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กองทัพอากาศมุ่งมั่นที่จะดำ�รงขีดความสามารถหลักด้านการเตรียมกำ�ลังกองทัพอากาศและการป้องกัน
ราชอาณาจักร รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาประเทศ  และการช่วยเหลือประชาชน  โดยสานต่อและเดินหน้าตามกรอบ
เป้าหมายระยะที่ ๒ กองทัพอากาศที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Air Force: NCAF) อย่างเป็นรูปธรรม
ให้ได้ภายในปี พ.ศ.๒๕๕๘ อนึ่ง การเปลี่ยนผ่านจากกรอบเป้าหมายระยะที่ ๑ กองทัพอากาศดิจิตอล (Digital Air Force:
DAF) ต้องได้รับการทบทวนสภาพแวดล้อม อีกทั้งต้องวิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติที่ผ่านมาในทุกด้าน ต้องมีการ
ทบทวน ปรับปรุงยุทธศาสตร์ และโครงสร้างหน่วยงานให้มีความเหมาะสม เพื่อให้กองทัพอากาศสามารถเผชิญกับความ
ท้าทายใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กองทัพอากาศจะน้อมนำ�พระราชดำ�รัส และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างจริงจัง พร้อมทั้งให้ความสำ�คัญอย่างสูงสุดต่อการพิทักษ์ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ยึดถือ
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและค่านิยมกองทัพอากาศภายใต้กรอบนโยบายของรัฐบาล และของกระทรวงกลาโหม
ทั้งนี้  กองทัพอากาศตระหนักดีว่าการพัฒนากำ�ลังพล คือ สิ่งที่มีความสำ�คัญเร่งด่วนลำ�ดับแรก เพราะการขับเคลื่อนในทุก
มิติ ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากกำ�ลังพลทุกระดับชั้นยศ  กำ�ลังพลต้องมีอุดมการณ์และจิตสำ�นึกที่ดี  ต้องเสริมสร้าง
ให้มีความรู้ความสามารถอย่างเพียงพอในสาขางานของตนเอง  ก้าวทันเทคโนโลยี  และวิทยาการสมัยใหม่  มีขวัญและ
กำ�ลังใจในการปฏิบัติงานที่ดี ได้รับการดูแลเอาใจใส่ในสวัสดิการด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม พร้อมที่จะเป็นพลังเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์การที่แข็งแกร่ง เอื้ออำ�นวยต่อการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ   อย่างไรก็ตาม
ภายใต้ข้อจำ�กัดด้านทรัพยากร และงบประมาณ การพัฒนากองทัพอากาศที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางจะต้องพัฒนาทั้ง
๖ องค์ประกอบอย่างสมดุล ได้แก่  ระบบบัญชาการและควบคุม (Command Control)  ระบบตรวจจับ (Sensor)  หน่วย
ปฏิบัติ/ผู้ปฏิบัติ (Shooter) เครือข่าย (Network) ระบบสนับสนุนและบริการ (Support and Services) และที่สำ�คัญที่สุด
คือ ทรัพยากรบุคคลและการปรับพฤติกรรม (Human and Behavior) ทั้งนี้ กองทัพอากาศจะมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลหรืออีกนัยหนึ่ง  คือ  กำ�ลังพลของกองทัพอากาศให้มีความรู้และความสามารถในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการ
ปฏิบัติภารกิจบนหลักการพึ่งพาตนเองได้อย่างเหมาะสม องค์ความรู้ที่สั่งสมต้องได้รับการถ่ายทอด และเก็บบันทึกอย่างเป็น
ระบบ สามารถนำ�มาพัฒนาต่อไปได้ในอนาคต
กองทัพอากาศพร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มกำ�ลังความสามารถด้วยการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าที่สุดและมุ่งมั่นพัฒนากองทัพอากาศให้บรรลุวิสัยทัศน์ “กองทัพอากาศชั้นนำ�ในภูมิภาค
อาเซียน” ต่อไป
พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง
   ผู้บัญชาการทหารอากาศ
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สถานการณ์ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ความมั่นคง มีความอ่อนไหว
และซับซ้อนมากยิ่งขึ้น การระบุและวิเคราะห์ภัยคุกคามที่ชัดเจนดังเช่นในอดีตทำ�ได้ยาก อีกทั้งยังมีภัยคุกคามรูปแบบใหม่
เกิดขึ้น อาทิ การก่อการร้าย ภัยธรรมชาติ และภัยจากโรคระบาด เป็นต้น   ซึ่งต้องการการแก้ไขปัญหาที่มีความรวดเร็ว
รอบคอบ และการสนธิกำ�ลังจากทุกฝ่าย  นอกจากนี้  การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน  (ASEAN Community) ในปี
พ.ศ.๒๕๕๘ ได้นำ�มาซึ่งโอกาสและความท้าทายที่ไทยต้องเผชิญ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มอำ�นาจการต่อรองและขีดความสามารถ
การแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศ รวมถึงความสามารถในการรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ  ซึ่งยากที่จะตอบสนองและ
ดำ�เนินการได้โดยประเทศใดประเทศหนึ่ง ทำ�ให้ประเทศต่าง ๆ ต้องมีการพึ่งพากันสูงขึ้น  ทั้งนี้  ประชาคมอาเซียนประกอบ
ด้วยสามเสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  (ASEAN Political and Security Community:
APSC) มุ่งเน้นเสริมสร้างสันติภาพและความมีเสถียรภาพทางการเมืองของภูมิภาคอันถือเป็นพื้นฐานสำ�คัญของการพัฒนา
ด้านต่างๆ  เสริมสร้างขีดความสามารถของอาเซียนในการเผชิญกับภัยคุกคามความมั่นคงทั้งในรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่
ขณะที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  (ASEAN Economic Community: AEC)  มุ่งส่งเสริมให้อาเซียนเป็นตลาดและฐาน
การผลิตเดียว มีการเคลื่อนย้ายเงินทุน สินค้า การบริการ การลงทุน และแรงงานมีฝีมือระหว่างประเทศสมาชิกโดยเสรี  ซึ่ง
จะช่วยส่งเสริมอำ�นาจการต่อรองและศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ขยายปริมาณการค้าการลงทุนในภูมิภาค
ส่วนประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC)  มีเป้าหมายเพื่อทำ�ให้
ประชาคมอาเซียนเป็นสังคมที่สมาชิกมีความเอื้ออาทร ประชากรมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี ตระหนักในการเป็นพลเมือง
อาเซียน ดังนั้น กองทัพอากาศจึงต้องเตรียมความพร้อมทุกด้าน โดยเฉพาะด้านกำ�ลังพล ในการสนับสนุนการดำ�เนินงาน
ของกองทัพและรัฐบาล เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้งประชาคมอาเซียน
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ประเทศไทยยังมีความเสี่ยงทางด้านความมั่นคงภายในประเทศ  โดยเฉพาะความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ การแตกแยกทางแนวความคิดของคนในชาติ ปัญหายาเสพติด อาชญากรรมข้ามชาติ ตลอดจนการเกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ อาทิ ไฟป่า แผ่นดินไหว อุทกภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว และวาตภัย  มีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มมากขึ้น และส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อประชาชน นอกจากนี้ ปัญหาที่เป็นเรื่องสืบเนื่องจากอดีตทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ ก็อาจเกิดเป็นภัย
คุกคามที่แม้ไม่มีความรุนแรงสูง แต่ก็ส่งผลกระทบในวงกว้างได้เช่นกัน  จึงต้องมีการปรับวิธีคิดและกระบวนทัศน์ในการจัด
การกับปัญหา สร้างการรับรู้ของคนไทย ให้ตระหนักถึงภาระที่ทุกคนต้องผนึกกำ�ลังร่วมกันเผชิญกับสภาวะการเปลี่ยนแปลง
ได้อย่างมั่นคง มีสติ มีความสมานฉันท์ สามารถอยู่ร่วมกันภายในชาติได้ แม้มีความหลากหลายทางความคิด ความเชื่อ และ
วัฒนธรรมที่แตกต่างกัน
การรักษาความมั่นคงแห่งรัฐ ยังคงให้ความสำ�คัญกับมิติความมั่นคงของประชาชน โดยวางนำ�้ หนักการสร้างการ
มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันของทุกภาคส่วน การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี การยอมรับ  ให้เกียรติในคุณค่าของความ
เห็นที่แตกต่าง และการปกป้องวิถีชีวิตของประชาชน การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าที่มีประสิทธิภาพ การเตรียมพร้อมกับการ
เผชิญเหตุการณ์ภัยพิบัติที่เป็นวิกฤติของชาติ  การเป็นมิตรกับประเทศเพื่อนบ้านที่มีความจริงใจและไว้วางใจกัน และการ
สร้างดุลยภาพความสัมพันธ์ในระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  และป้องกันการแทรกแซงจากภายนอกในการแสวง
ประโยชน์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในประเทศ
ขณะเดียวกันการโจมตีระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปัจจุบันทุกประเทศจะต้องพึ่งพาเครือข่ายสารสนเทศ
เป็นหลัก โดยเฉพาะเรื่องโครงสร้างพื้นฐานที่ส�ำ คัญของชาติ ได้แก่ ด้านความมั่นคง  โทรคมนาคม  พลังงาน  และระบบ
เศรษฐกิจ อาชญากรรมคอมพิวเตอร์จึงเป็นโจทย์ส�ำ คัญที่กองทัพอากาศซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ต้องตระหนักและหาทางป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น
กองทัพอากาศมีบทบาทสำ�คัญด้านความมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการป้องกันประเทศและด้านการพัฒนา
ประเทศ จากการประมาณสถานการณ์และสภาพแวดล้อมข้างต้น กองทัพอากาศจึงให้ความสำ�คัญเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหา
ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการต่อต้านการก่อการร้าย  การเตรียมการเพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียนโดย
สมบูรณ์ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ การรับมือกับภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์ รวมถึงการใช้กำ�ลังทหารในภารกิจที่มิใช่การรบ อาทิ
การพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือประชาชน และการบรรเทาสาธารณภัย ทั้งนี้ สถานการณ์ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นโดยฉับพลัน
มีสิ่งบอกเหตุ ในระยะเวลากระชั้นชิด จึงทำ�ให้มีเวลาเตรียมการน้อย หรืออีกนัยหนึ่ง คือ การใช้กำ�ลังทางอากาศในอนาคต
จะเป็นลักษณะที่มีสิ่งบอกเหตุในระยะเวลาอันสั้น และต้องการการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การพิจารณาใช้กำ�ลังทาง
อากาศจึงต้องเพิ่มความละเอียดรอบคอบในการวางแผนและเตรียมความพร้อมมากขึ้น

๓

นโยบายทั่วไป
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๕๐ หมวด ๕ แนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ มาตรา ๗๗ บัญญัติให้รัฐ
ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ เอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่งเขตอำ�นาจรัฐ และต้องจัดให้มีกำ�ลังทหาร
อาวุธยุทโธปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย จำ�เป็น และเพียงพอ เพื่อพิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตย ความมั่นคงของรัฐ
สถาบันพระมหากษัตริย์ ผลประโยชน์แห่งชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และเพื่อการพัฒนาประเทศ กอปรกับพระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๒๑
กำ�หนดให้กองทัพอากาศ มีหน้าที่เตรียมกำ�ลังกองทัพอากาศ ป้องกันราชอาณาจักร และดำ�เนินการเกี่ยวกับการใช้กำ�ลัง
กองทัพอากาศตามอำ�นาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม มีผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ อีกทั้ง
รัฐบาลกำ�หนดนโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ โดยมุ่งเน้นพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและระบบป้องกันประเทศ
ให้มีความพร้อมในการพิทักษ์รักษาเอกราช อธิปไตย ความมั่นคง และผลประโยชน์แห่งชาติ สนับสนุนให้กองทัพมีโครงสร้าง
ที่เหมาะสมและมีความทันสมัย  ตลอดจนพัฒนาและเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ  ส่งเสริมให้กองทัพพัฒนา
ความสัมพันธ์ทางทหารกับมิตรประเทศ และมีความพร้อมในการปฏิบัติการเพื่อสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ ดังนั้นเพื่อ
ให้สามารถบริหารราชการกองทัพอากาศภายใต้กรอบภารกิจตามกฎหมาย และเป็นตามนโยบายความมั่นคงของรัฐ
กองทัพอากาศจึงได้ก�ำ หนดนโยบายทั่วไปไว้ ดังนี้
๑.  น้อมนำ�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  (Sufficiency Economy) และกระแสพระราชดำ�รัส เข้าใจ เข้าถึง
และพัฒนา มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการกองทัพอากาศอย่างเต็มความสามารถ  โดยยึดถือประโยชน์ของชาติเป็น
สำ�คัญ
๒.  ดำ�รงขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศ ควบคู่ไปกับขีดความสามารถในการสนับสนุน
รัฐบาลในการพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือประชาชน การดำ�เนินการตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ และ
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓.  ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องมีความสามารถในการเป็นผู้นำ�การเปลี่ยนแปลงและเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ปกครองบังคับบัญชาตามหลักธรรมาภิบาล ที่ครอบคลุมในประเด็น หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการ
มีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า  รวมทั้งปลูกฝังความรักสามัคคี มีวินัย ศรัทธาและความเสียสละให้
เกิดขึ้นกับกำ�ลังพลทุกหมู่เหล่า ควบคู่ไปกับการจรรโลงและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมองค์การของกองทัพอากาศ

๔

นโยบายเร่งด่วน
     ๑. พัฒนากำ�ลังพลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ให้มีขีดความสามารถอย่างเพียงพอในสาขางานของตนเอง ก้าวทัน
เทคโนโลยี และวิทยาการสมัยใหม่ พร้อมทั้งเสริมสร้างอุดมการณ์ และจิตสำ�นึกในการเป็นทหารอากาศที่ดี มีความรักสามัคคี
และมีจิตสาธารณะที่จะช่วยเหลือหน่วยงาน สังคม ประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มกำ�ลังความสามารถ
     ๒. จัดเตรียมและพัฒนากำ�ลังพลและทรัพยากรของกองทัพอากาศให้มีความพร้อมและเพียงพอ เพื่อสนับสนุนภารกิจของ
รัฐบาลในการพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือประชาชน และการบรรเทาสาธารณภัยตามที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล
     ๓. ปรับปรุงโครงสร้างกองทัพอากาศ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้น  อีกทั้งสอดคล้องกับ
ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยกำ�หนดอัตราบรรจุกำ�ลังพลเพิ่มเติมในเหล่าหรือสาขาที่มีความจำ�เป็นเร่งด่วน
     ๔. กำ�หนดให้มีหน่วยรับผิดชอบงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.๒๕๕๘  ตลอดจน
สร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจให้กับกำ�ลังพล เพื่อรองรับการปฏิบัติงานภายใต้เสาหลักด้านการเมืองและความ
มั่นคงของประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ให้มีความสมบูรณ์สูงสุด และเกื้อกูลต่อความเข้มแข็งด้านสังคมวัฒนธรรม
และด้านเศรษฐกิจอย่างเหมาะสม
     ๕. รวบรวมข้อมูลและองค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์กองทัพอากาศให้ครบถ้วนและสมบูรณ์  ตลอดจนพัฒนาพิพิธภัณฑ์
กองทัพอากาศให้เป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติด้านการบิน ปลูกฝังกำ�ลังพลให้มีความรู้  และความภาคภูมิใจในเกียรติภูมิ  และ
ประวัติศาสตร์กองทัพอากาศ และขยายผลการดำ�เนินการไปยังกองบินต่างๆ พร้อมทั้งพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และท่องเที่ยว
ทางประวัติศาสตร์ของกองทัพอากาศ
     ๖. ปรับปรุงแผนการใช้ประโยชน์และผู้รับผิดชอบที่ราชพัสดุที่อยู่ในการปกครองดูแล ณ ที่ตั้งดอนเมืองบริเวณทุ่งสีกันและ
ส่วนภูมิภาคทั้งในเขตสนามบินและนอกเขตสนามบิน เพื่อรองรับการใช้งานด้านยุทธการ การข่าว ส่งกำ�ลังบำ�รุง สวัสดิการ และ
อื่นๆ ให้เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดโดยมีแผนแม่บทที่ชัดเจน
     ๗. ดำ�เนินการในการพัฒนาสนามบินเล็กให้เป็นมาตรฐาน ทั้งในด้านกายภาพและการบริหารจัดการ เพื่อรองรับการพัฒนา
พื้นฐานความรู้ในเชิงปฏิบัติของอากาศยานไร้นักบิน การพัฒนากำ�ลังพลให้มีความคุ้นเคย มีทักษะ และมีความชำ�นาญในการบิน
เครื่องบินบังคับวิทยุ  ตลอดจนสามารถเสริมสร้างความรู้ด้านการบินขั้นต้นให้กับเด็กและเยาวชนต่อไป
     ๘.  ส่งเสริมการนำ�ผลงานวิจัยและพัฒนาที่ได้ด�ำ เนินการจนประสบผลสำ�เร็จแล้ว มาพิจารณาขยายผลโดยผลิตยุทโธปกรณ์
ใช้งานในราชการ หรือพิจารณาต่อยอดองค์ความรู้ให้กับหน่วยต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งจัดให้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติ
การและเผยแพร่ผลงานวิจัย เพื่อจุดประกายแนวความคิดให้หน่วยต่าง ๆ นำ�ผลงานไปต่อยอดองค์ความรู้หรือประยุกต์ใช้งาน
     ๙.  นำ�ผลการวิจัยและพัฒนา บ.ทอ.๖ เข้าสู่สายการผลิตเพื่อใช้เป็น บ.ฝึก/ธุรการ และพิจารณาการติดตั้งกล้องพร้อมระบบ
Video Down Link (VDL) ที่ได้จากการวิจัย เพื่อให้สามารถใช้เป็น บ.ลาดตระเวนทางอากาศของกองทัพอากาศ และต่าง
เหล่าทัพในอนาคต โดยจัดให้มีแผนการดำ�เนินการอย่างต่อเนื่อง
     ๑๐.  กำ�หนดให้มีการใช้พลังงานทดแทนในด้านต่าง ๆ เป็นพลังงานสำ�รอง โดยพิจารณาและวิเคราะห์พื้นที่การติดตั้งแหล่ง
ผลิตพลังงานไฟฟ้า แสงสว่าง และความร้อน ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งเน้นให้มีการใช้งานครอบคลุมทุกหน่วยงานของ
กองทัพอากาศ รวมถึงการพิจารณาแนวทางการใช้พลังงานสำ�รองในภารกิจทางทหารและกิจเฉพาะพิเศษ ได้แก่ การช่วยชีวิต
ผู้ประสบภัยพิบัติ ในพื้นที่ซึ่งไม่มีกระแสไฟฟ้าเข้าถึง
     ๑๑.  ส่งเสริมและขยายผลโครงการวิจัยและพัฒนาการสร้างอากาศยานไร้นักบิน  เพื่อนำ�มาใช้เป็นระบบการตรวจจับ
(Sensor) ทั้งการปฏิบัติการทางทหาร รวมถึงการสนับสนุนรัฐบาลในการรักษาความมั่นคงและการพัฒนาประเทศ โดยดำ�เนิน
การอย่างเป็นระบบทั้งด้านการวิจัยพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การสร้างอากาศยานไร้นักบิน การทดสอบมาตรฐานความ
ปลอดภัย การฝึกอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้ และการผลิตและพัฒนากำ�ลังพลที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ
     ๑๒.  ส่งเสริมกิจกรรมลดภาวะโลกร้อนในทุกรูปแบบ รวมถึงการกำ�จัดขยะเพื่อลดมลภาวะ และนำ�ไปใช้ประโยชน์ในรูป
แบบต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม

๕

นโยบายเฉพาะ
๑. ด้านกำ�ลังพล

กำ�ลังพลกองทัพอากาศเป็นปัจจัยแห่งความสำ�เร็จที่สำ�คัญในการขับเคลื่อนไปสู่กองทัพอากาศที่ใช้เครือข่ายเป็น
ศูนย์กลางและความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ดังนั้น กำ�ลังพลกองทัพอากาศจึงต้องเป็นกำ�ลังพล
ที่มีความรู้ความสามารถ มีขีดสมรรถนะสูงในระดับสากล และมีความพร้อมในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  รวมทั้งมีการพัฒนา
ตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  ด้านการปฏิบัติการเครือข่าย  และด้านการแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ของงานและความคุ้มค่าภายใต้หลักธรรมาภิบาล และเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
กำ�ลังพล ตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” รวมทั้งตระหนักถึงการปฏิบัติงานตามค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ
จึงกำ�หนดนโยบายด้านกำ�ลังพล ๙ ข้อ ดังนี้  
๑.๑  เสริมสร้างศักยภาพกำ�ลังพลให้มีขีดสมรรถนะสูงขึ้น โดยเน้นการเสริมสร้างสมรรถนะกำ�ลังพลในทุกสาย
วิทยาการให้สามารถคิด วิเคราะห์ตัดสินใจ และนำ�ไปสู่การปฏิบัติงาน ได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์
      ๑.๑.๑  จัดทำ�สมรรถนะหลักของกำ�ลังพลกองทัพอากาศ (Core Competency) สำ�หรับใช้เป็นเครื่องมือ
บริหารจัดการกำ�ลังพล
      ๑.๑.๒  ส่งเสริมให้ก�ำ ลังพลทุกระดับมีความรู้พื้นฐานที่จำ�เป็นต่อการพัฒนาตามแนวทางการปฏิบัติการที่ใช้
เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operation: NCO) โดยมุ่งเน้นความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านโครงการ
ศึกษาและการฝึกอบรม การประชุมสัมมนาในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
      ๑.๑.๓  ส่งเสริมให้มีการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของกำ�ลังพลทุกระดับ ให้สามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจัดกิจกรรมเสริมทักษะความรู้ภาษาอังกฤษผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น หลักสูตรเสริมในหน่วยขึ้นตรง
กองทัพอากาศ การพัฒนาระบบการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เป็นต้น
      ๑.๑.๔  เสริมสร้างความร่วมมือด้านวิชาการ งานวิจัย กับสถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชน  ทั้งภายใน
ประเทศและต่างประเทศ โดยการแลกเปลี่ยนบุคลากร การจัดทำ�บันทึกความตกลง (MOU) ด้านวิชาการ งานวิจัย  การใช้
ประโยชน์จากทรัพยากร และสิ่งอำ�นวยความสะดวกร่วมกัน
๑.๒  จัดทำ�นโยบายพัฒนาระบบการศึกษาของกองทัพอากาศให้มีคุณภาพและทันสมัยตามมาตรฐานทาง
การศึกษา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา โครงสร้างพื้นฐานทางการศึกษา และระบบประเมินผลให้ได้
มาตรฐาน เพื่อพัฒนาศักยภาพกำ�ลังพลให้สามารถปฏิบัติงานตามภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๓  เสริมสร้างกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ในองค์การให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเข้าถึงองค์ความรู้และสามารถนำ�ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๔  สรรหากำ�ลังพลเข้ารับราชการในกองทัพอากาศ ให้มีความเหมาะสมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
      ๑.๔.๑  พิจารณากำ�หนดกรอบอัตรากำ�ลังพล  และสัดส่วนของกำ�ลังพลในแต่ละประเภทให้เหมาะสมกับ
ภารกิจ โครงสร้าง และอาวุธยุทโธปกรณ์ของกองทัพอากาศ สำ�หรับเป็นแนวทางด้านการวางแผนกำ�ลังพล และการเตรียม
การด้านงบบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ
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       ๑.๔.๒  กำ�หนดแนวทางการสรรหากำ�ลังพลที่มีศักยภาพสูง เพื่อปฏิบัติงานในสายงานที่มีความจำ�เป็นสูง
โดยวิธีการคัดเลือกที่เหมาะสมและได้กำ�ลังพลมาปฏิบัติงานที่รวดเร็ว ทันเวลา
       ๑.๔.๓  ส่งเสริมให้มีการจ้างเหมาจากภายนอก (Outsource) ในภารกิจที่มีความสำ�คัญ โดยมุ่งเน้นการจ้าง
ผู้เกษียณอายุราชการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิในองค์การอื่น ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์สูง เข้ามาเป็นที่ปรึกษา
อาจารย์ หรือร่วมปฏิบัติงานในงานโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน
๑.๕  พัฒนาระบบกำ�ลังสำ�รองกองทัพอากาศและการฝึกนักศึกษาวิชาทหารให้มีคุณลักษณะตรงกับความต้องการ
ของกองทัพอากาศ  โดยการนำ�ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาบริหารจัดการและดำ�เนินการเรียกกำ�ลังพลสำ�รองเข้ารับ
การเรียกพลอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนผลักดันให้มีการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับระบบกำ�ลังสำ�รอง
อย่างเหมาะสมและทันสมัย เพื่อให้สามารถนำ�กำ�ลังพลสำ�รองมาปฏิบัติหน้าที่ได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและฉุกเฉิน
๑.๖  เสริมสร้างกำ�ลังพลกองทัพอากาศให้เป็นผู้มีวินัย มีความรู้รักสามัคคี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ
มีอุดมการณ์ในการเป็นทหารอาชีพ และยึดมั่นในค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ เพื่อให้สามารถดำ�รงตนและปฏิบัติราชการ
ได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นศรัทธากับกองทัพอากาศ
๑.๗  เสริมสร้างคุณภาพชีวิตและการทำ�งานของกำ�ลังพลให้มีความสมดุลในด้านสิทธิกำ�ลังพลและสวัสดิการต่าง ๆ
เพื่อเสริมสร้างขวัญ กำ�ลังใจ รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตและการดำ�รงชีวิตอย่างมีความสุขตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอ
เพียง” ตลอดจนปลูกจิตสำ�นึกในการเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานที่ทำ�งานและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการปฏิบัติงาน
๑.๘  ส่งเสริมกำ�ลังพลในทุกระดับ ให้มีสุขภาพดี มีการออกกำ�ลังกายอย่างสมำ่ �เสมอ เพื่อให้มีความพร้อมทั้ง
ร่างกายและจิตใจในการปฏิบัติงาน ตามที่ได้รับมอบอย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๙  บูรณาการงานด้านสิทธิกำ�ลังพลและสวัสดิการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) เพื่อให้ข้าราชการที่
ลาออก เกษียณอายุราชการ และทายาท สามารถเข้าถึงการให้บริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
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๒. ด้านการข่าว

สภาวการณ์ในปัจจุบัน โลกกำ�ลังเผชิญอยู่กับภัยคุกคามสองด้าน คือ ภัยคุกคามแบบดั้งเดิมที่ก่อให้เกิดการสะสม
กำ�ลังทหารในหลายประเทศ  กับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ที่ไม่ใช่ภัยคุกคามเฉพาะมิติด้านทางการทหาร  กอปรกับกระแส
โลกาภิวัตน์ ภายใต้การขับเคลื่อนของเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำ�ให้หน่วยงานด้านความมั่นคงจะต้องทำ�งานเชิงรุก
และมีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น จึงมีความจำ�เป็นที่ประเทศต่าง ๆ ต้องมีนโยบายพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
รูปแบบใหม่ ที่ทุกประเทศต้องร่วมกันสร้างเสถียรภาพและลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างกัน มีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น  
สำ�หรับประเทศไทย นอกจากสถานการณ์ด้านความมั่นคงภายนอกประเทศแล้ว ยังต้องให้ความสำ�คัญกับสถานการณ์ด้าน
ความมั่นคงภายในด้วย เช่น การก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ปัญหายาเสพติด อาชญากรรมข้ามชาติ
ตลอดจนความแตกแยกทางความคิดของประชาชน ซึ่งส่งผลให้เกิดความเกี่ยวเนื่องและพัวพันของปัญหาต่าง ๆ ที่ถูกนำ�มา
ร้อยเข้าด้วยกันเกิดเป็นภัยคุกคามใหม่ ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อกิจการความมั่นคงของประเทศ จึงจำ�เป็นอย่างยิ่งที่หน่วยงานด้าน
ความมั่นคงที่รับผิดชอบด้านการข่าว จะต้องมีมุมมองที่กว้างขวาง รอบรู้ มองปัญหาอย่างครอบคลุม รวมไปถึงการตอบสนอง
ต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น หน่วยงานด้านการข่าวของกองทัพอากาศ จะต้อง
ดำ�เนินการด้านการข่าวให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บังคับบัญชา และ
หน่วยปฏิบัติได้อย่างทันเวลา ถูกต้อง และครบถ้วน จึงได้กำ�หนดนโยบายด้านการข่าว ๕ ข้อ ดังนี้
๒.๑  พัฒนาประสิทธิภาพการดำ�เนินการด้านการข่าว ให้เพียงพอ และทันเวลาต่อความต้องการของการปฏิบัติทาง
อากาศ ทางภาคพื้น และภารกิจอื่น ๆ ด้วยขีดความสามารถของกองทัพอากาศ และขยายเครือข่ายประชาคมข่าวกรองกับ
เหล่าทัพ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะหน่วยงานในภูมิภาคอาเซียน
๒.๒  พัฒนาความสัมพันธ์กับกองทัพอากาศมิตรประเทศ โดยให้ความสำ�คัญกับกองทัพอากาศกลุ่มประเทศอาเซียน
เพื่อเสริมสร้างความไว้วางใจ  มุ่งเน้นให้เกิดความเข้าใจอันดี และลดโอกาสที่อาจนำ�ไปสู่ความขัดแย้ง ด้วยการริเริ่มและพัฒนา
กิจกรรมความร่วมมือด้านต่าง ๆ ร่วมกัน
๒.๓  พัฒนาประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัย โดยให้ความสำ�คัญกับการปรับปรุงระบบการรักษาความ
ปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพอากาศโดยสอดคล้องกับ
สถานการณ์ และสถานภาพงบประมาณ
๒.๔  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพัฒนาการดำ�เนินการด้านการข่าวและการรักษาความปลอดภัยเพื่อส่งเสริมการปฏิบัติ
งานตามวงรอบข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ รองรับการปฏิบัติงานได้ทั้งระบบอัตโนมัติและระบบปกติ
๒.๕  พัฒนาขีดความสามารถกำ�ลังพลด้านการข่าวให้มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติเพื่อสนับสนุนภารกิจ
การข่าว การลาดตระเวนและการเฝ้าตรวจ (ISR) และการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง
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๓. ด้านยุทธการและการฝึก

กองทัพอากาศต้องเผชิญกับภัยคุกคามทั้งในแบบดั้งเดิมและภัยคุกคามรูปแบบใหม่ โอกาสของการใช้กำ�ลังทหาร
อันเนื่องจากความขัดแย้งในพื้นที่ทับซ้อนตามแนวพรมแดนทั้งทางบกและทางทะเลยังคงมีอยู่ ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การสนธิกำ�ลังร่วมกับเหล่าทัพอื่นเพื่อการต่อต้านการก่อการร้ายจะมีความสำ�คัญ
มากขึ้น นอกจากนั้นกองทัพอากาศต้องมีความพร้อม สำ�หรับปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม  (Military
Operation Other Than War: MOOTW) ไม่ว่าจะเป็นภารกิจสนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือ
ประชาชน การดำ�เนินการตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การเสริมสร้าง
นภานุภาพจึงจำ�เป็นต้องดำ�เนินการด้วยความสมดุล เพียงพอ สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมและภัยคุกคาม เพื่อให้สามารถ
ปฏิบัติการป้องกันทางอากาศ การปฏิบัติการทางอากาศยุทธศาสตร์/ยุทธวิธี และการปฏิบัติการร่วม/ผสมกับเหล่าทัพและ
มิตรประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำ�หนดนโยบายด้านยุทธการและการฝึก ๑๕ ข้อ ดังนี้
๓.๑  ปรับปรุงหลักนิยม ยุทธศาสตร์ โครงสร้างกำ�ลังรบ และแผนแม่บทให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง และพัฒนาการของเทคโนโลยี โดยตระหนักถึงข้อจำ�กัดของทรัพยากรในทุกด้าน
๓.๒  ปรับโครงสร้างการจัดและอัตรากองทัพอากาศ  ให้สอดคล้องกับการปรับปรุงแผนแม่บทการปรับปรุง
โครงสร้างกระทรวงกลาโหม  และเหมาะสมกับขอบเขตภารกิจหลักของกองทัพอากาศ  โดยเฉพาะการปรับโครงสร้าง
ศูนย์การสงครามทางอากาศ  และการปรับโครงสร้างหน่วยสนับสนุนและบริการ
๓.๓  พัฒนาระบบบัญชาการและควบคุมและปัจจัยสนับสนุน เพื่อให้กองทัพอากาศสามารถหยั่งรู้สถานการณ์
แบบเบ็ดเสร็จ (Total Situational Awareness)
      ๓.๓.๑  ปรับปรุงระบบบัญชาการและควบคุมทั้งระบบหลักและระบบสำ�รองรองรับเทคโนโลยีเครือข่าย
โดยสามารถเชื่อมโยงและบูรณาการกับระบบควบคุมบังคับบัญชา C4I ของกองทัพไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
      ๓.๓.๒  ปรับบทบาทของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชาการและควบคุมของกองทัพอากาศ ให้สามารถ
ปฏิบัติงานได้อย่างประสานสอดคล้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของวงรอบการตัดสินใจ (OODA loop)
๓.๔  เสริมสร้างขีดความสามารถระบบตรวจจับในการแสวงหาข้อมูลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของ
กองทัพอากาศ เหล่าทัพ กองทัพไทย และภารกิจตามที่รัฐบาลมอบหมาย
      ๓.๔.๑  ปรับปรุงเรดาร์ในระบบป้องกันทางอากาศ (Air Defense) ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์
ตลอดจนพิจารณาทดแทนและเพิ่มเติมให้ครอบคลุมห้วงอากาศของประเทศไทย
      ๓.๔.๒  เพิ่มอุปกรณ์ระบบตรวจจับและระบบ Video Down Link (VDL) ที่จำ�เป็นให้กับอากาศยานของ
กองทัพอากาศ เพื่อสนับสนุนภารกิจการแก้ไขปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และภารกิจสำ�คัญอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบ
หมายจากรัฐบาล
      ๓.๔.๓  กำ�หนดแนวทางการใช้งานอากาศยานไร้นักบินและระบบ รวมทั้งวางรากฐานการพัฒนากำ�ลังพล
ที่ปฏิบัติงานกับอากาศยานไร้นักบินและระบบในระยะยาว
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๓.๕  พัฒนาขีดความสามารถหน่วยปฏิบัติ/ผู้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับโครงสร้างกำ�ลังรบของกองทัพอากาศ
       ๓.๕.๑  พัฒนากำ�ลังรบให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง
พ.ศ.๒๕๕๒) แผนแม่บท แผนงานและโครงการเสริมสร้างกำ�ลังกองทัพตลอดจนบริหารการดำ�เนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
และแผนงานที่กำ�หนด
       ๓.๕.๒  รักษาระดับความต้องการอาวุธ กระสุน และวัตถุระเบิดสำ�รองสงครามขั้นตำ่ �ที่สุดทั้งภาคอากาศและ
ภาคพื้น โดยให้ความสำ�คัญกับระบบอาวุธนำ�วิถีอากาศสู่อากาศ และระบบอาวุธต่อสู้อากาศยาน ตลอดจนกำ�หนดแนวทาง
การฝึกและการใช้อาวุธให้สอดคล้องกับการรักษาระดับความต้องการอาวุธสำ�รองสงครามขั้นตำ่�ที่สุด
       ๓.๕.๓  พัฒนาระบบการป้องกันฐานบิน การป้องกันภัยทางอากาศ การปฏิบัติการพิเศษ และการรักษาความ
สงบเรียบร้อย ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม และเทคโนโลยีกำ�ลังอากาศโยธิน
๓.๖  พัฒนาเครือข่ายหลักและรองของกองทัพอากาศให้สามารถเชื่อมโยงระบบบัญชาการและควบคุม รวมทั้ง
ระบบสนับสนุนได้อย่างสมบูรณ์
       ๓.๖.๑  พัฒนาขีดความสามารถและขยายพื้นที่เครือข่ายให้ครอบคลุมพื้นที่ปฏิบัติการทั้งหมดของ
กองทัพอากาศ ตลอดจนเชื่อมโยงกับเครือข่ายหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอื่น ๆ ที่มีศักยภาพในด้านเครือข่ายภายใต้
มาตรฐานความปลอดภัยของกองทัพอากาศ
       ๓.๖.๒  ดำ�รงความมุ่งหมายในการเชื่อมโยงและบูรณาการเครือข่ายกับระบบควบคุมบังคับบัญชา (C4I)
ของกองทัพไทย ตามแนวคิดการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางของกองทัพอากาศ ตลอดจนพัฒนาระบบเชื่อมโยง
ข้อมูลทางยุทธวิธีอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการร่วมของกองทัพไทย
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๓.๗  ดำ�รงขีดความสามารถระบบสนับสนุนและบริการเพื่อให้การปฏิบัติงานในทุกองค์ประกอบมีประสิทธิภาพ
และต่อเนื่อง
       ๓.๗.๑  ปรับปรุงขอบเขตและภาระงานของหน่วยงานสนับสนุนและบริการให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมใน
ปัจจุบัน และสอดรับกับทิศทางการพัฒนากองทัพอากาศที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนากำ�ลังพล
ของหน่วยงานสนับสนุนและบริการให้มีความพร้อมทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ
       ๓.๗.๒  ปรับปรุงสนามบินและสิ่งอำ�นวยความสะดวกของฐานบินทั่วประเทศ เพื่อดำ�รงขีดความสามารถใน
การปฏิบัติภารกิจทั้งทางยุทธศาสตร์และยุทธวิธี
๓.๘  พัฒนากำ�ลังพลด้านยุทธการให้มีขีดความสามารถและความพร้อมในการปฏิบัติงาน  ตามแนวความคิด
การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางของกองทัพอากาศ
๓.๙  พัฒนาระบบงานด้านยุทธการของกองทัพอากาศ  เพื่อรองรับการบูรณาการร่วมกับเหล่าทัพในทุกด้าน
โดยเฉพาะระบบบัญชาการและควบคุม ระบบตรวจจับ หน่วยปฏิบัติ เครือข่าย และแผนการใช้กำ�ลังที่เกี่ยวข้อง
๓.๑๐  พัฒนาระบบการฝึกร่วม/ผสม โดยให้ความสำ�คัญกับการฝึกการบัญชาการ ควบคุมและการวางแผนการใช้
กำ�ลังทางอากาศ (Command Post Exercise: CPX) รวมทั้งปรับปรุงการฝึกภาคการบิน (Flying Training Exercise: FTX)
ให้คำ�นึงถึงคุณค่าที่ได้รับจากการฝึก (Training Value) เป็นหลัก
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๓.๑๑  ปฏิบัติภารกิจเพื่อสนับสนุนการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ ในขอบเขตของกิจการด้านการบินของประเทศ
โดยจัดหาเฮลิคอปเตอร์ค้นหาและช่วยชีวิตเพิ่มเติมให้ครบ ๑ ฝูงบินจำ�นวน ๑๖ เครื่อง เพื่อใช้ประโยชน์ทั้งในพื้นที่การรบ
และใช้ในภารกิจการค้นหาและช่วยชีวิตผู้ประสบภัยพิบัติและผู้ประสบอุบัติเหตุทางอากาศ
๓.๑๒  พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม โดยใช้ทรัพยากรทั้งปวงของ
กองทัพอากาศในการช่วยเหลือประชาชน พัฒนาประเทศ บรรเทาสาธารณภัยการสนับสนุนภารกิจตามโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำ�ริ อาทิ ภารกิจฝนหลวง ตลอดจนภารกิจรักษาสันติภาพภายใต้ฉันทามติของสหประชาชาติ
๓.๑๓  เสริมสร้างขีดความสามารถกองทัพอากาศในการสนธิกำ�ลังร่วมกับเหล่าทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ภารกิจการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ โดยให้ความสำ�คัญกับการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ตามนโยบายของรัฐบาล
๓.๑๔  ป้องกันอุบัติเหตุเชิงรุก (Proactive Prevention) โดยกำ�หนดมาตรการในการปฏิบัติภารกิจและการฝึกบิน
ที่มุ่งเน้นการกำ�กับดูแลด้านการบิน รวมทั้งนำ�การบริหารทรัพยากรการบิน (Aviation Resource Management) มาเป็น
แนวทางในการปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม
๓.๑๕  เสริมสร้างกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งความปลอดภัยโดยผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยต้องให้
ความสำ�คัญกับความปลอดภัยของกำ�ลังพล โดยการเสริมสร้างให้มีจิตสำ�นึกด้านความปลอดภัย และปฏิบัติงานตามมาตรฐาน
ความปลอดภัย
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๔. ด้านส่งกำ�ลังบำ�รุง

สภาวะแวดล้อมโลกและภูมิภาคเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องในปัจจุบัน  เทคโนโลยีกำ�ลังทางอากาศมี
การเปลี่ยนแปลง ประกอบกับความผันผวนของระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ  ส่งผลให้กองทัพได้รับงบประมาณด้าน
ส่งกำ�ลังบำ�รุงไม่เป็นไปตามแผน จำ�เป็นต้องปรับกระบวนการดำ�เนินกิจการต่าง ๆ ที่รับผิดชอบให้ดำ�รงขีดความสามารถตอบ
สนองต่อทิศทางยุทธศาสตร์ที่มุ่งสู่กองทัพอากาศที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง  จึงได้กำ�หนดนโยบายด้านส่งกำ�ลังบำ�รุง ๘ ข้อ
ดังนี้
๔.๑  พัฒนาระบบคลังพัสดุของกองทัพอากาศให้มีความเหมาะสม ทันสมัย สอดคล้องกับการปฏิบัติการที่ใช้
เครือข่ายเป็นศูนย์กลางด้วยการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยมุ่งเน้นการบูรณาการการบริหารจัดการด้านพัสดุ ตลอดจน
พิจารณาการสะสมพัสดุให้เหมาะสมตามความจำ�เป็นและเพียงพอรองรับต่อความต้องการทางยุทธการ
๔.๒  พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการส่งกำ�ลังบำ�รุง (LMIS) ให้มีฐานข้อมูลในการบริหารจัดการควบคุมข้อมูล
พัสดุของทุกสายงาน ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลในระบบสารสนเทศอื่น ๆ ของกองทัพอากาศ รวมถึงสามารถนำ�เสนอข้อมูล
สารสนเทศเพื่อประกอบการตัดสินใจในการส่งกำ�ลังบำ�รุงของกองทัพได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันเวลา
๔.๓  พัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็ว และทันเวลา รวมถึงปฏิบัติงาน
ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๔  จัดทำ�มาตรฐานของฐานบินปฏิบัติการ (ที่ตั้งวางกำ�ลัง) ของฐานบินปฏิบัติการหลัก ฐานบินปฏิบัติการหน้า
และฐานที่ตั้งส่วนกลาง เพื่อมุ่งสู่ฐานบินที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง โดยมุ่งเน้นในประเด็นของความต้องการโครงสร้างพื้น
ฐานหลัก ได้แก่ สิ่งปลูกสร้าง และสิ่งอำ�นวยความสะดวก เป็นต้น ตลอดจนปรับปรุงการวางที่ตั้งหน่วยงานให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ สภาวะแวดล้อมและภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลง
๔.๕  ปรับปรุงแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุที่อยู่ในความปกครอง ดูแล ให้ชัดเจนและเป็นรูปธรรม เพื่อป้องกัน
การบุกรุก รองรับการใช้งานด้านยุทธการ การข่าว การส่งกำ�ลังบำ�รุง และสวัสดิการ รวมทั้งสงวนพื้นที่ไว้ใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาหน่วยทั้งในปัจจุบันและอนาคต
๔.๖  เสริมสร้างขีดความสามารถของระบบสนับสนุนและบริการ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็น
ศูนย์กลางของกำ�ลังกองทัพอากาศ ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การส่งกำ�ลัง การซ่อมบำ�รุง การเคลื่อน
ย้ายหน่วย การสวัสดิการ และการบริการ เป็นต้น รวมถึงพิจารณาจัดทำ�บันทึกความตกลง (MOU) กับหน่วยงานทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่มีศักยภาพ
๔.๗  ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน เพื่อเป็นพลังงานสำ�รองทั้งในยามปกติและในยามขาดแคลนพลังงาน รวมทั้ง
มุ่งเน้นการอนุรักษ์พลังงานทุกรูปแบบ
๔.๘  พัฒนาและส่งเสริมกำ�ลังพลในสายงานด้านส่งกำ�ลังบำ�รุงแต่ละสายวิทยาการทุกระดับให้เป็นชุมชนนักปฏิบัติ
(Community of Practice: CoP)  ในการจัดการความรู้ขององค์การ  และจะนำ�ไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ด้วยการสร้างเป็นชุมชนขึ้นมา เพื่อทำ�การแลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้ ประสบการณ์และมีอุดมการณ์ร่วมกัน อันจะส่งเสริม
ให้การปฏิบัติงานในแต่ละสายวิทยาการมีประสิทธิภาพ
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๕. ด้านกิจการพลเรือนและการประชาสัมพันธ์

สภาวะทางสังคมและสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป  เป็นปัจจัยสำ�คัญที่ทำ�ให้
กองทัพอากาศต้องแสดงบทบาทที่ต้องปฏิบัติต่อประชาชน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการพัฒนาประเทศ  การช่วยเหลือ
ประชาชน การมีส่วนร่วม และการให้ข้อมูลข่าวสารสำ�คัญเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อเท็จจริงในการปฏิบัติของกองทัพอากาศ
จึงได้กำ�หนดนโยบายด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ ๕ ข้อดังนี้
๕.๑  ดำ�เนินงานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศที่มุ่งให้
ประชาชนทั่วไปมีความรู้  ความเข้าใจ  มีความเชื่อมั่นศรัทธา  และพร้อมที่จะให้ความร่วมมือ  สนับสนุนภารกิจของ
กองทัพอากาศ
๕.๒  เตรียมและดำ�รงความพร้อมในการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยให้ปฏิบัติได้อย่างรวดเร็ว
ทันเหตุการณ์ รวมถึงสนับสนุนรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของชาติ
    
       ๕.๒.๑  พัฒนาและปรับปรุงแผนบรรเทาสาธารณภัย กองทัพอากาศ ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับแผนงาน
ของหน่วยเหนือ รวมทั้งให้สามารถรองรับกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
               ๕.๒.๒  เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพอากาศ ให้สามารถ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ และปลอดภัยตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริง สามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และเป็นธรรม
๕.๓  ดำ�เนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกองทัพอากาศไปสู่กำ�ลังพล ครอบครัว
และสาธารณชน ผ่านทางสื่อมวลชนและสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกกองทัพอากาศ  เพื่อสร้างเสริม
ภาพลักษณ์ของกองทัพอากาศ  รวมถึงสร้างเสริมความร่วมมือและสัมพันธภาพอันดีต่อกันระหว่างกองทัพอากาศ  หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และสาธารณชน
๕.๔  ดำ�เนินการปฏิบัติการข่าวสารเชิงสร้างสรรค์ โดยการสร้างเครือข่ายในการสื่อสารสาธารณะเกี่ยวกับข้อมูล
ข่าวสาร เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ
๕.๕  พัฒนาขีดความสามารถของกำ�ลังพลด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์  โดยเฉพาะอย่างยิ่งทักษะ
การปฏิบัติงานด้านสื่อสารสาธารณะ

๑๔
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๖. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ  จะต้องมีการพัฒนาในด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารให้มีขีดความสามารถรองรับการเชื่อมต่อระหว่างระบบตรวจจับ ระบบบัญชาการและควบคุม
ผู้ปฏิบัติ และผู้เกี่ยวข้องในทุกระดับ เพื่อให้สามารถรับรู้ข้อมูล และสถานการณ์ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีเสถียรภาพและ
ปลอดภัย ทำ�ให้กระบวนการตัดสินตกลงใจมีประสิทธิภาพ การบรรลุเป้าหมายดังกล่าวกองทัพอากาศจึงกำ�หนดนโยบาย
๗ ข้อดังนี้
๖.๑  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสนับสนุนการเตรียมและใช้ก�ำ ลังกองทัพอากาศ โดยทดแทนและ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบโทรคมนาคมและเครือข่ายสารสนเทศ ให้สามารถใช้งานได้อย่างทั่วถึง ถูกต้อง รวดเร็ว มีเสถียรภาพ
และปลอดภัย ทันเวลาตามสถานการณ์จริง รวมทั้งบูรณาการเครือข่ายของกองทัพอากาศให้สามารถเชื่อมโยงกับ เครือข่าย
กระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่าทัพอื่น เพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย  
๖.๒  ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ในการพัฒนากองทัพอากาศเพื่อมุ่งสู่สังคมฐานความรู้
(Knowledge Based Society) ที่ยั่งยืน โดยสายวิทยาการและหน่วยเกี่ยวข้อง จัดทำ�ศูนย์การเรียนรู้ในส่วนที่รับผิดชอบ
ให้กำ�ลังพลของกองทัพอากาศสามารถศึกษาและเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
๖.๓  พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี ตามโครงการระยะที่ ๒ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อรองรับการปฏิบัติ
การที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง รวมทั้งเชื่อมต่อระบบกับเหล่าทัพอื่นตามแผนการพัฒนา บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง
๖.๔  บูรณาการและขยายผลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ที่เกี่ยวข้องกับกองทัพอากาศให้สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในทุกมิติ
๖.๕  พัฒนากำ�ลังพลให้มีทักษะการใช้งานระบบสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
และวัฒนธรรมองค์การไปสู่การปฏิบัติงานบนเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
และสามารถประเมินผลได้
๖.๖  สร้างจิตสำ�นึกของกำ�ลังพลและพัฒนาด้านการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เพื่อให้การใช้งานมีเสถียรภาพและปลอดภัย โดยการเผยแพร่ความรู้ ปรับปรุงระเบียบที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล และกำ�หนดแนวการตรวจสอบที่เป็นรูปธรรม รวมถึงกำ�หนดแนวทางและมาตรการในการป้องกันและ
การฟื้นฟูจากการบุกรุกด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Cyber Warfare)
๖.๗  พัฒนาขีดความสามารถด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Warfare)  ทั้งด้านกำ�ลังพล เทคโนโลยี
ฐานข้อมูลและการฝึก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์ และสนับสนุนการปฏิบัติการที่ใช้
เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง

๑๕

นโยบายเฉพาะ
๗. ด้านการวิจัยและพัฒนา

วิทยาการและเทคโนโลยีด้านต่าง ๆ ของโลกมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอยู่ตลอดเวลา  โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีด้านการทหาร ซึ่งมีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง  ที่มีความซับซ้อน และเป็นความลับ ทั้งนี้  กองทัพอากาศได้ตระหนักถึง
ความสำ�คัญดังกล่าว จึงสนับสนุนงานด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้บุคคลากรของกองทัพอากาศเกิดการเรียนรู้
เข้าถึงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย  นำ�มาใช้ในการพัฒนาระบบอาวุธยุทโธปกรณ์ เสริมสร้างศักยภาพของกองทัพและ
ระบบการป้องกันประเทศให้มีขีดความสามารถทัดเทียมกับประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคภายใต้ข้อจำ�กัดด้านงบประมาณ อีกทั้ง
สร้างความร่วมมือกับหน่วยเกี่ยวข้องทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ  ตลอดจนส่งเสริมอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
เพื่อลดการนำ�เข้ายุทโธปกรณ์จากต่างประเทศ จึงกำ�หนดนโยบายด้านการวิจัยและพัฒนาไว้ ๖ ข้อดังนี้
๗.๑  ส่งเสริมการวิจัย พัฒนา การสร้างนวัตกรรม และค้นคว้าเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อการดำ�รงหรือพัฒนาขีดความ
สามารถสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจหลักของกองทัพอากาศ (Core Function) โดยเฉพาะ ระบบตรวจจับ อากาศยานไร้นักบิน
(UAV) อากาศยานต้นแบบ การปรับปรุงระบบเอวิออนิกส์ (Avionics)ของ บ.ฝึกเพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจ ระบบบัญชาการ
และควบคุมระบบเครือข่ายทั้งทางการรบและมิใช่การรบ ระบบเครื่องช่วยฝึกจำ�ลอง (Simulator) ระบบประเมินผลการฝึก
ระบบอาวุธระยะไกล (Stand-off Weapon System) และระบบการป้องกันฐานบิน ตลอดจนส่งเสริมการนำ�ผลงานไปสู่
สายการผลิตเพื่อใช้งานในราชการอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง  โดยเฉพาะ
อากาศยานไร้นักบิน (UAV) และ บ.ทอ.๖ (บ.ต้นแบบ)
๗.๒  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดย
เฉพาะการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจทางอากาศ เช่น การวิจัยการติดกล้องถ่ายภาพเพื่อภารกิจลาดตระเวนทางอากาศพร้อม
ระบบ Video Down Link (VDL) การวิจัยระบบการถ่ายภาพทางอากาศด้วยเครื่องบินและอากาศยานไร้นักบินเพื่อนำ�มาจัด
ทำ�ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) เป็นต้น
๗.๓  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจฝนหลวงตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ�ริ
และการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทน หรือพลังงานทางเลือก เพื่อลด
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ได้แก่ โครงการวิจัยและพัฒนาพลังงานจากลม น้ำ� แสงแดด ชีวมวล และ
พืชน้�ำ มัน รวมทั้งโครงการวิจัยและพัฒนาน้ำ�มันเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำ�หรับอากาศยาน เป็นต้น
๗.๔  พัฒนาหลักนิยมด้านการวิจัยและพัฒนาของกองทัพอากาศ สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ
เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ความก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งเป็นพื้นฐานที่จะนำ�ไปสู่การปฏิบัติการ
ที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง
๗.๕  สร้างเครือข่ายด้านการวิจัยและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภายนอกกองทัพอากาศที่มีศักยภาพ ได้แก่ เหล่าทัพ
หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัยต่าง ๆ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) รวมถึง
ภาคเอกชน โดยเน้นการสร้างนวัตกรรมองค์ความรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อกองทัพอากาศ และการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจหลักของกองทัพอากาศ
๗.๖  ส่งเสริมการจัดทำ�แผนที่นำ�ทาง (Road Map) สำ�หรับการวิจัยด้านต่าง ๆ การจัดการความรู้ (KM) จาก
การวิจัย การจัดทำ�ฐานข้อมูลนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญในสายวิทยาการต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสะดวกในการ
ศึกษา ค้นคว้า และพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ พร้อมกับส่งเสริมให้หน่วยงานกองทัพอากาศมีการวิจัยและพัฒนาบนพื้นฐาน
องค์ความรู้ของหน่วยตนเอง ตลอดจนการพัฒนาและบริหารกำ�ลังพลด้านการวิจัยและพัฒนาของกองทัพอากาศให้มีความรู้
ที่ทันสมัยในเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ
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๘. ด้านการงบประมาณ

           การนำ�ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์มาใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของทุกส่วนราชการ
ในกองทัพอากาศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ  สอดคล้องกับเป้าหมายยุทธศาสตร์กระทรวงกลาโหม
และรัฐบาล รวมทั้งดำ�เนินการด้านงบประมาณของกองทัพอากาศให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล  จึงได้กำ�หนดนโยบายด้าน
การงบประมาณ ๖ ข้อ ดังนี้
๘.๑  วางแผนและจัดทำ�งบประมาณให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนแม่บท และแผนปฏิบัติราชการของกองทัพ
อากาศ เพื่อให้พร้อมในการจัดทำ�ความต้องการงบประมาณตามที่สำ�นักงบประมาณกำ�หนด
๘.๒  กำ�กับ ดูแล และติดตามเร่งรัดในการบริหารจัดการด้านงบประมาณ  เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป
ตามแผนและสอดคล้องกับเป้าหมายที่รัฐบาลกำ�หนด โดยให้มีความประหยัด คุ้มค่า และเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อกองทัพอากาศ
อย่างแท้จริง
๘.๓  ส่งเสริมให้หน่วยงานของกองทัพอากาศมีการประเมินตนเองด้านงบประมาณ พร้อมทั้งนำ�ผลที่ได้มาปรับปรุง
หรือพัฒนาการทำ�งานให้ดียิ่งขึ้น
๘.๔  พัฒนาขีดความสามารถของกำ�ลังพลด้านงบประมาณ ให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการงบประมาณ
ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน สามารถเชื่อมโยงนโยบายรัฐบาลไปสู่ผลผลิตและกิจกรรมของหน่วยได้ เพื่อให้การ
ดำ�เนินงานด้านงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด
๘.๕  ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานด้านงบประมาณของกองทัพอากาศเพื่อรองรับการปฏิบัติงานในระบบ
การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
๘.๖  จัดให้มีระบบควบคุมภายใน เพื่อให้หน่วยงานกองทัพอากาศสามารถปฏิบัติงานในระบบงบประมาณ
ระบบการจัดซื้อ/จัดจ้าง และระบบงานการเงิน ได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
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๙. ด้านสวัสดิการ

งานด้านสวัสดิการมุ่งเน้นการสร้างขวัญและกำ�ลังใจในการปฏิบัติงานของกำ�ลังพลกองทัพอากาศที่ปฏิบัติงานใน
ที่ตั้งปกติและปฏิบัติราชการสนามทุกระดับชั้น โดยดูแลและให้บริการกำ�ลังพลกองทัพอากาศและครอบครัวอย่างเหมาะสม
พร้อมทั้งน้อมนำ�หลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวทาง จึงได้กำ�หนดนโยบายด้านสวัสดิการ ๕ ข้อ ดังนี้
๙.๑  บูรณาการระบบเครือข่ายการให้บริการสวัสดิการ  (Network Based Service)  ให้เป็นการบริการแบบ
เบ็ดเสร็จ โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของกำ�ลังพลกองทัพอากาศและครอบครัว  เพื่อให้สามารถดำ�รงชีวิตได้อย่างเหมาะสม
เพียงพอ พึ่งตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมั่นคงสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
๙.๒  จัดทำ�โครงการพัฒนาบ้านพักข้าราชการ การจัดหาที่อยู่อาศัย และการส่งเสริมให้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
รวมทั้งปรับปรุงพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบเพื่อสนับสนุนด้านการกีฬาและนันทนาการ เพื่อให้กำ�ลังพลมีพลานามัยสมบูรณ์
แข็งแรง และเสริมสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ตลอดจนการเพิ่มรายได้ เพื่อขวัญกำ�ลังใจ และสุขภาพจิตที่ดี มีความมั่นคง
ในการดำ�รงชีพตามหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”
๙.๓  เสริมสร้างและบำ�รุงขวัญ กำ�ลังใจให้กับกำ�ลังพลที่ปฏิบัติราชการสนามทั่วประเทศ โดยจัดสวัสดิการให้
เพียงพอ และเท่าเทียม ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตตามความจำ�เป็นขั้นพื้นฐาน
๙.๔  พัฒนาขีดความสามารถในการจัดการสวัสดิการของกองทัพอากาศอย่างเป็นระบบ รองรับสถานการณ์
การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก อันจะส่งผลกระทบต่อขวัญและกำ�ลังใจของกำ�ลังพล
๙.๕  เสริมสร้างจิตสำ�นึกทางสังคมในการให้บริการ (Service Mind) ของกำ�ลังพลทุกระดับ เพื่อให้ตระหนักถึง
ความมีศักดิ์ศรีและความเท่าเทียมกันของกำ�ลังพล  ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาสวัสดิการสังคม  และระเบียบ
สำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ
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๑๐. ด้านการตรวจสอบและประเมินผล

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๖  กำ�หนดให้มี
การประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสมำ่ �เสมอ  โดยส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผน
ปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกำ�หนดขึ้น ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ทางราชการกำ�หนด
ทั้งนี้เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  ระบบการตรวจสอบและประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของกองทัพอากาศเป็นเครื่องมือหนึ่งในการบริหารราชการกองทัพอากาศเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์
กองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๖๒ อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการติดตาม  และประเมินผลให้ครอบคลุมทุกมิต  ิ ทั้งในด้าน
การเตรียมกำ�ลังและใช้ก�ำ ลัง โดยสามารถเชื่อมโยงระบบการวางแผนและการจัดทำ�แผนไปสู่รายละเอียดการปฏิบัติได้ ดังนั้น
ระบบการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการของกองทัพอากาศจึงจำ�เป็นต้องดำ�เนินการอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน
โดยนำ�ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานสากลเข้ามาใช้ สำ�หรับเป็นแนวทางในการตรวจสอบและประเมิน
ผลการปฏิบัติราชการ จึงได้กำ�หนดนโยบายด้านการตรวจสอบและประเมินผล ๘ ข้อ ดังนี้
๑๐.๑  ดำ�เนินการ ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติราชการส่วนราชการกองทัพอากาศที่มีขอบเขตงานที่เกี่ยว
กับงานทางยุทธการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ทางด้านยุทธการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่าเชิงภารกิจ รวมถึง
การติดตามและประเมินผลความก้าวหน้าของการปฏิบัติราชการตามระยะเวลาที่กำ�หนดครอบคลุมทั้งมิติในด้านการเตรียม
กำ�ลังและใช้ก�ำ ลัง
๑๐.๒  ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการ ทั้งงานบริการให้ความเชื่อมั่น (Assurance Services) และงานบริการให้คำ�ปรึกษา (Consulting
Services)
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๑๐.๓  ส่งเสริมและพัฒนากำ�ลังพลด้านการตรวจสอบภายในให้มีความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ตามมาตรฐานสากล
เพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๑๐.๔  ดำ�เนินการควบคุม  ตรวจสอบ และประเมินค่าหน่วยบินให้เป็นไปตามเกณฑ์การตรวจสอบมาตรฐานการบิน
ที่กองทัพอากาศกำ�หนด เพื่อให้ทราบถึงขีดความสามารถรวมทั้งความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยบินได้ตลอดเวลา
๑๐.๕  ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถของนายทหารตรวจสอบมาตรฐานการบินเพื่อทันต่อเทคโนโลยี
ระบบอาวุธ ระบบเครือข่าย และระบบเอวิออนิกส์ (Avionics) ของอากาศยานสมัยใหม่ที่พิจารณาบรรจุประจำ�การในกองทัพ
อากาศ
๑๐.๖  พัฒนากระบวนการตรวจสอบ ด้วยการใช้คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นเครื่องมือในการตรวจ
สอบ โดยมุ่งเน้นยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบให้เป็นที่เชื่อถือและยอมรับ เพื่อประโยชน์กับหน่วยรับตรวจ ในการปรับปรุง
และพัฒนาการปฏิบัติราชการของกองทัพอากาศ
๑๐.๗  พัฒนาระบบฐานข้อมูลการตรวจสอบมาตรฐานการบินนักบินพร้อมรบของกองทัพอากาศ เพื่อให้การจัดเก็บ
ข้อมูลมีประสิทธิภาพ และผู้บังคับบัญชาสามารถเข้าถึงข้อมูลการตรวจสอบมาตรฐานการบินและข้อมูลการประเมินค่าหน่วย
ได้อย่างรวดเร็ว
๑๐.๘ ดำ�เนินการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน โดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจให้กับส่วนราชการกองทัพอากาศเกี่ยวกับ
ความสำ�คัญและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับกองทัพอากาศ ตลอดจนส่งเสริมให้ทุกส่วนราชการกองทัพอากาศให้ความร่วมมือใน
การดำ�เนินการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
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