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๓

ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร
ศูนย์การสงครางทางอากาศจัดทาแผนปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นกรอบแนวทางการ
ปฏิ บั ติ ร าชการ โดยมี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ทอ.๒๐ ปี (๖๑ - ๘๐) ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง
พ.ศ.๒๕๖๓ แผนแม่บท และ นโยบาย ผบ.ทอ.เพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์การมุ่ง สู่เป้าหมายของ
กองทัพอากาศคือ “กองทัพอากาศชั้นนาในภูมิภาค (One of the Best Air Forces in
ASEAN)”
ศูนย์การสงครามทางอากาศมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาสู่การเป็นศูนย์รวมองค์ความรู้
ชั้นนาด้านการยุทธทางอากาศ ตามยุทธศาสตร์ ทอ.๒๐ ปี (๖๑ - ๘๐) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓
โดยมีแผนปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ และนโยบาย ผบ.ทอ.ดังนี้
๑. เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการยุทธ
๒. เสริมสร้างขีดความสามารถทรัพยากรบุคคลและองค์กร
ประมาณการวงเงิ น ส าหรั บ แผนปฏิ บั ติ ร าชการของ ศกอ.ปี ๒๕๖๕ เป็ น เงิ น
๒๑๒,๖๐๐ บาท

ส่วนที่ 2 สาระสาคัญแผนปฏิบตั ิ ราชการระยะ ๑ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕)
๑. ภารกิจ
มีหน้าที่
- พิจารณา เสนอความเห็น วางแผน อานวยการ ประสานงาน ควบคุม กากับการ พัฒนาและดาเนินการ
เกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ หลักนิยมของกองทัพอากาศ มี ผู้อานวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
๒. วิสัยทัศน์
- เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ชั้นนาด้านการยุทธทางอากาศ
๓. พัน ธกิจ (อ้ า งอิ ง ขอบเขต ความรั บ ผิด ชอบ และหน้า ที่ สาคั ญ จากเอกสารการจัด ส่ วนราชการ
กองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒) แก้ไขตามคาสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ลับ ที่ ๑๑๑/๖๓ ลง ๖ ส.ค.๖๓ เรื่อง แก้ไข
อัตรากองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒ (ครั้งที่ ๑๐๗) และคาสั่ง ศกอ.(เฉพาะ) ลับ ที่ ๑/๖๓ ลง ๑๗ ธ.ค.
๖๓ เรื่อง กาหนดหน้าที่ของส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ โดยกาหนดขอบเขตความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. การพัฒนายุทธศาสตร์ และการนายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ
๒. การพัฒนาหลักนิยม และการนาหลักนิยมไปสู่การปฏิบัติ
๓. การฝึกอบรมบุคลากรในส่วนกาลังรบของ ทอ.ในระดับการบินยุทธวิธี
๔. การศึกษา วิเคราะห์ประวัติการยุทธ์ และบทเรียนจากการสงครามทางอากาศ
๕. การเผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
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๔. ค่านิยมหลัก : AIR Warfare specialist
A
- Airmanship
I
- Integrity and Allegiance
R
- Responsibility
Warfare specialist
ค่านิยมหลัก
นิยาม (Define)
irmanship ความเป็นทหารอากาศ มีการ
ความเป็นทหาร แสดงออกถึงความเป็นทหาร
อากาศ
อากาศสามารถปฏิบัติงานเพื่อ
ผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างแท้จริง

พฤติกรรมที่คาดหวัง (Behavior)
การแสดงออกถึงความเป็นทหารอากาศ ที่มีระเบียบวินัย รู้
หลักการ ขั้นตอน และมีทักษะในการปฏิบัติงาน มีความ
เชี่ยวชาญ ในงานที่รับผิดชอบอย่างมืออาชีพ มีความ
ตระหนักรู้ในตนเอง สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
ภายใต้ความเสี่ยงในทุกสถานการณ์ และสามารถทางาน
เป็นทีม เพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน
Integrity and ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี มีความยึดมั่นในระบบเกียรติศักดิ์ มีความจงรักภักดีต่อ
Allegiance มีความยึดมั่นในระบบเกียรติศักดิ์ สถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ กล้ากระทาในสิ่ง
ความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ ที่ถูกต้อง มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อตรง ดารงไว้ซึ่ง
และความ ในวิชาชีพ
ความยุติธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ พร้อมเปิดใจ
จงรักภักดี
รับความคิดเห็น
ของคนอื่น
Responsibility ความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์การ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์การ สังคม และ
ความ
สังคม และประเทศชาติ เพื่อให้การ ประเทศชาติ โดยคานึงถึงประโยชน์ ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
รับผิดชอบ ปฏิบัติภารกิจสัมฤทธิ์ผลอย่างมี
รวมทั้งปฏิบัติภารกิจ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิภาพ โดยคานึงถึง
ประสิทธิผล
ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
Warfare
มีความรู้ ความเข้าใจ องค์ความรู้ - มีความรู้ ความเข้าใจและวิเคราะห์หลักนิยม ยุทธศาสตร์
Specialist ด้านการสงครามทางอากาศ และ ทฤษฎีการรบและบทเรียนจากสงครามต่าง ๆ
ความเชี่ยวชาญ สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้นั้นให้ - สามารถพัฒนาแนวคิดการใช้กาลังทางอากาศให้มีความ
เกี่ยวกับการ ผู้อื่นเข้าใจได้
สอดคล้องเหมาะสม ต่อสภาวะแวดล้อม
สงคราม
- สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวให้ผู้อื่น
- มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลา
๕. สถานการณ์ปัจจุบัน
ศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพอากาศ มีขอบเขตความรับผิดชอบ
ในด้ านการพั ฒ นาหลั กนิ ย มและยุท ธศาสตร์ ของการใช้ ก าลั ง ทางอากาศ การถ่ า ยทอดหลั ก นิ ยมและ
ยุทธศาสตร์การใช้กาลังทางอากาศไปสู่การปฏิบัติ การฝึกอบรมบุคลากรในส่วนกาลังรบของทอ.ในระดับ
การบินยุทธวิธี การศึกษา วิเคราะห์ประวัติการยุทธ์ และบทเรียนจากการสงครามทางอากาศ รวมถึงการ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ด้านผู้รับบริการ (C:CUSTOMER)
จากยุ ท ธศาสตร์ ก องทั พ อากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง (พ.ศ.๒๕๖๓)
กลุ่มผู้รับบริการหลักของ ศกอ.มีอยู่ด้วยกัน ๓ กลุ่ม ประกอบด้วย คณก.พัฒนาขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติภารกิจ ของ ทอ., ยก.ทอ. และ นขต.ทอ. โดยในส่วนของ คณก.พัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติ
ภารกิจของ ทอ.เป็นส่วนที่ ศกอ.จะต้องเป็นผู้เสนอความเห็นในการพัฒนายุทธศาสตร์ และหลักนิยม ทอ.

๕
เกี่ยวกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงของหลักนิยมและยุทธศาสตร์การใช้กาลังทางอากาศ ในส่วนของ
ยก.ทอ.ที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมบุคลากรในส่วนกาลัง รบของ ทอ.ในระดับการบินยุทธวิธี เป็นส่วนที่ ศกอ.
จะต้องสนับสนุน การจัดท าหลักสู ตรรวมทั้ง ดาเนิ น การฝึ ก อบรมนั กบินขับ ไล่/โจมตี ทอ.ตามที่ ยก.ทอ.
กาหนด และในส่วนของ นขต.ทอ.ที่รับผิดชอบการใช้กาลังทางอากาศ และการฝึกร่วม/ผสม เป็นส่วนที่
ศกอ.จะต้องเสนอความเห็นในการใช้กาลัง ทางอากาศ และการฝึกร่วม/ผสม ให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์
และหลักนิยม ทอ.
ด้านการเมือง (P:Political)
ปัจจุบั นด้านการเมืองของประเทศได้ มีการปฏิรู ปทางการเมือ งเพื่ อ วางรากฐานให้ เกิด ความมั่นคง
ทางการเมือง ปราศจากการคอรัปชั่น เสริมสร้างจริยธรรมในการปฏิบัติงาน พัฒนาโดยใช้หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิ จ พอเพี ยง ให้ มี ค วามมั่ นคง ยั่ ง ยื น ส่ ง ผลให้ ศกอ.ซึ่ ง เป็ นหน่ ว ยงานของรัฐ ด้ า นความมั่ น คง
ต้องวางแผนปฏิบัติราชการให้สอดคล้องกับนโนบายของรัฐบาล
ด้านเศรษฐกิจ (E:Economic)
เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และปัญหาภัย
ธรรมชาติ ทาให้เศรษฐกิจของประเทศตกต่า จาเป็นต้องมีการปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจาปี ส่งผลให้
ภาพรวม ทอ.ได้รับงบประมาณลดลงเช่นกัน
ด้านสังคม (S:Social)
ปัญ หาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ยังคงแพร่ระบาดรุนแรงทั้ง
ภายในประเทศ และทั่วโลก ส่งผลให้การปฏิบัติภารกิจของ ศกอ.ปฏิบัติได้ไม่เต็มขีดความสามารถ เนื่องจาก
กาลังพลของ ศกอ.หรือหน่วยงานที่ ศกอ.ต้องติดต่อประสานเพื่อรวบรวมข้อมูลอาจอยู่ในกลุ่มเสี่ยงของผู้ติด
เชื้อฯ
ด้านเทคโนโลยี (T:Technological)
เทคโนโลยีในปัจจุบัน และอนาคต ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด ถือได้ว่าเป็นสภาวะแวดล้อม
ทางยุทธศาสตร์ และหลักนิยมทางทหาร เป็นปัจจัยสาคัญยิ่ง ต่อการพัฒนายุทธศาสตร์ และหลักนิยม ทอ.
ดังนั้น ศกอ.จึงต้องปรับตัวให้ทันเทคโนโลยีอยู่เสมอ
จากการประมาณสถานการณ์ และสภาพแวดล้อม โดยอาศัยหลักทฤษฎี CPEST ข้างต้น สามารถ
ประเมิ นได้ว่ า ศกอ.มีค วามจ าเป็นต้ องสนั บสนุน การเตรีย มกาลั ง ทางอากาศให้พร้ อมปฏิ บัติ เพื่อช่ว ย
แก้ปัญ หาดังกล่าว ซึ่งสถานการณ์ส่วนใหญ่จะเกิ ดขึ้นโดยฉับพลัน มีสิ่ง บอกเหตุในระยะเวลากระชั้นชิด
ดังนั้น ศกอ.จึงจาเป็นต้องเพิ่มขีดความสามารถในการเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการยุทธ ทรัพยากร
บุคคลและองค์กร เพื่อขจัดภัยคุกคามต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๖. ประเด็นกลยุทธ์
การถ่ า ยทอดจากยุ ท ธศาสตร์ ทอ.ปี ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง พ.ศ.๒๕๖๓
ในประเด็นยุท ธศาสตร์ที่ ๒ เสริ มสร้างสมรรถนะและความพร้อมในการป้อ งกันประเทศและรักษา
ผลประโยชน์แห่งชาติ สู่แผนปฏิบัติราชการ ศกอ.ดังนี้
๖.๑ กลยุทธ์ “ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ของ ทอ.”
๖.๑.๑ กลยุ ท ธ์ ที่ ๒.๖ เสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถทรั พ ยากรบุ ค คลและพฤติ ก รรมการ
ปฏิบัติงาน (Human and Behavior)

๖
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนากาลังพลทุกระดับของกองทัพอากาศ ให้มีสมรรถนะ และขีด
ความสามารถในลักษณะ Cross-Functional และ Multi-Disciplined โดยมีความเข้าใจพื้นฐาน ความ
เชี่ยวชาญ และความพร้อมในการปฏิบัติการ ตลอดจนมีทัศนคติและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Behavior)
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับแนวความคิดการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) ในทุกมิติ รวมทั้ง
ดาเนินการสรรหาและพัฒนาสมรรถนะกาลังพลตรงตามความต้องการและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
กองทัพอากาศ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ
แนวทางการพั ฒ นา ในกลยุ ท ธ์ ย่ อ ยที่ ๒.๖.๘ ส่ ง เสริ ม ศั ก ยภาพชุ ม ชนนั ก ปฏิ บั ติ
(Community of Practice : CoP) ขยายและต่อยอดองค์ความรู้อย่างต่อเนื่องในการสร้างสรรค์นวัตกรรม
ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน เพื่อให้หน่วยงานพร้อมก้าวสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน
๖.๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๒.๘ เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการยุทธ
วัตถุประสงค์ : เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการยุทธของกองทัพอากาศทั้ง ๓
มิติ โดยการพัฒนาแนวความคิดในการปฏิบัติภารกิจ (CONOPS) การพัฒนาระบบการฝึกและหลั กสูตรการ
ฝึกอบรม รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ
กองทัพอากาศ
แนวทางการพัฒนา ในกลยุทธ์ย่อยที่ ๒.๘.๓ จัดตั้งและพัฒนา Fighter Weapon
School เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาแนวความคิดในการใช้กาลัง และเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการฝึก
นักบินขับไล่/โจมตี ตลอดจนพัฒนายุทธวิธีการรบทางอากาศ
๖.๒ ประเด็นกลยุทธ์ (Strategic Themes) ของ ศกอ.
๖.๒.๑ ST1 เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการยุทธทางอากาศ
๖.๒.๒ ST2 เสริ มสร้ างขี ดความสามารถทรั พยากรบุค คล และพฤติก รรมการปฏิ บั ติง าน
(Human and Behavior)
๗. เป้าประสงค์
๗.๑ มุมมองด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Perspective)
๗.๑.๑ SP1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการยุทธทางอากาศให้กับกาลังพล
๗.๑.๒ SP2 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกาลังทางอากาศ การสงครามทางอากาศ
หลักนิยมแนวความคิดทางยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี รวมทั้งนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการบิน และการใช้อาวุธ
ทางอากาศ
๗.๒ มุมมองด้านกระบวนการ (Internal Process Perspective)
๗.๒.๑ IP1 นานโยบาย ผบ.ทอ.ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
๗.๒.๒ IP2 สร้างระบบการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๗.๒.๓ IP3 สร้างจิตสานึกด้านนิรภัยภาคพื้นให้กับกาลังพล
๗.๓ มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Growth Perspective)
๗.๓.๑ LP1 เพื่อพัฒนา ทอ.ให้เป็นหน่วยงานที่มีขีดสมรรถนะสูง
๗.๓.๒ LP2 สร้างภูมิคุ้มกันเข้มแข็งให้กับกาลังพลและครอบครัวให้ห่างไกลยาเสพติด
๗.๓.๓ LP3 สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง
๗.๓.๔ LP4 สร้าง ศกอ.ให้เป็นคลังแห่งความรู้ด้านการยุทธทางอากาศ
๗.๓.๕ LP5 ยกระดับความรู้ด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน

๗
๘. แผนที่กลยุทธ์ ศูนย์การสงครามทางอากาศ (ศกอ.)
วิสัยทัศน์ เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ชั้นนาด้านการยุทธทางอากาศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ ทอ.
(Strategic Themes)

เสริมสร้างสมรรถนะและความพร้อมในการป้องกันประเทศ และรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ

ประเด็นกลยุทธ์
(Strategic Themes)

มุมมองด้านผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
(ประสิทธิผลและคุณภาพ)
(Stakeholders Perspective)

ST1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการยุทธทางอากาศ
ให้กับกาลังพล

SP1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้าน
การยุทธทางอากาศให้กับกาลัง
พล

มุมมองด้านกระบวนการ

(Learning and Growth Perspective)

SP2 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกาลังทางอากาศ การ
สงครามทางอากาศ หลักนิยมแนวความคิดทางยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี
รวมทั้งนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการบิน และการใช้อาวุธทางอากาศ

IP2 สร้างระบบการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
IP3 สร้างจิตสานึกด้านนิรภัยภาคพื้นให้กับกาลังพล
๗.๒.๒ IP2
๗.๒.๒ IP2 เสริมสร้าง
เสริมสร้างคุณภาพของรายงาน
IP1 นานโยบาย ผบ.ทอ.ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็คุนณรูปภาพของรายงาน
ธรรม

(Internal Process Perspective)

มุมมองด้านการเรียนรู้
และพัฒนา

ST2 เสริมสร้างขีดความสามารถทรัพยากรบุคคลและและ
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Human and Behavior)

๗.๒.๓ IP3 คุณภาพของรายงาน
๗.๒.๓ IP3 เสริมสร้าง
เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ภาพลั
ี่ดี
มสร้
าง กษณ์ทวให้
LP1 เพื่อพัฒนา ทอ.ให้เป็นหน่วยงานที่มีขีดสมรรถนะสูงสมรรถนะสูง
LP2 สร้างภูมิคุ้มกันเข้๗.๒.๓
มแข็งให้กับกIP3
าลังเสริ
พลและครอบครั
ห่างไกลยาเสพติด
สมรรถนะสู
ง
ภาพลั
ก
ษณ์
ท
ด
่
ี
ี
๗.๒.๔ IP4
๗.๒.๔ IP4 เสริมสร้าง
ระบบการทางาน
LP4 สร้าง ศกอ.ให้เป็นคลังแห่งความรู้ด้านการยุทธทางอากาศเสริมสร้างระบบการทางาน
๗.๒.๔ IP4 เสริมสร้างระบบการ
LP3 สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง
สมรรถนะสูง

ทางาน
๗.๒.๕ IP5 สร้าง
๗.๒.๕ IP5 สร้างระบบการ
LP5 ยกระดั
บความรูย้ดนรู้านความมั
่นคงในกรอบอาเซี
ยน
ระบบการเรี
้อย่างต่อเนื
่อง
เรี
ย
นรู
อ
้
ย่
๗.๒.๕ IP5 สร้างระบบการเรียนรูา้ งต่อเนื่อง
๗.๒.๖ IP6 สร้าง อย่างต่อเนื่อง
๗.๒.๖ IP6 สร้างจิตสานึก
จิตสานึกด้านนิรภัยภาคพื้นให้กับกาลังพล
านนิ
ภัยกภาคพื
๗.๒.๖ IP6 สร้าด้งจิ
ตสรานึ
ด้าน ้นให้กับกาลังพล
นิรภัยภาคพื้นให้กับกาลังพล

๘
๙. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน
๙.๑ มุมมองด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Perspective)
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

SP1 เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้าน - ระดับความสาเร็จในการจัดทา
การยุทธทางอากาศให้กับกาลัง หลักสูตรการฝึกนักบินขับไล่/โจมตี
พล
ทอ.
- ระดับความสาเร็จของการฝึกอบรม
นักบินขับไล่/โจมตี ทอ.
SP2 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความ - จานวนการจัดทาวารสารการ
เข้าใจในเรื่องกาลังทางอากาศ สงครามทางอากาศ
การสงครามทางอากาศ หลัก
นิยมแนวความคิดทาง
ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี รวมทั้ง
นวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการ
บิน และการใช้อาวุธทางอากาศ

ค่า
ข้อมูล
แผนงาน/กิจกรรม/
เป้าหมาย ปัจจุบัน
โครงการ/โครงงาน
(๖๕) (Baseline)
๓
- จัดเตรียมหลักสูตรการฝึกอบรมนักบิน
หลักสูตร
ตามที่ ยก.ทอ.กาหนด

งบประมาณ
(บาท)

๓
หลักสูตร

-

งป.ยก.ทอ.

๔ ฉบับ

๔ ฉบับ

- ฝึกอบรมนักนักบินตามหลักสูตรที่
ยก.ทอ.กาหนด

งป.ยก.ทอ.

- จัดทาวารสารการสงครามทางอากาศใน ๑๗๐,๑๐๐
ทุกไตรมาส ๆ ละ ๑ ฉบับ จานวน ๔ ฉบับ
(ฉบับละ ๑๓๐ เล่ม)

หมาย
เหตุ

๙
๙.๒ มุมมองด้านกระบวนการ (Internal Process Perspective)
เป้าประสงค์
IP1 นานโยบาย ผบ.ทอ.ไปสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ตัวชี้วัด

ข้อมูล
ค่าเป้าหมาย ปัจจุบัน
(ปี ๖๕) (Baseline)

- ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรของ ศกอ.

๑ งาน

๑ งาน

- ระดับความสาเร็จของนวัตกรรมของ
ศกอ.ที่เพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างสัมฤทธิ์
ผล

๒ งาน

-

- ระดับความสาเร็จของการดาเนินงาน
ด้านการจัดทาการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) ของ
ศกอ.

๑ งาน

IP2 สร้างระบบการเรียนรู้อย่าง - จานวนคู่มือการปฏิบัติงานและมาตรฐาน
ต่อเนื่อง
งาน
IP3 สร้างจิตสานึกด้านนิรภัย - ระดับความสาเร็จของการดาเนินการ
ภาคพื้นให้กับกาลังพล
ด้านนิรภัยภาคพื้นของหน่วย

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/
โครงงาน

งบประมาณ
(บาท)

- เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ
ศกอ.ตามแผนที่กาหนด

งป.ปกติ

- จัดทา KM ของหน่วย
- จัดทา KM ของบุคคล

งป.ปกติ

๑ งาน

- จัดทาการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0)
ของ ศกอ.

งป.ปกติ

๓ งาน

๑ งาน

- การปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน
และมาตรฐานงาน

งป.ปกติ

๑ งาน

๑ งาน

- โครงการรณรงค์สร้างจิตสานึกด้าน
นิรภัยภาคพื้นแก่กาลังพล ศกอ.

งป.ปกติ

หมาย
เหตุ

๑๐
๙.๓ มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Growth Perspective)
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

LP1 เพื่อพัฒนา ทอ.ให้เป็น
หน่วยงานที่มีขีดสมรรถนะสูง

- ระดับความสาเร็จในการจัดทา
รายงานข้อเสนอแนะจากการเข้า
ร่วมสังเกตุการณ์ การฝึกใช้กาลัง
ทางอากาศ และการฝึก ร่วม/ผสม
LP2 สร้างภูมิคุ้มกันเข้มแข็งให้กับ
- ระดับความสาเร็จของการ
กาลังพลและครอบครัวให้ห่างไกลยา ดาเนินงานด้านการป้องกันและ
เสพติด
แก้ไขปัญหายาเสพติดของหน่วย

ค่าเป้าหมาย ข้อมูลปัจจุบัน
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน
(ปี ๖๕) (Baseline)
๓ เรื่อง
- ทารายงานข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการฝึกใช้กาลังทาง
อากาศ และการฝึก ร่วม/ผสม
๔ งาน

๖ งาน

- โครงการสุ่มตรวจหาสารเสพติดกาลังพล ศกอ.

งบประมาณ
หมายเหตุ
(บาท)
งป.ปกติ

๗,๙๐๐

- โครงการสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ศกอ.
- โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันปัญหายาเสพ
ติดของ ศกอ.
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาการดาเนินงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด

LP3 สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง
LP4 สร้าง ศกอ.ให้เป็นคลังแห่ง
ความรู้ด้านการยุทธทางอากาศ
LP5 ยกระดับความรู้ด้านความ
มั่นคงในกรอบอาเซียน

- ความสาเร็จของการดาเนินการ
พัฒนาภาษาอังกฤษของกาลังพล
ศกอ.
- จานวนองค์ความรู้ที่จัดเก็บ

- รายงานผลการจัดอบรมความรู้
ด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน

๑ ครั้ง

๑ ครั้ง

- ส่งกาลังพลของ ศกอ.เข้าอบรมการพัฒนา
ภาษาอังกฤษ

งป.ปกติ

๑ องค์
ความรู้

-

- รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ หลักนิยม ยุทธศาสตร์
ยุทธวิธี การใช้กาลังทางอากาศ ในระดับโลก ภูมิภาค
และรอบบ้าน

งป.ปกติ

๑ ครั้ง

-

- จัดอบรมให้ความรู้กาลังพล ศกอ.ด้านความมั่นคงใน
กรอบอาเซียน

๓๔,๖๐๐

๑๑
๙.๔ งานประจาอื่น ๆ (งานตามที่ได้รับมอบหมาย)
เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย
(ปี ๖๕)

ตัวชี้วัด

ข้อมูลปัจจุบัน
(Baseline)

แผนงาน/กิจกรรม/
โครงการ/โครงงาน

งบประมาณ (บาท)

R1 รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติงาน และข้อขัดข้องของหน่วย
เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา และ
เผยแพร่ยุทธศาสตร์ หลักนิยม
การปฏิบัติการทางอากาศ

- จานวนหน่วยที่เดินทางไป
รวบรวมข้อมูล

๔ หน่วย

๒ หน่วย

การเดินทางไปรวบรวมข้อมูล
กองบิน ๔,๗,๒๑ และ ๒๓

R2 จัดทาคู่มือการเรียนการสอนการ
ปฏิบัติการทางอากาศ

- จานวนคู่มือการเรียนการ
สอนการปฏิบัติการทาง
อากาศ

๑๐๐ เล่ม

๓ เล่ม

จัดพิมพ์คู่มือ

งป.ยก.ทอ.

R3 จัดทาตาราการยุทธทางอากาศ

- จานวนตาราการยุทธทาง
อากาศ

๑๓ รายวิชา/
คน

-

จัดพิมพ์ตาราตามหลักสูตรที่ รร.ก
ยอ.ศกอ. กาหนดและเสนอให้ ยก.
ทอ.

งป.ยก.ทอ.

R4 จัดหาโปรแกรม JMEM
Weaponeering System (JWS)

จานวนโปรแกรมที่จัดหา

๒ โปรแกรม

-

ส่งหนังสือถึง กบ.ทอ. ในการ
จัดซื้อโปรแกรม

งป.ยก.ทอ.

รวม

งป.ปกติ

๒๑๒,๖๐๐

หมายเหตุ

๑๒
๑๐. รายละเอียดเป้าประสงค์
๑๐.๑ มุมมองด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป้าประสงค์ : SP1
เพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการยุทธทางอากาศให้กับกาลังพล
ตัวชี้วัด
- ระดับความสาเร็จในการจัดทาหลักสูตรการฝึกนักบินขับไล่/โจมตี ทอ.
- ระดับความสาเร็จของการฝึกอบรมนักบินขับไล่/โจมตี ทอ.
ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด - ๓ หลักสูตร
- ๓ หลักสูตร
แบบของตัวชี้วัด
- เชิงปริมาณ
คาอธิบายตัวชี้วัด หรือ - คิดจากความสาเร็จของ ศกอ.ในการทารายงานการจัดทาหลักสูตรการฝึกอบรม
สูตรการคานวณ
นักบินตามที่ ยก.ทอ.กาหนด
- คิดจากความสาเร็จของ ศกอ.ในการทารายงานสรุปผลการฝึกอบรมนักนักบินตาม
หลักสูตรที่ ยก.ทอ.กาหนด
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน
ปี ๖๕
- จัดเตรียมหลักสูตรการฝึกอบรมนักบิน
ตามที่ ยก.ทอ.กาหนด

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
การ
ปี ๖๕
ประสานงาน
รร.กยอ.ศกอ.
งป.ยก.ทอ.
ยก.ทอ.

- ฝึกอบรมนักนักบินตามหลักสูตรที่
ยก.ทอ.กาหนด

งป.ยก.ทอ.

- รร.กยอ.ศกอ.

ยก.ทอ.

ห้วงเวลา
สาเร็จ
ต.ค.๖๔
ถึง
ก.ย.๖๕
ต.ค.๖๔
ถึง
ก.ย.๖๕

๑๐.๒ มุมมองด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป้าประสงค์ : SP2
เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกาลังทางอากาศ การสงครามทางอากาศ หลักนิยมแนวความคิดทาง
ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี รวมทั้งนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการบิน และการใช้อาวุธทางอากาศ
ตัวชี้วัด
- จานวนการจัดทาวารสารการสงครามทางอากาศ
ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด - ๔ ฉบับ
แบบของตัวชี้วัด
- เชิงปริมาณ
คาอธิบายตัวชี้วัด หรือ - คิดจากความสาเร็จของการจัดทาวารสารการสงครามทางอากาศในทุกไตรมาส ๆ
สูตรการคานวณ
ละ ๑ ฉบับ
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
การ
ปี ๖๕
ปี ๖๕
ประสานงาน
บก.ทอ.
- จัดทาวารสารการสงครามทางอากาศในทุก ๑๗๐,๑๐๐ - คณะ
ดาเนินงาน
ไตรมาส ๆ ละ ๑ ฉบับ จานวน ๔ ฉบับ (ฉบับ
จัดทาวารสาร
ละ ๑๓๐ เล่ม)
การสงคราม
ทางอากาศ

ห้วงเวลา
สาเร็จ
ต.ค.๖๔
ถึง
ก.ย.๖๕

๑๓
๑๐.๓ มุมมองด้านกระบวนการ เป้าประสงค์ : IP1
นานโยบาย ผบ.ทอ.ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ตัวชี้วัด
- ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ ศกอ.
- ระดับความสาเร็จของนวัตกรรมของ ศกอ.ที่เพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างสัมฤทธิ์ผล
- ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานด้านการจัดทาการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) ของ ศกอ.
ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด - ๑ งาน
- ๒ งาน
- ๑ งาน
แบบของตัวชี้วัด
- เชิงปริมาณ
คาอธิบายตัวชี้วัด หรือ - คิดจากความสาเร็จของ ศกอ.ในการทารายงานผลการปฏิบัติตามแผนเสริมสร้าง
สูตรการคานวณ
วัฒนธรรมองค์กรของ ศกอ.
- คิดจากความสาเร็จของ ศกอ.ในการทารายงานสรุปผลการดาเนินงานด้านนวัตกรรม
- คิดจากความสาเร็จของ ศกอ.ในการทารายงานสรุปผลการดาเนินงานด้านการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0)
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน งบประมาณ
ผู้รับผิดชอบ
การ
ปี ๖๕
ปี ๖๕
ประสานงาน
- เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ
งป.ปกติ คณก.ดาเนินงานด้าน
กพ.ทอ.
ศกอ.ตามแผนที่กาหนด
วัฒนธรรมองค์กร
ของ ศกอ.
- จัดทา KM ของหน่วย
งป.ปกติ
คณท.ขับเคลื่อน
กพ.ทอ.
- จัดทา KM ของบุคคล
ศกอ.ให้เป็นองค์การ
แห่งการเรียนรู้
- จัดทาการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
งป.ปกติ คณท.ด้านการพัฒนา สพร.ทอ.
จัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) ของ
คุณภาพการบริหาร
ศกอ.
จัดการภาครัฐของ
ศกอ.

ห้วงเวลา
สาเร็จ
ต.ค.๖๔
ถึง
ก.ย.๖๕
ต.ค.๖๔
ถึง
ก.ย.๖๕
ต.ค.๖๔
ถึง
ก.ย.๖๕

๑๔
๑๐.๔ มุมมองด้านกระบวนการ เป้าประสงค์ : IP2
สร้างระบบการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด
- จานวนคู่มือการปฏิบัติงานและมาตรฐานงาน
ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด - ๓ งาน
แบบของตัวชี้วัด
- เชิงปริมาณ
คาอธิบายตัวชี้วัด หรือ - พิจารณาจากความสาเร็จของ ศกอ.ในการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานและมาตรฐาน
สูตรการคานวณ
งาน
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน
ปี ๖๕
- การปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานและ
มาตรฐานงาน

งบประมาณ
ปี ๖๕
งป.ปกติ

ผู้รับผิดชอบ
หก.กลย.ศกอ.

การ
ประสานงาน
กพ.ทอ.

ห้วงเวลา
สาเร็จ
ต.ค.๖๔
ถึง
ก.ย.๖๕

๑๐.๕ มุมมองด้านกระบวนการ เป้าประสงค์ : IP3
สร้างจิตสานึกด้านนิรภัยภาคพื้นให้กับกาลังพล
ตัวชี้วัด
- ระดับความสาเร็จของการดาเนินการด้านนิรภัยภาคพื้นของหน่วย
ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด - ๑ งาน
แบบของตัวชี้วัด
- เชิงปริมาณ
คาอธิบายตัวชี้วัด หรือ - พิจารณาจากความสาเร็จของ ศกอ.ในการรายงานสรุปผลการดาเนินงานด้านนิรภัย
สูตรการคานวณ
ภาคพืน้ ประจาปี
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน
ปี ๖๕
- โครงการรณรงค์สร้างจิตสานึกด้าน
นิรภัยภาคพื้นแก่กาลังพล ศกอ.

งบประมาณ
ปี ๖๕
งป.ปกติ

ผู้รับผิดชอบ
- คณก.บริหาร
นิรภัยภาคพื้น

การ
ประสานงาน
สนภ.ทอ.

ห้วงเวลา
สาเร็จ
ต.ค.๖๔
ถึง
ก.ย.๖๕

๑๕
๑๐.๖ มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา เป้าประสงค์ : LP1
เพื่อพัฒนา ทอ.ให้เป็นหน่วยงานที่มีขีดสมรรถนะสูง
ตัวชี้วัด
- ระดับความสาเร็จในการจัดทารายงานข้อเสนอแนะจากการเข้าร่วมสังเกตุการณ์
การฝึกใช้กาลังทางอากาศ และการฝึก ร่วม/ผสม
ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด - ๓ เรื่อง
แบบของตัวชี้วัด
- เชิงปริมาณ
คาอธิบายตัวชี้วัด หรือ - คิดจากความสาเร็จของ ศกอ.ในการทารายงานข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการฝึกใช้กาลัง
สูตรการคานวณ
ทางอากาศ และการฝึก ร่วม/ผสม
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน
ปี ๖๕
- ทารายงานข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการฝึก
ใช้กาลังทางอากาศ และการฝึก ร่วม/ผสม

งบประมาณ
ปี ๖๕
งป.ปกติ

ผู้รับผิดชอบ
- รร.กยอ.ศกอ.

การ
ประสานงาน
ยก.ทอ.

ห้วงเวลา
สาเร็จ
ต.ค.๖๔
ถึง
ก.ย.๖๕

๑๐.๗ มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา เป้าประสงค์ : LP2
สร้างภูมิคุ้มกันเข้มแข็งให้กับกาลังพลและครอบครัวให้ห่างไกลยาเสพติด
ตัวชี้วัด
- ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ
หน่วย
ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด - ๔ งาน
แบบของตัวชี้วัด
- เชิงปริมาณ
คาอธิบายตัวชี้วัด หรือ - พิจารณาจากความสาเร็จของจัดทารายงานผลการดาเนินกิจกรรมตามแผนงานด้าน
สูตรการคานวณ
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ครบตามแผนงานที่ได้กาหนดไว้
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน
งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ
การ
ปี ๖๕
ปี ๖๕
ประสานงาน
- คณก.ศป.ปส.
ยก.ทอ.
- โครงการสุ่มตรวจหาสารเสพติดกาลังพล
๗,๙๐๐
ศกอ.
ศกอ.
- โครงการสาบานตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
ศกอ.
- โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันปัญหา
ยาเสพติดของ ศกอ.
- โครงการปรับปรุงและพัฒนาการ
ดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ศกอ.

ห้วงเวลา
สาเร็จ
ต.ค.๖๔
ถึง
ก.ย.๖๕

๑๖
๑๐.๘ มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา เป้าประสงค์ : LP3
สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด
- ความสาเร็จของการดาเนินการพัฒนาภาษาอังกฤษของกาลังพล ศกอ.
ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด - ๑ ครั้ง
แบบของตัวชี้วัด
- เชิงปริมาณ
คาอธิบายตัวชี้วัด หรือ - พิจารณาจากจานวนครั้งในการส่งกาลังพลของ ศกอ.เข้าอบรมโครงการพัฒนา
สูตรการคานวณ
ภาษาอังกฤษ
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน
ปี ๖๕
- ส่งกาลังพลของ ศกอ.เข้าอบรมการ
พัฒนาภาษาอังกฤษ

งบประมาณ
ปี ๖๕
งป.ปกติ

ผู้รับผิดชอบ
- คณก.พัฒนา
ภาษาอังกฤษของ
กาลังพล ศกอ.

การ
ประสานงาน
ยศ.ทอ.

ห้วงเวลา
สาเร็จ
ต.ค.๖๔
ถึง
ก.ย.๖๕

๑๐.๙ มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา เป้าประสงค์ : LP4
สร้าง ศกอ.ให้เป็นคลังแห่งความรู้ด้านการยุทธทางอากาศ
ตัวชี้วัด
- จานวนองค์ความรู้ที่จัดเก็บ
ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด - ๑ องค์ความรู้
แบบของตัวชี้วัด
- เชิงปริมาณ
คาอธิบายตัวชี้วัด หรือ - พิจารณาจากจานวนองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ หลักนิยม ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี การใช้
สูตรการคานวณ
กาลังทางอากาศ ในระดับโลก ภูมิภาค และรอบบ้าน ที่ได้จัดเก็บบนเว็บไซด์ ศกอ.
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน
ปี ๖๕
- รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ หลักนิยม
ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี การใช้กาลังทาง
อากาศ ในระดับโลก ภูมิภาค และรอบ
บ้าน

งบประมาณ
ปี ๖๕
งป.ปกติ

ผู้รับผิดชอบ
นขต.ศกอ.

การ
ประสานงาน
ขว.ทอ.

ห้วงเวลา
สาเร็จ
ต.ค.๖๔
ถึง
ก.ย.๖๕

๑๗
๑๐.๑๐ มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา เป้าประสงค์ : LP5
ยกระดับความรู้ด้านอาเซียน
ตัวชี้วัด
- รายงานผลการจัดอบรมความรู้ด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน
ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด - ๑ ครั้ง
แบบของตัวชี้วัด
- เชิงปริมาณ
คาอธิบายตัวชี้วัด หรือ - พิจารณาจากความสาเร็จของจัดทารายงานผลการจัดอบรมความรู้ ความมั่นคงใน
สูตรการคานวณ
กรอบอาเซียน
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน
ปี ๖๕
- จัดอบรมให้ความรู้กาลังพล ศกอ.ด้าน
ความมั่นคงในกรอบอาเซียน

งบประมาณ
ปี ๖๕
๓๔,๖๐๐

ผู้รับผิดชอบ
- กยศ.ศกอ.

การ
ประสานงาน
ยก.ทอ.

ห้วงเวลา
สาเร็จ
ต.ค.๖๔
ถึง
ก.ย.๖๕

๑๐.๑๑ งานประจาอื่น ๆ วัตถุประสงค์ : R1
รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน และข้อขัดข้องของหน่วย เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนา และ
เผยแพร่ยุทธศาสตร์ หลักนิยม การปฏิบัติการทางอากาศ
ตัวชี้วัด
- จานวนหน่วยที่เดินทางไปรวบรวมข้อมูล
ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด - ๔ หน่วย
แบบของตัวชี้วัด
- เชิงปริมาณ
คาอธิบายตัวชี้วัด หรือ - พิจารณาจากรายงานผล การเดินทางไปรวบรวมข้อมูลแต่ละกองบิน
สูตรการคานวณ
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน
ปี ๖๕
- การเดินทางไปรวบรวมข้อมูลกองบิน
๔/๗/๒๑/๒๓

งบประมาณ
ปี ๖๕
งป.ปกติ

ผู้รับผิดชอบ
- กยศ.ศกอ.

การ
ประสานงาน
บก.ทอ.

ห้วงเวลา
สาเร็จ
ต.ค.๖๔
ถึง
ก.ย.๖๕

๑๘
๑๐.๑๒ งานประจาอื่น ๆ วัตถุประสงค์ : R2
จัดทาคู่มือการเรียนการสอนการปฏิบัติการทางอากาศ
ตัวชี้วัด
- จานวนคู่มือการเรียนการสอนการปฏิบัติการทางอากาศ
ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด - ๑๐๐ เล่ม
แบบของตัวชี้วัด
- เชิงปริมาณ
คาอธิบายตัวชี้วัด หรือ - พิจารณาจากผลการจัดทาคู่มือการเรียนการสอนการปฏิบัติการทางอากาศ
สูตรการคานวณ
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน
ปี ๖๕
- การจัดพิมพ์คู่มือการเรียนการสอน
การปฏิบัติการทางอากาศ

งบประมาณ
ปี ๖๕
งป.ยก.ทอ.

ผู้รับผิดชอบ
- รร.กยอ.ศกอ.

การ
ประสานงาน
ยก.ทอ.

ห้วงเวลา
สาเร็จ
ต.ค.๖๔
ถึง
ก.ย.๖๕

การ
ประสานงาน
ยก.ทอ.

ห้วงเวลา
สาเร็จ
ต.ค.๖๔
ถึง
ก.ย.๖๕

๑๐.๑๓ งานประจาอื่น ๆ วัตถุประสงค์ : R3
จัดทาตาราการยุทธทางอากาศ
ตัวชี้วัด
- จานวนตาราการยุทธทางอากาศ
ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด - ๑๓ วิชา/คน
แบบของตัวชี้วัด
- เชิงปริมาณ
คาอธิบายตัวชี้วัด หรือ - พิจารณาจากผลการจัดทาตาราการยุทธทางอากาศ
สูตรการคานวณ
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน
ปี ๖๕
- จัดพิมพ์ตาราตามหลักสูตรที่ รร.
กยอ.ศกอ. กาหนดและเสนอให้ ยก.
ทอ.

งบประมาณ
ปี ๖๕
งป.ยก.ทอ.

ผู้รับผิดชอบ
- รร.กยอ.ศกอ.

๑๙
๑๐.๑๔ งานประจาอื่น ๆ วัตถุประสงค์ : R4
จัดหาโปรแกรม JMEM Weaponeering System (JWS)
ตัวชี้วัด
- จานวนโปรแกรมที่จัดหา
ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด - ๒ โปรแกรม
แบบของตัวชี้วัด
- เชิงปริมาณ
คาอธิบายตัวชี้วัด หรือ - พิจารณาจากผลการจัดหาโปรแกรม JMEM Weaponeering System (JWS)
สูตรการคานวณ
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน
ปี ๖๕
- ส่งหนังสือถึง กบ.ทอ. ในการจัดซื้อ
โปรแกรม

งบประมาณ
ปี ๖๕
งป.ยก.ทอ.

ผู้รับผิดชอบ
- รร.กยอ.ศกอ.



การ
ประสานงาน
ยก.ทอ.
กบ.ทอ.

ห้วงเวลา
สาเร็จ
ต.ค.๖๔
ถึง
ก.ย.๖๕

๒๐

ภาคผนวก
ผนวก ๑ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกและภายใน
๑.๑ โอกาส
- ที่ตั้งอยู่ใน บน.๑ มีพื้นที่การฝึก
- มีผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ให้การสนับสนุน
- การค้นคว้าข้อมูลจากสื่อต่างๆ สามารถทาได้ง่าย หลากหลาย และรวดเร็ว
๑.๒ อุปสรรค
- งบประมาณมีจากัดและการเบิกจ่ายงบประมาณไม่สามารถกระทาได้ด้วยตัวเอง
- การรวบรวมข้อมูลที่จาเป็นต้องอาศัยหน่วยงานอื่น
๑.๓ จุดแข็ง
- มีการจัดตั้ง รร.กยอ.ศกอ. (คาสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ลับ ที่ ๑๑๑/๖๓ ลง ๖ ส.ค.๖๓ เรื่อง แก้ไข
อัตรากองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒ (ครั้งที่ ๑๐๗)
- มีความสามารถในการจัดทาวารสารการสงครามทางอากาศ
- มีนักบินขับไล่/โจมตี เข้ามาบรรจุในหน่วย
- ผบช.มีนโยบายชัดเจนในการปฏิบัติงาน
- กาลังพลมีความสามารถหลายด้าน สามารถนาความรู้มาประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์
๑.๔ จุดอ่อน
- ตามโครงสร้างการจัด มีอัตรากาลังพลน้อย
- โครงสร้างอัตราไม่ครบตามสายวิทยาการ
- มีงานมอบหมายจานวนมาก

๒๑

ปัจจัยภายใน
Internal Factor

-p

ปัจจัยภายนอก
External Factor
โอกาส (O)
1. ที่ตั้งอยู่ใน บน.๑ มีพื้นที่การฝึก
2. มีผู้บังคับบัญชาชั้นสูง ให้การสนับสนุน
3. การค้นคว้าข้อมูลจากสื่อต่างๆ สามารถทาได้ง่าย

หลากหลาย และรวดเร็ว

อุปสรรค (T)
1. งบประมาณมีจากัดและการเบิกจ่ายงบประมาณไม่

สามารถกระทาได้ด้วยตัวเอง
2. การรวบรวมข้อมูลที่จาเป็นต้องอาศัยหน่วยงานอื่น

จุดแข็ง (S)
1. มีการจัดตั้ง รร.กยอ.ศกอ. (คาสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ลับ ที่ ๑๑๑/๖๓
ลง ๖ ส.ค.๖๓ เรื่อง แก้ไขอัตรากองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒ (ครั้งที่
๑๐๗)
2. มีความสามารถในการจัดทาวารสารการสงครามทางอากาศ
3. มีนักบินขับไล่/โจมตี เข้ามาบรรจุในหน่วย
4. ผบช.มีนโยบายชัดเจนในการปฏิบัติงาน
5. กาลังพลมีความสามารถหลายด้าน สามารถนาความรู้มา
ประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์

จุดอ่อน (w)

SO (นาจุดแข็งมาสร้างความได้เปรียบจากโอกาส)
S1O1 ขอรับการสนับสนุน พื้นที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์จาก บน.๑
เพื่อใช้ในการฝึก นักบิน ตามหลักสูตรของ รร.กยอ.ศกอ.
S2O3 ค้นคว้าข้อมูลจากสื่อต่างๆ เพื่อนามาปรับใช้ในการจัดทา
วารสารฯ

WO (ปรับปรุง/ส่งเสริม)
W1,W2O2 เสนอ ผบช. ขอปรับโครงสร้างหน่วย เพื่อเพิ่มจานวน
กาลังพลให้เพียงพอสาหรับสนับสนุนภารกิจที่เพิ่มขึ้น และตรงสาย
วิทยาการ

ST (จุดแข็งหลีกเลี่ยงอุปสรรค)
S4T1 จัดทาแผนงาน เสนอ ผบช. เพื่อขอ งป. ให้เพียงพอต่อ
ภารกิจของ รร.กยอ.ศกอ.
S5T2 ส่งข้าราชการ ศกอ.เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอก ทอ. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านยุทธศาสตร์ และ
หลักนิยมการใช้กาลังทางอากาศ

WT (ลดจุดอ่อน/หลีกเลี่ยงอุปสรรค)
W3T1 ส่งกาลังพล ศกอ.เข้าอบรมการจัดทางบประมาณเบื้องต้น
ให้สามารถจัดทาแผนเสนอ ผบช.ในการของบประมาณเพิ่มเติม
W2T2 จัดฝึกอบรมกาลังพล ศกอ.ให้มีความสามารถในสาย
วิทยาการอื่นๆ

1. ตามโครงสร้างการจัด มีอัตรากาลังพลน้อย
2. โครงสร้างอัตราไม่ครบตามสายวิทยาการ
3. มีงานมอบหมายจานวนมาก

๒๒
Grouping
๑. เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการยุทธทาง
อากาศ

กลยุทธ์จาก SWOT
S1O1 ขอรับการสนับสนุน พื้นที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์
จาก บน.๑ เพื่อใช้ในการฝึก นักบิน ตามหลักสูตรของ รร.ก
ยอ.ศกอ.
S4T1 จัดทาแผนงาน เสนอ ผบช. เพื่อขอ งป. ให้เพียงพอ
ต่อภารกิจของ รร.กยอ.ศกอ.
W1,W2O2 เสนอ ผบช. ขอปรับโครงสร้างหน่วย เพื่อเพิ่ม
จานวนกาลังพลให้เพียงพอสาหรับสนับสนุนภารกิจที่
เพิ่มขึ้น และตรงสายวิทยาการ

๒. เสริมสร้างขีดความสามารถทรัพยากรบุคคล และ S2O3 ค้นคว้าข้อมูลจากสื่อต่างๆ เพื่อนามาปรับใช้ในการ
พฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Human and Behavior) จัดทาวารสารฯ

S5T2 ส่งข้าราชการ ศกอ.เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ทอ. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้าน
ยุทธศาสตร์ และหลักนิยมการใช้กาลังทางอากาศ
W3T1 ส่งกาลังพล ศกอ.เข้าอบรมการจัดทางบประมาณ
เบื้องต้น ให้สามารถจัดทาแผนเสนอ ผบช.ในการขอ
งบประมาณเพิ่มเติม
W2T2 จัดฝึกอบรมกาลังพล ศกอ.ให้มีความสามารถในสาย
วิทยาการอื่นๆ

๒๓
ผนวก ๒ คาถามและคาตอบเพื่อเริ่มต้นบูรณาการการพัฒนา
๒.๑ การกาหนดระบบงานหรือกระบวนการทางานหลัก
คาถาม จากแผนปฏิบัติราชการ และเป้าประสงค์ของหน่วย (ยกตัวอย่าง ๑ เป้าประสงค์)
ระบบงานหรือกระบวนการทางานที่สาคัญของหน่วย คืออะไร? (ยกตัวอย่าง ๑ ระบบงานหรือกระบวนการ
ทางานหลัก)
คาตอบ
เป้าประสงค์ SP2 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจในเรื่องกาลังทางอากาศ การสงครามทางอากาศ
หลักนิยมแนวความคิดทางยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี รวมทั้งนวัตกรรมเทคโนโลยีด้านการบิน และการใช้อาวุธ
ทางอากาศ
กระบวนการทางานหลัก คือ การจัดทาวารสารการสงครามทางอากาศในทุกไตรมาส ๆ ละ ๑ ฉบับ
จานวน ๔ ฉบับ (ฉบับละ ๑๓๐ เล่ม)
๒.๒ การกาหนดความเสี่ยง
คาถาม จากข้อ ๒.๑ ความเสี่ยงที่ทาให้ไม่บรรลุเป้าประสงค์นั้น คืออะไร? (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ :
Strategic Risk) ความเสี่ยงที่ทาให้ระบบงานหรือกระบวนการทางานไม่บรรลุผลสาเร็จ คืออะไร?
(ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน: Operational Risk)
คาตอบ
ความเสี่ยงที่ทาให้ไม่บรรลุเป้าประสงค์นั้น คือ การจัดทาวารสารการสงครามทางอากาศในทุ ก
ไตรมาส ๆ ละ ๑ ฉบับ จานวน ๔ ฉบับ (ฉบับละ ๑๓๐ เล่ม) ไม่สาเร็จตามไตรมาส
ความเสี่ยงที่ทาให้ระบบงานหรือกระบวนการทางานไม่บรรลุผลสาเร็จ คือ ๑) ได้รับการสนับสนุน
บทความจากหน่วยภายใน และภายนอก ศกอ.ไม่เพียงพอ ๒) การเขียน/แปล บทความทั้งภายในและ
ภายนอก ศกอ.ขาดความถูกต้องสมบูรณ์ ทาให้เกิดความล่าช้าในการจัดรูปเล่ม
๒.๓ การกาหนดเครือข่าย
คาถาม จากกระบวนการทางานข้อ ๒.๑ ใครเป็นผู้รับบริการ (Customer), ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholders), ผู้ร่วมทางาน (Strategic Partner), ผู้ส่งนาเข้า (Suppliers), ผู้วางและรักษากฎ ระเบียบ
ข้อกาหนดสาคัญที่เกี่ยวข้อง (Regulators) และผู้รับผลกระทบ? หน่วยมีช่องทางการติดต่อ สื่อสาร และ
กิจกรรมร่วมกันอย่างไร?
คาตอบ
รายการ
ผู้รับบริการ (Customer)
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
(Stakeholders)
ผู้ร่วมทางาน (Strategic
Partner)

หน่วยงาน

ช่องทางการติดต่อสื่อสาร
นขต.ทอ.
การประชุม และไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ทอ.
นขต.ศกอ., นขต.ทอ., บก.ทอ.และ การประชุม/ระเบียบ/คาสั่งที่
ผู้บังคับบัญชา ทอ.
เกี่ยวข้อง
นขต.ศกอ., บน.๑, โรงพิมพ์
การประชุม/ระเบียบ/คาสั่งที่
เกี่ยวข้อง

๒๔
ผู้ส่งนาเข้า (Suppliers)
ผู้วางและรักษากฎระเบียบ
ข้อกาหนดสาคัญที่เกี่ยวข้อง
(Regulators)
ผู้รับผลกระทบ

นขต.ศกอ., คณก.จัดทาวารสารการ
สงครามทางอากาศ
กองทัพอากาศ

การประชุม/ระเบียบ/คาสั่งที่
เกี่ยวข้อง
คู่มือ ทอ.ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๒

นขต.ศกอ., นขต.ทอ., บก.ทอ.และ
ผู้บังคับบัญชา ทอ.

การประชุม/ระเบียบ/คาสั่งที่
เกี่ยวข้อง

๒.๔ การกาหนดฐานข้อมูล
คาถาม จากกระบวนการทางานข้อ ๒.๑ หน่วยใช้ข้อมูลสาคัญในการปฏิบัติงาน อะไรบ้าง? ข้อมูลนั้น
จัดเก็บอยู่ที่ไหน? ในรูปแบบใด? จะนามาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร?
คาตอบ
ข้อมูลที่สาคัญ
สถานที่จัดเก็บ
บทความต่าง ๆ เกี่ยวกับการ ห้องสมุด ศกอ.
สงครามทางอากาศ

รูปแบบ
เอกสาร/หนังสือ

การนาไปใช้ประโยชน์
คณก.จัดทาวารสารใช้
ค้นคว้าหาบทความเพื่อ
จัดทาวารสาร

๒.๕ การกาหนดความรู้
คาถาม จากกระบวนการทางานข้อ ๒.๑ หน่วยใช้ความรู้ในการปฏิบัติงาน อะไรบ้าง? (ความรู้ที่ต้องการ)
ความรู้นั้นอยู่ที่ไหน? อยู่กับใคร? จัดเก็บอย่างไร? นาออกมาถ่ายทอดสู่คนอื่น ๆ อย่างไร?
คาตอบ
ความรู้ในการ
ความรู้นั้นอยู่ที่ไหน
ปฏิบัติงาน (ความรู้ที่
ต้องการ)
ความสามารถในการ
เขียนและการแปล
บทความบทความ
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
สงครามทางอากาศ

- ผู้ที่มี
ประสบการณ์ใน
การจัดทาวารสาร
สื่อสิ่งพิมพ์
- ตารา สื่อ และ
เอกสารต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง

อยู่กับใคร

จัดเก็บอย่างไร

- คณก.จัดทา
วารสารฯ และผู้ที่มี
ประสบการณ์ใน
การจัดทาวารสาร
สื่อสิ่งพิมพ์

- จัดพิมพ์เป็น
เอกสารคู่มือ
จัดเก็บในห้อง
สมุด ศกอ.
- เก็บไว้ในข้อมูล
กลาง ศกอ.

นาออกมา
ถ่ายทอด
สู่คนอื่น ๆ
อย่างไร
- เปิดให้ใช้
บริการห้อง สมุด
ศกอ.
- นาจากข้อมูล
กลางไปเผยแพร่
- จัดฝึกอบรมให้
ความรู้

๒๕
ผนวก ๓ สรุปความต้องการงบประมาณ ปี ๖๕
รายการ
งบซ่อมแซมอาคารสถานที่ (ซ่อมเฉพาะกิจ)
-

งบประมาณปี ๖๕ (บาท)
-

งบซ่อมปรับปรุง
- ปรับปรุงอาคารหมายเลข 3001 (เรือนแถวพักอาศัยมาตรฐาน) ศกอ.ที่ บน.๑ จานวน ๑ งาน
งบก่อสร้าง
- สร้างหลังคาคลุมลานจอดรถบริเวณ ศกอ.ที่ บน.๑ จานวน ๑ งาน

๒,๗๖๖,๔๐๐

๕๖๒,๙๐๐

งบครุภัณฑ์
-

-

งบคลังใหญ่ (เฉพาะหน่วยคลังใหญ่)
-

-

งบโครงการ
- ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน
รวมงบประมาณ ปี ๖๕

๓๔,๖๐๐
๓,๓๖๓,๙๐๐

๒๖
ผนวก ๔ การตรวจสอบความครบถ้วนของดาเนินการ
ขั้นตอนการดาเนินการ
- การนาแผนปฏิบัติราชการฯ ไปจัดทาคาของบประมาณ
- การส่งแผนปฏิบัติราชการฯ ให้ ยก.ทอ., สพร.ทอ.
- การปรับแผนปฏิบัติราชการฯ หรือปรับตัวชี้วัดหลังจากหน่วยได้
รับงบประมาณ
- การนาแผนปฏิบัติราชการฯ ไปจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ
ของ นขต.ทอ.ประจาปี ๖๕
- การกาหนดผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดและแผนงาน/กิจกรรม/
โครงการ/โครงงาน
- การสื่อสารแผนปฏิบัติราชการฯ สู่บุคลากรในองค์การ (ทุกกลุ่ม)
- ผู้รับผิดชอบกาหนดแผนงาน/แนวทางการปฏิบัติงาน
- กาหนดผู้รับผิดชอบในการบริหารยุทธศาสตร์ของหน่วยตาม
แผนปฏิบัติราชการฯ
- ผู้รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติ รอบ ๖ เดือน
- ผู้รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติ รอบ ๙ เดือน
- ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ ๑๒ เดือน
- บันทึกบทเรียนที่ได้รับจากการจัดทาแผนปฏิบัติราชการฯ
- นาบทเรียนที่ได้รับไปจัดทาแผนปฏิบัติราชการฉบับต่อไป

กาลัง
สาเร็จ
ดาเนินการ แล้ว

/
/
/
/
/
/
/



/
/
/
/
/
/

บันทึกหลักฐานการ
ดาเนินการ

๒๗
ผนวก 5 คาสังแต่
่ งตัง้ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ศกอ.

๒๘
ผนวก ๖ ผลการดาเนินงานด้านการจัดการความรู้ (KM) (พ.ศ.๒๕๖๔)
คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานขับเคลื่อน ศกอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

๒๙
ผนวก ๗ ผลการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง (RM) (พ.ศ.๒๕๖๔)
คาสั่งแต่งตั้งคณะทางานด้านบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ ศกอ.

๓๐
ผลการดาเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง

