
7. กรมการบินพลเรือน
8. กรมช่างอากาศ
9. กรมแพทย์ทหารอากาศ
10. กองบินรบ
11. กรมอากาศโยธิน
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กองทัพอากาศ

กรมเสนาธิการทหารอากาศ
แผนกกลาง

แผนกที่ 1

รร.เสนาธิการ
ทหารอากาศ

แผนกที่ 2

กรมจเร
ทหารอากาศ

กองบินรบ
กองบินภาค
1,2,3
กองบินลาเลียง

แผนกที่ 3

กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

แผนกที่ 4

กรมช่างอากาศ
กรมสื่อสารทหารอากาศ

กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

กรมพลาธิการ
ทหารอากาศ

กรมแพทย์
ทหารอากาศ

กรมอากาศโยธิน

กรมการเงิน
ทหารอากาศ

กรมการบิน
พลเรือน

สโมสร
ทหารอากาศ

รูปภาพ : โครงสร้างการจัดและอัตรา ทอ. พ.ศ.2491
การปรับปรุงกองทัพอากาศเข้าสู่ยุคใหม่ ในสมัย พลอากาศโท ฟื้น รณนภากาศ ฤทธาคนี ขณะดารง
ตาแหน่งผู้บัญชาการทหารอากาศ พ.ศ. 2491 - พ.ศ. 2496 กองทั พอากาศได้จัดซื้อเครื่องบินเพื่อใช้ในภารกิ จ
การฝึกเพิม่ เติม คือ ฝ.8 (T-6) และ ฝ.9 (Chipmunk) เครื่องบินขับไล่ ข.14 (Spitfire) เฮลิคอปเตอร์แบบ ฮ.1 (Sikorsky)
และได้รับเครื่องบินตามความตกลงว่าด้วยความช่วยเหลือทางการทหารจากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา คือ เครื่องบินขับไล่
ข.15 (Bearcat) เครื่องบินโจมตี จ.3 (Helldiver) นอกจากนี้ยังได้มีการปรับปรุงหน่วยงานที่สาคัญได้แก่ การจัดตั้ง
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2492 การจัดตั้งโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ เมื่อ พ.ศ. 2492
การจัดตั้งกองบินน้อยที่ 4 อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เมื่อ พ.ศ. 2492 การจัดตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศ เมื่อ พ.ศ. 2493
และการรับโอนกองบินทหารเรือ ต.สัตหีบ จ.ชลบุรี มาขึ้นอยู่กับกองทัพอากาศและเปลี่ยนชื่อเป็น “กองบินน้อยที่ 7”
เมื่อ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2494 เป็นต้น
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กรมเสนาธิการทหารอากาศ
กองบัญชาการ
สานักงานทูต
ฝ่ายทหารอากาศ
กรมจเร
ทหารอากาศ
กรมสารบรรณ
ทหารอากาศ

กรมพลาธิการ
ทหารอากาศ

กองบินยุทธการ

กรมอากาศโยธิน

กรมกาลังพล
ทหารอากาศ

กองบินน้อยที่
1,2,3,4,5,6,7

กรมข่าว
ทหารอากาศ

สานักผู้บังคับทหาร
อากาศดอนเมือง

กรมยุทธการ
ทหารอากาศ

กรมเทคนิคทหารอากาศ

กรมส่งกาลังบารุง
ทหารอากาศ

กรมแพทย์
ทหารอากาศ

กรมการเงิน
ทหารอากาศ

กรมการบิน
พลเรือน

กรมยุทธศึกษา
ทหารอากาศ

รูปภาพ : โครงสร้างการจัดและอัตรา ทอ. พ.ศ. 2495
การจัดกองทัพ อากาศใน พ.ศ. 2495 ได้มี การปรับ ปรุงตาม พ.ร.ฎ.จัดวางระเบียบกองทั พอากาศ
ในกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2495 ให้ไว้ ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2495 โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3 ส่วน คือ
- ส่วนกลาง มี 3 ฝ่าย ประกอบด้วย
- ฝ่ายอานวยการ ได้แก่ กรมเสนาธิการทหารอากาศ (หน้าที่เสนาธิการ ได้แก่ กพ.ทอ., ขว.ทอ.,
ยก.ทอ. และ กบ.ทอ.) (หน้าที่ธุรการ ได้แก่ สบ.ทอ.)
- ฝ่ายเทคนิค ได้แก่ กรมพลาธิการทหารอากาศ (กรมการบารุงทหารอากาศ, กรมช่างโยธา
ทหารอากาศ และกรมพาหนะทหารอากาศ) กรมแพทย์ทหารอากาศ, กรมเทคนิคทหารอากาศ (กรมช่างอากาศ,
กรมสื่อสารทหารอากาศ และกรมสรรพาวุธทหารอากาศ)
- ฝ่ายกิจการพิเศษ ได้แก่ กรมการเงินทหารอากาศ และกรมการบินพลเรือน
- ส่วนการศึกษา ได้แก่ กรมยุท ธศึก ษาทหารอากาศ (โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ, โรงเรียน
นายทหารนักบิน, โรงเรียนนายเรืออากาศ, กองโรงเรียนจ่าอากาศ และกองโรงเรียนการบิน)
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- ส่วนกาลังรบ ได้แก่ กองบินยุทธการ (กองบินน้อยที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 และสานักงานผู้บังคับ
ทหารอากาศดอนเมือง) กรมอากาศโยธิน
การจัดกองทัพอากาศใน พ.ศ. 2498 - พ.ศ. 2505 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดกองทัพอากาศใหม่
เป็นไปตาม พ.ร.ฎ.จัดระเบียบราชการกองทัพอากาศในกระทรวงกลาโหม พ.ศ.2498 ให้ไว้ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2498 โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 ส่วน คือ
- กองบัญชาการกองทั พอากาศ ประกอบด้วย สานักงานเลขานุการกองทั พอากาศ, กรมสารบรรณ
ทหารอากาศ, กรมกาลังพลทหารอากาศ, กรมข่าวทหารอากาศ, กรมยุทธการทหารอากาศ, กรมส่งกาลังบารุงทหารอากาศ
และกรมจเรทหารอากาศ
- ส่วนกาลังรบ ประกอบด้วย กองบินยุทธการ และกรมอากาศโยธิน
- ส่วนยุทธบริการ ประกอบด้วย กรมพลาธิการทหารอากาศ, กรมช่างโยธาทหารอากาศ, กรมขนส่ง
ทหารอากาศ, กรมช่างอากาศ, กรมสื่อสารทหารอากาศ, กรมสรรพาวุธทหารอากาศ และกรมแพทย์ทหารอากาศ
- ส่วนการศึกษา ประกอบด้วย กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และกองโรงเรียนการบิน
- ส่วนกิจการพิเศษ ประกอบด้วย กรมการเงินทหารอากาศ, กรมการบินพลเรือน และกรมสวัสดิการ
ทหารอากาศ
ใน พ.ศ. 2498 กองทัพอากาศได้เริ่มใช้เครื่องบินไอพ่นครั้งแรกคือ ฝ.11 (T-33) และ ตฝ.11 (RT-33)
ตามโครงการช่วยเหลือทางทหารของสหรัฐอเมริกา

รูปภาพ : เครื่องบินไอพ่นแบบแรกของกองทัพอากาศ ฝ.11 (T-33) และ ตฝ.11 (RT-33) หรือทีเ่ รียกว่า T-Bird
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กองทัพอากาศ

สลก.ทอ.

สบ.ทอ.

จร.ทอ.

ขส.ทอ.

ขว.ทอ.

ยก.ทอ.

กบ.ทอ.

สพ.ทอ.

พอ.

กรมอากาศโยธิน

กองบินยุทธการ

พธ.ทอ.

กพ.ทอ.

ชย.ทอ.

ชอ.

ส.ทอ.

ยศ.ทอ.

โรงเรียนการบิน

กง.ทอ.

สก.ทอ.

กรมการบินพลเรือน

รูปภาพ : โครงสร้างการจัดและอัตรา ทอ. พ.ศ. 2498 - พ.ศ. 2505
การจัดส่วนราชการกองทัพอากาศ พ.ศ. 2505 - พ.ศ. 2520 ซึ่งในระหว่างช่วงเวลานี้กองทัพอากาศ
ได้มี บ ทบาทในการสนับ สนุนก าลังทางอากาศ เช่น การปฏิบัติการช่วยรบในสงครามเวียดนาม การสนับ สนุน
การวางก าลังของสหรัฐอเมริกา การปฏิบัติการในประเทศลาว และเขมร รวมถึงการจัดก าลังกองทัพอากาศใน
การป้องกันและปราบปรามผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ใน พ.ศ. 2505 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการจัดกองทัพอากาศ
เป็นไปตาม พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการ และกาหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองบัญชาการทหารสูงสุด
กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2505 ให้ไว้ ณ วันที่ 23 กรฎาคม พ.ศ. 2505 แบ่งส่วนราชการออกเป็น 22 ส่วน คือ
ส่วนบัญ ชาการ ได้แก่ส่วนราชการที่ท าหน้าที่เสนอความเห็นและช่วยเหลือผู้บังคับบัญชาในการ
วางแผนและนโยบาย ตลอดจนการทาและออกคาสั่งให้เป็นไปตามแผนและนโยบายนั้น ๆ แล้วกากับการให้เป็นไปตาม
คาสั่งอย่างสมบูรณ์ ประกอบด้วย
(1) สานักงานเลขานุการกองทัพอากาศ
(2) กรมสารบรรณทหารอากาศ
(3) กรมกาลังพลทหารอากาศ
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(4) กรมข่าวทหารอากาศ
(5) กรมยุทธการทหารอากาศ
(6) กรมส่งกาลังบารุงทหารอากาศ
(7) กรมจเรทหารอากาศ
(8) กรมการเงินทหารอากาศ
ส่วนกาลังรบ ได้แก่ ส่วนราชการที่ มี หน้าที่เตรียมก าลังรบ อานวยการฝึกและอบรมหน่วยในบังคับ
บัญชาให้มีสมรรถภาพและอยู่ในฐานะพร้อมรบเสมอ ประกอบด้วย
(9) กองบินยุทธการ
(10) กรมอากาศโยธิน
ส่วนยุทธบริการ ได้แก่ส่วนราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการบารุงทัพแก่กาลังพลทุกส่วน โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในส่ วนก าลัง รบ กั บ มี ห น้าที่ ช่วยเหลือ ผู้บัง คับ บั ญ ชาในกิ จ การฝ่ายยุท ธบริก าร แนะน าฝ่ายยุท ธบริก ารแก่
เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการอื่น ๆ อานวยการแนะนาและกากับการในสายงานของตน ประกอบด้วย
(11) กรมช่างอากาศ
(12) กรมสื่อสารทหารอากาศ
(13) กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
(14) กรมพลาธิการทหารอากาศ
(15) กรมช่างโยธาทหารอากาศ
(16) กรมขนส่งทหารอากาศ
(17) กรมแพทย์ทหารอากาศ
ส่วนการศึก ษา ได้แก่ ส่วนราชการที่ มี ห น้าที่ เกี่ ยวกั บ การศึก ษา การฝึก อบรม รวบรวมค้นคว้า
ปรับ ปรุง แก้ ไข แนวสอนและหลัก สูตรต่าง ๆ ให้เ ป็นไปตามแนวนโยบายของกองทั พอากาศ เพิ่ม พูนความรู้
ความสามารถข้าราชการกองทัพอากาศ ประกอบด้วย
(18) กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
(19) โรงเรียนการบิน
ส่วนกิจการพิเศษ ได้แก่ ส่วนราชการที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการให้การสนับสนุน ร่วมมือให้กาลังทุกส่วน
ปฏิบัติการได้ โดยเฉพาะกาลังรบ แนะนากิจการพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ ประกอบด้วย
(20) กรมสวัสดิการทหารอากาศ
(21) กรมการบินพลเรือน
(22) สานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
การจัดที่มีความแตกต่างไปจาก พ.ศ. 2498 คือ เปลี่ยนชื่อ กองโรงเรียนการบิน เป็น โรงเรียนการบิน
เพิ่มส่วนราชการอีก 1 ส่วนคือ สานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
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กองทัพอากาศ

สลก.ทอ.

สบ.ทอ.

กง.ทอ.

จร.ทอ.

ขส.ทอ.

ขว.ทอ.

ยก.ทอ.

กบ.ทอ.

สพ.ทอ.

พอ.

กรมอากาศโยธิน

กองบินยุทธการ

พธ.ทอ.

กพ.ทอ.

ชย.ทอ.

ชอ.

ส.ทอ.

ยศ.ทอ.

โรงเรียนการบิน

สน.ผบ.ดม.

สก.ทอ.
กรมการบินพลเรือน

รูปภาพ : โครงสร้างการจัดและอัตรา ทอ. พ.ศ. 2506 - พ.ศ. 2520
การจัดส่วนราชการกองทัพอากาศ พ.ศ. 2520 กองทัพอากาศได้ปรับปรุงการจัดกองทัพอากาศใหม่
เป็นไปตาม พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการและกาหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองบัญชาการทหารสูงสุด
กระทรวงกลาโหม พ.ศ.2520 ให้ไว้ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2520 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2520 ให้ไว้ ณ วันที่ 29 กันยายน
พ.ศ. 2520 การปรับปรุงการจัดกองทัพอากาศครั้งนี้ ได้เปลี่ยนแปลงคือ การยุบเลิกกองบินยุทธการ โดยให้กองบินต่าง ๆ
เป็นส่วนราชการขึ้นตรงต่อกองทัพอากาศ และเพิ่มส่วนราชการขึ้นอีก 2 หน่วย คือ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
และกรมการภาพถ่ายทางอากาศ
ความมุ่งหมายในการยุบเลิกกองบินยุทธการในเวลานั้น คือ เพื่อขจัดปัญหาการซ้าซ้อนงาน ความล่าช้า
ในการสั่งการ เมื่อปรับปรุงแล้วทาให้มีเอกภาพในการบังคับบัญชา รวดเร็วคล่องตัวในการปฏิบัติการทางยุทธวิ ธี
และมีการจัดวางกองบินและฝูงบินขึ้นมาใหม่ ตามแนวคิดทางยุทธการประกอบด้วย 9 กองบิน
- กองบิน 1, 2, 4 และ 6 เป็นกองบินซึ่งมีประกอบกาลังฝูงบินมากกว่า 1 ฝูงบิน และยกเลิกกองบิน 3
(ฝูงบินเฮลิคอปเตอร์) ไปรวมกับกองบิน 2
- กองบิน 21, 23, 41, 53 และ 71 เป็นกองบินซึ่งการประกอบกาลังฝูงบิน 1 ฝูงบิน
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ในปลายปี พ.ศ. 2521 กองทัพอากาศได้ปรับปรุงการจัดกองทัพอากาศใหม่ เป็นไปตาม พ.ร.ฎ.แบ่งส่วน
ราชการและกาหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2521
ให้ไว้ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2521 การปรับปรุงกองทัพอากาศครั้งนี้ ได้เพิ่มส่วนราชการขึ้นอีก 1 หน่วย คือ
สานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ โดยจัดอยู่ในส่วนบัญชาการ และให้กรมการเงินทหารอากาศซึ่งเดิมอยู่ส่วนบัญชาการ
ไปเป็นส่วนราชการในส่วนกิจการพิเศษ
การยุบเลิกกรมการบินพลเรือน ซึ่งเดิมเป็นส่วนราชการที่จั ดอยู่ในส่วนกิจการพิเศษ มีหน้าที่ควบคุม
การเดินอากาศฝ่ายพลเรือน ประสานการบินพลเรือนกับการบินทหาร และควบคุมกิจการของท่าอากาศยานกรุงเทพ
ต่อมารัฐบาลมีนโยบายจัดตั้งรัฐวิสาหกิจเพื่อดูแลกิจการท่าอากาศยานกรุงเทพและควบคุมการเดินอากาศฝ่ายพลเรือน
จึงให้จัดตั้ง “การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย” ตาม พ.ร.บ.การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522
ให้ไว้ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2522 กรมการบินพลเรือนจึงต้องยุบเลิกและมีการปรับโอนข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ไปปฏิบัติงานในการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการและกาหนดหน้า ที่ของส่วนราชการ
กองทัพอากาศ กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2524)
การรวมสานักผู้บังคับทหารอากาศดอนเมืองเข้าในกรมอากาศโยธิน เพื่อปรับปรุงกาลังภาคพื้นให้มี
ความรัดกุม สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้เป็นไปตาม พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการและกาหนดหน้ าที่
ของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2524 ให้ไว้ ณ วันที่ 18 ธันวาคม
พ.ศ. 2524
นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาใหม่ เพื่อรองรับภารกิจของกองทัพอากาศ ได้แก่ การจัดตั้ง
ศูนย์วิท ยาศาสตร์และพั ฒ นาระบบอาวุธกองทัพอากาศ เพื่ อรองรับงานด้านการวิจัยและพัฒ นาโดยตรง ทั้ ง นี้
เป็นไปตาม พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการและกาหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองบัญชาการทหารสูงสุด
กระทรวงกลาโหม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2525 ให้ไว้ ณ วันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2525 การจัดตั้งสถาบันวิชาการทหารอากาศ
ชั้นสูง เพื่อให้สอดคล้องกับระบบการศึกษาของกองทัพอากาศ ซึ่งแบ่งเป็นโรงเรียนหลักชั้นต้น และโรงเรียนหลักขั้นปลาย
โดยจัดเป็นส่วนราชการขึ้นตรงกองทัพอากาศ ทั้งนี้เป็นไปตาม พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการและกาหนดหน้าที่ของส่วนราชการ
กองทัพอากาศ กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2524 ให้ไว้ ณ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2524
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กองทัพอากาศ

สลก.ทอ.

สบ.ทอ.

จร.ทอ.

สปช.ทอ.

กพ.ทอ.

คปอ.

กองบิน 1,2,4,6,21,23,41,53,71

ชอ.

ส.ทอ.

สพ.ทอ.

ขว.ทอ.

พธ.ทอ.

ขส.ทอ.

ชย.ทอ.

ยก.ทอ.

กบ.ทอ.

กร.ทอ.

กรมอากาศโยธิน

พอ.

ยศ.ทอ.

สอส.

รร.นอ.

รร.การบิน

สก.ทอ.

กง.ทอ.

ศวอ.ทอ.

สตช.ทอ.

ลวอ.

อท.ทอ.

รูปภาพ : โครงสร้างการจัดและอัตรา ทอ. พ.ศ. 2520 - พ.ศ. 2525
การย้ายที่ตั้งกองบัญชาการกองทัพอากาศจากฝั่งตะวันตก ไปยังฝั่งตะวันออกของสนามบินดอนเมือง
เพื่อให้กิ จการบินพาณิชย์ปรับปรุงและพั ฒ นาท่าอากาศยานกรุงเทพ เป็นท่าอากาศยานพาณิชย์สากลระหว่าง
ประเทศ ซึ่งเคลื่อนย้ายแล้วเสร็จในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2526 และทาพิธีเปิดกองบัญชาการใหม่ ในวันอาทิตย์ที่
27 มีนาคม พ.ศ. 2526
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การจัดอัตรากองทัพอากาศ พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2538 ได้พัฒนาการจัดให้สอดคล้องกับวิวัฒนาการ
ของเทคโนโลยีของกาลังทางอากาศ เพื่อให้มีความเหมาะสมรองรับการปฏิบัติภารกิจโดยจัดหน่วยกาลังทางอากาศ
และหน่วยควบคุมการปฏิบัติทางอากาศใหม่ รวมทั้งได้พัฒนางานด้านอิเล็กทรอนิกส์รองรับเทคโนโลยี ที่เกิดขึ้นใหม่
กองทัพอากาศ

สลก.ทอ.

สบ.ทอ.

จร.ทอ.

สปช.ทอ.

กพ.ทอ.

กองพลบินที่ 1,2,3,4

ขว.ทอ.

คปอ.

ยก.ทอ.

กบ.ทอ.

กร.ทอ.

กรมอากาศโยธิน

กองบิน 1,2,4,6,21,23,41,46,53,56,71

ชอ.

ส.ทอ.

สพ.ทอ.

พธ.ทอ.

ขส.ทอ.

ชย.ทอ.

พอ.

ยศ.ทอ.

สอส.

รร.นอ.

รร.การบิน

สก.ทอ.

กง.ทอ.

ศวอ.ทอ.

สตช.ทอ.

รูปภาพ : โครงสร้างการจัดและอัตรา ทอ. พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2538

ลวอ.

อท.ทอ.
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การจัดอัตรากองทัพอากาศ พ.ศ. 2539 (อัตรา ทอ.39) เพื่อให้ส่วนราชการเป็นไปตามหลักการจัดหน่วย
สอดคล้องกับภารกิจและภาระงาน รวมทั้ง การแบ่งความรับผิดชอบ โดยพิจารณาจัดตั้งหน่วยบัญชาการที่มีหน้าที่
ดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติด้านการบินและด้านยุทธการ ด้านยุทธบริการ และด้านการฝึกศึกษา จึงได้ขอแก้ไขปรับปรุง
พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการและกาหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศใหม่ เพื่อลดช่วงการควบคุมให้มีความเหมาะสม
สามารถกากับดูแล และบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยลดส่วนราชการขึ้นตรงจากเดิม 32 ส่วนราชการ
เหลือเพียง 17 ส่วนราชการ ทั้งนี้เป็นไปตาม พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการและกาหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองทัพอากาศ
กองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2538 ให้ไว้ ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2538 และคาสั่ง ทอ.(เฉพาะ)
ที่ 177/39 ลง 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2539 เรื่อง แก้อัตรากองทัพอากาศ มีการจัดส่วนราชการ ดังนี้
ส่วนบัญชาการ ประกอบด้วย 9 ส่วนราชการ
(1) สานักงานเลขานุการกองทัพอากาศ
(2) กรมสารบรรณทหารอากาศ
(3) กรมกาลังพลทหารอากาศ
(4) กรมข่าวทหารอากาศ
(5) กรมยุทธการทหารอากาศ
(6) กรมส่งกาลังบารุงทหารอากาศ
(7) สานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ
(8) กรมจเรทหารอากาศ
(9) สานักงานเทคโนโลยีสารสนเทศทหารอากาศ
ส่วนกาลังรบ ประกอบด้วย 1 ส่วนราชการ
(10) กองบัญชาการยุทธทางอากาศ มีหน่วยขึ้นตรง 7 หน่วย
- กองพลบินที่ 1, 2, 3, 4
- โรงเรียนการบิน
- กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
- หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
ส่วนยุทธบริการ ประกอบด้วย 1 ส่วนราชการ
(11) กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ มีหน่วยขึ้นตรง 10 หน่วย
- ศูนย์ส่งกาลังบารุง
- กรมช่างอากาศ
- กรมสื่อสารทหารอากาศ
- กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
- กรมอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
- กรมลาดตระเวนทางอากาศ
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- กรมแพทย์ทหารอากาศ
- กรมพลาธิการทหารอากาศ
- กรมช่างโยธาทหารอากาศ
- กรมขนส่งทหารอากาศ
ส่วนการศึกษา ประกอบด้วย 1 ส่วนราชการ
(12) กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ มีหน่วยขึ้นตรง 3 หน่วย
- กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
- สถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง
- โรงเรียนนายเรืออากาศ
ส่วนกิจการพิเศษ ประกอบด้วย 5 ส่วนราชการ
(13) กรมการเงินทหารอากาศ
(14) กรมสวัสดิการทหารอากาศ
(15) ศูนย์วิทยาศาสตร์และพัฒนาระบบอาวุธกองทัพอากาศ
(16) สานักงานตรวจบัญชีทหารอากาศ
(17) สานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
กองทัพอากาศ
สลก.ทอ.

สบ.ทอ.

ขว.ทอ.

กพ.ทอ.

ยก.ทอ.

กบ.ทอ.

รร.การบิน

คปอ.

ศกบ.

อย.

สอส.

สก.ทอ.

ส.ทอ.
ชอ.

กองบัญชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ

ยศ.ทอ.

พอ.

อท.ทอ.
สพ.ทอ.

ลวอ.

รร.นอ.

กง.ทอ.

สท.ทอ.

กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ

กองบัญชาการยุทธทางอากาศ

พล.บ.

จร.ทอ.

สปช.ทอ.

ศวอ.ทอ.

สตช.ทอ.

สน.ผบ.ดม.

ชย.ทอ.
พธ.ทอ.

ขส.ทอ.
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การจัดอั ตรากองทั พ อากาศ พ.ศ. 2552 (อัตรา ทอ.52) เพื่อแก้ ไขปรับ ปรุงอัตรากองทั พอากาศ
รองรับ พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการและกาหนดหน้าที่ ของส่วนราชการกองทัพอากาศ กองบัญ ชาการทหารสูงสุด
กระทรวงกลาโหม พ.ศ.2552 และสอดคล้องตามแผนแม่บทการปรับปรุงโครงสร้าง กห. พ.ศ.2550 โดยการปรับยุบ
กองบัญชาการยุท ธทางอากาศ กองบัญ ชาการสนับสนุนทหารอากาศ และกองบัญ ชาการฝึกศึกษาทหารอากาศ
และเพื่อความเป็นมาตรฐานเดียวกันกับหน่วยระดับ กห. และ บก.ทท. มีการจัดส่วนราชการ ดังนี้
ส่วนบัญชาการ ประกอบด้วย 14 ส่วนราชการ
(1) สานักงานเลขานุการกองทัพอากาศ
(2) กรมสารบรรณทหารอากาศ
(3) กรมกาลังพลทหารอากาศ
(4) กรมข่าวทหารอากาศ
(5) กรมยุทธการทหารอากาศ
(6) กรมส่งกาลังบารุงทหารอากาศ
(7) กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
(8) กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ
(9) สานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ
(10) กรมการเงินทหารอากาศ
(11) กรมจเรทหารอากาศ
(12) สานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ
(13) สานักงานนิรภัยทหารอากาศ
(14) สานักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ
ส่วนกาลังรบ ประกอบด้วย 14 ส่วนราชการ
(15 - 25) กองบิน 1, 2, 4, 5, 6, 7, 21, 23, 41, 46, 56
(26) โรงเรียนการบิน
(27) กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
(28) หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
ส่วนส่งกาลังบารุง ประกอบด้วย 7 ส่วนราชการ
(29) กรมช่างอากาศ
(30) กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
(31) กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
(32) กรมแพทย์ทหารอากาศ
(33) กรมพลาธิการทหารอากาศ
(34) กรมช่างโยธาทหารอากาศ
(35) กรมขนส่งทหารอากาศ
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ส่วนการศึกษา ประกอบด้วย 2 ส่วนราชการ
(36) กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
(37) โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ส่วนกิจการพิเศษ ประกอบด้วย 4 ส่วนราชการ
(38) กรมสวัสดิการทหารอากาศ
(39) ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
(40) สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
(41) สานักงานผู้บังคับทหารอากาศดอนเมือง
กองทัพอากาศ
กพ.ทอ.

ขว.ทอ.

ยก.ทอ.

กบ.ทอ.

กร.ทอ.

ทสส.ทอ.

ทสส.ทอ.

สลก.ทอ.

สบ.ทอ.

จร.ทอ.

สตน.ทอ.

สปช.ทอ.

กง.ทอ.

สนภ.ทอ.

สธน.ทอ.

ศซบ.ทอ.

คปอ.

อย.

11 กองบิน

ชอ.

สอ.ทอ.

รร.การบิน

สพ.ทอ.

ยศ.ทอ.

สก.ทอ.

ศวอ.ทอ.

พอ.

พธ.ทอ.

ศปอว.ทอ.

ชย.ทอ.

ขส.ทอ.

รร.นนก.

สวบ.ทอ.

สน.ผบ.ดม.

หมายเหตุ การจัดตั้งศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ (ศซบ.ทอ.) และศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ (ศปอว.ทอ.)
ตามคาสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ลับ ที่ ๑๐๙/๖๒ ลง ๙ ส.ค.๖๒ เรื่อง แก้อัตรากองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒ (ครั้งที่ ๙๒)
มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๖๒
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บทที่ 2
หลักนิยมและการปฏิบตั กิ ารของกองทัพอากาศ
คาว่า "หลั ก นิ ยม" (DOCTRINE) มาจากคา "DOCTRINA." ในภาษาลาติ น ซึ่ง แปลว่า คาสั่ งสอน,
คาแนะนา หลักนิยม สืบทอดมาจากรากฐานความเชื่อตามคาสอน ที่สั่งสอนกันมา เคยมีผู้แปล DOCTRINE ว่า ลัทธิ
หลัก คาสั่ง สอน อันเป็นความเชื่อ และเป็น ที่ย อมรับ ของ ผู้คน โดยสาระสาคัญ แล้ว หมายถึง "สิ่ง ที ่เราเชื่อ "
(What We Believe) หลักนิยมทางอากาศ หรือ หลักนิยมกาลังทางอากาศ (Air Power Doctrine) เป็นรากเหง้า
ของ "หลักนิยมกองทัพอากาศ" (Air Force Doctrine)
คาจากัดความที่ถูกต้องตรงประเด็นและกะทัดรัดที่สุด คือ “หลักนิยม คือ สิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นหนทาง
ที่ดีที่สุดในการทากิจกรรมใด ๆ”
เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 1 สิ้นสุดลงในปี 1918 หลักนิยมการครองอากาศ และสนับสนุนกาลังภาคพื้น
ได้รับการสถาปนาขึ้น โดยบทบาทของกาลังทางอากาศ เช่น การสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด การสนับสนุน
การขนส่ง การลาดตระเวน การขัดขวาง การชี้เป้าให้ปืนใหญ่ การค้นหาและช่วยชีวิต เป็นต้น เรื่องราวการบิน
ได้ส่งผลและมีอิทธิพลทางจิตวิทยา และนาไปสู่การพัฒนาสมรรถนะของอากาศยานในทุกๆด้าน
แนวคิดนักทฤษฏีการใช้กาลังทางอากาศ

Giulio Dohet

Trenchard

Giulio Dohet นายทหารบกชาวอิตาลีเป็นผูหนึ่งในการสนับสนุนแนวคิดในเรื่องของกาลังทางอากาศ
“ไม่มีสิ่ง ใดจะมาหยุดยั้ง หรือต้านทาน การโจมตีของอากาศยานได้ การครองอากาศ จะได้ม าจากการทาลาย
ขุมกาลังทางอากาศของข้าศึก โจมตีเป้าหมายทางพลเรือน เพื่อทาลายขวัญ กาลังใจในการต่อ สู้ของประชาชน”
Dohet ได้รับการยกย่องว่าเป็นสุดยอดและมีอิทธิพลอย่างใหญ่หลวงต่อการสร้างและพัฒนากาลังทางอากาศ
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แนวความคิด ของ Trenchard ผู้บัญชาการคนแรกของกองทัพอากาศอังกฤษ เชื่อว่าภารกิจหลัก
ของกาลังทางอากาศ คือ การทาลายข้าศึกด้วยการทิ้งระเบิดทางอากาศ และไม่ปล่อยให้ข้าศึกใช้ขีดความสามารถ

มาโจมตีต่อฝ่ายเรา ฝูงบินทิ้งระเบิดยุทธศาสตร์ สามารถเข้าทาลายระบบผลิต และ การติดต่อสื่อสารได้ ต้องดารง
รักษาระบบส่ง กาลังบารุง ให้รอดพ้นจาก การโจมตีท างอากาศของข้าศึก ขณะเดียวกันก็ต้องพยายามตัดขาด
การส่งกาลังบารุงของข้าศึก
ทีม่ าของหลักนิยมกองทัพอากาศ
1. ประวัติศาสตร์และบทเรียนในอดีต
2. ลักษณะทางภูมิรัฐศาสตร์และภูมิศาสตร์ทหาร
3. วัฒนธรรม ขนมธรรมเนียม ค่านิยม และประเพณีของประเทศ
4. ผลประโยชน์ วัตถุประสงค์ นโยบายความมั่นคงแห่งชาติ และวัตถุประสงค์ทางทหาร
5. ความเกี่ยวข้องกับการเมือง
6. พันธกรณีของประเทศต่อประชาคมโลก
7. ภัยคุกคาม
8. สถานภาพทางเศรษฐกิจ
9. ขีดความสามารถทางเทคโนโลยี
10. ทัศนคติ และความคิดเห็นของประชาชนในชาติ
ประเภทของหลักนิยม
1. หลักนิยมมูลฐาน (Foundation Doctrine) เป็นรากฐานของหลักนิยมทั้งหลายมีขอบเขตกว้าง
ค่อนข้างเป็นนามธรรม ถือเป็นพื้นฐานในการใช้กาลังทางทหาร มีรากฐานของหลักการสงครามที่ผู้นาใช้เป็นปัจจัย
ในการตัดสินตกลงใจทาสงคราม
2. หลักนิยมสิ่งแวดล้อม (Enviroment Doctrine) คือ หลักนิยมที่รวบรวมความเชื่อเกี่ยวกับการใช้
กาลังทหารเข้าปฏิบัติการในสภาพแวดล้อมแต่ละชนิด เช่น พื้นดิน ทะเล อากาศ อวกาศ เป็นต้น
3. หลัก นิยมของหน่วย (Organization Doctrine) คือ ความเชื่อพื้นฐานเกี่ยวกั บ การปฏิบัติของ
หน่วยทหารตามโครงสร้างการจัด ในที่นี้คือ “หลักนิยมกองทัพอากาศ” นั่นเอง เป็นการรวมกันระหว่างหลักนิยม
มูลฐานและหลักนิยมสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางรองรับในการปฏิบัติการในปัจจุบันและอนาคต ประกอบด้วย
3.1 หลักนิยมพื้นฐาน (Basic Doctirne)
3.2 หลักนิยมปฏิบัติการ (Operational Doctrine)
3.3 หลักนิยมยุทธวิธี (Tactical Doctrine)
3.4 หลักนิยมปฏิบัติการร่วม (Joint Doctrine)
3.5 หลักนิยมปฏิบัติการผสม (Multinational Doctrine)
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การพัฒนาหลักนิยมกองทัพอากาศ
พ.ศ.2523 กองทัพอากาศจัดทาหลักนิยมขึ้นเป็นครัง้ แรก จากบทเรียนการใช้กาลังในอดีต
พ.ศ.2527 กาหนดหลักนิยมของกองทัพอากาศของคณะทางานสถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง
พ.ศ.2530 พัฒนาหลักนิยมที่เน้นการปฏิบัติ ประกอบด้วย หลักการและธรรมชาติของกาลังทางอากาศ
พ.ศ.2537 ปรับปรุงหลักนิยมขึ้นใหม่ด้วยเหตุผลและความเหมาะสมของสถานการณ์โลก หัวใจสาคัญ
ของหลักนิยม ทอ.37 คือ เอกลักษณ์และข้อพิจารณาที่สาคัญในการปฏิบัติการทางอากาศที่ว่าต้อง “รวมการควบคุม
แยกการปฏิบัต”ิ (Centralize Control Decentralize Execution)
พ.ศ.2539 ได้มี ก ารพัฒ นาหลัก นิย ม ทอ.ขึ้นอีก ครั้ง เรียกว่า “หลัก นิย ม ทอ.39” จากแนวคิด
การทาสงครามอ่าวเปอร์เซียครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2533 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการใช้กาลังทางอากาศอย่างเป็นระบบของ
ประเทศพันธมิตร โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกา
หลักนิยมพืน้ ฐานกาลังทางอากาศ
สาระสาคัญของหลักนิยมพื้นฐานกาลังทางอากาศ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของ ธรรมชาติ และคุณลักษณะ
ของกาลังทางอากาศ ประสบการณ์ ประวัติศาสตร์สงครามทางอากาศ สามารถสรุปได้ดังดังนี้
1. การจัดโครงสร้างก าลังทางอากาศ ต้องมีก องทั พอากาศแยกเป็นอิส ระจาก กองทั พบก และ
กองทัพเรือ เพื่อทาสงครามทางอากาศ และสนับสนุนการปฏิบัติการของกาลังทางบกและทางเรือ
2. การใช้กาลังทางอากาศเหมาะสมอย่างยิ่งในการใช้เชิงรุก และไม่เหมาะสมในการตัง้ รับ
3. การได้มาซึ่งการครองอากาศเป็นลาดับแรก และใช้กาลังทางอากาศในการขัดขวาง บั่นทอน และทาลาย
กาลังทหารข้าศึก รวมถึงการปฏิบัติการร่วมเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของสงคราม หากปราศจากการครองอากาศแล้ว
การดาเนินกลยุทธ์ภาคพื้นและทะเล จะกระทาไม่ได้
4. ความมั่นคงของชาติในการป้องกันประเทศ จะได้รับการประกัน เมื่อกาลัง ทางอากาศชนะ และ
ได้มาซึ่งการครองอากาศ
5. กาลังทางอากาศถือเป็นมาตรวัดกาลังอานาจแห่งชาติ และจะหยุดยั้งกาลังทางอากาศได้ ต้องด้วย
กาลังทางอากาศที่เหมาะสมเท่านั้น
6. ฐานบินบนบกย่อมได้เปรียบฐานบินลอยน้า เพราะทนทานต่อการถูกโจมตี และสะดวกในการ
ส่งกาลังบารุง
7. รัศมีป ฏิบัติก ารของอากาศยานรบ ย่อมเท่ากับ ขอบหน้าของยุทธบริเวณ รัฐใดที่ มีอากาศยาน
ข้าศึกบินครอบครองน่านฟ้า ย่อมเป็นรัฐที่พร้อมแพ้สงคราม
8. การป้องกันภัยทางอากาศ เป็นสิ่งจาเป็นที่จะต้องดาเนินการตั้งแต่ยามปกติ ด้วยระบบอาวุธต่อสู้
อากาศยาน และเครื่องบินสกัดกั้น
9. การที่ข้าศึกสูญเสียความสามารถในการใช้กาลังทางอากาศ จะทาให้กาลังทางบก กาลังทางเรือ
และกาลังทางอากาศของเรามีเสรีในการปฏิบัติ
10. กาลังทางอากาศมิอาจฟื้นตัวได้ในระยะเวลาอันสั้น หากถูกทาลาย
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11. ก าลัง ทางอากาศคือ ปัจ จั ยคุณ ภาพมาก่ อ นปริม าณเสมอ ทั้ งในแง่ข อง เทคโนโลยี ยุท ธวิธี
ยุทโธปกรณ์ และคุณภาพกาลังพล
12. อากาศยานจะต้องแผนแบบมาเพื่อปฏิบัติได้หลากหลายภารกิจ
13. การทาลายขวัญของข้าศึก ต้องกระทาด้วยการทิ้งระเบิดที่แม่นยาเท่านั้น
14. กาลังทางอากาศ จะต้องมีขีดความสามารถในการลาเลียง และการส่งกาลังบารุงได้ด้วยตัวเอง
15. การปฏิบัติการทางอากาศต้องกระทาในระยะเวลาที่จากัด เนื่องจากเป็นการลงทุนทีส่ ูง
กาลังทางอากาศ
กาลัง ทางอากาศเป็นขีดความสามารถที่ส ะท้อนให้เ ห็นพลังทั้ง มวลที่ส ามารถนาไปใช้เ พื่อรักษา
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ใ นการควบคุม และใช้ ป ระโยชน์ จ ากห้ ว งอากาศ นามาใช้ ทั้ ง เชิ งรุ ก เชิ ง รั บ รวมทั้ ง การรบ
การสนับสนุนการรบ และการสนับ สนุนการช่วยรบ ใช้ในทางยุทธศาสตร์ และยุท ธวิธี ดัง นั้น กาลังทางอากาศ
จึงไม่ได้หมายถึง เครื่องบินเพียงเท่านั้น ยังรวมถึง สนามบิน ยุท โธปกรณ์ การส่งกาลัง บารุง เชื่อเพลิง อุป กรณ์
ระบบการสนับสนุนต่าง ๆ และกาลังพลอีกด้วย
คุณลักษณะกาลังทางอากาศ
ความเร็ว (Speed) กาลังทางอากาศสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็ว สามารถตอบสนองภารกิจ
ได้อย่างรวดเร็ว ทาให้ได้เปรียบในเรื่องของเวลา และการเป็นฝ่ายเริ่มต้น
พิสัย (Range) กาลังทางอากาศสามารถปฏิบัติการได้ตลอดเวลาในทุกหนทุกแห่ง ในระยะทางไกล
และครอบคลุมได้ทุกพื้นที่ และการเพิ่มพิสัยบินสามารถทาได้ด้วย บ.เติมเชื้อเพลิงในอากาศ
ความอ่อนตัว (Flexibility) กาลังทางอากาศสามารถปฏิบัติตามภารกิจได้หลายประการ รวมกาลังได้
ทุกหนทุกแห่งอย่างรวดเร็ว ริเริ่มการโจมตีได้ทุกเป้าหมาย
ความแม่นยา (Precision) อาวุธที่ทันสมัยทาให้มีความแม่นยา และเพิ่มประสิทธิภาพการโจมตี
ทางยุทธศาสตร์ สามารถชี้ตาแหน่ง และกาหนดเป้าหมายได้อย่างแม่นยา
ขีดความสามารถของกาลังทางอากาศ
1. การตอบสนอง (Responsiveness)
2. ความคล่องตัว (Mobility)
3. ความอยู่รอด (Survivability)
4. การแสดงท่าที (Presentation)
5. อานาจการทะลุทะลวง (Penetration ability)
6. อานาจการทาลาย (Destructiveness)
7. การตรวจการณ์ (Observation)
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ขีดจากัดของกาลังทางอากาศ
1. การพึ่งพาฐานบิน (Base Dependence)
2. ความเปราะบาง (Fragility)
3. การบรรทุก (Pay Load)
4. การพึง่ พาต่อการข่าว (Intelligence Dependence)
5. ราคา (Cost)
6. ความไม่ถาวร (Impermanence)
การปฏิบตั กิ ารของกองทัพอากาศ
กองทัพอากาศ ปฏิบัติก ารใช้กาลัง ทางอากาศตามขีดความสามารถที่มีอยู่ทั้งในระดับ ยุทธศาสตร์
และยุทธวิธี ด้วยการโจมตีทางยุทธศาสตร์ การต่อต้านทางอากาศและภาคพื้น การต่อต้านทางทะเล การปฏิบัติการ
ข้อมูลข่าวสาร การสนับสนุนการรบ การบัญชาการและควบคุม การลาเลียงทางอากาศ การปฏิบัติกิจเฉพาะพิเศษ
การข่าวกรอง การลาดตระเวนและเฝ้าตรวจ การค้นหาและช่วยชีวิต การเดินอากาศ และการให้บริการข่าวอากาศ
การปฏิบัติการตามขีดความสามารถของกองทัพอากาศ มีแนวทางและการปฏิบัติการที่ทาให้บรรลุความสาเร็จ
ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 15 รูปแบบ ดังนี้
1. การโจมตีทางยุทธศาสตร์ (Strategic Attack) เป็นปฏิบัติการเชิงรุก โดยผู้มีอานาจสั่งการให้
ปฏิบัติเพื่อบังเกิดผลสาเร็จในการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ ซึ่งการปฏิบัติจ ะส่ง ผลต่อผู้นา และการบั่นทอน
กาลังอานาจของชาติฝ่ายตรงข้าม อีกทั้งทาให้ฝ่ายเราและพันธมิตรเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด
2. การต่อต้านทางอากาศ (Counter Air) เป็นปฏิบัติการเพื่อให้บรรลุและรักษาสภาพทุกระดับของ
การครองอากาศ โดยการทาลาย ลดศักยภาพของฝ่ายตรงข้าม ประกอบด้วย
2.1 การต่อต้านทางอากาศเชิงรุก (Offensive Counter Air : OCA)
2.2 การต่อต้านทางอากาศเชิงรับ (Defensive Counter Air : DCA)
3. การต่อต้านทางภาคพื้น (Counter Land) เป็นปฏิบัติการทางอากาศต่อสู้กับขีดความสามารถ
กาลังภาคพื้นของข้าศึก เพื่ อให้บ รรลุวัตถุป ระสงค์ของ ผบ.กองก าลังร่วม และมี อานาจเหนือสภาวะแวดล้อม
ภาคพื้นของข้าศึก โดยมีการปฏิบัติการใน 2 ลักษณะ ประกอบด้วย
3.1 การขัดขวางทางอากาศ (Air Interdiction : AI) เป็นการใช้กาลังทางอากาศในการโจมตีเพื่อลด
ขีดความสามารถกาลังภาคพื้นของข้าศึก ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถข้าศึกในการบัญชาการ การรวมกาลัง
การดาเนินกลยุทธ์ การส่งกาลังบารุง และการเสริมกาลัง
3.2 การสนับสนุนทางอากาศโดยใกล้ชิด (Close Air Support : CAS) เป็นปฏิบัติการสนับสนุน
โดยตรง เพื่อช่วยกาลังภาคพื้นฝ่ายเดียวกัน ซึ่งจะกระทาในจุดแตกหักของการรบและมุ่งกระทาในจุดที่ข้าศึกรวม
กาลังกันอย่างหนาแน่น สามารถหยุดการโจมตี และคุ้มกันการถอนกาลังของกาลังภาคพื้นฝ่ายเรา
4. การต่อต้านทางทะเล (Counter Sea) เป็นการขยายขีดความสามารถกาลังทางอากาศไปสู่พื้นที่
ทางทะเล กิจเฉพาะพิเศษที่ปฏิบัติควบคู่กันไป คือ การเฝ้าตรวจทางทะเล การรบทางเรือ การคุ้มครองข่ายสื่อสาร
ในทะเล รวมถึงการต่อสู้เรือดาน้า การต่อสู้ทางอากาศ การวางทุ่นระเบิด การเติมเชื้อเพลิงในการสนับสนุนการ
ยุทธนาวี
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5. การปฏิบัติก ารข้อ มูล ข่าวสาร (Information Operation : IO) เป็นการปฏิบัติการเพื่อสร้าง
ผลกระทบ หรือ ปกป้องข่าวสาร ซึ่งนาไปสู่ความได้เปรียบของผู้บัญ ชาการรบ และสร้างผลกระทบต่อ OODA
LOOP ของฝ่ายตรงข้าม เช่น การต่อต้านปฏิบัติการโฆษณาชวนเชื่อ การปฏิบัติการจิตวิทยา การลวงทางทหาร
การปฏิบัติการข่าวกรอง และการปฏิบัติการในงานมวลชน เป็นต้น
6. การสนับ สนุนการรบ (Combat Support) คือ ขีดความสามารถที่สาคัญ ที่จะสร้างและดารง
สภาพการรบของกาลังทางอากาศ เช่น การส่งกาลังบารุง การป้องกันฐานบิน การบริการทางการแพทย์ เป็นต้น
7. การบัญ ชาการและควบคุม (Command and Control : C2) คือ อานาจที่ผู้บังคับ บัญ ชาใช้
อย่างถูกต้องตามกฎหมาย และกระบวนการหรือระบบที่ผู้บังคับ บัญชาใช้ในการวางแผนและสั่งการ “การรวม

การบัญ ชาการและการควบคุม ของกาลังทางอากาศมาอยู่ภายใต้ผู้บัญชาการกองกาลัง ทางอากาศหรือผู้ได้รับ
มอบอานาจเพียงคนเดียวเป็นหลักพื้นฐานของหลักนิยมการใชกาลังทางอากาศ”
8. การล าเลีย งทางอากาศ (Airlift) เป็นการขนส่ง กาลัง พลและยุท ธภัณฑ์ท างอากาศ ในการ
ปฏิบัติการทางทหารทั้งมวล เป็นการใช้กาลังทหารในการลาเลียงทางอากาศด้วยความรวดเร็ว อ่อนตัว สามารถ
ปฏิบ ัติก ารตอบสนองความต้อ งการในยามวิก ฤตได้อ ย่างรวดเร็ว ทั ้ง การปฏิบัติก ารยุท ธ และการช่วย เหลือ
ด้านมนุษยธรรมและภัยธรรมชาติ ในการเคลื่อนย้ายขนส่งผู้โดยสารและสินค้า รวมทั้งการเคลื่อนย้ายกาลังรบ
การส่งกลับสายแพทย์ทางอากาศ การสนับสนุนการปฏิบัติการพิเศษ และการสนับสนุนการลาเลียงทางอากาศ
9. การเติมเชื้อเพลิงในอากาศ (Air Refueling) เป็นภารกิจส่งถ่ายน้ามันเชื้อเพลิงระหว่างเครื่องบิน
บรรทุกเชื้อเพลิง (Tanker) และอากาศยานรับเติมเชื้อเพลิง (Receiver Aircraft) ในระหว่างการบินในอากาศ
ช่วยเพิ่มระยะทางปฏิบัติการ ลดอัตราบรรทุกเชื้อเพลิง เพิ่มเวลาบินในอากาศ
10. การปฏิบัติกิจ เฉพาะพิเ ศษ (Specialized Task) เป็นการใช้กาลังทางอากาศในการปฏิบัติ
ภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะ เพื่อสนับสนุนการใช้กาลังทางอากาศ เช่น การต่อต้านการจี้ยึดอากาศยาน (Anti-Hijack)
การปฏิบัติการจิตวิทยา (Psychological Operations) การสนับสนุนภารกิจฝนหลวง การดับไฟป่า และการให้บริการ
(Complimentary Operations) เป็นต้น
11. การข่าวกรอง (Intelligence) เป็นการปฏิบัติการรวบรวมข้อมูลข่าวสารขีดความสามารถและ
ความตั้ง ใจของฝ่ายข้าศึก เพื่ อให้ผู้บัญ ชาการรบสามารถนาไปใช้เป็นข้อมูล สนับสนุนการปฏิบัติก ารทางทหาร
เพื่อที่จะสามารถทานายผลกระทบในขีดความสามารถของข้าศึก การได้มาซึ่งข่าวกรองจากการใช้กาลังทางอากาศ
เช่น การลาดตระเวนและการเฝ้าตรวจทางอากาศ
12. การลาดตระเวนและเฝ้าตรวจ (Surveillance and Reconnaissance) เป็นหน้าที่เฝ้าสังเกตอย่าง
เป็นระบบต่อน่านฟ้า ห้วงอวกาศ ภาคพื้นดิน ด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ ภาพถ่าย หรือวิธีการอื่น ๆ เพื่อให้ได้มาซึ่ง
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวและกาลังรบหรือศักยภาพของศัตรู
13. การค้นหาและช่วยชีวิตในพืน้ ทีก่ ารรบ (Combat Search and Rescue : CSAR) เป็นภารกิจการ
ปฏิบัติการช่วยเหลือและกู้กลับผู้ที่ตกอยู่ในภาวะอันตรายหรือในยามสงคราม โดยกองทัพอากาศมีหน้าที่จัดหน่วย
ฝึกและติดอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับหน่วยและบุคลากรเพื่อมีความพร้อมในการปฏิบัติการค้นหาและช่วยชีวิต
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14. การเดินอากาศและการกาหนดพิกัด (Navigation and Positioning) ใช้ในการสนับสนุนการ
ปฏิบัติการทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ยุทธการ และยุทธวิธี ในการกาหนดจุดนัดหมาย การบอกพิกัดตาแหน่ง การ
ค้นหาและช่วยชีวิต แผนที่การเดินอากาศ
15. การบริการข่าวอากาศ (Weather Services) เพื่อสนับสนุนข้อมูลสภาพลม ฟ้า อากาศ รวมทั้ง
ข้อ มูล สภาพอวกาศและชั้น บรรยากาศ ให้แ ก่ผู้บ ัง คับ บัญ ชาเพื่อ ใช้ป ระโยชน์ใ นด้านต่า ง ๆ และใช้ใน การ
วางแผนทั้งในระดับ ยุท ธศาสตร์ ยุท ธการ และยุทธวิธี อีกทั้งยังเป็นข้อมูล ที่สาคัญ อีกอย่างหนึ่งในการดารงขีด
ความสามารถและได้เปรียบด้านข้อมูลข่าวสาร

รูปภาพ : การปฏิบัติการของกองทัพอากาศ
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ภารกิจกาลังทางอากาศของกองทัพอากาศ มีภารกิจในภาพรวม คือ
1. เตรียมกาลังและป้องกันราชอาณาจัก ร กองทัพอากาศต้องเตรียมกาลังทางอากาศ ให้มี ความ
พร้อมในการปกป้องและรักษาอธิปไตยของชาติ โดยการพัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถของกาลังรบของ
กองทัพอากาศให้มีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติได้ตามแผน ทั้งในยามปกติและยามสงคราม
2. การพัฒ นาประเทศ กองทั พอากาศได้รับ มอบหมายให้ปฏิบัติภารกิ จในการพัฒ นาประเทศ
ช่วยเหลือประชาชน และตอบสนองนโยบายรัฐบาล เป็นการนาทรัพยากรมาใช้ในยามปกติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
พันธกิจของกองทัพอากาศ
1. เตรียมความพร้อม กองทัพอากาศต้องเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติภารกิจภายใต้การจัดหน่วย
โครงสร้างกาลังที่ เหมาะสม ภายใต้การบริห ารจัดการ การฝึกอบรม การพัฒ นาบุคลากร และการจัดหาอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ ให้สามารถวางกาลังในหน่วยระดับต่าง ๆ ได้อย่างเต็มความสามารถ การเตรียมฐานบินปฏิบัติการหลัก
ฐานบินปฏิบัติการหน้า ฐานบินปฏิบัติการพิเศษ ฐานบินปฏิบัติการสารอง และสนามบินเฉพาะกิจ เพื่ออานวยการ
ปฏิบัติการใชกาลังทางอากาศ
2. ใช้ก าลัง กองทัพอากาศมีพันธกิจใช้ก าลังทางอากาศในยามปกติ คือ การเฝ้าระวังภัย ส่วนใน
ยามสงครามก็มีความพร้อมที่จะใช้กาลังทางอากาศในการดาเนินกลยุทธ์ร่วมกับหน่วยกาลังอื่น ๆ ขณะเดียวกันก็มี
ความพร้อมในการใช้กาลัง เพื่อ การพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสถานการณ์วิกฤต เช่น
การบรรเทาสาธารณภัย การค้นหาและกู้ภัย การปราบปรามยาเสพติด การสารวจและรักษาทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นต้น
ความสามารถหลักทีแ่ ตกต่างจากเหล่าทัพอืน่
1. การเฝ้าตรวจ ควบคุม และบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ในห้วงอากาศและอวกาศ
2. การรบทางอากาศในทุกมิติ เหนือพื้นดิน/พื้นน้า ในอากาศ/อวกาศ
3. การเคลื่อนย้าย-ขนส่งทางอากาศทั้งในประเทศและโพ้นทะเล
4. ความว่องไว อ่อนตัวในการสนับสนุนการรบให้กบั กาลังรบภาคพื้นและภาคส่วนอื่น ๆ
ความสามารถเฉพาะ
1. ความสามารถในการเฝ้าตรวจและติดตามความเคลื่อนไหวกาลังทางอากาศ
2. การสกัดกั้นอากาศยาน
3. การทาลายอากาศยาน/อาวุธฝ่ายตรงข้าม
4. การโจมตีทางอากาศในระดับยุทธศาสตร์ และการต่อต้านทางอากาศ
5. การสนธิกาลังร่วมกับเหล่าทัพ
6. การบัญชาการและควบคุมครอบคลุมพื้นที่
7. การลาดตระเวนทางอากาศ
8. การลาเลียงทางอากาศ
9. การเติมเชื้อเพลิงในอากาศ
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10. การค้นหาและช่วยชีวิตทั้งทางทหารและพลเรือน
11. การปฏิบัติการพิเศษทั้งทางทหารและพลเรือน
12. การเดินอากาศในห้วงอากาศและอวกาศของ อากาศยาน ยานอวกาศ และดาวเทียม
บทส่งท้าย
หลักนิยมพื้นฐานเป็นหลัก การพื้นฐานที่กาหนดขึ้นเพื่ออธิบ ายและชี้แนะการใช้กาลังทางอากาศ
จะมีล ัก ษณะเป็น ข้อ เสนอแนะอย่า งกว้า ง ๆ ที ่ย ืน ยงไม่เ ปลี่ย นแปลง น ามาใช้ใ นการจัด โครงสร้า งของ
กองทัพอากาศ การฝึกกาลังพล การพิจารณาจัดหาระบบอาวุธ ดังนั้นหลักนิยมพื้นฐานจึงเป็นโครงและกาหนด
แนวทางในการวิจัยพัฒ นาอานาจกาลังรบของกองทัพอากาศ นอกจากนั้นยัง สามารถใช้เป็นเครื่องมือกากับ
ทิศทางของการพัฒนาหลักนิยมปฏิบัติการ (Operational Doctrine) และหลักนิยมยุทธวิธี (Tactical Doctrine)
ของกองทัพอากาศ รวมไปถึงการกาหนดบทบาทและภารกิจต่าง ๆ ของกาลังทางอากาศอีกด้วย หลักนิยมจึงเป็น
การเตรียมการให้สามารถตัดสินตกลงใจในการปฏิบัติบ นความไม่แน่นอนของสภาพแวดล้อมในอนาคตได้ด้วย
ความสาเร็จ และจะต้องได้รับการปรับปรุงอยู่อย่างต่อเนื่อง การอ่านหลักนิยมเพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถประสบ
ความสาเร็จได้ หากจะต้องประกอบด้วยประสบการณ์จริงจากการสู้รบ หรือจากการฝึกทาการรบ นามาประมวล
เป็นหลักนิยมพื้นฐานที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อว่าเป็นหนทางที่ดีที่สุดในการใช้กาลังกองทัพอากาศ

“หลักนิยม เป็นภาษาสุดยอดทีพ่ ลเรือนมิกล้าใช้
เป็นสิง่ ที่ตกตะกอนจาก ชีวติ และเลือดเนื้อของทหาร”
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บทที่ 3
การจัดส่วนราชการกองทัพอากาศ
การจัดหน่วยงานทางทหารเป็นกรรมวิธีในการกาหนดโครงสร้างของหน่วย การแบ่งมอบหน้าที่ และ
ขอบเขตการท างานให้ แ ก่ ห น่ วยรอง รวมทั้ ง การก าหนดอั ต ราก าลั ง เจ้ า หน้ า ที่ ก าหนดอั ต รายุ ท โธปกรณ์
และคาแนะนาอื่น ๆ ที่จาเป็น งานด้านการจัดและอัตรากาลังพล เป็นงานพื้นฐานเริ่มแรกที่ส่วนราชการจะต้องจัดทา
เพื่ อน าไปสู่ งานอื่ น ๆ อั นเป็ นภาระหน้ าที่ ที่ จ ะต้ องด าเนิ นการต่ อไป เช่ น การบรรจุ ก าลั งพล การจั ดหาอาวุ ธ
ยุทโธปกรณ์ การฝึกและศึกษา จนถึงขั้นการพร้อมรบตามขีดความสามารถของหน่วยนั้น ๆ
การจัดและอัตรากาลังพลที่ดี มีประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติงานได้สาเร็จ และเหมาะสมกับภารกิจที่
ได้รับมอบ ใช้หลักการจัดหน่วยงานเป็นแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้
1. หลักการจัดทั่วไป
1.1 กาหนดให้มี ภารกิ จและขอบเขตความรับผิดชอบโดยชัดเจนแน่นอน หน่วยงานเมื่ อได้
จั ด ตั้ ง ขึ้ น และได้ ป ฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ในหน้ า ที่ แ ล้ ว ย่ อ มจะช่ ว ยให้ ง านนั้ น บรรลุ ผ ลสาเร็ จ ตามความมุ่ ง หมายได้
(การจากั ด แน่ น อน)
1.2 กาหนดให้หน่วยงานได้มีกาลังเจ้าหน้าที่และยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ตามสัดส่วนของขนาดหน่วย
มีเจ้าหน้าที่และยุทโธปกรณ์เหมาะสมกับปริมาณงานตามภารกิจของหน่วยนั้น ๆ หลีกเลี่ยงการจัดหน่วยงานซ้าซ้อนกันใน
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในส่วนราชการ (การได้สัดส่วน)
1.3 กาหนดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และระหว่างหน่วยงานย่อยของหน่วยงานไว้โดย
แน่นอน กาหนดหน้าที่ในการควบคุม และการอานวยการไว้อย่างเหมาะสม (กาหนดให้มีการประสานงาน)
1.4 การจัดให้มีรูปหรือโครงสร้างของหน่วยที่สามารถขยายขึ้นได้เมื่อมีภารกิจหรือปริมาณงาน
เพิ่มขึ้น อาจตัดทอนลงได้เมื่อปรากฏว่ามีข้อจากัดหรือข้อขัดข้องต่าง ๆ เกิดขึ้นหรือปริมาณงานลดลง (มีความอ่อนตัว)
1.5 กาหนดให้ใช้กาลังพลทุ ก คนกั บ ยุท โธปกรณ์ และเครื่องมื อให้ได้ป ระโยชน์ม ากที่ สุ ด
กาลังพลทุกคนต่างได้รับมอบหน้าที่ในการปฏิบัติงานเต็มตามขีดความสามารถของตน กับได้ใช้ยุทโธปกรณ์ และ
เครื่องมือทุกชิ้นตามขีดความสามารถของเครื่องมือนั้น ๆ คือ พิจารณาภารกิจ และปริมาณงานของหน่วยเป็นหลัก
ในการจัดทาอัตราโดยจะไม่ตั้งอัตราให้เกินภารกิจ และปริมาณงาน (หลักการทรงประสิทธิภาพ)
2. หลักการจัดทางทหาร
2.1 จัดให้มีเอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command) ในหน่วยงานระดับหนึ่ง ๆ
จะต้องมีผู้รับผิดชอบเพียงคนเดียว ป้องกันการสั่งงานซ้าซ้อนกันและก่อให้เกิดเอกภาพในการปฏิบัติด้วย
2.2 จัดให้มี ช่วงการควบคุมที่ เหมาะสม (Span of Control) ให้ผู้บังคับหน่วยงานสามารถ
ควบคุมหน่วยใต้บังคับบัญชาของตนได้อย่างทั่วถึงและเหมาะสม
2.3 จัดให้มีการบรรจุรวมที่เหมาะสม (Functional Grouping) โดยการรวมงานหลาย ๆ อย่าง
ที่คล้ายคลึงกันไว้ในหน่วยงานเดียวกัน และแบ่งลดหลั่นกันลงไปตามลาดับจนถึงบุคคล
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2.4 จั ด ให้ มี การแบ่ งมอบ อ านาจให้ ผู้ ใ ต้ บั งคั บ บั ญ ชา (Delegation of Authority)
โดยก าหนดให้ ผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชาชั้ น รองลงไป ได้ มี อ านาจหน้ าที่ รับ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ง านตามขอบเขต
ที่เหมาะสม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้บรรลุภารกิจของตน
ทอ.เป็นส่วนราชการภายใน กห. ลักษณะงานจัดอยู่ในกลุ่มด้านความมั่นคง ปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับ
มอบตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550 มาตรา 72 โดยมี พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการ กห. พ.ศ.2551
และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2560 มาตรา 21 กาหนดให้ “กองทัพอากาศมีหน้าที่เตรียมกาลังกองทัพอากาศ การป้องกัน
ราชอาณาจักรและดาเนินการใช้กาลังกองทัพอากาศตามอานาจหน้าทีข่ องกระทรวงกลาโหม มีผู้บัญชาการทหารอากาศ
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ” และมาตรา 23 ให้ ทอ.กาหนดส่วนราชการขึ้นตรง ทอ.โดย พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการและ
กาหนดหน้าที่ของส่วนราชการ ทอ. ทท. กห. พ.ศ.2552 มี คาสั่ง กห.และคาสั่ง ทอ.ออกรองรับการจัดและอัตรา
ตามลาดับ เพื่อให้ ทอ.สามารถบริหารงานได้ทั้งในยามปกติ และยามมีสถานการณ์ เร่งด่วนหรือฉุกเฉิน สามารถจาแนก
รูปแบบระบบบริหารราชการของ ทอ.ได้ 2 ประเภท ดังนี้
ประเภทที่ 1 ระบบบริ ห ารราชการทั่ ว ไป จั ด โครงสร้ า งการจั ด ส่ ว นราชการรองรั บ ภารกิ จ
การเตรียมกาลังกองทั พให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจในยามปกติ โดยจัดในรูป แบบของอัตราเฉพาะกิ จ
(อั ต รา ทอ.52) มี ลั ก ษณะการบริ ห ารงานเป็ น ไปตาม กฎ ระเบี ย บ ค าสั่ ง ข้ อ บั ง คั บ ของทางราชการ
และสายการบัง คับ บัญ ชาตามระบบราชการทั่ วไป เช่น ระเบี ยบข้อบัง คับ ด้านการเงิน งบประมาณและพั ส ดุ
เป็นต้น โดยจะอยู่ในรูปของการอนุมัติ อนุญาต คาสั่งให้ปฏิบัติราชการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ประเภทที่ 2 ระบบการใช้กาลัง เป็นการจัดโครงสร้างการจัดส่วนราชการรองรับสถานการณ์เร่งด่วน
ห รื อ ฉุ ก เฉิ น โดยจั ด อยู่ ใ น รู ป แบ บ ของอั ต รา เฉพ าะกิ จของ จ นท .ท อ .ที่ อ อก ป ฏิ บั ติ ก ารตาม แผ น
เพื่อความมั่ น คงของประเทศ หรือ อั ตราตามแผนยุท ธการอื่นๆ หรืออัตราเพื่ อพลางที่ มี ส ายการบังคับ บัญ ชา
สั้นที่สุด เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารในการตัดสินตกลงใจของผูบ้ ังคับบัญชาส่งไปยังหน่วยปฏิบัติ ให้สามารถตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ได้ทันต่อ สถานการณ์ที่เกิดขึ้น การบริหารงานจะมีกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น
อัตราศูนย์ปฏิบัติการกองทัพอากาศ เป็นต้น โดยจะอยู่ในรูปของคาสั่งให้ใช้กาลังภารกิจต่าง ๆ คาสั่งการสนับสนุน
การใช้กาลัง
การจัดส่วนราชการ ทอ.ตามระบบบริหารราชการทั่วไปจัดในรูปแบบของอัตราเฉพาะกิจ (อฉก.)
เพื่อให้สอดคล้องกับการประมาณสถานการณ์ คุณลักษณะของกาลังทางอากาศ คือ ความเร็ว พิสัยบิน ความอ่อนตัว
และความแม่นยา ตลอดจนความคุ้มค่าในการใช้งานเนื่องจากเป็นทรัพยากรที่มีราคาแพง และหลักนิยมของการใช้
กาลังทางอากาศ “รวมการควบคุม แยกการปฏิบัติ” ซึ่งจะมีความแตกต่างจากการจัดกาลังของหน่วยกาลังภาคพื้น
(ทบ.) และหน่วยกาลังทางเรือ (ทร.) ที่มีการจัดอัตราในรูปของอัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ (อจย.) มีมิติของการ
ปฏิบัติการแบ่งแยกตามพื้นที่ปฏิบัติการ
รูปแบบการจัดส่วนราชการ ทอ.จัดแบบผสม (Line and Staff Type) ประกอบด้วย ผู้บังคับบัญชา
ฝ่ายเสนาธิการ หรือฝ่ายอานวยการ และหน่วยปฏิบัติ
การจัดกลุ่มงาน (Cluster) มีวัตถุประสงค์เพื่อกาหนดบทบาทหน้าที่ของส่วนราชการภายใน ทอ.ให้
สามารถทางานประสานสอดคล้องกัน และสามารถจัดสรรทรัพยากรต่าง ๆ ตามลาดับความสาคัญของงานได้ อย่าง
เหมาะสม และมีระเบียบในการบริหารราชการทั่วไป โดย ทอ.จะสามารถแบ่งมอบอานาจให้ผู้ที่ดารงตาแหน่งรองจาก
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ผบ.ทอ.เพื่อแบ่งเบาภาระงานของผู้บังคับบัญชาได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ได้กาหนดเป็นแบบธรรมเนียมในการปฏิบัติ
ซึ่งจะอยู่ในรูปของคาสั่ง ทอ. เช่นเดียวกับ ทบ. ทร. และ บก.ทท.
จากภารกิจที่ได้รับมอบ ทอ.ได้พิจารณาจัดกลุ่มงานเพื่อตอบสนองภารกิจ โดยจัดเป็น 5 กลุ่มงาน
ใหญ่ ๆ ประกอบด้วย
1) กลุ่มภารกิจในส่วนบัญชาการ เป็นกลุ่มภารกิจทางด้านฝ่ายเสนาธิการ และฝ่ายอานวยการ
2) กลุ่ม ภารกิ จ ในส่ว นก าลัง รบ เป็น กลุ่ม ภารกิ จ ในการเตรีย มก าลัง ทางอากาศ ก าลั งภาคพื้ น
และระบบควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
3) กลุ่มภารกิจในส่วนส่งกาลังบารุง เป็นกลุ่มภารกิจทางด้านการส่งกาลัง ซ่อมบารุง และบริการ
4) กลุ่ ม ภารกิ จ ในส่ วนการศึ ก ษา เป็ น กลุ่ ม ภารกิ จ ทางด้านการศึก ษาและการฝึก ระดั บ ต่าง ๆ
เพื่อพัฒนาบุคลากรของ ทอ.
5) กลุ ่ม ภารกิจ ในส่ว นกิจ การพิเ ศษ เป็น กลุ ่ม ภารกิจ ทางด้า นการสวัส ดิก าร การวิจ ัย และ
วิทยาศาสตร์ การเวชศาสตร์การบิน และด้านกิจการทหารสารวัตร
ประเภทอัตราของกองทัพอากาศ
ทอ.มีอัตราที่ใช้ในการบริหารจัดการ ดังนี้
1. อัตราปกติหรืออัตราเฉพาะกิจ เป็นอัตราที่ได้รับการอนุมัติจาก รมว.กห. โดยออกเป็นระดับ
คาสั่ง กห.ให้ใช้อัตรา ทอ. หรือในกรณีที่ทาให้งบประมาณด้านกาลังพลเพิ่มขึ้นต้องนาเข้าขออนุมัติใน ครม.เป็นอัตรา
ตั้งใหม่ อัตราประเภทนี้มี สิทธิก าลังพลตามกฎหมาย เช่น เงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง เงินค่าตอบแทน และเงิน
ค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง รวมทั้งสิทธิในการทานิติกรรมตามอานาจหน้าที่
2. อัตราใช้กาลัง ได้แก่ อัตราเฉพาะกิจของเจ้าหน้าที่กองทัพอากาศที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตาม
แผนเพื่ อ ความมั่ น คงของประเทศ ใช้ บ รรจุ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องกองทั พ อากาศตามสถานการณ์ ท างยุ ท ธการ
และแผนยุทธการ
3. อัตราเพือ่ พลาง เป็นอัตราที่มรี ูปแบบเดียวกับอัตราเฉพาะกิจ แต่ใช้กาลังพลที่บรรจุจริงอยู่ใน
อัตราเฉพาะกิจเข้าปฏิบัติงาน เช่น หน่วยที่ต้องการจัดตั้งโดยเร่งด่วนเพื่อให้ทันต่อการปฏิบัติภารกิจ หรือหน่วย
จัดตั้งใหม่เพื่อทดลองปฏิบตั ิงานในระยะเริม่ ต้นก่อนจะขออนุมตั ิอัตราเฉพาะกิจตามขั้นตอนการปรับปรุงแก้ไขอัตรา
4. อัตราลูกจ้างประจา เป็นอัตราที่กาหนดขึ้นเพื่อบรรจุลูกจ้างประจาให้กับส่วนราชการต่าง ๆ
ตามความจาเป็น เพื่อช่วยเสริมอัตราข้าราชการบางส่วน โดยอาศัยโครงสร้างการจัดหน่วยของส่วนราชการนั้น ๆ
เป็ น หลั ก และการก าหนดอั ต ราเป็ น ไปตามค าสั่ ง กระทรวงกลาโหม ที่ 82/2554 เรื่ อ ง ก าหนดต าแหน่ ง
ลูกจ้างประจา โดยอาศัยอานาจตามความในข้อ 9 ของข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยลูกจ้างประจา พ.ศ.2542
ซึ่งกระทรวงการคลังได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
5. อัตราพนักงานราชการ เป็นอัตราที่จะกาหนดขึ้นมาเพื่อบรรจุบุคคลซึ่งได้รับการจ้างตาม
สัญญาจ้างตามความจาเป็นของภารกิจ ให้กับส่วนราชการต่าง ๆ ตามความจาเป็น เพื่อช่วยเสริมข้าราชการในส่วน
ที่มิใช่งานหลัก ซึ่งไม่เกิน 4 ปี เว้นแต่จะได้รับการต่อสัญญาจ้างตามโครงการที่มีกาหนดระยะเวลาเริม่ ต้นและสิน้ สุด
ไว้แล้ว โดยได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณของส่วนราชการ โดยมีความมุ่งหมายเพื่อทดแทนอัตราลูกจ้างประจาที่
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ไม่สามารถเพิ่ มขึ้นได้ตามมติคณะรัฐมนตรี การกาหนดกรอบอัตราพนักงานราชการและวิธีการจ้างเข้ามาปฏิบัติ
ราชการ ให้เป็นไปตามตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
6. อัตราพิเศษอื่น ๆ ได้แก่ อัตรากองกาลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ 9
ส่วนประกอบอัตราของกองทัพอากาศ
ประกอบด้วยส่วนสาคัญ 4 ตอน ดังนี้
1. ตอนที่ 1 กล่าวทั่วไป
1.1 ภารกิจ กาหนดภาระงานต่าง ๆ ตามปกติของหน่วยตามความมุ่งหมาย
ที่ได้จัดหน่วยขึ้นตามข้อความที่ ปรากฏใน พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการและการกาหนดหน้าที่ของส่วนราชการ ทอ.
ทท. กห. พ.ศ.2552
1.2 การแบ่งมอบ กาหนดว่าเป็นส่วนราชการหรือหน่วยขึ้นตรงของหน่วยเหนือ
ส่วนราชการนั้น
1.3 ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่ที่สาคัญ กาหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
และขยายความถึง สิ่งสาคัญของหน้าที่ที่ได้กล่าวไว้อย่างกว้าง ๆ ในภารกิจให้ครบและเรียงลาดับตามหน้าที่หลัก
ในภารกิจ เพื่อให้เกิดความชัดเจน ป้องกันมิให้เกิดความสงสัย และบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ
1.4 การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่ ก าหนดการจัดหน่วยงานย่อยพร้อม
หน้าที่ที่สาคัญของส่วนราชการ
1.5 ตอนเพิ่มเติมส่วนประกอบอัตราเฉพาะกิจ
2. ตอนที่ 2 ผังการจัด กาหนดโครงสร้างการจัดหน่วยงานภายในส่วนราชการนั้น
3. ต อ น ที่ 3 อั ต ราก าลั ง พ ล ก าหน ดรายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ อั ต ราก าลั ง พ ล
เพื่อปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการ โดยกาหนดตาแหน่ง เงินเดือนอัตรา เลขหมายรายงาน/ลชทอ. เหล่าทหาร
จานวนทหาร และสรุปยอดอัตรากาลังพล
4. ตอนที่ 4 คาชี้แจง
4.1 กาหนดสิ่งที่ สาคัญ ของอัตราและเงื่อนไขพิเศษต่าง ๆ เช่น การก าหนด
ตาแหน่งที่จะบรรจุผู้มีวิทยฐานะ การรับเงินเพิ่มพิเศษต่าง ๆ ตาแหน่งประจาเพื่อ การดาเนินการด้านกาลังพล และ
การกาหนดให้ส่วนราชการจัดทารายละเอียดหน้าที่ของหน่วยงานย่อยและหน้าที่ของกาลังพลแต่ละตาแหน่ง
4.2 ก าห น ดคุ ณ วุ ฒิ ส าห รั บ บ รรจุ บุ คคลที่ ส าเร็ จ การศึ ก ษาตั้ ง แต่
ชั้น ปริญ ญาตรี หรือ เที ยบเท่ าขึ้ น ไปในต าแหน่ ง ชั้น สั ญ ญาบั ตร โดยระบุ ส าขาวิช า หรื อ แขนงวิช าที่ ต้อ งการ
ตามประมวลชื่อหลักสูตรสาขาวิชาและปริญ ญาของสถาบันอุดมศึก ษาของรัฐ สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา รวมทั้งสถานศึกษาภายในประเทศที่สานักงาน ก.พ.รับรองแล้ว
การดาเนิน การในการจั ดท าหรือปรับ ปรุงแก้ ไขอัตราของส่วนราชการ ทอ. ได้ก าหนดแนวทาง
การจัดทาหรือปรับปรุงแก้ไขอัตรา ดังนี้
1. การแก้ ไขการจัดและอัตราที่ก ระทบ พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการ กห. พ.ศ.2551
พ.ร.ฎ.แบ่งส่วนราชการและกาหนดหน้าที่ของส่วนราชการ ทอ. ทท. กห. พ.ศ.2552 จะต้องดาเนินการแก้ไข พ.ร.บ.ฯ
หรือ พ.ร.ฎ.ฯ ดังกล่าวเสียก่อน
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2. การแก้ไขการจัดและอัตราที่มีผลกระทบกับคาสั่ง กห. ได้แก่ การแก้ไขการจัดและ
อัตราของส่วนราชการ ทอ.ที่ใช้ตามคาสั่ง กห.
3. การจัดทาหรือการปรับปรุงแก้ไขอัตราซึง่ ไม่กระทบต่อคาสั่ง กห. ในระดับ ทอ.อยู่ใน
อานาจอนุมัติของ ผบ.ทอ.
ภารกิจและการจัดส่วนราชการกองทัพอากาศ
1. ตามพระราชบัญญั ติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหมพ.ศ.2551 ได้ก าหนดภารกิ จ ของ
กองทัพอากาศ ดังนี้
“กองทั พ อากาศ มีห น้าที่ เตรียมก าลังกองทั พอากาศการป้องกั น ราชอาณาจักรและดาเนินการ
เกี่ ยวกั บ การใช้ก าลั งกองทั พ อากาศตามอ านาจหน้ าที่ ของกระทรวงกลาโหมมี ผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศเป็ น
ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ”
2. ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการและกาหนดหน้าที่ของส่วนราชการ กองทัพอากาศ กองทัพไทย
กระทรวงกลาโหม พ.ศ.2552 ได้กาหนดให้ กองทัพอากาศ แบ่งส่วนราชการออกเป็นดังนี้
(1) สานักงานเลขานุการกองทัพอากาศ
(2) กรมสารบรรณทหารอากาศ
(3) กรมกาลังพลทหารอากาศ
(4) กรมข่าวทหารอากาศ
(5) กรมยุทธการทหารอากาศ
(6) กรมส่งกาลังบารุงทหารอากาศ
(7) กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
(8) กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ
(9) สานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ
(10) กรมการเงินทหารอากาศ
(11) กรมจเรทหารอากาศ
(12) สานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ
(13) สานักงานนิรภัยทหารอากาศ
(14) สานักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ
(15) หน่วยบินซึง่ ขึ้นตรงต่อกองทัพอากาศ
(16) โรงเรียนการบิน
(17) กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
(18) หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
(19) กรมช่างอากาศ
(20) กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
(21) กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
(22) กรมแพทย์ทหารอากาศ
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(23) กรมพลาธิการทหารอากาศ
(24) กรมช่างโยธาทหารอากาศ
(25) กรมขนส่งทหารอากาศ
(26) กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
(27) โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
(28) กรมสวัสดิการทหารอากาศ
(29) ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
(30) สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
(31) สานักงานผู้บงั คับทหารอากาศดอนเมือง
(32) หน่วยทหารอื่นซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากองร้อย กองพัน กรม หรือกองพลซึ่งขึ้นตรงต่อกองทัพอากาศ
การจัดส่ วนราชการกองทั พอากาศ ได้จั ดกลุ่ม หน่วยงาน ก าหนดขอบเขตการบริห ารงานของ
หน่วยงานภายในกลุ่ม โดยแบ่งมอบการบริหารงาน จัดความสัมพันธ์ในการบริหารและการปฏิบัติหน้าที่ ของหน่วยงาน
ให้มีประสิทธิภาพ ขจัดความซ้าซ้อนประหยัดทรัพยากร และบริหารให้เกิดผลสัมฤทธิ์ คุ้มค่าในเชิงภารกิจ และ
มี ขี ด ความสามารถที่ จ ะทาการรบได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในทุ ก ระดั บ ของสถานการณ์ โ ดยกองทั พ อากาศ
จั ด แบ่ ง กลุ่ ม งานเป็ น 5 ส่ ว น ประกอบด้ ว ย
ส่วนบัญชาการ
เป็นการจัดส่วนราชการที่ทาหน้าที่เป็นฝ่ายเสนาธิการ และฝ่ายอานวยการให้กับผู้บังคับบัญชา
ซึ่งมีความคล้ายคลึงกันในแต่ละเหล่าทัพ ประกอบด้วย 15 ส่วนราชการ ได้แก่
1) สานักงานเลขานุการกองทัพอากาศ
2) กรมสารบรรณทหารอากาศ
3) กรมกาลังพลทหารอากาศ
4) กรมข่าวทหารอากาศ
5) กรมยุทธการทหารอากาศ
6) กรมส่งกาลังบารุงทหารอากาศ
7) กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
8) กรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ
9) กรมจเรทหารอากาศ
10) สานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ
11) กรมการเงินทหารอากาศ
12) สานักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ
13) สานักงานตรวจสอบภายในกองทัพอากาศ
14) สานักงานนิรภัยทหารอากาศ
15) ศูนย์ไซเบอร์กองทัพอากาศ
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ส่วนกาลังรบ
เป็นการจัดส่วนราชการในการเตรียมความพร้อมของกาลังทางอากาศ กาลังภาคพื้น และระบบ
ควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ ให้ดารงและเพิ่มพูนขีดความสามารถในการปฏิบัติการ สอดคล้องกับ หลักนิยม
คุณลักษณะ และธรรมชาติของกาลังทางอากาศ ซึ่งเป็นการจัดที่เป็นลักษณะเฉพาะของเหล่าทัพ ประกอบด้วย 11
กองบิน และ 4 ส่วนราชการ ได้แก่
1) กองบิน 11 กองบิน ได้แก่ กองบิน 1, 2, 4, 5, 6, 7, 21, 23, 41, 46, 56
2) โรงเรียนการบิน
3) หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
4) กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ
5) ศูนย์ปฏิบัติการทางอวกาศกองทัพอากาศ
ส่วนส่งกาลังบารุง
เป็นการจัดส่วนราชการในงานด้านส่งกาลังบารุง ให้มีความพร้อมในการส่งกาลังและซ่อมบารุง
สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจหลัก ประกอบด้วย 7 ส่วนราชการ
1) กรมช่างอากาศ
2) กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ
3) กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
4) กรมแพทย์ทหารอากาศ
5) กรมพลาธิการทหารอากาศ
6) กรมช่างโยธาทหารอากาศ
7) กรมขนส่งทหารอากาศ
ส่วนการศึกษา
เป็นการจัดส่วนราชการด้านการศึกษาให้มีเอกภาพในการบริหารจัดการ ซึ่งมีลักษณะเดียวกันกับ
เหล่าทัพอื่น ประกอบด้วย 2 ส่วนราชการ ได้แก่
1) กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
2) โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
ส่วนกิจการพิเศษ
เป็นการจัดส่วนราชการมีลักษณะเฉพาะเกี่ยวกับงานบริก าร งานวิจัย และมี ความสัมพันธ์กั บ
หน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน ประกอบด้วย 4 ส่วนราชการ
1) กรมสวัสดิการทหารอากาศ
2) ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ
3) สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
4) สานักงานผูบ้ ังคับทหารอากาศดอนเมือง
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การแบ่งส่วนราชการและหน้าทีข่ องส่วนราชการขึน้ ตรงกองทัพอากาศ
ประกอบด้วย 43 หน่วยขึ้นตรง ดังนี้
1. สานัก งานเลขานุก ารกองทัพ อากาศ มีห น้าที่ป ฏิบัติง านเลขานุการให้กับ ผู้บัญ ชาการทหารอากาศ
รองผู้บัญ ชาการทหารอากาศ ผู้ช่วยผู้บัญ ชาการทหารอากาศ เสนาธิก ารทหารอากาศ และผู้ดารงตาแหน่ง อื่น
ตามที่ผู้บัญชาการทหารอากาศมอบหมายพิจารณา เสนอแนะวางแผน อานวยการ ประสานงาน ควบคุม กากับการ
และดาเนินการเกีย่ วกับการรับเสด็จและส่งเสด็จงานพระราชพิธี รัฐพิธี พิธีการทางทหาร และการรับรองบุคคลสาคัญ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศมีเลขานุการกองทัพอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
2. กรมสารบรรณทหารอากาศ มีห น้าที่พิจ ารณาเสนอความเห็น วางแผนอานวยการประสานงาน
ควบคุม กากับการ พัฒนา และดาเนินการเกี่ยวกับการสารบรรณ การธุรการ การประวัติศาสตร์ การพิพิธภัณฑ์และ
ตานานและแบบธรรมเนียมของทหารกับ มีห น้าที่จัดการความรู้ควบคุม ประเมินผลและตรวจตรากิจการในสาย
วิทยาการด้านสารบรรณ มีเจ้ากรมสารบรรณทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
3. กรมก าลังพลทหารอากาศ มีหน้าที่ พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อานวยการ ประสานงาน ควบคุม
กากับการ พัฒนา และดาเนินการด้านกิจการกาลังพล การศึกษาของกองทัพอากาศการกาลังพลสารอง และการสัสดี
กับมีหน้าที่จัดการความรู้ ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้านกาลังพล มีเจ้ากรมกาลังพล
ทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
4. กรมข่าวทหารอากาศ มีหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อานวยการประสานงาน ควบคุม กากับ
การ พัฒ นา และดาเนินการด้านการข่าวกรอง การต่อต้านข่าวกรองการรัก ษาความปลอดภัย กิ จการทหารใน
ต่างประเทศ และแนวทางความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างประเทศกับมีหน้าที่จัดการความรู้ ควบคุม ประเมินผลและ
ตรวจตรากิ จ การในสายวิท ยาการด้ านการข่ าวและการรัก ษาความปลอดภั ย มี เจ้ ากรมข่าวทหารอากาศเป็ น
ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
5. กรมยุท ธการทหารอากาศ มีหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน อานวยการประสานงาน ควบคุม
กากับการ พัฒนา และดาเนินการด้านยุทธการ การสงคราม การดารงขีดความสามารถในการรบ การจัดและอัตรา
การฝึกร่วมและผสม การควบคุมตรวจสอบประเมินผลการฝึกการวิจัยและพัฒนาทางการรบ การปฏิบัติราชการของ
กองทัพอากาศ และแนวทางความร่วมมือและความตกลงทางทหารระหว่างประเทศกับ มีห น้าที่ จัดการความรู้ ควบคุม
ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้านการยุทธการ มีเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชา
รับผิดชอบ
6. กรมส่ง ก าลัง บ ารุง ทหารอากาศ มีหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผนอานวยการ ประสานงาน
ควบคุม ก ากับการ พั ฒนา และดาเนินการด้านการส่งก าลังบ ารุง การพัสดุและทรัพย์สิ นของทางราชการการสารอง
สงคราม และการระดมสรรพกาลัง กับมีหน้าที่จัดการความรู้ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการ
ด้านการส่งกาลังบารุงและแผนที่มีเจ้ากรมส่งกาลังบารุงทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
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7. กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ มีหน้าที่ วางแผนอานวยการ ประสานงาน กากับการ ควบคุม เสนอ
นโยบายและดาเนินการเกี่ยวกับ กิจการพลเรือนการประชาสัมพันธ์ของกองทัพอากาศ กับมีหน้าที่กาหนดแนวทาง
ควบคุม และประเมินผลเกี่ยวกับการฝึกศึก ษา และการตรวจตรากิจการในสายวิท ยาการด้านกิจ การพลเรือน
และการประชาสัมพันธ์ มีเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
8. กรมเทคโนโลยีส ารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ มีหน้าที่ พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน
อานวยการ ประสานงาน ควบคุ ม ก ากั บ การ พัฒ นา และดาเนินการด้านระบบบั ญ ชาการและควบคุม ข่าย
เครือ ข่ าย เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสงครามสารสนเทศ การสื่ อ สารอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์แ ละการสงคราม
อิเล็กทรอนิกส์ กับมีหน้าที่จัดการความรู้ ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการด้านสารสนเทศและสงคราม
อิเล็กทรอนิกส์มีเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
9. ส านั ก งานปลั ด บั ญ ชี ท ห ารอากาศ มี ห น้ าที่ พิ จ ารณา เสนอความเห็ น วางแผน อ านวยการ
ประสานงาน ควบคุม กากับการ พัฒนา และดาเนินการด้านการงบประมาณของกองทัพอากาศ กับมีหน้าที่จัดการ
ความรู้ ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการ ด้านปลัดบัญชี มีปลัดบัญชีทหารอากาศ เป็น
ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
10. กรมการเงินทหารอากาศ มีหน้าที่อานวยการ ควบคุม กากับการ พัฒนา และดาเนินการด้านการเงิน
ของกองทั พ อากาศ กับ มีห น้าที่ จัดการความรู้ ควบคุม ประเมิ น ผล และตรวจตรากิ จ การในสายวิท ยาการ
ด้านการเงิน มี เ จ้ากรมการเงินทหารอากาศเป็นผู้บัง คับ บัญ ชารับ ผิดชอบ
11. กรมจเรทหารอากาศ มีหน้าที่พิจารณา เสนอความเห็น วางแผน อานวยการ ประสานงาน ควบคุม
กากับการ พัฒนา และดาเนินการด้านการตรวจสอบ ติดตามผล และประเมินผลการปฏิบัติราชการกองทัพอากาศ
ตามนโยบายและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามระเบียบแบบธรรมเนียมของทหารการสอบสวนเรื่องร้องทุกข์
ร้องเรียน รวมทั้งดาเนินการเกี่ ยวกับการตรวจสอบมาตรฐานการบิน มีเจ้ากรมจเรทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชา
รับผิดชอบ
12. ส านั ก งานตรวจสอบภายในทหารอากาศ มี ห น้ าที่ ต รวจสอบภายในโดยอิส ระเพื่ อ ประเมิ น
ประสิทธิภาพประสิทธิผลในการควบคุมและบริหารทรัพยากรตามความมุ่ งหมายของกองทัพอากาศ กับมีหน้าที่
จั ด การความรู้ ควบคุ ม ประเมิ น ผล และตรวจตรากิ จ การในสายวิ ท ยาการด้ า นการตรวจสอบภายใน
มีผู้อานวยการสานักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
13. สานักงานนิรภัยทหารอากาศ มีหน้าที่ดาเนินการด้านการนิรภัย การบินและการนิรภัยภาคพื้น ตาม
มาตรฐานของกองทัพอากาศและมาตรฐานสากล กับ มีหน้าที่ จัดการความรู้ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรา
กิจการในสายวิทยาการด้านการนิรภัย มีผู้อานวยการสานักงานนิรภัยทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
14. ส านักงานพระธรรมนูญทหารอากาศ มีหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็น อานวยการควบคุม กากับการ
พัฒนา ให้คาปรึกษา และดาเนินการเกี่ ยวกับกิ จการพระธรรมนูญ กฎหมายระเบียบ ธรรมเนียม วินัย ความตกลง
ระหว่างประเทศ กฎการใช้กาลัง การปกครอง นิติกรรม สัญญาคดีความ และการสงเคราะห์ทางกฎหมาย กับมีหน้าที่
ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้านพระธรรมนูญ มีผู้อานวยการสานักงานพระธรรมนูญ
ทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
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15. ศูนย์ไซเบอร์ก องทัพ อากาศ มีหน้าที่ วางแผน เตรียมการ ประสานงาน ควบคุม กากับการ พัฒนา
และดาเนินการด้านไซเบอร์ของกองทัพ อากาศ มี ผู้อานวยการ ศูนย์ไซเบอร์ก องทั พอากาศ เป็นผู้บังคับ บัญ ชา
รับผิดชอบ
16. หน่วยบินซึ่งขึ้นตรงต่อกองทัพอากาศ มีหน้าที่เตรียมและปฏิบัติการใช้กาลังตามอานาจหน้าที่ของ
กองทัพอากาศ มีผู้บังคับการกองบินเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ (11 กองบิน)
17. โรงเรียนการบิน มีหน้าที่ดาเนินการฝึกอบรม อานวยการศึกษาให้แก่ศิษย์การบินและครูการบินและฝึก
การยังชีพ รวมทั้ งการปฏิบัติการใช้ก าลังตามอานาจหน้าที่ของกองทั พอากาศ มี ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน เป็น
ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
18. กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ มีหน้าที่เตรียมและดาเนินการเกี่ยวกับระบบควบคุมการปฏิบัติการ
ทางอากาศ การลาดตระเวนทางอากาศ การลาเลียงทางอากาศ การค้นหาและช่วยชีวิตการจราจรทางอากาศ และ
การข่า วอากาศ กับ มี ห น้าที่ จัด การความรู้ ควบคุม ประเมิ น ผล และตรวจตรากิ จ การในสายวิท ยาการด้า น
การลาดตระเวน การค้นหาและช่วยชีวิต การบังคับการบิน การควบคุมอากาศยานและแจ้งเตือนอากาศยานและ
การอุตุนิยมวิทยา มีผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
19. หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน มีหน้าที่เตรียมและปฏิบัติการใช้กาลังภาคพื้น การป้องกันที่ตั้ง การต่อสู้
อากาศยาน การปฏิบัติการพิ เศษ และการดุริยางค์ กั บมีหน้าที่จัดการความรู้ ควบคุม ประเมิ นผล และตรวจตรา
กิจการในสายวิทยาการด้านอากาศโยธินและดุริยางค์ มีผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธินเป็นผู้บังคับบัญชา
รับผิดชอบ
20. ศูนย์ปฏิบตั กิ ารทางอวกาศกองทัพอากาศ มีหน้าที่ วางแผน เตรียมการ ประสานงาน ควบคุม กากับการ
พัฒนา และดาเนินการเกี่ยวกับการปฏิบัติก ารทางอวกาศของกองทัพอากาศ มีผู้บัญชาการศูนย์ ศูนย์ปฏิบัติการ
ทางอวกาศกองทัพอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
21. กรมช่างอากาศ มีหน้าที่วางแผนการปฏิบัติ อานวยการ ประสานงาน ติดตาม กากับการ พัฒนา และ
ดาเนินการเกี่ยวกั บกิ จการช่างอากาศทั้ง ระบบ การพัสดุช่างอากาศ และการพัส ดุเชื้อเพลิง กับ มีหน้าที่จัดการ
ความรู้ ควบคุม ประเมิ นผล และตรวจตรากิ จการในสายวิท ยาการด้านช่างอากาศ มี เจ้ากรมช่างอากาศเป็ น
ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
22. กรมสือ่ สารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ มีหน้าที่วางแผนการปฏิบัติ อานวยการประสานงาน ติดตาม
กากับการ พัฒนา และดาเนินการเกี่ยวกับกิจการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์กิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์
มาตรวิทยา และการพัสดุสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ กับมีหน้าที่จัดการความรู้ ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการใน
สายวิทยาการด้านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์มีเจ้ากรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
23. กรมสรรพาวุธทหารอากาศ มีหน้าที่วางแผนการปฏิบัติ อานวยการ ประสานงานติดตาม กากับการ
พัฒนา และดาเนินการเกี่ยวกับกิจการสรรพาวุธ การทาลายวัตถุระเบิด และการพัสดุสรรพาวุธ กับมีหน้าที่จัดการ
ความรู้ ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้านสรรพาวุธ มีเจ้ากรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
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24. กรมแพทย์ท หารอากาศ มีหน้าที่ วางแผนการปฏิบัติอานวยการ ประสานงาน ติดตาม กากับการ
วิจัย พัฒนา และดาเนินการเกี่ยวกับการแพทย์ทหาร การแพทย์ทั่วไป เวชศาสตร์ป้องกัน การปฏิบัติการป้องกัน
สงครามนิวเคลียร์ชีวะ เคมีก ารผลิตบุคลากรด้านแพทย์และการพัส ดุด้านการแพทย์กับ มี หน้าที่ จัดการความรู้
ควบคุม ประเมิ นผล และตรวจตรากิ จการในสายวิท ยาการด้านการแพทย์มี เจ้ากรมแพทย์ท หารอากาศ เป็ น
ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
25. กรมพลาธิการทหารอากาศ มีหน้าที่วางแผนการปฏิบัติ อานวยการ ประสานงานติดตาม กากับการ
พัฒนา และดาเนินการเกี่ยวกับกิจการด้านการพลาธิการ การโภชนาการและการบริการการพัสดุพลาธิการ กับมีหน้าที่
จัดการความรู้ ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้านพลาธิการและพัสดุ มีเจ้ากรมพลาธิการ
ทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
26. กรมช่างโยธาทหารอากาศ มีหน้าที่วางแผนการปฏิบัติ อานวยการ ประสานงานติดตาม กากับการ
พัฒนา และดาเนินการเกี่ยวกับกิจการช่างโยธา การสนามบิน การดับเพลิงและกู้ภัยและการพัสดุช่างโยธา กับมีหน้าที่
จัดการความรู้ ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้านช่างโยธา มีเจ้ากรมช่างโยธาทหารอากาศ
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
27. กรมขนส่ง ทหารอากาศ มีหน้าที่วางแผนการปฏิบัติ อานวยการ ประสานงานติดตาม กากับการ
พัฒนา และดาเนินการเกี่ยวกับกิจการขนส่ง ยานพาหนะ และการพัสดุขนส่งกับมีหน้าที่จัดการความรู้ ควบคุม
ประเมิ นผล และตรวจตรากิ จ การในสายวิท ยาการด้านขนส่ง มี เจ้ากรมขนส่ง ทหารอากาศเป็นผู้บัง คับ บัญ ชา
รับผิดชอบ
28. กรมยุท ธศึก ษาทหารอากาศ มีหน้าที่วางแผนการปฏิบัติ อานวยการ ประสานงานกากับการ และ
ดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษาและการฝึกอบรมแก่กาลังพลของกองทัพอากาศตามที่กองทัพอากาศกาหนด และ
การอนุศาสนาจารย์ รวมทั้งตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้านการศึกษาการฝึก และการอนุศาสนาจารย์
มีเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
29. โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช มีหน้าที่วางแผนการปฏิบัติ อานวยการ ประสานงาน
กากับ การ และดาเนินการเกี่ยวกับ การศึกษา การฝึก อบรม และประเมินผลแก่นักเรียนนายเรืออากาศรวมทั้ ง
สนับสนุนการผลิตบุคลากรด้านการบิน มีผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นผู้บังคับบัญชา
รับผิดชอบ
30. กรมสวัสดิการทหารอากาศ มีหน้าที่วางแผนการปฏิบัติ อานวยการ ประสานงานติดตาม กากับการ
พัฒนา และดาเนินการเกี่ยวกับการสวัสดิการ การสงเคราะห์ การฌาปนกิจ และการกีฬา กับมีหน้าที่จัดการความรู้
ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้านสวัสดิการ มีเจ้ากรมสวัสดิการทหารอากาศเป็น
ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
31. ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศ กองทัพอากาศมีหน้าที่วางแผนการปฏิบัติ
ประสานงาน และดาเนินการเกี่ยวกับการวิจัย และพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการบินและอวกาศ กิจการด้าน
นิวเคลียร์ ชีวะ เคมี และการพัสดุวิทยาศาสตร์ กับมีหน้าที่จัดการความรู้ ควบคุม ประเมินผล และตรวจตรากิจการใน
สายวิ ท ยาการด้ านวิ ท ยาศาสตร์ มี ผู้ อ านวยการศู นย์ วิ จั ยพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี ก ารบิ น และอวกาศ
กองทัพอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
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32. สถาบัน เวชศาสตร์ก ารบิน กองทัพ อากาศ มี หน้าที่ วางแผนการปฏิบัติ อานวยการประสานงาน
ติดตาม กากับการ พัฒนา และดาเนินการเกี่ยวกับเวชศาสตร์การบินแก่ผู้ทาการในอากาศและผู้เกี่ยวข้อง และการ
พัสดุเวชศาสตร์การบิน กับมีหน้าที่จัดการความรู้ ควบคุม ประเมินผลและตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้าน
เวชศาสตร์การบิน มีผู้อานวยการสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
33. ส านัก งานผู้บัง คับ ทหารอากาศดอนเมือง มีห น้าที่ วางแผนการปฏิบัติ อานวยการประสานงาน
ติดตาม กากับการ พัฒนา และดาเนินการเกี่ยวกับการสารวัตรทหาร การรักษาความสงบเรียบร้อย การผ่านเข้าและ
ออกภายในเขตพื้นที่ของกองทัพอากาศและพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย และการพักอาศัยกับมีหน้าที่จัดการความรู้ ควบคุม
ประเมิ นผลและตรวจตรากิ จ การในสายวิท ยาการด้านสารวั ตรทหาร มี ผู้บั ง คับ ทหารอากาศด อนเมื องเป็ น
ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

