เจตนารมณ์

กองทัพอากาศเตรียมและใช้กำ� ลังกองทัพอากาศตามบทบัญญัตทิ กี่ ฎหมายก�ำหนด
โดยทุกหน่วยงานภายในกองทัพอากาศต้องยึดถือการปฏิบัติภารกิจและการพัฒนาหน่วย
ให้เป็นไปตามหลักนิยมกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๒ แผนการทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๒ ยุทธศาสตร์
กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และแผนการพัฒนาทีเ่ กีย่ วข้อง
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 การป้องกันประเทศ การรักษาความมัน่ คงของรัฐ และการรักษาผลประโยชน์
แห่งชาติ ตลอดจนการสนับสนุนภารกิจอืน่ ๆ เพือ่ การพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือประชาชน
และการแก้ไขปัญหาส�ำคัญของชาติตามทีไ่ ด้รบั มอบจากรัฐบาล ทัง้ นีก้ องทัพอากาศต้องปลูกฝัง
ให้ก�ำลังพลและครอบครัวมีจิตอาสาตั้งมั่นในการท�ำความดีด้วยหัวใจ ตลอดจนขยายผล
ไปสู่ประชาชนทุกหมูเ่ หล่า
ปี พ.ศ.๒๕๖๓ กองทั พ อากาศเน้ น วางรากฐานการพั ฒ นาทุ ก ด้ า นอย่ า งสมดุ ล
เพื่อเป็นกองทัพอากาศที่ปฏิบัติภารกิจได้อย่างชาญฉลาดและมีความยั่งยืน (Sustainable
Smart Air Force) โดยให้ความส�ำคัญกับการปรับปรุงโครงสร้างกองทัพอากาศ กฎระเบียบ
และข้อบังคับให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การพัฒนาหน่วยงานภายในกองทัพอากาศให้เกิด
การขับเคลือ่ นโดยใช้ความรูแ้ ละมีมาตรฐานก�ำกับทีเ่ หมาะสม ตลอดจนการสร้างความร่วมมือ
กั บ สรรพก� ำ ลั ง ของชาติ ทุ ก ภาคส่ ว นในการพั ฒ นาก� ำ ลั ง กองทั พ อากาศและการพั ฒ นา
อุ ต สาหกรรมป้ อ งกั น ประเทศ (Defense Industry) ตามทิ ศ ทางยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) อันจะน�ำไปสู่ความยั่งยืนที่เป็นรูปธรรมต่อไป

					พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์
     ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารอากาศ
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สถานการณ์ส�ำ คัญ
กองทัพอากาศดำ�รงวิสัยทัศน์การพัฒนาสู่ “กองทัพอากาศชั้นนําในภูมิภาค (One of The Best Air
Forces in ASEAN)” สอดคล้องตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถของกองทัพอากาศ เพือ่ พัฒนาสูก่ ารปฏิบตั กิ ารทีใ่ ช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง ตลอดจนการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถในมิติอื่น ๆ ให้สอดคล้องกับสภาวะการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
สถานการณ์โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการเมืองระหว่างประเทศ
การวางท่าทีและถ่วงดุลอำ�นาจของประเทศมหาอำ�นาจ ความขัดแย้งในภูมภิ าค การก้าวสูส่ งั คมผูส้ งู อายุ การเข้าถึง
ข้อมูลผ่านสื่อได้อย่างรวดเร็ว การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมีนัยสำ�คัญต่อการดำ�รงชีวิต โดยเฉพาะ Disruptive
Technology ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการดำ�รงชีวิต และการเปลี่ยนแปลงภัยคุกคามไปสู่รูปแบบที่ไม่เคย
เกิดขึน้ มาก่อน ซึง่ จะมีความรุนแรงและมีความถีเ่ พิม่ ขึน้ ตลอดจนสงครามลูกผสม (Hybrid Warfare) การก่อการร้าย
ภั ย คุ ก คามทางไซเบอร์ไ ด้ทวีความรุน แรงและซับ ซ้อ นมากขึ ้ น ภั ย คุ ก คามทางอวกาศทำ�ให้ น านาประเทศ
ล้วนให้ความสำ�คัญ การพบการใช้อากาศยานไร้คนขับขนาดเล็ก (Drone) ในการกระทำ�ความผิดโจมตีเป้าหมายทางทหาร
และพลเรือน หรือกระทำ�ผิดกฎหมาย ในขณะเดียวกัน ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอันนำ�ไปสู่
ความสูญเสียทัง้ ชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน ซึง่ กองทัพอากาศต้องปรับตัวให้สอดรับกับความท้าทายดังกล่าว

ความท้าทายของบริบทความมั่นคงที่เปลี่ยนแปลงไปยังส่งผลต่อทิศทางของความร่วมมือในประเทศ
และภูมิภาค มีทิศทางที่เป็นการพึ่งพาและเกื้อกูลกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบรรเทาภัยพิบัติ (Humanitarian
Assistance And Disaster Relief : HADR) และได้รเิ ริม่ จัดทำ�เป็นแผนประชาคมอาเซียนเพือ่ พัฒนาความร่วมมือ
ที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น ตลอดจนศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่การฝึกของกองทัพอากาศให้เป็น
ศูนย์กลางในการฝึก เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และกระชับความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอาเซียน ในขณะเดียวกัน
ความล่าช้าของงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปี พ.ศ.๒๕๖๓ ส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการงประมาณในการพัฒนา
กองทัพอากาศ ซึ่งเป็นความท้าทายอย่างยิ่ง
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สถานการณ์สำ�คัญ

การเตรียมกำ�ลังกองทัพอากาศ ในมิติทางอากาศ (Air Domain) มิติไซเบอร์ (Cyber Domain)
และมิติอวกาศ (Space Domain) เพื่อพัฒนาศักยภาพในการป้องกันประเทศ และการพัฒนาอุตสาหกรรม
ด้านความมั่นคงของประเทศ เป็นความท้าทายอย่างยิ่ง เนื่องจากเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซับซ้อน
จึงต้องการกำ�ลังพลทีม่ สี มรรถนะ ยุทโธปกรณ์ทเ่ี หมาะสมกับสถานการณ์ ยุทธวิธแี ละทักษะในการใช้งาน การส่งกำ�ลัง
และซ่อมบำ�รุงทีท่ นั เวลา และระบบสนับสนุนทีพ่ ร้อมสรรพ เพือ่ พัฒนาสูก่ องทัพอากาศ ทีป่ ฏิบตั ภิ ารกิจได้อย่างชาญฉลาด
และมีความยั่งยืน (Sustainable Smart Air Force) จะทำ�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 กองทัพอากาศ
จึงได้กำ�หนดนโยบายการปฏิบตั ริ าชการ เพือ่ ระบุให้หน่วยมีแผนงานและเป้าหมายทีช่ ดั เจน รวมถึงสามารถติดตาม
และประเมินผลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ดังนี้
๑. พิทกั ษ์รกั ษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนดำ�เนินกิจกรรมเพือ่ เผยแพร่พระเกียรติคณ
ุ
และพระอัจฉริยภาพ ส่งเสริมความจงรักภักดีและความกตัญญูตอ่ สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  ์ ตลอดจน
ป้องกันและปราบปรามการกระทำ�ที่ล่วงละเมิดพระบรมเดชานุภาพ
๒. ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมทีด่ ใี ห้แก่กำ�ลังพลของกองทัพอากาศ เพือ่ เสริมสร้างระเบียบ วินยั และ
จิตสำ�นึกในการเป็นทหารอาชีพ การยึดมั่นในสถาบันหลัก ความรักและความภูมิใจในชาติ อีกทั้งการส่งเสริม
ให้มีจิตใจเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน สอดคล้องตามหลัก “จิตอาสา”
๓. ยึดถือการปฏิบัติภารกิจและการพัฒนาหน่วยให้เป็นไปตามหลักนิยมกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๒
แผนการทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๒ ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) และแผนการพัฒนา
ที่เกี่ยวข้อง
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 เพื่อป้องกันการกระทำ�ความผิดอย่างจริงจัง
๗. ดำ�รงมาตรการด้านนิรภัยอย่างเคร่งครัด โดยผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับและกำ�ลังพลทุกคนต้องตระหนัก
ถึงความสำ�คัญของงานนิรภัย และมีส่วนร่วมในการป้องกันอุบัติเหตุ
๘. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายในพืน้ ทีร่ บั ผิดชอบและพืน้ ทีโ่ ดยรอบกองทัพอากาศ โดยกำ�ลังพล
และครอบครัวของกองทัพอากาศต้องปลอดจากยาเสพติด
๙. พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตามแนวยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
โดยใช้เครือ่ งมือการบริหารการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (PMQA 4.0) รวมทัง้ ใช้แผนปฏิบตั ริ าชการของหน่วยเป็นหลัก
ในการปฏิบัติงานของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ
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นโยบายเร่งด่วน
๑. ทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างการจัดและอัตราของกองทัพอากาศให้มีประสิทธิภาพและมีขนาด
ที่เหมาะสม โดยคำ�นึงถึงความสอดคล้องกับสถานการณ์และพัฒนาการของเทคโนโลยีที่สร้างความพลิกผัน
(Disruptive Technology) ซึ่งส่งผลต่อการปฏิบัติงานของกองทัพอากาศ
๒. สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนากองทัพอากาศในทุกมิติให้กับประชาชน และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อสร้างการรับรู้ถึงหลักการและขอบเขตการพัฒนากองทัพอากาศ และเพื่อให้เกิดการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนากองทัพอากาศบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน โดยให้ความสำ�คัญกับ
การระดมสรรพกำ�ลังของชาติทุกภาคส่วนเป็นลำ�ดับแรก
๓. สร้างความเข้าใจเกีย่ วกับแนวความคิดในการจัดหาพร้อมการพัฒนา (Purchase and Development : P&D)
เพื่อให้ทุกหน่วยตระหนักถึงการพัฒนากองทัพอากาศบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ด้วยการ
ระดมสรรพกำ�ลังและความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของชาติ
๔. กำ�หนดแนวทางและกลไกในการระดมกำ�ลังพลกองทัพอากาศที่มีความรู้ ความสามารถ หรือ
ความเชีย่ วชาญเป็นทีย่ อมรับ เพือ่ ร่วมพัฒนาและขับเคลือ่ นกองทัพอากาศให้สามารถปฏิบตั ภิ ารกิจได้อย่างชาญฉลาด
และมีความยั่งยืน
๕. ศึกษาและกำ�หนดแนวทางในการสร้างความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (Defense
Industry) เพือ่ ให้เกิดความยัง่ ยืน ทัง้ นี้ ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และแผนระดับต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
๖. ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่การฝึกของกองทัพอากาศให้เป็นศูนย์กลางในการฝึก
ในภูมิภาคอาเซียน เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และกระชับความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอาเซียนและมิตรประเทศ
๗. ทบทวนและปรับปรุงการจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีของกองทัพอากาศให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์สำ�คัญตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) นโยบายและแผนระดับชาติ ระดับกลาโหม และ
ระดับกองทัพไทย
๘. กำ�หนดแนวทาง สร้างความเข้าใจ และให้คำ�แนะนำ�ทุกหน่วยงานในการวางแผนและดำ�เนินการ
ใช้จา่ ยงบประมาณไปพลางก่อน โดยจัดให้มสี ายด่วนทีส่ ำ�นักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ เพือ่ ให้คำ�แนะนำ�อย่างต่อเนือ่ ง
๙. พัฒนาระบบการจัดสวัสดิการภายในกองทัพอากาศให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถตรวจสอบ
และใช้งานระบบออนไลน์ เพือ่ ให้กำ�ลังพลและครอบครัวสามารถเข้าถึงสวัสดิการได้อย่างเท่าเทียมและอย่างทัว่ ถึง
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๑. ด้านกำ�ลังพล

๑.๑ บริหารกำ�ลังพลของกองทัพอากาศ เพื่อรองรับการปฏิบัติในมิติทางไซเบอร์และมิติทางอวกาศ
รวมทั้งโครงการจัดหาพร้อมการพัฒนา (P&D) ของกองทัพอากาศ ทั้งในปัจจุบันและรองรับภารกิจในอนาคต
เพื่อให้มีกำ�ลังพลที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน
๑.๒ พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวคิดสมรรถนะที่ทันสมัย ด้วยการนำ�เครื่องมือ
Quick Response (QR) โปรแกรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารผลการปฏิบัติงานของกำ�ลังพลกองทัพอากาศ
ได้อย่างเป็นรูปธรรม
๑.๓ พัฒนากำ�ลังพลด้านกฎหมายคุ้มครองการปฏิบัติการทางทหาร กฎหมายไซเบอร์ กฎหมายอากาศ
และอวกาศ ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
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๒. ด้านการพัฒนาระบบงาน

๒.๑ จัดทำ�ระบบบริหารจัดการด้านเอกสารอิเล็กทรอนิกส์กองทัพอากาศ (Air Force E-Publishing)
เพื่อรวบรวมคำ�สั่ง ระเบียบ คู่มือ และเอกสารที่จำ�เป็นในการปฏิบัติงาน จัดเก็บในรูปแบบที่เป็นมาตรฐาน และ
จัดทำ�คู่มือกองทัพอากาศ (Air Force Manual) ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมทุกด้านในการรับราชการของกำ�ลังพล
กองทัพอากาศ
๒.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจัดเก็บและประมวลผล (Big Data Platform ด้านความมั่นคง)
ตามยุทธศาสตร์ชาติดา้ นความมัน่ คง (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เพือ่ ให้การจัดเก็บข้อมูลด้านความมัน่ คงเป็นมาตรฐาน
สอดรับกับมาตรฐานและสถาปัตยกรรมการจัดเก็บข้อมูลของรัฐบาล (Government Cloud) เทคโนโลยี Artificial
Intelligence และ Machine Learning ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
๒.๓ จัดทำ�คำ�สั่งทางปกครองให้สอดรับกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.๒๕๖๒ พร้อม
ประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานในกองทัพอากาศทราบเกี่ยวกับการเก็บรวมรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
ตลอดจนการร้องเรียนและบทกำ�หนดโทษตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
๒.๔ กำ�กับดูแลให้ทุกหน่วยงานดำ�เนินการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน ด้วยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม
โดยเคร่งครัด สอดคล้องตามกฎหมาย คำ�สัง่ ทางปกครอง ระเบียบและแบบธรรมเนียมทางราชการ โดยให้ความสำ�คัญ
กับการเปิดโอกาสให้กับประชาชน มีส่วนร่วมในการเสนอเรื่องร้องเรียน แสดงความคิดเห็น แจ้งเหตุ แจ้งเบาะแส
ผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ
www.rtaf.mi.th
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๓. ด้านกำ�ลังรบ

๓.๑ ปรับโครงสร้างกำ�ลังรบให้สอดคล้องกับพัฒนาการของเทคโนโลยีกำ�ลังรบ โดยคำ�นึงถึงอากาศยาน
ทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะใกล้เคียงกัน (Commonality) ซึง่ ต้องปรับจำ�นวนแบบและอัตราอากาศยานให้เหมาะสม สอดคล้อง
กับสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงและงบประมาณที่กองทัพอากาศได้รับในปัจจุบัน
๓.๒ ทบทวนอัตราสะสมอาวุธ กระสุนและวัตถุระเบิด สำ�รองสงครามภาคอากาศและภาคพืน้ ให้สอดคล้อง
กับเทคโนโลยีและงบประมาณ
๓.๓ พัฒนาระบบแจ้งเตือนเรดาร์ภัยคุกคาม (Radar Warning Receiver : RWR) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติ/
หน่วยปฏิบตั ใิ ช้งานเป็นมาตฐานเดียวกันในการปฏิบตั กิ ารสงครามอิเล็กทรอนิกส์สนับสนุนการปฏิบตั กิ ารทางอากาศ
๓.๔ ส่งเสริมและประสานเพื่อให้เกิดแนวทางหรือแผนบริหารจัดการทรัพยากรห้วงอากาศในระยะยาว
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยกำ�หนดให้มีห้วงอากาศสำ�หรับอากาศยานไร้คนขับ และอากาศยานไร้คนขับ
ระดับยุทธศาสตร์
๓.๕ กำ�หนดแผนการพัฒนายุทโธปกรณ์ในระบบป้องกันทางอากาศทีส่ ำ�คัญ ได้แก่ เรดาร์ตรวจจับเป้าหมาย
ระยะไกล เรดาร์เสริมอุดช่องว่าง เรดาร์ยุทธวิธี และเครื่องบินควบคุมและแจ้งเตือนอากาศยานที่เป็นภัยคุกคาม
โดยต้องสามารถตรวจจับเป้าหมาย ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกระยะสูงในการปฏิบัติการบินของประเทศไทย
๓.๖ กำ�หนดแนวความคิดในการปฏิบัติของระบบป้องกันภัยทางอากาศภาคพื้น เพื่อป้องกันฐานที่ตั้ง
ทางทหารของกองทัพอากาศ ให้สอดคล้องกับภัยคุกคามในปัจจุบัน
๓.๗ พัฒนาระบบเชือ่ มโยงข้อมูลทางยุทธวิธี (Tactical Data Link : TDL) บนพืน้ ฐานของการพึง่ พาตนเอง
โดยกองทัพอากาศถือกรรมสิทธิ์อย่างสมบูรณ์ และต้องมีความปลอดภัยภายใต้เครือข่ายหลักของกองทัพอากาศ
๓.๘ พัฒนาระบบบัญชาการและควบคุมให้สามารถรองรับการบัญชาการและควบคุมทั้งมิติทางอากาศ
มิติทางไซเบอร์ และมิติทางอวกาศ โดยต้องมีความพร้อมปฏิบัติการตลอดเวลา
๓.๙ ประสานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องในการบริหารจัดการคลืน่ ความถีภ่ าคพืน้ ภาคอากาศ และภาคอวกาศ
ของกองทัพอากาศ เพือ่ ให้กองทัพอากาศสามารถใช้ความถีเ่ พือ่ การปฏิบตั ภิ ารกิจทัง้ ในภาวะปกติและภาวะไม่ปกติ
๓.๑๐ เสริมสร้างขีดความสามารถการปฏิบตั กิ ารไซเบอร์ ในการควบคุมและสัง่ การ การปฏิบตั กิ ารเฝ้าระวัง
และตรวจจับภัยคุกคามทางไซเบอร์ การปฏิบัติการเชิงป้องกันและเชิงป้องปราม และการป้องกันภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ในระบบเครือข่ายเพือ่ การยุทธ และเครือข่ายเพือ่ การสนับสนุน ให้มคี วามมัน่ คงปลอดภัย และพร้อมใช้งาน
ครอบคลุมทุกพื้นที่ปฏิบัติการทุกมิติ
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๔. ด้านการฝึก

๔.๑ ทบทวนและปรับปรุงแนวทางการฝึกบินและการบริหารจัดการชั่วโมงการฝึกบิน ให้สอดคล้องกับ
เทคโนโลยีการบิน เทคโนโลยีการจำ�ลองยุทธ และขีดความสามารถของอากาศยาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการฝึก (Training Efficiency) โดยคำ�นึงถึงความต้องการทางยุทธการและความสมดุลกับทรัพยากรของกองทัพอากาศ
๔.๒ ศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้ง Fighter Weapon School เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
แนวความคิดในการใช้กำ�ลังและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการฝึกนักบินขับไล่/โจมตี ตลอดจนพัฒนายุทธวิธกี ารรบทางอากาศ
๔.๓ พัฒนาระบบการฝึกในการปฏิบตั กิ ารด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาภัยพิบตั ิ ตลอดจนการสนับสนุน
ภารกิจการรักษาความมั่นคงของรัฐ
๔.๔ ยกระดับความร่วมมือด้านไซเบอร์ในภูมภิ าคอาเซียน และระดับนานาชาติ เช่น การประชุมแลกเปลีย่ น
ความรู้ระดับผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ (Cyber Subject Matter Expert Exchange : Cyber SMEE) การฝึกร่วม
/ผสมด้านไซเบอร์ ทั้งทวิภาคี (Bilateral Exercise) และพหุภาคี (Multi-Lateral Exercise)
๔.๕ ดำ�เนินการปรับปรุงมาตรฐานผู้ตรวจสอบมาตรฐานการบินให้เป็นไปตามหลักสากล ตลอดจน
พั ฒ นาการตรวจสอบมาตรฐานการบิ น และประเมิ น ค่ า นั ก บิ น ให้ ค รอบคลุ ม การตรวจสอบภาคการบิ น
ด้วยเครื่องช่วยฝึกจำ�ลอง
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๕. ด้านส่งกำ�ลังบำ�รุง

๕.๑ กำ�กับและดำ�เนินการเกีย่ วกับการส่งกำ�ลังและซ่อมบำ�รุง เพือ่ ให้กองทัพอากาศมีสภาพความพร้อม
ปฏิบัติการของอากาศยาน (Full Mission Capability) ตามที่กำ�หนด
๕.๒ ปรับปรุงระบบสารสนเทศด้านการส่งกำ�ลังบำ�รุงของกองทัพอากาศ (LMIS) ให้สามารถเชื่อมโยง
ข้อมูลการส่งกำ�ลังบำ�รุง การซ่อมบำ�รุง และฐานข้อมูลในการบริหารจัดการควบคุมพัสดุของทุกสายงาน
โดยกรมในส่วนส่งกำ�ลังบำ�รุงต้องมีฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์รองรับอย่างครบถ้วน เพื่อให้สามารถติดตามและ
รายงานผลได้ทันตามความต้องการ
๕.๓ กำ�หนดรูปแบบการบูรณาการ และดำ�เนินการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศด้านการส่งกำ�ลังบำ�รุง
ของกองทัพอากาศ (LMIS) กับระบบส่งกำ�ลังบำ�รุงรูปแบบใหม่ของอากาศยานที่เข้าประจำ�การใหม่
๕.๔ ดำ�เนินการสำ�รวจอาคาร โครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งอำ�นวยความสะดวกฐานบินปฏิบัติการของ
กองทัพอากาศ และจัดเก็บข้อมูลในโปรแกรมบริหารจัดการฐานข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ด้านกิจการ
อสังหาริมทรัพย์ (E-Building) พร้อมจัดทำ�แผนแม่บทในการพัฒนา
๕.๕ กำ�หนดมาตรการระยะสั้นและระยะยาวในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ราชพัสดุ
อย่างเป็นรูปธรรม
๕.๖ จั ดทำ�คู่ม ือและขั้น ตอนมาตรฐานการจั ด ซื ้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ข องกองทั พ อากาศ
ให้เป็นไปตามนัยยะของ พ.ร.บ.การจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
ตลอดจนสร้างความเข้าใจให้กบั ผูเ้ กีย่ วข้อง โดยจัดให้มสี ายด่วนทีก่ รมส่งกำ�ลังบำ�รุงทหารอากาศสนับสนุนการแก้ไขปัญหา
ในทุกขั้นตอน
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๖. ด้านการศึกษา

๖.๑ ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตร์การรบและความเป็นเอกราชของชาติในสถานศึกษา และหลักสูตรทางทหาร
๖.๒ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช โรงเรียนจ่าอากาศ และโรงเรียนสายวิทยาการ
ทีเ่ กีย่ วข้อง ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตร โดยมีเป้าหมายให้ผสู้ ำ�เร็จการศึกษามีความพร้อมปฏิบตั งิ านในมิตทิ างอากาศ
มิติทางไซเบอร์ และมิติทางอวกาศ ตลอดจนตรงความต้องการของสายวิทยาการ
๖.๓ ทบทวนและปรับปรุงหลักสูตรทางทหารให้มีคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาที่เทียบเคียง
ได้ในระดับสากล และสอดรับกับภารกิจของกองทัพอากาศ
๖.๔ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียน การสอน การจัดเก็บเอกสาร และการประเมินผล
การศึกษาในสถานศึกษา ตลอดจนพิจารณาการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเครื่องช่วยฝึกจำ�ลอง เพื่อพัฒนาระบบ
การฝึกอบรมเสมือนจริง (Virtual Training)
www.rtaf.mi.th
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๗. ด้านการวิทยาการกองทัพอากาศ

๗.๑ เสริมสร้างความรูด้ า้ นเทคนิคของแต่ละสายวิทยาการ เช่น ด้านการบิน ด้านวิศวกรรม ด้านไซเบอร์
และด้านอวกาศ เพื่อให้กำ�ลังพลสามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานสากล
๗.๒ จัดทำ�ระบบการรับรองมาตรฐานการฝึกอบรม (Certification System) ที่เทียบเคียงได้ตาม
มาตรฐานสากล เพื่อพัฒนากำ�ลังพลสายช่างอากาศ สายสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ และสายสรรพาวุธ
๗.๓ พั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถของสายวิ ท ยาการในการตรวจสอบ ทดสอบ และ
รับรองมาตรฐาน ทัง้ ในด้านห้องตรวจทดลอง เครือ่ งมือ อุปกรณ์ และเจ้าหน้าที่ โดยต้องสอดคล้องกับขีดความสามารถ
ในการซ่อมบำ�รุงของแต่ละสายวิทยาการ
๗.๔ กำ�หนดมาตรฐานการเชื่อมต่อยุทโธปกรณ์ (Interface Connection Description : ICD) กับ
ระบบบัญชาการและควบคุมทางอากาศ (Air Command and Control System : ACCS) เช่น ระบบเชื่อมโยง
ข้อมูลทางยุทธวิธี มาตรฐานการเชือ่ มต่อกล้องของอากาศยาน ระบบป้องกันภัยทางอากาศภาคพืน้ ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ เป็นต้น
๗.๕ กำ�หนดมาตรฐานการตรวจด้านจิตเวชให้กับกำ�ลังพลที่ต้องปฏิบัติงานด้านไซเบอร์และด้านอวกาศ
เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล
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๘. ด้านการวิจัย พัฒนา และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

๘.๑ ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนาต่อยอดจากโครงการเสริมสร้างกำ�ลังกองทัพซึง่ เจ้าหน้าทีก่ องทัพอากาศ
ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อให้กองทัพอากาศสามารถพัฒนาขีดความสามารถได้เองในอนาคต
๘.๒ ดำ�เนินการวิจัย พัฒนา และปรับปรุงซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการของกองทัพอากาศ
โดยเน้นการพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบบัญชาการและควบคุม ระบบปฏิบัติการบิน (OFP) ระบบเชื่อมโยงข้อมูล
ทางยุทธวิธี (TDL) และระบบสารสนเทศเพือ่ การบริหารงานด้านต่าง ๆ ตลอดจนวิจยั และพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ
ขนาดเล็กติดอาวุธ
๘.๓ กำ�หนดมาตรฐานการรับรองผลงานวิจยั ยุทโธปกรณ์กองทัพอากาศโดยเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล
และพิจารณาจัดตั้งหน่วยงานมาตรฐานความสมควรเดินอากาศทางทหาร (Military Airworthiness Authority)
๘.๔ พิจารณาการนำ�ผลงานวิจัยและการพัฒนาการทหารกองทัพอากาศที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน
ยุทโธปกรณ์และตรงตามความต้องการของกองทัพอากาศเข้าสู่กระบวนการผลิต โดยพิจารณารูปแบบการผลิต
ที่คำ�นึงถึงความร่วมมือกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และการบริหารจัดการลิขสิทธิ์อย่างเหมาะสม
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๙. ด้านสวัสดิการ

๙.๑ เสริมสร้างความมั่นคงในการดำ�รงชีวิตของกำ�ลังพลและครอบครัว ตามแนวทางศาสตร์พระราชา
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนส่งเสริมและสร้างโอกาสในการหารายได้เสริมให้กับครอบครัว
ข้าราชการ
๙.๒ สร้างขวัญและกำ�ลังใจของกำ�ลังพลกองทัพอากาศให้ได้รบั สวัสดิการอย่างเพียงพอตามสิทธิ รวมทัง้
ปรับปรุงค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ตามหลักสมรรถนะและลักษณะงานให้มีความเหมาะสม
๙.๓ กำ�หนดแนวทางและวิธกี ารในการดูแลสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการทีเ่ กษียณอายุราชการ
โดยพิจารณาระบบการจองออนไลน์หรือรูปแบบพิเศษ เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้ข้าราชการได้รับตามสิทธิ
ตลอดจนกำ�หนดมาตรการเชิงรุกในการป้องกันการเจ็บป่วยของข้าราชการดังกล่าว
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