




	 ช่วงทศวรรษที่ผ่านมา	กองทัพอากาศด�าเนินการพัฒนาตามทิศทาง

ยทุธศาสตร์เพ่ือมุง่สูวิ่สยัทศัน์	“กองทพัอากาศชัน้น�าในภมิูภาค”	และน�าแนวความคดิ

การปฏิบัติการท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง	 (Network	 Centric	 Operations)	

มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ	กอปรกับกองทัพอากาศ

ตระหนักถึงความส�าคัญของการพัฒนาทุกมิติอย่างสมดุลภายใต้การบริหารจัดการ

ทรัพยากรที่มีอยู ่อย ่างจ�ากัดให้เกิดความคุ ้มค ่าสูงสุด	การพัฒนาดังกล่าว

แสดงให้เห็นผลส�าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมของการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถ

ของกองทัพอากาศอย่างมีนัยส�าคัญท้ังในด้านยุทโธปกรณ์	กระบวนการปฏิบัติงาน	

และสมรรถนะของก�าลังพล	ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันถึงพลังความร่วมมือและความตั้งใจ

ของก�าลังพลกองทัพอากาศทุกคน

	 ป	ีพ.ศ.๒๕๖๒	กองทัพอากาศ	“มุ่งมั่น”	ที่จะพัฒนาเพื่อสร้างความยั่งยืน	

โดยสานงานเดิมอย่างต่อเนื่อง	 เสริมความเข้มแข็งในมิติทางอากาศเพ่ือรองรับ

กบัภยัคกุคามทกุรปูแบบ	และสร้างพืน้ฐานการพฒันาทัง้ในมติทิางไซเบอร์และมติทิาง

อวกาศอย่างเป็นระบบ	ตลอดจนส่งเสริมให้ก�าลังพลด�ารงอยู่ในระเบียบวินัย

อย่างเคร่งครดั	ควบคูก่บัการดแูลสวสัดกิารของก�าลงัพลและครอบครวัอย่างเหมาะสม	

เพื่อให้เกิดความ	“มั่นคง”	ในการเป็นทหารอาชีพอย่างภาคภูมิและสมเกียรติ	

รวมทั้งปลูกฝังให้ก�าลังพลมีจิตอาสาตั้งมั่นในการท�าความด	ีทั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชน	

“มั่นใจ”	 ว่ากองทัพอากาศมีความพร้อมในการป้องกันราชอาณาจักร	 สนับสนุน

การแก้ไขปัญหาส�าคัญของชาต	ิและอยู่เคียงข้างประชาชนสืบไป	

 

	 	 	 	 พลอากาศเอก	ชัยพฤกษ์		ดิษยะศริน

	 	 	 																			ผู้บัญชาการทหารอากาศ

เจตนารมณ์
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สถานการณ์สำาคัญ

๒



	 ปัจจุบันสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	จึงต้องติดตามและประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

และต่อเนื่อง	อีกทั้งเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด	มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	มีราคาลดลง	และสามารถเข้าถึง

ได้ง่าย	ส่งผลให้การเกิดภัยคุกคามต่อความม่ันคงของชาติซ่ึงมีความอ่อนไหวมากย่ิงข้ึน	โดยเฉพาะอย่างย่ิง	การก่อการร้าย	

ภัยพิบัติทางธรรมชาติ	ภัยคุกคามทางไซเบอร์	ภัยคุกคามทางอวกาศ	และการใช้อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก

ในการกระท�าความผิด	ซึ่งเป็นภัยต่อความมั่นคงที่มีผลกระทบรุนแรงในวงกว้างและยากต่อการรับมือ	จึงต้องปรับตัว

และปรับเปลี่ยนรูปแบบของการรักษาความมั่นคงที่มิใช่เพียงการป้องกันประเทศ	หากแต่รวมไปถึงการเตรียมก�าลัง

เพื่อเผชิญภัยคุกคามอย่างบูรณาการเพื่อให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างครอบคลุมและรอบด้าน

	 ความท้าทายของบริบทด้านความมั่นคงที่เปล่ียนแปลงไปยังส่งผลต่อทิศทางของความร่วมมือในประเทศ

และภูมิภาค	การรวมตัวเป็นหนึ่งของภูมิภาคอาเซียน	(ASEAN	Community)	มีทิศทางที่เป็นการพึ่งพาและเกื้อกูลกัน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัต	ิ (Humanitarian	 Assistance	 And	

Disaster	Relief	:	HADR)	เป็นผลมาจากการพัฒนาความร่วมมือท่ีเป็นรูปธรรมมากขึ้น	ในห้วงเวลาที่ผ่านมา	

กองทพัอากาศสามารถต่อยอดและพฒันาขีดความสามารถด้านการตรวจจบั	การช่วยเหลือด้านมนษุยธรรมและบรรเทาภัยพบิตัิ	

การป้องปรามด้านไซเบอร์	และการวางรากฐานความมั่นคงด้านอวกาศ	ด้วยการพึ่งพาตนเองจากการวิจัยพัฒนา

และต่อยอดองค์ความรู้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

	 การเตรียมก�าลังกองทัพอากาศเพ่ือให้มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงของภัยคุกคามต่อความมั่นคง

ให้สอดคล้องกบัยทุธศาสตร์ชาต	ิ๒๐	ปี	(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)	เป็นความท้าทายทีต้่องตระหนกั	ซ่ึงกองทพัอากาศจ�าเป็น

ต้องเสริมสร้างศักยภาพ	การผนึกก�าลังป้องกันประเทศ	พัฒนาโครงสร้างก�าลังและยุทโธปกรณ์ท่ีเหมาะสม

แก่การป้องกันประเทศ	ด�ารงขีดความสามารถของก�าลังทางอากาศ	พัฒนาขีดความสามารถในมิติไซเบอร์

และเพิ่มการตระหนักรู้ในห้วงอวกาศ	เพื่อการมุ่งไปสู่การเป็นกองทัพอากาศชั้นน�าในภูมิภาคได้อย่างสมบูรณ์

สถานการณ์สำาคัญ
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												พระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารราชการ	กระทรวงกลาโหม	พ.ศ.๒๕๕๑	มาตรา	๒๑	ก�าหนดให้กองทัพ

อากาศมีหน้าที่เตรียมก�าลังกองทัพอากาศ	ป้องกันราชอาณาจักร	และด�าเนินการเกี่ยวกับการใช้ก�าลังกองทัพอากาศ

ตามอ�านาจหน้าท่ีของกระทรวงกลาโหม	มีผู้บัญชาการทหารอากาศ	เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ	ดังน้ัน	เพ่ือให้สามารถบริหาร

ราชการกองทัพอากาศภายใต้กรอบภารกิจตามกฎหมายเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ	๒๐	ปี	(พ.ศ.๒๕๖๑	-	๒๕๘๐)	นโยบาย

ความมั่นคงของรัฐ	และนโยบายของคณะรัฐมนตร	ีกองทัพอากาศจึงได้ก�าหนดนโยบายการปฏิบัติราชการ	เพื่อให้หน่วย

มีแผนงานและเป้าหมายท่ีชัดเจน	 รวมถึงมีการติดตามความส�าเร็จของส่วนต่าง	 ๆ	 ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ	

๒๐	ปี	(พ.ศ.๒๕๖๑	-	๒๕๘๐)		ดังนี้

	 ๑.	พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ	ตลอดจน

ป้องกันและปราบปรามการกระท�าที่ล่วงละเมิดพระบรมเดชานุภาพ	

	 ๒.	ยึดถือการปฏิบัติงานตามทิศทางยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ	๒๐	ป	ี(พ.ศ.๒๕๖๑	-	๒๕๘๐)	และสนับสนุน

แนวคิดการปฏิรูปประเทศตามขอบเขตภารกิจของกองทัพอากาศ		

	 ๓.	ด�ารงขีดความสามารถในการป้องกันประเทศและการรักษาความมั ่นคงภายใน	ควบคู ่ไปกับด�ารง

ขีดความสามารถในการสนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ	 การช่วยเหลือประชาชน	 การด�าเนินการตามโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ	และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	

	 ๔.	สนับสนุนรัฐบาลในการด�าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเป็นประธานอาเซียน	และการขับเคลื่อนประชาคม

การเมืองและความมั่นคงอาเซียน	ตลอดจนเตรียมกองทัพอากาศให้มีความพร้อมรองรับภารกิจส�าคัญของรัฐบาล

	 ๕.	ปกครองบังคับบัญชาตามหลักธรรมาภิบาล	โดยผู ้น�าหน่วยต้องมีความสามารถในการเป็นผู ้น�า

การเปลี่ยนแปลง	

	 ๖.		เสริมสร้างให้ก�าลังพลมีระเบียบ	วินัย	และจิตส�านึก	เพื่อด�ารงไว้ซึ่งความเป็นทหารอาชีพ	รวมทั้งปลูกฝัง

ก�าลังพลให้มีจิตอาสาตั้งมั่นในการท�าความดี		

	 ๗.	 ด�ารงมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลทางราชการอย่างเคร่งครัด	 โดยเฉพาะในสื่อสังคมออนไลน	์

ต้องกวดขันและก�าหนดมาตรการเพื่อป้องกันการกระท�าความผิดอย่างจริงจัง

	 ๘.		ด�ารงมาตรการด้านนิรภัยอย่างเคร่งครัด	โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องให้ความส�าคัญกับงานนิรภัย	

และก�าลังพลทุกคนต้องตระหนักและมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุ	

	 ๙.	ด�าเนินการแก้ไขและป้องกันปัญหายาเสพติดภายในกองทัพอากาศและพื้นที่โดยรอบกองทัพอากาศ	

โดยก�าลังพลกองทัพอากาศต้องปลอดจากยาเสพติด

	 ๑๐.	บริหารก�าลังพลด้วยความโปร่งใสสอดคล้องกับการขับเคลื่อนภารกิจของกองทัพอากาศและทิศทาง

การปฏิรูปของประเทศ	ตลอดจนใช้แผนปฏิบัติราชการของหน่วยเป็นหลักในการปฏิบัติงานของหน่วยข้ึนตรงกองทัพอากาศ

	 ๑๑.	พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตามแนวทางยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ

โดยใช้เครื่องมือการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่	(PMQA	4.0)

นโยบายการปฏิบัติราชการ
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๑. ด้านกำาลังพล
	 ๑.๑	 เสริมสร้างค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ	 โดยให้ก�าลังพลประพฤติปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็น

พฤติกรรมของก�าลังพล	เพื่อให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรกองทัพอากาศ	

	 ๑.๒		พัฒนาระบบบริหารจัดการก�าลังพลตามแนวคิดสมรรถนะ	(Competency)	ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

กองทัพอากาศและการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ	โดยใช้ประโยชน์จากผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของก�าลังพลเป็นแนวทางในการพัฒนาก�าลังพล	

	 ๑.๓		ส่งเสริมการจัดการความรู้และการขับเคลื่อนหน่วยงานสู่องค์การแห่งการเรียนรู้	และน�าระบบงาน

การจัดการความรู้กองทัพอากาศมาใช้	ตลอดจนประเมินความส�าเร็จที่เป็นรูปธรรม	เพื่อน�าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้

มาตรฐานงาน	และทักษะก�าลังพลมุ่งสู่การเป็นกองทัพอากาศแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน	

	 ๑.๔		ก�าหนดจ�านวนก�าลังพลให้มีความเหมาะสม	สอดคล้องกับภารกิจ	โครงสร้าง	และยุทธศาสตร์กองทัพ

อากาศ	โดยการปรับปรุงกรอบการบรรจุก�าลังพล	เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการก�าลังพลให้มีประสิทธิภาพ	

	 ๑.๕		พัฒนาขีดความสามารถของก�าลังพลส�ารอง	เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจร่วมกับก�าลังพลประจ�าการ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ตลอดจนพร้อมปฏิบัติภารกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติในรูปแบบอื่น	ๆ	

	 ๑.๖	 พัฒนาและยกระดับการให้บริการของศูนย์บริการก�าลังพลแบบเบ็ดเสร็จ	 ท้ังในด้านสิทธิก�าลังพล	 การเงิน	

สวัสดิการ	และอื่น	ๆ	ให้แก่ข้าราชการนอกประจ�าการกองทัพอากาศและทายาท	เพื่อให้ได้รับสิทธิอย่างถูกต้อง	

ครบถ้วน	ต่อเนื่อง	และทันเวลา

นโยบายทั่วไป
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นโยบายทั่วไป

๖

๒. ด้านการข่าว
	 ๒.๑		ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติภารกิจด้านข่าวกรอง	

การเฝ ้าตรวจ	และการลาดตระเวน	พร ้อมก ับพ ัฒนา

ขีดความสามารถด้านข่าวกรองทางอากาศ	และก�าหนดขอบเขต

การปฏิบัติงานของหน่วยเก่ียวข้อง	เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง

ประสานสอดคล้อง	 มีประสิทธิภาพ	 และเหมาะสมกับสภาวะ

แวดล้อมและการปฏิบัติการทางอากาศในอนาคต

	 ๒.๒		พัฒนางานข่าวกรองไซเบอร์เพื ่อสนับสนุน

การปฏิบัติการไซเบอร์ของกองทัพอากาศ	ตลอดจนพัฒนา

ขีดความสามารถด้านข่าวกรอง	การเฝ้าตรวจ	และการลาดตระเวน

ในมิติอวกาศ

	 ๒.๓	 	กระชับความสัมพันธ์ในประชาคมข่าวกรอง	

เพื่อบูรณาการความร่วมมือด้านการข่าวกรองในการป้องกัน

ภัยคุกคามร่วม

	 ๒.๔		เพิ่มประส ิทธ ิภาพการปฏ ิบ ัต ิการร ักษา

ความปลอดภัยของกองทัพอากาศทั ้งเช ิงร ุกและเช ิงร ับ	

ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก	

(Drone)

๓. ด้านยุทธการและการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง
            ๓.๑. ด้านยุทธการ

	 			๓.๑.๑	ด�าเนินการและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื ้นที ่จ ังหวัดชายแดนภาคใต้	พร้อมทั ้งพัฒนา

ขีดความสามารถและเพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

	 			๓.๑.๒	เสริมสร้างความร่วมมือระยะยาวในกิจการด้านยุทธการและการฝึกกับกองทัพอากาศประเทศ

สมาชิกอาเซียน	

	 			๓.๑.๓	ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการมาตรฐานความสมควรเดินอากาศด้านการปฏิบัติการบิน

ของกองทัพอากาศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

            ๓.๒ ด้านระบบบัญชาการและควบคุม

	 			๓.๒.๑	พัฒนาประสิทธิภาพระบบบัญชาการและควบคุม	โดยพัฒนากระบวนการและโปรแกรมประยุกต์

ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานในระบบบัญชาการและควบคุมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

	 			๓.๒.๒	พัฒนาเจ้าหน้าที่สายวิทยาการของกองทัพอากาศให้มีขีดความสามารถในการใช้งาน	 ซ่อมบ�ารุง	

ปรับปรุง	ตลอดจนพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบบัญชาการและควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ
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 ๓.๓ ด้านระบบการตรวจจับ

	 		๓.๓.๑		ด�ารงขีดความสามารถระบบตรวจจับทั้งระบบ	โดยให้ความส�าคัญกับการด�ารงความพร้อม

ของอุปกรณ์ลาดตระเวนทางอากาศ

	 		๓.๓.๒		ด�ารงขีดความสามารถในการตรวจจับของระบบป้องกันทางอากาศ	โดยก�าหนดแผนการพัฒนา

เรดาร์ทั้งระบบให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 ๓.๔ ด้านผู้ปฏิบัติ/หน่วยปฏิบัติ

	 		๓.๔.๑	 ประยุกต์ใช้แนวความคิดการปฏิบัติการที ่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง	ตลอดจนประเมินผล

และปรับปรุงรายละเอียดการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

	 		๓.๔.๒	 พัฒนาระบบการตรวจสอบและประเมินค่าหน่วยก�าลังรบตามแนวความคิดการปฏิบัติการที่ใช้

เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง	ทั้งภาคอากาศและภาคพ้ืน

	 		๓.๔.๓	 พัฒนายุทโธปกรณ์	ระบบงาน	และบุคลากรด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพ

เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางอากาศ

 ๓.๕ ด้านเครือข่าย

	 		๓.๕.๑	 ก�าหนดมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ	เพื ่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาเครือข่าย

และระบบสารสนเทศของกองทัพอากาศ

	 		๓.๕.๒	 เสริมสร้างขีดความสามารถเครือข่ายวิทยุติดต่อสื่อสารด้านยุทธการ	เพื่อให้เกิดความแข็งแกร่ง	

สามารถรองรับการปฏิบัติภารกิจ	



นโยบายทั่วไป

๘

 ๓.๖ ด้านการสนับสนุนและบริการ

	 			๓.๖.๑		วิเคราะห์ประสิทธิภาพของยุทธภัณฑ์และออกแบบระบบการสนับสนุนด้านการส่งก�าลังบ�ารุง

ให้สอดคล้อง	และเหมาะสม	โดยการส่งก�าลังและซ่อมบ�ารุงให้เป็นไปตามมาตรฐานความสมควรเดินอากาศ

	 			๓.๖.๒		พัฒนาระบบคลังพัสดุของทุกหน่วยให้มีโครงสร้างการจัดหน่วย	และบุคลากรที่ตอบสนอง

ต่อการบริการจัดการพัสดุ	ตลอดจนการบูรณาการข้อมูลด้วยระบบสารสนเทศด้านการส่งบ�ารุงอย่างเหมาะสม

	 			๓.๖.๓		พัฒนาขีดความสามารถฐานบินตามมาตรฐานของฐานบินปฏิบัติการ	โดยค�านึงถึงคุณลักษณะ

ของอากาศยานที่เข้าประจ�าการ

 ๓.๗ ด้านบุคลากรและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน

	 			๓.๗.๑		พัฒนาก�าลังพลให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถตรงตามความต้องการของกองทัพอากาศ

	 			๓.๗.๒	พัฒนาก�าลังพลให้มีจิตส�านึกและตระหนักรู้ด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทั้งด้านการบิน

และภาคพื้น	เพื่อเสริมสร้างให้กองทัพอากาศเป็นองค์การแห่งความปลอดภัย

 ๓.๘ ด้านไซเบอร์ 

	 			๓.๘.๑	สร้างความตระหนักรู ้เก่ียวกับภัยคุกคามด้านไซเบอร์	และเน้นย�้าสร้างจิตส�านึกด้านการรักษา

ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของก�าลังพลกองทัพอากาศทุกระดับ

	 	 	 	 ๓.๘.๒	 	 เสรมิสร้างขดีความสามารถในการปฏบิตักิารไซเบอร์	 ให้มีความพร้อมในการปฏิบตักิารทัง้เชิงป้องกัน

และเชิงป้องปราม

	 			๓.๘.๓		พัฒนาและเพิ่มจ�านวนก�าลังพลในการปฏิบัติการไซเบอร์	โดยเน้นการพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรม

ประยุกต์เพื่อใช้ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยและการปฏิบัติการไซเบอร์

 ๓.๙ ด้านอวกาศ

	 			๓.๙.๑	สร้างความเข้าใจแนวความคิดในการปฏิบัติภารกิจด้านอวกาศ		(Space	CONOPs)	ตลอดจนพัฒนา

ขีดความสามารถก�าลังพลด้านอวกาศ	เพื่อสนับสนุนความมั่นคงด้านอวกาศ

	 			๓.๙.๒	เสริมสร้างขีดความสามารถในการปฏิบัติการท่ีเกี่ยวข้องกับห้วงอวกาศ	โดยให้ความส�าคัญ

กบัการสงัเกตการณ์อวกาศ	และการตรวจการณ์จากห้วงอวกาศ	ควบคูไ่ปกบัการสร้างและพฒันาก�าลังพลให้มคีวามพร้อม

ส�าหรับการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับห้วงอวกาศ
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๕. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
	 ๕.๑	พัฒนาก�าล ังพลกองทัพอากาศให ้ม ีท ักษะ

ด้านดิจิทัล	และเสริมสร้างคุณธรรม	จริยธรรม	ในการใช้งาน

ระบบสารสนเทศและเครือข่ายสังคมออนไลน์

	 ๕.๒		ส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีสมัยใหม่	ได้แก่	

ระบบการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่่	(Big	Data)	อินเทอร์เน็ต

เพื่อสรรพสิ่ง	 (The	 Internet	 of	 Things)	 ระบบประมวลผล

แบบกลุ่มเมฆ	(Cloud	Computing)	เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์	

(Artificial	Intelligence)	และเทคโนโลยีสารสนเทศอื่น	ๆ	

เพื่อประยุกต์ใช้ส�าหรับการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ

๔. ด้านส่งกำาลังบำารุง
	 ๔.๑		พัฒนากิจกรรมด้านส่งก�าลังบ�ารุง	โดยใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศ	ในการขับเคล่ือนภารกิจของกองทัพอากาศ

	 ๔.๒		ควบคุม	ก�ากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุ	ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ	พ.ศ.๒๕๖๐

	 ๔.๓		วิ เ คราะห ์ และประ เม ิ นความต ้ อ งการ

การใช้ไฟฟ้าและก�าลังการผลิตไฟฟ้าโดยพลังงานหมุนเวียน	

ตลอดจนก�าหนดแนวทางการใช้พลังงานให้เกิดความคุ้มค่า

และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกองทัพอากาศ
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๗. ด้านการวิจัยและพัฒนา
	 ๗.๑		ส่งเสริมการวิจัยของหน่วยงานและข้าราชการ

ของกองทัพอากาศเพื ่อพัฒนาองค์ความรู ้ภายในองค์กร

และเผยแพร่ไปสู่ภายนอกองค์กร	โดยก�าหนดกรอบการวิจัย

และพัฒนาการทหารกองทัพอากาศ	ให้มีความสอดคล้องกับภารกิจ

หลักของกองทัพอากาศ	

	 ๗.๒		ผล ักด ันและสน ับสน ุนผลงานว ิจ ัย

และการพัฒนาการทหารกองทัพอากาศ	ที ่ผ่านการรับรอง

มาตรฐานยุทโธปกรณ์	เพื ่อพิจารณาเข้าสู ่กระบวนการผลิต

ใช้งานในกองทัพ	และการผลิตโดยอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

ได้อย่างเป็นรูปธรรม

	 ๗.๓		พัฒนามาตรฐานการรับรองผลงานวิจัย

และการรับรองมาตรฐานยุทโธปกรณ์	ให้มีความทันสมัย

และเป็นสากลมากยิ ่งขึ ้น	รวมทั ้งให้มีความสอดคล้องกับ

การรับรองมาตรฐานกลาโหมเพ่ือการน�ายุทโธปกรณ์ท่ีผ่านมาตรฐาน	

ไปผลิตต่อยอดในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้ต่อไป

๖. ด้านกิจการพลเรือนและการประชาสัมพันธ์
	 ๖.๑	ด�าเนินมาตรการเพ่ือส่งเสริมความจงรักภักดี	

และความกตัญญูต่อสถาบันชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตริย์	

ตลอดจนการพิทักษ์	รักษา	เทิดทูน	และถวายพระเกียรติ

ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสูงสุด	

	 ๖.๒	ด�าเนินงานด้านกิจการพลเรือนและการ

ประชาสัมพันธ์เชิงรุก	เพ่ือให้ประชาชนเกิดความเช่ือม่ันศรัทธา	

พร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนกองทัพอากาศใน

การปฏิบัติภารกิจทั้งในภาวะปกติและภาวะสงคราม	

	 ๖.๓	ด�ารงข ีดความสามารถและความพร ้อม

ในการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย	เพื่อช่วยเหลือ

ประชาชนอย่างเต็มความสามารถ	ตลอดจนการช่วยเหลือ

ด้านมนุษยธรรม	และบรรเทาภัยพิบัติภายในภูมิภาคและมิตร

ประเทศ
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๘. ด้านการงบประมาณ การเงิน และการตรวจสอบภายใน
	 ๘.๑	หน่วยขึ ้นตรงกองทัพอากาศเตรียมความพร้อมของงบประมาณล่วงหน้า	๒	ปี	โดยเตรียมการ

จัดท�าค�าของบประมาณป	ี๖๔	ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ	๖๒	

	 ๘.๒	หน่วยขึ ้นตรงกองทัพอากาศบริหารงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรการด้านการเงินการคลัง

ของรัฐบาล	และเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมายท่ีรัฐบาลก�าหนด	รวมท้ังเตรียมความพร้อมงานจัดซ้ือจัดจ้าง

ปี	๖๓	ตั้งแต่ปีงบประมาณ	๖๒

	 ๘.๓	พัฒนาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณของกองทัพอากาศ	และมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกับ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในกองทัพอากาศโดยเฉพาะงานจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ

	 ๘.๔		ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน	และจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบ

ภายในของส่วนราชการ	ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานภายในกองทัพอากาศ

	 ๘.๕		พัฒนาก�าลังพล	กระบวนการท�างานและระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ	การเงิน	การบัญชี

และการตรวจสอบภายในของกองทัพอากาศ	ให้ทันสมัย	มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	

	 ๘.๖		พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการเงิน	การบัญชี	ของกองทัพอากาศให้มีประสิทธิภาพ

เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

	 ๘.๗		พัฒนาบุคลากรและการท�างาน	ด้านการเงินและการบัญชีของกองทัพอากาศ	ให้ก้าวสู ่องค์กร

ท่ีมีความเป็นเลิศด้านการเงิน	การคลังภาครัฐ

www.rtaf.mi.th
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๙. ด้านสวัสดิการ
	 ๙.๑		พัฒนาระบบสวัสดิการที ่พักอาศัยของก�าลังพล

และครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีและเพียงพอต่อความต้องการ	

ตลอดจนจัดสรรท่ีดินพร้อมสาธารณูปโภคท่ีเหมาะสม	เพ่ือให้ก�าลังพล

และครอบครัวสามารถมีที่ดิน	ที่พักอาศัยเป็นของตนเอง

	 ๙.๒		บูรณาการระบบการจัดสวัสดิการภายในกองทัพอากาศ

กับหน่วยงานภายนอก	เพื ่อให ้ก �าล ังพลและครอบครัวได ้ร ับ

การสวัสดิการที่ดียิ่งขึ้น

	 ๙.๓		เสริมสร้างความมั่นคงในการด�ารงชีวิตของก�าลังพล

และครอบครัวตามแนวทางศาสตร์พระราชา	เพื่อให้มีความเป็นอยู่

ที่ดีขึ้น	พออยู่พอกิน	มุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
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๑๐. ด้านนิรภัย
	 ๑๐.๑	เสริมสร้างก�าลังพลให้มีจิตส�านึกและพฤติกรรม

ความปลอดภัย	 เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยของกองทัพ

อากาศ	(Safety	Culture)

	 ๑๐.๒	พัฒนามาตรฐานด้านความปลอดภัยในการปฏิบัติ

งานให้ทันสมัย	 และก�ากับดูแลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม

มาตรฐานที่ก�าหนด

	 ๑๐.๓	ส่งเสร ิมการใช ้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	

เครือข่ายด้านความปลอดภัย	และหลักการจัดการความเสี ่ยง	

ในการด�าเนินงานด้านนิรภัย	
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๑๑. ด้านการติดตามและประเมินผล
	 ๑๑.๑		ด�าเนินการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน	ด้วยความ

ยุติธรรม	 เป็นมาตรฐาน	 สอดคล้องตามกฎหมายระเบียบ

ค�าสั่ง	 และแบบธรรมเนียมของทางราชการ	 โดยให้ความส�าคัญ

กับการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอเรื ่อง

ร้องเรียน	 แสดงความคิดเห็น	 แจ้งเหตุ	 แจ้งเบาะแสผ่านระบบ

เครือข่ายสารสนเทศ

	 ๑๑.๒		ตรวจประเม ินความสมควรเด ินอากาศ

ด้านการปฏิบัติการบิน	ตลอดจนด้านการส่งก�าลังและซ่อมบ�ารุง

ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
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 ๑.	 พัฒนาระบบการจัดการข้อมูลของระบบบัญชาการและควบคุม	 โดยสนธิข้อมูลจากระบบการตรวจจับ

และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง	เพื่อสนับสนุนการตัดสินตกลงใจของผู้บังคับบัญชา

	 ๒.	บูรณาการข้อมูลจากระบบตรวจจับและฐานข้อมูลข่าวกรอง	เพื่อน�ามาผลิตข่าวกรองภูมิสารสนเทศ	

แบบรวมการให้มีความถูกต้องและรวดเร็วทันต่อความต้องการของผู้ใช้งาน

	 ๓.	 พิจารณาแนวทางการบริหารจัดการทรัพยากรห้วงอากาศ	 โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อให้การใช้

ประโยชน์ห้วงอากาศเกิดความคุ้มค่าสูงสุด

	 ๔.	ปรับปรุงการป้องกันและรักษาความปลอดภัยฐานบินให้ทันสมัยและเหมาะสมกับสภาวะแวดล้อม

ด้านความมั่นคงในปัจจุบัน

	 ๕.	พัฒนาขีดความสามารถและความพร้อมในการเผชิญเหตุวิกฤต	และเข้าช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิด

ภยัพิบตั	ิได้อย่างรวดเร็ว	ทนัเหตกุารณ์	โดยระดมทรัพยากรของกองทพัอากาศบรูณาการกบัทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ	

	 ๖.	 ทบทวนและตรวจสอบการใช้ประโยชน์เครือข่ายการส่ือสารกองทัพอากาศ	 โดยค�านึงถึงประสิทธิภาพ	

ความปลอดภัย	ความเชื่อถือได้และความคุ้มค่า	เพื่อลดการลงทุนที่ซ�้าซ้อน	
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	 ๗.	ประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการส่งก�าลังและซ่อมบ�ารุงของกองทัพอากาศและบูรณาการ

เชื่อมโยงข้อมูลที่มีอยู่ให้สามารถแสดงผล	เพื่อประกอบการตัดสินใจในการส่งก�าลังบ�ารุงให้เกิดความต่อเนื่องใน

การปฏิบัติภารกิจ

	 ๘.	ก�าหนดแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างทั้งในส่วนของก�าลังทางอากาศ	ไซเบอร	์และอวกาศ	

เพื่อรองรับการพัฒนาตามทิศทางยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ	๒๐	ปี	(พ.ศ.๒๕๖๑	-	๒๕๘๐)		โดยค�านึงถึงการน�า

เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาชดเชยก�าลังพลที่ลดลง

	 ๙.	เตรียมความพร้อมก�าลังพลและโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือรองรับการวางรากฐานการปฏิบัติภารกิจด้านอวกาศ

ในระยะยาว	ตลอดจนเร่งเตรียมการท่ีเก่ียวข้องเพ่ือรองรับการส่งดาวเทียม	Nano	Satellite	ในปีงบประมาณ	๒๕๖๒

	 ๑๐.	พัฒนาและสนับสนุนการด�าเนินการเกี่ยวกับอุปกรณ์	ห้องทดลอง	การตรวจทดสอบต่าง	ๆ	เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในตรวจทดสอบอาวุธยุทโธปกรณ์	ตลอดจนใช้สนับสนุนการด�าเนินการตรวจทดสอบต่าง	ๆ	ท่ีเก่ียวข้อง

กับการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ	

	 ๑๑.	 บ�ารุงขวัญและก�าลังใจก�าลังพลซึ่งเป็นกลไกขับเคลื่อนกองทัพอากาศไปสู่ความยั่งยืน	 โดยส่งเสริม

และสนับสนุนการศึกษา	สุขภาพ	โภชนาการ	กีฬา	และนันทนาการให้ก�าลังพลกองทัพอากาศและครอบครัว

อย่างเหมาะสม	เพื่อให้เกิดความมั่นคงในการเป็นทหารอาชีพอย่างภาคภูมิและสมเกียรติ






