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กองทัพอากาศจะน้อมนำ�พระราชดำ�รัส และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มาปฏิบัติให้เกิดผลอย่างจริงจัง พร้อมทั้งให้ความสำ�คัญอย่างสูงสุดต่อการพิทักษ์ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
มุ่งเน้นให้ทุกส่วนราชการยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและค่านิยมกองทัพอากาศภายใต้กรอบนโยบายของรัฐบาล
กระทรวงกลาโหม และกองบัญชาการกองทัพไทย
นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๕๘ เป็นก้าวสําคัญตามทิศทางยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๑ ๒๕๖๒ ซึง่ มีวสิ ยั ทัศน์มงุ่ สู่ “กองทัพอากาศชัน้ นําในภูมภิ าค (One of The Best Air Forces in ASEAN)” ทัง้ นี้ ปี พ.ศ.๒๕๕๘
ซึ่งเป็นปีสุดท้ายในก้าวที่สองของการเป็นกองทัพอากาศที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Air Force
: NCAF) โดยสานต่อนโยบายเดิมเพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ และกําหนดจุดเน้นเชิงนโยบายที่มีความสําคัญเร่งด่วน
เพือ่ ให้บรรลุตามกรอบเป้าหมายในระยะที่ ๒ อีกทัง้ ยังเป็นการเตรียมการเพือ่ เปลีย่ นผ่านมุง่ สู่ “กองทัพอากาศชัน้ นําในภูมภิ าค”
การพั ฒ นากองทั พ อากาศที ่ ใช้ เ ครื อ ข่ า ยเป็ น ศู น ย์ ก ลางนั ้ น จะต้ อ งพั ฒ นาทั ้ ง ๖ องค์ ป ระกอบอย่ า งสมดุ ล
ได้แก่ การบัญชาการและควบคุม (Command and Control) ระบบตรวจจับ (Sensor) ผู้ปฏิบัติ/หน่วยปฏิบัติ (Shooter)
เครือข่าย (Network) ระบบสนับสนุนและบริการ (Support and Services) และทรัพยากรบุคคลและองค์การ (Human
and Organization) เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของกองทัพอากาศให้สามารถปฏิบัติการรบและปฏิบัติการ
ทีม่ ใิ ช่การรบตอบสนองต่อภัยคุกคามในทุกรูปแบบ รวมถึงภัยธรรมชาติทม่ี แี นวโน้มเพิม่ สูงขึน้ อย่างไรก็ตาม การพัฒนายังคง
อยูภ่ ายใต้ขอ้ จำ�กัดด้านทรัพยากร และงบประมาณนัน้ กองทัพอากาศจะเร่งเสริมสร้างคุณภาพกาํ ลังพลทุกระดับให้มคี วามรู้
ความสามารถก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลง และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพตามมาตรฐานสากล อนึ่ง เพื่อให้การ
ขับเคลือ่ นแผนงานตามนโยบายผูบ้ ญ
ั ชาการทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๕๘ บรรลุผลสำ�เร็จอย่างเป็นรูปธรรม จึงกำ�หนดให้มหี น่วย
รับผิดชอบนโยบายแต่ละด้านอย่างชัดเจน และให้รายงานความก้าวหน้าพร้อมข้อเสนอแนะในทุกไตรมาส
กองทัพอากาศจะดํารงขีดความสามารถในการป้องกันประเทศ เพือ่ ธาํ รงไว้ซง่ึ เอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแห่ง
ราชอาณาจักร รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มความสามารถ อีกทั้งจะเตรียม
ความพร้อมในการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน เพือ่ ประโยชน์สงู สุดต่อประเทศชาติและประชาชน
							
							

พลอากาศเอก ตรีทศ สนแจ้ง
ผู้บัญชาการทหารอากาศ

๑
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สถานการณ์ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ความมั่นคง มีความอ่อนไหว
และซับซ้อนมากยิง่ ขึน้ การระบุและวิเคราะห์ภยั คุกคามทีช่ ดั เจนดังเช่นในอดีตทำ�ได้ยาก อีกทัง้ ยังมีภยั คุกคามรูปแบบใหม่เกิดขึน้ อาทิ
การก่อการร้าย ภัยธรรมชาติและภัยจากโรคระบาด เป็นต้น ซึง่ ต้องการการแก้ไขปัญหาทีม่ คี วามรวดเร็วรอบคอบ และการสนธิ
กำ�ลังจากทุกฝ่าย นอกจากนี้ การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ได้นำ�มาซึ่งโอกาส
และความท้าทายทีไ่ ทยต้องเผชิญ ไม่วา่ จะเป็นการเพิม่ อำ�นาจการต่อรองและขีดความสามารถการแข่งขันในเวทีระหว่างประเทศ
รวมถึงความสามารถในการรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ ซึง่ ยากทีจ่ ะตอบสนองและดำ�เนินการได้โดยประเทศใดประเทศหนึง่
ทำ�ให้ประเทศต่าง ๆ ต้องมีการพึ่งพากันสูงขึ้น ทั้งนี้ ประชาคมอาเซียนประกอบด้วยสามเสาหลัก ได้แก่ ประชาคมการเมือง
และความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political and Security Community : APSC) มุ่งเน้นเสริมสร้างสันติภาพและความ
มีเสถียรภาพทางการเมืองของภูมภิ าคอันถือเป็นพืน้ ฐานสำ�คัญของการพัฒนาด้านต่าง ๆ เสริมสร้างขีดความสามารถของอาเซียน
ในการเผชิญกับภัยคุกคามด้านความมั่นคงทั้งในรูปแบบเดิมและรูปแบบใหม่ขณะที่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN
Economic Community : AEC) มุ่งส่งเสริมให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว มีการเคลื่อนย้ายเงินทุน สินค้า
การบริการ การลงทุน และแรงงานมีฝีมือระหว่างประเทศสมาชิกโดยเสรี ซึ่งจะช่วยส่งเสริมอำ�นาจการต่อรองและศักยภาพ
ในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ ขยายปริมาณการค้าการลงทุนในภูมิภาคส่วนประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN
Socio-Cultural Community : ASCC) มีเป้าหมายเพือ่ ทำ�ให้ประชาคมอาเซียนเป็นสังคมทีส่ มาชิกมีความเอือ้ อาทร ประชากร
มีสภาพความเป็นอยูท่ ด่ี ตี ระหนักในการเป็นพลเมืองอาเซียน ดังนัน้ กองทัพอากาศจึงต้องเตรียมความพร้อมทุกด้าน โดยเฉพาะ
ด้านกำ�ลังพล ในการสนับสนุนการดำ�เนินงานของกองทัพและรัฐบาล เพือ่ ให้บรรลุวตั ถุประสงค์การจัดตัง้ ประชาคมอาเซียน

๒

สถานการณ์
ประเทศไทยยังมีความเสี่ยงทางด้านความมั่นคงภายในประเทศ โดยเฉพาะความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้การแตกแยกทางแนวความคิดของคนในชาติปัญหายาเสพติด อาชญากรรมข้ามชาติตลอดจนการเกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติอาทิไฟป่า แผ่นดินไหว อุทกภัย ภัยแล้ง ภัยหนาว และวาตภัย มีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มมากขึ้น และส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อประชาชน นอกจากนีป้ ญ
ั หาทีเ่ ป็นเรือ่ งสืบเนือ่ งจากอดีตทัง้ จากภายในและภายนอกประเทศ ก็อาจเกิดเป็นภัยคุกคาม
ทีแ่ ม้ไม่มคี วามรุนแรงสูง แต่กส็ ง่ ผลกระทบในวงกว้างได้เช่นกัน จึงต้องมีการปรับวิธคี ดิ และกระบวนทัศน์ในการจัดการกับปัญหา
สร้างการรับรูข้ องคนไทย ให้ตระหนักถึงภาระทีท่ กุ คนต้องผนึกกำ�ลังร่วมกันเผชิญกับสภาวะการเปลีย่ นแปลงได้อย่างมัน่ คง มีสติ
มีความสมานฉันท์สามารถอยูร่ ว่ มกันภายในชาติได้แม้มคี วามหลากหลายทางความคิดและความเชือ่ รวมทัง้ วัฒนธรรมทีแ่ ตกต่างกัน
การรักษาความมั่นคงแห่งรัฐ ยังคงให้ความสำ�คัญกับมิติความมั่นคงของประชาชน โดยวางนำ�้ หนักการสร้างการมี
ส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมกันของทุกภาคส่วน การจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธีการยอมรับ ให้เกียรติในคุณค่าของความเห็น
ทีแ่ ตกต่าง และการปกป้องวิถีชีวิตของประชาชน การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าที่มีประสิทธิภาพ การเตรียมพร้อมกับการเผชิญ
เหตุการณ์ภยั พิบตั ทิ เ่ี ป็นวิกฤติของชาติ การเป็นมิตรกับประเทศเพือ่ นบ้านทีม่ คี วามจริงใจและไว้วางใจกัน และการสร้างดุลยภาพ
ความสัมพันธ์ในระบบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และป้องกันการแทรกแซงจากภายนอกในการแสวงประโยชน์อนั กระทบ
ต่อความมัน่ คงภายในประเทศ
ขณะเดียวกันการโจมตีระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ ในปัจจุบนั ทุกประเทศพึง่ พาเครือข่ายสารสนเทศเป็นหลัก โดย
เฉพาะเรือ่ งโครงสร้างพืน้ ฐานทีส่ �ำ คัญของชาติ ได้แก่ ด้านความมัน่ คง โทรคมนาคม พลังงาน และระบบเศรษฐกิจ อาชญากรรม
คอมพิวเตอร์ จึงเป็นโจทย์ส�ำ คัญทีก่ องทัพอากาศซึง่ เป็นหน่วยงานทีม่ กี ารใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศต้องตระหนักและหาทาง
ป้องกันไม่ให้เกิดขึน้

๓
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กองทัพอากาศมีบทบาทสำ�คัญด้านความมัน่ คง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในการป้องกันประเทศ รวมถึงการพัฒนาประเทศ
จากการประมาณสถานการณ์และสภาพแวดล้อมข้างต้น กองทัพอากาศจึงให้ความสำ�คัญเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาความไม่สงบ
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และการต่อต้านการก่อการร้าย การเตรียมการเพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียนโดยสมบูรณ์
ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ การรับมือกับภัยคุกคามทางคอมพิวเตอร์รวมถึงการใช้ก�ำ ลังทหารในภารกิจทีม่ ใิ ช่การรบ อาทิ การพัฒนาประเทศ
การช่วยเหลือประชาชน และการบรรเทาสาธารณภัย ทัง้ นีส้ ถานการณ์สว่ นใหญ่จะเกิดขึน้ โดยฉับพลันมีสง่ิ บอกเหตุในระยะเวลา
กระชัน้ ชิด จึงทำ�ให้มเี วลาเตรียมการน้อย หรืออีกนัยหนึง่ คือ การใช้ก�ำ ลังทางอากาศในอนาคตจะเป็นลักษณะทีม่ สี ง่ิ บอกเหตุ
ในระยะเวลาอันสัน้ และต้องการการตอบสนองอย่างรวดเร็ว ดังนัน้ การพิจารณาใช้ก�ำ ลังทางอากาศจึงต้องเพิม่ ความละเอียด
รอบคอบในการวางแผนและเตรียมความพร้อมมากขึน้

๔

นโยบายทั่วไป

พระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารราชการ กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ มาตรา ๒๑ กำ�หนดให้กองทัพอากาศ
มีหน้าที่เตรียมกำ�ลังกองทัพอากาศ ป้องกันราชอาณาจักร และดำ�เนินการเกี่ยวกับการใช้กำ�ลังกองทัพอากาศตามอำ�นาจ
หน้าที่ของกระทรวงกลาโหม มีผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ ดังนั้นเพื่อให้สามารถบริหาร
ราชการกองทัพอากาศภายใต้กรอบภารกิจตามกฎหมายเป็นตามนโยบายความมั่นคงของรัฐและนโยบายของคณะรัฐมนตรี
กองทัพอากาศจึงได้กำ�หนดนโยบายทั่วไปซึ่งเป็นการดำ�เนินการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมาเพื่อให้หน่วยมีแผนงานและเป้าหมาย
ที่ชัดเจน รวมถึงมีการติดตามความสำ�เร็จของส่วนต่าง ๆ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์และแผนแม่บทกองทัพอากาศ ดังนี้
๑. น้อมนำ�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและกระแสพระราชดำ�รัส “เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” มาเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติราชการกองทัพอากาศอย่างเต็มความสามารถโดยยึดถือประโยชน์ของชาติเป็นสำ�คัญ
๒. ดำ � รงขี ด ความสามารถในการป้ อ งกั น ประเทศและการรั ก ษาความมั ่ น คงภายใน ควบคู ่ ไ ปกั บ ดำ � รง
ขีดความสามารถในการสนับสนุนรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือประชาชน การดำ�เนินการตามโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำ�ริ และการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
๓. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการปกครองบังคับบัญชาตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบ
ด้วย หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า และ
ต้องมีความสามารถในการเป็นผู้นำ�การเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเสริมสร้างและปลูกจิตสำ�นึกให้กำ�ลังพลมีความรักสามัคคี
มีวินัย ศรัทธาและความเสียสละควบคู่กับการยึดถือและปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ
๔. ดำ�รงความมุ่งหมายตามยุทธศาสตร์ ทอ.พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๖๒ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๗) และแผนแม่บท
กองทัพอากาศ เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์กองทัพอากาศ โดยทุกส่วนราชการสังกัดกองทัพอากาศต้องยึดถือการดำ�เนินการตาม
ยุทธศาสตร์และแผนแม่บทกองทัพอากาศ
๕. ส่วนราชการสังกัดกองทัพอากาศต้องปฏิบัติภารกิจให้บรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน
โดยสามารถตรวจสอบ ประเมิน และรายงานผลได้ตามวงรอบที่กำ�หนด
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๑. ด้านกำ�ลังพล

กำ�ลังพลเป็นปัจจัยสำ�คัญยิ่งต่อการขับเคลื่อนกองทัพอากาศเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์กองทัพอากาศในปี พ.ศ.๒๕๖๒
และเพือ่ เตรียมความพร้อมกองทัพอากาศในการเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ จึงกำ�หนดแนวทางการดำ�เนินงาน ดังนี้
๑.๑ นำ�สมรรถนะกองทัพอากาศมาเป็นเครือ่ งมือในการบริหารกำ�ลังพลเพือ่ เสริมสร้างศักยภาพกำ�ลังพลในทุกสาย
วิทยาการให้มขี ดี สมรรถนะสูงขึน้ สามารถคิด วิเคราะห์ ตัดสินใจ และปฏิบตั งิ านได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยให้ความ
สำ�คัญกับการพัฒนากำ�ลังพลในสายวิทยาการทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั กิ ารทีใ่ ช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง รวมทัง้ พัฒนาระบบการ
ประเมินผลการปฏิบตั งิ านของกำ�ลังพลให้สอดคล้องตามแนวคิดสมรรถนะกองทัพอากาศเพือ่ เป็นแนวทางในการวางแผนบริหาร
และพัฒนากำ�ลังพล
๑.๒ ทบทวนและกำ�หนดความต้องการกำ�ลังพลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพให้สอดรับกับกรอบงบประมาณ
ประจำ�ปีทก่ี องทัพอากาศได้รบั ตลอดจนจัดทำ�แผนการสรรหา และเลือกสรรกำ�ลังพลให้มคี วามเหมาะสมในทุกสายวิทยาการทีม่ ี
การปฏิบตั กิ ารทีใ่ ช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง เพือ่ ให้บรรลุวสิ ยั ทัศน์กองทัพอากาศ โดยมุง่ พัฒนากำ�ลังพลทีป่ ฏิบตั งิ านด้านสงคราม
อิเล็กทรอนิกส์ และสงครามไซเบอร์
๑.๓ พัฒนาระบบบริหารกำ�ลังพลให้สอดคล้องกับการปฏิบัติภารกิจและยุทธศาสตร์กองทัพอากาศโดยมุ่งเน้น
การบริหารจัดการกำ�ลังพลทีม่ สี ว่ นร่วมในการปฏิบตั ภิ ารกิจและยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ เช่น กำ�ลังพลทีป่ ฏิบตั งิ านกับระบบ
อากาศยานไร้คนขับให้มีความเหมาะสม รวมทั้งให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาระบบข้าราชการพลเรือนกลาโหมให้เป็นไปตาม
กรอบทีท่ างกระทรวงกลาโหมกำ�หนด
๑.๔ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.๒๕๕๘ โดยให้
ความสำ�คัญกับการพัฒนาความรู้ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของกำ�ลังพลในทุกระดับ เพือ่ ให้สามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบตั งิ านและการติดต่อสือ่ สารได้อย่างเหมาะสม
๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการดูแลสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกำ�ลังพลอย่างทั่วถึง เป็นธรรม และ
เหมาะสมในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านสวัสดิการบ้านพักอาศัยจะต้องมีความพร้อมและพอเพียงทัง้ ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
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๒. ด้านการข่าว

กองทัพอากาศให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาศักยภาพงานข่าวของกองทัพอากาศให้สามารถรับมือกับภัยคุกคามได้ทกุ รูปแบบ
โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์ระบบตรวจจับทุกประเภทให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จึงกำ�หนดแนวทางการดำ�เนินงาน ดังนี้
๒.๑ กำ�หนดแนวความคิดในการปฏิบตั แิ ละหลักนิยม รวมทัง้ แผนการพัฒนาการข่าวกรอง การเฝ้าตรวจ และการลาดตระเวน
โดยเน้นการบูรณาการระบบตรวจจับ เพื่อให้มีขีดความสามารถในการแสวงหาข้อมูล การดำ�เนินกรรมวิธี โดยเฉพาะการแปล
ความหมายและการวิเคราะห์ และการกระจายข่าวกรองที่รวดเร็วและแม่นยำ� ตอบสนองต่อการตัดสินตกลงใจ สั่งการและ
ควบคุมตามแนวทางการปฏิบตั กิ ารทีใ่ ช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง
๒.๒ จัดทำ�แนวทางการจัดการและบูรณาการข้อมูลข่าวสารและข่าวกรองทุกประเภททีไ่ ด้ เพือ่ ให้เกิดประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพสูงสุดในอาคารศูนย์ปฏิบตั กิ ารทีใ่ ช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง
๒.๓ กำ�หนดแนวทางการพัฒนากำ�ลังพลให้มีขีดความสามารถในการแปลความและวิเคราะห์ข้อมูลทุกประเภทที่ได้
จากระบบตรวจจับ โดยเฉพาะข้อมูลทีไ่ ด้จากระบบตรวจจับในการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจ
๒.๔ พัฒนาความสัมพันธ์กบั กองทัพอากาศกลุม่ ประเทศอาเซียนทุกประเทศ เพือ่ เสริมสร้างความไว้วางใจให้เกิดความ
เข้าใจอันดี โดยริเริ่มกิจกรรมความร่วมมือด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ ให้สอดคล้องกับแนวทางการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ประชาคม
อาเซียนตามทีร่ ฐั บาลกำ�หนด
๒.๕ กำ�หนดแนวทางการพัฒนาและบริหารจัดการกล้องวงจรปิดทีต่ ดิ ตัง้ ภายในหน่วยงานราชการของกองทัพอากาศ
เพือ่ ให้สามารถบูรณาการระบบการตรวจจับได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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๓. ด้านยุทธการและการฝึก

กองทัพอากาศตระหนักถึงการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านยุทธการและการฝึก เพื่อให้กองทัพอากาศสามารถ
ปฏิบัติการรบและปฏิบัติการที่มิใช่การรบได้อย่างมีประสิทธิภาพตามแนวทางการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง
จึงกำ�หนดแนวทางการดำ�เนินงาน ดังนี้
๓.๑ ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างกำ�ลังรบของกองทัพอากาศให้สอดคล้องตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์
กองทัพอากาศ โดยคำ�นึงถึงสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคง พัฒนาการของเทคโนโลยี และข้อจำ�กัดของทรัพยากร
๓.๒ ปรับปรุงโครงสร้างการจัดและอัตรากองทัพอากาศ ซึ่งเป็นผลจากการปรับวางที่ตั้งหน่วยงานกองทัพอากาศ
รวมทั ้ ง ทบทวนและปรับ ปรุงโครงสร้างการจัด และอัต รากองทั พ อากาศให้ ส อดคล้ อ งกั บภั ย คุ ก คามและสถานการณ์
ในปัจจุบัน
๓.๓ ทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธการและแผนอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการปฏิบตั กิ ารทางยุทธการ ให้เป็นไปตามแนวทาง
การปฏิบตั กิ ารทีใ่ ช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง โดยคำ�นึงถึงความสอดคล้องกับการปรับโครงสร้างการจัดและอัตรากองทัพอากาศ
การปลดประจำ�การยุทโธปกรณ์ ตลอดจนยุทโธปกรณ์ภาคอากาศและภาคพื้นที่จะเข้าประจำ�การตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๘
๓.๔ กำ�หนดแนวทางการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการบินรองรับยุทโธปกรณ์ที่จะเข้าประจำ�การตั้งแต่
ปี พ.ศ.๒๕๕๘ เช่น เครื่องบินพระราชพาหนะสำ�รอง เครื่องบินรับส่งบุคคลสำ�คัญ เครื่องบินลาดตระเวนถ่ายภาพทางอากาศ
เฮลิคอปเตอร์ขนาดกลางสำ�หรับค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบ และอากาศยานไร้คนขับ เป็นต้น
๓.๕ ทบทวนการฝึกบินเดินทางในภาพรวมของกองทัพอากาศ โดยประสานหน่วยรับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
พิจารณาปรับปรุงการฝึกบินเดินทางโดยคำ�นึงถึงความคุ้มค่าของการฝึกและประโยชน์ที่กองทัพอากาศได้รับ
๓.๖ กำ�หนดแนวทางการใช้งานและกระบวนการปฏิบัติงานของอาคารศูนย์ปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง
พร้อมทั้งรายละเอียดการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการบัญชาการและควบคุมตามแนวทางการปฏิบัติ
การที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง
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๓.๗ พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีกับกองทัพเรือตามแผนการดำ�เนินการอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนกำ�หนด
แนวความคิดในการปฏิบัติการร่วม เพื่อให้กองทัพอากาศและกองทัพเรือสามารถปฏิบัติการร่วมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓.๘ ตรวจสอบสถานภาพอาวุธ กระสุน และวัตถุระเบิดสำ�รองสงครามทัง้ ภาคอากาศและภาคพืน้ ของกองทัพอากาศ
และกำ�หนดแนวทางการรักษาระดับความต้องการขั้นตำ�่ ที่สุดตลอดจนกำ�หนดแนวทางการฝึกและการใช้อาวุธให้สอดคล้องกับ
การรักษาระดับความต้องการอาวุธสำ�รองสงครามขั้นตำ�่ ที่สุด
๓.๙ กำ�หนดแนวความคิดในการปฏิบตั ขิ องระบบการป้องกันภัยทางอากาศภาคพืน้ โดยเฉพาะการเตรียมการรองรับ
Medium Range Air Defense System ตามโครงการพัฒนาการป้องกันฐานที่ตั้งทางทหารของกองทัพอากาศ
๓.๑๐ ดำ�เนินการและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางของกองอำ�นวยการ
รักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้าและรายงานผลการปฏิบัติงานของกองทัพอากาศ พร้อมเสนอแนะแนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ของกองทัพอากาศ
๓.๑๑ เสริมสร้างกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งความปลอดภัยและกำ�หนดมาตรการในการกำ�กับดูแลการ
ปฏิบตั ภิ ารกิจให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยโดยผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับชัน้ ต้องให้ความสำ�คัญกับงานนิรภัย และกำ�ลังพล
ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุ มุ่งเน้นการป้องกันอุบัติเหตุเชิงรุก

๙
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๔. ด้านส่งกำ�ลังบำ�รุง

การส่งกำ�ลังบำ�รุงเป็นปัจจัยสนับสนุนให้กองทัพอากาศสามารถปฏิบตั ภิ ารกิจได้อย่างต่อเนือ่ ง ตลอดจนการพัฒนาการ
ส่งกำ�ลังบำ�รุงให้มขี ดี ความสามารถในการปฏิบตั กิ ารทีใ่ ช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางจึงกำ�หนดแนวทางการดำ�เนินงาน ดังนี้
๔.๑ พัฒนาระบบคลังพัสดุของกองทัพอากาศทัง้ ระบบให้มคี วามเหมาะสม ทันสมัย สอดคล้องกับการปฏิบตั กิ ารทีใ่ ช้
เครือข่ายเป็นศูนย์กลางด้วยการใช้เทคโนโลยีทท่ี นั สมัย
๔.๒ ทบทวนและปรับปรุงขั้นตอนและรูปแบบมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้างของกองทัพอากาศ เพื่อให้หน่วยงานใน
กองทัพอากาศใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยนำ�แนวคิดการบริหารค่าใช้จ่ายตลอดอายุการใช้งาน (Life Cycle Cost : LCC)
ของยุทโธปกรณ์ มาประยุกต์ใช้ตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และคำ�นึงถึงความสอดคล้องกับ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๔.๓ พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการส่งกำ�ลังบำ�รุงให้มีฐานข้อมูลในการบริหารจัดการควบคุมข้อมูลพัสดุของทุก
สายงาน ที่สามารถเชื่อมโยงข้อมูลในระบบสารสนเทศ อื่น ๆ ของกองทัพอากาศ ตลอดจนสามารถนำ�ข้อมูลสารสนเทศไปใช้ใน
อาคารศูนย์ปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางเพื่อประกอบการตัดสินใจด้านการส่งกำ�ลังบำ�รุงได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และ
ทันเวลา
๔.๔ พัฒนาการติดตามความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างงานสำ�คัญของกองทัพอากาศ โดยนำ�ระบบสารสนเทศ
มาประยุกต์ใช้ เพือ่ ให้สามารถติดตามความก้าวหน้าในทุกขัน้ ตอนได้อย่างใกล้ชดิ
๔.๕ พิจารณาและวิเคราะห์แนวทาง ในการซ่อมบำ�รุงแบบรวมการ (Pool Services) สำ�หรับการซ่อมบำ�รุงอากาศยาน
และบริภณ
ั ฑ์ทเ่ี กีย่ วข้อง
๔.๖ กำ�หนดแนวทางและหลักเกณฑ์การใช้พลังงานทดแทนในด้านต่าง ๆ เป็นพลังงานสำ�รอง โดยจัดลำ�ดับความสำ�คัญ
ในการขยายผลให้กบั หน่วยงานภายในกองทัพอากาศรวมถึงการพิจารณาแนวทางการใช้พลังงานสำ�รองในภารกิจทางทหารและ
กิจการพิเศษตามความจำ�เป็น
๔.๗ ดำ�เนินมาตรการลดภาวะโลกร้อนในทุกรูปแบบ โดยให้ความสำ�คัญกับการจัดการขยะในพื้นที่กองทัพอากาศ
เพือ่ ลดมลภาวะอย่างเป็นรูปธรรม
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๕. ด้านกิจการพลเรือนและการประชาสัมพันธ์

กองทัพอากาศมุ่งมั่นใช้ทรัพยากรของกองทัพอากาศอย่างคุ้มค่า โดยเฉพาะในยามสงบกองทัพอากาศต้องสนับสนุน
การพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มความสามารถจึงกำ�หนดแนวทางการดำ�เนินงาน ดังนี้
๕.๑ ดำ�เนินมาตรการปลูกฝังค่านิยม ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูน
พิทกั ษ์รกั ษาสถาบันพระมหากษัตริยอ์ ย่างสมพระเกียรติ
๕.๒ ระดมทรัพยากรของกองทัพอากาศและร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำ�ริ
๕.๓ ดำ�เนินงานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ มุ่งให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้ ความเข้าใจ มีความเชื่อมั่น
ศรัทธา พร้อมทีจ่ ะให้ความร่วมมือสนับสนุนภารกิจของกองทัพอากาศ รวมทัง้ มุง่ มัน่ ให้ก�ำ ลังพลของกองทัพอากาศ มีความสำ�นึก
และตระหนักในความเป็นส่วนสำ�คัญทีจ่ ะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของกองทัพอากาศ
๕.๔ กำ�หนดแผนและดำ�เนินการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านปฏิบัติการข่าวสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ
ของกองทัพอากาศตามแนวทางการปฏิบตั กิ ารทีใ่ ช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง
๕.๕ ดำ�รงความพร้อมในการปฏิบตั งิ านช่วยเหลือประชาชนเมือ่ เกิดสาธารณภัยอย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ตลอดจน
สนับสนุนการปฏิบตั ติ ามนโยบายของคณะรัฐมนตรีตลอดจนกำ�หนดแนวทางและรูปแบบการบูรณาการกับทุกภาคส่วนอย่างเป็น
ระบบ
๕.๖ พัฒนางานด้านประวัติศาสตร์เพื่อก้าวสู่การเป็นหอจดหมายเหตุกองทัพอากาศและเป็นแหล่งรวบรวมความรู้
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทหารด้านการบิน ตลอดจนพัฒนาพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ ให้เป็นแหล่งรวบรวม
องค์ความรูด้ า้ นการบินและอวกาศ รวมถึงการเป็นแหล่งท่องเทีย่ วทางประวัตศิ าสตร์การบินของประเทศ
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๖. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นปัจจัยสำ�คัญที่ขับเคลื่อนกองทัพอากาศไปสู่การปฏิบัติการที่ใช้
เครือข่ายเป็นศูนย์กลางได้อย่างสมบูรณ์ จึงกำ�หนดแนวทางการดำ�เนินงาน ดังนี้
๖.๑ พัฒนาการบูรณาการข้อมูลฝ่ายเสนาธิการ เพื่อการบัญชาการและควบคุมอาคารศูนย์ปฏิบัติการที่ใช้เครือข่าย
เป็นศูนย์กลาง (NCOC Portal)
๖.๒ พัฒนาให้มีศูนย์โทรคมนาคมสำ�รองและระบบสำ�รองฐานข้อมูลที่เพียงพอให้กับคอมพิวเตอร์แม่ข่ายที่ศูนย์
ข้อมูลกองทัพอากาศและที่อาคารศูนย์ปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง เพื่อให้รองรับกรณีระบบงานใดขัดข้อง
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสามารถกู้ข้อมูลเดิมได้ทันสถานการณ์
๖.๓ พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารสนเทศภูมศิ าสตร์ โดยจัดลำ�ดับความสำ�คัญพื้นที่ดำ�เนินการ
ให้สอดคล้องตามแผนแม่บทกองทัพอากาศด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้สามารถบูรณาการข้อมูล
ข่าวสารของแต่ละระบบงานภายในกองทัพอากาศที่มีความเกี่ยวข้องกัน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันได้อย่างสมบูรณ์และ
ปลอดภัย
๖.๔ กำ�หนดแนวความคิดในการปฏิบัติภารกิจสงครามอิเล็กทรอนิกส์และปรับปรุงกระบวนการทำ�งานด้านการ
สงครามอิเล็กทรอนิกส์ การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง ตลอดจนพัฒนาระบบปฏิบัติการจำ�ลองทางยุทธวิธีสงคราม
อิเล็กทรอนิกส์
๖.๕ พัฒนาขีดความสามารถการปฏิบัติการด้านสงครามไซเบอร์ โดยเฉพาะการกระตุ้นและพัฒนากำ�ลังพลด้าน
ไซเบอร์ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติการด้านไซเบอร์ทั้งเชิงรุกและเชิงรับตามมาตรฐานสากล
๖.๖ ตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยเครือข่ายสารสนเทศ และกำ�หนดแนวทางการพัฒนาระบบรักษาความ
ปลอดภัยเครือข่ายสารสนเทศให้สามารถตรวจจับ ป้องกันการบุกรุก รวบรวม วิเคราะห์เหตุการณ์ละเมิดการรักษาความ
ปลอดภัย และรายงานผลที่เกิดขึ้น
๖.๗ ตรวจสอบขีด ความสามารถเครือข่ายของกองทั พ อากาศและกำ � หนดแนวทางการพั ฒ นาเครื อ ข่ า ยของ
กองทัพอากาศให้มีความแข็งแกร่ง สามารถติดต่อสื่อสารข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย รองรับปริมาณความต้องการใช้งาน
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๗. ด้านการวิจัยและพัฒนา

กองทัพอากาศตระหนักถึงความสำ�คัญของการวิจัยและพัฒนาเพื่อความยั่งยืนของกองทัพอากาศ โดยเฉพาะงาน
วิจัยและพัฒนาที่สามารถนำ�ผลงานไปต่อยอดองค์ความรู้หรือประยุกต์ใช้งานได้จริง จึงกำ�หนดแนวทางการดำ�เนินงาน ดังนี้
๗.๑ ส่งเสริมการนำ�ผลงานวิจัยและพัฒนาที่ได้ดำ�เนินการจนประสบผลสำ�เร็จแล้วมาพิจารณาขยายผลโดยผลิต
ยุทโธปกรณ์ใช้งานในราชการพร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อจุดประกายแนวความคิดให้หน่วยต่าง ๆ ตลอดจนให้คำ�แนะนำ�
การริเริ่มโครงการวิจัยและพัฒนาให้สอดคล้องตามแผนแม่บทการวิจัยและพัฒนาของกองทัพอากาศ
๗.๒ ดำ�เนินการวิจัยและพัฒนาการผลิตระบบอากาศยานไร้คนขับตามแผนการดำ�เนินงานอย่างต่อเนื่อง โดย
คำ�นึงถึงความสมควรเดินอากาศของระบบอากาศยานไร้คนขับ
๗.๓ สร้างเครือข่ายด้านการวิจัยและพัฒนาร่วมกับหน่วยงานภายนอกกองทัพอากาศที่มีศักยภาพ โดยเน้น
การแลกเปลี่ยนนวัตกรรมองค์ความรู้และการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยให้ความสำ�คัญกับการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่าย
เป็นศูนย์กลาง และเรื่องสำ�คัญตามทิศทางยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ
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๘. ด้านการงบประมาณและการเงิน

การงบประมาณและการเงินเป็นเครื่องมือสำ�คัญในการบริหารงานของทุกส่วนราชการในกองทัพอากาศจึงกำ�หนด
แนวทางการดำ�เนินงาน ดังนี้
๘.๑ พัฒนาขีดความสามารถของกำ�ลังพลด้านงบประมาณ ให้มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการงบประมาณ
ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน สามารถเชื่อมโยงนโยบายของคณะรัฐมนตรีกับผลผลิตและกิจกรรมของหน่วยได้
เพื่อให้การดำ�เนินงานด้านงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด
๘.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ เพือ่ ให้หน่วยงานกองทัพอากาศสามารถปฏิบตั งิ านในระบบงบประมาณ
ระบบการจัดซื้อ/จัดจ้าง และระบบงานการเงิน ควบคู่ไปกับการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด
๘.๓ ปรับปรุงกระบวนการทำ�งานและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงิน และการบัญชีของกองทัพอากาศ
ให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานสากล สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ในระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส์
๘.๔ ตรวจสอบและพัฒนาระบบควบคุมภายในด้านการเงินร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้าน
การเงินของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ เพื่อให้สามารถตรวจสอบและประเมินผลการเบิกจ่ายเงิน และการบัญชี ให้เป็นไป
ด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และตรวจสอบได้
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๙. ด้านสวัสดิการ

กองทัพอากาศมุ่งเน้นการสร้างขวัญและกำ�ลังใจในการปฏิบัติงานของกำ�ลังพลกองทัพอากาศที่ปฏิบัติงานในที่ตั้งปกติ
และปฏิบัติราชการสนามทุกระดับชั้น จึงกำ�หนดแนวทางการดำ�เนินงาน ดังนี้
๙.๑ ดำ�เนินมาตรการบำ�รุงขวัญและกำ�ลังใจให้กำ�ลังพลกองทัพอากาศและครอบครัว รวมถึงกำ�ลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่
ราชการสนามทั่วประเทศ ให้มีขวัญกำ�ลังใจ และสุขภาพจิตที่ดี
๙.๒ จัดให้มีพื้นที่นันทนาการที่เหมาะสมเพียงพอแก่กำ�ลังพลและครอบครัว ตลอดจนปรับปรุงคุณภาพสิ่งอำ�นวย
ความสะดวกและอุปกรณ์การกีฬาในทุกกองบิน เพื่อส่งเสริมให้กำ�ลังพลกองทัพอากาศและครอบครัวมีสุขภาพพลานามัย
สมบูรณ์แข็งแรงและเสริมสร้างความสามัคคี
๙.๓ พัฒนาประสิทธิภาพการจัดการสวัสดิการของกองทัพอากาศอย่างเป็นระบบและทั่วถึง โดยเฉพาะการให้โอกาส
ข้าราชการชั้นผู้น้อยและครอบครัวสามารถเข้าถึงสวัสดิการ ทอ.ได้อย่างเป็นรูปธรรม
๙.๔ ส่งเสริมและสร้างโอกาสในการหารายได้เสริมให้กับครอบครัวข้าราชการ เพื่อให้สามารถดำ�รงชีวิตได้อย่าง
เหมาะสม เพียงพอ พึ่งตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมั่นคงสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
๙.๕ พัฒนากำ�ลังพลด้านสวัสดิการของกองทัพอากาศให้มีจิตสำ�นึกทางสังคมในการให้บริการ แก่กำ�ลังพล
กองทัพอากาศและครอบครัวโดยคำ�นึงถึงความมีศักดิ์ศรีและความเท่าเทียมกันของกำ�ลังพล
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๑๐. ด้านการตรวจสอบและประเมินผล

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๖ กำ�หนดให้มี
การประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสมำ่�เสมอ โดยส่วนราชการต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติ
ตามแผนปฏิบัติราชการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกำ�หนดขึ้น จึงกำ�หนดแนวทางการดำ�เนินงาน ดังนี้
๑๐.๑ ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการดำ�เนินการตามนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๕๘
โดยให้หน่วยเกี่ยวข้องรายงานความก้าวหน้าพร้อมข้อเสนอแนะในทุกไตรมาส
๑๐.๒ พัฒนาระบบตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการส่วนราชการกองทัพอากาศ โดยมุ่งเน้นการ
ยกระดับให้เป็นมาตรฐานสากล เป็นที่เชื่อถือและยอมรับของหน่วยรับตรวจ
๑๐.๓ เตรียมความพร้อมในทุกด้าน เพือ่ ให้สามารถตรวจสอบมาตรฐานการบินสำ�หรับอากาศยานทีจ่ ะเข้าประจำ�การ
ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๘ เช่น เครื่องบินพระราชพาหนะสำ�รอง เครื่องบินรับส่งบุคคลสำ�คัญ เครื่องบินลาดตระเวนถ่ายภาพ
ทางอากาศ เฮลิคอปเตอร์ขนาดกลางสำ�หรับค้นหาและช่วยชีวิตในพื้นที่การรบ และอากาศยานไร้คนขับ เป็นต้น
๑๐.๔ ดำ�เนินการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน ด้วยความยุติธรรม ถูกต้องตามกระบวนการ เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ คำ�สั่ง และแบบธรรมเนียมของทางราชการ โดยให้ความสำ�คัญกับการเปิดโอกาสให้บุคคลได้มีส่วนร่วมในการเสนอ
เรื่องร้องเรียน แสดงความคิดเห็น แจ้งเหตุ แจ้งเบาะแส หรือให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการบริหารราชการของกองทัพอากาศ
ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
๑๐.๕ ตรวจสอบภายในให้เป็นไปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายในของส่วนราชการ ทั้งงานบริการให้ความเชื่อมั่นและงานบริการให้คำ�ปรึกษา ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของหน่วยงานภายในกองทัพอากาศ
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