เจตนารมณ์

กองทัพอากาศเตรียมและใช้กำ� ลังกองทัพอากาศตามบทบัญญัตทิ กี่ ฎหมายก�ำหนด
โดยทุกหน่วยงานภายในกองทัพอากาศต้องยึดถือการปฏิบัติภารกิจและการพัฒนาหน่วย
ให้เป็นไปตามหลักนิยมกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๒ ยุทธศาสตร์
กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓) และแผนการพัฒนา
ที่เกี่ยวข้อง
กองทัพอากาศด�ำรงวิสัยทัศน์ “กองทัพอากาศชั้นน�ำในภูมิภาค” โดยการพัฒนา
ขีดความสามารถทัง้ ๓ มิติ ได้แก่ มิตทิ างอากาศ (Air Domain) มิตไิ ซเบอร์ (Cyber Domain)
และมิตอิ วกาศ (Space Domain) บนพืน้ ฐานของความสมดุลและยัง่ ยืน เพือ่ ให้กองทัพอากาศ
สามารถปฏิบตั ภิ ารกิจหลักด้านความมัน่ คงได้อย่างสมบูรณ์ ได้แก่ การพิทกั ษ์รกั ษาและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ การป้องกันประเทศและรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ การรักษาความมัน่ คง
ของรัฐ ตลอดจนการสนับสนุนภารกิจอืน่ ๆ เพือ่ การช่วยเหลือประชาชน การสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศ และการแก้ไขปัญหาส�ำคัญของชาติตามทีไ่ ด้รบั มอบจากรัฐบาล ตลอดจนกองทัพอากาศ
ต้องปลูกฝังให้กำ� ลังพลและครอบครัวมีจติ อาสาตัง้ มัน่ ในการท�ำความดีดว้ ยหัวใจและขยายผล
ไปสูป่ ระชาชนทุกหมูเ่ หล่า ทัง้ นี้ กองทัพอากาศมุง่ เน้นการปรับปรุงรูปแบบการท�ำงานรองรับ
ฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ตลอดจนการผนึกก�ำลังของทุกภาคส่วนภายใต้ภารกิจ
“รวมไทยสร้างชาติ” ตามนโยบายของรัฐบาล
ปี พ.ศ.๒๕๖๔ กองทัพอากาศจะสานต่อการพัฒนาทุกด้านอย่างต่อเนื่อง โดยให้
ความส�ำคัญกับการปรับปรุงกฎระเบียบ ข้อบังคับ และระบบงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์
การพัฒนาหน่วยงานภายในกองทัพอากาศให้สามารถปฏิบตั ภิ ารกิจ โดยใช้ความรูแ้ ละทักษะ
ซึง่ มีมาตรฐานก�ำกับทีเ่ หมาะสม ตลอดจนการสร้างความร่วมมือกับสรรพก�ำลังของชาติทกุ ภาคส่วน
ในการพัฒนาก�ำลังกองทัพอากาศและการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศตามทิศทาง
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) อันจะน�ำไปสูก่ องทัพอากาศทีป่ ฏิบตั ภิ ารกิจได้อย่างชาญฉลาด
และมีความยั่งยืน (Sustainable Smart Air Force)
				

พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ
     ผู้บัญชาการทหารอากาศ
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สถานการณ์ส�ำ คัญ

กองทัพอากาศดำ�รงวิสยั ทัศน์การพัฒนาสู่ “กองทัพอากาศชัน้ นําในภูมภิ าค (One of The Best Air Forces
in ASEAN)” สอดคล้องตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถของกองทัพอากาศ เพือ่ พัฒนาสูก่ ารปฏิบตั กิ ารทีใ่ ช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง ตลอดจนการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถมิติอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
สถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเมืองระหว่างประเทศ
การวางท่าทีและถ่วงดุลอำ�นาจของประเทศมหาอำ�นาจ ความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ ความขัดแย้งในภูมิภาค
ความแตกต่างทางความคิดของคนแต่ละช่วงวัย การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ การเข้าถึงข้อมูลผ่านสื่อได้อย่างรวดเร็ว
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จนก่อให้เกิดฐานวิถีชีวิตใหม่ การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมี
นัยสำ�คัญต่อการดำ�รงชีวติ โดยเฉพาะ Disruptive Technology ส่งผลให้เกิดการเปลีย่ นแปลงในการดำ�รงชีวติ อันนำ�ไปสู่
การเปลีย่ นแปลงภัยคุกคามไปสูร่ ปู แบบทีไ่ ม่เคยเกิดขึน้ มาก่อนซึง่ จะทวีความรุนแรงและมีความถีเ่ พิม่ ขึน้ โดยเฉพาะ
สงครามลูกผสม การก่อการร้าย ภัยคุกคามทางไซเบอร์ ภัยคุกคามทางอวกาศ การแพร่กระจายของข่าวสารทีเ่ ป็นเท็จ
และการใช้อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กกระทำ�ผิดกฎหมาย ในขณะเดียวกัน ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้ม
เพิม่ สูงขึน้ ซึง่ สร้างความสูญเสียทัง้ ชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน กองทัพอากาศตระหนักถึงสถานการณ์ดงั กล่าว
จึงต้องปรับตัวให้สอดรับกับความท้าทายดังกล่าว     
ความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงบริบทความมั่นคง ส่งผลให้ทุกประเทศให้ความสำ�คัญกับการผนึก
ความร่วมมือเพือ่ พึง่ พาและเกือ้ กูลกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่ การบรรเทาภัยพิบตั ิ โดยริเริม่ จัดทำ�แผนประชาคมอาเซียน
เพื่อพัฒนาความร่วมมือในระดับภูมิภาค ตลอดจนการริเริ่มการพัฒนาพื้นที่การฝึกของกองทัพอากาศให้เป็น
ศูนย์กลางในการฝึกในภูมภิ าค เพือ่ แลกเปลีย่ นความรูแ้ ละกระชับความสัมพันธ์กบั ประเทศสมาชิกอาเซียน ในขณะเดียวกัน
รัฐบาลให้ความสำ�คัญกับการสร้างความมั่นคงบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง โดยหน่วยงานด้านความมั่นคง
ต้องส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศซึง่ เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายลำ�ดับที่ ๑๑ หรือ New S-Curve 11
ตลอดจนการสร้างรากฐานการพัฒนาคนและการศึกษาซึง่ เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายลำ�ดับที่ ๑๒ หรือ New S-Curve 12
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สถานการณ์สำ�คัญ

การเตรียมกำ�ลังกองทัพอากาศในมิติทางอากาศ มิติไซเบอร์ และมิติอวกาศ เพื่อพัฒนาศักยภาพใน
การป้องกันประเทศ และการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย เป็นความท้าทายอย่างยิง่ เนือ่ งจากเทคโนโลยี
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซับซ้อน จึงต้องการกำ�ลังพลที่มีสมรรถนะ ยุทโธปกรณ์ที่เหมาะสมกับสถานการณ์
ยุทธวิธแี ละทักษะในการใช้งาน การส่งกำ�ลังและซ่อมบำ�รุงทีท่ นั เวลา และระบบสนับสนุนทีพ่ ร้อมสรรพ เพือ่ พัฒนา
สูก่ องทัพอากาศทีป่ ฏิบตั ภิ ารกิจได้อย่างชาญฉลาดและมีความยัง่ ยืน (Sustainable Smart Air Force) บนพืน้ ฐาน
ของภูมิปัญญาคนในชาติ ซึ่งจะทำ�ให้เป็นกองทัพอากาศชั้นนำ�ในภูมิภาคได้อย่างสมบูรณ์    
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นโยบายการปฏิบัติราชการ

กองทัพอากาศมีหน้าทีเ่ ตรียมกำ�ลังกองทัพอากาศ ป้องกันราชอาณาจักร และดำ�เนินการเกีย่ วกับการใช้กำ�ลัง
กองทัพอากาศตามอำ�นาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม มีผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
เพือ่ ให้สามารถบริหารราชการกองทัพอากาศภายใต้กรอบภารกิจตามกฎหมาย และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) นโยบายและแผนระดับชาติ ระดับกลาโหม และระดับกองทัพไทย กองทัพอากาศจึงได้กำ�หนด
นโยบายการปฏิบตั ริ าชการ เพือ่ ระบุให้หน่วยมีแผนงานและเป้าหมายทีช่ ดั เจน รวมถึงสามารถติดตามและประเมินผล
การปฏิบตั ริ าชการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้
๑.  พิทกั ษ์รกั ษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนดำ�เนินกิจกรรมเพือ่ เผยแพร่พระเกียรติคณ
ุ
และพระอัจฉริยภาพ ส่งเสริมความจงรักภักดีและความกตัญญูต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ตลอดจน
ป้องกันและปราบปรามการกระทำ�ที่ล่วงละเมิดพระบรมเดชานุภาพ
๒.  ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีให้แก่กำ�ลังพลของกองทัพอากาศ เพื่อเสริมสร้างระเบียบ วินัย
และจิตสำ�นึกในการเป็นทหารอาชีพ การยึดมั่นในสถาบันหลัก ความรักและความภูมิใจในชาติ อีกทั้งการส่งเสริม
ให้มีจิตใจเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน สอดคล้องตามหลัก “จิตอาสา”
๓.  ยึดถือการปฏิบัติภารกิจและการพัฒนาหน่วยให้เป็นไปตามหลักนิยมกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๒
แผนการทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๒ ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓
และแผนการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
๔.  สนับสนุนการดำ�เนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนแม่บทภายใต้ยทุ ธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และแผนปฏิรูปประเทศตามขอบเขตภารกิจของกองทัพอากาศ
๕.  ปกครองบังคับบัญชาตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ได้แก่ หลักนิตธิ รรม หลักคุณธรรม
หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า
๖.  ดำ�รงมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทางราชการอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในสือ่ สังคมออนไลน์
ต้องกวดขันและกำ�กับดูแลกำ�ลังพล เพือ่ ป้องกันการกระทำ�ความผิดอย่างจริงจัง และต้องหลีกเลีย่ งการเป็นผูก้ ระจาย
ข่าวสารที่เป็นเท็จ (Fake News)
๗.  ดำ�รงมาตรการด้านนิรภัยอย่างเคร่งครัด โดยผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับและกำ�ลังพลทุกคน ต้องตระหนัก
ถึงความสำ�คัญของงานนิรภัย และมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุ  
๘.  ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบและพืน้ ทีโ่ ดยรอบกองทัพอากาศ โดยกำ�ลังพล
และครอบครัวของกองทัพอากาศต้องปลอดจากยาเสพติด
๙.  ให้ความสำ�คัญกับการปรับปรุงรูปแบบการทำ�งาน การฝึก การศึกษา ให้พร้อมรองรับการปฏิบตั ภิ ายใต้
ฐานวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

๔
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นโยบายเร่งด่วน
๑.  ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างการจัดและอัตรากองทัพอากาศให้มปี ระสิทธิภาพและมีขนาดทีเ่ หมาะสม
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของกองทัพอากาศ รวมทั้งรองรับบริบทของสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง
ในมิติต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
๒.  เสริมสร้างความเข้าใจและร่วมขับเคลือ่ นอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ซึง่ เป็นอุตสาหกรรมเป้าหมาย
ลำ�ดับที่ ๑๑ หรือ New S-Curve 11 ตามหลักการจัดหาพร้อมการพัฒนา (Purchase and Development)
ของกองทัพอากาศไปสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งดำ�เนินโครงการตามสมุดปกขาวกองทัพอากาศตามกรอบงบประมาณ
ที่ได้รับ
๓.  กำ�หนดแนวทางและกลไกในการระดมกำ�ลังพลกองทัพอากาศทีม่ คี วามรู้ ความสามารถ หรือความเชีย่ วชาญ
เป็นทีย่ อมรับ เพือ่ ร่วมพัฒนาและขับเคลือ่ นกองทัพอากาศให้สามารถปฏิบตั ภิ ารกิจได้อย่างชาญฉลาดและมีความยัง่ ยืน
สอดรับกับการพัฒนาคนและการศึกษาซึ่งเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายลำ�ดับที่ ๑๒ หรือ New S-Curve 12
๔.  สร้างความเข้าใจถึงความแตกต่างกันของคนแต่ละช่วงวัย เพื่อให้กำ�ลังพลกองทัพอากาศทุกช่วงวัย
สามารถปฏิบตั งิ านเป็นทีมให้บรรลุผลสำ�เร็จ โดยการใช้จดุ แข็งของแต่ละช่วงวัย การยอมรับความแตกต่างอย่างมีเหตุผล
และการให้เกียรติซึ่งกันและกันตามแบบธรรมเนียมทหาร
๕.  ตรวจสอบที่ราชพัสดุที่ปกครองดูแลและใช้ประโยชน์ และกำ�หนดแผนแม่บทในการกำ�กับดูแล
และใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยคำ�นึงถึงการใช้งานทางยุทธการในการเตรียมกำ�ลังและใช้กำ�ลัง การเป็น
ศูนย์กลางในการฝึกในภูมิภาคอาเซียน การส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และการเตรียมความพร้อม
สถานที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine)
๖.  เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี พ.ศ.๒๕๖๔ และทบทวนการจัดทำ�คำ�ของบประมาณ
รายจ่ายประจำ�ปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยต้องคำ�นึงถึงผลสัมฤทธิ์และต้องกำ�หนดตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรมสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทด้านความมั่นคงและยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ
๗.  เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และดำ�เนินการเกีย่ วกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (Electronic
Monitoring and Evaluation System of National Security and Country Reform : eMENSCR) ให้เป็น
รูปธรรม
๘.  ดำ�รงการพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการภายในกองทัพอากาศให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ และพัฒนา
ศูนย์นนั ทนาการและกีฬาแบบครบวงจร ตลอดจนการจัดกิจกรรมเพือ่ ส่งเสริมสุขภาพ เพือ่ ให้กำ�ลังพลและครอบครัว
สามารถเข้าถึงสวัสดิการได้อย่างเท่าเทียมและอย่างทั่วถึง
๙.  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ในการดูแลพื้นที่ของกองทัพอากาศให้มีความปลอดภัย ได้แก่
กล้องวงจรปิดอัจฉริยะ ระบบจดจำ�ใบหน้า ระบบตรวจสอบทะเบียนรถ และระบบอากาศยานไร้คนขับ เป็นต้น
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๑. ด้านกำ�ลังพล

๑.๑  บริหารจัดการกำ�ลังพลให้มคี ณ
ุ ภาพและปริมาณทีเ่ หมาะสม สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงกลาโหม
ตลอดจน ภารกิจ โครงสร้าง ยุทธศาสตร์ และงบประมาณกองทัพอากาศ
๑.๒  ปรับปรุงระบบการสรรหาและคัดเลือกกำ�ลังพลที่มีความรู้ ความสามารถ หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด้าน เพือ่ ปฏิบตั ภิ ารกิจทีส่ ำ�คัญและเร่งด่วน โดยกำ�หนดเครือ่ งมือการสรรหาเชิงรุก และกระบวนการคัดเลือก
ตามหลักสมรรถนะในเชิงบูรณาการ เพื่อให้ได้กำ�ลังพลที่มีคุณภาพและตรงความต้องการพร้อมรองรับการพัฒนา
กำ�ลังกองทัพอากาศ ได้แก่ มิติทางอากาศ มิติไซเบอร์ และมิติอวกาศ ตลอดจนการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
๑.๓  ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะของกำ�ลังพลทุกระดับ โดยผ่านการจัดการความรู้ และโครงการศึกษา
รวมถึงการใช้เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เป็นเครือ่ งมือ เพือ่ สนับสนุนให้เกิดนวัตกรรม สร้างองค์ความรูใ้ หม่ และลดกระบวนการ
และขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการพัฒนากำ�ลังกองทัพอากาศ ได้แก่ มิติทางอากาศ มิติไซเบอร์ และ
มิติอวกาศ
๑.๔  พัฒนากำ�ลังพลด้านกฎหมายคุ้มครองการปฏิบัติการทางทหาร กฎหมายไซเบอร์ กฎหมายอากาศ
และอวกาศ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
๑.๕  ส่งเสริมให้กำ�ลังพลมีวุฒิการศึกษาทางพลเรือนเพิ่มขึ้น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และให้ความสำ�คัญกับการยกระดับคุณภาพชีวติ ของกำ�ลังพล ด้วยการส่งเสริมการศึกษา และการเรียนรูต้ ลอดชีวติ
เพื่อส่งเสริมให้เป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาประเทศ  
๑.๖  พัฒนากำ�ลังพลสำ�รองของกองทัพอากาศให้มีศักยภาพสูงขึ้น พร้อมปฏิบัติภารกิจร่วมกับกำ�ลังพล
ประจำ�การในการป้องกันประเทศ การบรรเทาสาธารณภัย และการเผชิญภัยคุกคามต่าง ๆ ตั้งแต่ในยามปกติ
ตลอดจนสนับสนุนการนำ�กำ�ลังพลสำ�รองเข้าทำ�หน้าทีท่ หารเป็นการชัว่ คราวได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศด้านกำ�ลังพลสำ�รอง เพื่อเป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการปฏิบัติงานในภาพรวม
ได้อย่างเป็นรูปธรรม
๑.๗  สร้างเสริมจิตสำ�นึกด้านการรักษาความปลอดภัยให้กำ�ลังพลกองทัพอากาศและครอบครัว ให้สามารถ
รับมือกับภัยคุกคาม และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป
๑.๘  บูรณาการการให้บริการงานด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการของศูนย์บริการกำ�ลังพลแบบเบ็ดเสร็จ
เพื่อให้กำ�ลังพลนอกประจำ�การกองทัพอากาศและทายาท เข้าถึงการบริการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และครบถ้วน
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๒. ด้านการพัฒนาระบบงาน

๒.๑  พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์กองทัพอากาศให้เป็นรูปแบบทีเ่ ป็นมาตรฐาน
ข้อมูลเป็นปัจจุบนั และครอบคลุมทัง้ เอกสารทีม่ ชี น้ั ความลับ และจัดทำ�คูม่ อื กองทัพอากาศในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์
ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่
๒.๒  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจัดเก็บและประมวลผล ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เพือ่ ให้การจัดเก็บข้อมูลด้านความมัน่ คงเป็นมาตรฐานสอดรับกับมาตรฐานและสถาปัตยกรรม
การจัดเก็บข้อมูลของรัฐบาล (Government Cloud) เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และ Machine Learning
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
๒.๓  กำ�กับดูแลให้ทุกหน่วยงานดำ�เนินการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน ด้วยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม
โดยเคร่งครัด สอดคล้องตามกฎหมาย คำ�สัง่ ทางปกครอง ระเบียบและแบบธรรมเนียมทางราชการ โดยให้ความสำ�คัญ
กับการเปิดโอกาสให้กับประชาชน มีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องร้องเรียน แสดงความคิดเห็น แจ้งเหตุ แจ้งเบาะแส
ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศและ Call Center
๒.๔  ส่งเสริมและพัฒนาระบบงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการของกองทัพอากาศ ให้มกี ารบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นไปตามกฎหมาย และตรวจสอบได้
ตามกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประชาชนมีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็น แจ้งเหตุให้
หน่วยงานเข้าไปตรวจสอบตามกฎหมาย ประกอบพยานหลักฐานที่ครบถ้วนโดยไม่ถูกแทรกแซง
๒.๕  พัฒนากระบวนการป้องกันแก้ไขปัญหาข่าวสารทีเ่ ป็นเท็จ ตลอดจนการส่งเสริมวัฒนธรรมการตรวจสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลก่อนเผยแพร่ให้กับกำ�ลังพลกองทัพอากาศ
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๓. ด้านยุทธการ

๓.๑  ปรับโครงสร้างกำ�ลังรบให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเทคโนโลยีกำ�ลังรบ โดยคำ�นึงถึงอากาศยาน
ทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะใกล้เคียงกัน (Commonality) ซึง่ ต้องปรับจำ�นวนแบบและอัตราอากาศยานให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงและงบประมาณที่กองทัพอากาศได้รับในปัจจุบัน
๓.๒  ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องกับการป้องกันทางอากาศ และการควบคุมห้วงอากาศ
ในการกำ�หนดเขตแสดงตนเพื่อป้องกันภัยทางอากาศ เพื่อให้เป็นไปตามนัยของกฎหมาย ข้อกำ�หนด ระเบียบ
หรือคำ�สั่งที่เกี่ยวข้อง
๓.๓  พั ฒ นาขี ด ความสามารถระบบอากาศยานไร้ ค นขั บ รองรั บ การปฏิ บ ั ต ิ ก ารทางอากาศ เช่ น
Medium Altitude Long Endurance (MALE) และ Unmanned Combat Air Vehicle (UCAV) โดยดำ�เนินการ
บนพืน้ ฐานของการพึ่งพาตนเองร่วมกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย
๓.๔  สร้างความเข้าใจและขับเคลื่อนการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีของกองทัพอากาศ
(Link-TH) ตามแนวความคิดในการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีของกองทัพอากาศ ซึ่งกองทัพอากาศ
ต้องถือครองกรรมสิทธิ์อย่างสมบูรณ์
๓.๕  กำ�หนดแนวความคิ ด การบั ญ ชาการและควบคุ ม (Command and Control CONOPs)
ในการใช้กำ�ลังของกองทัพอากาศ และพัฒนาให้มีขีดความสามารถในการบัญชาการและควบคุมหลายมิติ
(Multi-Domain Command and Control) มีความพร้อมตลอด ๒๔ ชั่วโมง
๓.๖  ปรับปรุงและพัฒนา ระบบค้นหาและช่วยชีวิตในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์การรบให้มี
ขีดความสามารถและความพร้อมปฏิบัติการครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการที่รับผิดชอบ
๓.๗  จัดทำ�แผนแม่บทการบริหารคลื่นความถี่ของกองทัพอากาศ ให้กองทัพอากาศสามารถใช้ความถี่
เพื่อการปฏิบัติภารกิจทั้งในภาวะปกติและภาวะไม่ปกติ
๓.๘  เสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถการปฏิ บ ั ต ิ ก ารไซเบอร์ ใ นการตรวจจั บ ภั ย คุ ก คามทางไซเบอร์
ด้วยปัญญาประดิษฐ์รว่ มกับหน่วยงานทีม่ ศี กั ยภาพ เพีอ่ ให้แจ้งเตือนและยับยัง้ ภัยคุกคามตลอด ๒๔ ชัว่ โมง พร้อมทัง้
เพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติการกู้คืนระบบเมื่อถูกโจมตี
๓.๙  เสริมสร้างขีดความสามารถด้านเคมี ชีวภาพ รังสีและนิวเคลียร์ หรือ Chemical Biological
Radiological Nuclear (CBRN) ที่อาจเกิดจากการนำ�ไปใช้เป็นอาวุธเพื่อก่อการร้าย การลักลอบขนส่ง
การใช้อย่างผิดกฎหมาย รวมทั้งโรคอุบัติใหม่ เช่น COVID-19 เป็นต้น
๓.๑๐  เสริมสร้างขีดความสามารถในการรักษาความมั่นคงทางอวกาศ (Space Security Situation
Awareness) อย่างเต็มรูปแบบ และสร้างรากฐานการพัฒนาและสร้างดาวเทียม Micro-Satellite บนพื้นฐาน
ของการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน
๓.๑๑  ปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน เมื่อเกิดสาธารณภัยหรือภาวะคับขันให้เป็นผลอย่างรวดเร็ว
ทันเหตุการณ์ รวมถึงสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของชาติตามนโยบายของรัฐบาล
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๙

นโยบายเฉพาะ
๔. ด้านการฝึก

๔.๑  วิเคราะห์และประเมินประสิทธิภาพการฝึกบินด้วยเครื่องฝึกบินจำ�ลองทดแทนการปฏิบัติการบิน
เพื่อปรับปรุงระเบียบปฏิบัติด้านการฝึกบิน โดยคำ�นึงถึงความต้องการทางยุทธการและความสมดุลกับทรัพยากร
ของกองทัพอากาศ
๔.๒  วางรากฐาน Fighter Weapon School เพื่อการพัฒนาแนวความคิดในการใช้กำ�ลังและเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการฝึกนักบินขับไล่/โจมตี ตลอดจนพัฒนายุทธวิธีการรบทางอากาศ และริเริ่มนำ�ยุทธวิธีไปทดสอบ
ในการฝึกร่วม/ผสม
๔.๓  พัฒนาระบบการฝึกในการปฏิบตั กิ ารด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบตั ิ ตลอดจนการสนับสนุน
ภารกิจการรักษาความมั่นคงของรัฐ โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง ในการฝึกและ
การปฏิบัติการจริง
๔.๔  ยกระดับความร่วมมือด้านไซเบอร์ในภูมภิ าคอาเซียนและระดับนานาชาติ เช่น การประชุมแลกเปลีย่ น
ความรู้ระดับผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ การฝึกร่วม/ผสมด้านไซเบอร์ ทั้งทวิภาคีและพหุภาคี
๔.๕  บูรณาการการฝึกของกองทัพอากาศในทุกมิติและทุกระดับเพื่อยกระดับขีดความสามารถ
การปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามทุกรูปแบบ
๔.๖  จัดทำ�ใบอนุญาตนักบินทหาร โดยปรับปรุงมาตรฐานการบินและการตรวจสอบการบินทางทหาร
ให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล ให้ครอบคลุมผู้บังคับอากาศยานทุกประเภท
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นโยบายเฉพาะ
๕. ด้านส่งกำ�ลังบำ�รุง

๕.๑  ควบคุม กำ�กับดูแล และดำ�เนินการเกี่ยวกับการส่งกำ�ลังและซ่อมบำ�รุง เพื่อให้กองทัพอากาศ
มีสภาพความพร้อมปฏิบัติการของอากาศยานตามที่กำ�หนด
๕.๒  พัฒนาขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ด้านการส่งกำ�ลังและซ่อมบำ�รุงอากาศยานเฉพาะแบบ รวมทั้ง
การจัดเก็บข้อมูลเฉพาะแบบของอากาศยานอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้ในการพยากรณ์ความต้องการอะไหล่
๕.๓  ขยายขีดความสามารถระบบสารสนเทศด้านการส่งกำ�ลังบำ�รุงของกองทัพอากาศ (Logistics
Management Information System : LMIS) ให้ครอบคลุมการสนับสนุนและการบริการ รวมทั้งเสริมสร้าง
ความรู้และทักษะให้เจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบบันทึกข้อมูลในระบบให้ถูกต้องครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
๕.๔  พัฒนาระบบการวิเคราะห์ ประเมิน และพยากรณ์ความต้องการอะไหล่ เพื่อเพิ่มความแม่นยำ�
ในการวางแผนสะสมอะไหล่ให้สอดคล้องสภาพความพร้อมปฏิบัติการของอากาศยาน
๕.๕  พัฒนาและบริหารข้อมูลด้านกิจการอสังหาริมทรัพย์ โดยใช้โปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านกิจการอสังหาริมทรัพย์ สำ�หรับรองรับสิ่งอำ�นวยความสะดวกประจำ�ฐานบิน
ปฏิบัติการของกองทัพอากาศ
๕.๖  จัดให้มีสายด่วนที่กรมส่งกำ�ลังบำ�รุงทหารอากาศ เพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุให้เป็นไปตามนัยของ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๕.๗  บูรณาการและดำ�เนิน การเชื่อมโยงระบบการขนส่ ง ของกองทั พ อากาศร่ ว มกั บภาคเอกชน
เพื่อสนับสนุนการส่งกำ�ลังบำ�รุงให้มีความรวดเร็วทันตามความต้องการทางยุทธการ
๕.๘  ควบคุม กำ�กับดูแล ให้ทุกหน่วยงานดำ�เนินการสำ�รวจและแก้ไขข้อมูลสินทรัพย์ถาวรให้ถูกต้อง
ครบถ้วน พร้อมถ่ายโอนข้อมูลจากระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์เดิม สู่ระบบ
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์แบบใหม่

๑๒

RTAF 2021 : AIR, CYBER and SPACE

นโยบายเฉพาะ

๖. ด้านการศึกษา

๖.๑  ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์การรบและความเป็นเอกราชของชาติในสถานศึกษา และหลักสูตรทางทหาร
๖.๒  โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โรงเรียนจ่าอากาศ และโรงเรียนสายวิทยาการ
ที่เกี่ยวข้อง ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตร โดยมีเป้าหมายให้ผู้สำ�เร็จการศึกษามีความพร้อมปฏิบัติงาน
ในมิติทางอากาศ มิติไซเบอร์ และมิติอวกาศ ตลอดจนตรงตามความต้องการของสายวิทยาการ
๖.๓  ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรทางทหารให้มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่เทียบเคียงได้
ในระดับสากล และสอดรับกับภารกิจของกองทัพอากาศ
๖.๔  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียน การสอน การจัดเก็บเอกสาร และการประเมินผล
การศึกษาในสถานศึกษา ตลอดจนพิจารณาการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเครื่องช่วยฝึกจำ�ลอง เพื่อพัฒนา
ระบบการฝึกอบรมเสมือนจริง
๖.๕  พัฒนาหลักสูตรโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และกำ�หนดเกณฑ์การจัดสรร
นักเรียนนายเรืออากาศตามความถนัดอย่างสมดุล ตลอดจนกำ�หนดแนวทางการประเมินผลเพือ่ ปรับปรุงหลักสูตร
อย่างต่อเนื่อง
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๗. ด้านการวิทยาการกองทัพอากาศ

๗.๑  เสริมสร้างความรูด้ า้ นเทคนิคของแต่ละสายวิทยาการ เช่น ด้านการบิน ด้านวิศวกรรม ด้านไซเบอร์
และด้านอวกาศ เพื่อให้กำ�ลังพลสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานสากล
๗.๒  จัดทำ�ระบบการรับรองมาตรฐานการฝึกอบรมทีเ่ ทียบเคียงได้ตามมาตรฐานสากล เพือ่ พัฒนากำ�ลังพล
สายช่างอากาศ สายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ และสายสรรพาวุธ
๗.๓  พัฒนาและเสริมสร้างขีดความสามารถของสายวิทยาการในการตรวจสอบ ทดสอบ และรับรอง
มาตรฐาน ทั้งในด้านห้องตรวจทดลอง เครื่องมือ อุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ โดยต้องสอดคล้องกับขีดความสามารถ
ในการซ่อมบำ�รุงของแต่ละสายวิทยาการ
๗.๔  กำ�หนดมาตรฐานการตรวจด้านจิตเวชให้กับกำ�ลังพลที่ต้องปฏิบัติงานกับยุทโธปกรณ์ที่มีอำ�นาจ
การทำ�ลายล้างสูง ด้านไซเบอร์และด้านอวกาศ เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล
๗.๕  ปรับปรุงและกำ�หนดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถใช้งานร่วมกันได้ทง้ั มิตทิ างอากาศ
มิติไซเบอร์ และมิติอวกาศ มีความทันสมัยสอดคล้องกับเทคโนโลยีปัจจุบัน
๗.๖  พัฒนาระบบการจัดเก็บ การเผยแพร่ การตรวจสอบผลการรับฟังความคิดเห็น การวิเคราะห์
ผลกระทบ และการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายและคำ�สั่งทางปกครองที่กองทัพอากาศรับผิดชอบตาม
พ.ร.บ.หลักเกณฑ์การจัดทำ�ร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ.๒๕๖๒
๗.๗  ริเริม่ นำ�ข้อกำ�หนดมาตรฐานด้านการปฏิบตั กิ ารบิน ด้านความสมควรเดินอากาศ ด้านสนามบินทหาร
ด้านการบริการการเดินอากาศ และด้านสรรพาวุธการบิน ของสำ�นักงานการบินกองทัพอากาศ สูก่ ารกำ�กับมาตรฐาน
การบินทางทหารอย่างเป็นรูปธรรม
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๘. ด้านการวิจยั พัฒนา และอุตสาหกรรมป้องประเทศ

๘.๑  ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาต่อยอดจากโครงการเสริมสร้างกำ�ลังกองทัพ ซึง่ เจ้าหน้าทีก่ องทัพอากาศ
ต้องได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้กองทัพอากาศสามารถพัฒนาขีดความสามารถได้เองในอนาคต
๘.๒  ดำ�เนินการวิจัย พัฒนา และปรับปรุงซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการของกองทัพอากาศ
โดยเน้นการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบบัญชาการและควบคุม ระบบปฏิบัติการบิน ระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี
และระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารงานด้านต่าง ๆ ตลอดจนการวิจยั และพัฒนาอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กติดอาวุธ
๘.๓  กำ�หนดมาตรฐานการรับรองผลงานวิจยั ยุทโธปกรณ์กองทัพอากาศโดยเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล
และสนับสนุนการทำ�งานร่วมกับคณะกรรมการกำ�หนดมาตรฐานยุทโธปกรณ์ กระทรวงกลาโหม
๘.๔  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาของโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ตลอดจนการจัดทำ�
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เพือ่ ดำ�รงคุณวุฒแิ ละนำ�ไปสูก่ ารพัฒนา
คุณภาพวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
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๙. ด้านสวัสดิการ

๙.๑  เสริมสร้างความมั่นคงในการดำ�รงชีวิตของกำ�ลังพลและครอบครัว ตามแนวทางศาสตร์พระราชา
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ให้ความรู้ด้านการเงินและการออม ตลอดจนส่งเสริมและสร้างโอกาส
ในการหารายได้เสริมให้กับครอบครัวข้าราชการ
๙.๒  สร้างขวัญและกำ�ลังใจของกำ�ลังพลกองทัพอากาศให้ได้รบั สวัสดิการอย่างเพียงพอตามสิทธิ รวมทัง้
ปรับปรุงค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ตามหลักสมรรถนะและลักษณะงานให้มีความเหมาะสม
๙.๓  สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคของกำ�ลังพลกองทัพอากาศ ครอบครัว และผูเ้ กษียณอายุราชการ
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถการบริการทางการแพทย์ให้รวดเร็ว และสามารถรองรับ
การปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ทุกรูปแบบ
๙.๔  กำ�หนดแนวทางและวิธกี ารในการดูแลสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการทีเ่ กษียณอายุราชการ
โดยพิจารณาระบบการจองออนไลน์หรือรูปแบบพิเศษ เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้ข้าราชการได้รับตามสิทธิ
ตลอดจนกำ�หนดมาตรการเชิงรุกในการป้องกันการเจ็บป่วยของข้าราชการดังกล่าว
๙.๕  ส่งเสริมการท่องเที่ยวในหน่วยทหารที่เน้นคุณภาพมาตรฐาน และการยกระดับทักษะแรงงาน
ให้กับทหารกองประจำ�การก่อนปลดประจำ�การ
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