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บทสรุปผู้บริหาร 

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ สทป. เป็นองค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 25521 และได้รับการยกระดับ
ให้เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 25622 
โดยมีบทบาท หน้าที่และอ านาจในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม หน่วยงานอ่ืนของรัฐ และ
ภาคเอกชน รวมถึงการด าเนินการอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องเพ่ือให้กิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้ก้าวไปสู่
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศในอนาคต สามารถแข่งขัน รวมทั้งลดการพ่ึงพาหรือน าเข้ายุทโธปกรณ์จากต่างประเทศ 
และสร้างรายได้ให้กับประเทศในด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ต่อไป 

ทั้งนี้  สทป. ตามพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2562 ได้ก าหนดให้
คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศมีหน้าที่และอ านาจข้อหนึ่ง คือ การก าหนดนโยบายและ
เป้าหมายการด าเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศในด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของกระทรวงกลาโหม โดยความเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรี ซึ่งการก าหนดทิศทางการด าเนินงานของ สทป. จะต้องเชื่อมโยงและสอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐ 
ยุทธศาสตร์ชาติ และกระทรวงกลาโหม ที่มีการจัดท าขึ้นในห้วง 4 ปีที่ผ่านมา และท าให้การบริหารจัดการของ 
สทป. สามารถบรรลุวัตถุประสงค์แห่งการจัดตั้งที่ก าหนดไว้ รวมถึงความสอดคล้องกับแนวโน้มเทคโนโลยี 
ที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในยุคปัจจุบัน จะต้องมีการก าหนดนโยบายและเป้าหมายการด าเนินงานของ
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศในด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพ่ือก าหนดกรอบแนวทาง
ในการด าเนินงานของ สทป. และเป็นเครื่องมือหรือกลไกในการก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผล ให้เกิด
ประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ โดยนโยบายและเป้าหมายฯ ฉบับนี้จะถูกใช้เป็นแนวทางในการจัดท า
แผนปฏิบัติการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ซึ่งจะต้องอาศัยการบูรณาการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งกระทรวงกลาโหม หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน เพ่ือให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม 
และส่งผลให้ประเทศชาติมีความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน สืบไป  
  ความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ 
  นโยบายและเป้าหมายการด าเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศในด้าน 
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (พ.ศ. 2564 – 2580) มีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติ 
ดังต่อไปนี้  
 1. ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)3: ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง และยุทธศาสตร์ 
ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

                                        
1 พระราชกฤษฎกีาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551 
2 พระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2562 
3 ประกาศ เร่ือง ยุทธศาสตร์ชาต ิ(พ.ศ. 2561 – 2680) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 82 ก วันที่ 13 ตุลาคม 2561  
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 2. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ4: ประเด็นความมั่นคง และประเด็นอุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต รวมถึงแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 
 3.  นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ พ.ศ. 2562 – 25655: นโยบายที่ 14 
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 
 4.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)6: ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน  

วิสัยทัศน์ของ สทป. 
เป็นหนึ่งในผู้น าด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศของภูมิภาค รวมทั้ง

ยกระดับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศสู่สากล 
นโยบายและเป้าหมายฯ จ านวน 5 ด้าน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ สทป. ดังนี้  
1. ด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ

ด าเนินการอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่อง เพ่ือน าไปสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม 

หน่วยงานอื่นของรัฐ และภาคเอกชน 
3. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การค้นคว้าวิจัย การเผยแพร่ความรู้ 

ทางวิชาการ และการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
4. ด้านการประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ  

กับหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
5. ด้านการเป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกัน

ประเทศให้แก่กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานของรัฐเพ่ือใช้ในการก าหนดนโยบายและแผนการพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

โดยนโยบายและเป้าหมายการด าเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศในด้านเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (พ.ศ. 2564 – 2580) จะส่งผลในภาพรวมให้เกิดการขับเคลื่อนกิจการ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้ก้าวไปสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศในอนาคต สามารถแข่งขัน รวมทั้ง  
ลดการพ่ึงพาหรือน าเข้ายุทโธปกรณ์จากต่างประเทศ และสร้างรายได้ให้กับประเทศในด้านเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้เอ้ืออ านวย
ต่อ สทป. และภาคเอกชนในการด าเนินกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพ่ือส่งเสริมให้มีการพัฒนา
เทคโนโลยีป้องกันประเทศอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่การศึกษาวิจัย การพัฒนา การผลิต และการน ามาใช้ประโยชน์ 
และเพ่ือปรับเปลี่ยนสถานะของประเทศไทยจากการเป็นผู้ซื้อมาเป็นผู้วิจัย ผู้พัฒนา และผู้ผลิตเพ่ือการใช้งาน
ภายในประเทศและการส่งออกต่อไป 

 

                                        
4 ประกาศส านกันายกรัฐมนตรี เร่ือง การประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2680) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 51 ก  
  วันที ่18 เมษายน 2562 
5 ประกาศ เร่ือง นโยบายและแผนระดับชาติว่าดว้ยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 124 ก  
  วันที ่22 พฤศจกิายน 2562 
6 ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที ่115 ก วันที ่30 ธนัวาคม 2559 



 

  นโยบายและเป้าหมายการด าเนนิงานของสถาบันเทคโนโลยีป้องกนัประเทศในด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศ (พ.ศ. 2564 – 2580)  3 

 

ส่วนที่ 1  บทน า 
 1.1 ความจ าเป็นในการจัดท านโยบายและเป้าหมายการด าเนินงานของสถาบัน
เทคโนโลยีป้องกันประเทศในด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (พ.ศ. 2564 - 2580) 

 เพ่ือให้การบริหารจัดการของ สทป. สามารถบรรลุวัตถุประสงค์แห่งการจัดตั้งที่ก าหนดไว้ 
รวมถึงความสอดคล้องกับแนวโน้มเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในยุคปัจจุบัน นั้น จะต้องมี 
การก าหนดนโยบายและเป้าหมายการด าเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศในด้านเทคโนโลยี 
และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพ่ือก าหนดกรอบแนวทางในการด าเนินงานของ สทป. และเป็นเครื่องมือ 
หรือกลไกในการก ากับดูแล ติดตาม และประเมินผล ให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประเทศ 
ซึ่งจ าเป็นต้องมีการจัดท านโยบายและเป้าหมายฯ ฉบับนี้ เพ่ือใช้เป็นกลไกหลักระดับนโยบายในการบูรณาการ
และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศทั้งระบบ  

 รัฐบาลได้เล็งเห็นว่าอุตสาหกรรมป้องกันประเทศจะเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานและหลักประกัน
ทางด้านความมั่นคงของประเทศต่อความพร้อมรบของกองทัพในด้านยุทโธปกรณ์และขีดความสามารถ  
ในการพ่ึงพาตนเอง ในอดีตประเทศไทยได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้น าในภูมิภาคด้านเทคโนโลยี แต่ต้องประสบปัญหา
และข้อจ ากัด ท าให้การพัฒนาต้องชะลอตัว แต่ในปัจจุบันการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
ได้ถูกยกให้เป็นวาระส าคัญของรัฐบาล โดยเป็นครั้งแรกที่ได้มีการบรรจุประเด็นนี้ไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 - 2580) ด้านความมั่นคงและด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นความมั่นคง แผนย่อยการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อม
เผชิญภัยคุกคาม และประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต แผนย่อยอุตสาหกรรมความมั่นคง  
ของประเทศ รวมถึงนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ  พ.ศ. 2562 - 2565 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 - 2564 แผนปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน และการก าหนดให้
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษที่ 11 (S-Curve 11)7 

 พระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2562  มาตรา 9 (1) ก าหนดให้มี 
การจัดท านโยบายและเป้าหมายการด าเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศในด้านเทคโนโลยี 
และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยได้ยึดถือแนวทางการเสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560  

 พระราชบัญญัติ เทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ.  2562 นับเป็นกลไกขับเคลื่อน 
ด้านกฎหมายอันส าคัญยิ่ง ที่ก าหนดโครงสร้างระดับนโยบาย มีการก าหนดวัตถุประสงค์ และให้หน้าที่ 
และอ านาจกับ สทป. ให้สามารถขับเคลื่อนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
และการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษที่ 11 (S-Curve 11) ของรัฐบาลได้อย่างเป็นรูปธรรม  

 นโยบายและเป้าหมายการด าเนินงานของ สทป. ในด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศฉบับนี้ จะใช้เป็นแนวทางในการจัดท าแผนปฏิบัติการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ที่ครอบคลุม
ระยะ 20 ปี ซึ่งจะต้องอาศัยการบูรณาการของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงกลาโหม หน่วยงานของรัฐ 
สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน เพ่ือให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรม และส่งผลให้ประเทศชาติมีความมั่นคง มั่งคั่ง 
ยั่งยืน สืบไป 

                                        
7 ประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เรื่อง การก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษ  
   ภาคตะวันออก ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 113 ง วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 



 

  นโยบายและเป้าหมายการด าเนนิงานของสถาบันเทคโนโลยีป้องกนัประเทศในด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศ (พ.ศ. 2564 – 2580)  4 

 

 1.2  สถานการณ์ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 

  1.2.1 อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของโลกในปัจจุบัน  
  อุตสาหกรรมป้องกันประเทศมีความส าคัญอย่างยิ่งทั้งต่อความมั่นคงของชาติ  

และระบบเศรษฐกิจ รวมถึงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เนื่องจากการสร้างอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศ คือ การสร้างหลักประกันด้านความมั่นคงทางการทหารให้กับกองทัพ ในการเตรียมความพร้อม
ปกป้องอธิปไตยทั้งในยามสงบและยามสงคราม ซึ่งการเป็นเจ้าของเทคโนโลยีนั้น จะท าให้ประเทศสามารถผลิต  
ซ่อมบ ารุง รวมถึงปรับปรุงยุทโธปกรณ์ได้อย่างครบวงจร ยิ่งไปกว่านั้น เงินลงทุนและงบประมาณทางทหาร 
ที่ใช้จัดหายุทโธปกรณ์ซึ่งผลิตได้เองในประเทศ จะเป็นการใช้งบประมาณเพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างงาน  
สร้างรายได้ และสร้างเศรษฐกิจเชิงนวัตกรรมที่มีรากฐานมาจากการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง ดังนั้น 
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ จึงเปรียบเสมือนตัวจักรส าคัญที่จะสร้างประโยชน์ให้กับประเทศในทุก ๆ ด้าน 

 ในอนาคตอันใกล้ สถานการณ์ทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
ของโลกจะมีส่วนสัมพันธ์กับนัยทางการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และเศรษฐกิจระดับมหภาค โดยมี 
ตัวแปรส าคัญ คือสถานการณ์ที่แต่ละประเทศจะเผชิญอยู่ในระหว่างนั้นว่าเป็นภัยคุกคามของสงครามตามแบบ 
(Conventional Warfare) หรื อ เป็ นสงครามนอกแบบ (Unconventional Warfare) ซึ่ ง จะส่ ง ผลต่ อ 
ความต้องการในตลาดโลกและเทคโนโลยีที่จ าเป็นในการต่อต้านภัยคุกคามเหล่านั้น รวมไปถึงการด าเนินก าร
ของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในอนาคต ทีจ่ าเป็นต้องค านึงถึงประโยชน์ทางเศรษฐกิจในระยะยาวเป็นส าคัญ 
เพ่ือตอบค าถามต่อภาคสังคมในแต่ละประเทศถึงความคุ้มค่าด้านต่าง ๆ ดังนั้น อุตสาหกรรมในกลุ่มเทคโนโลยี
สองทาง (Dual-use Technology) และอุตสาหกรรมทางทหารที่ส่ งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยี  
(Technology and Innovation Driven) จะเป็นหนึ่งในปัจจัยพิจารณาหลักของการลงทุนอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศในอนาคต ควบคู่ไปกับการประเมินทางเทคนิคและความต้องการทางยุทธวิธีจากผู้ใช้งาน อีกท้ัง
ปัจจัยด้านนโยบายระหว่างประเทศที่เป็นปฏิปักษ์กันอย่างชัดเจนของชาติมหาอ านาจระหว่าง สหรัฐอเมริกา  
และสาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านสงครามการค้า (Trade War) และสงครามเทคโนโลยี (Tech War)  
เป็นเสมือนจุดเริ่มต้นของสงครามเย็นรอบใหม่ ซึ่งจะยังส่งผลในระยะยาวต่อไปแม้จะมีการเปลี่ยนตัว  
ผู้น าสหรัฐอเมริกาแล้วก็ตาม ส่งผลให้ชาติพันธมิตรของทั้ง 2 ขั้วอ านาจจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนแนวคิด 
ของการป้องกันประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเพ่ือรักษาสมดุลอย่างเหมาะสม เนื่องจากเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศถือเป็นหนึ่งในสินค้าควบคุมที่มีความเข้มงวดสูงและยากต่อการเปลี่ยนแปลงสายส่งก าลังบ ารุง
ของยุทโธปกรณ์ชนิดต่าง ๆ เนื่องจากอาวุธของชาติมหาอ านาจทั้ง 2 ขั้วมีความแตกต่างกันมากจนไม่สามารถ
ท างานร่วมกันได้ (Uncommon Platform) โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าเทคโนโลยีสูง 

 ส าหรับในภูมิภาคเอเชีย ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศอย่างมากในช่วง  
10 ปีที่ผ่านมา โดยมีการพัฒนาที่ส าคัญ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน และสาธารณรัฐอินเดีย มีการพัฒนา
เทคโนโลยีของตัวเองโดยมุมมองของความด้อยกว่าทางทหารต่อฝ่ายตรงข้าม จึงมุ่งเน้นไปที่หลักการปกป้องพ้ืนที่
อิทธิพลของตนเองเป็นส าคัญและยุทธวิธีขัดขวางการปฏิบัติการโดยอิสระของฝ่ายตรงข้าม (Anti Access)8  
เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีนพัฒนาขีปนาวุธต่อต้านกองเรือระยะไกล (DF-21) ประเทศญี่ปุ่นเริ่มจัดตั้งกองก าลัง
นาวิกโยธินเพ่ือรับมือสงครามตามเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิก สาธารณรัฐอินเดียท าการพัฒนาขีปนาวุธต่อต้าน
ดาวเทียม รวมถึงการพัฒนาเทคโนโลยีที่เป็นพ้ืนฐานของการรบขั้นสูง 

                                        
8 Missile Defence Advocacy Alliance, “What is Anti-Access/Area Denial (A2/AD)?” https://missiledefenseadvocacy.org/missile-
threat-and-proliferation/todays-missile-threat/china/china-anti-access-area-denial/, (เข้าถึงวันที่ 1 พฤศจกิายน 2563) 



 

  นโยบายและเป้าหมายการด าเนนิงานของสถาบันเทคโนโลยีป้องกนัประเทศในด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศ (พ.ศ. 2564 – 2580)  5 

 

 ขณะเดียวกันกลุ่มประเทศในเอเชียกลางก็มีการยกระดับขีดความสามารถป้องกัน
ประเทศให้สูงขึ้นอย่างมาก จากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางของกลุ่มชาติมุสลิม เช่น ราชอาณาจักร
ซาอุดีอาระเบีย และสาธารณรัฐอิหร่าน ที่มีการใช้ทั้งยุทโธปกรณ์ขั้นสูงอย่างขีปนาวุธร่อนและอากาศยานไร้คนขับ
ติดอาวุธในการโจมตีสาธารณูปโภคส าคัญ เช่น โรงกลั่นน้ ามัน หรือฐานทัพของฝ่ายตรงข้าม รวมทั้งการสนับสนุน
กองก าลังจรยุทธ์ในการแย่งชิงอ านาจทางการเมืองจากรัฐบาลกลางของผ่านสงครามตัวแทน  (Proxy War) 
เฉกเช่นใน สาธารณรัฐเยเมน สาธารณรัฐอิรัก และสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย รวมถึงภูมิภาคอาเซียนที่เริ่มกลับเข้าสู่
วงจรการฟื้นฟูปรับปรุงกองทัพ (Defence Modernisation) ขนาดใหญ่ เพ่ือรับมือกับภัยคุกคามในทะเลจีนใต้9 
เช่น สาธารณรัฐสิงคโปร์ที่ก าลังจะได้รับเครื่องบินขับไล่ยุคที่ 5 แบบ F-35 สาธารณรัฐอินโดนีเซียและเครือรัฐ
ออสเตรเลีย เริ่มโครงการต่อเรือด าน้ าจู่โจมภายในประเทศ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเริ่มการพัฒนา 
ขีดความสามารถการรบใต้ทะเลทางลัดผ่านการจัดซื้อเรือด าน้ ามือ 2 อย่างเร่งด่วนจากสาธารณรัฐอินเดีย 
สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ประจ าการเครื่องบินโจมตี FA-50 และจัดหาเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (OPV) ใหม่จ านวนมาก 
และสาธารณรัฐเกาหลีเริ่มแผนการพัฒนาเรือบรรทุกเครื่องบินของตนเอง 

 ในส่วนของพัฒนาการด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ทวีปเอเชียเป็นพ้ืนที่ที่มี 
การขยายตัวทางตลาดสูงสุดในโลกเป็นเวลาหลายปีติดต่อกันผ่านงบประมาณด้านกลาโหมที่เ พ่ิมขึ้น  
อย่างต่อเนื่องโดยที่มีบทบาทส าคัญของชาติ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี 
สาธารณรัฐอินเดีย และเครือรัฐออสเตรเลีย ท าให้เกิดสภาวะที่ตลาดยุทโธปกรณ์โลกมีการแข่งขันกันอย่างมาก
ในพ้ืนที่นี้ โดยผู้ผลิตอุตสาหกรรมป้องกันประเทศขนาดใหญ่จากประเทศมหาอ านาจมักจะยอมทุ่มตลาด  
เพ่ือรักษาฐานลูกค้าไว้แม้จะมีข้อต่อรองจากลูกค้าที่ค่อนข้างเข้มงวดมาก เช่น สาธารณรัฐเกาหลี สาธารณรัฐ
อินโดนีเซีย หรือสาธารณรัฐอินเดีย รวมทั้งมีการช่วยเหลือให้ลูกค้าของตนเองสามารถผลิตสินค้าได้ เอง 
ในอนาคต เช่น เรือของสาธารณรัฐเกาหลี เครื่องบินของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย หรือการช่วยเหลือการตลาด 
ให้เข้าร่วมรับช่วงสายการผลิต (Original Equipment Manufacturer: OEM) ของผู้ผลิตชั้นน า ทว่าการเจรจา 
ทางพาณิชย์ของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ นั้น มักเป็นไปได้เท่าที่กฎหมายหรือระเบียบของรัฐบาลผู้ขาย 
จะอนุญาต เพ่ือป้องกันการรั่วไหลของเทคโนโลยีไปสู่ประเทศที่อาจเป็นคู่ขัดแย้งในอนาคต 

 นอกจากนี้  ในอนาคตอันใกล้ เทคโนโลยี อุบัติ ใหม่  (Technology Disruption)  
ในวงการเทคโนโลยีป้องกันประเทศอาจจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อทั้งอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และ
หลักนิยมทางทหาร (Military Doctrine) แบบเดิม ซึ่งมักไม่ได้ยึดโยงกับประเภทยุทโธปกรณ์ตามเหล่าทัพ 
ในแบบเดิม ๆ อีกต่อไป10 เช่น เทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ (3D - Printing) เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence: AI) เทคโนโลยียานไร้คนขับ (Unmanned Systems) วัสดุนาโนและวัสดุอัจฉริยะ (Nanomaterial 
and Smart Material) ซึ่งสามารถใช้งานได้แบบเทคโนโลยีสองทาง (Dual-use) และอาจจะเป็นการยาก 
ต่อการควบคุมหรือส่งเสริมโดยชัดเจน เพราะสามารถใช้ได้ทั้งทางทหารและพลเรือน ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวข้างต้น
จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของยุทโธปกรณ์และยุทธวิธีทางทหารอย่างใกล้ชิดมากขึ้น และเป็นส่วนที่เป็นมูลค่าเพ่ิม 
(Value Added) อย่างส าคัญของยุทโธปกรณ์แต่ละประเภทในอนาคต จึงเป็นโอกาสและความท้าทาย 
ของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของทุกชาติในภาพรวม 

                                        
9 คณะท างานด้านประชาคมอาเซียน ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, “อาเซียนและความมั่นคงทางทะเล”, 
https://library.parliament.go.th/sites/default/files/assets/files/works/academic%20office/books/pdf/NALT-work-academic-
2558-asean.pdf, (เข้าถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2563) 
10 หลักนิยมกองทัพอากาศ พ.ศ. 2562, https://www.rtaf.mi.th/th/Documents/Publication/RTAF_Doctrine_2020.pdf, (เข้าถึงวันที่  
1 พฤศจิกายน 2563) 
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 นานาอารยประเทศในโลกล้วนตระหนักถึงความส าคัญของอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศ และได้เร่งพัฒนากิจการด้านนี้อย่างทุ่มเทและจริงจัง ทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติ จนเกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรมและประสบความส าเร็จเป็นที่ประจักษ์อยู่มากมายหลายประเทศ  โดยขอยกตัวอย่าง 
บางประเทศในทวีปเอเชีย ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี ประเทศญี่ปุ่น สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และประเทศมาเลเซีย ดังนี้  
   1)  สาธารณรัฐประชาชนจีน  
   สาธารณรั ฐประชาชนจีน ได้พยายามปฏิรูปและสรร สร้ า งนวัตกรรม 
ด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ พร้อมทั้งได้ก าหนดแนวทางและวางแผนใหม่  ปรับปรุง 
การจัดการอย่างเหมาะสมและต่อเนื่อง โดยให้ความส าคัญในเรื่องของการบูรณาการทางทหารและภาคพลเรือน 
เข้าด้วยกัน เพื่อใหเ้กิดการลงทุนทั้งในภาครัฐและพลเรือนทีม่ีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมายของรัฐบาล รวมถึง
แสวงหาโอกาสในการขยายช่องทางการส่งออก เพ่ือสร้างรายได้ของประเทศ 
   รัฐบาลได้อนุญาตให้หลายบริษัทภายในประเทศท าการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ 
ทางทหารเพ่ือการพาณิชย์และใช้เองภายในประเทศ ภายใต้การก ากับดูแลจากรัฐบาล (เนื่องจากการผลิต  
การน าเข้า/ส่งออก และด าเนินการใด ๆ ในเชิงพาณิชย์ด้านเทคโนโลยีหรืออุตสาหกรรมป้องกันประเทศจะต้อง
ได้รับอนุญาตจากทางรัฐบาล) เช่น China National Precision Machinery Import & Export Corporation 
(CPMIEC), CETC International Co. Ltd., China North Industries Group Corporation Limited 
(NORINCO), China South Industries Group Corporation (CSGC), China Poly Group Corporation, 
Aviation Industry Corporation of China (AVIC), China Aerospace Science and Technology 
Corporation (CASC) และมีบริษัทขนาดกลางหรือเล็กอีกมากมายกว่าหมื่นแห่งที่มีส่วนร่วมด้านอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศ11 เช่น การผลิตอะไหล่ หรือชิ้นส่วนต่าง ๆ ทั้งนี้ จากรายงานประจ าปีของสถาบันวิจัยสันติภาพ
นานาชาติสตอกโฮล์ม (Stockholm International Peace Research Institute: SIPRI) ระบุว่า สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนมีรายได้จากการส่งออกอาวุธยุทโธปกรณ์ทั่วโลกในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2551 – 2561 จัดเป็น
อันดับที่ 5 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกา สหพันธรัฐรัสเซีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และสาธารณรัฐ
ฝรั่งเศส ตามล าดับ12 โดยมีบุคลากรที่เกี่ยวข้องในภาคอุตสาหกรรมป้องกันประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน 
สูงถึงระดับหลักล้านคน13   
   ปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน มีจุดเด่น 
ในส่วนงานวิจัยที่มุ่งเน้นไปยังกลุ่มเทคโนโลยียุคเปลี่ยนผ่านขั้นสูงในอนาคต  (Cutting-Edge Technology) 
อาทิ เทคโนโลยี  AI และ Cyber รวมถึงการพัฒนาระบบยานไร้คนขับ (Unmanned Platform) และ
อุตสาหกรรมอวกาศ ที่เป็น Dual-Used จึงได้รับการสนับสนุนจากองค์ความรู้ในภาคพลเรือนอย่างเต็มที่และ
สามารถผลักดันให้แข่งขันในตลาดโลกได้ ในขณะที่ส่วนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนั้นมีการลงทุนอย่างมาก
ในอุตสาหกรรมต่อเรือ จนในปัจจุบัน (พ.ศ. 2563) สาธารณรัฐประชาชนจีนสามารถผลิตเรือรบเข้าประจ าการ
ได้มากที่สุดในโลก ตามเป้าหมายที่จะขยายพ้ืนที่อิทธิพลทางทะเลของตนแข่งขันกับสหรัฐอเมริกา 
 
                                        
11 Jane’s World Defence Industry, (2019), page 102. 
12 [Online], 1 November 2020. Available from https://www.sipri.org/databases/armstransfers 
13 Jane’s World Defence Industry, (2019), page 102. 
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   2) สาธารณรัฐเกาหลี  
   สาธารณรัฐเกาหลีพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ตั้งแต่การสงบศึกสงคราม
เกาหลีในปี พ.ศ. 2496 จนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ในปี พ.ศ. 2550 รัฐบาลได้ก าหนดนโยบายการพ่ึงพาตนเอง 
ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และได้จัดตั้ง Defence Acquisition Program Administration (DAPA)  
เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมทั้งการจัดหา
ยุทโธปกรณ์แบบรวมการ โดยการพัฒนาเริ่มต้นจากการจัดหายุทโธปกรณ์ที่จ าเป็น และรับถ่ายทอดเทคโนโลยี 
เพ่ือให้สามารถซ่อมบ ารุงและวิจัยพัฒนาต่อยอดได้ด้วยตนเอง ตามหลักการ “Smart User & Smart Buyer” 
จากนั้นจึงผลิตเพ่ือทดแทนการซื้อบางส่วน และซื้อลิขสิทธิ์มาผลิตด้วยตนเอง เพ่ือทดแทนการน าเข้า จนไปถึง
การผลิตเพ่ือส่งออกตามล าดับซึ่งตลอดทั้งกระบวนการจะมีการวิจัยควบคู่ ไปด้วยเพ่ือให้เกิดการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และองค์ความรู้ นอกจากการถ่ายโอนเทคโนโลยีให้ภาคเอกชนเพ่ือท าการผลิตเชิงอุตสาหกรรมแล้ว 
รัฐบาลยังให้การสนับสนุนในเรื่องการตลาด โดยกองทัพของประเทศจะต้องเป็นลูกค้าหลักภายในประเทศ และ
ส่งเสริมการขยายตลาดส่งออกสู่ต่างประเทศทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2560 ภาคอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
ของสาธารณรัฐเกาหลี มีบุคลากรรวมประมาณ 40,000 คน และมีรายได้ประมาณ 423,000 ล้านบาท ซึ่งใน
จ านวนนี้เป็นรายได้จากการส่งออกประมาณ 100,000 ล้านบาท14 
   3)  ประเทศญี่ปุ่น 
   ประเทศญี่ปุ่นด ารงเป้าหมายการพ่ึงพาตนเองในด้านความมั่นคงมาโดยตลอด 
เนื่องจากประเทศญี่ปุ่นต้องการรักษาองค์ความรู้ด้านยุทโธปกรณ์ของหน่วยงานวิจัยและบริษัทอุตสาหกรรม 
ป้องกันประเทศที่ยังคงเหลืออยู่หลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 และใช้เวลาในการวิจัยและพัฒนา ต่อยอด 
องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศเป็นเวลากว่า 67 ปี โดยการจัดตั้งหน่วยงานวิจัยและพัฒนา 
เพ่ือสนับสนุนภารกิจของกระทรวงกลาโหม ในปี พ.ศ. 2495 ใช้ชื่อหน่วยว่า Research and Development 
Center (RDC) จากนั้นในปี พ.ศ. 2501 ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Technology Research and Development 
Institute (TRDI) และในปี พ.ศ. 2513 รัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกกฎหมายและมีผลบังคับใช้ให้หน่วยงานวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และบริษัทอุตสาหกรรมภายในประเทศสามารถผลิตอาวุธเพ่ือใช้สนับสนุน
ภารกิจของกองก าลังป้องกันตนเอง ตามแนวความคิด “Made in Japan” ท าให้ภาคอุตสาหกรรมของประเทศ
ญี่ปุ่นกลับมาให้ความส าคัญกับการลงทุนเพ่ือวิจัยพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนกองก าลัง
ป้องกันตนเองมากขึ้นและในปี พ.ศ. 2558 กระทรวงกลาโหมได้บูรณาการและปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วย
งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือ TRDI เข้ากับหน่วยงานจัดหายุทโธปกรณ์แบบรวมการและ
หน่วยงานด้านส่งก าลังบ ารุงเข้าด้วยกัน และก่อตั้งเป็น Acquisition, Technology & Logistics Agency หรือ 
ATLA จนถึงปัจจุบัน 

   ATLA และหน่วยงานภาครัฐของญี่ปุ่นด าเนินการในลักษณะเป็นพันธมิตรกับ
ภาคเอกชนอย่างต่อเนื่องและประสบผลส าเร็จอย่างโดดเด่น ทั้งนี้ ในปี พ.ศ. 2560 ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับ
ภาคอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของญี่ปุ่น มีบุคลากรรวมประมาณ 250,000 คน15 แต่รายได้จากการส่งออก 

                                        
14 Jane’s World Defence Industry, (2019), page 126. 
15 Jane’s World Defence Industry, (2019), page 114. 
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ของประเทศญี่ปุ่นยังไม่เกิดขึ้นให้เห็นเป็นรูปธรรม เนื่องจากในอดีตที่ผ่านมา รัฐธรรมนูญของประเทศญี่ปุ่น 
ยังไม่อนุญาตให้ประเทศญี่ปุ่นสามารถส่งออกอาวุธยุทโธปกรณ์เพ่ือการพาณิชย์ ซึ่งในปัจจุบันรัฐบาลญี่ปุ่นพยายาม
วิเคราะห์และตีความรัฐธรรมนูญของตน เพ่ือสร้างโอกาสและช่องทางให้สามารถส่งออกยุทโธปกรณ์บางประเภท
หรือองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศไปยังมิตรประเทศได้ในบางกรณี เช่น การช่วยเหลือภัยพิบัติ  
การสนับสนุนแบบรัฐต่อรัฐ ทั้งนี้ ประเทศญี่ปุ่นได้พยายามด าเนินนโยบายส่งเสริมความร่วมมือเชิงรุกกับประเทศ 
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา 
   4)  สาธารณรัฐสิงคโปร์ 
  สาธารณรัฐสิงคโปร์เป็นประเทศเดียวในภูมิภาคอาเซียนที่มีอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศที่ได้มาตรฐานในระดับโลกและสามารถส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา ยุโรป และหลายประเทศทั่วโลก  
การสร้างอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของสาธารณรัฐสิงคโปร์เกิดขึ้นหลังจากสถาปนาประเทศในปี พ.ศ. 2503 
ซึ่งการพัฒนายุทโธปกรณ์เทคโนโลยีชั้นสูงมักจะใช้การซื้อสิทธิบัตรเพ่ือการผลิต และการวางบทบาทให้กับ
ภาคอุตสาหกรรมเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตยุทโธปกรณ์ (Industry Participation Program) ควบคู่
ไปกับการจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพ่ือให้ค าแนะน า เพ่ิมพูนทักษะ และองค์ความรู้แก่บุคลากร ในขณะเดียวกัน
รัฐบาลได้ด าเนินนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมและดึงดูดการลงทุน และก าหนดให้งานวิจัยและ
พัฒนาต้องตอบสนองต่อวิสัยทัศน์และแผนการพัฒนากองทัพ รวมถึงนโยบายการก าหนดเป้าหมาย 
ให้ภาคอุตสาหกรรมป้องกันประเทศท าการผลิตเพ่ือการส่งออก จนขยายไปสู่การออกแบบและผลิตยุทโธปกรณ์
ที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีชั้นสูง ตัวอย่างยุทโธปกรณ์ทางบก เช่น ยานเกราะ Terrex, Bionix AFV, Bronco  
ปืนใหญ่ Pegasus, Primus, ปืนยิงลูกระเบิด AGL40, ปืนเล็กยาว SAR80 และยุทโธปกรณ์ทางเรือ เช่น เรือฟริเกต 
Formidable Class, เรือคอร์ เวต Victory Class, เรือ LPD Endurance Class และสาธารณรัฐสิงคโปร์
ตั้งเป้าหมายเป็นศูนย์กลางการซ่อมบ ารุงอากาศยานในภูมิภาคอาเซียน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศที่ส าคัญของสาธารณรัฐสิงคโปร์ คือ บริษัท ST Engineering ที่มีรายได้จากขายผลิตภัณฑ์โดยเฉลี่ย
ประมาณ 150,000 ล้านบาทต่อปี ในช่วงปี พ.ศ. 2556 - 2560 และมีบุคลากรมากกว่า 22,000 คน16 
   5)  สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
  รัฐบาลอินโดนีเซียให้ความส าคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของตน 
เป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากการจัดตั้ง Defense Industry Policy Committee หรือ Komite Kebijakan 
Industri Pertahanan (KKIP) ในปี พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็นคณะกรรมการที่ท าหน้าที่ประสานงานนโยบายต่าง ๆ  
ของประเทศ ในเรื่องการวางแผน การก าหนดเป้าหมาย การด าเนินงาน การควบคุม การประสานสอดคล้อง 
และการประเมินกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยมีประธานาธิบดีอินโดนีเซียเป็นประธาน มีกรรมการ
ประกอบด้วยรัฐมนตรีกระทรวงต่าง ๆ จ านวน 7 กระทรวง ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และผู้บัญชาการต ารวจ 
เป้าหมายหลักของ KKIP มีอยู่ 2 ประการ ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกัน ประการแรก คือ บรรลุผลส าเร็จในการสร้าง
ความทันสมัยให้กองทัพภายใต้แนวความคิด Minimum Essential Force (MEF) ภายในปี พ.ศ. 2573  
และประการที่สอง คือ สนับสนุนให้อุตสาหกรรมป้องกันประเทศสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเอง 
  ในปัจจุบัน อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของสาธารณรัฐอินโดนีเซียมีขีดความสามารถ
เฉพาะด้านในการพัฒนายุทโธปกรณ์อย่างครบวงจรตอบสนองความต้องการของกองทัพบก กองทัพเรือ 
และกองทัพอากาศ โดยผู้ประกอบการหลักส่วนมากเป็นรัฐวิสาหกิจ เช่น กลุ่มบริษัท PT ส าหรับกองก าลัง 
ทางบกจะมี PT Pindad ที่เชี่ยวชาญด้านยานรบทางบก เช่น ยานเกราะล้อยาง (Anoa) และ PT Dahana 
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ที่เชี่ยวชาญด้านวัตถุระเบิด กองก าลังทางเรือจะมี PT Pal ในการบริการต่อเรือ สามารถออกแบบและผลิต 
ยานสะเทินน้ าสะเทินบก เรือโจมตี เร็ว เรือ LPD ส่วนก าลังทางอากาศมี PT Dirgantara Indonesia  
ที่รับผิดชอบด้านการผลิต ประกอบและซ่อมบ ารุงอากาศยาน โดยรัฐวิสาหกิจทั้งสี่แห่ง มีเจ้าหน้าที่ประมาณ 
9,000 คน และได้รับการสนับสนุนและควบคุมการปฏิบัติงานภายใต้รัฐมนตรีว่าการรัฐวิสาหกิจและอยู่ภายใต้
กฎหมาย Defence Industry Bill17 นอกจากรัฐวิสาหกิจหลักเหล่านี้แล้ว ยังมีบริษัทย่อยอ่ืน ๆ อีกราว 70 - 80 ราย 
ทีด่ าเนินกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และมีบุคลากรรวมกันประมาณ 70,000 คน18 
   6) ประเทศมาเลเซีย 
  อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของมาเลเซียเน้นการซ่อมบ ารุงกับผลิตเพ่ือใช้งานเอง
ในบางเทคโนโลยี เช่น การผลิตส่วนประกอบยานรบและระบบอาวุธ และเทคโนโลยีขั้นพ้ืนฐาน ทั้งนี้ มาเลเซียได้วาง
ยุทธศาสตร์และทิศทางของการพัฒนาเน้นไปที่การสร้างกรอบความร่วมมือและสร้างข้อตกลงระหว่างภาครัฐ
และเอกชนทั้งในและต่างประเทศ และการใช้ประโยชน์แบบเทคโนโลยีที่ใช้ได้สองทาง (Dual-use Technology) 
ที่ตอบสนองความต้องการทั้งกองทัพและพลเรือน นอกจากนี้ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศยังได้รับความช่วยเหลือ
และสนับสนุนจากภาครัฐทั้งด้านการเงิน และการถ่ายทอดเทคโนโลยีชั้นสูงจากต่างประเทศผ่านนโยบายหรือข้อตกลงต่าง  ๆ 
  ประเทศมาเลเซียจัดตั้งหน่วยงานวิจัยและพัฒนาของกระทรวงกลาโหม 
(Science and Technology Research Institute for Defence: STRIDE) ตั้ งแต่ปี  พ.ศ. 2501 และในภาค 
การผลิตนั้น มาเลเซียมีบริษัทขนาดใหญ่ที่มีรัฐบาลหรือเอกชนเป็นเจ้าของ และ/หรือรัฐบาลมีส่วนร่วม 
ในการลงทุนโดยบริษัทเหล่านี้จะมีส่วนลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนา หรืออาจจะร่วมลงทุนกับบริษัทต่างชาติ 
ซึ่งมีส่วนเป็นอย่างมากในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ บริษัทของมาเลเซียที่เกี่ยวข้องในกิจการ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ มีประมาณ 40 แห่ง และมีบุคลากรรวมประมาณ 15,000 - 20,000 คน19 ตัวอย่าง
ยุทโธปกรณ์ทางบก เช่น รถยานเกราะล้อยางและอาวุธทหารราบ ยุทโธปกรณ์ทางเรือ เช่น เรือตรวจการณ์  
เรือ OPV และมาเลเซียมีขีดความสามารถซ่อมบ ารุง และผลิตชิ้นส่วนอากาศยานได้ด้วย 
  จากตัวอย่างของทั้ง 6 ประเทศที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า ในสภาวการณ์ปัจจุบัน 
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อยุทธศาสตร์ของชาติในการด ารงไว้ซึ่งเอกราชอธิปไตย  
และผลประโยชน์ของชาติ ประเทศอุตสาหกรรมชั้นแนวหน้าของโลก เช่น สหรัฐอเมริกา สหพันธรัฐรัสเซีย 
สาธารณรัฐประชาชนจีน สหราชอาณาจักร สาธารณรัฐฝรั่งเศส สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และหลายประเทศ 
ในสหภาพยุโรปล้วนมีความเข้มแข็งในกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ สามารถผลิตยุทโธปกรณ์เพ่ือสร้าง 
ความมั่นคงและมั่งคั่งให้กับประเทศ โดยส่งออกไปยังประเทศอ่ืน ๆ ทั่วโลก เพราะนอกจากอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศจะสร้างศักย์สงครามเป็นหลักประกันในด้านความมั่นคงให้กับประเทศแล้ว ยังสามารถสร้างรายได้
จ านวนมหาศาลเข้าประเทศส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกด้วย ดังรูปที่ 3-1 แสดงรายชื่อประเทศ 
ผู้ส่งออกยุทโธปกรณ์รายใหญ่ 10 อันดับแรกของโลก ในช่วงปี พ.ศ. 2559 - 256320 
 

                                        
17 “Company Profile”, Indonesia Defence & Security Report: Includes 5 Year Forecasts to 2020 (London: BMI Research, 2016), page 32 - 41. 
18 Jane’s World Defence Industry, (2019), page 184. 
19  Jane’s World Defence Industry, (2019), page 190. 
20 [Online], 22 August 2021. Available from https://www.sipri.org/sites/default/files/2021 03/fs_2103_at_2020 _v2.pdf, page 3. 
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รูปที่ 3-1 รายชื่อประเทศผู้ส่งออกยุทโธปกรณ์รายใหญ ่ในช่วงปี พ.ศ. 2559 - 2563 

   ความต้องการยุทโธปกรณ์ของหลายประเทศในโลกและในอาเซียน ตามรายชื่อ
ประเทศผู้น าเข้ายุทโธปกรณ์รายใหญ่ 10 อันดับแรกของโลก ในช่วงปี พ.ศ. 2559 - 256321 แสดงในรูปที่ 3-2 
และการประมาณการน าเข้ายุทโธปกรณ์ของบางประเทศในอาเซียน ในช่วงปี พ.ศ. 2555 - 256422 ในรูปที่ 3-3  
จะเห็นได้ว่า หลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงจัดหาและน าเข้ายุทโธปกรณ์ในปริมาณมาก  
ในขณะเดียวกัน สาธารณรัฐประชาชนจีนกับสหรัฐอเมริกาได้แข่งขันกันในการเข้ามามีบทบาทในภูมิภาค
อาเซียนท าให้ประเทศผู้ส่งออกต้องเพ่ิมมาตรการจูงใจเพ่ือส่งเสริมการขาย เช่น การส่งผ่านเทคโนโลยี 
(Technology Transfer) การให้ลิขสิทธิ์การผลิต (Licensed Production) แผนการช าระเงินที่อ่อนตัวส าหรับ
ผู้ซื้อ (Flexible Payment Mechanism) 

 
รูปที่ 3-2 รายชื่อประเทศผู้น าเข้ายุทโธปกรณ์รายใหญ่ ในชว่งปี พ.ศ. 2559 - 2563 

                                        
21 [Online], 22 August 2021. Available from https://www.sipri.org/sites/default/files/2021 03/fs_2103_at_2020 _v2.pdf, page 7. 
22 [Online], 1 November 2020. Available from https://www.rand.org/pubs/conf_proceedings/CF372.html, page 117. 

https://www.rand.org/pubs/conf_proceedings/CF372.html,%20page
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รูปที่ 3-3 การประมาณการน าเขา้ยุทโธปกรณ์ของบางประเทศในอาเซียน ในช่วงปี พ.ศ. 2555 - 2564 

 1.2.2 อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยในปัจจุบัน 
  อุตสาหกรรมของประเทศไทยเป็นกิจการที่มีความส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

ของประเทศมาโดยตลอด ในช่วงปี พ.ศ. 2559 - 2563 พบว่า สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคอุตสาหกรรม 
ในประเทศต่อ GDP อยู่ที่ค่าเฉลี่ยประมาณร้อยละ 31.8 หรือคิดเป็นจ านวนเงินประมาณ 5.02 ล้านล้านบาท 
ต่อปี23 ซึ่งรัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมมาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม 
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ถูกกล่าวถึงน้อยที่สุดและมีบทบาทน้อยที่สุด 
ทั้ง ๆ ที่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงและเศรษฐกิจของชาติ  

  หากย้อนไปในอดีต กระทรวงกลาโหมได้มีการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในระดับที่เพียงพอ เช่น กองทัพอากาศได้ออกแบบและสร้างเครื่องบินทิ้งระเบิดแบบ 2 หรือ 
เครื่องบินบริพัตรเมื่อ พ.ศ. 2470 กองทัพบกสามารถวิจัยพัฒนาจรวดขนาดต่าง ๆ ตั้งแต่ พ.ศ. 2507 
กองทัพเรือสามารถต่อเรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง ชุดเรือ ต.91 ตั้งแต่ พ.ศ. 2510 และมีการสร้างโรงงานผลิต
ยุทโธปกรณ์ของเหล่าทัพ โดยการจัดซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศควบคู่ไปกับการสั่งซื้อยุทโธปกรณ์ 
ในเวลาเดียวกัน แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตร์และการเมืองระหว่างประเทศในอดีต จึงขาด
ความต่อเนื่องในด้านนโยบายและงบประมาณจากรัฐบาล ส่งผลให้กระทรวงกลาโหมต้องพ่ึงพาอาวุธยุทโธปกรณ์
และเทคโนโลยีจากต่างประเทศในฐานะ “ผู้ใช้”  

  จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ท าให้งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศอยู่ในระดับต่ ามาก ก่อนปี พ.ศ. 2550 งบประมาณด้านวิจัยและพัฒนาของกระทรวงกลาโหม  
มีอัตราส่วนต่ ากว่าร้อยละ 0.1 ของงบประมาณที่กระทรวงกลาโหมได้รับ ประกอบกับอุปสรรคในเรื่องบุคลากร 
โครงสร้างพ้ืนฐาน มาตรฐานทางทหารและการบริหารจัดการ จึงท าให้การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศไม่ก้าวหน้าอย่างที่ควรจะเป็น และส่งผลเสียโดยตรงต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ  

  ด้วยการตระหนักถึงความส าคัญในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  
และเพ่ือแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ จึงได้มีการ จัดตั้ง 
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ สทป. ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) ที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2551 มีผลให้
สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) เป็นนิติบุคคลและเป็นองค์การมหาชนแห่งแรก 
ของกระทรวงกลาโหม เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2552 

                                        
23 SME White Paper 2021 บทที่ 1 [ออนไลน์], 22 สิงหาคม 2564. แหล่งที่มา https://sme.go.th/upload/mod_download /download-
20210709104457.pdf 
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  ทั้งนี้ หากน างบประมาณและบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนาทางทหารของประเทศต่าง ๆ 
ในภูมิภาค ตลอดจนระยะเวลาที่เริ่มก่อตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบในงานด้านนี้โดยตรง เปรียบเทียบกับสถาบัน
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) จะเห็นความแตกต่างในเชิงปริมาณอย่างชัดเจน ดังที่แสดง 
ในตารางที่ 3-1 คือ ตารางแสดงภาพรวมหน่วยงานวิจัยและพัฒนา (R&D) ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
ที่น่าสนใจ 
  ในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลไทยได้พยายามสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
ผ่านนโยบายและกลไกต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ในยุทธศาสตร์
ข้อที่ 1 ก าหนดให้มีการพัฒนาศักยภาพในด้านการป้องกันประเทศ โดยให้พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึก
ก าลังป้องกันประเทศ และพัฒนาโครงสร้างก าลังยุทโธปกรณ์ที่เหมาะสมแก่การป้องกันประเทศ รวมถึงส่งเสริม
การวิจัยพัฒนาทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

  นอกจากนี้ ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ก าหนดให้มีการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยเสริมสร้างความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐ เอกชน และมิตรประเทศในการสร้างองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือเพ่ิม
ขีดความสามารถในการพัฒนาอาวุธยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ พร้อมส่งเสริมนวัตกรรมทางด้านอุตสาหกรรม 
ป้องกันประเทศ 

  เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก (กพอ.) ครั้งที่ 5/2561 ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ได้เห็นชอบให้เพ่ิมอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC และเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 
คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบการเพ่ิมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ 
ใน S-Curve 11 ที่จะได้รับการส่งเสริมและได้รับสิทธิประโยชน์ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  

  เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 พระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2562 
ได้ประกาศลงในราชกิจจานุ เบกษา และมีผลใช้บั งคับตามกฎหมาย ตั้ งแต่วันที่  1 พฤษภาคม 2562  
โดยพระราชบัญญัตฯิ ฉบับนี้ ได้น ามาซึ่งความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่อภารกิจของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
หรือ สทป. จากเดิมซึ่งเป็นองค์การมหาชนภายใต้การก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ที่มุ่งเน้น 
การวิจัยและพัฒนาการสร้างต้นแบบวิจัยสู่ต้นแบบอุตสาหกรรม เพ่ือตอบสนองความต้องการของเหล่าทัพ 
เป็นหลัก แต่หลังจากพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2562 ได้มีการประกาศใช้แล้ว สทป.  
ได้ถูกเปลี่ยนสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ โดยถูกขยายบทบาทหน้าที่
นอกเหนือจากการท าการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ยังมีภารกิจในการสนับสนุนและประกอบ
กิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ จึงเป็นเสมือนการจัดตั้งหน่วยงานที่เป็นศูนย์กลางของประเทศ 
ในการบูรณาการความร่วมมือและส่งเสริมกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือยกระดับ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศสู่สากล 
  นอกจากนี้ค าแถลงนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ที่แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ข้อ 5.2.2 รัฐบาลมีนโยบายที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 
ให้สามารถตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีหรือแนวโน้มการค้าโลก โดยค านึงถึงศักยภาพ ความสามารถ 
ในการแข่งขัน แนวโน้มความต้องการของตลาดในประเทศและตลาดโลก เพ่ือให้อุตสาหกรรมไทยมีระดับผลิตภาพ 
ที่สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก สร้างนวัตกรรมใหม่ที่มีมูลค่าสูงในอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ และอุตสาหกรรม
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อนาคต อาทิ อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคมของประเทศ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ  
การส่งเสริมความมั่นคงของประเทศ อุตสาหกรรมอวกาศ พร้อมทั้งให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพ  
ของผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ตลอดห่วงโซ่อุปทานให้สามารถใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้า 
ทางเทคโนโลยี เพ่ือยกระดับความสามารถในการแข่งขัน 

  จากนโยบายและการด าเนินการต่าง ๆ ที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า รัฐบาลไทย 
ในปัจจุบันได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ  
อย่างจริงจัง ซึ่งเป็นโอกาสและสัญญาณที่ดีด้วยความหวังที่ว่า อุตสาหกรรมป้องกันประเทศจะถูกพัฒนา 
ให้เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยสามารถพ่ึงพาตนเองด้านยุทโธปกรณ์ได้ 
ในอนาคตอันใกล้ 
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ชื่อย่อ สทป. ADD DSO STRIDE DRDO ATLA 

ชื่อเต็ม Defence Technology Institute Agency for Defense 

Development 

Defence Science 

Organisation 

Science and Technology 

Research Institute for 

Defence 

Defence Research and 

Development Organisation 

Acquisition, Technology and 

Logistics Agency 

ตราประจ าหน่วย 
   

   

ประเทศ ไทย สาธารณรัฐเกาหล ี สาธารณรัฐสิงคโปร ์ มาเลเซีย สาธารณรัฐอินเดีย ญี่ปุ่น 

ปีก่อตั้ง (พ.ศ.) 2552 2513 2520 2501 2501 2495 

ระยะเวลาด าเนินงาน (ปี) 12 51 44 63 63 69 

ภารกิจ - วจิัยและพัฒนายุทโธปกรณ์ 
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมยั น าไปสู่
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
ที่เข้มแข็ง เพื่อการพึ่งพาตนเอง 
ด้านความมั่นคงของชาติอยา่งยั่งยืน 

-  วิ จั ย  พัฒนา  ทดสอบและ
ประเมิน ยุทโธปกรณ์ที่จ าเป็น 
ต่อความมั่นคงของประเทศ 
- พัฒนาเทคโนโลยีชั้นสูงในสาขา
ที่จะส่งเสริมศักยภาพดา้นการ
ป้องกันประเทศและการพึ่งพา
ตนเอง 

พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อใช้ในการ

ป้องกันประเทศ 

สร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย

และการสร้างนวัตกรรม 

ด้านความมั่นคงเพื่อเตรียมความ

พร้อมของกองทัพมาเลเซีย 

- ออกแบบ พัฒนาและผลิต
อุปกรณ์ตรวจจับ ระบบอาวธุ 
ยานรบและยุทโธปกรณ์ 
ที่เกี่ยวขอ้งให้กับกองทัพ 

- สนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อใช้ใน
การเสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านการป้องกันประเทศ 
- วางโครงสร้างพื้นฐานและ

พัฒนาบุคลากรเพื่อการพัฒนา

เทคโนโลยีได้เองในประเทศ  

พัฒนาระบบอาวธุที่ได้มาตรฐาน 

เพื่อตอบสนองความต้องการของ

กองก าลังป้องกันตนเอง และ

เสริมสร้างความมั่นคงของประเทศ

บนพื้นฐานของเทคโนโลย ี

งบประมาณ ประมาณ 1,200 ล้านบาท  

(ร้อยละ 0.6 ของงบประมาณ กห.) 

ประมาณ 50,000 ล้านบาท 

(ร้อยละ 6 ของงบประมาณ กห.) 

ประมาณ 14,000 ล้านบาท  

(ร้อยละ 4 ของงบประมาณ กห.) 

ประมาณ 2,800 ล้านบาท  

(ร้อยละ 1.7 ของงบประมาณ กห.) 

ประมาณ 74,000 ล้านบาท  

(ร้อยละ 6 ของงบประมาณ กห.) 

ประมาณ 612,817 ล้านบาท  

(ร้อยละ 40 ของงบประมาณ กห.) 

จ านวนบุคลากร 350 คน 2,600 คน 2,500 คน 500 คน 30,000 คน 3,000 คน 

 

ตารางท่ี 3-1 ตารางแสดงภาพรวมหน่วยงานวิจัยและพัฒนา (R&D) ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่น่าสนใจ 
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 ทั้งนี้ การจัดประเภทอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย24 สามารถสรุปในภาพรวม 
โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้  

   1)  กระทรวงกลาโหมผลิตขึ้นเอง โดยกระทรวงกลาโหมมีโรงงานในสังกัดรวม
จ านวนทั้งสิ้น 37 โรงงาน แบ่งเป็นสังกัดกองทัพบก 15 แห่ง กองทัพเรือ 6 แห่ง กองทัพอากาศ 8 แห่ง 
กองบัญชาการกองทัพไทย 1 แห่ง และส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 7 แห่ง ดังนี้  
   กองทัพบก จ านวน 15 แห่ง ได้แก่ โรงงานผลิตวัตถุระเบิด และโรงงานผลิต 
ชนวนระเบิด สังกัดกองโรงงานวัตถุระเบิด ศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก โรงงานผลิตอาวุธ 
โรงงานผลิตกระสุนปืนและลูกระเบิด และโรงงานเครื่องมือจักรกล สังกัดกองโรงงานช่างแสง ศูนย์อุตสาหการ
สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก โรงงานซ่อมยาง และโรงงานซ่อมสร้างยานยนต์ล้อ สังกัดกองโรงงาน 
ซ่อมสร้างรถยนต์ทหาร ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก  โรงงานซ่อมสร้าง 
ยานยนต์ และโรงงานซ่อมสร้างอาวุธและเครื่องควบคุมการยิง  สังกัดกองโรงงานซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์ 
สายสรรพาวุธ ศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารบก โรงงานผลิตเครื่องแต่งกายทหาร 
โรงงานผลิตร่มและสิ่ ง อุปกรณ์ส่งทางอากาศ  และโรงงานผลิตรองเท้าและเครื่องหนัง สังกัดกองผลิต 
สิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ กรมพลาธิการทหารบก โรงงานผลิตเสบียง กองเกียกกาย กรมพลาธิการทหารบก 
กองผลิตสิ่งอุปกรณ์สายสื่อสาร กรมการสื่อสารทหาร และแผนกไพโรเทคนิค กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก  
  กองทัพเรือ จ านวน 6 แห่ง ได้แก่ กองโรงงานผลิตลูกปืนและวัตถุระเบิด  
กรมสรรพาวุธทหารเรือ กองผลิตและซ่อมบ ารุง กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ กองโรงงานตัดเย็บ กรมพลาธิการ
ทหารเรือ อู่ทหารเรือธนบุรี อู่ทหารเรือพระจุลจอมเกล้า และอู่ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช สังกัดกรมอู่ทหารเรือ 

  กองทัพอากาศ จ านวน 8 แห่ง ได้แก่ กองโรงงานสรรพาวุธ 1, 2, 3, 4 และ 5 
สังกัดกรมสรรพาวุธทหารอากาศ กองโรงงาน กรมพลาธิการทหารอากาศ กองโรงงาน กรมช่างอากาศ  
และกองโรงงาน กรมสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ 
  กองบัญชาการกองทัพไทย จ านวน 1 แห่ง ได้แก่ กองพิมพ์ กรมแผนที่ทหาร 
  ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จ านวน 7 แห่ง ได้แก่ โรงกลั่นน้ ามันฝาง  
ศูนย์พัฒนาปิโตรเลียมภาคเหนือ กรมการพลังงานทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงาน
ทหาร (ศอพท.) โรงงานแบตเตอรี่ทหาร และโรงงานวัตถุระเบิดทหาร สังกัดกรมการอุตสาหกรรมทหาร  
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร โรงงานต้นแบบการวิจัยพัฒนาอาวุธ โรงงานสร้างปืน
ใหญ่และเครื่องยิงลูกระเบิดและโรงงานผลิตกระสุนปืนใหญ่และลูกระเบิดยิง สังกัดศูนย์อ านวยการสร้างอาวุธ 
ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร และโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศและพลังงานทหาร 

  2) กระทรวงกลาโหมมีส่วนในการควบคุม ส่งเสริม สนับสนุน หรืออยู่ในแผนระดม 
สรรพก าลังทางอุตสาหกรรมเพ่ือการทหาร ได้แก่  

  - อุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่กระทรวงกลาโหมด าเนินการส่งเสริมและควบคุม
กิจการที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของภาคเอกชน ตามพระราชบัญญัติโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน  
พ.ศ. 2550 
                                        
24 พลตรี เชาวน์บูลย์ คงพูลศิลป,์ เอกสารการบรรยายพิเศษ เร่ือง การผลิตยุทโธปกรณ์สนับสนุนการปฏบิัติทางทหาร, 2557 และได้รับการปรับปรุง
ข้อมูลโดยการตรวจสอบของ สทป. กับหน่วยงานหรือจากหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปี พ.ศ. 2563 
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  - อุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่กระทรวงกลาโหมควบคุมให้เป็นไปตาม
กฎหมายที่ เกี่ยวข้องกับการควบคุมยุทธภัณฑ์ เช่น พระราชบัญญัติควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 
พระราชบัญญัติควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งอาวุธ ยุทธภัณฑ์ และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม  
พ.ศ. 2495 และพระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิงและสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490  

  - อุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่อยู่ ในก ากับของกระทรวงกลาโหม เช่น  
บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในความดูแลของกองทัพเรือ สังกัดกระทรวงกลาโหม 

  - อุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่อยู่ในแผนระดมสรรพก าลังทางอุตสาหกรรม 
เพ่ือทหาร เช่น บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จ ากัด  

  - นอกจากนี้ยังมีกลุ่มอุตสาหกรรมอ่ืนที่ มีธุรกิจหลัก (Core Business) ที่ไม่ใช่
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ แต่สามารถปรับเปลี่ยนการด าเนินธุรกิจให้มาด าเนินกิจการด้านอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศ ด้วยขีดความสามารถทั้งด้านองค์ความรู้ ทรัพยากร ทั้งด้านบุคลากรและเครื่องจักร เช่น 
อุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งในประเทศผู้ส่งออกอุตสาหกรรมป้องกันประเทศหลายประเทศจะมีผู้ประกอบการ 
ที่ด าเนินการในลักษณะนี้อยู่  เช่น Mitsubishi Heavy Industry ของประเทศญี่ปุ่น บริษัท Samsung  
ของสาธารณรัฐเกาหลี บริษัท Iveco ของสาธารณรัฐอิตาลี  

  ทั้งนี้  กิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยในภาคเอกชนนั้น ส่วนใหญ่ 
มีขนาดเล็กและเป็นการด าเนินงานเพ่ือสนับสนุนแก่กองทัพเป็นหลัก ซึ่งข้อมูลจากชมรมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
ที่จัดตั้งขึ้นโดยศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
และผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ระบุว่า มีสมาชิกประมาณ 40 บริษัท และแบ่งได้เป็น  
8 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มอาวุธกระสุนและวัตถุระเบิด กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมทางทะเล  
กลุ่มอุตสาหกรรมอากาศยาน กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มเครื่องช่วยฝึก กลุ่มอุปกรณ์
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และกลุ่มผลิตภัณฑ์อ่ืน ๆ 

 1.2.3 แนวโน้มเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2564 - 2580  
  1)  สรุปแนวโน้มภาพรวมของเทคโนโลยี 
   เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ หากมีการเปรียบเทียบกับภาคพลเรือนแล้ว 

แม้ว่าจะมีความตั้งใจเช่นเดียวกันในการยกระดับขีดความสามารถเดิมให้สูงขึ้น ทั้งเชิงวิทยาการและเศรษฐกิจ 
ของแต่ละชาติ แต่มีจุดส าคัญที่แตกต่าง คือ เป็นส่วนงานที่ให้ความส าคัญเชิงความมั่นคงอย่างสูง เนื่องจาก 
เป็นจุดส าคัญในเรื่องความเป็นความตายของประเทศ จากการรบในสงครามทั้งตามรูปแบบปกติและสงคราม  
นอกแบบ จนเกิดการพัฒนาให้เป็นอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (Defence Industry) หรือ กลุ่มอุตสาหกรรม
ทางทหาร (Military-Industrial Complex: MIC) ที่มีความสัมพันธ์อย่างเหนียวแน่นตลอดห่วงโซ่อุปทาน อาทิ 
กลุ่มพันธมิตร NATO หรือพันธมิตรรัสเซีย-สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งการพัฒนาขีดความสามารถของแต่ละกลุ่ม 
ขั้วอ านาจมักเป็นไปในลักษณะแสวงหาความเหนือกว่าทางเทคโนโลยี (Technology Superior) หรือต่อต้าน
เทคโนโลยี (Counter Technology) ต่อยุทโธปกรณ์ส าคัญของฝ่ายตรงข้าม โดยมีเทคโนโลยีอุบัติใหม่  
(Emerging Technology) เป็นตัวแปรส าคัญ โดยสามารถสรุปเป็น 8 แนวโน้มเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
ที่จะมีผลกระทบส าคัญอย่างมากในอนาคต ได้ดังหัวข้อต่อไปนี้ 
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เทคโนโลยี/แนวโน้ม การวิเคราะห์ 

การปฏิบัติการทางไซเบอร์  
(Cyber Opeartion) 

 

-  เ ป็ นการปฏิ บั ติ ก า รต่ อ ระบบสารสน เท ศ  (Hardware/Software 
/Peopleware/Network) เป้าหมายของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ให้เกิดผลลัพธ์
ตามท่ีประสงค ์
- มีความเป็นไปได้และผลกระทบสูงเนื่องจากระบบสารสนเทศที่เพ่ิมมากข้ึน 
ทั้งภาคทหารและพลเรือน และสามารถปฏิเสธความรับผิดชอบได้ ท าให้เกิด
การพัฒนาอาวุธไซเบอร์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับเป็นจ านวนมากเพ่ือแสวง 
ความได้เปรียบ 

ปัญญาประดิษฐ์ 
ด้านความมั่นคง  
(Defence AI) 

- เป็นการพัฒนาขีดความสามารถในการสร้างองค์ความรู้หรือชุดข้อมูลที่ใช้ 
ในการปฏิบัติการด้านความมั่นคงผ่านกระบวนการสถาปัตยกรรม 
ทางสารสนเทศ 
- การเติบโตของข้อมูลในสนามรบผ่านเครือข่ายทางยุทธวิธี และการบริหาร
จัดการทรัพยากรป้องกันประเทศมีความซับซ้อนสูงขึ้นตามจ านวนข้อมูล  
(Big Data) ท าให้จ าเป็นต้องมีระบบที่สามารถคิด กลั่นกรอง  และตัดสินใจ 
ใช้ข้อมูลจ านวนมากอย่างมีประสิทธิภาพ 

หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ 
(Robotic and 
Autonomous) 

- เป็นการพัฒนาขีดความสามารถของระบบงานในการปฏิบัติ หรือทดแทน 
การใช้มนุษย์เป็นผู้ควบคุมบังคับกิจกรรมทางความมั่นคงด้านต่าง ๆ 
- การใช้หุ่นยนต์หรือระบบอัตโนมัติในการสนับสนุน หรือท างานทดแทน 
ก าลังพลปกติ เพ่ือลดความเสี่ยง และค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติการโดยเฉพาะ 
การจู่โจมและทดสอบแนวตั้งรับฝ่ายตรงข้ามจะกลายเป็นหลักการและ
ยุทธวิธีส าคัญในการรบยุคใหม่ 

อาวุธพลังงาน  
(Direct Energy) 

- เป็นการพัฒนาระบบอาวุธที่ ไม่ใช้คุณลักษณะทางกายภาพที่มีมวล  
หรืออาศัยกลไกพลังงานจลน์ในการจู่โจมเป้าหมาย  
- เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นเพ่ือแทนอาวุธทางกายภาพเพ่ือใช้ในการ
ตอบสนองเป้าหมายพิเศษ โดยอาศัยคุณลักษณะของคลื่นพลังงาน 
(Spectrum) ที่มีความเร็วสูง ยากต่อการรบกวนทางอิเล็กทรอนิกส์ และมี
ค่าใช้จ่ายในการจู่โจมต่อครั้งที่ต่ ามากกว่าอาวุธอัจฉริยะอ่ืน ๆ  

ห่วงโซ่อุปทาน 
การป้องกันประเทศ 

(Defence Supply Chain) 

- เป็นสถานภาพกลไกการแลกเปลี่ยนทรัพยากร องค์ความรู้ และกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ เพ่ือกิจการป้องกันประเทศและความมั่นคงทั้งภายใน 
และภายนอก 
- จะเกิดการสลายตัวของห่วงโซ่อุปทานความมั่นคงดั้งเดิมจากผลกระทบ 
ความขัดแย้งของชาติมหาอ านาจ หรือเจ้าของเทคโนโลยีส าคัญ ท าให้เกิด
มาตรการควบคุมที่เข้มงวดจนไม่สามารถวางแผนการผลิตด้วยต้นทุนต่ าที่สุด
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เทคโนโลยี/แนวโน้ม การวิเคราะห์ 
ได้เสมอ และจ าเป็นต้องเพ่ิมมาตรการรักษาความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 
ทางธรรมชาติหรือมนุษย์ โดยการโยกย้ายฐานการผลิตแบบกระจายตัว
เพ่ิมข้ึนกว่าปัจจุบัน  

การปฏิบัติการภาคอวกาศ 
(Space Operation) 

- เป็นการปฏิบัติการด้านความมั่นคงที่อยู่นอกเหนือชั้นบรรยากาศของโลก
ตามหลักการสากล ทีค่วามสูงเกิน 100 กม. (62 ไมล์) จากระดับน้ าทะเล 
- พ้ืนที่อวกาศจะกลายเป็นจุดในการด าเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์อย่างจริงจัง  
และเป็นพ้ืนที่แย่งชิงความได้เปรียบด้านความมั่นคงในการป้องกันประเทศ 
กระบวนการส ารวจอวกาศ ติดตั้งยุทโธปกรณ์ที่จ าเป็นเพ่ือปกป้องสินทรัพย์
บนอวกาศของตน และแสวงประโยชน์จากการจัดตั้งพ้ืนที่บนดวงจันทร์ 
หรือดาวเคราะห ์

อาวุธพลังงานจลน์ขั้นสูง 
(Advance Kinetic Weapon) 

- เป็นยุทโธปกรณ์ที่มีมวลทางกายภาพซึ่งมีขีดความสามารถด้านใดด้านหนึ่ง
สูงเกินกว่ามาตรฐานอาวุธในประเภทเดียวกันอย่างมีนัยส าคัญ เช่น  
ความเร็วสูงอย่างยิ่ง ระยะยิงไกลอย่างยิ่ง 
- จะมีการพัฒนาอาวุธทางกายภาพที่มีคุณลักษณะแบบสุดขั้ว อาทิ อาวุธ
ความเร็วสูงมาก (Hypersonic) ปืนพลังงานแม่เหล็ก (Railgun) เตาปฏิกรณ์เล็ก
ส าหรับขับเคลื่อนอาวุธเป็นระยะอนันต์ อากาศยานล่องหนเกือบสมบูรณ์แบบ 
ซึ่งมีเป้าหมายในการจู่โจมเป้าหมายมูลค่าสูงโดยยากต่อการสกัดกั้น 

การค านวณควอนตัม 
(Quantum Computing) 

- เป็นกลไกการค านวณที่ใช้หลักการความสัมพันธ์ของอะตอม และไม่ได้
ยึดถือกับหลักการค านวณทางคณิตศาสตร์ด้วยเลขฐานสอง ตามระบบ
สารสนเทศทั่วไป เพ่ือให้เกิดการค านวณแบบใหม่ขึ้นได้ตามประเภทของ
อะตอมที่ใช้ 
- ระบบการค านวณสารสนเทศแบบใหม่ที่ใช้หลักการคู่สัมพันธ์ของอะตอม 
แต่ละชนิดในการสร้างความสัมพันธ์เพ่ือค้นหาค าตอบโดยไม่ใช้การค านวณ
ตามกฎเกณฑ์ปกติ ท าให้สร้างขีดความสามารถและกฎเกณฑ์ใหม่ในการ
ปฏิสัมพันธ์กัน โดยเทคโนโลยีป้องกันประเทศจะใช้คุณลักษณะเหล่านี้ 
ในการสร้างเครือข่ายการสื่อสารพิเศษที่ปลอดภัย หรือใช้ถอดกระบวนการ
เข้ารหัสแบบปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว 
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  2) การประเมินแนวโน้มเทคโนโลยีของการปฏิบัติการไซเบอร์ (Cyber Operation)  
ห้วงเวลา  เทคโนโลยีส าคัญ ยุทธวิธี/รูปแบบการใช้งาน 
ปี 64-70  Advance Persistent Threat (APT) 

 Defence Blockchain 

 Cyber Automation Analytic 

 Mobile and Cloud Security 

 การโจมตีผ่านพฤติกรรมผู้ใช้ (Social 
Engineering) และจิตวิทยา 

 การฟ้ืนฟูไซเบอร์แบบรวดเร็ว  
(R3: Rapid Recovery Repair) 

 ระบบไซเบอร์อัตโนมัติ (Cyber-bot) 

 การโจมตีและปกป้องอุปกรณ์ IoT  
ทางทหาร เช่น Sensor หรือ Data-link  

 การโจมตีข้อมูลของบุคลากรด้าน 
ความมั่นคง 

ปี 71-80  การบูรณาการภัยคุกคามขั้นสูง (APT)  
กับปัญญาประดิษฐ์ (AI) 

 มาตรฐานการทวนสอบสารสนเทศแบบใหม ่
เพ่ือค้นหาช่องโหว่ต้นก าเนิด (Backdoors) 

 Botnet ขนาดใหญ่ในโครงข่าย 5G และ 
IoT 

 มัลแวร์ที่สามารถเรียนรู้สภาพไซเบอร์
เป้าหมายและพัฒนาตัวเองได้อิสระ  
หรือการบิดเบือนข้อมูล (Data 
Manipulation) เพ่ือโจมตีเป้าหมาย 

 มาตรการพิสูจน์ทราบความปลอดภัย 
ทางสารสนเทศของอุปกรณ์ไซเบอร์ 

 
  3) การประเมินแนวโน้มเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ด้านความมั่นคง (Defence AI)  

ห้วงเวลา  เทคโนโลยีส าคัญ ยุทธวิธี/รูปแบบการใช้งาน 
ปี 64-70  Machine/Deep Learning 

 Natural Language Processing 
(NLP) 

 Big Data, Cloud Computing 

 Human-Machine Interface 

 ระบุอัตลักษณ์/คุณสมบัติของมนุษย์ 
และวัตถุเป้าหมายผ่านยุทโธปกรณ์ 

 การตอบสนองต่อภาษาธรรมชาติ  
(Natural Language) 

 การบริหารทรัพยากรและก าลังรบ 

ปี 71-80  Quantum Computing 

 การตัดสินใจในการรบ (Combat 
Decision) 

 อาวุธ/อุปกรณ์อัจฉริยะ  
(AI-Embedded) 

 สมองกลที่ควบคุมหุ่นยนต์ในการรบ 
โดยเป็นอิสระจากมนุษย์ภายใต้เงื่อนไข 

 AI ฝังตัวเพ่ือสนับสนุนมนุษย์ (Buddy) 
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  4) การประเมินแนวโน้มเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ (Robotic and 
Autonomous)  

ห้วงเวลา  เทคโนโลยีส าคัญ ยุทธวิธี/รูปแบบการใช้งาน 
ปี 64-70  UUV (Unmanned Underwater 

Vehicle) 

 Micro-Bot (หุ่นเล็ก)/ Swarm  
(ฝูงหุ่นยนต์) 

 แหล่งพลังงานขั้นสูง เช่น กราฟีน
แบตเตอรี่ 

 AI เพ่ือการตัดสินใจและสนับสนุนการรบ 

 การต่อต้านระบบ Unmanned 

 คลื่นโจมตีขนาดใหญ่ (Swarm Attack) 

 หน่วยสนับสนุนทางไกล เช่น UAV  
เติมเชื้อเพลิงกลางอากาศ 

 สงครามอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือต่อต้าน/ยับยั้ง
การต่อต้านการใช้หุ่นยนต์ เช่น Radio, 
GNSS Jammer 

 การสอดแนมข้ันก้าวหน้าในพ้ืนที่เข้าถึง 
ได้ยาก 

ปี 71-80  Advance/Hybrid Propulsion 

 Exoskeleton (ชุดโครงเสริมกายภาพ) 

 Human-Machine Interface  

 Cybernetic Organ 

 Neural Ink (ระบบประสาทจักรกล) 

 การป้องปรามทางใต้ทะเล/น่านฟ้า 

 หุ่นรบภักดี (Loyalty Robot)  

 ชุดรบก้าวหน้า (Advance Suit) 

 ระบบสื่อสารระหว่างก าลังพล-หุ่นยนต์ 

 อวัยวะ/ระบบประสาทเทียมทางทหาร 
 

  5) การประเมินแนวโน้มเทคโนโลยีอาวุธพลังงาน (Direct Energy)  
ห้วงเวลา  เทคโนโลยีส าคัญ ยุทธวิธี/รูปแบบการใช้งาน 
ปี 64-70  แบตเตอรี่ Li-ion ขั้นก้าวหน้า 

 การบูรณาการ Sensor ตรวจการณ์กับ
ระบบควบคุมการยิง (FCS) ส าหรับอาวุธ
พลังงาน 

 เลเซอร์ปฏิกิริยาเคมี 

 เรดาร์ขั้นก้าวหน้า (Advanced AESA) 

 เลเซอร์สกัดกั้นเป้าหมายเบา เช่น UAV 
หรือจรวดขนาดเล็ก 

 การใช้คลื่นวิทยุเพ่ือสงคราม
อิเล็กทรอนิกส์ (EW) 

 อาวุธป้องปรามทางจิตวิทยา เช่น  
การแจ้งเตือนฝ่ายตรงข้ามท่ีล่วงล้ าพื้นที่ 

ปี 71-80  แบตเตอรี่กราฟีนและ Supercapacitor 

 เลเซอร์ก าลังสูง (High-Powered Laser) 

 ระบบ Pulsed Energy/Plasma   

 การป้องปรามทางใต้ทะเล/น่านฟ้า 

 การสกัดก้ันเป้าหมายแบบต่อเนื่อง  
(Anti-Swarm) 

 เลเซอร์สกัดกั้นเป้าหมายขนาดหนัก เช่น 
ขีปนาวุธ อากาศยาน 
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  6) การประเมินแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทานด้านการป้องกันประเทศ 
ห้วงเวลา  การเปลี่ยนแปลงทางอุตสาหกรรมส าคัญ ผลกระทบในการเปลี่ยนแปลง 
ปี 64-70  การวิจัยออกแบบบนพ้ืนฐานของการใช้

อุปกรณ์หลายแหล่ง (Multi-Sourcing) 

 การจัดท ามาตรฐานสากลทางวัตถุดิบ 

 สายการผลิต OEM ที่สามารถชดเชยกัน 
(Redundancy Source 
/Manufacturing) 

 สินค้าท่ีใช้ได้สองทาง (Dual-Use)  
จะขยายตัวตามความผ่อนปรนของ
ภาครัฐ 

 การส่งเสริม Defence OEM ในประเทศ
เกิดใหม่และเป็นกลาง 

 การฟ้ืนฟูอุตสาหกรรมการผลิตต้นน้ า 
ในประเทศตนเองหรือความเสี่ยงต่ า  
เช่น สินแร่ วัตถุดิบแปรรูป 

ปี 71-80  การรวมศูนย์การผลิตสมบูรณ์
ภายในประเทศ 

 การฟ้ืนฟูอุตสาหกรรมวัตถุดิบต้นน้ า  

 มาตรฐานการบังคับใช้ทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

 หลักความน่าเชื่อถือในสายการผลิต 
เริ่มส าคัญกว่าก าไร  

 การควบรวมอุตสาหกรรมเพ่ือ
ความสามารถในการแข่งขัน    

   
  7) การประเมินแนวโน้มเทคโนโลยีของการปฏิบัติการภาคอวกาศ (Space Operation)  

ห้วงเวลา  เทคโนโลยีส าคัญ ยุทธวิธี/รูปแบบการใช้งาน 
ปี 64-70  เทคโนโลยีการเฝ้าตรวจการณ์ห้วงอวกาศ 

 อาวุธปล่อยต่อต้านดาวเทียม (ASAT) 
และระบบรบกวน (Jammer) 

 การผลิต/น าส่งดาวเทียมราคาประหยัด 

 การบูรณาการเซนเซอร์หลายประเภท 

 การติดตั้งอาวุธ ASAT ให้กับฐาน
ปฏิบัติการอากาศยาน/เรือรบ 

 การจัดตั้งฐานปฏิบัติการส่งดาวเทียม
หลัก/ส ารองในหลายพ้ืนที่ 

 การจัดตั้งเครือข่าย GNSS หลัก/ส ารอง
ของประเทศตัวเองทั่วโลก 

 การส่งเสริมการตลาดให้ชาติอ่ืน  
ใช้ GNSS ของตน 

ปี 71-80  อาวุธต่อต้านดาวเทียมในบริเวณกว้าง 

 ฐานปฏิบัติการอวกาศ (Space 
Platform) 

 ฐานปฏิบัติการบนเทหวัตถุ (Space-
Based Object) 

 อาวุธแม่เหล็กไฟฟ้า (EMP) ห้วงอวกาศ 

 ต้นแบบยานอวกาศ (Spaceship)  

 สถานีอวกาศทางทหารบนดวงจันทร์/ 
ดาวเคราะห์ 
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  8) การประเมินแนวโน้มเทคโนโลยีของอาวุธพลังงานจลน์ขั้นสูง (Advance Kinetic Energy)  

ห้วงเวลา  เทคโนโลยีส าคัญ ยุทธวิธี/รูปแบบการใช้งาน 
ปี 64-70  อาวุธร่อนน าวิถีความเร็วสูงมาก 

(Hypersonic Glide Vehicle) 
 เครื่องยนต์ผสมผสาน (Hybrid Engine) 

และแหล่งพลังงานขั้นสูง (Advance 
Power) รวมถึงแบตเตอรี่ก้าวหน้า เช่น 
กราฟีน 

 อาวุธปืนแม่เหล็กไฟฟ้า (Railgun) และ
กระสุนขั้นก้าวหน้า 

 พลังงานขับเคลื่อนหลายแบบ เพื่อความ
คล่องตัวในปฏิบัติการ 

 การโจมตีเป้าหมายคุณค่ายุทธการสูง 
(High Value Target: HVT) ที่มีการ 
คุ้มกันแน่นหนา 

 การประยุกต์ใช้ฐานขนาดใหญ่ เช่น  
เรือประจัญบาน ที่ปกป้องตนเองได้ดี 
เพ่ือเป็นฐานยิงของอาวุธ Railgun  

ปี 71-80  การบูรณาการสื่อสารและชี้เป้าระยะไกล 
 เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็ก 
 การตรวจจับได้ยากข้ันสูง (Extreme 

Stealth) 

 การโจมตีเป้าหมายคุณค่าสูงจาก
ระยะไกลหรืออนันต์ 

 การพัฒนาระบบปรับเป้าหมายอัตโนมัติ
ผ่าน AI ที่เป็นผู้ตรวจการณ์หน้า (ผตน.) 

 การป้องปรามโดยการปฏิเสธเสรีในการ
ปฏิบัติการของฝ่ายตรงข้าม (A2D) 

   
  9) แนวโน้มเทคโนโลยีของการค านวณควอนตัม (Quantum Computing) นั้นยัง

จัดเป็นเทคโนโลยีในระดับแรกเริ่มซึ่งยังมีการถกเถียงในระดับทฤษฎีบทของปรากฏการณ์แบบต่าง ๆ อยู่เป็น
จ านวนมากที่ก าลังวิจัยพัฒนาโดยอาศัยคุณลักษณะเฉพาะหลายแบบ ท าให้ยังขาดความชัดเจนในการประเมิน
ระยะเวลาในการจัดความพร้อมทางเทคโนโลยี (TRL: Technology Readiness Level) ว่าจะสามารถเข้าสู่
ตลาดเชิงอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้จริงภายในห้วง 20 ปีนี้หรือไม่ แต่ยังพอจะสามารถระบุกรอบความ
เป็นไปได้ของเทคโนโลยีป้องกันประเทศในอนาคตที่สัมพันธ์กับรูปแบบทฤษฎีและคุณลักษณะควอนตัมในแต่ละ
หัวข้อได้ดังนี้ 

รูปแบบ คุณลักษณะควอนตัม เทคโนโลยีอนาคต 

Quantum Superposition 
(หลักการซ้อนทับควอนตัม) 

อะตอมหนึ่งตัวสามารถมีตัวตน
อยู่หลายต าแหน่งได้ในเวลา
เดียวกัน 

 การประมวลผลปริมาณมากคู่ขนานกัน 

 การถอดรหัสจ านวนอนันต์ 

Quantum Tunnelling 
(อุโมงค์ควอนตัม) 

อะตอมสามารถทะลุผ่านก าแพง
ได้โดยไม่จ าเป็นต้องอ้อมหรือ
กระโดดข้าม 

 การเคลื่อนย้ายฉับพลันทางไกล
(Teleport/Warp) 
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รูปแบบ คุณลักษณะควอนตัม เทคโนโลยีอนาคต 

Quantum Entanglement 
(การพัวพันเชิงควอนตัม) 

อะตอมหลายตัวสามารถสื่อสาร
กัน โดยไม่ต้องมีการส่งสัญญาณ
หรือสื่อกลาง 

 ระบบที่ไร้การดักฟังและไม่อาจถูก
เจาะ (Hack) ดัดแปลง 
(Manipulate) ได้ 

 ควอนตัมเรดาร์ ที่แยกแยะวัตถุ
ตรวจจับได้ยาก 

 
  จากข้างต้นจะสามารถสังเกตได้ว่า แนวโน้มเทคโนโลยีป้องกันประเทศในระยะ  

20 ปีข้างหน้านั้น มักมีส่วนส าคัญกับเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศอย่างยิ่งยวด (3 จาก 8 แนวโน้ม) และจะ
เป็นพ้ืนฐานในการพัฒนายุทธวิธีการรบด้วยยุทโธปกรณ์ที่มีสมรรถนะแปลกใหม่ที่สามารถปฏิบัติการ  
ในสนามรบได้ครบทั้ง 6 วงจร (Domain) คือ บก-ทะเล-อากาศ-อวกาศ-ไซเบอร์-สเปกตรัม เพ่ือแสวง 
ความได้เปรียบเชิงเทคโนโลยีในการรบในอนาคต 

 1.2.4 สรุปประเด็นปัญหาและปัจจัยแห่งความส าเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศของไทย 

  1)  สรุปปัญหาและอุปสรรค 
   จากการวิเคราะห์สถานการณ์และการก าหนดนโยบายเพ่ือรองรับการด าเนินการ 
ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศทั้งระดับโลก ระดับภูมิภาค และจากการด าเนินงานของส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ในประเทศไทยและการด าเนินการของ สทป. ที่ผ่านมาแล้วนั้น สามารถสรุปเป็นปัญหาและอุปสรรค 
ของการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ได้ดังนี้ 
    (1)  เนื่องจากการด าเนินการด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของประเทศไทย 
ที่ผ่านมา ยังเป็นการด าเนินการโดยหน่วยงานผู้ใช้เป็นหลัก เช่น การวิจัยและพัฒนาโดยกระทรวงกลาโหม 
ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และหน่วยงานด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ ยังไม่เกิดการบูรณาการ รวมถึงการไม่มีนโยบาย 
หรือหน่วยรับผิดชอบหลักระดับประเทศเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินการระหว่างกระทรวงกลาโหม หน่วยงานของรัฐ 
ภาคเอกชน ซึ่งการมีนโยบายในระดับประเทศจะเป็นการก าหนดทิศทางและเป้าหมายในการด าเนินการ 
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เพ่ือให้เกิดการบูรณาการในด้านทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
    (2) การประกอบกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ต้องใช้เทคโนโลยีระดับสูง  
ซึ่งหากอาศัยการวิจัยตั้งแต่เริ่มต้นหรือการวิจัยพ้ืนฐานจะใช้เวลานาน และใช้ต้นทุนทั้งด้านงบประมาณและ
บุคลากรสูงมาก ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงกลาโหมสามารถด าเนินการในการผลิตและใช้ยุทโธปกรณ์บางประเภท
จากการน าเทคโนโลยีการผลิตจากต่างประเทศเข้ามา เช่น กระสุน วัตถุระเบิด แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 
ยังสามารถด าเนินการวิจัยและพัฒนาได้ในระดับวิจัยพ้ืนฐานเท่านั้น ยังไม่สามารถพัฒนาถึงขั้นประยุกต์ใช้งานหรือ
ในเชิงพาณิชย์ได้ จนกระทั่งในห้วงระยะ 10 ปีหลัง นับตั้งแต่มีการจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
(องค์การมหาชน) จึงได้มีการวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์ขนาดใหญ่ที่ใช้เทคโนโลยีระดับสูงได้  
    อย่างไรก็ตาม การได้มาซึ่งเทคโนโลยีระดับสูงในปัจจุบันนั้น ก็ยังคงต้อง
พ่ึงพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพ่ือให้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ตามพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกัน
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ประเทศ พ.ศ. 2562 สามารถด าเนินการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมให้ทันและสอดคล้องกับสถานการณ์ 
ด้านความมั่นคง ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และยังคงต้องการใช้งบประมาณท่ีค่อนข้างสูง รวมถึงบุคลากร
และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ค่อนข้างมีจ ากัดภายในประเทศ  
    (3)  ขาดแนวทางและมาตรการในการสนับสนุนและส่งเสริมการประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน เช่น เรื่องสิทธิประโยชน์
ทางด้านภาษีและศุลกากร การลดข้อจ ากัดเรื่องใบอนุญาต การใช้พ้ืนที่ การประกอบกิจการของต่างด้าว  
แหล่งเงินทุน การปรับปรุงกลไกให้เอ้ือต่อการผลิตและส่งออก การแลกเปลี่ยนบุคลากร ซึ่งรวมถึงการสนับสนุน
ให้มีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาท างานในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพ่ือรองรับการเติบโตของ
อุตสาหกรรม การจัดท าและปรับปรุงกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ หรือส่งเสริมความสะดวกในการประกอบกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
ในประเทศไทย การขาดการพัฒนาหรือบูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น เช่น เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 
เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และศูนย์ให้บริการครบวงจร (One Stop Service) ในการให้บริการ
ด้านการขออนุมัติหรือขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
    (4)  ยังไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในด้านการรับรองมาตรฐานยุทโธปกรณ์
ระดับประเทศ ซึ่งรวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการทดสอบ รับรองผลการทดสอบ และการรับรอง
มาตรฐาน เนื่องจากการด าเนินการที่ผ่านมาจะเป็นการรับรองมาตรฐานยุทโธปกรณ์โดยหน่วยงานของ
กระทรวงกลาโหมเป็นหลัก ดังนั้น หากจะมีการด าเนินการในเชิงอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ จะส่งผลให้
ยุทโธปกรณ์ที่เกิดจากการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศยังไม่มีการรับรองมาตรฐานที่เป็นสากล  และขาด 
ความเชื่อม่ันจากผู้ใช้งาน  
    (5)  สทป. ตามพระราชบัญญัติ เทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2562 
เป็นหน่วยงานในรูปแบบองค์การมหาชนตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ที่สามารถประกอบกิจการอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศได้ ซึ่งมีหน้าที่อ านาจในการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการอุตสาหกรรม 
ป้องกันประเทศ การจัดตั้งหรือร่วมจัดตั้งองค์กรนิติบุคคล การร่วมทุน ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วนเพ่ือประกอบ
กิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศกับกระทรวงกลาโหม หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน ทั้งในประเทศ  
และต่างประเทศ  
    หน้าที่และอ านาจที่ได้รับเพ่ิมเติมนั้น เป็นเรื่องใหม่ส าหรับกระทรวงกลาโหม 
และ สทป. จึงท าให้การด าเนินการในห้วงแรกภายหลังพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2562 
ใช้บังคับ ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการด าเนินการ เช่น ด้านการประกอบธุรกิจ การตลาด 
ด้านกฎหมายธุรกิจ กฎหมายระหว่างประเทศ กฎหมายเกี่ยวกับการค้าอาวุธ ด้านการเงิน ด้านการบัญชี เป็นต้น 
รวมถึงการที่จะต้องปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในที่จะต้องอาศัยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
สนับสนุน เพ่ือให้รองรับการให้บริการกับกระทรวงกลาโหม หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน 
    (6)  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและขายยุทโธปกรณ์บางฉบับยังไม่สอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กล่าวคือ กฎหมายที่บังคับใช้อยู่เดิมยังเป็นลักษณะ 
ของการควบคุม เนื่องจากในอดีตประเทศไทยพึ่งพาการน าเข้ายุทโธปกรณ์มาเพ่ือใช้งานโดยส่วนราชการ ได้แก่ 
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กระทรวงกลาโหม ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และหน่วยงานด้านความมั่นคงอ่ืน ๆ เป็นหลัก กฎหมาย  
ที่อนุญาตให้ผู้ประกอบการสามารถประกอบกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศจึงเป็นลักษณะที่ควบคุมให้
ผู้ประกอบการท าได้ตามกรอบที่กระทรวงกลาโหม หรือส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนด ซึ่งรวมถึงอุปสรรค  
ในด้านภาษี ที่ท าให้ต้นทุนในการด าเนินการของผู้ประกอบการภายในประเทศสูงกว่าการน าเข้ายุทโธปกรณ์  
จากต่างประเทศ ส่งผลให้ผู้ประกอบการภายในประเทศไม่สามารถแข่งขันได้ 
    2)  ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย  
   จากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลพบว่ามีปัจจัยร่วมที่น าไปสู่ความส าเร็จในการ
พัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
    (1)  การขับเคลื่อนของรัฐบาล โดยมีนโยบายให้กระทรวง หน่วยงานภาครัฐ 
และภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติงานร่วมกันและสนับสนุนกัน โดยจะต้องมีการก าหนดนโยบาย
สนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในสาขาที่เป็นเทคโนโลยีเป้าหมายเพื่อเป็นการวางรากฐาน  
    (2)  การส่งเสริมให้มีความร่วมมือทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือให้  สทป. 
สามารถรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสูงได้อย่างคล่องตัว ซึ่งรวมถึงการแลกเปลี่ยน หรือการร่วมมือ  
ด้านบุคลากรกับเจ้าของเทคโนโลยี ซึ่งอาจอาศัยการร่วมจัดตั้งนิติบุคคล เข้าร่วมทุน ถือหุ้น หรือเป็นหุ้ นส่วน 
เพ่ือร่วมประกอบกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีระดับสูงได้ 
    (3)  การก าหนดแนวทางหรือมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน ที่ส่งผลให้สามารถ 
แข่งขันได้ในเชิงอุตสาหกรรม ซึ่งรวมถึงการพัฒนาบุคลากร และโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นด้วย 
    (4)  การมีระบบรับรองมาตรฐานยุทโธปกรณ์ระดับประเทศ เพ่ือรองรับ 
การด าเนินการในเชิงอุตสาหกรรมได้ 
    (5)  การมีระบบการบริหารจัดการภายในของ  สทป. ที่สามารถรองรับ 
การประกอบกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศหรือหน้าที่และอ านาจเพ่ิมเติมได้อย่างเพียงพอ 
    (6)  การปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อก าหนด ประกาศ 
ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นอุปสรรคในการประกอบกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
    (7)  ปัจจัยแห่งความส าเร็จข้างต้น จะต้องรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน  
ของเทคโนโลยีหรือแนวโน้มเทคโนโลยีป้องกันประเทศในอนาคตได้อย่างคล่องตัวหรือรวดเร็ว 
 1.2.5 นโยบายด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศจากกลุ่มประเทศตัวอย่าง  

 ในหัวข้อนี้เป็นการวิเคราะห์นโยบายด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ  
จากกลุ่มประเทศตัวอย่างที่ประสบความส าเร็จจากการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เข้มแข็ง มีการพัฒนาที่เป็นระบบ  
โดยจะท าการวิเคราะห์จากเอกสารวิจัยและรายงานจาก 1) Ugurhan Berkok Christopher Penney และ 
Karl Skogstad 2) European Commission และ 3) บริษัทที่ปรึกษา Oliver Wyman เพ่ือหาปัจจัยร่วม 
ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ส าหรับน ามาเป็นข้อเสนอแนะ เป็นกรอบในการพัฒนาที่สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้ในประเทศไทย  
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  1) Ugurhan Berkok Christopher Penney และ Karl Skogstad ท าการวิจัย
เรื่อง Defence Industrial Policy Approaches and Instruments (กรกฎาคม 2545)25 

   งานวิจัยฉบับนี้ จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษานโยบายด้านอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศจากกลุ่มประเทศตัวอย่างที่มีอุตสาหกรรมที่เข้มแข็งจ านวน 8 ประเทศ ได้แก่ เครือรัฐ
ออสเตรเลีย สาธารณรัฐเยอรมนี ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ รัฐอิสราเอล สาธารณรัฐเกาหลี ราชอาณาจักรสเปน 
ราชอาณาจักรสวีเดน และสหราชอาณาจักร ซึ่งประเทศเหล่านี้มีเป้าหมายของการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศ 2 เป้าหมาย คือ เพ่ือทดแทนการน าเข้า (Import Substitution) และเพ่ือการส่งออก (Export Development) 
โดยผลวิจัยพบว่า ประเทศเหล่านี้มีนโยบายด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอันถือได้ว่า 
เป็นปัจจัยร่วมแห่งความส าเร็จที่คล้ายคลึงกัน อันได้แก ่
  (1)  นโยบายด้านการประสานการท างานระหว่างภาครัฐและภาคอุตสาหกรรม 

   อุตสาหกรรมป้องกันประเทศเป็นอุตสาหกรรมเฉพาะที่มีผู้ประกอบการโดยเฉพาะ 
ที่ค่อนข้างน้อย เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมหลักอ่ืน ๆ ของประเทศ ทั้งนี้ รัฐบาลสามารถท าหน้าที่ในการเชื่อมโยง 
และเป็นศูนย์กลางในการประสานงานและการสร้างเครือข่าย โดยท าหน้าที่ในการสนับสนุนด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้างยุทโธปกรณ์รายการที่อุตสาหกรรมภายในประเทศสามารถผลิตได้ด้วยการก าหนดนโยบายส่งเสริมขึ้นมา 
ยกตัวอย่าง เช่น เครือรัฐออสเตรเลีย รัฐบาลก าหนดขีดความสามารถให้อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
และอุตสาหกรรมที่มีความส าคัญต่อยุทธศาสตร์ชาติจะต้องด ารงไว้ภายในประเทศ ซึ่งการก าหนด 
ขีดความสามารถนี้จะเป็นสะพานเชื่อมโยงภาคการผลิตเข้าด้วยกัน โดยกลุ่มผู้ประกอบการจะรับทราบทิศทาง
หรือแนวโน้มของแผนพัฒนากองทัพและความต้องการด้านยุทโธปกรณ์ โดยภาคอุตสาหกรรมจะน าข้อมูลไปใช้
ในการเตรียมการเพ่ือรองรับกับความต้องการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความตระหนักรู้
ให้กับภาคอุตสาหกรรมได้โดยเปิดช่องทางการสื่อสารเพ่ือใช้ในการติดต่อและสื่อสารกับภาคอุตสาหกรรม 
ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์มีการส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศผ่านการผลักดันจากกระทรวงที่มีส่วน
เกี่ยวขอ้ง เช่น กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงกลาโหม 

 นอกจากนี้  ยังมีหน่วยงานที่ท าหน้าที่ ในการส่งเสริมการส่งออกไปยัง
ต่างประเทศ และการจับคู่ผู้ประกอบการในระดับ  SME ที่มีความพร้อมในการเป็นตัวแทนรับ  Offset 
Obligations กับบริษัทผู้ให้ Offset และในสหราชอาณาจักร รัฐบาลก าหนดคุณสมบัติของบริษัทผู้ที่จะสามารถ
เข้ามาร่วมด าเนินการในโครงการจัดซื้อจัดจ้าง  

 (2)  นโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา 
   การวิจัยและพัฒนาเป็นกระบวนการต้นน้ าไปสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

และการสร้างนวัตกรรม ซึ่งจะช่วยเพ่ิมขีดความสามารถด้านการแข่ งขันในระดับองค์กรและระดับประเทศ 
ให้สูงขึ้น น าไปสู่การเติบโตที่ยั่งยืน ดังนั้น หากรัฐบาลมีการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้านเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศอย่างเป็นรูปธรรม จะเป็นการวางรากฐานทางด้านเทคโนโลยี ส าหรับรองรับการเติบโตและการดูดรับ
องค์ความรู้ในการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมได้อย่างยั่งยืน โดยในเครือรัฐออสเตรเลีย มีการให้ทุนเพ่ือใช้
ส าหรับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายและส าคัญในเชิงยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ 
เพ่ือสร้างนวัตกรรมที่เข้มแข็ง 
                                        
25 Ugurhan Berkok Christopher Penney และ Karl Skogstad ท าการวิจัยเร่ือง Defence Industrial Policy Approaches and 
Instruments 
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  ในรัฐอิสราเอล รัฐบาลคือผู้ผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ  
ผ่านการวิจัยและพัฒนา โดยนับแต่ในอดีตจะมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับสถาบันวิจัยภายในประเทศ  
มีนโยบายส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาด้วยการให้ทุนสนับสนุนลงทุนด้านการวิจัยในอัตราส่วนร้อยละ 28  
ของงบประมาณกลาโหม และในราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ รัฐบาลส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
ที่ถูกก าหนดให้เป็นเทคโนโลยีเป้าหมาย โดยเฉพาะในกลุ่มของอุปกรณ์ตรวจการณ์ การต่อเรือและเรดาร์ 
ที่ถือเป็นจุดแข็งของอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ภาครัฐยังมีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนา 
และภาคอุตสาหกรรม เพ่ือให้เกิดเป็นระบบนิเวศที่มีการประสานความร่วมมือและแลกเปลี่ยนแนวความคิด 
กันอย่างใกล้ชิด ส าหรับสาธารณรัฐเกาหลีมีการผลักดันให้การวิจัยและพัฒนาเป็นเครื่องมือในการเติมเต็ม
ช่องว่างด้านเทคโนโลยีในสาขาที่ยังขาด ราชอาณาจักรสวีเดน รัฐบาลให้ความส าคัญอย่างมากกับประเด็น 
ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี ส่งผลให้มีการลงทุนสนับสนุนการวิจัยในกลุ่มของเทคโนโลยีชั้นสูง ด้วยอัตราส่วนของ
งบประมาณภาครัฐจ านวนมาก ส่งผลให้ราชอาณาจักรสวีเดนเป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี 
ป้องกันประเทศมาอย่างยาวนานและต่อเนื่อง มียุทโธปกรณ์ที่สามารถส่งออกได้เป็นจ านวนมาก ส่วนรัฐบาล 
สหราชอาณาจักร จัดสรรงบประมาณเพ่ือใช้ในการวิจัยและพัฒนาคิดเป็นร้อยละ 2.5 ของ GDP 

 (3)  นโยบายส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ในอุตสาหกรรม 
ป้องกันประเทศ 
   เพ่ือเป็นการส่งเสริม SME และกระตุ้นการเข้ามามีส่วนร่วมในอุตสาหกรรม 
ป้องกันประเทศ รัฐบาลสามารถก าหนดนโยบายและมาตรการที่เอ้ืออ านวยต่อผู้ประกอบการ เช่น การผ่อนปรน 
เรื่องเสียภาษีด้วยมาตรการลดหย่อนภาษี หรือการสนับสนุนเชิงพ้ืนที่ในการก่อตั้งสถานที่ประกอบการ 
อาคารหรือโรงงาน ตลอดจนการผลักดันให้เข้าไปแข่งขันและร่วมอยู่ในห่วงโซ่อุปทาน  
 ในเครือรัฐออสเตรเลีย รัฐบาลมีศูนย์ให้บริการค าแนะน าและช่วยเหลือ
ผู้ประกอบการ SME ด้านการส่งออก มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ  
ได้น าเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่แก่กลุ่มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งมีหน่วยงานคอยจับคู่
ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการและหน่วยงานผู้ใช้ เพ่ือลดต้นทุนให้แก่ SME ส่วนรัฐบาล
เนเธอร์แลนด์ มีการจัดท าฐานข้อมูลรายชื่อผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการรับการสนับสนุนด้ านการตลาด 
ในการเป็นสะพานเชื่อมไปสู่กลุ่มลูกค้าในประเทศ คือ กระทรวงกลาโหม และลูกค้าอ่ืน ๆ ในทวีปยุโรป 
และในสาธารณรัฐเกาหลี มีการส่งเสริมให้ SME สามารถเข้าสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ มีการก าหนด
เป้าหมายที่จะให้ SME มีการเติบโตจนสามารถแข่งขันในตลาดสากลได้ 

 (4)  นโยบายน าภาคอุตสาหกรรมสู่ห่วงโซ่อุปทานโลก (Global Supply Chain) 
   การเข้าไปมีกิจกรรมในกระบวนการผลิตของห่วงโซ่อุปทานโลกนับว่า 

มีความส าคัญต่อความยั่งยืนของอุตสาหกรรม รัฐบาลจ าเป็นต้องมีการส่งเสริมการเชื่อมโยงให้ผู้ประกอบการ
สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้ ซึ่งในเครือรัฐออสเตรเลีย 
มีโครงการ Global Supply Chain Program ท าหน้าที่ส่งเสริมการเข้าไปเป็นส่วนร่วมในห่วงโซ่อุปทานโลก
และยังมีหน่วยงาน Defence Export Unit ที่รับผิดชอบด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม 
ป้องกันประเทศเพ่ือการส่งออกโดยเฉพาะ ส่วนในรัฐอิสราเอล อุตสาหกรรมป้องกันประเทศถือว่า 
เป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตยุทโธปกรณ์เพ่ือประจ าการในประเทศแล้ว ยังสามารถส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ  
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ได้ถึงร้อยละ 70 ซึ่งอัตราส่วนที่สูงนี้ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการด าเนินการส่งเสริมของรัฐบาล ในราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ รัฐบาลก าหนดเงื่อนไขให้คู่สัญญาการจัดซื้อจัดหายุทโธปกรณ์จากต่างประเทศ จัดสรรการผลิต
หรือการขึ้นรูปชิ้นงานให้ SME ภายในประเทศไปด าเนินการและสามารถส่งออกสินค้าที่ผลิตไปยังต่างประเทศได้ 
ในขณะที่รัฐบาลสเปนมีบัญชีรายชื่อกลุ่มผู้ประกอบการที่มีความพร้อม เพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์และส่งเสริม
การขายไปยังต่างประเทศ 

  (5)  นโยบายการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
   อุตสาหกรรมป้องกันประเทศเป็นหนึ่งอุตสาหกรรมที่ต้องอาศัยเทคโนโลยี 

และแรงงานที่มีทักษะสูง ดังนั้น รัฐบาลจ าเป็นที่จะต้องมีแผนการสร้างทรัพยากรมนุษย์ ทั้งในด้านของ
การศึกษาและพัฒนาทักษะเพ่ือมารองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมด้านนี้ ดังเช่นในเครือรัฐออสเตรเลีย  
มีโครงการ Skilling Australia’s Defence Industry ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาทักษะแรงงานเพ่ือป้อนเข้าสู่
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศด้วยการสนับสนุนทุนการศึกษาและพัฒนาทักษะที่จ าเป็น ในขณะที่โครงการ  

Industry Skilling Program Enhancement เป็นการด าเนินการร่ วมกันระหว่ างสถาบันการศึกษาและ
อุตสาหกรรมในการสร้างเครือข่ายเพ่ือวางรากฐานให้แก่นักเรียนและนักศึกษาที่สนใจประกอบอาชีพ 
ในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ส่วนในสหราชอาณาจักรรัฐบาลมีมาตรการพัฒนาการศึกษาและทักษะของ
บุคลากรในสาขาวิศวกรรมศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 

  (6)  นโยบายการชดเชย (Offset)  
   นโยบายการชดเชย (Offset) เป็นแนวทางปฏิบัติที่ใช้หลักการทางเศรษฐศาสตร์

สาขาหนึ่งที่เรียกว่าเศรษฐศาสตร์ด้านการป้องกันประเทศ (Defence Economics) ที่หลายประเทศในโลก
น ามาประยุกต์ใช้ก าหนดเป็นเงื่อนไขการค้าที่มีการประกาศใช้อย่างเปิดเผยเป็นทางการและเป็นที่เข้าใจในเวที
การค้าระดับโลก นโยบายนี้ถือเป็นเรื่องใหม่ในกลุ่มประเทศที่ด้อยพัฒนาหรือก าลังพัฒนา ทั้งนี้ หัวใจส าคัญ 
ของนโยบายนี้ คือ การสร้างอ านาจต่อรองทางเศรษฐกิจกับบริษัทหรือประเทศผู้ขายยุทโธปกรณ์ที่ว่า 
เมื่อจะท าการจัดหายุทโธปกรณ์จากต่างประเทศที่ต้องใช้งบประมาณจ านวนมาก จึงเป็นการเสียดุล 
ทางการค้า ดังนั้น ทางบริษัทผู้ขายต้องชดเชยการเสียดุลการค้ากลับมายังประเทศผู้ซื้อในรูปแบบต่าง ๆ ตามมูลค่า
เป็นสัดส่วนขั้นต่ าตามที่รัฐบาลผู้ซื้อเป็นผู้ก าหนดเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าสัญญาการซื้อขายนั้ น นับเป็น 
การสร้างเงื่อนไขเฉพาะทางกฎหมาย การชดเชยโดยทั่วไปอยู่ในรูปของการถ่ายทอดเทคโนโลยี การลงทุน
ร่วมกับรัฐหรือภาคเอกชนของประเทศผู้ซื้อ การเปิดสายการผลิตชิ้นส่วน การร่วมมือวิจัยพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
เทคโนโลยีป้องกันประเทศขั้นสูง จนเกิดการจ้างงานด้วยแรงงานที่มีทักษะภายในประเทศขนาดใหญ่ 
ที่จะยกระดับเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เกิดผลประโยชน์ ส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพองค์วัตถุ องค์บุคคล ให้อยู่ในระดับสูงขึ้น 
ทั้งยังรองรับการพ่ึงพาตนเอง ลดการขาดดุลจากการน าเข้าจากต่างประเทศ และพัฒนาไปสู่การส่งออกสินค้า 
ที่สร้างรายได้เข้าประเทศอย่างยั่งยืน 

  ในปัจจุบันนโยบายชดเชย ถูกน ามาใช้ในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศ 
ที่ก าลังพัฒนา โดยชื่อเรียกมีการเปลี่ยนแปลงเป็น Industry Participation Program เพ่ือให้สะท้อนถึง
วัตถุประสงค์ของนโยบาย แต่ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติยังคงยึดถือตามแนวคิดเดิมเป็นรากฐาน โดยตัวอย่างของ
ประเทศท่ีมีนโยบายชดเชย ได้แก่ สาธารณรัฐเกาหลี สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ราชอาณาจักร
เนเธอร์แลนด์ รัฐอิสราเอล สาธารณรัฐตุรกี เป็นต้น หากพิจารณาตัวอย่างนโยบายชดเชยของสาธารณรัฐเกาหล ี
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ที่ก าหนดให้การจัดหาที่มีมูลค่าสัญญาตั้งแต่ 10 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 350 ล้านบาท บริษัทผู้ขาย
จะต้องท าการชดเชยขั้นต่ าที่ค านวณออกมาเป็นมูลค่าร้อยละ 50 ของวงเงินในสัญญาจัดหา เช่น โครงการจัดซื้อ
อากาศยานแบบ F-16 จากบริษัท Lockheed Martin (สหรัฐอเมริกา)  

  โดยนโยบายชดเชยของสาธารณรัฐเกาหลีก าหนดให้มีการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและให้ความร่วมมือในการพัฒนาเครื่องบินฝึกแบบ T-50 ที่จ าหน่ายไปยังลูกค้าในหลายประเทศ 
รวมถึงประเทศไทยและสาธารณรัฐอินโดนีเซียโดยด าเนินการชดเชยในรูปแบบของการร่วมทุนและร่วมผลิต  
โดยรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีลงทุนร้อยละ 70 บริษัท KAI ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในสาธารณรัฐเกาหลีลงทุน
ร้อยละ 17 และท่ีเหลือร้อยละ 13 บริษัท Lockheed Martin (สหรัฐอเมริกา) เป็นผู้ลงทุน 

  2) ข้อเสนอของคณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) ด้านการเสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 

  คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) เป็นองค์กรที่ริเริ่มร่างกฎหมาย 
และเสนอให้คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรป และรัฐสภายุโรป (ในกรณีส่วนใหญ่) พิจารณาให้ความเห็นชอบ  
และน ากฎหมาย/กฎระเบียบการจัดสรรงบประมาณ และนโยบายของสหภาพยุโรปไปปฏิบัติ เสนอให้มีการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยเสนอแผนปฏิบัติงาน (Action Plan)  
ให้เป็นไป ดังนี้ 

 (1)  สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา 
   คณะท างานด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เล็งเห็นถึงความส าคัญ 

ของการวิจัยและพัฒนาว่ามีความส าคัญต่อขีดความสามารถในการป้องกันประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาประเทศสมาชิก
ยังคงพ่ึงพาเทคโนโลยีจากพันธมิตร จึงมีความจ าเป็นที่รัฐบาลประเทศสมาชิกต้องจัดสรรงบประมาณในอัตราส่วน 
ที่เหมาะสมเพ่ือเติมเต็มช่องว่างด้านขีดความสามารถของกองทัพ และยกระดับของการแข่งขันในตลาด
ยุทโธปกรณ์ เนื่องจากข้อมูลในปี พ.ศ. 2557 ของสถาบันวิจัยสันติภาพนานาชาติสตอกโฮล์ม จัดล าดับส่วนแบ่ง
ทางการตลาดที่สหภาพยุโรป ถือครองในขณะนั้น คิดเป็นร้อยละ 27.89 โดยอยู่ในอันดับที่สองรองจาก
สหรัฐอเมริกาที่มีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 36.01 นอกจากนี้ การวิจัยและพัฒนาจะน าไปสู่ความเป็นเอกภาพ 
ในการก าหนดนโยบายด้านการป้องกันประเทศจากอิทธิพลทางการเมืองของประเทศผู้สนับสนุนยุทโธปกรณ์ 
อีกด้วย 

  (2)  ส่งเสริมอุตสาหกรรม SME บริษัท Startup และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมนี้ 
เพราะถือว่าเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญส าหรับการสร้างผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ขึ้นมา และยังมีส่วนส าคัญ 
ต่อการพัฒนาในเชิงพ้ืนที่ 

 (3)  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
   สหภาพยุโรป (European Union: EU) มีโครงการ Sector Skills Alliances 

จัดตั้งขึ้นเพ่ือพัฒนาบุคลากรในกลุ่มที่มีแรงงานฝีมือและทักษะสูง เพ่ือป้อนเข้าสู่สาขาอุตสาหกรรมหลัก 
โดยในกลุ่มของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนั้น เป็นอุตสาหกรรมที่มีความเฉพาะทางด้านเทคโนโลยี 
การพัฒนาบุคลากรจึงขาดความต่อเนื่อง ทั้งที่ เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ส่งผลให้  
ไม่เกิดการดึงดูดแรงงานเข้ามาประกอบอาชีพเท่าที่ควร โครงการนี้จึงก าหนดสาขาทักษะที่ต้องการของตลาด
ขึ้นมา เพ่ือให้สถาบันการศึกษาน าไปวางแผนการพัฒนาฝีมือและทักษะแรงงาน เตรียมคนเพ่ือรองรับการพัฒนา
อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ก าลังจะเกิดขึ้น 
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  3) รายงานการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
  กลุ่มประเทศในเครือคณะมนตรีความร่วมมือ เ พ่ือรัฐ อ่าวอาหรับ (Gulf 
Cooperation Council: GCC) โดยบริษัทที่ปรึกษา คือ บริษัท Oliver Wyman เป็นหนึ่งในบริษัทที่ปรึกษา 
ชั้นน ารายหนึ่งของโลก จัดท าเอกสารวิเคราะห์การพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในกลุ่มประเทศในเครือ
คณะมนตรีความร่วมมือเพ่ือรัฐอ่าวอาหรับ มีสมาชิกก่อตั้ง ได้แก่ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย รัฐคูเวต  
รัฐสุลต่านโอมาน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ รัฐกาตาร์ และราชอาณาจักรบาห์เรน โดยวิเคราะห์ว่าหากกลุ่มประเทศ
คณะมนตรีความร่วมมือแห่งรัฐอ่าวอาหรับจะปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจครั้งประวัติศาสตร์ จากการ 
ที่เคยอาศัยอุตสาหกรรมน้ ามันในการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศ แล้วน ารายได้ไปใช้ในการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ 
จากต่างประเทศ ซึ่ งมูลค่าของการน าเข้ายุทโธปกรณ์ของ 6 ประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือ 
แห่งรัฐอ่าวอาหรับรวมกันในปี พ.ศ. 2558 คิดเป็นมูลค่ากว่า100,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ ดังนั้น 
การที่ประเทศลูกค้ารายใหญ่ในตลาดยุทโธปกรณ์จะก้าวไปสู่การเป็นประเทศผู้ผลิตยุทโธปกรณ์ได้นั้น จ าเป็นต้อง
ด าเนินการ ดังนี้ 

 (1)  การสนับสนุนของรัฐบาล 
    การสนับสนุนของรัฐบาลถือเป็นหัวใจแห่งความส าเร็จในการพัฒนา
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ทั้งในบริบทของการก าหนดนโยบาย การวางโครงสร้างพื้นฐาน การออกมาตรการ
และการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน ตลอดจนการท าหน้าที่การน าสินค้าและบริการ  
ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไปสู่ตลาดสากล ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่ผู้น ารัฐ 
ท าการปฏิรูประบบอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ในปี พ.ศ. 2557 ด้วยการสถาปนา Emirates Defense Industries 
Company (EDIC) ที่ผนวกหน่วยงานและองค์กรที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่  Mubadala Development Company, 
Tawazun Holding และ Emirates Advanced Investments Group เข้าไปอยู่ภายใต้การบริหารของ EDIC  
  การด าเนินการในลักษณะนี้จะช่วยกระตุ้นให้การพัฒนาเทคโนโลยีเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว มีการพัฒนาแรงงานทักษะสูง รวมถึงการส่งเสริมการส่งออกและการสานสร้างความร่วมมือกับผู้ผลิต 
รายใหญ่ในตลาด อีกหนึ่งตัวอย่างได้แก่ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ โดยในยุคก่อตั้งอุตสาหกรรมนั้น ท าได้เพียง 
การผลิตยุทโธปกรณ์พ้ืนฐาน แต่รัฐบาลยังคงเดินหน้าท าหน้าที่ส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศจนสามารถ
ผลิตยุทโธปกรณ์ใช้ในราชการในประเทศได้แล้ว ยังสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้หลายรายการ อาทิ 
เฮลิคอปเตอร์โจมตี ระบบป้องกันภัยทางอากาศ จรวดต่อสู้รถถัง จรวดแบบอากาศสู่อากาศ และปืนใหญ่ 
อัตตาจร เป็นต้น 
   (2)  ผลักดันนโยบายชดเชยให้ถูกน าไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม 
     การประกาศใช้นโยบายชดเชยเพียงล าพังไม่สามารถท าให้เกิดผลผลิต 
เป็นรูปธรรมได ้หากไม่มีการน านโยบายไปใช้ในทางปฏิบัติ หากพิจารณาจากประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือ
เพ่ือรัฐอ่าวอาหรับแล้ว พบว่า 4 ใน 6 ประเทศสมาชิก มีการออกนโยบายชดเชย แต่ถึงแม้ว่ารัฐบาลประเทศ
เหล่านี้จะมีการจัดซื้อยุทโธปกรณ์จากต่างประเทศมูลค่ามหาศาล แต่ก็ไม่สามารถน านโยบายชดเชยมาใช้ 
ให้เกิดผลประโยชน์ที่จะช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้เจริญและเข้มแข็งขึ้นได้ ดังที่ปรากฏ
ให้เห็นได้จากรัฐคูเวต ที่เริ่มประกาศใช้นโยบายชดเชยในปี พ.ศ. 2535 แต่ไม่สามารถแสวงผลแปลงงบมูลค่า 
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การชดเชยให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรม ในขณะที่ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย
จัดซื้ออากาศยานแบบ Eurofighter Typhoons มูลค่า 8 พันล้านเหรียญสหรัฐ แต่ทั้งนี้ การชดเชยอยู่ใน
รูปแบบของการสร้างโรงงานน้ าตาล โรงกลั่นน้ ามัน โรงงานผลิตยาและโรงบ าบัดน้ ามัน ส่งผลให้เกิด 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้ถ่ายทอดไปยังอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมไม่เกิด
ประโยชน์เท่าที่ควร แต่หากท าการเปรียบเทียบกับสาธารณรัฐตุรกทีี่ประกาศใช้นโยบายนี้เป็นกลไกสู่การพัฒนา
อุตสาหกรรมในช่วงปี พ.ศ. 2513 มีการประสานงานกับกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อยุทโธปกรณ์  
โดยก าหนดให้มีความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนากองทัพ แผนจัดหาและแผนพัฒนาอุตสาหกรรม พร้อมกับ 
มีการก าหนดสาขาของเทคโนโลยีเป้าหมายที่ต้องการมุ่งเน้นเป็นกรณีเร่งด่วน เช่น อากาศยาน อาวุธน าวิถ ี
และการพัฒนาซอฟต์แวร์โดยผ่านการถ่ายทอดเทคโนโลยี และการร่วมลงทุนจากบริษัทชั้นน า เช่น Lockheed 
Martin ซึ่งในปัจจุบันสาธารณรัฐตุรกีได้กลายเป็นหนึ่งในประเทศผู้ส่งออกยุทโธปกรณ์รายหลักของโลก 
  (3)  สร้างแรงงานทักษะสูงและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้วยการรับถ่ายทอด
เทคโนโลยี 
    รายงานฉบับนี้ให้ข้อเสนอให้รัฐบาลประเทศสมาชิกคณะมนตรีความร่วมมือ 
เพ่ือรัฐอ่าวอาหรับ ริเริ่มโครงการสร้างแรงงานทักษะสูงและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีแผนงานระยะยาว
ส าหรับการรับถ่ายทอดเทคโนโลยีจากประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น สหรัฐอเมริกา หรือ  สหราชอาณาจักร 
โดยเฉพาะทรัพยากรมนุษย์ด้านสะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics 
Education: STEM Education) ซ่ึงจะต้องมีคุณวุฒิและทักษะที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการซึมซับเทคโนโลยี
และองค์ความรู้ที่ได้รับถ่ายทอด 
     (4)  ส่งเสริมผู้ประกอบการภายในประเทศ รวมถึงบริษัท Startup สู่การเป็น 
OEM และขีดความสามารถในการผลิตเพ่ือการส่งออกส าหรับผู้ประกอบการ SME และบริษัท Startup  
ที่ช่วงเวลาแรกของการด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ จ าเป็นต้องได้รับการสนับสนุนและส่งเสริม
จากภาครัฐ จนกระท่ังมีศักยภาพที่สูงขึ้นและมีแรงงานทักษะสูงมากขึ้น มีฐานลูกค้าที่ม่ันคงและขยายตัวเพ่ิมขึ้น
อย่างคงที่ มีขีดความสามารถด้านการผลิตที่ได้มาตรฐานได้รับการยอมรับในระดับสากลจนยกระดับขึ้น  
เป็น OEM จากบริษัทชั้นน าที่น าไปสู่ความร่วมมือและเป็นสะพานเชื่อมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่คุณค่า  
ในระดับสากลได้ เช่น บริษัท Mubadala ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ที่มีความร่วมมือกับบริษัท Boeing  
ในการรับงานผลิตชิ้นส่วนอากาศยานโดยสารแบบ Boeing 777 คิดเป็นมูลค่าสูงถึง 2,500 ล้านเหรียญสหรัฐ 
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ส่วนที่ 2 ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยของมติคณะรัฐมนตร ีเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 
 2.1 แผนระดับที่ 1: ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 – 258026  
  2.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

1)  เป้าหมาย   
   เพ่ือบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัย และมี
ความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน ไปจนถึงระดับความมั่นคงของมนุษย์ และทุกมิติ 
ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ ไปกับ
การป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความม่ันคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และท่ีอาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไข
ปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศ  
เพ่ือนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือมุ่ งที่จะเอ้ืออ านวยประโยชน์ 
ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนด 
โดยมีเป้าหมายส าคัญ ได้แก่  
   (1) ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข  
   (2) บ้านเมืองมคีวามมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ  
   (3) กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง  
   (4) ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับ 
โดยประชาคมระหว่างประเทศ และ  
   (5) การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

2)  ประเด็นยุทธศาสตร์  
   การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 

3)  การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ 
  นโยบายและเป้าหมายการด าเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
ในด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (พ.ศ. 2564 – 2580) สนับสนุนกรอบแนวคิดความมั่นคง 
แบบองค์รวม โดย สทป. จะมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ให้สามารถเพ่ิมและพัฒนา
ศักยภาพของประเทศในด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่สอดคล้องกับความต้องการ โดยด าเนินการร่วมกับ
กระทรวงกลาโหม หน่วยงานอ่ืนของรัฐ และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มีขีดความสามารถในด้าน
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยจะท าให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ได้แก่ กองทัพ 
หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ความมั่นคง ซึ่งมีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วน
ร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
 

                                        
26 ประกาศ เร่ือง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2680) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 82 ก วันที่ 13 ตุลาคม 2561 
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  2.1.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

1)  เป้าหมาย 
        เพ่ือยกระดับประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว  
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยจ าเป็นต้องปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจทั้งระบบ
เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันและส่งผลให้เกิดการยกระดับรายได้ และในขณะเดียวกันการพัฒนาดังกล่าวจะต้องส่งผลให้
ความเหลื่อมล้ าลดลง ดังนั้น การพัฒนาประเทศในระยะต่อไป จ าเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยจะต้องสร้าง
เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจใหม่ที่จะช่วยยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งการพัฒนาในช่วง 20 ปี
ข้างหน้า จะมุ่งเน้นการวิจัย พัฒนานวัตกรรม และน าเทคโนโลยีใหม่มาปรับใช้และต่อยอดภาคการผลิตและ
บริการในปัจจุบัน เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ และสร้างมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการ 
ในปัจจุบันไปสู่ภาคการผลิตและบริการใหม่ที่มีศักยภาพ การพัฒนารูปแบบการค้าให้สอดรับกับเทคโนโลยี  
ที่เปลี่ยนแปลงไป การส่งเสริมให้เกิดสังคมผู้ประกอบการ การพัฒนาทักษะและความสามารถของแรงงาน  
โดยมีเป้าหมายส าคัญ ได้แก่  
   (1) ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
        (2) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

2)  ประเด็นยุทธศาสตร์ 
         (1) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  
   (2) โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 

3)  การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
   อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานและหลักประกัน
ทางด้านความมั่นคงของประเทศต่อความพร้อมรบของกองทัพในด้านยุทโธปกรณ์และขีดความสามารถในการ
พ่ึงพาตนเอง และสามารถพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์ โดย สทป. จะด าเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ 
ตามพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2562 ในการด าเนินการศึกษาค้นคว้าและพัฒนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศ รวมถึงการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการท าให้เกิดโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่ส าคัญ เช่น เขตเศรษฐกิจพิเศษ หรือพ้ืนที่ที่เหมาะสม เพ่ือประกอบกิจการอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศ ทีจ่ะส่งผลให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม 
หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน โดยจะท าให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน ทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ เป้าหมายในการท าให้ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว และเป้าหมาย 
ในการท าให้ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น ซึ่งมีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 1) รายได้
ประชาชาติการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศและการกระจายรายได้  2) ผลิตภาพการผลิต
ของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 3) การลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา และ 4) ความสามารถ 
ในการแข่งขันของประเทศ  
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   อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากยุทธศาสตร์ชาติที่มีประเด็นที่เกี่ยวข้องโดยตรง ทั้ง 2 ด้าน
แล้ว สทป. ยังมีส่วนสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอีกจ านวน 1 ด้าน คือ ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ดังนี้ 
  2.1.3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
   1) เป้าหมาย 
    เป้าหมายการพัฒนาที่เน้นการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส ผ่านการมีหน่วยงานภาครัฐที่มีโครงสร้างและภารกิจที่เหมาะสม และวัฒนธรรม  
การท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ของส่วนรวม เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม  
ในการด าเนินการบริการสาธารณะ ตรวจสอบการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนอื่น ๆ ตลอดจน
ด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสังคมได้อย่างเหมาะสม โดยเป้าหมายที่ส าคัญ ดังนี้ 

    (1)  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม 
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  

    (2)  ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
    (3)  ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ 
    (4)  กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 
   2) ประเด็นยุทธศาสตร์ 

  (1) ภาครัฐยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ 
ทีส่ะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

  (2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายและ
เชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

  (3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

  (4) ภาครัฐมีความทันสมัย 
  (5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก  

มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 
  (6) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (7) กฎหมายทีมี่ความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และเท่าท่ีจ าเป็น 
  (8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

3)  การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
    สทป. จะด าเนินการทบทวนการจัดโครงสร้างและระบบการบริหารของ สทป. ให้มี

เอกภาพในการบริหารงาน สามารถบูรณาการระบบงาน เงิน คนกับหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน ได้อย่าง

คล่องตัวสอดคล้องกับนโยบายของรัฐและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป มีการสรรหาบุคลากรที่มีสมรรถนะสูง 

มาปฏิบัติงาน การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ที่ทันสมัยมาช่วยในการปฏิบัติงาน  

การบริหารและการด าเนินงานด้วยความโปร่งใส รวมถึงการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิม
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ประสิทธิภาพและสร้างให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงาน ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ 

และแนวคิดในการปฏิรูปประเทศ ท าให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนา

ระบบการบริหารจัดการภาครัฐในส่วนที่เกี่ยวข้อง ตามท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

 2.2 แผนระดับที่ 2  
  2.2.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ27ประเด็นความม่ันคง  

   1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
    (1) เป้าหมายที่ 1: ประเทศชาติมีความมั่นคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน 
    (2) เป้าหมายที่ 2: ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุขดีขึ้น 
    (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
     สทป. จะบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมในด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

ป้องกันประเทศ เพ่ือให้ถูกน าไปใช้ในการพัฒนาให้ประเทศมีความมั่นคง ปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อย
ได้อย่างแท้จริง สามารถน าเทคโนโลยีป้องกันประเทศไปใช้ในการแก้ไขปัญหาเดิมและป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่
เกิดข้ึน รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานด้านความม่ันคง บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งในและ
ต่างประเทศ และพัฒนาปรับปรุงกลไกการบริหารจัดการและขับเคลื่อนงานด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศ ให้เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอ่ืน ๆ ในการที่จะขับเคลื่อนไปได้ตาม
ทิศทางและเป้าหมายที่ก าหนด 
   2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ: การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญกับ 
ภัยคุกคามที่กระทบต่อความม่ันคงของชาติ 
    (1)  แนวทางการพัฒนา  

 พัฒนาระบบงานข่าวกรองแบบบูรณาการ เพ่ือเสริมสร้าง พัฒนา และ
บูรณาการขีดความสามารถของระบบงานข่าวกรอง หน่วยงานข่าวกรอง และประชาคมข่าวกรองในประเทศ 
ให้ทันสมัยทันสถานการณ์ ทั้งด้านศักยภาพของบุคลากร ยุทโธปกรณ์ เทคโนโลยี และระบบข้อมูลขนาดใหญ่ 
สามารถครอบคลุมการใช้งานได้อย่างครบถ้วนและต่อเนื่อง มีการบูรณาการข้อมูลและน าผลผลิตด้านข่าวกรอง
ไปใช้ในการบริหารจัดการปัญหาและความมั่นคงของชาติในทุกมิติและทุกด้าน รวมทั้งให้มีการเสริมสร้าง  
ความร่วมมือกับภาคประชาชนในรูปแบบประชารัฐและประชาคมข่าวกรองต่างประเทศ อย่างแน่นแฟ้น 

 พัฒนาศักยภาพของประเทศด้านความมั่นคง มุ่งจัดท าแผนพัฒนา 
และผนึกก าลังทรัพยากร รวมถึงขีดความสามารถทั้งปวงของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ทั้งภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ที่มีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม ชัดเจน สอดคล้องกับการบริหารราชการยุคใหม่
ที่มุ่งเน้นความคล่องตัว พร้อมให้มีการพัฒนาระบบทหารกองประจ าการอาสาสมัครอย่างเหมาะสมและ
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป สามารถรับมือกับภัยคุกคามได้ทุกมิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับ
ความรุนแรง 

 พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ปรับปรุงนโยบาย แนวทาง ระบบ กลไกการบริหารจัดการ ตลอดถึงแผนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน  
                                        
27 ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2680) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 51 ก  
  วันที ่18 เมษายน 2562 
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มีประสิทธิภาพครอบคลุม และพร้อมรองรับภัยทุกประเภททั้งในปัจจุบันและอนาคต ผลักดันให้ทุกภาคส่วน 
มีการฝึกร่วมกันในทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่องจริงจังจนสามารถปฏิบัติได้จริง เสริมสร้างความร่วมมือกัน 
อย่างบูรณาการของทุกภาคส่วน ทั้งภายในและภายนอกประเทศ ให้มีประสิทธิภาพชัดเจนเป็นรูปธรรม 
ยกระดับการแบ่งปันข้อมูลทรัพยากร การพัฒนาเทคโนโลยี และการฝึกอบรมให้ทุกส่วนรู้จักและเข้าใจขั้นตอน
การปฏิบัติต่าง ๆ อย่างแท้จริงสามารถสนับสนุนการบริหารจัดการได้ทุกรูปแบบ ตั้งแต่ในระดับชาติไปจนถึง
ระดับท้องถิ่น ตลอดถึงพัฒนาปรับปรุงกฎหมายและกระบวนการที่เกี่ยวข้องให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับ
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป 
    (2)  เป้าหมายของแผนย่อย 

 หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองท างานอย่างมีประสิทธิภาพ
เพ่ิมข้ึน และแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติมีความทันสมัยและปฏิบัติได้จริง 

 กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงมีความพร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญ 
ภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกมิติ และทุกระดับความรุนแรง  
    (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บทฯ 

    สทป. ศึกษา ค้นคว้า วิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  
เพ่ือน าไปสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมทั้งด าเนินการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผ่านกระบวนการส่งเสริมและสนับสนุนในการฝึกอบรม  
การค้นคว้าวิจัย การเผยแพร่องค์ความรู้ การพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศ ตลอดจนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา และ
ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ และเป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศให้แก่
กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานของรัฐเพ่ือใช้ในการก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยีป้องกันประเทศเพ่ือที่ประเทศไทยจะมีเทคโนโลยีป้องกันประเทศและระบบอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศในระดับที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของเหล่าทัพและทัดเทียมกับนานาประเทศได้ โดยจะท า
ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญกับภัยคุกคามที่กระทบต่อ 
ความมั่นคงของชาติ ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง โดยการมีส่วนท าให้กองทัพและ
หน่วยงานด้านความมั่นคงมีความพร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบ ทุกมิติ และทุกระดับความรุนแรง 
ซึ่งมีตัวชี้วัดที่เก่ียวข้อง ได้แก่ อันดับดัชนีสันติภาพโลก และอันดับดัชนีชี้วัดความสุขของประชากรไทย 
        2.2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 
   1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

    (1) เป้าหมายที่  1 : การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขา
อุตสาหกรรม และบริการ 

  (2) เป้าหมายที่ 2: ผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการเพิ่มข้ึน 
  (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
   สทป. จะด าเนินการและร่วมกับหน่วยงานอ่ืนของรัฐ และภาคเอกชน ในการ

สร้างระบบนิเวศหรือสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ให้อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เช่น การร่วมลงทุนกับ
ผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศในการผลิตและขายยุทโธปกรณ์ หรือการให้บริการทางวิชาการ 
และทางเทคนิค ให้กับหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ การพัฒนาบุคลากร การสร้าง
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นวัตกรรม การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบต่าง ๆ และการลงทุน ในโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ า เป็น รวมถึง 
การต่อยอดจากฐานอุตสาหกรรมและบริการเดิมที่มีความเข้มแข็ ง และสร้างโอกาสให้ทุกอุตสาหกรรม 
ในการปรับตัวและสร้างศักยภาพใหม่ เช่น อุตสาหกรรมด้านยานยนต์ เพ่ือให้อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
ได้เติบโตเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักของเศรษฐกิจไทย สร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ของตนเอง ลดการพ่ึงพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศ และเป็นผู้น าของอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศที่ประเทศไทยมีศักยภาพในระดับภูมิภาคและระดับโลก 
   2)  แผนย่อยของแผนแม่บทฯ: อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ 

  (1)  แนวทางการพัฒนา  
 โดยต่อยอดพัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศไทยที่มีความ

เข้มแข็งให้เป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในเชิงเศรษฐกิจที่ครอบคลุมหลากหลายมิติทั้งอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดการภัยพิบัติ อุตสาหกรรมที่ส่งเสริมความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์  อุตสาหกรรมด้านพลังงาน 
ที่มีมูลค่าเพ่ิม อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การผลิตยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ทางการทหาร  รวมทั้ง
อุตสาหกรรมที่เป็นเทคโนโลยีสองทางเพ่ือลดการพ่ึงพาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศและ
พัฒนาต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมส่งออกต่อไป  

 สนับสนุนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศตามระดับ
ความสามารถทั้งกลุ่มที่มีศักยภาพอยู่แล้ว และกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น โดยอาศัยกลไกความร่วมมือภาครัฐและ
เอกชน ตลอดจนมาตรการสนับสนุนต่าง ๆ ที่เอ้ือและส่งเสริมให้มีการลงทุนเพ่ือสร้างฐานการผลิตในประเทศไทย  

 สร้างและพัฒนาบุคลากรส าหรับอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ  
เพ่ือตอบสนองความต้องการด้านบุคลากรทั้งของภาครัฐและเอกชน และสนับสนุนให้ผู้เชี่ยวชาญจาก
ต่างประเทศให้เข้ามาท างานในอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม  

 สนับสนุนการสร้างเครือข่ายและคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมความมั่นคง 
ของประเทศ และเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกเพ่ือเพ่ิมช่องทางในการตลาด รวมทั้งสร้างระบบนิเวศและ
ปรับปรุงกลไกที่เอ้ือต่อการผลิตและส่งออก โดยเฉพาะยุทโธปกรณ์ ยุทธภัณฑ์ทางการทหาร และอุตสาหกรรม
ที่เป็นเทคโนโลยีสองทาง เพ่ือให้เกิดอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศที่รองรับเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องในอนาคต  

 สนับสนุนและเปิดโอกาสในการแสวงหาช่องทางการตลาดใหม่ ๆ ทั้งตลาด 
ในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาดในประเทศ ด้วยการกระตุ้นและสร้างความตระหนักในการใช้
ผลิตภัณฑ์ และบริการของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศทั้งในภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ และ
อุตสาหกรรม ให้ยกระดับมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทั่วทั้งประเทศ 
    (2)  เป้าหมายของแผนย่อย  

 อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศมีการขยายตัวเพิ่มข้ึน 
 การส่งออกของอุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศเพ่ิมข้ึน 

   (3)  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท    
    เสริมสร้างความเข้มแข็งต่ออุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ให้มีความพร้อม 
ในการด าเนินการโดยมุ่งเน้นไปในการพัฒนางานวิจัยพัฒนาและการสร้างนวัตกรรมที่สามารถตอบสนอง  
ความต้องการ สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรส าหรับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ การก าหนดมาตรการส่งเสริม
ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศภายในประเทศเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็ง การสร้างเครือข่าย 
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อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ส่งเสริมให้มีการลงทุนด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมไปถึงการแสวงหา
ช่องทางการน าผลงานด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศไปสู่การด าเนินการเชิงพาณิชย์ เพ่ือให้เกิดอัตรา 
การขยายตัวของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และอัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรม
ความมั่นคงของประเทศ โดยจะท าให้บรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ  
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยการมีส่วนท าให้
อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศมีการขยายตัวเพ่ิมขึ้น และท าให้เกิดการส่งออกของอุตสาหกรรม 
ความมั่นคงของประเทศเพ่ิมขึ้น ซึ่งมีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อัตราการขยายตัวของอุตสาหกรรมความมั่นคง
ของประเทศ และอัตราการขยายตัวของมูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 
 2.2.3 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
   1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 

  (1) เป้าหมายที่ 1: การเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษทั้งหมดเพ่ิมข้ึน 

  (2) เป้าหมายที่ 2: การลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษท้ังหมดได้รับการยกระดับ 
  (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
   การด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ นี้ จะสอดคล้องกับ 

การด าเนินการของ สทป. เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต โดย สทป. จะด าเนินการศึกษา พัฒนา ร่วมมือและประกอบกิจการอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) หรือพ้ืนทีท่ี่เหมาะสม 
ซึ่งในภาพรวมจะส่งผลให้เกิดการเจริญเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด
เพ่ิมข้ึน  
   2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ: การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

  (1) แนวทางการพัฒนา  
 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่ง และสาธารณูปโภคที่ส าคัญ 

เพ่ือให้สามารถท างานได้อย่างรวดเร็ว และต่อยอดโครงสร้างพ้ืนฐานทุกระบบให้เชื่อมโยงเข้าสู่พ้ืนที่เศรษฐกิจ 
เพ่ือรองรับความต้องการลงทุน กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องจากการพัฒนาเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออกได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

 พัฒนาสนามบิน อู่ตะเภาเป็นสนามบินหลักของเขตพัฒนาพิเศษ 
ภาคตะวันออก และเพ่ิมขีดความสามารถในการรองรับสินค้าและประสิทธิภาพการบริหารจัดการของท่าเรือ 
แหลมฉบัง ท่าเรือมาบตาพุดและท่าเรือสัตหีบ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย 

 ส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษ รวมทั้งเขตส่งเสริม
เศรษฐกิจพิเศษเพ่ือให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงให้สามารถ
สร้างเทคโนโลยีได้ด้วยตนเอง และเกิดการสะสมทุนทางเทคโนโลยี ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
และประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม 

 พัฒนาศักยภาพและคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวทั้ งเชิงประวัติศาสตร์ 
และวัฒนธรรมเชิงนิเวศและอนุรักษ์ เชิงสุขภาพ แหล่งท่องเที่ยวทางศิลปวิทยาการ แหล่งท่องเที่ยว  
เพ่ือนันทนาการ รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวสร้างใหม่ พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาเส้นทาง กิจกรรม
ท่องเที่ยว จัดพ้ืนที่เพ่ือการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ จัดการพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อมเพ่ือการสร้างบรรยากาศที่ดี
ส าหรับการท่องเที่ยวในพื้นที่ 3 จังหวัดของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
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 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
ส าหรับการท าวิจัยต่อยอดเพ่ือขยายผลงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ และพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และศูนย์บริการ 
รวมทั้งจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอน และฝึกอบรม ต่อยอดโครงสร้างพ้ืนฐานให้เป็นแหล่งสนับสนุน 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการให้บริการวิเคราะห์ทดสอบของภูมิภาคอาเซียน 

 พัฒนาเมืองในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกให้ เป็นเมืองอัจฉริยะ 
ที่มีความน่าอยู่และทันสมัยระดับนานาชาติ เป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนการลงทุนและเศรษฐกิจ 
สอดคล้องกับนโยบายขับเคลื่อนเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
    (2) เป้าหมายของแผนย่อย 

 การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ิมขึ้น 
 การลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

    (3)  การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท 
     สทป. จะร่วมลงทุนกับหน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชนในกิจการ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศในพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) 
หรือพ้ืนที่ที่เหมาะสม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
ซึ่งจะส่งผลในภาพรวมให้เกิดการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และเกิดการขยายตัวของผลิตภัณฑ์
มวลรวมของพ้ืนที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกเพ่ิมขึ้น ซึ่งมีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ อัตราการขยายตัวของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งหมด และมูลค่าการส่งเสริมการลงทุนในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจ
พิเศษทั้งหมด  
   อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่มีประเด็น 
ที่เกี่ยวข้องโดยตรง ทั้ง 3 ประเด็นแล้ว สทป. ยังมีส่วนสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ จ านวน 3 ประเด็น ได้แก่ 1) ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 2) ประเด็นการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม และ 3) ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้ 
 2.2.4 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
   1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
    (1) เป้าหมายที่ 1: บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใช้บริการ 
    (2) เป้าหมายที่ 2: ภาครัฐมีการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน านวัตกรรม 
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

    (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
    สทป. มีการด าเนินการที่จะต้องปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายในต่าง ๆ เช่น  
การบริหารจัดการภาครัฐตามแบบของ PMQA 4.0 (Public Sector Management Quality Award) การน า
ระบบดิจิทัลมาใช้ปรับปรุงระบบงานให้เข้าสู่การบริหารงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ภายใต้นโยบายรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) เพ่ือรองรับการให้บริการกับกระทรวงกระทรวงกลาโหม หน่วยงานของรัฐ 
และภาคเอกชน การด าเนินงานด้านระบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ซึ่งมีขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับ
กระบวนการวิจัยและพัฒนา และการให้บริการและองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีป้องกันประเทศและ ISO 
17020 ซึ่งมีขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบและรับรองผลการทดสอบผลิตภัณฑ์ โดยจะท าให้สามารถบรรลุ
เป้าหมายของแผนแม่บทตามที่กล่าวมาได้ ซึ่งมีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระดับความพึงพอใจในคุณภาพ 
การให้บริการของภาครัฐ และดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดล าดับขององค์การสหประชาชาติ 
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   2)  แผนย่อยของแผนแม่บทฯ: แผนย่อยการปรับสมดุลภาครัฐ 
   (1) แนวทางการพัฒนา  
    พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพ่ืออ านวยความสะดวกในการให้บริการ
ประชาชน โดยภาครัฐจัดสรรรูปแบบบริการให้มีความสะดวก มีการเชื่อมโยงหลายหน่วยงานแบบเบ็ดเสร็จ  
ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของผู้รับบริการ รวมทั้งอ านวยความสะดวกทางการค้า 
การลงทุน และการด าเนินธุรกิจ พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ตั้งแต่ต้น 
จนจบกระบวนการและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลอย่างคุ้มค่า มีความรวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่ายน้อย 
ลดข้อจ ากัดทางกายภาพ เวลา พ้ืนที่และตรวจสอบได้ ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล ปรับวิธีการท างาน
จาก “การท างานตามภารกิจที่กฎหมายก าหนด” เป็น “การให้บริการที่ให้ความส าคัญกับผู้รับบริการ” 
ปรับปรุงวิธีการท างานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาบริการภาครัฐที่มีคุณค่าและได้มาตรฐานสากล โดยเปลี่ยนจาก
การท างานด้วยมือเป็นการท างานบนระบบดิจิทัลทั้งหมด เชื่อมโยงและบูรณาการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภาครัฐเข้าด้วยกันเสมือนเป็นองค์กรเดียว มีการพัฒนาบริการเดิมและสร้างบริการใหม่ที่เป็นพลวัตสอดคล้อง
เหมาะสมกับสถานการณ์และขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจ และผู้ใช้บริการ และ 
เปิดโอกาสให้เสนอความเห็นต่อการด าเนินงานของภาครัฐได้อย่างสะดวก ทันสถานการณ์ 
   (2) เป้าหมายของแผนย่อย  
    งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น  
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท 
    สทป. จะร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ มีระบบการบริหารจัดการ 
ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ให้การบริหารงานของ สทป. เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีความพร้อมที่จะปรับตัวให้ทัน 
ต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การน านวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ  
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลมาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้
กับมาตรฐานสากล 
  3) แผนย่อยของแผนแม่บท: แผนย่อยการบริหารจัดการการเงินการคลัง 
   (1) แนวทางการพัฒนา  
    จัดท างบประมาณตอบสนอง ต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้
งบประมาณเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหน่วยงานทั้ง
ในภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพ้ืนที่ และภารกิจอ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถด าเนินการ
ได้ตามเป้าหมายของแต่ละแผนงาน/โครงการ และเป้าหมายร่วม ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ สอดคล้องกับ
สถานการณ์และความเร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกัน 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาในทุก ๆ มิติอย่างยั่งยืน 
   (2) เป้าหมายของแผนย่อย 
    หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ  
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   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท 
    สทป. จะด าเนินการจัดสรรให้มีบริการและประโยชน์สาธารณะเพ่ือให้เกิด 
การพัฒนาและการขับเคลื่อนประเทศในด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดย สทป. 
จะด าเนินการภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง มีความสามารถในการรักษาเสถียรภาพทางการเงินการคลัง 
บริหารและจัดการการเงินการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้จ่ายในจ านวนที่เหมาะสม อย่างโปร่งใส โดยที่
ประชาชนและภาคส่วนอ่ืน ๆ สามารถตรวจสอบการใช้จ่ายของ สทป. ได้ทุกขั้นตอน และมีมาตรการ 
ทางเศรษฐกิจ การเงิน และการค้าที่เท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงประเทศ 
  4) แผนย่อยของแผนแม่บท: แผนย่อยการปรับสมดุลภาครัฐ 
   (1) แนวทางการพัฒนา  
    เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินการบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม ก าหนดความสัมพันธ์และการพัฒนาบทบาทในฐานะของหุ้นส่วน 
การพัฒนาในการด าเนินภารกิจที่ส าคัญระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และ
การสนับสนุนให้ภาคีการพัฒนาต่าง ๆ โดยเฉพาะชุมชน เอกชน ในรูปแบบโมเดลประชารัฐ มาร่วมด าเนินการ
ในบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ โดยจัดให้มีการตรวจสอบความซ้ าซ้อน การวิเคราะห์และ
ทบทวนภารกิจของภาครัฐให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือก าหนดภารกิจหลักที่ให้ภาครัฐ
ด าเนินการ 
   (2) เป้าหมายของแผนย่อย 

 เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ 

และกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม  

 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะ และสร้างความทันสมัย 

ในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน  

   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท 
    สทป. จะเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของ สทป. ทั้งในด้านการปรับขนาด
ของ สทป. และโครงสร้างให้เหมาะสมกับภารกิจด้านการก ากับดูแลการให้บริการ ในกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ 
ให้ชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน ส่งเสริมประชาชนให้ได้มีส่วนร่วม และมีการกระจายอ านาจการบริหารจัดการ 
ให้หน่วยงานขึ้นตรงหรือภายใต้การก ากับดูแลของ สทป. และมีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล โดยค านึงถึง
บทบาทในเชิงพ้ืนที่รูปแบบการให้บริการสาธารณะ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานให้เกิดความยั่งยืน 
  4) แผนย่อยของแผนแม่บท: แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
   (1) แนวทางการพัฒนา 
    พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้ เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กร 
ขีดสมรรถนะสูง” สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล รองรับ
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนและทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยการน านวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาให้มีการน าข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการพัฒนานโยบาย  
การตัดสินใจ การบริหารจัดการ การให้บริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเชื่อมโยงการท างาน
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และข้อมูลระหว่างองค์กรทั้งภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ ก าหนดนโยบายและการบริหารจัดการ 
ที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง น านวัตกรรม
เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลมาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนา
ข้อมูลภาครัฐเปิดให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง แบ่งปัน และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและสะดวก รวมทั้ง
น าองค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้และปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและ
ออกแบบระบบการบริหารงานใหม่ ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อบริบท
การเปลี่ยนแปลงได้ในทุกมิติ ไม่ยึดติดกับการจัดโครงสร้างองค์การแบบราชการ และวางกฎเกณฑ์มาตรฐาน
กลางอย่างตายตัว 
   (2) เป้าหมายของแผนย่อย 
    ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว  
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท 
    สทป. จะพัฒนาให้มีระบบบริหารงานที่ทันสมัยสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง
ของโลกยุคปัจจุบัน ท าให้การปฏิบัติงานของ สทป. เปลี่ยนแปลงไป โดยไม่เพียงแต่ต้องปฏิบัติให้แล้วเสร็จ
เท่านั้น แต่ต้องปฏิบัติโดยรวดเร็ว ถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นเลิศ ซึ่งนวัตกรรม เทคโนโลยี 
ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบวิธีปฏิบัติราชการแบบดิจิทัล และสอดคล้องกับไทยแลนด์ 4.0  
  5) แผนย่อยของแผนแม่บท: แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
   (1) แนวทางการพัฒนา 
    ปรับปรุงกลไกในการก าหนดเป้าหมายและนโยบายก าลังคนในภาครัฐให้มี
มาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการบริหารก าลังคนให้มี
ความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพ่ิมความยืดหยุ่นคล่องตัวให้กับหน่วยงานภาครัฐในการบริหารทรัพยากรบุคคล
ในทุกขั้นตอนควบคู่ไปกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้หลักระบบคุณธรรม ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผนก าลังคน รูปแบบการจ้างงาน การสรรหา การคัดเลือก การแต่งตั้ง เสริมสร้าง
ความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมอย่างแท้จริง 
   (2) เป้าหมายของแผนย่อย 
    บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรมมีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ  
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท 
    บุคลากรของ สทป. ต้องด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด 
และให้อ านาจไว้เพ่ือการปฏิบัติภารกิจของ สทป. ในด้านต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
และการพัฒนาประเทศตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ สทป. จ าเป็นต้องทบทวน พัฒนาและปรับปรุงระบบ กลไกและ
วิธีการบริหารงานบุคคลในปัจจุบัน ตลอดจนออกแบบและปรับปรุงการบริหารและพัฒนาบุคลากรของ สทป. 
ในทุกมิติเพ่ือสร้างและพัฒนาบุคลากรของ สทป. ให้เป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึก  
มีความสามารถสูง มีภาวะผู้น า มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่  มีทักษะ การปฏิบัติงานที่ทันสมัยและทันต่อ 
การเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นมืออาชีพ มีจรรยาบรรณ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ตามหลักการแห่งวิชาชีพ 



 

  นโยบายและเป้าหมายการด าเนนิงานของสถาบันเทคโนโลยีป้องกนัประเทศในด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศ (พ.ศ. 2564 – 2580)  43 

 

 2.2.5 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
   1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
    (1) เป้าหมาย: ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  (2) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
    สทป. จะบริหารงานด้วยความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการ
สร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรของ สทป. ให้เกิดขึ้น รวมทั้ง
สร้างจิตส านึกและค่านิยมของบุคลากรของ สทป. ให้เกิดความตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ 
ทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการ
สอดส่อง เฝ้าระวัง ให้ข้อมูล แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการด าเนินงานของ สทป. โดยได้รับความ
คุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ 
  2)  แผนย่อยของแผนแม่บทฯ: แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (1) แนวทางการพัฒนา 

 ปลูกและปลุกจิตส านึ กการ เป็ นพลเมืองที่ ดี  มี วัฒนธรรมสุ จริ ต 
และการปลูกฝังและหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ 

 ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ มีความ 
ใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 

 พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตน 
เป็นแบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 

 ปรับ “ระบบ” เพ่ือลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ 
 ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เ อ้ือต่อการลดการใช้ดุลพินิจ 

ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
   (2) เป้าหมายของแผนย่อย 

 ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต  
 คดีทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง 

   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท 
    สทป. จะพัฒนากลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็ง 
และมีประสิทธิภาพในระดับบุคคลและระดับองค์กร โดยสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้บุคลากรมีความตื่นตัว
และละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ สทป. 
สอดส่องเฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและร่วมตรวจสอบการด าเนินการของ สทป. ตามความเหมาะสม พร้อมทั้งสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร และก าหนดมาตรการให้ สทป. มีการด าเนินงาน
อย่างโปร่งใส เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม ความสุจริต ความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และเป็นธรรม รวมถึงการลงโทษ
ผู้กระท าผิดกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและรวดเร็วเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
เพ่ือให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
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  3)  แผนย่อยของแผนแม่บทฯ: แผนย่อยการปราบปรามการทุจริต 
   (1) แนวทางการพัฒนา 

 เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต 
 ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต 

   (2) เป้าหมายของแผนย่อย 
    การด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท 
    สทป. จะเพ่ิมประสิทธิภาพ การด าเนินงานของกระบวนการและกลไก 
การปราบปรามการทุจริตของ สทป. โดยการปรับกระบวนการท างานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบ
ดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการท างานด้านการปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากล และเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และพัฒนา  
การจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยการจัดท าระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้  
ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผู้ เชี่ยวชาญของหน่วยงานต่าง ๆ  
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
 2.2.6 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม  
   1) เป้าหมายระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ 
    (1) เป้าหมายที่ 1: ความสามารถในการแข่งขันด้านโครงสร้างฐานทางเทคโนโลยี 
และด้านโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศเพ่ิมสูงขึ้น 
    (2) เป้าหมายที่ 2: มูลค่าการลงทุนวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศเพ่ิมข้ึน 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทฯ 
   การด าเนินงานของ สทป. มุ่งเน้นงานวิจัย ศึกษา และพัฒนานวัตกรรม 
เป็นการด าเนินการภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น
ความมั่นคง และแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันและแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตเป็นหลัก ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมาย  
ตามแผนแม่บทฯ นี้ จึงเป็นความสอดคล้องในทางอ้อม แต่สามารถมีส่วนร่วมในการตอบสนองเป้าหมาย 
ทั้ง 2 ตามที่กล่าวมาแล้วได้ด้วย 
  2) แผนย่อยของแผนแม่บทฯ: แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ด้านเศรษฐกิจ 
   (1) แนวทางการพัฒนา 

 พัฒนาเกษตรสร้างมูลค่า โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์
นวัตกรรมในภาคการเกษตรเป้าหมายของประเทศ 

 พัฒนาอุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ 

 พัฒนาบริการแห่งอนาคต โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้
นวัตกรรมในภาคบริการเป้าหมายของประเทศ 
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   (2) เป้าหมายของแผนย่อย 
 ภาคอุตสาหกรรมการผลิตและบริการ สร้างมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้นจากการวิจัย

และนวัตกรรมส่งผลให้เกิดการขยายตัวเพ่ิมข้ึนจากปัจจุบัน 
 วิสาหกิจในกลุ่มเป้าหมายด้านเศรษฐกิจที่มีนวัตกรรมเพ่ิมข้ึน 

   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท 
    สทป. จะมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของ
กระทรวงกลาโหม และของประเทศ ยกระดับผลิตภาพการผลิตด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ศักยภาพของ
ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและบริการที่สามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง โดยส่งเสริมให้ภาคเอกชน
มีบทบาทน า รวมทั้งการสร้างเครือข่ายร่วมกับภาคการศึกษาทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ ตลอดจนการ
ด าเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน คุณภาพ และการบริการวิเคราะห์ทดสอบที่เป็นที่ยอมรับตามข้อตกลง
ระหว่างประเทศเพ่ือให้สามารถรองรับความจ าเป็นของอุตสาหกรรมและบริการของไทยในการส่งมอบสินค้า
และบริการที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานระหว่างประเทศ 
  3) แผนย่อยของแผนแม่บท: แผนย่อยการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านองค์ความรู้พื้นฐาน 
   (1) แนวทางการพัฒนา  

 พัฒนาองค์ความรู้พ้ืนฐานและเทคโนโลยีฐาน โดยการส่งเสริมการวิจัย 
พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานและเทคโนโลยีฐาน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 
การแข่งขันในสาขาที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบหรือมีศักยภาพสูง รวมทั้งน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอด 
ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

 พัฒนาองค์ความรู้พ้ืนฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ โดยการส่งเสริม
การวิจัย พัฒนา และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาองค์ความรู้พ้ืนฐานทางสั งคมและความเป็นมนุษย์  
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ของประเทศ รวมทั้งน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอด 
ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 

 พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการโดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา และ
ประยุกต์ ใช้นวัตกรรม เพ่ือสร้างองค์ความรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการในด้านที่ประเทศไทยมีศักยภาพ 
แต่ละสาขา รวมทั้งเชื่อมโยงให้เกิดเครือข่ายและการน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
   (2) เป้าหมายของแผนย่อย 
    ประเทศไทยมีขีดความสามารถของเทคโนโลยีฐานทั้ง 4 ด้าน ทัดเทียม
ประเทศท่ีก้าวหน้าในเอเชีย 
   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท 
    สทป. จะด าเนินการสร้างองค์ความรู้พ้ืนฐาน การสะสมองค์ความรู้ การต่อยอด
ไปสู่การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ การต่อยอดไปสู่นวัตกรรมทางเศรษฐกิจ และการสร้างนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศเพ่ือให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถน าไปใช้ประโยชน์โดยตรง โดยการส่งเสริมการวิจัย พัฒนา 
และประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาความรู้พ้ืนฐานและเทคโนโลยี พ้ืนฐาน การใช้นวัตกรรมในการพัฒนา
องค์ความรู้ พ้ืนฐานทางสังคมและความเป็นมนุษย์ สร้างองค์ความรู้และความเป็นเลิศทางวิชาการ  
ในด้านที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถการแข่งขันในสาขาที่ประเทศไทยมี
ความไดเ้ปรียบหรือมีศักยภาพสูง รวมทั้งน าไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 
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  4) แผนย่อยของแผนแม่บท: แผนย่อยด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
   (1) แนวทางการพัฒนา  

 พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพ่ือบูรณาการระบบวิจัยและ นวัตกรรม 
ของประเทศ โดยให้มีหน่วยงานเท่าที่จ าเป็น มีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน  

 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้านวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ าเป็นต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ส าคัญ 

 พัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบที่เป็นที่ยอมรับ 
ตามข้อตกลงระหว่างประเทศและสอดรับกับความจ าเป็นของอุตสาหกรรมปัจจุบัน 

 ส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยพัฒนา การออกแบบและ
วิศวกรรม รวมทั้งการพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์ 

 การเพ่ิมจ านวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือผลิต  
(เชิงปริมาณ) และพัฒนาศักยภาพ (เชิงคุณภาพ) ของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติให้เพียงพอทั้งภาคการผลิต บริการ สังคมและชุมชน 

 การพัฒนามาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย โดยมุ่งเน้นการก าหนด 
มาตรการหลักเกณฑ์ในการด าเนินงานวิจัยซึ่งตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม 
   (2) เป้าหมายของแผนย่อย 

 จ านวนโครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จ าเป็น 
ต่อการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน 

 สัดส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเพ่ิมข้ึน 

   (3) การบรรลุเป้าหมายตามแผนย่อยของแผนแม่บท 
 สทป. จะพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัย เพ่ือบูรณาการระบบวิจัยและ

นวัตกรรมของ สทป. โดยให้มีหน่วยงานเท่าที่จ าเป็น มีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน  
 สทป. จะพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกด้าน

เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่จ าเป็นต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ที่ส าคัญ รวมทั้งแนวทางการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศของ สทป. ภายใต้กรอบเงื่อนไข กฎหมาย
เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ โดย  
การสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน โดยบูรณาการความสามาร ถ 
ของนักวิจัยภายใต้สังกัดต่าง ๆ เพื่อท างานวิจัยด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 

 สทป. จะพัฒนามาตรฐาน ระบบคุณภาพ และการวิเคราะห์ทดสอบซึ่งเป็นที่
ยอมรับตามข้อตกลงของประเทศและระหว่างประเทศและสอดรับกับความจ าเป็นของอุตสาหกรรมปัจจุบัน  
เพ่ือพัฒนาเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพ่ือให้สามารถส่งมอบสินค้าและบริการ 
ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานระหว่างประเทศ หรือความต้องการเฉพาะที่ผู้ซื้อก าหนด อันจะ
ท าให้สินคา้และบริการนั้นสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก 
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 สทป. จะส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยพัฒนา การออกแบบ 
และวิศวกรรม รวมทั้งการพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์ โดยด าเนินงานในลักษณะของการเป็นหุ้นส่วน  
ระหว่างผู้ใช้เทคโนโลยี ผู้ให้บริการเทคโนโลยี ทั้งในภาครัฐและเอกชน กับกลุ่มนักวิจัย และบูรณาการความ
เชี่ยวชาญกับหน่วยงานอ่ืน ๆ ได้อย่างคล่องตัว รวมทั้งใช้กลไกความร่วมมือกับต่างประเทศ และสร้างมาตรการจูงใจ
ผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศและต่างประเทศเพ่ือร่วมกันวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชั้นแนวหน้า ให้มีความทันสมัย  
สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีในอนาคต ตอบสนองความต้องการของประเทศได้อย่างทันท่วงทีและ
สามารถใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์เพ่ือเพ่ิมระดับผลิตภาพ ลดต้นทุน เกิดผลตอบสนองต่อการลงทุนสูง และมี
ผลการวิจัยตามความต้องการของอุตสาหกรรมได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 สทป. จะการเพ่ิมจ านวนและคุณภาพบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือผลิต  
(เชิงปริมาณ) และพัฒนาศักยภาพ (เชิงคุณภาพ) ของบุคลากรวิจัยและนวัตกรรมของประเทศในด้านเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติให้เพียงพอทั้งภาคการผลิต บริการ สังคมและ
ชุมชน เพ่ือรองรับการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วยการวิจัยและนวัตกรรม และเตรียม
ความพร้อมส าหรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

 สทป. จะพัฒนาหรือด าเนินการตามมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัยของ 
สทป. โดยมุ่งเน้นการก าหนด มาตรการหลักเกณฑ์ในการด าเนินงานวิจัยซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและ
หลักวิชาการที่เหมาะสม มาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับนักวิจัย มาตรฐาน
ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินข้อเสนอการวิจัย มาตรฐานการเผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ 
มาตรฐานการจัดสรรสิทธิประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้จากการวิจัย จรรยาวิชาชีพวิจัยและแนวทาง
ปฏิบัติ และจริยธรรมส าหรับผู้ประเมินโครงการวิจัย ผลงานวิชาการ และผลงานวิจัย 

 2.2.7 แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19  
พ.ศ. 2564 – 256528 

  1) เป้าหมาย 
  (1) คนสามารถยังชีพอยู่ได้ มีงานท า  
  (2) กลุ่มเปราะบางได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึง 
  (3) สร้างอาชีพและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่น  
  (4) เศรษฐกิจประเทศฟ้ืนตัวเข้าสู่ภาวะปกติ 
  (5) มีการวางรากฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ 

  2) แนวทางการพัฒนา 
  (1) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ 

 การส่งเสริมการจ้างงาน 
 การช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
 การกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจไปยังหัวเมืองหลักในภูมิภาคและเมืองรอง 

                                        
28 ประกาศส านกันายกรัฐมนตรี เร่ือง การประกาศแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19  
พ.ศ. 2564 – 2565 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 305 ง วันที่ 30 ธันวาคม 2563 
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 (2) การยกระดับขีดความสามารถของประเทศเพ่ือรองรับการเจริญเติบโต 

อย่างยั่งยืนในระยะยาว (Future Growth) 

 อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร 

 การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และเน้นคุณภาพ 

 การเกษตรมูลค่าสูง 

 อุตสาหกรรมอาหาร 

 อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 

   (3) การพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของคน (Human Capital) 
 การยกระดับทักษะ ปรับทักษะ และส่งเสริมการเรียนรู้ 

 การขยายและพัฒนาระบบหลักประกันทางสังคม 

 การเสริมสร้างความมั่นคงทางสุขภาพ 

   (4) การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการฟ้ืนฟูและพัฒนา
ประเทศ (Enabling Factors) 

 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ 

 การปรับปรุงกฎหมายและส่งเสริมภาครัฐดิจิทัล 

 การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม 

 การเสริมสร้างความมั่นคงและบริหารจัดการความเสี่ยง 

 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและภาคีการพัฒนา 

  3) การบรรลุค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

   เมื่อพิจารณากรอบแนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์

แล้ว จะเห็นได้ว่า สทป. มิได้มีส่วนรับผิดชอบโดยตรง แต่สามารถมีส่วนร่วมในการด าเนินการให้บรรลุ 

ค่าเป้าหมายได้ เช่น  

 การส่งเสริมการจ้างงาน การช่วยเหลือและพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลาง

และขนาดย่อม (SMEs) และการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจไปยังหัวเมืองหลักในภูมิภาคและเมืองรอง  

ซึ่งจะเกิดจากการร่วมลงทุนของ สทป. กับภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ตามนโยบายและเป้าหมายด้านที่ 2   

 การยกระดับขีดความสามารถของประเทศในด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม

ป้องกันประเทศเพ่ือรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว (Future Growth) ซึ่งจะเกิดจาก 

การร่วมลงทุนของ สทป. กับภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ตามนโยบายและเป้าหมายด้านที่ 2   

 การพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของคน โดยการยกระดับทักษะ 

ปรับทักษะ และส่งเสริมการเรียนรู้ ของบุคลากรในด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ  

ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตามนโยบายและเป้าหมายด้านที่ 3 



 

  นโยบายและเป้าหมายการด าเนนิงานของสถาบันเทคโนโลยีป้องกนัประเทศในด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศ (พ.ศ. 2564 – 2580)  49 

 

 การปรับปรุงและพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการฟ้ืนฟูและพัฒนาประเทศ 

(Enabling Factors) โดยการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจใหม่ เช่น  

การประกอบกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือพ้ืนที่ที่เหมาะสม  

ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตามนโยบายและเป้าหมายด้านที่ 2  

 การพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมในด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกัน

ประเทศ ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตามนโยบายและเป้าหมายด้านที่ 1 

 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเครือข่ายและภาคีการพัฒนาในด้านเทคโนโลยี

และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาตามนโยบายและเป้าหมายด้านที่ 4 

 2.2.8 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)29 
                 2.2.8.1 วัตถุประสงค์ 
   1) วัตถุประสงค์ที่ 1.3: เพ่ือให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ มีเสถียรภาพ และ
มีความยั่งยืน สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรม  
ทีเ่ข้มข้นมากขึ้น สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า 
   2) วัตถุประสงค์ที่ 1.5: เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ทันสมัย และมีการท างานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 
   3) วัตถุประสงค์ที่  1.7: เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง 
(Connectivity) กับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน าและสร้างสรรค์ 
  2.2.8.2 เป้าหมายรวม 
   1) เป้าหมายรวมที่ 2.3: ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ 
   2) เป้าหมายรวมที่ 2.5: มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย 
สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดี และเพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย  
   3) เป้าหมายรวมที่ 2.6: มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ 
ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน  
  2.2.8.3 ยุทธศาสตร์ที่ 3: การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
   1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 

 เป้าหมายที่ 1: เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพ ประชาชนมีความ

เป็นอยู่และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 เป้าหมายที่ 2: การลงทุนภาครัฐและเอกชนขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 

 เป้าหมายที่ 3: พัฒนาภาคส่งออกให้ขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญใน

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 

 เป้าหมายที่ 4: เพ่ิมผลิตภาพการผลิตของประเทศ 

                                        
29 ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอนที่ 115 ก วันที่ 30 ธันวาคม 2559 



 

  นโยบายและเป้าหมายการด าเนนิงานของสถาบันเทคโนโลยีป้องกนัประเทศในด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศ (พ.ศ. 2564 – 2580)  50 

 

 เป้าหมายที่ 5: รักษาเสถียรภาพของการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

 เป้าหมายที่ 6: เพ่ิมการลงทุนจากความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชน

ในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ 

 เป้าหมายที่ 7: ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น 

 เป้าหมายที่ 8: ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น 

   2) แนวทางการพัฒนา 
 แนวทางการพัฒนาที่  3 . 2 : การ เสริ มสร้ า งและพัฒนาขี ด

ความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ มุ่งเน้นการสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่า

ระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน เพ่ือยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 

สร้างรายได้และกระจายรายได้สู่คนในชุมชนอย่างทั่วถึงอันจะน ามาซึ่งความเข้มแข็งของทั้งเศรษฐกิจในภาพรวม

และเศรษฐกิจฐานรากตามหลักการพัฒนาที่ยั่งยืน 

  2.2.8.4 ยุทธศาสตร์ที่ 5: การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
สู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน 
   1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 

เป้าหมายที่  5 : ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคาม  

ทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ 

   2) แนวทางการพัฒนา 
 แนวทางการพัฒนาที่ 3.2: การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกัน

ประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามท้ังการทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ พัฒนาอุตสาหกรรม

ป้องกันประเทศ โดยเสริมสร้างการวิจัยและพัฒนาควบคู่ไปกับการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และ

มิตรประเทศในการสร้างองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนาอาวุธ

ยุทโธปกรณ์และยุทธภัณฑ์ พร้อมทั้งส่งเสริมนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศโดยหน่วยงานภาครัฐ 

  2.2.8.5 ยุทธศาสตร์ที่ 8: การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
   1) เป้าหมายระดับยุทธศาสตร์ 

 เป้าหมายที่ 1: เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ 

 เป้าหมายที่ 2: เพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี

และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

   2) แนวทางการพัฒนา 
 แนวทางการพัฒนาที่ 3.1: เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและ

ผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 

 แนวทางการพัฒนาที่ 3.2: พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการ

ทางเทคโนโลยี 
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 แนวทางการพัฒนาที่ 3.3: พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนา 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  

  2.2.9 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565)30 
 1) นโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 14 ด้านการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องกัน

ประเทศ ซึ่งรองรับวัตถุประสงค์แห่งชาติในเรื่องพัฒนาศักยภาพการเตรียมความพร้อมของชาติในการเผชิญกับ
ภาวะสงครามและวิกฤตการณ์ความมั่นคงอย่างมีเอกภาพ และรองรับวัตถุประสงค์แห่งชาติในเรื่องการ
เสริมสร้างศักยภาพของกองทัพในการป้องกันประเทศสนับสนุนภารกิจที่ไม่ใช่การสงคราม และสามารถผนึกก าลัง
ของกองทัพกับทุกภาคส่วนในการเผชิญกับภัยคุกคามด้านการป้องกันประเทศในทุกรูปแบบ 

 2) แผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ รองรับนโยบายความม่ันคงแห่งชาติที่ 14: 
การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 

 3) เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหาร 
 4) ตัวช้ีวัด  
  (1) ความส าเร็จในการเตรียมกองทัพรองรับภัยคุกคามทางทหารตามแผนของ

กองทัพที่ก าหนด  
 (2) ความส าเร็จของระบบก าลังส ารองและระบบสรรพก าลังตามแผนที่ก าหนด 

   5) กลยุทธ์  
    กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ มาตรฐานทางทหาร กิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพลังงานทหาร เพ่ือสร้างหลักประกัน
ให้แก่กองทัพบนพื้นฐานการพ่ึงพาตนเอง โดยบูรณาการขีดความสามารถของทุกภาคส่วน มุ่งเน้นการสนับสนุน
ให้ภาคเอกชนสามารถท าการผลิตเพ่ือใช้ในราชการและเพ่ือการพาณิชย์ 
 

2.3 แผนระดับที่ 3 ที่เกี่ยวข้อง  
แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 ของกระทรวงกลาโหม ซึ่ งมี 

ความเกี่ยวข้องกับ สทป. เนื่องจาก สทป. เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ภายใต้ 
การก ากับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งการจัดท านโยบายและเป้าหมายการด าเนินงาน  
ของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศในด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ จะต้อง
จัดท าให้สอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายของกระทรวงกลาโหม แผนปฏิบัติ
ราชการของกระทรวงกลาโหมจึงถูกน ามาใช้เป็นแนวทางในการจัดท านโยบายและเป้าหมายฯ ฉบับนี้ด้วย  

 
 
 
 

                                        
30 ประกาศ เร่ือง นโยบายและแผนระดับชาติว่าดว้ยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 136 ตอนที่ 124 ก  
  วันที ่22 พฤศจกิายน 2562 
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1) แผนปฏิบัติราชการเรื่องการปฏิบัติการทางทหารเพื่อรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติ 
  (1)  เป้าหมาย 

  ประเทศมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทางทหารที่อาจเกิดจากความขัดแย้ง  
อันเนื่องมาจากปัญหาเขตแดนและพ้ืนที่อ้างสิทธิทับซ้อนทั้งทางบกและทางทะเล รวมทั้งมีศักยภาพทางทหาร 
ที่มุ่งไปสู่ความทัดเทียมกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีระดับความพร้อมของกองทัพ ร้อยละ 80 
  (2) ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย 

  ระดับความพร้อมของกองทัพไทย เพ่ือมุ่งไปสู่การปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศ  
และการแก้ไขปัญหาของชาติในมิติต่าง ๆ ตามแผนที่ก าหนด 

 (3) แนวทางการพัฒนา 
  แนวทางการพัฒนาที่ 8 ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกัน

ประเทศมาตรฐานทางทหาร กิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพลังงานทหาร เพ่ือสร้างหลักประกัน
ให้แก่กองทัพบนพ้ืนฐาน การพ่ึงพาตนเอง โดยบูรณาการขีดความสามารถของทุกภาคส่วน มุ่งเน้นการสนับสนุน 
ให้ภาคเอกชนสามารถท าการผลิตเพ่ือใช้ในราชการและเพ่ือการพาณิชย์ 
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ส่วนที่ 3 สาระส าคัญนโยบายและเป้าหมายการด าเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศในด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (พ.ศ. 2564 - 2580) 
 3.1 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้ก้าวไปสู่อุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศในอนาคต สามารถแข่งขัน รวมทั้งลดการพ่ึงพาหรือน าเข้ายุทโธปกรณ์จากต่างประเทศ และสร้าง
รายได้ให้กับประเทศในด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยการปรับปรุงสภาพแวดล้อม  
ด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้เอ้ืออ านวยต่อ สทป. และภาคเอกชนในการด าเนินกิจการอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศ รวมทั้งการส่งเสริมให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศอย่างเป็นระบบ  ตั้งแต่ 
การศึกษาวิจัย การพัฒนา การผลิต และการน ามาใช้ประโยชน์  และเพ่ือปรับเปลี่ยนสถานะของประเทศไทย 
จากการเป็นผู้ซื้อมาเป็นผู้วิจัย ผู้พัฒนา และผู้ผลิตเพ่ือการใช้งานภายในประเทศและการส่งออกต่อไป 
 

 3.2 นโยบายและเป้าหมายการด าเนินงานของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
  ในด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (พ.ศ. 2564 – 2580) 

จากการด าเนินงานของ สทป. ในห้วงที่ผ่านมา การพิจารณาสภาพแวดล้อมทางด้าน
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยและกระทรวงกลาโหม การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
การศึกษาปัญหาและอุปสรรคและปัจจัยแห่งความส าเร็จ การศึกษากรอบแนวความคิดที่ส าคัญ โดยเฉพาะ
ยุทธศาสตร์ชาติ และการศึกษานโยบายด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของต่างประเทศ รวมถึงกรอบ
วัตถุประสงค์ หน้าที่และอ านาจที่  สทป. ได้รับเพ่ิมเติมตามพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  
พ.ศ. 2562 นั้น ท าให้ สทป. สามารถก าหนดเป็นนโยบายและเป้าหมายการด าเนินงานของสถาบันเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศในด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ จ านวน 5 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

  3.2.1 ด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
และด าเนินการอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่อง เพื่อน าไปสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ  

   นโยบาย/แนวทางการด าเนินการ 
   สทป. ร่วมบูรณาการกับเหล่าทัพ และกระทรวงกลาโหมรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งในประเทศและต่างประเทศพิจารณาศักยภาพด้านผลกระทบ ศักยภาพด้านความคุ้มค่าทั้งทางเศรษฐกิจและ
ความมั่นคง และศักยภาพที่จะส่งมอบผลงาน รวมถึงการร่วมบูรณาการก าหนดความต้องการด้านยุทโธปกรณ์
ของเหล่าทัพและกระทรวงกลาโหม และก าหนดล าดับความส าคัญเร่งด่วนของเทคโนโลยีเป้าหมาย ตลอดจน
โครงการต่าง ๆ ซึ่งจะต้องอาศัยการคาดการณ์เทคโนโลยีในอนาคต จัดท าเป็นฐานข้อมูล ทั้งในภาพรวม 
และรายสาขาเฉพาะที่พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และเป็นแนวทาง  
ในการวางแผนการท างานของทั้งภาครัฐและเอกชน ส าหรับความส าคัญหลัก คือ ให้มุ่งเน้นที่การวิจัย 
และพัฒนาเพ่ือสนองตอบผู้ใช้งาน และในส่วนของความส าคัญล าดับรอง คือ การสนองตอบความต้องการ 
ของภาคพลเรือน หรือเทคโนโลยีที่ใช้ได้สองทาง (Dual-use Technology) 
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  เนื่องด้วยทรัพยากร งบประมาณ และบุคลากรมีอยู่อย่างจ ากัด จึงจ าเป็นต้องม ี
กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนเพ่ือสร้างหลักประกันในการน าผลผลิตจากการวิจัยและพัฒนาเหล่านี้ไปใช้งาน 
สามารถท าให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและชัดเจน โดยมีคุณภาพและเวลาส่งมอบที่เหมาะสม ทั้งนี้  ต้องจัดให้
ผู้ใช้ประโยชน์มีส่วนร่วมในงานวิจัยและพัฒนาตั้งแต่ระยะแรกของการด าเนินงาน รวมถึงก ารรับทราบ
ความก้าวหน้าอย่างสม่ าเสมอโดยมุ่งให้ผู้ใช้ประโยชน์มีความผูกพัน ทั้งนี้  ด้วยความคาดหวังว่าเมื่องานวิจัย 
และพัฒนาบรรลุเป้าหมายจะมีผู้ใช้ประโยชน์ซึ่งมีส่วนร่วมแต่ต้น และน าผลงานเหล่านั้นไปใช้ประโยชน์  
ซึ่งจะพัฒนาเป็นฐานลูกค้าที่ส าคัญให้กับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ทั้งนี้ ผลงานวิจัยและพัฒนาจะต้องผ่าน
การรับรองมาตรฐานยุทโธปกรณ์ทางทหารที่เป็นมาตรฐานยอมรับทั้งในระดับประเทศหรือระดับสากล  หรือ
การเทียบเคียงมาตรฐานระดับสากล เช่น NATO Standard หรือ Military Standard หรือการรับรอง
ยุทโธปกรณ์ท่ีมีหลักทางวิชาการเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับ 

  ดังนั้น ให้ สทป. พิจารณาใช้แนวทางการวิจัยและพัฒนาควบคู่กับการสร้างนวัตกรรม 
โดยมุ่งเน้นการร่วมพัฒนากับภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศที่มีขีดความสามารถเพ่ือผลิตยุทโธปกรณ์ 
ที่ทันต่อความต้องการของผู้ใช้งานและสามารถสร้างผลกระทบที่เป็นประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเห็นได้ชัด 
ในระยะเวลาอันจ ากัด ทั้งนี้  ให้อาศัยจังหวะระหว่างการด าเนินการร่วมกับภาคเอกชน  ในการถ่ายทอด  
แลกเปลี่ยน และสะสมองค์ความรู้ในด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศไปด้วย โดยอาจพิจารณาใช้การพัฒนา 
ทางลัด โดยน านวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation) มาด าเนินการ ซึ่งท าให้ สทป. ไม่จ าเป็นต้องเริ่มต้น
ตั้งแต่การท าวิจัย การตกผลึกทางความคิด จนถึงการผลักดันนวัตกรรมไปสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ  
ด้วยตนเองทั้งหมด เพียงแต่หยิบยืมองค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และประสบการณ์จากองค์การภายนอก  
ที่แตกต่างจากสิ่งที่  สทป. มีอยู่มารวมกันหรืออาศัยความร่วมมือระหว่างองค์กรธุรกิจที่มีความสัมพันธ์
เกี่ยวเนื่องกัน มาสร้างสรรค์ทั้งในส่วนของการวิจัยและพัฒนา การสร้างสรรค์นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการ ซึ่งจะสามารถลดระยะเวลาในการคิดค้น ท าให้  สทป. สามารถใช้เวลาส่วนใหญ่ในการคิดหา 
“รูปแบบธุรกิจนวัตกรรม (Innovation Business Model)” ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าเร็จรวมถึงสร้างโอกาส 
ความได้เปรียบเหนือคู่แข่งด้วย โดยให้เทคโนโลยี เป้าหมายที่ สทป. จะด าเนินการนั้น ประกอบไปด้วย  
8 เทคโนโลยี เรียงตามล าดับความส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
  1) เทคโนโลยียานไร้คนขับ 
  2)  เทคโนโลยียานรบและระบบอาวุธ 
  3)  เทคโนโลยีการจ าลองยุทธ์และการฝึกเสมือนจริง 
  4)  เทคโนโลยีสารสนเทศ ไซเบอร์ และการสื่อสาร 
  5)  เทคโนโลยีจรวดและอาวุธน าวิถี 
  6) เทคโนโลยีพลังงาน 
  7) เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
  8) เทคโนโลยีอวกาศ 
  ทั้งนี้ อาจมีการด าเนินการในเทคโนโลยีอ่ืน ๆ ตามสถานการณ์หรือสภาพแวดล้อม 
ด้านความมั่นคงที่เก่ียวข้องได้ตามความเหมาะสม  
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  ส าหรับการพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ควรยังคงมีการควบคุม
หรือสั่งการโดยมนุษย์ ซึ่งหากเป็นเทคโนโลยีที่มีการควบคุมโดยปัญญาประดิษฐ์และไม่มีมนุษย์เข้ามาควบคุมหรือ
สั่งการ ควรเป็นยุทโธปกรณ์ที่สนับสนุนภารกิจที่ไม่ใช่เป็นการโจมตีเป้าหมายโดยตรง เช่น การพัฒนาพาหนะ  
ไร้คนขับส าหรับการลาดตระเวน หรือส ารวจพ้ืนที่เป้าหมาย เพ่ือหลีกเลี่ยงการโจมตีที่ผิดพลาดไปยังพลเรือน  
และเนื่องจากแนวโน้มของการพัฒนาอาวุธในอนาคตจะเน้นไปในทิศทางการสร้างความแม่นย าและจ ากัดวง
เป้าหมายมากยิ่งขึ้น โดยผนวกเข้ากับเทคโนโลยียานพาหนะไร้คนขับที่ควบคุมจากระยะไกล จึงควรมีการพัฒนา
เทคโนโลยีอาวุธและกระสุนที่จ ากัดวงเป้าหมายและเน้นไปที่เป้าหมายที่ต้องการจะโจมตีให้มีความแม่นย า 
มากขึ้น และควรหลีกเลี่ยงการพัฒนาอาวุธและกระสุนที่มีผลกระทบเป็นวงกว้างและก่อให้เกิดการตกค้าง  
ในพ้ืนที่ เช่น กระสุนระเบิดพวง หรือกระสุนที่บรรจุระเบิดลูกย่อยเป็นจ านวนมาก 
  เนื่องด้วยการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
และด าเนินการอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่อง เพ่ือน าไปสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ เป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์
หลักของ สทป. ดังนั้น สทป. จะต้องพิจารณาถึงการก าหนดแนวทางการบริหารจัดการในภาพรวม ท าให้การ
ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ของ สทป. มีความเชื่อมโยงและสอดคล้อง และส่งผลให้เกิดการพัฒนาองค์กร 
เพ่ือความยั่งยืนต่อไป โดยในช่วงระยะแรกจะต้องด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างการจัด การบริหารจัดการของ 
สทป. รวมถึงการสรรหาบุคลากรและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เหมาะสม ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ หน้าที่
และอ านาจตามพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2562 ที่ได้รับเพ่ิมเติม โดยเฉพาะในด้าน 
ที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ กฎหมายธุรกิจ การเงิน และการบัญชี  เป็นต้น 
มุ่งเน้นการด าเนินการให้ สทป. เป็นหน่วยงานที่มีความคล่องตัว มีการปรับปรุงบทบาทภารกิจและโครงสร้าง
องค์กรที่มีความทันสมัย กะทัดรัด มีรูปแบบเรียบง่าย (Simplicity) มีระบบการท างานที่คล่องตัว รวดเร็ว 
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการท างาน เน้นการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity) และสามารถยุบเลิก 
ปรับเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงานองค์กรได้ตามสถานการณ์ของการพัฒนา โดยศึกษาผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงที่ฉับพลันของเทคโนโลยี (Disruptive Technology) โดยมีการประชาสัมพันธ์ที่ เหมาะสม 
ทางสื่อต่าง ๆ รวมถึงการด าเนินการเพ่ือแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในโอกาสต่าง ๆ  
  เป้าหมาย 
  1) ยุทโธปกรณ์ที่เกิดจากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศของ สทป. ตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานและสามารถเพ่ิมขีดความสามารถของ
กระทรวงกลาโหมให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติได้ โดยเป็นโครงการที่สามารถ
น าไปสู่การประกอบกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้  

  2) สามารถร่วมบูรณาการก าหนดมาตรฐานด้านยุทโธปกรณ์กับกระทรวงกลาโหม และ
เหล่าทัพ ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยและพัฒนาตามเทคโนโลยีเป้าหมายของ  สทป. รวมถึงการยกระดับงาน 
ด้านการมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศหรือสากล และส่งผลให้ผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น
ได้มาตรฐานหรือเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้งาน 

  3) ระบบการบริหารจัดการองค์กรในภาพรวมสามารถรองรับวัตถุประสงค์ หน้าที่ 
และอ านาจที่ได้รับเพ่ิมเติม และรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ฉับพลันของเทคโนโลยีหรือสถานการณ์ได้ 
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  ตัวช้ีวัด 
  1) สทป. มีการด าเนินโครงการวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์ที่ตรงตามความต้องการ 

ของผู้ใช้งานสามารถน าไปสู่การร่วมทุนหรือการประกอบกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และสามารถ 
เพ่ิมขีดความสามารถของกระทรวงกลาโหมให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติได ้ 

  2) บูรณาการก าหนดหรือจัดท าแนวทางการรับรองมาตรฐานด้านยุทโธปกรณ์ 
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือสามารถก าหนดระบบการทดสอบและรับรองผลการทดสอบยุทโธปกรณ์ที่สอดคล้อง
กับผลงานวิจัยและพัฒนาตามเทคโนโลยีเป้าหมายของ สทป. และสามารถยกระดับงานด้านการมาตรฐาน 
ให้เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศหรือสากลได ้

  3) การบริหารจัดการองค์กรในภาพรวมเป็นไปตามมาตรฐานระบบการบริหารงาน
คุณภาพ หรือมาตรฐานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่สามารถรองรับวัตถุประสงค์ หน้าที่และอ านาจที่ได้รับเพ่ิมเติม และ
การเปลี่ยนแปลงที่ฉับพลันของเทคโนโลยีหรือสถานการณ์ได้  

  หมายเหตุ :  หากมีปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อความส า เร็จของตัวชี้ วัด  
ให้สามารถปรับตัวชี้วัดได้ 
  โครงการส าคัญ 
  เพ่ือให้การด าเนินการของ สทป. เป็นไปตามนโยบาย และบรรลุเป้าหมายรวมถึง
ตัวชี้วัด นั้น สทป. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการโดยก าหนดเป็นแผนงาน/โครงการ ที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
  1)  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญ 
ภัยคุกคามทุกมิต ิ
   (1) โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อการป้องกันประเทศ (ตัวชี้วัดที่ 1) 
    (2) โครงการพัฒนาขีดความสามารถกองทัพ  
    (2.1)  โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากับภาคส่วนต่าง ๆ  
(ตัวชี้วัดที่ 1) 
    (2.2) โครงการวิจัยพื้นฐาน (ตัวชี้วัดที่ 1) 
    (2.3) โครงการประชาสัมพันธ์ (ตัวชี้วัดที่ 3) 
    (2.4) โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม (ตัวชี้วัดที่ 3) 
    (2.5) โครงการสร้างและรักษาส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร (ตัวชี้วัดที่ 3)  
  2) การด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานปกติของ สทป. 
   (1) การพัฒนาระบบการทดสอบและรับรองผลการทดสอบในอุตสาหกรรมความมั่นคง  
(ตัวชี้วัดที่ 2) 
   (2) การทบทวนและปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กร (ตัวชี้วัดที่ 3) 
  โดยสามารถท าเป็นตารางสรุปความเชื่อมโยงของตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายได้ ดังตาราง
ต่อไปนี้ 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ  พ.ศ. 2564 - 2565  พ.ศ. 2566 - 2570  พ.ศ. 2571 - 2575  พ.ศ. 2576 - 2580 

1. ยุทโธปกรณ์ที่เกิดจาก

การศึกษา ค้นคว้า วิจัย และ

พัฒนานวัตกรรมและ

เทคโนโลยีป้องกันประเทศ

ของ สทป. ตรงตามความ

ต้องการของผู้ใช้งานและ

สามารถเพิ่ม 

ขีดความสามารถของ

กระทรวงกลาโหมให้พร้อม

เผชิญภยัคุกคามที่กระทบ

ต่อความมั่นคงของชาติได้  

โดยเป็นโครงการที่สามารถ

น าไปสู่การประกอบกิจการ

อุตสาหกรรมป้องกัน

ประเทศได ้

 

 

 

 

1. สทป. มีการด าเนิน

โครงการวิจัยและพัฒนา

ยุทโธปกรณ์ที่ตรงตาม

ความต้องการของผู้ใช้งาน

สามารถน าไปสู่การร่วมทุน

หรือการประกอบกิจการ

อุตสาหกรรมป้องกัน

ประเทศ และสามารถเพิ่ม

ขีดความสามารถของ

กระทรวงกลาโหมให้พร้อม

เผชิญภัยคุกคามที่กระทบ

ต่อความมั่นคงของชาติได้ 

มีการรเิริ่มโครงการหรือ

ผลผลติภายใต้โครงการ

รวมสะสมระหว่างปี 

2564 - 2565 ไม่น้อย

กว่า 2 โครงการ 

มีการรเิริ่มโครงการหรือ

ผลผลติภายใต้โครงการ

รวมสะสมระหว่างปี 

2564 - 2570 ไม่น้อย

กว่า 10 โครงการ 

มีการรเิริ่มโครงการหรือ

ผลผลติภายใต้โครงการ

รวมสะสมระหว่างปี 

2564 - 2575 ไม่น้อย

กว่า 15 โครงการ 

มีการรเิริ่มโครงการหรือ

ผลผลติภายใต้โครงการ

รวมสะสมระหว่างปี 

2564 - 2580 ไม่น้อย

กว่า 20 โครงการ 

1. โครงการส่งเสริมการวิจัย

และพัฒนาเพื่อการป้องกัน

ประเทศ  

2. โครงการพัฒนาความ

ร่ วมมือด้านการวิจัยและ

พัฒนากับภาคส่วนต่าง ๆ 

3. โครงการวิจัยพื้นฐาน 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ  พ.ศ. 2564 - 2565  พ.ศ. 2566 - 2570  พ.ศ. 2571 - 2575  พ.ศ. 2576 - 2580 

2. สามารถร่วมบูรณาการ

ก าหนดมาตรฐานด้าน

ยุทโธปกรณ์กับกระทรวง 

กลาโหม และเหล่าทัพ  

ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัย

และพัฒนาตามเทคโนโลยี

เป้าหมายของ สทป. รวมถึง

การยกระดับงานด้านการ

มาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับ 

ในระดับประเทศหรือสากล 

และส่งผลให้ผลิตภัณฑ์หรือ

นวัตกรรมที่พัฒนาขึ้น 

ได้มาตรฐานหรือเป็นที่

ยอมรับของผู้ใช้งาน 

 

 

 

 

 

2. บูรณาการก าหนดหรือ

จัดท าแนวทางการรับรอง

มาตรฐานด้านยุทโธปกรณ์

กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

หรือสามารถก าหนดระบบ

การทดสอบและรับรองผล

การทดสอบยุทโธปกรณ์ 

ที่สอดคล้องกับ

ผลงานวิจัยและพัฒนา

ตามเทคโนโลยีเป้าหมาย

ของ สทป. และสามารถ

ยกระดับงานด้านการ

มาตรฐานใหเ้ป็นที่ยอมรับ

ในระดับประเทศหรือ

สากลได ้

มีการจัดท าแนวทาง 

การทดสอบและรับรอง

ผลการทดสอบของ 

สทป. 

มีการร่วมกับหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องในการบรูณา

การใช้ขีดความสามารถ

ของ สทป. ในการ

ทดสอบ หรือรับรองผล

การทดสอบหรือการ

รับรองมาตรฐานของ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

โดยสามารถให้บริการ

ทดสอบหรือรับรองผล 

การทดสอบสะสม 

ไม่น้อยกว่า 5 รายการ

ทดสอบระหว่างปี 

2564 - 2570  

มีการร่วมกับหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องในการบรูณา

การใช้ขีดความสามารถ

ของ สทป. ในการ

ทดสอบหรือรับรองผล

การทดสอบหรือการ

รับรองมาตรฐานของ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

โดยสามารถให้บริการ

ทดสอบหรือรับรองผล 

การทดสอบสะสม 

ไม่น้อยกว่า 10 รายการ

ทดสอบระหว่างปี 

2564 - 2575  

มีการร่วมกับหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องในการบรูณา

การใช้ขีดความสามารถ

ของ สทป. ในการ

ทดสอบหรือรับรองผล

การทดสอบหรือการ

รับรองมาตรฐานของ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  

โดยสามารถให้บริการ

ทดสอบหรือรับรองผล 

การทดสอบสะสม 

ไม่น้อยกว่า 15 รายการ

ทดสอบระหว่างปี 

2564 - 2580  

การด าเนินการตาม

แผนปฏิบัติงานปกติของ 

สทป. (การพัฒนาระบบ 

การทดสอบและรับรองผลการ

ทดสอบในอุตสาหกรรม 

ความมั่นคง) 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ  พ.ศ. 2564 - 2565  พ.ศ. 2566 - 2570  พ.ศ. 2571 - 2575  พ.ศ. 2576 - 2580 

3. ระบบการบริหารจัดการ

องค์กรในภาพรวมสามารถ

รองรับวัตถุประสงค์ หน้าที่

และอ านาจทีไ่ด้รับเพิ่มเติม 

และรองรับการเปลี่ยนแปลง

ที่ฉับพลันของเทคโนโลยี

หรือสถานการณไ์ด ้

3. การบริหารจัดการ

องค์กรในภาพรวมเป็นไป

ตามมาตรฐานระบบการ

บริหารงานคณุภาพ หรือ

มาตรฐานอื่น ๆ ที่

เกี่ยวข้อง ท่ีสามารถ

รองรับวัตถุประสงค์ 

หน้าที่และอ านาจที่ได้รับ

เพิ่มเติม และการ

เปลี่ยนแปลงที่ฉับพลันของ

เทคโนโลยีหรือ

สถานการณ์ได้ 

ระบบการบริหารงาน

ของ สทป. ผ่าน

มาตรฐานระบบการ

บริหารงานคณุภาพ 

หรือมาตรฐานอื่น ๆ  

ที่เกี่ยวข้อง 

ระบบการบริหารงาน

ของ สทป. ผ่าน

มาตรฐานระบบการ

บริหารงานคณุภาพ 

หรือมาตรฐานอื่น ๆ  

ที่เกี่ยวข้อง และมีการ

ทบทวนหรือปรับปรุง

ระบบบรหิารจดัการ

องค์กรใหส้อดคล้องกับ 

PMQA 4.0 และมีการ

แก้ไขข้อบกพร่องที่

ตรวจพบในรอบการ

ประเมินท่ีผ่านมา 

ระบบการบริหารงาน

ของ สทป. ผ่าน

มาตรฐานระบบการ

บริหารงานคณุภาพ 

หรือมาตรฐานอื่น ๆ  

ที่เกี่ยวข้อง และมีการ

ทบทวนหรือปรับปรุง

ระบบบรหิารจดัการ

องค์กรใหส้อดคล้องกับ 

PMQA 4.0 และมีการ

แก้ไขข้อบกพร่องที่

ตรวจพบในรอบการ

ประเมินท่ีผ่านมา 

ระบบการบริหารงาน

ของ สทป. ผ่าน

มาตรฐานระบบการ

บริหารงานคณุภาพ 

หรือมาตรฐานอื่น ๆ  

ที่เกี่ยวข้อง และมีการ

ทบทวนหรือปรับปรุง

ระบบบรหิารจดัการ

องค์กรใหส้อดคล้องกับ 

PMQA 4.0 และมีการ

แก้ไขข้อบกพร่องที่

ตรวจพบในรอบการ

ประเมินท่ีผ่านมา 

1. โครงการประชาสัมพันธ ์ 

2. โครงการความรับผดิชอบ

ต่อสังคม  

3. โครงการสร้างและรักษา

ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร  

4. การด าเนินการตาม

แผนปฏิบัติงานปกติของ 

สทป. (การทบทวนและ

ปรับปรุงการบริหารจัดการ

องค์กร) 
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 3.2.2 ด้ า นกา ร ส่ ง เ ส ริ มและสนับสนุ นกิ จก า ร อุ ตสาหกรรมป้ อ งกั นประ เทศ 
ของกระทรวงกลาโหม หน่วยงานอ่ืนของรัฐ และภาคเอกชน 
  นโยบาย/แนวทางการด าเนินการ 

 สทป. คัดสรรนวัตกรรมหรือผลงานวิจัยและพัฒนาที่มีศักยภาพทางการตลาด หรือ
ผลงานที่ผ่านการรับรองมาตรฐานที่ส าคัญแล้ว มีความคุ้มค่า มาพัฒนาให้เป็นกิจการอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศ โดยพิจารณาน าผลงานวิจัยและพัฒนา หรือโครงสร้างพ้ืนฐาน หรือขีดความสามารถของ  สทป. หรือ
การรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากทั้งในประเทศและต่างประเทศมาพัฒนาเป็นการร่วมลงทุนกับหน่วยงาน
ภาครัฐ หรือหน่วยงานภาคเอกชน เพ่ือให้เกิดอุตสาหกรรมภายในประเทศ รวมถึงการส่งออกเพ่ือส่งผลกระทบ
ต่อเศรษฐกิจของประเทศได้ ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพการผลิตของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
และบริการตลอดห่วงโซ่มูลค่า โดยให้มีกลไกการเชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่มูลค่าและมีมาตรการสนับสนุนให้เกิดการ
เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า และจัดให้มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศ รวมทั้งให้ช่วยสนับสนุนส่งเสริมผลงานหรือผลิตภัณฑ์ที่ภาคเอกชนหรือนิติบุคคลได้ผลิตขึ้น ให้มี
คุณภาพ ประสิทธิภาพ และอรรถประโยชน์ให้สูงขึ้นโดยต่อเนื่อง 

 ส าหรับการจัดตั้ งนิติบุคคล ร่วมทุน ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วน จะต้องไม่ เป็น 
การด าเนินการที่มีลักษณะแข่งขันกับเอกชนไทย แต่เป็นความร่วมมือและส่งเสริมซึ่งกันและกัน โดยให้
ความส าคัญกับผู้ประกอบการไทยในประเทศที่มีศักยภาพในการด าเนินกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
หรือหากผู้ประกอบการไทยในประเทศยังไม่มีศักยภาพเพียงพอ ก็อาจพิจารณาด าเนินการกับผู้ประกอบการ
ต่างประเทศก็ได้ ทั้งนี้ อาจดึงผู้ประกอบการไทยมาร่วมด าเนินการในกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนั้น
ด้วย โดยควรด าเนินการในรูปแบบขององค์กรนิติบุคคลที่แยกจาก สทป. เพ่ือให้สามารถแยกความรับผิดออกจาก
รัฐ และป้องกันไม่ให้รัฐตกเป็นคู่พิพาทในการฟ้องร้อง และในการด าเนินกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
ให้ค านึงถึงการใช้ชิ้นส่วน ส่วนประกอบ องค์ประกอบที่สามารถผลิตในประเทศไทย ให้ ได้มากที่ สุ ด 
ตามขีดความสามารถ รวมถึงการผลิตชิ้นส่วนต่าง ๆ ในลักษณะ OEM หรือ Original Equipment 
Manufacturer ที่ได้รับอนุญาตจากบริษัทผู้ผลิตต้นแบบด้วย 

 การลงทุนโดยการจัดตั้ งนิติบุคคล ร่วมทุน ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วน ให้มุ่งเน้น 
ที่การลงทุนที่ไม่ใช่เงินสด (In Kind) เป็นอันดับแรก ซึ่งอาจเป็นการด าเนินการโดยการแปลงสินทรัพย์ เช่น 
สิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา หรือหน้าที่และอ านาจตามกฎหมาย สัญญา เป็นทุนในการร่วมลงทุน การลงทุน
โดยผสมระหว่างการลงทุนที่ไม่ใช่เงินสด และลงทุนที่เป็นเงินสด ( In Cash) เป็นล าดับที่สอง และการลงทุน 
ที่เป็นเงินสดอย่างเดียว โดยพิจารณาจากแหล่งทุน ได้แก่ งบประมาณ ทุนสถาบัน หรือเงินกู้ที่ไม่ใช่เงิน
งบประมาณ เป็นล าดับสุดท้าย โดยการลงทุนนั้น ให้พิจารณาประโยชน์ตอบแทนที่ส าคัญคือการรับการถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้วย  

 การด าเนินการผลิตและขายผลงานนวัตกรรมหรือผลงานวิจัยและพัฒนาที่  สทป. 
ด าเนินการนั้นจะเป็นไปตามมาตรา 24 ทั้งนี้  การขายโดยวิธีประการอ่ืนตามมาตรา 24 นั้น ให้พิจารณา
ด าเนินการให้ครอบคลุมการด าเนินกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่  สทป. สามารถด าเนินการได้ตาม
หน้าที่และอ านาจ รวมถึงการด าเนินการเพ่ือเป็นการส่งเสริมการประกอบกิจการของกระทรวงกลาโหม 
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หน่วยงานของรัฐ หรือภาคเอกชน ด้วยการพัฒนาและรังสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบใหม่ (Sandbox) ซึ่งเป็น 
การทดลองการปลดล็อกข้อจ ากัดที่เป็นอุปสรรคต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดอิสระความคล่องตัวทางการบริหาร และ 
สานพลังความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ตามแนวทางประชารัฐ เช่น วิธีการขายโดยการเป็นตัวแทนให้กับ
กระทรวงกลาโหม หน่วยงานของรัฐ หรือภาคเอกชน ที่มีขีดความสามารถในการผลิต เพ่ือส่งเสริมการขาย
นวัตกรรมหรือผลงานวิจัยและพัฒนาได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ วิธีการขายโดยตรงให้กับหน่วยงาน  
ของรัฐหรือภาคเอกชนที่ประกอบกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศท้ังในประเทศและต่างประเทศ วิธีการขาย
ผ่านตัวแทนของหน่วยงานของรัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศ วิธีการขายแบบการค้าต่างตอบแทน  
กับหน่วยงานของรัฐหรือภาคเอกชนในต่างประเทศ หรือการผลิตและขายนวัตกรรมหรือผลงานวิจัยและพัฒนา
ที่เป็นความต้องการเร่งด่วนและสามารถส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมได้ รวมถึงการกระท า
กิจการต่าง ๆ ตามหน้าที่และอ านาจตามมาตรา 23 ภายในขอบแห่งวัตถุประสงค์ตามมาตรา  22  
แห่งพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2562 เพ่ือประโยชน์ในกิจการของสถาบันและกิจการ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ตราบเท่าที่ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2562 ด้วย 
และหากการด าเนินการร่วมลงทุนของ สทป. เข้าข่ายที่จะต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่าง
รัฐและเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒ ก็ให้ปฏิบัติตามแนวทางหรือหลักการที่กฎหมายดังกล่าวก าหนดด้วย  

 ส าหรับมาตรการสนับสนุนและส่งเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศ นั้น ให้พิจารณาในเรื่องของสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีและศุลกากร การลดข้อจ ากัดเรื่องใบอนุญาต 
การใช้พื้นท่ี การประกอบกิจการของต่างด้าว แหล่งเงินทุน การปรับปรุงกลไกให้เอ้ือต่อการผลิตและการส่งออก 
การแลกเปลี่ยนบุคลากร การพัฒนาหรือบูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น การจัดท าและปรับปรุงกฎหมาย 
ข้อบังคับ ระเบียบ ที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศการจัดตั้งศูนย์ให้บริการ 
ในการให้บริการด้านการขออนุมัติหรือขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศ รวมถึงการศึกษา พัฒนา ร่วมมือและประกอบกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) หรือพ้ืนที่ที่เหมาะสม รวมถึงการใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศในการด าเนินการและการเข้าถึงของผู้ใช้บริการด้วย  

 นอกจากนั้น  สทป. อาจด าเนินการในการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่ประชาสังคม
ในลักษณะของบริการทางวิชาการและเทคนิค และบริการหลังการขาย โดยอาจท าการส่งมอบผลิตภัณฑ์หรือบริการ
ให้ลูกค้าในหลากหลายรูปแบบ เช่น การติดตั้ง การฝึกอบรม การบ ารุงรักษาอุปกรณ์ การจัดบรรยายให้ความรู้
และจัดเสวนาเชิงวิชาการร่วมกับโรงเรียนเหล่าทัพและสถาบันการศึกษา การจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน การบริการให้กับหน่วยงานภายนอกตามที่ได้รับการร้องขอและตามข้อตกลงที่จัดท าร่วมกัน  
ส าหรับโครงการ หรือกิจกรรมของ สทป. ที่มีความพร้อมในการประกอบกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
หรือการให้บริการทางวิชาการและเทคนิคด้วย 
 ทั้งนี้ ในการให้บริการนั้น จะต้องมุ่งเน้นพัฒนาการให้บริการของ สทป. ให้มีประสิทธิภาพและ
มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาบริการดิจิทัล และมุ่งด าเนินการพัฒนา
ระบบอ านวยความสะดวกในการบริการของ สทป. เพ่ือให้ประชาชนและผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้
โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส มีหลากหลายช่องทาง สามารถตรวจสอบได้ และไม่มีข้อจ ากัดของเวลา พ้ืนที่ 
และกลุ่มคน รวมทั้งน านวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพ่ื อเพ่ิมประสิทธิภาพและลดค่าใช้จ่าย 
ของผู้รับบริการ 
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 เป้าหมาย 
 1) เกิดการร่ วมลงทุน เ พ่ือสร้ า งฐานการผลิต ในประเทศไทยระหว่าง  สทป. 

กระทรวงกลาโหม หน่วยงานของรัฐ หรือภาคเอกชน ซึ่งส่งผลให้อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศมีการ
ขยายตัว การส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศเพ่ิมขึ้น การน าเข้ายุทโธปกรณ์จากต่างประเทศ
ลดลง และสามารถน าไปสู่การพ่ึงพาตนเองด้านยุทโธปกรณ์ได้ 

 2) สามารถร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการก าหนดแนวทางและมาตรการในการ
สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม หน่วยงานของรัฐ 
และภาคเอกชน เช่น เรื่องของสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีและศุลกากร การลดข้อจ ากัดเรื่องใบอนุญาต การใช้
พ้ืนที่ การประกอบกิจการของต่างด้าว แหล่งเงินทุน การปรับปรุงกลไกให้เอ้ือต่อการผลิตและส่งออก  
การแลกเปลี่ยนบุคลากร ซึ่งรวมถึงการสนับสนุนให้มีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศเข้ามาท างานในอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรม การจัดท าและปรับปรุงกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ  
เพ่ือส่งเสริมความสะดวกในการประกอบกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศที่สอดคล้องกับพันธกรณีระหว่า ง
ประเทศที่ประเทศไทยเป็นรัฐภาคีหรือให้การรับรองการพัฒนาหรือบูรณาการโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็น  
การจัดตั้งศูนย์ให้บริการ ในการให้บริการด้านการขออนุมัติหรือขออนุญาตที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ  

 3) มีการศึกษา พัฒนา ร่วมมือและประกอบกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) หรือพ้ืนที่ที่เหมาะสม รวมถึงการใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศในการด าเนินการและการเข้าถึงของผู้ใช้บริการด้วย  

 4) สามารถให้บริการเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมสู่ประชาสังคมในรูปแบบของ
บริการทางวิชาการและเทคนิค โดยมีระบบบริหารจัดการการให้บริการที่เป็นมาตรฐานและยอมรับได้ในระดับ
สากลสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส มีหลากหลายช่องทาง สามารถตรวจสอบได้ และไม่มี
ข้อจ ากัดของเวลา พ้ืนที่ และกลุ่มคน การน านวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ลดค่าใช้จ่ายของผู้รับบริการได้ รวมถึงการจัดตั้งหน่วยธุรกิจ หรือ Business Unit ส าหรับโครงการ หรือกิจกรรม
ของ สทป. ที่มีความพร้อมในการประกอบกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ หรือการ ด าเนินการ 
ให้หน่วยงานของ สทป. บริการทางวิชาการและเทคนิคด้วย 

 ตัวช้ีวัด 
 1) อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศมีการขยายตัว 

 2) การส่งออกของอุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศเพ่ิมข้ึน 
 3) เกิดการร่วมจัดตั้งนิติบุคคล รวมถึงการเข้าร่วมทุน ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วน เพ่ือการ

ประกอบกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
 4) มีคู่มือก าหนดแนวทางและมาตรการในการสนับสนุนและส่งเสริมการประกอบกิจการ

อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน  
 5) มีการพัฒนาพ้ืนที่รองรับกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในเขตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) หรือพ้ืนที่ที่เหมาะสม 
 6) มีการให้บริการทางวิชาการและเทคนิค  
 7) มีการจัดตั้งศูนย์บริการด้านการประกอบกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
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 หมายเหตุ : หากมีปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อความส าเร็จของตัวชี้วัด ให้สามารถ
ปรับตัวชี้วัดได้ 
  โครงการส าคัญ 
  เพ่ือให้การด าเนินการของ สทป. เป็นไปตามนโยบาย และบรรลุเป้าหมายรวมถึง
ตัวชี้วัด นั้น สทป. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการโดยก าหนดเป็นแผนงาน/โครงการ ที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

  1)  แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญ 
ภัยคุกคามทุกมิต ิ
   (1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพลังงานทหาร
โดยในห้วงระยะแรก จะมีการด าเนินการโครงการน าร่อง จ านวน 10 โครงการ (ตัวชี้วัดที่ 1 2 และ 3) ดังนี้ 
    (1.1) โครงการต่อเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง 
    (1.2) โครงการยานเกราะล้อยางแบบ 4 x 4 
    (1.3) โครงการอากาศยานไร้คนขับ 
    (1.4) โครงการอาวุธและกระสุน 
    (1.5) โครงการยานเกราะล้อยางแบบ 8 x 8 
    (1.6) โครงการซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์ทางทหาร 
    (1.7) โครงการปืนใหญ่และกระสุน 
    (1.8) โครงการความร่วมมือด้านยานยนต์ทางทหาร 
    (1.9) โครงการจรวดเพ่ือความมั่นคง 
    (1.10) โครงการพลังงานเพ่ือความมั่นคง 
   (2) โครงการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ  
    - โครงการพัฒนาพ้ืนที่รองรับอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ (ตัวชี้วัดที่ 5) 
   (3) โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ 
    - โครงการพัฒนานวัตกรรมการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
สู่ประชาสังคม (ตัวชี้วัดที่ 6) 
  ทั้งนี้ สทป. สามารถด าเนินโครงการเพ่ิมเติมได้เมื่อมีความพร้อมในห้วงระยะหลัง 
  2) การด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานปกติของ สทป. 
   (1) การจัดท าแนวทางและมาตรการในการสนับสนุนและส่งเสริมการประกอบ
กิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม หน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน รวมถึงการแก้ไข
กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบที่เก่ียวข้อง (ตัวชี้วัดที่ 4) 
   (2) การบริการทางวิชาการและเทคนิค (ตัวชี้วัดที่ 6) 
   (3) การจัดตั้งศูนย์บริการด้านการประกอบกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (ตัวชี้วัดที่ 7)
   โดยสามารถท าเป็นตารางสรุปความเชื่อมโยงของตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายได้  
ดังตารางต่อไปนี้
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ  พ.ศ. 2564 - 2565  พ.ศ. 2566 - 2570  พ.ศ. 2571 - 2575  พ.ศ. 2576 - 2580 

1. เกิดการร่วมลงทุนเพื่อสร้าง

ฐานการผลิตในประเทศไทย

ระหว่างสถาบันเทคโนโลย ี

ป้องกันประเทศ 

กระทรวงกลาโหม หน่วยงาน

ของรัฐ หรือภาคเอกชน  

ซึ่งส่งผลให้อุตสาหกรรมความ

มั่นคงของประเทศมีการ

ขยายตัว การส่งออกของ

อุตสาหกรรมความมั่นคงของ

ประเทศเพิม่ขึ้น การน าเข้า

ยุทโธปกรณจ์ากต่างประเทศ

ลดลง และสามารถน าไปสู่การ

พึ่งพาตนเองด้านยุทโธปกรณ์

ได ้

 

 

 

 

 

1. อุตสาหกรรมความมั่นคง

ของประเทศมีการขยายตัว 

น ามูลค่าการลงทุนของ 

สทป. มาค านวณเป็นค่า

พื้นฐาน ณ สิ้นปี 

งบประมาณ 2565 

อุตสาหกรรมความ

มั่นคงที่ สทป. มีส่วน

เกี่ยวข้องขยายตัว

เพิ่มขึ้นเฉลีย่ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 5 ณ สิ้นปี 

งบประมาณ 2570  

เมื่อเทียบกับปี 2565  

อุตสาหกรรมความ

มั่นคงที่ สทป. มีส่วน

เกี่ยวข้องขยายตัว

เพิ่มขึ้นเฉลีย่ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 10 ณ สิ้นปี 

งบประมาณ 2575  

เมื่อเทียบกับปี 2565  

อุตสาหกรรมความ

มั่นคงที่ สทป. มีส่วน

เกี่ยวข้องขยายตัว

เพิ่มขึ้นเฉลีย่ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 10 ณ สิ้นปี 

งบประมาณ 2580  

เมื่อเทียบกับปี 2565  

โครงการส่งเสริมและ

พัฒนาอุตสาหกรรม

ป้องกันประเทศและ

การพลังงานทหาร 

2. การส่งออกของ

อุตสาหกรรมความมั่นคงของ

ประเทศเพิม่ขึ้น 

น ามูลค่าการส่งออก

ยุทโธปกรณ์ที่ สทป.  

มีส่วนเกี่ยวข้องมา

ค านวณเป็นค่าพ้ืนฐาน 

ณ ปีงบประมาณ 2565 

การส่งออกของ

อุตสาหกรรมความ

มั่นคงที่ สทป. มีส่วน

เกี่ยวข้องขยายตัว

เพิ่มขึ้นเฉลีย่ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 5 ณ สิ้นปี 

งบประมาณ 2570  

เมื่อเทียบกับปี 2565 

การส่งออกของ

อุตสาหกรรมความ

มั่นคงที่ สทป. มีส่วน

เกี่ยวขอ้งขยายตัว

เพิ่มขึ้นเฉลีย่ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 10 ณ สิ้นป ี

งบประมาณ 2575  

เมื่อเทียบกับปี 2565 

การส่งออกของ

อุตสาหกรรมความ

มั่นคงที่ สทป. มีส่วน

เกี่ยวข้องขยายตัว

เพิ่มขึ้นเฉลีย่ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 10 ณ สิ้นป ี

งบประมาณ 2580  

เมื่อเทียบกับปี 2565 

3. เกิดการร่วมจัดตั้ง 

นิติบุคคล รวมถึงการเข้า 

ร่วมทุน ถือหุ้น หรือเป็น

หุ้นส่วนเพื่อการประกอบ

กิจการอุตสาหกรรมป้องกัน

ประเทศ 

มีการร่วมจัดตั้ง 

นิติบุคคล หรือร่วมทุน

ริเริม่ใหม่รวมสะสม

ระหว่างปี 2564 - 

2565 ไม่น้อยกว่า  

2 โครงการ 

มีการร่วมจัดตั้ง 

นิติบุคคล หรือร่วมทุน

ริเริม่ใหม่รวมสะสม

ระหว่างปี 2564 - 

2570 ไม่น้อยกว่า  

3 โครงการ 

มีการร่วมจัดตั้ง 

นิติบุคคล หรือร่วมทุน

ริเริม่ใหม่รวมสะสม

ระหว่างปี 2564 - 

2575 ไม่น้อยกว่า  

4 โครงการ 

มีการร่วมจัดตั้ง 

นิติบุคคล หรือร่วมทุน

ริเริม่ใหม่รวมสะสม

ระหว่างปี 2564 - 

2580 ไม่น้อยกว่า  

5 โครงการ 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ  พ.ศ. 2564 - 2565  พ.ศ. 2566 - 2570  พ.ศ. 2571 - 2575  พ.ศ. 2576 - 2580 

2. สามารถร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องในการก าหนด
แนวทางและมาตรการในการ
สนับสนุนและส่งเสริม 
การประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
ของกระทรวงกลาโหม 
หน่วยงานของรัฐ และ
ภาคเอกชน  
 

4. มคีู่มือก าหนดแนวทางและ
มาตรการในการสนับสนุนและ
ส่งเสริมการประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
ของกระทรวงกลาโหม 
หน่วยงานของรัฐ และ
ภาคเอกชน 
 

มีคู่มือก าหนดแนวทาง
และมาตรการในการ
สนับสนุนและส่งเสริม
การประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศของ
กระทรวงกลาโหม 
หน่วยงานของรัฐ และ
ภาคเอกชน 

มีรายงานผลการ
ทบทวนหรือปรับปรุง
คู่มือก าหนดแนวทาง
และมาตรการในการ
สนับสนุนและส่งเสริม
การประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศของกระทรวง 
กลาโหม หน่วยงาน 
ของรัฐ และภาคเอกชน 

มีรายงานผลการ
ทบทวนหรือปรับปรุง
คู่มือก าหนดแนวทาง
และมาตรการในการ
สนับสนุนและส่งเสริม
การประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศของกระทรวง 
กลาโหม หน่วยงาน 
ของรัฐ และภาคเอกชน 

มีรายงานผลการ
ทบทวนหรือปรับปรุง
คู่มือก าหนดแนวทาง
และมาตรการในการ
สนับสนุนและส่งเสริม
การประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศของกระทรวง 
กลาโหม หน่วยงาน 
ของรัฐ และภาคเอกชน 

การด าเนินการตาม
แผนปฏิบัติงานปกติ
ของ สทป. (การจัดท า
แนวทางและ
มาตรการในการ
สนับสนุนและส่งเสริม
การประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศฯ รวมถึงการ
แก้ไขกฎหมายฯ) 

3. มีการศึกษา พัฒนา ร่วมมือ

และประกอบกิจการ

อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

ในเขตพัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออก (Eastern 

Economic Corridor: EEC) 

หรือพื้นที่ท่ีเหมาะสม รวมถึง

การใช้ระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศในการด าเนินการ

และการเข้าถึงของผู้ใช้บริการ

ด้วย 

5. มีการพัฒนาพ้ืนท่ีรองรับ

กิจการอุตสาหกรรมป้องกัน

ประเทศในเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออก (Eastern 

Economic Corridor: EEC) 

หรือพ้ืนท่ีที่เหมาะสม 

มีการรวบรวมข้อมลู

เตรียมการศึกษาความ

เป็นไปได้ ในการพัฒนา 

ร่วมมือ และประกอบ

กิจการอุตสาหกรรม

ป้องกันประเทศในเขต

พัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออก 

(Eastern Economic 

Corridor: EEC) หรือ

พื้นที่ท่ีเหมาะสม 

มีการศึกษาความเป็น 

ไปได้ ในการพัฒนา 

ร่วมมือ และประกอบ

กิจการอุตสาหกรรม

ป้องกันประเทศในเขต

พัฒนาพิเศษ 

ภาคตะวันออก 

(Eastern Economic 

Corridor: EEC) หรือ

พื้นที่ท่ีเหมาะสม 

จัดท าแผนและรายงาน

ผลการด าเนินงานตาม

แผนพัฒนา ร่วมมือ 

และประกอบกิจการ

อุตสาหกรรมป้องกัน

ประเทศในเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก 

(Eastern Economic 

Corridor: EEC) หรือ

พื้นที่ท่ีเหมาะสม 

มีพื้นท่ีรองรับกิจการ

อุตสาหกรรมป้องกัน

ประเทศ ในเขตพัฒนา

พิเศษภาคตะวันออก 

(Eastern Economic 

Corridor: EEC) หรือ

พื้นที่ท่ีเหมาะสม 

โครงการส่งเสริม 

สนับสนุนการพัฒนา

อุตสาหกรรมความ

มั่นคงของประเทศ 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 
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4. สามารถให้บริการเพื่อ

พัฒนาองค์ความรู้และ

นวัตกรรมสู่ประชาสังคม 

ในรูปแบบของบริการทาง

วิชาการและเทคนิค โดยมี

ระบบบรหิารจดัการ 

การให้บริการทีเ่ป็นมาตรฐาน

และยอมรับได้ในระดับสากล 

6. มีการให้บริการทางวิชาการ

และเทคนิค 

มีการจัดท าหลักเกณฑ์ 

หรือบัญชีการให้บริการ

ทางวิชาการและเทคนิค 

 

มีการให้บริการทาง

วิชาการและเทคนิค

สะสมระหว่างปี 2564 

– 2570 ไม่น้อยกว่า  

5 รายการ/หลักสูตร 

 

มีการให้บริการทาง

วิชาการและเทคนิค

สะสมระหว่างปี 2564 

– 2575 ไม่น้อยกว่า  

10 รายการ/หลักสตูร 

 

มีการให้บริการทาง

วิชาการและเทคนิค

สะสมระหว่างปี 2564 

– 2580 ไม่น้อยกว่า  

15 รายการ/หลักสตูร 

 

1. โครงการพัฒนา

นวัตกรรมการ

ประยุกต์ใช้องค์ความรู้

เทคโนโลยีป้องกัน

ประเทศสู่ประชาสังคม 

2. การด าเนินการตาม

แผนปฏิบัติงานปกติ

ของ สทป.  

(การบริการทาง

วิชาการและเทคนิค) 

7. มีการจัดตั้งศูนย์ให้บริการ 

ในด้านการประกอบกิจการ

อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 

มีการรวบรวมข้อมูล 

ที่เกี่ยวข้องในการจัดตั้ง

ศูนย์การให้บริการใน

ด้ า น ก า ร ป ร ะ ก อ บ

กิจการอุตสาหกรรม

ป้องกันประเทศ 

  

ก าหนดขอบเขตการ

ใ ห้ บ ริ ก า ร ข อ ง ศู น ย์

ให้บริการ 

 

บูรณาการหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้องในการ

ด าเนินการของ

ศูนย์บริการ 

จัดตั้งศูนย์บริการ และ

ให้บริการข้อมูลในด้าน

การประกอบกิจการ

อุตสาหกรรมป้องกัน

ประเทศ 

การด าเนินการตาม

แผนปฏิบัติงานปกติ

ของ สทป. (การจัดตั้ง

ศูนย์บริการด้านการ

ป ร ะ ก อ บ กิ จ ก า ร

อุตสาหกรรมป้องกัน

ประเทศ) 
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 3.2.3 ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การค้นคว้าวิจัย การเผยแพร่ความรู้ 
ทางวิชาการ และการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
  นโยบาย/แนวทางการด าเนินการ 
  การพัฒนาบุคลากรของ สทป. ให้มุ่งเน้นเพ่ือให้มีการด าเนินการที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์หลักของ สทป. คือการพัฒนาบุคลากรเพ่ือการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนานวัตกรรม  
เพ่ือน าไปสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ โดยการด าเนินการนั้นให้มีการด าเนินการร่วมกับกระทรวงกลาโหม 
หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชนด้วย ทั้งนี้ อาจด าเนินการได้โดยการปรับปรุงการวางแผน
และบริหารอัตราก าลังให้เกิดความอ่อนตัว การจัดให้มีสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมการพัฒนา
บุคลากรตามเส้นทางสายอาชีพ การพัฒนาผู้สืบทอดต าแหน่ง การพัฒนาระบบบริหารงานสารสนเทศบุคคล 
ให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการแลกเปลี่ยนบุคลากรที่มีขีดความสามารถเฉพาะทางหรือตรงตามความต้องการ
มาร่วมงานกับ สทป. โดยจัดให้มีกิจกรรมการฝึกอบรม การค้นคว้าวิจัย การให้ทุนสนับสนุน การสัมมนา
แลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ และการเผยแพร่ทางวิชาการร่วมกันรูปแบบและช่องทางการเผยแพร่ต่าง ๆ 
เช่น บทความ วารสาร หรือฐานข้อมูลทางวิชาการอย่างต่อเนื่องด้วย 
  ส าหรับการพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมป้องกันประเทศนั้น ให้ สทป. ร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนให้มีการวางแนวทางการผลิตและพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศและบริการ โดยเชื่อมโยงการด าเนินการของกระทรวงกลาโหม หน่วยงานภาครัฐ 
สถาบันการศึกษากับภาคอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและภาคบริการให้ตอบสนองความต้องการของแต่ละ
สาขา รวมถึงการส่งเสริมการน าเข้าบุคลากรที่ขาดแคลนจากต่างประเทศหรือบุคลากรที่มีทักษะ 
ในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และการพัฒนาหลักสูตรร่วมในสาขาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
กับภาคการศึกษาด้วย 
  เป้าหมาย 
  1) สามารถพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สทป. ให้สามารถน าความรู้ทักษะและ
ประสบการณ์ที่มี รวมถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะ (ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศ) ไปขับเคลื่อนให้เกิดผลผลิต (ต้นแบบ/องค์ความรู้) ตามกลุ่มเทคโนโลยีเป้าหมายที่ สทป. ก าหนด 
ส่งผลให้สามารถรองรับผลกระทบจากเทคโนโลยีของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างฉับพลัน (Technology 
Disruption) 
  2) มีบุคลากรในภาคอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ซึ่งเกิดจากการพัฒนาบุคลากร
ภายในประเทศ และบุคลากรจากต่างประเทศเพ่ิมขึ้น ส่งผลกระทบต่อการเพ่ิมขีดความสามารถในการพัฒนา
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศได ้
  3) องค์ความรู้ของ สทป. ได้รับการจัดเก็บในรูปแบบการจัดการความรู้ (Knowledge 
Management: KM) และต้องได้รับการเผยแพร่อย่างเหมาะสมตามล าดับชั้นความลับ ส่งผลให้ภาคประชาสังคม
สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ มีความคล่องตัวในการใช้งาน และสามารถน าองค์ความรู้มาต่อยอดในการพัฒนา
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้ในระยะยาวสืบไป 
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  ตัวช้ีวัด 
  1) มีการพัฒนาบุคลากรของ สทป.  
  2) มีบุคลากรด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ซึ่งเกิดจากการพัฒนา
บุคลากรทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศร่วมกับ สทป. เพิ่มข้ึน 
  3) จ านวนองค์ความรู้ของ สทป. รวมถึงบทความวิชาการในด้านเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของ สทป. ทีมี่การเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ  
  หมายเหตุ : หากมีปัจจัยภายนอกท่ีมีผลกระทบต่อความส าเร็จของตัวชี้วัด ให้สามารถ
ปรับตัวชี้วัดได้ 
  โครงการส าคัญ 
  เพ่ือให้การด าเนินการของ สทป. เป็นไปตามนโยบาย และบรรลุเป้าหมายรวมถึง
ตัวชี้วัด นั้น สทป. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการโดยก าหนดเป็นแผนงาน/โครงการ ที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
  1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญ 
ภัยคุกคามทุกมิต ิ
   (1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพลังงานทหาร 
(ตัวชี้วัดที่ 2) 
   (2) โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ 
    (2.1) โครงการพัฒนาบุคลากรในภาควิชาการ ภาคอุตสาหกรรม  และ
ภาคเอกชน (ตัวชี้วัดที่ 2) 
    (2.2) โครงการบทความวิชาการ (ตัวชี้วัดที่ 3)  
  2) การด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานปกติของ สทป. 
   - การพัฒนาบุคลากรของ สทป. (ตัวชี้วัดที่ 1) 
  โดยสามารถท าเป็นตารางสรุปความเชื่อมโยงของตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายได้ ดังตาราง
ต่อไปนี้
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ  พ.ศ. 2564 - 2565  พ.ศ. 2566 - 2570  พ.ศ. 2571 - 2575  พ.ศ. 2576 - 2580 

1. สามารถพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรของ 

สทป. ให้สามารถรองรับ

ผลกระทบจากเทคโนโลยี

ของโลกท่ีเปลี่ยนแปลง 

ไปอย่างฉับพลัน 

(Technology 

Disruption) 

1. มีการพัฒนาบุคลากรของ 

สทป. 

มีการจัดท าแผนพัฒนา

บุคลากรของ สทป.  

ซึ่งสามารถระบสุาขา 

ของบุคลากรที่ขาดแคลน 

หรือต้องการพัฒนา

เพิ่มเตมิ 

ด าเนินการตาม

แผนพัฒนาบุคลากรของ 

สทป. และมีการทบทวน

ภายในปี 2570 หรือตาม

สถานการณ์แวดล้อม 

ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ด าเนินการตาม

แผนพัฒนาบุคลากรของ 

สทป. และมีการทบทวน

ภายในปี 2575 หรือตาม

สถานการณ์แวดล้อม 

ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ด าเนินการตาม

แผนพัฒนาบุคลากรของ 

สทป. และมีการทบทวน

ภายในปี 2580 หรือตาม

สถานการณ์แวดล้อม 

ที่เปลี่ยนแปลงไป 

การด าเนินการตาม

แผนปฏิบัติงานปกติ

ของ สทป. (การพัฒนา

บุคลากรของ สทป.) 

2. มีบุคลากรใน
ภาคอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศ ซึ่งเกิดจากการ
พัฒนาบุคลากร
ภายในประเทศ และ
บุคลากรจากต่างประเทศ
เพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อ
การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการพัฒนา
อุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศได ้
 

2. มีบุคลากร 
ด้านเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
ซึ่งเกิดจากการพัฒนาบุคลากร
ทั้งภายในประเทศ และ
ต่างประเทศร่วมกับ สทป. 
เพิ่มขึ้น 

มีการรวบรวมข้อมลู
บุคลากรด้านเทคโนโลยี
และอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศ ซึ่งเกิดจากการ
พัฒนาบุคลากรทั้ง
ภายในประเทศ และ
ต่างประเทศร่วมกับ 
สทป. เพื่อเป็นข้อมูลฐาน 

มีบุคลากรด้านเทคโนโลยี
และ อุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศ ซึ่งเกิด
จากการพัฒนาบุคลากร
ทั้งภายในประเทศ และ
ต่างประเทศร่วมกับ 
สทป. สะสมเพิม่ขึ้น 5% 
จากปี 2565  

มีบุคลากรด้านเทคโนโลยี
และ อุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศ ซึ่งเกิด
จากการพัฒนาบุคลากร
ทั้งภายในประเทศ และ
ต่างประเทศร่วมกับ 
สทป. สะสมเพิม่ขึ้น 
10% จากป ี2565  

มีบุคลากรด้านเทคโนโลยี
และ อุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศ ซึ่งเกิด
จากการพัฒนาบุคลากร
ทั้งภายในประเทศ และ
ต่างประเทศร่วมกับ 
สทป. สะสมเพิม่ขึ้น 15%  
จากป ี2565 

1. โครงการพัฒนา

บุคลากรในภาค

วิชาการ 

ภาคอุตสาหกรรม และ

ภาคเอกชน 

2. โครงการส่งเสรมิ

และพัฒนา

อุตสาหกรรมป้องกัน

ประเทศและ

การพลังงานทหาร 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ  พ.ศ. 2564 - 2565  พ.ศ. 2566 - 2570  พ.ศ. 2571 - 2575  พ.ศ. 2576 - 2580 

3. องค์ความรู้ของ สทป. 

ได้รับการจัดเก็บ 

ในรูปแบบการจัดการ

ความรู้ และต้องได้รับการ

เผยแพร่อย่างเหมาะสม

ตามล าดับช้ันความลับ 

ส่งผลให้ภาคประชาสังคม

สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ 

มีความคล่องตัวในการ 

ใช้งาน และสามารถน า

องค์ความรู้มาต่อยอด 

ในการพัฒนาอุตสาหกรรม

ป้องกันประเทศได้ในระยะ

ยาวสืบไป 

3. จ านวนองค์ความรู้ของ 

สทป. รวมถึงบทความวิชาการ

ในด้านเทคโนโลยีและ

อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

ของ สทป. ที่มีการเผยแพร่ใน

รูปแบบต่าง ๆ  

มีการพัฒนาและเผยแพร่

องค์ความรู้ในรูปแบบ 

บทความวิชาการ 

รวมสะสมระหว่างปี 

2564 – 2565  

ไม่น้อยกว่า 2 เรื่อง 

มีการพัฒนาและเผยแพร่

องค์ความรู้ในรูปแบบ

บทความวิชาการ 

รวมสะสมระหว่างปี 

2564 – 2570  

ไม่น้อยกว่า 20 เรื่อง 

มีการพัฒนาและเผยแพร่

องค์ความรู้ในรูปแบบ

บทความวิชาการ 

รวมสะสมระหว่างปี 

2564 – 2575  

ไม่น้อยกว่า 30 เรื่อง 

มีการพัฒนาและเผยแพร่

องค์ความรู้ในรูปแบบ

บทความวิชาการ 

รวมสะสมระหว่างปี 

2564 – 2580  

ไม่น้อยกว่า 40 เรื่อง 

โ ค ร ง ก า ร บ ทค ว า ม
วิชาการ  
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 3.2.4 ด้านการประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรม 
ป้องกันประเทศ กับหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  นโยบาย/แนวทางการด าเนินการ 
  การประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศนั้นเพ่ือเป็นการสนับสนุนวัตถุประสงค์ในด้านอ่ืน ๆ ของ สทป. ซึ่งมุ่งเน้นเพ่ือให้เกิดการด าเนินการ 
การแลกเปลี่ยน การถ่ายทอดเทคโนโลยี รวมถึงการด าเนินการในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศร่วมกันซึ่งจะ
เสริมสร้างให้เกิดความมั่นคงของประเทศและเสถียรภาพของภูมิภาค โดยใช้ประโยชน์จากที่ตั้งเชิงภูมิศาสตร์
ของไทย การใช้ประโยชน์จากกรอบความร่วมมือระดับภูมิภาคที่ไทยเป็นสมาชิก รวมถึงช่องทางทางการทูต 
โดยเฉพาะผู้ช่วยทูตฝ่ายทหาร พร้อมรับมือต่อความท้าทายด้านความมั่นคงจากภายนอก และส่งเสริมให้ไทย
เป็นหนึ่งในศูนย์กลางการประกอบกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในภูมิภาค ทั้งนี้ อาจด าเนินการ  
ในลักษณะเชิงรุก คือการแสวงหาและสร้างเครือข่ายและคลัสเตอร์ของอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและเชื่อมโยง
กับห่วงโซ่มูลค่าระดับโลกเพ่ือเพ่ิมช่องทางในการแลกเปลี่ยนการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ รวมถึงอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ หรือการเพ่ิมช่องทางในการตลาด ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ให้กับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย การสร้างเครือข่ายคลัสเตอร์ หรือ 
การเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมความมั่นคงในภูมิภาคหรือระดับโลก เพ่ือให้สอดคล้องกับ 
แนวทางการพัฒนาของแผนย่อยอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 
  ทั้งนี้ การด าเนินการเพ่ือให้เกิดความร่วมมือของ สทป. กับหน่วยงานทั้งในประเทศ
และต่างประเทศนั้น จะต้องสอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่มีอยู่ในปัจจุบัน ตลอดจน 
เป็นไปตามพันธกรณีขของไทยภายใต้ความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง อาทิ สนธิสัญญาว่าด้วยการค้า
อาวุธ (Arms Trade Treaty) ซึ่งแม้ว่าไทยจะยังมิได้ให้สัตยาบันสนธิสัญญาฯ แต่ก็มี พันธะผูกพันในฐานะ 
รัฐผู้ลงนามที่จะไม่กระท าการใด ๆ ที่ขัดต่อวัตถุประสงค์และความมุ่งหมายของสนธิสัญญาฯ ด้วย ซึ่งอาจจะต้องมี
การด าเนินการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาองค์ความรู้และขีดความสามารถเพ่ือให้สามารถปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบ มาตรฐาน และพันธกรณีต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบ
ตามมาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
  เป้าหมาย 
  1) การประสานและสร้างความร่วมมือของ สทป. สามารถเสริมสร้างให้เกิดความมั่นคง
ของประเทศและเสถียรภาพของภูมิภาค พร้อมรับมือต่อความท้าทายด้านความมั่นคงจากภายนอก หรือส่งผล
ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการประกอบกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในภูมิภาค 
  2) โครงการที่เกิดจากความร่วมมือของ สทป. มีกระบวนการด าเนินการที่ เป็น
มาตรฐาน สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบระหว่างประเทศ มาตรฐานสากล และพันธกรณีของไทย และ 
สทป. มีองค์ความรู้และขีดความสามารถเพ่ือให้สามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ มาตรฐาน และพันธกรณีต่าง ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบตามมาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
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  3) เกิดเครือข่ายคลัสเตอร์ หรือการเชื่อมโยงกับห่วงโซ่มูลค่าของอุตสาหกรรมความ
มั่นคงในภูมิภาคหรือระดับโลก เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาของแผนย่อยอุตสาหกรรมความมั่นคง
ของประเทศ 
  ตัวช้ีวัด 
  1) มีการจัดท าบันทึกข้อตกลงหรือความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ  
กับหน่วยงานของกระทรวงกลาโหม หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา หรือภาคเอกชน ทั้งในประเทศ 
และต่างประเทศ 
  2) มีโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
กับหน่วยงานของกระทรวงกลาโหม หน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา หรือภาคเอกชน ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ 
  3) มีโครงการร่วมลงทุนกับหน่วยงานของกระทรวงกลาโหม หน่วยงานของรัฐ 
สถาบันการศึกษา หรือภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  4) จ านวนผู้ประกอบการที่เข้าร่วมเครือข่ายคลัสเตอร์ ที่สามารถเชื่อมโยงกับห่วงโซ่
มูลค่าของอุตสาหกรรมความม่ันคงในภูมิภาคหรือระดับโลกได ้
  หมายเหตุ: หากมีปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อความส าเร็จของตัวชี้วัด ให้สามารถ 
ปรับตัวชี้วัดได้ 
  โครงการส าคัญ 
  เพ่ือให้การด าเนินการของ สทป. เป็นไปตามนโยบาย และบรรลุเป้าหมายรวมถึง
ตัวชี้วัด นั้น สทป. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการโดยก าหนดเป็นแผนงาน/โครงการ ที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
  1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญ 
ภัยคุกคามทุกมิต ิ
   (1) โครงการพัฒนาขีดความสามารถกองทัพ (ตัวชี้วัดที่ 1 และ 2) 
    - โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนากับภาคส่วนต่าง ๆ  
   (2) โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือการป้องกันประเทศ (ตัวชี้วัดที่ 1 และ 2) 
   (3) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการพลังงานทหาร 
(ตัวชี้วัดที่ 3) 
   (4) โครงการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 
(ตัวชี้วัดที่ 3) 
  2) การด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานปกติของ สทป. 
   - การพัฒนาเครือข่ายคลัสเตอร์ผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมความมั่นคง 
(ตัวชี้วัดที่ 4) 
  โดยสามารถท าเป็นตารางสรุปความเชื่อมโยงของตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายได้ ดังตาราง
ต่อไปนี้
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ  พ.ศ. 2564 - 2565  พ.ศ. 2566 - 2570  พ.ศ. 2571 - 2575  พ.ศ. 2576 - 2580 

1. การประสานและสร้าง
ความร่วมมือของ สทป. 
สามารถเสริมสร้างให้เกดิ
ความมั่นคงของประเทศและ
เสถียรภาพของภูมิภาค 
2. โครงการที่เกิดจากความ
ร่วมมือของ สทป.  
มีกระบวนการด าเนินการ 
ที่เป็นมาตรฐาน สอดคล้องกับ
กฎหมาย กฎระเบียบระหว่าง
ประเทศ มาตรฐานสากล และ
พันธกรณีของไทย และ สทป. 
มีองค์ความรู้และขีด
ความสามารถเพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติตามกฎระเบยีบ 
มาตรฐาน และพันธกรณ ี
ต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบ 
เชิงลบตามมาทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว 

1. มีการจัดท าบันทึกข้อตกลง

หรือความร่วมมือด้าน

อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ  

กับหน่วยงานของกระทรวง 

กลาโหม หน่วยงานของรัฐ 

สถาบัน การศึกษา หรือ

ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศ 

มีการจัดท าบันทึก

ข้อตกลงหรือ 

ความร่วมมือด้าน

อุตสาหกรรมป้องกัน

ประเทศ รวมสะสม

ระหว่างปี 2564 – 

2565 ไม่น้อยกว่า  

2 ฉบับ 

มีการจัดท าบันทึก

ข้อตกลงหรือ 

ความร่วมมือด้าน

อุตสาหกรรมป้องกัน

ประเทศ รวมสะสม

ระหว่างปี 2564 – 

2570 ไม่น้อยกว่า  

20 ฉบับ 

มีการจัดท าบันทึก

ข้อตกลงหรือ 

ความร่วมมือด้าน

อุตสาหกรรมป้องกัน

ประเทศ รวมสะสม

ระหว่างปี 2564– 

2575 ไม่น้อยกว่า  

30 ฉบับ 

มีการจัดท าบันทึก

ข้อตกลงหรือ 

ความร่วมมือด้าน

อุตสาหกรรมป้องกัน

ประเทศ รวมสะสม

ระหว่างปี 2564 – 

2580 ไม่น้อยกว่า  

40 ฉบับ 

1. โครงการพัฒนาความ

ร่วมมือด้านการวิจัยและ

พัฒนากับภาคส่วนต่างๆ  

2. โครงการส่งเสรมิการ

วิจัยและพัฒนาเพื่อการ

ป้องกันประเทศ 

 

 

2. มีโครงการที่เกีย่วข้องกับ

การพัฒนาเทคโนโลยีและ

อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

กับหน่วยงานของ

กระทรวงกลาโหม หน่วยงาน

ของรัฐ สถาบันการศึกษา 

หรือภาคเอกชน ทั้งใน

ประเทศและตา่งประเทศ 

มีโครงการทีเ่กี่ยวข้อง

กับการพัฒนา

เทคโนโลยีและ

อุตสาหกรรมป้องกัน

ประเทศ รวมสะสม

ระหว่างปี 2564 – 

2565 ไม่น้อยกว่า  

2 โครงการ 

มีโครงการทีเ่กี่ยวข้อง

กับการพัฒนา

เทคโนโลยีและ

อุตสาหกรรมป้องกัน

ประเทศ รวมสะสม

ระหว่างปี 2564 – 

2570 ไม่น้อยกว่า  

10 โครงการ 

มีโครงการทีเ่กี่ยวข้อง

กับการพัฒนา

เทคโนโลยีและ

อุตสาหกรรมป้องกัน

ประเทศ รวมสะสม

ระหว่างปี 2564 – 

2575 ไม่น้อยกว่า  

15 โครงการ 

มีโครงการทีเ่กี่ยวข้อง

กับการพัฒนา

เทคโนโลยีและ

อุตสาหกรรมป้องกัน

ประเทศ รวมสะสม

ระหว่างปี 2564 – 

2580 ไม่น้อยกว่า  

20 โครงการ 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ  พ.ศ. 2564 - 2565  พ.ศ. 2566 - 2570  พ.ศ. 2571 - 2575  พ.ศ. 2576 - 2580 

 3. มีโครงการร่วมลงทุนกับ

หน่วยงานของ

กระทรวงกลาโหม หน่วยงาน

ของรัฐ สถาบันการศึกษา 

หรือภาคเอกชน ทั้งใน

ประเทศและตา่งประเทศ 

มีโครงการร่วมลงทุนกับ

หน่วยงานของ

กระทรวงกลาโหม 

หน่วยงานของรัฐ 

สถาบันการศึกษา หรือ

ภาคเอกชน  

ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศสะสม

ระหว่างปี 2564 – 

2565 ไม่น้อยกว่า 2 

โครงการ 

มีโครงการร่วมลงทุนกับ

หน่วยงานของ

กระทรวงกลาโหม 

หน่วยงานของรัฐ 

สถาบันการศึกษา หรือ

ภาคเอกชน  

ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศสะสม

ระหว่างปี 2564 – 

2570 ไม่น้อยกว่า 3 

โครงการ 

มีโครงการร่วมลงทุนกับ

หน่วยงานของ

กระทรวงกลาโหม 

หน่วยงานของรัฐ 

สถาบันการศึกษา หรือ

ภาคเอกชน  

ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศสะสม

ระหว่างปี 2564 – 

2575 ไม่น้อยกว่า 4 

โครงการ 

มีโครงการร่วมลงทุนกับ

หน่วยงานของ

กระทรวงกลาโหม 

หน่วยงานของรัฐ 

สถาบันการศึกษา หรือ

ภาคเอกชน  

ทั้งในประเทศและ

ต่างประเทศสะสม

ระหว่างปี 2564 – 

2580 ไม่น้อยกว่า 5 

โครงการ 

1. โครงการส่งเสรมิและ

พัฒนาอุตสาหกรรม

ป้องกันประเทศและ

การพลังงานทหาร 
2. โครงการส่งเสรมิ 
สนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมความ
มั่นคงของประเทศ 

3. เกิดเครือข่ายคลสัเตอร์ 

หรือการเชื่อมโยงกับห่วงโซ่

มูลค่าของอุตสาหกรรมความ

มั่นคงในภูมิภาคหรือระดับโลก 

เพื่อให้สอดคล้องกับ 

แนวทางการพัฒนาของ 

แผนย่อยอุตสาหกรรม 

ความมั่นคงของประเทศ 

4. จ านวนผู้ประกอบการ 

ที่เข้าร่วมเครือข่ายคลัสเตอร์  

ที่สามารถเชื่อมโยงกับห่วงโซ่

มูลค่าของอุตสาหกรรม 

ความมั่นคงในภูมภิาคหรือ

ระดับโลกได ้

มีการเตรียมการหรือ

การจัดตั้งคณะท างาน

เพื่อด าเนินการรวม

เครือข่ายคลัสเตอร ์

ด้านอุตสาหกรรม 

ความมั่นคง 

มีจ านวนผู้ประกอบการ

ที่เข้าร่วมเครือข่าย 

คลัสเตอร์ ท่ีสามารถ

เชื่อมโยงกับห่วงโซ่

มูลค่าของอุตสาหกรรม

ความมั่นคงในภูมภิาค

หรือระดับโลกได้  

ไม่น้อยกว่า 20 ราย 

มีจ านวนผู้ประกอบการ

ที่เข้าร่วมเครือข่าย 

คลัสเตอร์ ท่ีสามารถ

เชื่อมโยงกับห่วงโซ่

มูลค่าของอุตสาหกรรม

ความมั่นคงในภูมภิาค

หรือระดับโลกได้  

ไม่น้อยกว่า 30 ราย 

มีจ านวนผู้ประกอบการ

ที่เข้าร่วมเครือข่าย 

คลัสเตอร์ ท่ีสามารถ

เชื่อมโยงกับห่วงโซ่

มูลค่าของอุตสาหกรรม

ความมั่นคงในภูมภิาค

หรือระดับโลกได้  

ไม่น้อยกว่า 40 ราย 

การด าเนินการตาม

แผนปฏิบัติงานปกติของ 

สทป. (การพัฒนา

เครือข่ายคลัสเตอร์

ผู้ประกอบการ 

ด้านอุตสาหกรรม 

ความมั่นคง) 
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 3.2.5 ด้านการเป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรม 
ป้องกันประเทศ ให้แก่กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานของรัฐเพื่อใช้ในการก าหนดนโยบายและ 
แผนการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

 นโยบาย/แนวทางการด าเนินการ 
 ให้มีการจัดท าฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลกลางรองรับข้อมูล  

ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ จัดท านโยบาย และการสร้างการรับรู้หรือ 
การน าไปใช้ประโยชน์ของประชาชน เพ่ือน าไปสู่การตกลงใจในการประกอบกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ  
ซึ่งรวมถึงการจัดเก็บองค์ความรู้ทางวิชาการจากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนานวัตกรรม การให้บริการ  
ทางวิชาการและเทคนิค กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการให้บริการและแบบฟอร์มการขอรับบริการต่าง ๆ ระบบ 
การให้บริการประชาชนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของภาครัฐ (e-Service) การให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมทั้งพัฒนาให้มีการน าเทคโนโลยีที่ใช้ในการยืนยันตัวบุคคลและตรวจสอบ
ลายมือชื่อทางอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการด าเนินการ เพ่ือให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้งาน  
เพ่ือสนับสนุนการด าเนินการจัดตั้งศูนย์ให้บริการ โดยจัดให้มีความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในการเข้าถึง 
และคุ้มครองข้อมูลที่เหมาะสม รวมถึงสามารถให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้โดยสะดวกด้วย 
ซึ่งอาจรวมไปถึงการเป็นศูนย์ข้อมูลกลางที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ซึ่งจะน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาการขาดการบู รณาการข้ อมู ลของหน่ วยงานภาครั ฐ  อันส่ งผล ให้ เ กิ ดภาระกับประชาชน 
และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ซึ่งจะท าให้ต้นทุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานทั้งของ สทป. และ
ประชาชนลดลงอย่างมาก ทั้งนี้ อาจด าเนินการจัดท าฐานข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ส าหรับ
ประชาชนหรือผู้รับบริการทั่วไปด้วย 
  ทั้งนี้ สทป. สามารถใช้ขีดความสามารถในการเป็นหน่วยงานของภาครัฐที่มีความร่วมมือ
กับกระทรวงกลาโหม เหล่าทัพ หรือหน่วยงานความมั่นคง ในการสร้างระบบสารสนเทศที่มีบริการจัดเก็บ  
หรือประมวลผลข้อมูลที่มีคุณลักษณะเฉพาะทาง มีล าดับชั้นความลับ หรือเป็นข้อมูลที่มีความอ่อนไหวเชิงความ
มั่นคง ตามความต้องการของหน่วยผู้ใช้เพ่ือลดความเสี่ยงในการรั่วไหลของข้อมูลข่าวสารส าคัญและปรับแก้ไขได้ 
โดยหลีกเลี่ยงการพ่ึงพาหน่วยงานภายนอกที่เป็นบุคคลที่ 3 ในการก ากับดูแล 

  เป้าหมาย 
  1) มีระบบสารสนเทศในการจัดเก็บหรือท าฐานข้อมูล เพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลกลางรองรับ
ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ 
สทป. เพ่ือสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ให้บริการ และการเข้าถึงของผู้ใช้บริการหรือประชาชนทั่วไปได้ 
  ตัวช้ีวัด 
 1) มีระบบสารสนเทศท่ีสามารถจัดเก็บหรือท าฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศ สามารถสนับสนุนข้อมูลแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเผยแพร่ความรู้ของ สทป.  
ผ่านสื่อเผยแพรห่รือระบบสารสนเทศต่าง ๆ ให้ผู้ใช้บริการหรือประชาชนทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์ได้ 
  หมายเหตุ : หากมีปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบต่อความส าเร็จของตัวชี้วัด ให้สามารถ
ปรับตัวชี้วัดได้ 



 

  นโยบายและเป้าหมายการด าเนนิงานของสถาบันเทคโนโลยีป้องกนัประเทศในด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศ (พ.ศ. 2564 – 2580)  76 

 

  โครงการส าคัญ 
  เพ่ือให้การด าเนินการของ สทป. เป็นไปตามนโยบาย และบรรลุเป้าหมายรวมถึงตัวชี้วัด นั้น 
สทป. ได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการโดยก าหนดเป็นแผนงาน/โครงการ ที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
  1) แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศและความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ 
   - โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ (ตัวชี้วัดที่ 1) 
  2) การด าเนินการตามแผนปฏิบัติงานปกติของ สทป. 
   - การพัฒนาระบบสารสนเทศ (ตัวชี้วัดที่ 1) 
  โดยสามารถท าเป็นตารางสรุปความเชื่อมโยงของตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายได้ ดังตาราง
ต่อไปนี้
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

โครงการ  พ.ศ. 2564 - 2565  พ.ศ. 2566 - 2570  พ.ศ. 2571 - 2575  พ.ศ. 2576 - 2580 

1. ระบบสารสนเทศในการ
จัดเก็บหรือท าฐานข้อมูล  
เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลกลาง
รองรับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศ สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของ สทป.  
เพื่อสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์
ให้บริการ และการเข้าถึง 
ของผู้ใช้บริการหรือประชาชน
ทั่วไปได ้

1. มีระบบสารสนเทศ 
ที่สามารถจดัเก็บหรือท า
ฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
สามารถสนับสนุนข้อมูล 
แก่บุคคลหรือหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเผยแพร่
ความรู้ของ สทป.  
ผ่านสื่อเผยแพรห่รือระบบ
สารสนเทศต่าง ๆ  
ให้ผู้ใช้บริการหรือประชาชน
ทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์ได ้

 

มีระบบสารสนเทศ 

ที่สามารถจดัเก็บหรือ

ท าฐานข้อมูล 

ด้านเทคโนโลยีและ

อุตสาหกรรมป้องกัน

ประเทศ สามารถ

สนับสนุนข้อมลู 

แก่บุคคลหรือหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง  

เพื่อเผยแพรค่วามรู้ของ 

สทป. ผ่านสื่อเผยแพร่

หรือระบบสารสนเทศ 

ต่าง ๆ ให้ผู้ใช้บริการ

หรือประชาชนท่ัวไป

สามารถใช้ประโยชนไ์ด ้

มีการปรับปรุง

ฐานข้อมูลด้าน

เทคโนโลยีป้องกัน

ประเทศ เพ่ือสนบัสนุน

ข้อมูลแก่บุคคลหรือ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

รวมทั้งการเผยแพร่

ความรู้ของ สทป.  

ผ่านสื่อเผยแพรห่รือ

ระบบสารสนเทศต่าง ๆ 

เพื่อให้ผู้ใช้บริการหรือ

ประชาชนท่ัวไป

สามารถใช้ประโยชนไ์ด ้

มีการปรับปรุง

ฐานข้อมูลด้าน

เทคโนโลยีป้องกัน

ประเทศ เพ่ือสนบัสนุน

ข้อมูลแก่บุคคลหรือ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

รวมทั้งการเผยแพร่

ความรู้ของ สทป.  

ผา่นสื่อเผยแพรห่รือ

ระบบสารสนเทศต่าง ๆ 

เพื่อให้ผู้ใช้บริการหรือ

ประชาชนท่ัวไป

สามารถใช้ประโยชนไ์ด ้

มีการปรับปรุง

ฐานข้อมูลด้าน

เทคโนโลยีป้องกัน

ประเทศ เพ่ือสนบัสนุน

ข้อมูลแก่บุคคลหรือ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

รวมทั้งการเผยแพร่

ความรู้ของ สทป.  

ผ่านสื่อเผยแพรห่รือ

ระบบสารสนเทศต่าง ๆ 

เพื่อให้ผู้ใช้บริการหรือ

ประชาชนท่ัวไป

สามารถใช้ประโยชนไ์ด ้

1. โครงการพัฒนา

ฐานข้อมูลเพื่อการ

วิเคราะหเ์ทคโนโลยี

ป้องกันประเทศ 

2. การด าเนินการตาม

แผนปฏิบัติงานปกติ

ของ สทป.  

(การพัฒนาระบบ

สารสนเทศ) 
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 3.3  แนวทางการขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผล       
  เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้นโยบายและเป้าหมายฯ  
ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศส าหรับ สทป. 
และประเทศในภาพรวม จึงได้ก าหนดให้มีกลไกในการขับเคลื่อนและติดตามผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ 
ดังต่อไปนี้ 
  3.3.1  การขับเคลื่อนด้วยโครงการหรือกิจกรรม 
   จะด าเนินการโครงการต่าง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในนโยบายและเป้าหมายฯ แต่ละด้าน  
โดยแผนปฏิบัติงานดังกล่าว จะมีการเสนอให้คณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ให้ความเห็นชอบ 
ในห้วงต้นปีงบประมาณแต่ละปี ดังต่อไปนี้ 
 

1. ด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศและด าเนินการอ่ืน  
ที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่อง เพื่อน าไปสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 

โครงการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.1 โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือการ
ป้องกันประเทศ 

1.2 โครงการพัฒนาขีดความสามารถกองทัพ 

     1) โครงการพัฒนานวัตกรรมการประยุกต์ใช้
องค์ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศสู่ประชาสังคม  

     2) โครงการวิจัยพื้นฐาน 

     3) โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัย
และพัฒนากับภาคส่วนต่าง ๆ 

หน่วยงานหลัก 

- สทป. : ผู้ปฏิบัติหลัก 

- กห. : ร่วมก าหนดความต้องการ/ร่วมวิจัยและ
พัฒนา ทดสอบทดลองใช้งาน  

- อว. : ร่วมวิจัยและพัฒนา/สนับสนุนเครือข่าย
นักวิจัย  

- เอกชน : ร่วมวิจัยและพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ 

หน่วยงานสนับสนุน 

- สถาบันการศึกษา/หน่วยงานของรัฐ : สนับสนุน
การวิจัยและพัฒนาและการด าเนินการในส่วน 
ที่เก่ียวข้องในกรณีท่ีมีการด าเนินการร่วมกัน  

1.3 โครงการพัฒนาขีดความสามารถกองทัพ 

  1) โครงการประชาสัมพันธ์ 

  2) โครงการความรับผิดชอบต่อสังคม 

  3) โครงการสร้างและรักษาส่งเสริมวัฒนธรรม
องค์กร 

 

 

หน่วยงานหลัก 

- สทป. : ผู้ปฏิบัติหลัก 

หน่วยงานสนับสนุน 

- สถาบันการศึกษา/หน่วยงานของรัฐ/เอกชน : 
สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาและการด าเนินการ 
ในส่วนที่เกี่ยวข้องในกรณีท่ีมีการด าเนินการร่วมกัน 
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1.4 การพัฒนาระบบการทดสอบและรับรองผลการ
ทดสอบในอุตสาหกรรมความมั่นคง 

หน่วยงานหลัก 

- สทป. : ผู้ปฏิบัติหลัก 

- กห./อก. : การร่วมบูรณาการมาตรฐาน
ยุทโธปกรณ์ 

หน่วยงานสนับสนุน 

- สถาบันการศึกษา/หน่วยงานของรัฐ/เอกชน : 
สนับสนุนการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ในกรณีที่มีการด าเนินการร่วมกัน 

1.5 การทบทวนและปรับปรุงการบริหารจัดการ
องค์กร 

หน่วยงานหลัก 

- สทป. : ผู้ปฏิบัติหลัก 

2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม หน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ และภาคเอกชน 

โครงการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

2.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศและการพลังงานทหาร 

2.2 โครงการพัฒนานวัตกรรมการประยุกต์ใช้องค์
ความรู้เทคโนโลยีป้องกันประเทศสู่ประชาสังคม 

หน่วยงานหลัก 

- สทป. : ผู้ปฏิบัติหลัก 

- เอกชน/หน่วยงานของรัฐ : ผู้ร่วมลงทุนหลัก 

- กห. : ผู้ใช้งานหลัก/การส่งออกยุทโธปกรณ์ 

- อว. : การต่อยอดยุทโธปกรณ์ท่ีใช้ได้สองทางในเชิง
พาณิชย์ 

หน่วยงานสนับสนุน 

- กค. : การจดทะเบียนภาษี/การใช้ที่ราชพัสดุ 

- กต. : การตรวจพิจารณาร่างสัญญาซื้อขายโดยวิธี
รัฐบาลต่อรัฐบาล/การให้ค าปรึกษาเรื่องพันธกรณี
หรือกฎหมายระหว่างประเทศ 

- กห./มท. : การอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับยุทธภัณฑ์
หรืออาวุธ 

- พณ. : การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล 

- สมช. : การให้ค าปรึกษาเรื่องพันธกรณีหรือ
กฎหมายระหว่างประเทศที่เก่ียวข้องกับยุทธภัณฑ์
หรืออาวุธ 

- อก. : การจัดตั้งโรงงาน 

- อส. : การตรวจพิจารณาร่างสัญญา 
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- BOI : ก าหนดมาตรการส่งเสริมการลงทุน 

- สถาบันการศึกษา/หน่วยงานของรัฐ/เอกชน : 
สนับสนุนการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ในกรณีที่มีการด าเนินการร่วมกัน 

2.3 โครงการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 

หน่วยงานหลัก 

สทป. – ผู้ปฏิบัติหลัก 

กค. – การใช้ที่ราชพัสดุ 

อก./สศช./EEC – พัฒนาพื้นทีใ่นเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออกและนอกเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก 

เอกชน/หน่วยงานของรัฐ – ผู้ร่วมลงทุนหลัก 

หน่วยงานสนับสนุน 

- อส. : การตรวจพิจารณาร่างสัญญา 

- สถาบันการศึกษา/หน่วยงานของรัฐ/เอกชน : 
สนับสนุนการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ในกรณีที่มีการด าเนินการร่วมกัน 

2.4 การจัดท าแนวทางและมาตรการในการ
สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม 
หน่วยงานของรัฐ  
และภาคเอกชน 

หน่วยงานหลัก 

- สทป. : ผู้ปฏิบัติหลัก 

หน่วยงานสนับสนุน 

- กค. : มาตรการส่งเสริมด้านภาษี 

- พณ. : การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว 

- BOI : มาตรการส่งเสริมการลงทุน 

- EEC : การส่งเสริมการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษ
ภาคตะวันออก 

- ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา : การปรับปรุง
กฎหมาย 

- สถาบันการศึกษา/หน่วยงานของรัฐ/เอกชน : 
สนับสนุนการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ในกรณีที่มีการด าเนินการร่วมกัน 

2.5 การบริการทางวิชาการและเทคนิค 

2.6 การจัดตั้งศูนยบ์ริการด้านการประกอบกิจการ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 

หน่วยงานหลัก 

- สทป. : ผู้ปฏิบัติหลัก 
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3. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรม การค้นคว้าวิจัย การเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการ และการพัฒนา
บุคลากรด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 

โครงการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

3.1 โครงการพัฒนาบุคลากรในภาควิชาการ 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคเอกชน 

 

หน่วยงานหลัก 

- สทป. : ผู้ปฏิบัติหลัก 

- กห. : การพัฒนาบุคลากรในกระทรวงกลาโหม 

- รง. : การพัฒนาบุคลากรในภาคอุตสาหกรรม 

- อว. : การพัฒนาบุคลากรในภาควิชาการ 

หน่วยงานสนับสนุน 

สถาบันการศึกษา/หน่วยงานของรัฐ/เอกชน : 
สนับสนุนการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ในกรณีที่มีการด าเนินการร่วมกัน 

3.2 โครงการบทความวิชาการ หน่วยงานหลัก 

- สทป. : ผู้ปฏิบัติหลัก 

- อว. : การเผยแพร่บทความทางวิชาการ 

หน่วยงานสนับสนุน 

สถาบันการศึกษา/หน่วยงานของรัฐ/เอกชน : 
สนับสนุนการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ในกรณีที่มีการด าเนินการร่วมกัน 

3.3 การพัฒนาบุคลากรของสถาบันเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ 

หน่วยงานหลัก 

- สทป. : ผู้ปฏิบัติหลัก 

4. ด้านการประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ  
กับหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา และภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

โครงการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

4.1 โครงการส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือการ
ป้องกันประเทศ 

เช่นเดียวกับข้อ 1.1 และ 1.2 

4.2 โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัยและ
พัฒนากับภาคส่วนต่าง ๆ 

4.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศและการพลังงานทหาร 

เช่นเดียวกับข้อ 2.2 

 



 

  นโยบายและเป้าหมายการด าเนนิงานของสถาบันเทคโนโลยีป้องกนัประเทศในด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศ (พ.ศ. 2564 – 2580)  82 

 

4.4 โครงการส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา
อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 

เช่นเดียวกับข้อ 2.3 

4.5 การพัฒนาเครือข่ายคลัสเตอร์ผู้ประกอบการ
ด้านอุตสาหกรรมความม่ันคง 

หน่วยงานหลัก 

- สทป. : ผู้ปฏิบัติหลัก 

5. ด้านการเป็นศูนย์ข้อมูลความรู้ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ให้แก่
กระทรวงกลาโหมและหน่วยงานของรัฐเพื่อใช้ในการก าหนดนโยบายและแผนการพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

โครงการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือการวิเคราะห์
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ 

หน่วยงานหลัก 

- สทป. : ผู้ปฏิบัติหลัก 

- ดศ. : การเชื่อมต่อระบบฐานข้อมูล 

หน่วยงานสนับสนุน 

สถาบันการศึกษา/หน่วยงานของรัฐ/เอกชน – 
สนับสนุนการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
ในกรณีที่มีการด าเนินการร่วมกัน 

   
หมายเหต:ุ  

  กค.  กระทรวงการคลัง 
  กต.  กระทรวงการต่างประเทศ 
  กห.  กระทรวงกลาโหม 
  ดศ.  กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
  พณ.  กระทรวงพาณิชย์ 
  มท.   กระทรวงมหาดไทย 
  รง.  กระทรวงแรงงาน 
  สมช.  ส านักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 
  อก.  กระทรวงอุตสาหกรรม 
  อว.  กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
  อส.  ส านักงานอัยการสูงสุด 
  BOI  ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 
  EEC  ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
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  3.3.2 การขับเคลื่อนด้วยโครงการน าร่องส าหรับการจัดตั้งนิติบุคคล รวมถึงการเข้าร่วมทุน  
ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วน 
   เนื่องด้วยหน้าที่และอ านาจของ สทป. ในการจัดตั้งหรือร่วมกับบุคคลหรือนิติบุคคลอ่ืน 
ในการจัดตั้งนิติบุคคล รวมถึงการเข้าร่วมทุน ถือหุ้น และเป็นหุ้นส่วน เป็นหน้าที่และอ านาจที่  สทป. ได้รับ
เพ่ิมเติม การก าหนดเป็นความเร่งด่วนหรือส าคัญให้มีโครงการจัดตั้งนิติบุคคล เข้าร่วมทุน ถือหุ้น หรือเป็น
หุ้นส่วน ในห้วงระยะแรกของการด าเนินการของนโยบายและเป้าหมายฯ ฉบับนี้ จะช่วยส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการด าเนินงานและเห็นผลที่เป็นรูปธรรม โดยโครงการน าร่องในระยะแรก มีดังต่อไปนี้  
  1) โครงการต่อเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง 
  2) โครงการยานเกราะล้อยางแบบ 4 x 4 
  3) โครงการอากาศยานไร้คนขับ 
  4) โครงการอาวุธและกระสุน 
  5) โครงการยานเกราะล้อยางแบบ 8 x 8 
  6) โครงการซ่อมสร้างยุทโธปกรณ์ทางทหาร 
  7) โครงการปืนใหญ่และกระสุน 
  8) โครงการความร่วมมือด้านยานยนต์ทางทหาร 
  9) โครงการจรวดเพ่ือความมั่นคง 
  10) โครงการพลังงานเพ่ือความม่ันคง 
  โดยอาจมีโครงการเพิ่มเติมได้เมื่อมีความจ าเป็นหรือเร่งด่วนในห้วงระยะเวลาดังกล่าว 
  3.3.3 การติดตามประเมินผล 
   สทป. จะมีการรายงานความคืบหน้าการด าเนินการโดยใช้กลไกตามที่พระราชบัญญัติ
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ พ.ศ. 2562 ก าหนดไว้ ดังต่อไปนี้ 
   1)  การรายงานต่ อคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้ องกันประ เทศ  
ซึ่งคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศ จะมีหน้าที่และอ านาจในมาตรา 9 (4) ในการก ากับ 
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 
และ สทป. ให้เป็นไปตามนโยบาย เป้าหมาย และแนวทางที่คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
ก าหนด ทั้งนี้ ให้รวมถึงการรายงานความคืบหน้าผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย การด าเนินการใด ๆ 
ของ สทป. และคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่และอ านาจของ
คณะกรรมการนโยบายฯ การจัดตั้งหรือร่วมจัดตั้งนิติบุคคล การเข้าร่วมทุน ถือหุ้น หรือเป็นหุ้นส่วน รวมถึง 
การวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการตามนโยบายและเป้าหมายฯ และการให้ข้อเสนอแนะ  
การแก้ปัญหาเพ่ือให้หน่วยงานที่มีหน้าที่ขับเคลื่อนการด าเนินการ สามารถปรับปรุงการด าเนินการให้ สามารถ
บรรลุเป้าหมายได้ การประเมินผลกระทบ และความคุ้มค่าของโครงการหลังจากจบห้วงระยะการด าเนินการ  
ในแต่ละช่วง (ทุก 5 ปี) โดยรายงานให้คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศให้ทราบในโอกาสแรก  
ผ่านคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และคณะอนุกรรมการกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
ตามล าดับ 
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   2 )  การรายงานต่ อคณะกรรมการสถาบัน เทคโนโลยีป้ อ งกั นประ เทศ  
ซึ่งคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ มีหน้าที่และอ านาจควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของ สทป.  
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง รวมทั้งนโยบาย เป้าหมาย และแนวทางที่คณะกรรมการนโยบาย
เทคโนโลยีป้องกันประเทศ ก าหนด ดังนั้น สทป. จะต้องรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานต่าง ๆ  
ต่อคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ซึ่งรวมถึง ความคืบหน้าหรือผลการด าเนินการในการ
ก าหนดนโยบายบริหารงาน การจัดหาทุน แผนการด าเนินงาน แผนการลงทุน แผนการเงิน งบประมาณ
ประจ าปี การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อ านวยการและผู้ปฏิบัติงานของ สทป. การจัดท ารายงานประจ าปี 
เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และการรายงานผลการปฏิบัติอ่ืนใดตามที่คณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศมอบหมาย ทั้งนี้ จะต้องรายงานผ่านคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการสถาบัน
เทคโนโลยีป้องกันประเทศคณะใดคณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้  
    (1) คณะกรรมการตรวจสอบ  
    (2) คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง ติดตาม การวิจัยและพัฒนากิจการอุตสาหกรรม
ป้องกันประเทศ และการด าเนินงานกิจการทั่วไป 
    (3) คณะอนุกรรมการนโยบายทรัพยากรบุคคล และกฎหมาย 
    (4)  คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ  
    ซึ่ง สทป. มีก าหนดการประชุมของคณะกรรมการต่าง ๆ ในทุกเดือน หรือตามที่
ประธานกรรมการหรือประธานอนุกรรมการได้ก าหนดตามความเร่งด่วนของภารกิจ โดยจะมีการรายงาน 
ความคืบหน้าการด าเนินการโครงการ รวมถึงการติดตาม เร่งรัด แก้ไขปัญหา และการประเมินผลการปฏิบัติ  
โดยอาจจะต้องรายงานต่อถึงคณะอนุกรรมการกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ  หรือคณะกรรมการ 
คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ในเรื่องที่เก่ียวข้องให้ทราบในโอกาสแรกด้วย 
   ทั้งนี้ สทป. อาจพิจารณารายงานความคืบหน้าการด าเนินการให้หน่วยงานที่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศหรืออุตสาหกรรมความมั่นคงตามความเหมาะสม  
หรือเมื่อได้รับการร้องขอ เช่น กระทรวงกลาโหม สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สภาความมั่นคง
แห่งชาติ เป็นต้น 
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 3.4  ประเด็นความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง  
  สทป. ด าเนินการตามภารกิจ หน้าที่และอ านาจตามพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ พ.ศ. 2562 โดยจัดท าแผนปฏิบัติงานและงบประมาณ เพ่ือรองรับสภาวการณ์เปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น 
โดยพิจารณาทบทวนจากรายงานผลการบริหารความเสี่ยงประจ าปีงบประมาณ ของ สทป. รวมถึงข้อเสนอแนะ
และข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศและผู้บริหาร สทป. โดยคัดเลือกความเสี่ยง
ในระดับปานกลางขึ้นไปจนถึงความเสี่ยงในระดับสูงมาก เพ่ือก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการ 
ในการจัดการและควบคุมความเสี่ยงที่สูงมาก (Extreme) และสูง (High) ให้ลดลงมาอยู่ในระดับที่ยอมรับได้
ส าหรับความเสี่ยงในระดับปานกลาง (Medium) จะมีมาตรการควบคุมเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบ 
ต่อเป้าหมาย โดยแผนบริหารความเสี่ยงองค์กร เชื่อมโยงกับแผนปฏิบัติงาน ค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดขององค์กร 
โดยความเสี่ยงและการบริหารจัดการความเสี่ยงในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของ สทป.  
ตามนโยบายและเป้าหมายฯ ฉบับนี้ สรุปได้ดังต่อไปนี้   
 จากการประเมินสภาพแวดล้อม การวิ เคราะห์ปัญหาและอุปสรรค การก าหนดปัจจัย 
แห่งความส าเร็จ การก าหนดนโยบายและเป้าหมาย การก าหนดตัวชี้วัด และการก าหนดโครงการต่าง ๆ  
เพ่ือรองรับการด าเนินการตามนโยบายและเป้าหมายเพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมทั้ง
วัตถุประสงค์การจัดตั้งของ สทป. จงึสามารถก าหนดความเสี่ยงและแนวทางเพ่ือบริหารความเสี่ยง ได้ดังนี้ 
 1)  การบริหารโครงการส าคัญไม่ส าเร็จตามแผนการด าเนินงาน 
  เกิดจากการจัดหาและการใช้งบประมาณในโครงการส าคัญ โครงการที่มีงบประมาณสูงล่าช้า
กว่าแผนการปฏิบัติงานโครงการล่าช้าไม่เป็นตามแผนงาน ส่งผลให้ไม่สามารถส่งมอบต้นแบบได้ตามบันทึก
ข้อตกลง (MOU/MOA) การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบัน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงความต้องการ 
ของหน่วยผู้ใช้งาน และสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ส่งผล 
ในการด าเนินงานโครงการ 
  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  สทป. ได้ก าหนดให้มีประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลการด าเนินโครงการวิจัยและพัฒนา  
เพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน ปัญหาข้อขัดข้อง เพ่ือให้สามารถด าเนินการให้เป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดไว้   
การติดตามการบริหารความเสี่ยงในระดับโครงการและให้ผู้รับผิดชอบจัดท าแผนและรายงานผลการบริหาร  
ความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง การให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงระดับโครงการกับผู้รับผิดชอบโครงการ  
และการให้ผู้รับผิดชอบโครงการและผู้เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์ COVID-19 และประกาศของรัฐบาลอย่าง
ใกล้ชิด เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 
 2) ไม่สามารถบูรณาการด้านการรับรองมาตรฐานในระดับประเทศได้ 
  การบูรณาการด้านการรับรองมาตรฐานยุทโธปกรณ์ต้องอาศัยการแก้ไขกฎหมายเพ่ือให้
อ านาจและหน้าที่ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง สทป. ไม่ใช่หน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก รวมถึงโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ในการรับรองมาตรฐานยุทโธปกรณ์มีส าหรับยุทโธปกรณ์ไม่กี่ประเภท หรือยังไม่เพียงพอที่จะรองรับ
อุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ 
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 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 สทป. อาจร่วมกับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงจัดการประชุมร่วมกันเพ่ือก าหนดแนวทาง 
การรับรองมาตรฐานระดับประเทศ หรือแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดให้มีโครงการน าร่องเพ่ือบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท าโครงสร้างพื้นฐานที่จ าเป็นตามล าดับความเร่งด่วนและจ าเป็น  
 3) สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศอาจไม่สามารถพัฒนากิจการอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศในเชิงธุรกิจได้ 
  เกิดจากการที่ สทป. ยังขาดความพร้อมหรือประสบการณ์ในการด าเนินงานเชิงธุรกิจ  
ด้านการด าเนินโครงการ และความพร้อมของทรัพยากรที่มีอยู่ของ สทป. จึงอาจส่งผลกระทบต่อความส าเร็จหรือ
ความล่าช้าอันเกิดจากความเข้าใจในการด าเนินงาน รวมถึงปัญหาทางกฎหมายที่  สทป. ยังขาดบุคลากร 
ที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะด้วย  
  นอกจากนั้น การด าเนินการบางโครงการอาจเข้าข่ายโครงการขนาดใหญ่ มีระยะเวลานาน 
ในการด าเนินการ และมีประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องจ านวนมาก เช่น โครงการพัฒนา ร่วมมือ และประกอบ
กิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)  
หรือพ้ืนที่ที่เหมาะสม ซึ่งอาจต้องใช้งบลงทุนสูง รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนเพ่ือมาร่วม
ด าเนินการในพ้ืนที่ดังกล่าว  
 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 สทป. อาจด าเนินการสรรหาเจ้าหน้าที่เพ่ือปฏิบัติงานรองรับภารกิจฯ ด้านการพัฒนาธุรกิจ  
และกฎหมายธุรกิจ โดยควบคุมขั้นตอนการสรรหาและตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครให้ตรงตามภารกิจด้านการ
พัฒนาธุรกิจ และด าเนินการจ้างบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ ในการวางแผนด าเนินงานธุรกิจ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ รวมถึงการด าเนินการจัดท ารายงานผลการศึกษาในการด าเนินงานโครงการ  
โดยศึกษาระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของโครงการธุรกิจของ สทป. 
รวมถึงการรายงานและติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจ า 
 ทั้งนี้ อาจจะต้องใช้กลไกการขับเคลื่อนคือ คณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกัน
ประเทศ ในการก าหนดนโยบายและทิศทางการด าเนินการดังกล่าว รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือ  
การสนับสนุนทรัพยากรในการด าเนินการ และการหาข้อยุติในประเด็นข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องระหว่างหน่วยงาน
ต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความชัดเจน 
 4) ไม่สามารถแก้ไขหรือใช้เวลานานในการแก้ไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เป็นอุปสรรคในการประกอบกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้  
  การแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ  
เป็นกฎหมายที่เก่ียวข้องกับการผลิตและขายยุทโธปกรณ์ ซึ่งผู้รับผิดชอบหลักคือกระทรวงกลาโหม แต่กฎหมาย
การผลิตและขายยุทโธปกรณ์มีข้อจ ากัดให้ด าเนินการในลักษณะของการผลิตและขายให้กับหน่วยงาน  
ความมั่นคงเป็นหลัก การผลิตและขายในเชิงอุตสาหกรรมเกี่ยวข้องกับกฎหมายอ่ืนอีกหลายฉบับ และมี
ผู้รับผิดชอบหลักหลายกระทรวง การแก้ไขกฎหมายให้เกิดความคล่องตัวอาจใช้เวลานาน และต้องมีการหารือ
ร่วมกับกระทรวงที่รับผิดชอบ 
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 แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
 สทป. ควรมีการทบทวนปัญหาและอุปสรรคของกฎหมายต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือรวบรวมไว้
เป็นฐานข้อมูล และอาจใช้กลไกของคณะกรรมการนโยบายเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ในการเสนอให้มีการ
แก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หรือใช้กลไกของคณะท างานพัฒนาระเบียบและข้อบังคับของ สทป. เพ่ือเสนอแก้ไข
ระเบียบ หรือข้อบังคับภายใน สทป. ที่เป็นอุปสรรคในการด าเนินงาน  
 5) สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศอาจใช้เวลานานในการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการ
ประกอบกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ 
  บุคลากรด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศมีทักษะและความช านาญเฉพาะด้าน รวมถึง
เส้นทางอาชีพค่อนข้างเฉพาะทาง  
  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  สทป. อาจด าเนินการสรรหาเจ้าหน้าที่ส าหรับปฏิบัติงานรองรับภารกิจฯ ตามเทคโนโลยี
เป้าหมาย โดยควบคุมข้ันตอนการสรรหาและตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครให้ตรงตามภารกิจในแต่ละเทคโนโลยี 
รวมถึงร่วมกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จัดท าหลักสูตรที่เกี่ยวข้องเพ่ือพัฒนาบุคลากรเพ่ือรองรับเทคโนโลยี
เป้าหมายของ สทป. และก าหนดมาตรการที่เป็นแรงจูงใจ เช่น สวัสดิการต่าง ๆ ส าหรับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
ในแต่ละเทคโนโลยี เพ่ือให้มีความสนใจในการเข้ามาร่วมงานกับ สทป.  
 6) การประกอบกิจการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศอาจขัดต่อพันธกรณีหรือกฎหมาย
ระหว่างประเทศ 
  การประกอบกิจการที่เกี่ยวข้องกับการส่งออกหรือการร่วมทุนกับต่างประเทศ โดยเฉพาะ  
ในต่างประเทศ อาจมีข้อกฎหมายที่  สทป. ยังขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการพิจารณาร่างสัญญาหรือ 
ความตกลง และยังมีความเสี่ยงในกรณีที่เกิดการละเมิดพันธกรณีระหว่างประเทศที่ไทยเข้าร่วมหรือรับรอง 
โดยเฉพาะข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (United Nations Security resolution) เนื่องจาก
ปัจจุบันพันธกรณีระหว่างประเทศให้ความส าคัญอย่างมากกับการป้องกันการรั่วไหลของอาวุธที่ถูกกฎหมาย  
ไปยังรัฐที่ถูกคว่ าบาตรและกลุ่มผู้ก่อการร้าย 
  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  สทป. อาจด าเนินการโดยการส่งร่างสัญญาหรือความตกลงกับต่างประเทศให้หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงการต่างประเทศ หรือส านักงานอัยการสูงสุด ตรวจพิจารณาก่อนมีการลงนาม  
ในสัญญา รวมถึงอาจจ้างที่ปรึกษาหรือสรรหาเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายระหว่างประเทศ 
ในการให้ค าปรึกษากับ สทป. 
  และในส่วนของกรณีที่การด าเนินการของ สทป. จะเกิดการละเมิดพันธกรณีระหว่าง
ประเทศที่ไทยเข้าร่วมหรือรับรอง โดยเฉพาะข้อมติคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ  ที่เกี่ยวข้องกับ 
การป้องกันการรั่วไหลของอาวุธที่ถูกกฎหมายไปยังรัฐที่ถูกคว่ าบาตรและกลุ่มผู้ก่อการร้าย นั้น สทป. นิติบุคคล 
ที่ สทป. จัดตั้งหรือร่วมจัดตั้งนั้น จะต้องปฏิบัติตามมาตรการการก ากับดูแลหรือควบคุมที่กฎหมายว่าด้วย 
การควบคุมยุทธภัณฑ์ กฎหมายว่าด้วยโรงงานผลิตอาวุธของเอกชน กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการส่งออกไป
นอกราชอาณาจักร ซึ่งอาวุธยุทธภัณฑ์ และสิ่งที่ใช้ในการสงคราม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  
และมีการให้ผู้ปฏิบัติงานของ สทป. เข้าไปก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด เช่น คณะท างานตรวจสอบ หรือ
คณะกรรมการของนิติบุคคลดังกล่าว 
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 7) สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศอาจใช้เวลานานในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล  
  ปัจจุบัน สทป. มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศขั้น พ้ืนฐานที่จ า เป็น 
ต้องมีอยู่แล้ว แต่มีกฎระเบียบและมาตรฐานใหม่ที่เก่ียวข้องหลายฉบับ ท าให้ต้องด าเนินการให้ครบถ้วน 
  แนวทางการบริหารความเสี่ยง 
  สทป. ควรมีการจัดท า Road Map เพ่ือประเมินสถานะ Gap Analysis ณ ปัจจุบัน  
เพ่ือด าเนินการปิด Gap รวมถึงการจัดท าแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ สทป. ระยะ 3 - 5 ปี  
เพ่ือบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับกระทรวงกลาโหม และหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  นโยบายและเป้าหมายการด าเนนิงานของสถาบันเทคโนโลยีป้องกนัประเทศในด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมป้องกนัประเทศ (พ.ศ. 2564 – 2580)  89 

 

3.5 ประมาณการวงเงินงบประมาณรวม (พ.ศ. 2564 – 2580)  
 3.5.1 ประมาณการวงเงินงบประมาณทั้งหมด 33,019.457 ล้านบาท 

แหล่งเงิน 

เงินงบประมาณแผ่นดิน 
เงินรายได้ของ

หน่วยงาน 
เงินกู้ 

อ่ืน ๆ 
ในประเทศ ต่างประเทศ 

33,019.457 -     

 
3.5.2 ประมาณการวงเงินงบประมาณ  

แผนปฏิบัติงาน 
(ปีงบประมาณ) 

เงินงบประมาณ
แผ่นดิน 

เงินรายได้ของ
หน่วยงาน 

เงินกู้ 
ในประเทศ 

เงินต่างประเทศ 

2564 846.017*    
2565 415.718*    
2566 1,707.504    
2567 1,758.729    
2568 1,811.491    
2569 1,865.836    
2570 1,921.811    
2571 1,979.465    
2572 2,038.849    
2573 2,100.015    
2574 2,163.015    
2575 2,227.906    
2576 2,294.743    
2577 2,363.585    
2578 2,434.493    
2579 2,507.527    
2580 2,582.753    

วงเงินรวม 
(ล้านบาท) 

33,019.457    

หมายเหต ุ:  * สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
 ** ประมาณการจากกรอบค าขอรับการจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 เพ่ิมขึ้นปีละ 3% 
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  3.5.3 งบประมาณร่ายจ่ายประจ าปีของ สทป. 
ปีงบประมาณ พ.ร.บ.จัดสรร 

(ล้านบาท) 
หมายเหตุ 

2553   617.647   
2554   1,012.343  
2555   886.731  
2556   1,175.047  
2557   1,312.731  
2558   1,070.655  
2559   1,190.274  
2560   1,206.849  
2561      1,227.189  
2562    1,239.472  
2563 1,202.940  
2564 846.017 - เสนอค าขอรับการจัดสรร 1,820.679 ล้านบาท 

- ลดลงจากปีงบประมาณ 2563 คิดเป็น 29.7% 
2565 415.718 - เสนอค าขอรับการจัดสรร 1,657.771 ล้านบาท 

- ลดลงจากปีงบประมาณ 2563 คิดเป็น 65.4% 
- ลดลงจากปีงบประมาณ 2564 คิดเป็น 50.9% 

 
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เทียบกับปี 2563 

ค่าใช้จ่าย 
งบประมาณตาม พ.ร.บ.จัดสรร  

(ล้านบาท) 
2563 2564 2565 

1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ  276.6673 264.4205 265.7180 
2. แผนงานพื้นฐานดานความม่ันคง  180.8462 99.1505 - 
3. แผนงานยุทธศาสตรพัฒนาศักยภาพการปองกัน
ประเทศฯ (งบประมาณโครงการวิจัยและพัฒนา
และโครงการร่วมทุน) 

745.4270 482.4454 
 

150.0000 

รวม 1,202.940 846.0164 415.7180 
 
 


