
 
 
 
 

 
 

แบบประเมินตนเอง (Self assessment)  
ตามเกณฑก์ารบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (PMQA 4.0) 

ของ นขต.ทอ. 
 

ปี ๒๕๖๓ 
 

 
 

หน่วยงาน กองบิน ๔ 
วันที่ ๑ มี.ค.๖๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑ 
 

คำนำ 

แบบประเมินตนเองด้วยเครื ่องมือการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (PMQA 4.0) ของหน่วยขึ ้นตรง
กองทัพอากาศฉบับนี้ จัดทำเพื่อให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศได้ทบทวนการปฏิบัติงานและบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน
ในช่วงเวลาที่ผ่านมาว่ามีประสิทธิภาพและมีคุณภาพมากน้อยเพียงใด อย่างไร และอยู่ในระดับใด โดยใช้เกณฑ์
ของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (PMQA 4.0) เป็นหลักในการวัดประเมิน 

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นเกณฑ์ที่สามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการดำเนินการของหน่วยงาน 
เพื่อช่วยในการปรับปรุงวิธีการดำเนินการ  ขีดความสามารถ และผลลัพธ์ของหน่วยงาน รวมทั้งใช้เป็นแนวทางในการ
วางแผนและเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้  

ทั้งนี้ การประเมินหน่วยงานด้วยตนเอง เป็นการหาโอกาสในการปรับปรุงซึ่งส่งผลให้หน่วยงานมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง และนำมาจัดทำแผนปรับปรุงหน่วยงานให้มีระดับความสมบูรณ์สูงขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

สารบญั 
 

  หน้า 

๑. ข้อมูลหน่วยงาน ๓ 

๒. ประเมินตนเอง หมวดที่ ๑ การนำองค์กร ๖ 

๓. ประเมินตนเอง หมวดที่ ๒ การวางยุทธศาสตร ์ ๑๕ 

๔. ประเมินตนเอง หมวดที่ ๓ การให้ความสำคญักับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ๒๓ 

๕. ประเมินตนเอง หมวดที่ ๔ การวัด การวิเคราะห์ และจัดการความรู้ ๒๘ 

๖. ประเมินตนเอง หมวดที่ ๕ การมุ่งเน้นบุคลากร ๓๓ 

๗. ประเมินตนเอง หมวดที่ ๖ ระบบปฏิบัติงาน ๓๙ 

๘. ประเมินตนเอง หมวดที่ ๗ ผลลพัธ์ตัวช้ีวัด ๔๖ 

๙. ภาคผนวก อภิธานศัพท ์ ๕๓ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



๓ 
 

การประเมินตนเอง (Self Assessment) 

ข้อมูลหน่วยงาน 
 

หน่วยงาน  กองบิน ๔ 
ชื่อผู้รับผิดชอบ  น.อ.นพนันท์  เมืองมีศร ี   โทร. ๐๘ ๘๒๔๔ ๕๙๙๖ 
เลขาฯ  น.ท.ณัฐพล  ม่วงเรือง    โทร. ๐๘ ๒๓๔๒ ๗๔๒๖ 

 

วิสัยทัศน์ 
กองบินที่ปฏิบัติภารกิจด้วยการใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางอย่างมีประสิทธิภาพ (An Effective Network 

Centric Air Base) 

พันธกิจ/หน้าที่ของหน่วย (อ้างอิง ขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าทีท่ี่สำคัญ จากเอกสารการจัดส่วนราชการ
กองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒ (อัตรา ทอ.๕๒))  
 ๑. เตรียมกำลังใหพ้ร้อมรบ และสนับสนุนการปฏิบัติการทางอากาศ  
 ๒. ปฏิบัติการใช้กำลังตามอำนาจหน้าที่ของกองทัพอากาศ 
  โดยมีกิจกรรมหลัก ได้แก่ การปฏิบัติการบิน การป้องกันที่ตั ้งทางทหาร การซ่อมบำรุงอากาศยาน 
ระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ และสรรพาวุธ รวมทั้งการสนับสนุนการบินของ บน.๔ ในส่วนของกิจกรรมสนับสนุน 
ได้แก่ การบริหารทั่วไป การปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ การส่งกำลังบำรุง การเงิน งบประมาณ และสวัสดิการ 
การรักษาความปลอดภัยและควบคุมการปฏิบัติตามระเบียบ 

จำนวนบุคลากร 
  นายทหารสัญญาบัตร  ๓๒๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๑๓ 
  นายทหารประทวน         ๑,๐๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๒๑ 
  ลูกจ้างประจำ     ๑๗ คน  คิดเป็นร้อยละ   ๐.๖๙ 
  พนักงานราชการ   ๑๔๕ คน  คิดเป็นร้อยละ   ๕.๘๘ 
  ลูกจ้างช่ัวคราว     ๒๗ คน  คิดเป็นร้อยละ   ๑.๐๙ 
  จ.ต.กองประจำการ    ๑๕ คน  คิดเป็นร้อยละ   ๐.๖๑ 
  ทหารกองประจำการ  ๙๒๓ คน  คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๔๐ 
     รวม   ๒,๔๖๘ คน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

ผู้รับบริการที่สำคัญของหนว่ย 

ผู้รับบริการ คุณภาพงานทีใ่ห้กับผู้รับบรกิาร 

๑. ประชาชน - มีความมั่นคงปลอดภัยจากการปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศ 

- ให้การช่วยเหลือ และบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติในพื้นที่รับผิดชอบของ 
บน.๔ ได้อย่างรวดเร็ว และทันเวลา สามารถลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

- สร้างการรับรู้ เข้าใจ และเชื่อมั่นศรัทธาต่อสถานบันหลักของชาติ และ ทอ.ผ่านงาน
ด้านกิจการพลเรือน เช่น กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ การสร้างความ
ปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน การออกหน่วยมิตร
ประชา เป็นต้น 

๒. ฝูง.๑๐๒ บน.๑ 

    ฝูง.๑๐๓ บน.๑ 

    ฝูง.๔๐๓ บน.๔ 

    ฝูง.๗๐๑ บน.๗ 

    ฝูง.๒๑๑ บน.๒๑ 

- บน.๔ (ฝูง.๔๐๑ บน.๔) ผลิตนักบินขับไล่/โจมตี ขั ้นต้น ให้กับฝูงบินขับไล่
สมรรถนะสูงของ ทอ. โดย นบ.ดังกล่าวมีความรู้และทักษะการบินทางยุทธวิธี 
ขั้นพื้นฐาน ทั้งภารกิจ Air to Air และ Air to Ground สามารถพัฒนาต่อยอดกับ 
บ.สมรรถนะสูงต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/พันธมิตร/เครือข่าย 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย/
พันธมิตร/เครอืข่าย 

สิ่งที่ดำเนินการร่วมกัน 

๑ .  นขต .ทอ . ไ ด ้ แ ก ่  
กพ .ทอ., ขว.ทอ., ยก.
ทอ., กบ.ทอ., กร.ทอ., 
ทสส.ทอ., ชอ., สอ.ทอ., 
สพ.ทอ., อย., ยศ.ทอ., 
คปอ., ศปก.ทอ. เป็นต้น 

 

สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของกองบิน เช่น กำหนดแนวทาง/นโยบายการปฏิบัติ
ต่าง ๆ, การสนับสนุนการซ่อมบำรุงอากาศยาน, การบริการจราจรทางอากาศ,   
การส่งกำลังบำรุง เป็นต้น โดยการประชุมร่วมกัน และรายงานผลการดำเนินงาน
ของสายวิทยาการตามวงรอบที่กำหนด 

๒. หน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ 
ส น ง . จ ว . น ค ร ส ว ร ร ค์ , 
สนง.จว.ชัยนาท., มทบ.๓๑, 
อ บ ต . ต า ค ลี ,  ป ภ .
นครสวรรค์, ชัยนาท 

- ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, โครงการจิตอาสา 
พระราชทาน 

- การถวายความปลอดภัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภารกิจรับเสด็จพระบรม
วงศานุวงศ ์

- ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ 

 



๕ 
 

๓ . นขต.บน.๔ ได ้แก่  
ผกพ.ฯ, ผขว.ฯ, ผยก.ฯ, 
ผกบ.ฯ, ผกร.ฯ, ฝทสส.ฯ, 
ฝูงบิน, พัน.อย.ฯ, กทน.ฯ, 
ผนบ.ฯ, ผชย.ฯ เป็นต้น 

มีการประชุมร่วมระหว่าง นขต.บน.๔ และปฏิบัติงานโดยยึดแผน, ระเบียบ, คำสั่ง 
และคู่มือ เพื่อขับเคลื่อน บน.๔ ให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
สามารถลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน และแก้ไขข้อขัดข้องได้อย่างทันเวลา 
โดยปฏิบัติงานตามแผนต่าง ๆ ของ บน.๔ เช่น แผนปฏิบัติราชการ, แผนเฉลิม
อากาศ บน.๔, แผนทะยานพิฆาต บน.๔, คู่มือจัดการฝึกความพร้อมปฏิบัติการ บน.๔ 

  

  



๖ 
 

หมวด ๑ การนำองค์การ 

 จุดประสงค์ เพื่อให้ระบบการนำองค์การของส่วนราชการมุ่งเน้นสัมฤทธิ์ผล และสร้างความยั่งยืนให้กับองค์การ 
โดยส่วนราชการกำหนดวิสัยทัศน์และแผนยุทธศาสตร์ที่นำไปสู่การบรรลุพันธกิจและสอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ 
กำหนดนโยบายในการกำกับดูแลที่มีประสิทธิผลในเรื่องการป้องกันทุจริต  และการสร้างความโปร่งใส 
สร้างสภาพแวดล้อมภายในที่มุ่งเน้นการบรรลุผลสัมฤทธิ์ของส่วนราชการ ส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรม และการแก้ไขปัญหา
ร่วมกับเครือข่าย ติดตามประเมินผลการดำเนินการของส่วนราชการและผลกระทบที่เกิดขึ้น ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
อย่างต่อเนื่องและทันการณ์ (ด้วยกลไกของเทคโนโลยีดิจิทัล) โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและมุ่งเน้นให้เกิดผล
ลัพธ์ที่นำไปสู่การพัฒนาประเทศตามทิศทางยุทธศาสตร์   

๑.๑ ระบบการนำองค์การของหน่วย ได้สร้างองค์การทีย่ั่งยืน 
 ๑.๑.๑ หัวหน้าหน่วยกำหนดทิศทางในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (ด้านเศรษฐกิจ/สังคม/
สาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม) โดยมีการดำเนินการโดยมีรายละเอียด ดังนี้  

 ด้านเศรษฐกิจ คือ จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กองบิน ๔ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ 
สำหรับเกษตรกรรม สร้างรายได้เสริมให้แก่ข้าราชการ และจัดทำตลาดนัดสวัสดิการ กองบิน ๔ และร้านค้าขายอาหาร
ภายใน เพื่อให้ข้าราชการ และครอบครัวมีพื้นที่สำหรับการค้าขายบริเวณหน้ากองบิน เป็นการสร้างรายได้อีกช่องทางหนึ่ง 
นอกจากนี้ กองบิน ๔ มีโครงการก่อสร้างต่าง ๆ เพือ่รองรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทำให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่มากขึ้น 

 ด้านสังคม คือ จัดตั้งศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔ มีหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติในเขต
พื้นที่รับผิดชอบของ กองบิน ๔ ได้แก่ อ.ตาคลี และ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ และ อ.สรรพยา อ.วัดสิงห์ อ.มโนรมย์ 
จ.ชัยนาท และมีการจัดการกับปัญหาโรคเอดส์ และโรคระบาดตามฤดูกาล และโรคอุบัติใหม่อย่างจริงจังที่เป็นสาเหตุให้
ประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการลดลง และยังส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจ และสังคมเป็นวงกว้าง 

 ด้านสิ่งแวดล้อม คือ มีระบบบำบัดน้ำเสียของกองบิน การแยกประเภทขยะ การรณรงค์ใช้ถุงผ้าสำหรับ
การซื้อของโดยมีถุงผ้าของกองบินแจกจ่ายให้กับข้าราชการ การไม่ใช้ภาชนะบรรจุอาหารที่ย่อยสลายยาก เช่น กล่องโฟม 
รวมถึงการบำบัดของเหลวที่เป็นสารพิษจากอากาศยาน เช่น น้ำมันหล่อลื่น เชื้อเพลิง ไฮดรอลิก ก่อนการกำจัดทิ้ง 

 ด้านสาธารณสุข คือ รพ.กองบิน กองบิน ๔ ดูแลด้านสุขภาพ การรักษาโรคภัยไข้เจ็บสำหรับข้าราชการ 
รวมถึงให้บริการประชาชนภายนอกอีกด้วย ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากล 
 ๑.๑.๒ ผู้บรหิารกำหนดทิศทางองค์การทีร่องรับพันธกิจปัจจุบัน โดยทิศทางขององค์การ   
 กองบินที่ปฏิบัติภารกิจด้วยการใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางอย่างมีประสิทธิภาพ (An Effective 
Network Centric Air Base) 
 ๑.๑.๓ ผู้บริหารกำหนดทิศทาง เพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
คือ 
  จัดกิจกรรมขับเคลื่อนกองบินให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยจัดการประกวดนวัตกรรมซึ่งอาศัย
เครื่องมือต่าง ๆ เช่น KM, QCC ให้ทุกหน่วยส่งผลงานเข้าประกวด และให้รางวัลแก่ผู้ชนะเพื่อเป็นแรงจูงใจในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น และเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
  การฝึกและทดสอบความพร้อมปฏิบัติการ บน.๔ ตามแนวคิดการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง 
(NCO) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นการฝึกและทดสอบเพื่อเตรียมกำลังทางอากาศ ตามวิสัยทัศน์ของ บน.๔ ที่กล่าวไว้ว่า 
“กองบินที่ปฏิบัติภารกิจด้วยการใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางอย่างมีประสิทธิภาพ (An Effective Network Centric 
Air Base)” โดยมุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรของ บน.๔ มาประกอบกำลังเพื่อฝึกและทดสอบการปฏิบัติการ ที่ผ่านมาได้ทำ
การฝึกมาแล้วจำนวน ๑๐ ครั้ง คือ ใน พ.ศ.๒๕๕๕ จำนวน ๓ ครั้ง พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๒ จำนวนปีละ ๑ ครั้ง โดยแต่ละครั้ง
มีการกำหนดวัตถุประสงค์ในการฝึกฯ แตกต่างกันไป ซึ่งการฝึกและทดสอบใน พ.ศ.๒๕๖๓ มีวัตถุประสงค์ดังนี ้
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  ๑. มุ ่งเน้นการแก้ไขข้อขัดข้องในปีที ่ผ่าน ๆ มา และเป็นการทดสอบความพร้อมปฏิบัติการของ
องค์ประกอบทั้ง ๖ ด้านของแนวคิดการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) 
  ๒. ฝึกบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้เกิดทักษะ ความชำนาญในการปฏิบัติ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ใน
สายงานต่าง ๆ ได้ 
  ๓. นำองค์ความรู้และประสบการณ์ที ่ได้ไปปรับปรุงแนวทางในการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็น
ศูนย์กลาง (NCO) เพื่อให้สอดคล้องกับภัยคุกคามและสภาพแวดล้อม ทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยเฉพาะการป้องภัย
คุกคามรูปแบบใหม่ เช่น การก่อการร้าย การใช้ UAV ประกอบการปฏิบัติการโจมตี, Cyber Attack เป็นต้น 
  ๔. สร้างแนวคิดในการบูรณาการยุทโธปกรณ์ของ บน.๔ เพื่อปฏิบัติตามแนวทางในการปฏิบัติการที่ใช้
เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) 
  ๕. ทดลองใช้งานคู่มือประกอบการฝึกปฏิบัติการ บน.๔ (Wing 4 Integrated Training Manual) เพื่อ
นำผลการทดลองใช้งานไปปรับปรุงคู่มือให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 ๑.๑.๔ ผู้บริหารได้คำนึงถึงผลกระทบต่อสังคม ทั้งเชิงบวก เชิงลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม คือ 
 การกำหนดทิศทางการนาองค์การของ บน.๔ อาศัยหลักการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ โดยการ
ตรวจสอบปัจจัยภายนอกเพื่อวิเคราะห์หาโอกาสและอุปสรรค รวมทั้งตรวจสอบปัจจัยภายในเพื่อวิเคราะห์หาจุดแข็ง
และจุดอ่อน ตามวิธีการ SWOT Analysis เพื่อให้ทราบถึงสถานภาพขององค์กร และกำหนดทิศทางการบริหาร
จัดการของหน่วยงานด้วยการใช้จุดแข็งเพื่อพัฒนาหน่วยในเชิงของการริเริ่มและรับมือกับอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
และใช้โอกาสเพื่อลดจุดอ่อนภายในหน่วย รวมทั้งกำหนดแนวทางเพื ่อหลีกเลี ่ยงภัยคุกคามและการพัฒนา
หน่วยงานเพ่ือลดจุดอ่อนที่มี 

 
 การวิเคราะห์ถึงผลกระทบจากการดำเนินการของหน่วยที่จะเกิดขึ้นต่อสังคม ทั้งเชิงบวก เชิงลบ 
ทั้งทางตรงและทางอ้อม ที่มีต่อทิศทางองค์กร รวมทั้งรายงานผลการปฏิบัติกรณีที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนให้กับ 
ผบช.ระดับสูงทราบ โดย ผบ.บน.๔ และ ผบช.ระดับสูงของกองบินให้ความสำคัญต่อการนำองค์การ โดยใช้การ
ปกครองทางทหาร ระบบอาวุโส และกระบวนการการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับ เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะและนำข้อมูลที่ได้จากการรับฟังความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
มาจัดทำวิสัยทัศน์ ค่านิยม อีกทั้งการจัดทำแผนปฏิบัติราชการในแต่ละปี ซึ่ง หน.นขต.บน.๔ และ จนท.ทุกคนได้
ทบทวน ปรับปรุง พัฒนา การจัดทำแผนปฏิบัติราชการในแต่ละปี เพื่อที่จะสร้างความมั่นใจให้ได้ว่าจะได้ผลลัพธ์
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ของการนำองค์กรที่ต้องการและผลลัพธ์ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่สอดคล้องตามกรอบยุทธศาสตร์ของ 
ทอ.ซึ่งผู้บริหารทุกระดับเป็นผู้สื่อสารวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ระยะสั้นและระยะยาว ค่านิยม และเป้าหมาย 
ผลการดำเนินการไปยังบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคน ทั้งภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกองค์การ โดยเน้นการ
บรรลุผลสำเร็จหรือผลสัมฤทธิ์จากแผนปฏิบัติราชการประจำปีเป็นหลักในการขับเคลื่อนด้วยระบบการสื่อสารแบบ 
๒ ทิศทาง (Two - Way Communication) ซึ่งจะทำให้มั่นใจได้ว่ากำลังพลทุกส่วนรับรู้ เข้าใจในผลลัพธ์หรือ
ผลงานที่ต้องการ และนำไปปฏิบัติตลอดจนให้ความร่วมมืออย่างทั่วถึง ทั้งนี้ การดำเนินตามนโยบาย ผบ.บน.๔ 
จะมีการติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องในการประชุมสรุปผลการปฏิบัติราชการและข้อขัดข้อง และการประชุม
กองบิน และมีการทบทวน/ปรับปรุงแผนงานที่จะเริ่มปีงบประมาณใหม่ สำหรับการขับเคลื่อนงานเฉพาะจะมีการ
จัดตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงาน เช่น คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ บน.๔, คณะทำงานการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม่, คณะอณุกรรมการขับเคลื่อนให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ , คณะทำงานโต๊ะซ่อมบำรุง
อากาศยานเฉพาะแบบ บน.๔ เป็นต้น เป็นผู้ดำเนินการเพื่อเสริมสร้างหรอืสนับสนุนกิจกรรมงานที่ต้องมีการบูรณาการ
หลาย ๆ หน่วยงานเข้าด้วยกัน 
 นอกจากนี้ บน.๔ ได้มีนโยบายมุ่งเน้นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0 เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ประกอบด้วย การสร้างความเข้มแข็งของเครือข่าย/พันธมิตรให้เข้ามา
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของ ทอ. การสร้างการรับรู้ต่อกลุ่มเป้าหมายและการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ ทอ. 
ตัวอย่างเช่น เครือข่ายจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคสังคม และภาคประชาชนต่าง ๆ ในพื้นที่ การใช้สื่อสังคมออนไลน์
และการใช้ประโยชน์จากสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของ ทอ.ไปสู่สายตาประชาชนทั่วไป 
ตลอดจนปรับปรุงวิธีการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของ บน.๔ 
 ผบ.บน.๔ ได้กำหนดจุดเน้นการทำงานในการทำหน้าที่ของฝ่ายอำนวยการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นใน
การปฏิบัติภารกิจของ ทอ.ต่อสาธารณชน โดยดำเนินงานด้านกิจการพลเรือนร่วมกับเครือข่าย นขต.ทอ. เช่น 
โครงการปลูกต้นไม้หนึ่งร้อยล้านต้น, โครงการจิตอาสาพระราชทาน, การบรรเทาสาธารณภัยและช่วยเหลือ
ประชาชน โดยเฉพาะงานปัจจุบัน คือ การประชาสัมพันธ์และสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ก ำลังพลของ บน.๔ 
ครอบครัว และประชาชน การต่อต้านการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เป็นต้น ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่าง 
บน.๔, นขต.ทอ. รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง โดยมีการร่วมประชุมหารือกำหนดแนวทางการ
ดำเนินการดังกล่าวตามห้วงเวลาของกิจกรรมหรือตามสถานการณ์ อีกทั้ง ผบ.บน.๔ ได้เน้นย้ำในเรื่องการเป็น
แบบอย่างที่ดี การเป็นต้นแบบของการเป็นข้าราชการที่ดี ดำรงตนอยู่ในวินัยทหารอย่างเคร่งครัด การนำเครื่องมือ
บริหารต่าง ๆ มาใช้ เช่น PMQA4.0, กิจกรรม 5ส, KM/QCC, การบริหารความเสี่ยง การประชาสัมพันธ์
การดำเนินการต่าง ๆ เชิงรุก เพื่อสร้างความความเข้าใจ เชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนต่อภาพลักษณ์ของกองบิน 
เช่น ออกสำรวจพื้นที่เฝ้าระวังภัยพิบัติ , ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ผ่านช่องทางสื่อสารออนไลน์  เป็นต้น 
และประสานงานกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือภาคทหาร  และประชาชนในการเป็น
ช่องทางหาข่าว สอดส่องดูแลผู้ที่มีพฤติกรรมเป็นภัยคุกคามต่อกองบิน และ ทอ.อันนำมาซึ่งการบูรณาการร่วมกัน
อย่างสมบูรณ์ 
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 ทั้งนี้ การคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมของผู้บริหาร บน.๔ นั้น ได้ปรากฎอยู่ในค่านิยม AIR WG4s 
ซึ่งยึดถือตามค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ (RTAF Core Values) ในหัวข้อ R และ S ดังนี ้
 R - Responsibility ความรับผิดชอบ ความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์การสังคม และประเทศชาติ 
เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจสัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
 S - Selfless ไม่เห็นแก่ตนเอง การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
 ๑.๑.๕ ผู้บริหารกำหนดทิศทาง เพื่อให้เกิดการสร้างวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ 
 จัดทำแผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร กองบิน ๔ สื่อสารถ่ายทอด ประชาสัมพันธ์แผนเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรกองทัพอากาศลงสู่หน่วยปฏิบัติทุกหน่วยในกองบิน ๔ โดยจัดการประชุม อบรม กวดขันวินัย ด้านต่าง ๆ 
เป็นประจำอยู่เสมอ มีขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้  

๑. หัวหน้าหน่วยประกาศเจตนารมณ์ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรกองทัพอากาศลงสู่การปฏิบัติ 
๒. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานรับผิดชอบการเสริมสร้างวัฒนธรรม

องค์กรของหน่วยงาน ด้วยการจัดทำแผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงานพร้อมแนวทางปฏิบัติให้เกิดผลเป็น
รูปธรรม โดยมีความสอดรับกับแนวทางที่กองทัพอากาศกำหนด ทั้งนี้ รายละเอียดการดำเนินงานสามารถเพิ่มเติมได้
ตามความเหมาะสมของบริบทตามธรรมชาติของแต่ละหน่วย 

๓. สื่อสาร ถ่ายทอด ประชาสัมพันธ์แผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรกองทัพอากาศ และแผนการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น รวมถึงกำลังพลทุกคนในหน่วยรับทราบด้วยความ
เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญที่ต้องให้ความร่วมมือในการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ
หน่วยให้สัมฤทธิ์ผล 

 ๓.๑ สร้างช่องทางการสื่อสารให้เกิดการรับรู้รับทราบของกำลังพลหน่วยทุกคนอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม 
โดยใช้สื่อดิจิทัลเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามกำลังความสามารถของแต่ละหน่วย 

 ๓.๒ สร้างความเข้าใจในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยให้กำลังพลทุกระดับ โดยการ
ฝึกอบรม ประชุมชี้แจง การประชุมสัมมนา หรืออาจใช้การสื่อสารผ่านเว็บไซด์ที่สามารถตอบคำถามข้อขัดข้องได้ เป็นต้น 
ที่สามารถสื่อสารได้สองทางเพื่อให้เกิดความเข้าใจ 

 ๓.๓ กระตุ้นการสื่อสารแบบตอกย้ำให้จำฝังใจเพื่อย้ำเตือนให้เกิดการปฏิบัติจนเกิดการตระหนักรู้  
ในการปฏิบัติตามแผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของหน่วย โดยเฉพาะการประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของ
กองทัพอากาศอย่างเคร่งครัด และการมีจิตสำนึกทางสังคมในการให้บริการด้วยการใช้รูปแบบที่หลากหลาย มีความจริงจัง
และต่อเนื่อง 

๔. ฝึกปฏิบัติ โดยให้กำลังพลของทุกหน่วยขึ้นตรงของหน่วยร่วมฝึกปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร 
เพื่อการธำรงวินัย และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วทันสถานการณ์เมื่อมีคำสั่ง อาทิ วินัย ๙ ประการ 
การจดจำเพลงราชสวัสดิ์ ฯลฯ 

 ๔.๑ กำหนดตารางการฝึกปฏิบัติของทุกหน่วยในแต่ละช่วงเวลา เน้นความถี่ในการปฏิบัติ  
อย่างน้อยทุกสัปดาห์หรือมากกว่านั้น รวมถึงการฝึกรวมของทุกหน่วยพร้อมกัน 

 ๔.๒ ตรวจการแต่งกาย ทรงผม เล็บ ท่าทางการแสดงความเคารพ และอื่น ๆ 
 ๔.๓ เฝ้าสังเกตการณ์การประพฤติปฏิบัติตน เช่น การเข้าทำงานตรงเวลาหรือก่อนเวลา การเลิกงาน 

ตรงเวลาหรือหลังเวลาเลิกงานปกติ การขาดลาตามแบบธรรมเนียมปฏิบัติด้วยเหตุผลอันสมควรการลา 
๕. หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงของแต่ละหน่วยตรวจสอบความเรียบร้อย 
๖. การให้บริการผู้มารับบริการด้วยความเป็นมิตร มีใจบริการ และปฏิบัติตามระ เบียบมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานอย่างเท่าเทียม ทั้งกับกำลังพลในกองทัพอากาศและบุคคลภายนอก โดยไม่เลือกปฏิบัต ิ
๗. การสร้างจิตสำนึกทางสังคมในการให้บริการให้เกิดแก่กำลังพลหน่วย 



๑๐ 
 

 ๗.๑ หัวหน้าหน่วย ผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงของหน่วย ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

 ๗.๒ จัดให้มีกิจกรรมเพื่อประโยชนของส่วนรวมในระดับหน่วยขึ้นตรงของหน่วย และระดับ
หน่วยในภาพรวม โดยกำหนดเป็นกิจกรรมย่อยหลาย ๆ กิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคี และการมีส่วนในการ
ดำเนินงานเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 

 ๗.๓ สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมระดับกองทัพอากาศ ทั ้งนี ้ต้องไม่กระทบงานราชการที ่ตน
รับผิดชอบ โดยสามารถแบ่งเวลาในการดำเนินการได้อย่างเหมาะสมจนเกิดประโยชนทั้งงานในหน้าที่ และงานเพื่อ
ส่วนรวมซึ่งจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประชาชนที่มีต่อกองทัพอากาศ 

 ๗.๔ สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมระดับประเทศ เป็นกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ ที่เหล่าทัพ 
สังคม ประชาชนจัดขึ้น โดยพร้อมให้ความร่วมมือเมื่อสามารถกระทำได้โดยตนเองไม่เดือดร้อน 

๘. คณะกรรมการรับผิดชอบงานดังกล่าว ติดตามประเมินผลพฤติกรรมการปฏิบัติตน การเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้นทั้งในเรื่องค่านิยมหลักของกองทัพอากาศและจิตสำนึกทางสังคมในการให้บริการ โดยใช้การประเมินตาม
แบบฟอร์ม Google Form ที่กองทัพอากาศกำหนด และเก็บหลักฐานการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผ่าน Google Drive 
วัฒนธรรมองค์กรของหน่วย 

๙. วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน เปรียบเทียบกำลังพลที่กระทำความผิดกับปีที่ผ่านมา และสรุปรายงาน
ผลการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยนำเรียนหัวหน้าหน่วยรับทราบ พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา 
และส่งให้กรมกำลังพลทหารอากาศตามเวลาที่กำหนด 

๑.๒ การป้องกันทุจริตและสร้างความโปร่งใส  

 ๑.๒.๑ มีการกำหนดนโยบายและสร้างวัฒนธรรมด้านปอ้งกันทุจริตและสร้างความโปร่งใส อยา่งไร  

 จัดทำแผนเสริมสร้างความโปร่งใสเพื่อป้องกันการทุจริต และประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วย
ขึ้นตรงกองบินว่าสามารถปฏิบัติได้ตามแผนหรือไม่ โดยในการตรวจสอบความครบถ้วนของการดำเนินงานป้องกัน
ทุจริตและสร้างความโปร่งใส มีขั้นตอนดังนี ้
 ๑. การนำแผนปฏิบัติราชการฯ ไปจัดทำคำของบประมาณ และส่งแผนปฏิบัติราชการฯ ให้ ยก.ทอ. , 
สพร.ทอ ตรวจสอบ 
 ๒. ปรับแผนปฏบิัติราชการฯ หรือปรับตัวชี้วัดหลังจากหน่วยได้รับงบประมาณ จากนั้นนำแผนปฏิบัติราชการฯ 
ไปจัดทำคำรับรอง การปฏิบัติราชการของ นขต.ทอ.ประจำปี ๖๓ 
 ๓. กำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดและแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน และสื่อสารแผนปฏิบัติราชการฯ 
สู่บุคลากรในองค์การ (ทุกกลุ่ม) 
 ๔. ผู้รับผิดชอบกำหนดแผนงาน/แนวทางการปฏิบัติงาน โดยกำหนดผู้รับผิดชอบในการบริหารยุทธศาสตร์ 
ของหน่วยตามแผนปฏิบัติราชการฯ 
 ๕. ผู้รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติ รอบ ๖ และ ๑๒ เดือน 
  ๖. หน่วยจะต้องได้รับการตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการฯ ในรอบ ๑๒ เดือน
 ๑.๒.๒ หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ หรือมีต้นแบบในด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงานที่สามารถเป็น
ตัวอย่างที่ดีในการดำเนินการได้ คือ 

 มีการตั้งคณะกรรมการสืบสวนและสอบสวนข้าราชการที่กระทำความผิด สอบสวนหาข้อเท็จและปฏิบัติ
ตามระเบียบการลงทัณฑ์ข้าราชการ โดยมีนายทหารพระธรรมนูญเป็นผู้รับผิดชอบ มีแผนดำเนินงานดังนี ้

 ๑. จัดทำช่องทางร้องทุกข์ร้องเรียนแบบออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
 ๒. จัดเก็บองค์ความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใส การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  ใน

การปฏิบัติราชการ 



๑๑ 
 

 ๓. จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ เช่น ประวัติบุคคล กรณีศึกษาต่าง ๆ 
 ๔. กำหนดผู้รับผิดชอบ คือ ผกพ.บก.บน.๔ การดำเนินการตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด กำกับ

ดูแลผลการปฏิบัติ และรายงานผลการดำเนินงาน ตลอดจนวิเคราะห์ ทบทวนการดำเนินการเพื่อปรับปรุงพัฒนา 
 ๕. การบังคับใช้กฎระเบียบอย่างเข้มงวดในการลงโทษผู้กระทำผิด 
 ๖. การมอบรางวัลให้แก่หน่วยงาน/ผู้นำต้นแบบ/บุคคลดีเด่นของกองบินในที่สาธารณะเพื่อส่งเสริมคนดี 
  ซึ่งทุกขั้นตอนของการดำเนินการจะมีการบันทึกหลักฐานการดำเนินการไว้ สามารถตรวจสอบได้

ภายหลัง บทเรียนที่ได้รับจากการตรวจสอบ และการประเมินผลการจัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ หน่วยจะนำไปแก้ไข
ปรับปรุงในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการฉบับต่อไป 
 ๑.๒.๓ มีการนำเทคโนโลยี ดิจิทัลมาใช้ในการติดตามรายงานผลเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตและสร้าง
ความโปร่งใส คือ 
  มีเว็บไซต์กองบิน ๔ ที่ให้สามารถแจ้งข้อมูลข่าวสาร รวมทั้งรับเรียนร้องทุกข์ร้องเรียน และมีการแจ้งข่าว 
การประกวดราคา ราคากลางประจำปี การประกาศเชิญชวน และประกาศผู้ชนะผ่านทางเว็บไซต์ของกองบิน ๔ 
นอกจากนี้ยังมีการรายงานทางการเงินเปิดเผยต่อสาธารณะอีกด้วย 
 

 
 

 ๑.๒.๔ หน่วยมีมาตรการป้องกันการทุจริตในเชิงรุก (Pro-active) คือ 
  จัดทำแผนเสริมสร้างความโปร่งใสเพื ่อป้องกันการทุจริต ใช้กระบวนการตรวจสอบภายใน และนำ
เทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เช่น การใช้ระบบ GFMIS ในการเบิกจ่ายเงิน และการจ่ายเงินให้กับ
ผู้ที่ได้รับสิทธิ์โดยตรงผ่านระบบ KTB Corporate Online 
 

    



๑๒ 
 

 

 ๑.๒.๕ การเปิดเผยผลการดำเนินงาน การบริหารงบประมาณและอื่น ๆ สู่สาธารณะ ผ่านช่องทางใด 
  เว็บไซต์ของกองบิน ๔ (www.wing4.rtaf.mi.th) 
 

 
 
 ๑.๒.๖ หน่วยงานได้รับรางวัลด้านความโปร่งใสจากองค์การภายนอกทั้งในและต่างประเทศ คือ 
  ไม่มี 

๑.๓ การมุ่งเนน้ผลสัมฤทธิ์ผา่นการมีส่วนรว่มจากเครือขา่ยทั้งภายในและภายนอก ดำเนนิการโดย 
 ๑.๓.๑ มีกลไก/แนวทางในการส่งเสริมให้เครือข่ายภายนอก (ภาคเอกชน ประชาชน ท้องถิ่น) เข้ามาร่วม
สร้างนวัตกรรม ได้แก่  

๑.๓.๑.๑ นวัตกรรมการทำงานที่ทำร่วมกับเครือข่าย คือ กลุ่มไลน์ติดต่อสื่อสารกลุ่มงานด้านต่าง 
ๆ ทั้งภายใน และภายนอก ทอ. เช่น กลุ่ม กร.ทอ., นยก./นกฝ.กองบิน, หัวหน้าส่วนราชการ จว., ปภ.
นครสวรรค์ และชัยนาท โครงการเครือข่ายข่าวประชาชนรอบที่ตั้ง บน.๔ (งานด้านการต่อต้านการข่าวกรองเชิง
รุกสนับสนุนการ รปภ.ที่ตั้ง บน.๔), การใช้ระบบ Video Down Link จากอากาศยานเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหา
ไฟป่า และการรายงานการจราจรช่วงวันหยุดยาวตามเทศกาลต่าง ๆ การใช้เทคโนโลยีภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GIS) 
จาก ศปอว.ทอ.ในการวางแผนช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น 

 

http://www.wing4.rtaf.mi.th/


๑๓ 
 

๑.๓.๑.๒ นวัตกรรมการให้บริการที่ทำงานร่วมกับเครือข่าย คือ Line, Twitter, Email, Facebook  
 ๑.๓.๒ มีกลไก/แนวทางที่เอื้อให้เครือข่ายทั้งภายในและภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน โดยมี
กลไก/แนวทาง คือ 
  จัดการฝึกทดสอบการใช้กำลัง บน.๔ เป็นประจำทุกปี ซึ่งการฝึกนี้จะเป็นการทดสอบแผนหลักต่าง ๆ 
ของกองบิน ได้แก่ แผนป้องกันภัยทางอากาศ แผนป้องกันฐานบิน แผนบรรเทาสาธารณภัย เป็นต้น โดยที่ นขต.
บน.๔ มีส่วนร่วมในแผนต่าง ๆ เหล่านี้ทั ้งหมด ทั้งส่วนกำลังรบ และส่วนสนับสนุน นอกจากนี้ ยังได้ มีการเชิญ
ผู้เชี่ยวชาญทั้งภายในและภายนอก ทอ.มาร่วมสังเกตการณ์ และประเมินผลการฝึกอีกด้วย 
  นอกจากนี้ ผกร.บก.บน.๔ เป็นกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในงานพัฒนาประเทศและมีศูนย์บรรเทาสา
ธารณภัยกองบิน ๔ (ศบภ.บน.๔) เป็นหลักในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติต่าง ๆ มีการออกหน่วยมิตร
ประชา บน.๔ ร่วมกับท้องถิ่น, และให้ความช่วยเหลือเมื่อประชาชนเดือดร้อน เช่น ให้การสนับสนุนสิ่งของก่อสร้าง
บ้านเรือนประชาชนผู้ด้อยโอกาส, การบริจาคผ้าห่ม ถุงยังชีพแก้ภัยหนาว เป็นต้น รวมทั้งมีกระบวนการให้เครือข่าย
ทุกภาคส่วนมีโอกาสในการรับรู้ร่วมในกระบวนการตัดสินใจในงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การประชุมร่วมกับส่วนราชการใน
จังหวัดนครสวรรค์เป็นประจำทุกเดือน, การประชุมสภากาแฟยามเช้าระหว่างหัวหน้าส่วนราชการ, การแก้ไขปัญหา
ภัยแล้งของชุมชนในโครงการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิต เป็นการดำเนินงานที่ส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของชุมชน มุ่งการประสานพัฒนาและบริการร่วมกันทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
 ๑.๓.๓ มีการสร้างนวัตกรรมเชิงนโยบายโดยมีเครือข่ายภายนอกร่วมดำเนินการ คือ  
  การจัดทำแผนต่าง ๆ เช่น แผนบรรเทาสาธารณภัย แผนป้องกันที่ตั้ง แผนรักษาความมั่นคงปลอดภัย
เทคโนโลยีสารสนเทศ กองบิน ๔ ได้มีการนำแผนที่เกี่ยวข้องของหน่วยเหนือมากำหนดแนวทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
ขีดความสามารถ และทรัพยากรที่มีอยู่ 
  นโยบายนั้น คือ การจัดทำแผน/ระเบียบ/คำสั่ง/ข้อบังคับของ นขต.บน.๔ รองรับแผนต่าง ๆ ของหน่วยเหนือ 
เพื่อให้ผู้ปฏิบัติเข้าใจ และสามารถนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง 
 ๑.๓.๔ มีแนวทางสื่อสาร/สร้างสภาพแวดล้อมที่กระตุ้นในบุคลากรมีส่วนร่วม มีความมุ่งมั่น ตั้งใจให้เกิด
การทำงานอย่างสัมฤทธิ์ผล คือ 
  ใช้แนวทางการสื่อสารแบบ Two-Way Communication โดยจัดให้มีการประชุมต่าง ๆ เช่น การประชุม 
ข้อขัดข้องเป็นประจำทุกสัปดาห์ การประชุมกองบินเป็นประจำทุกเดือน การประชุมนิรภัยการบินและภาคพ้ืน เป็นต้น 
เพื่อถ่ายทอดนโยบายจากบนลงล่าง และให้ผู้ปฏิบัติสามารถชี้แจงปัญหาข้อขัดข้องให้ ผบช.ทราบ ทำให้การแก้ไขปัญหาได้
อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

๑.๔ การคำนงึถึงผลกระทบต่อสังคมทั้งในระยะสั้น และระยะยาว  
 ๑.๔.๑ มีมาตรการป้องกัน/แก้ไขผลกระทบเชิงลบต่อสังคม ที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของหน่วยงาน 
โดยมาตรการนั้น คือ 

 ทำการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื ่อสร้างความรู ้ความเข้าใจของภารกิจกองบินให้แก่ประชาชน
กลุ่มเป้าหมาย จัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมด้านต่าง ๆ เช่น อบรมเยาวชนค่ายฤดูร้อน ออกหน่วยมิตรประชาเพื่อ
สร้างเครือข่ายรอบที่ตั้งกองบิน การช่วยเหลือผู้ประสบภัย เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อ เป็นการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจ และ
สามารถบูรณาการในการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๑.๔.๒ มีการรายงานผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานของหน่วยงานเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
อย่างทันการณ์ โดย 
  ๑.๔.๒.๑ การใช้เทคโนโลยีและดิจิทัลที่ทันสมัย ได้แก่ การแจ้งข้อมูลทาง Line Application, การสร้าง
ช่องทางร้องทุกข์ร้องเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์กองบิน 
 



๑๔ 
 

 ๑.๔.๒.๒ การใช้เครือข่าย คือ นขต.ทอ., ปภ., สนง.จว., อบต., ผู้นำชุมชน ฯ 
 ๑.๔.๓ มีการกำหนดตัวชี้วัดการดำเนินการด้านการจัดการผลกระทบเชิงลบต่อสังคม เช่น ร้อยละความพึงพอใจ
ของประชาชนที่มีต่อการให้บริการด้านกิจการพลเรือนของกองบิน ๔ ซึ่งบรรจุไว้เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติ
ราชการ บน.๔ 
 ๑.๔.๔ มีการติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข 
สิ่งแวดล้อม (ตอบอย่างน้อย 2 ด้าน) มีการดำเนินการโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
  ผบ.บน.๔ ได้วางระบบการกำกับดูแลองค์การที่ดี โดยการกำกับ ติดตามการปฏิบัติงานทั้ง ๔ ด้าน คือ 
เศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม ทั้งในส่วนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีธรรมาภิบาล 
โดยการปฏิบัติงานของ บน.๔ จะเน้นการตอบสนองโดยไม่ดำเนินการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายหรือนโยบายของรัฐหรือ
หน่วยเหนือที่ออกมาตรการหรือหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ไม่สร้างผลกระทบทางลบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งงานของ บน.
๔ เกี่ยวข้องทั้งงานด้านความมั่นคง และกิจกรรมที่ช่วยเหลือสังคม นอกจากนี้ ยังมีการดึงมวลชนให้เข้ามาร่วมกับ บน.
๔ มีการประกาศนโยบาย และถ่ายทอดให้ นขต.บน.๔ ได้ถือปฏิบัติควบคู่กับกฎระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ และกำหนด
ตัวชี้วัดที่ชัดเจนที่วัดผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานตามมาตรการ/โครงการ ตลอดจนได้รับข้อเสนอแนะมาทบทวน 
ปรับปรุงแนวทางการทำงานตามนโยบายกำกับดูแลตนเองที่ดีในทุกปี และสรุปผลการดำเนินงานให้กับผู้บริหาร
ทุกระดับได้รับทราบ เพื่อให้ทุกหน่วยงานนำไปปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานภายในหน่วย การดำเนินการดังกล่าว
ทำให้มั่นใจได้ว่า บน.๔ สามารถทำให้ ทอ.และ ประชาชนมั่นใจในศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ 
ได้อย่างมีประสทธิภาพ สามารถสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อถือ และการยอมรับจากทุกฝ่าย 
  ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บน.๔ ต้องเข้าไปมีส่วนร่วมกับความผาสุกของประชาชนและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยใช้หลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ด้วยการดำเนินการโครงการชุมชนสัมพันธ์ เช่น โครงการบูรณาการด้าน
การข่าวยาเสพติด โดยเน้นให้โครงการดำเนินการอย่างยั่งยืน ด้วยการพัฒนาร่วมกับหน่วยงานและชุมชนในพื้นที่ซึ่ง
เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่พร้อมจะให้การสนับสนุนด้านการข่าวและการสนับสนุนการดำเนินงานของ บน.๔ ดำเนินการ
ให้การสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติในพื้นที่รับผิดชอบของ บน.๔ ด้วยการใช้เทคโนโลยีการ
ปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง เช่น ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้าท่วมและพายุโดยมีการถ่ายทอดสัญญาณ Video 
Downlink จากอากาศยาน ทำให้ ผบช.สามารถเห็นภาพสถานการณ์แบบ Real Time และให้ได้ช่วยเหลือได้อย่าง
รวดเร็ว และทันเวลา การสร้างความร่วมมือ และประชาสัมพันธ์การป้องกันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) 
  ด้านสาธารณสุข คือ รพ.กองบิน กองบิน ๔ ดูแลด้านสุขภาพ การรักษาโรคภัยไข้เจ็บสำหรับข้าราชการ 
รวมถึงให้บริการประชาชนภายนอกอีกด้วย ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากล  
 

 
  



๑๕ 
 

หมวด ๒ การวางแผนเชงิยุทธศาสตร์ 

จุดประสงค์ เพื่อให้ส่วนราชการมีกระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิผล รองรับการเปลี่ยนแปลง  
และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน กำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่สอดคล้องกับ
พันธกิจของส่วนราชการ และเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ มีแผนงานที่ขับเคลื่อนลงไปทุกภาคส่วน  มีการติดตามผล
ของการบรรลุเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ และการรายงานผลอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 

๒.๑ แผนยุทธศาสตร์ที ่ตอบสนองความท้าทาย สร้างนวัตกรรม การเปลี่ยนแปลง และมุ่งเน้นประโยชน์สุข
ประชาชน 

 ๒.๑.๑ หน่วยงานของท่านมีแผนยุทธศาสตร์ที่สามารถตอบสนองต่อ 
๒.๑.๑.๑ ความท้าทาย คือ การเตรียมความพร้อมรบของหน่วยบินเนื่องจากมีการปรับลด ชม.บิน, 

การพัฒนาขีดสมรรถนะกำลังพลตามสายวิทยาการให้มีความพร้อมต่อการปฏิบัติภารกิจ การช่วยเหลือประชาชน
และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ เช่น การพัฒนาบุคลากรแบบ Multi-Disciplined และ Cross-Functional 
รองรับ NCO เป็นต้น, การใช้ทรัพยากรของ บน.๔ เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ยากของประชาชนที่
ประสบภัยพิบัติ  

๒.๑.๑.๒ การเปลี่ยนแปลงในอนาคต คือ ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ ได้แก่ Drone Threat, ภัยด้าน
ไซเบอร์ (Cyber), ภัยด้านอวกาศ (Space), ภัยพิบัติ และการก่อความไม่สงบ ซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรง 
ทำให้มีเวลาเตรียมการน้อย อาจส่งผลให้การตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ทันท่วงที จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์
ด้านไซเบอร์ ยุทธศาสตร์ด้านอวกาศ แผนป้องกันที่ตั้ง และแผนบรรเทาสาธารณภัย บน.๔ เพื่อเตรียมความพร้อม
และรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และยังคงพัฒนาขีดความสามารถทางอากาศให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็นยุทธศาสตร์ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  นอกจากนี้ บน.๔ 
ได้เสนอแผนการก่อสร้าง และปรับปรุงอาคารสถานที่ เพื่อรองรับโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เช่น โครงการ North SOC, 
GBAD (SHORAD), การสร้าง Wing War Room แห่งใหม่ เป็นต้น และยังมีโครงการพัฒนาขีดความสามารถของ
กำลังพลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว 
  ๒.๑.๑.๓ ความรับผิดชอบต่อสังคม คือ การพัฒนาขีดความสามารถการปฏิบัติการกิจการพลเรือน 
เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์เชิงรุก สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาของประชาชน โดยปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน
เมื่อเกิดสาธารณภัยหรือภาวะคับขันให้เป็นผลอย่างรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงสนับสนุนการแก้ไขปัญหาของชาติ
ตามนโยบายของรัฐบาล เช่น ปัญหายาเสพติด และโรคเอดส์ ผ่านกลไกของ ศป.ปส.บน.๔ และประชาสัมพันธ์
การดำเนินงานกิจกรรมสาธารณประโยชน์ให้ประชาชนรับทราบทุกช่องทาง 
 ๒.๑.๒ มีแผนยุทธศาสตร์และแผนงานที่ 
  ๒.๑.๒.๑ สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน คือ พัฒนาขีดความสามารถทางอากาศให้ทันสมัยอย่าง
ต่อเนื่อง โดยการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีด้านการบินอย่างต่อเนื่อง, ศึกษายุทธวิธี ทอ.มิตรประเทศจากการ
ฝึกร่วม/ผสม, ประเมินผลการฝึก และปรับปรุงแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น 
  ๒.๑.๒.๒ สร้างโอกาสเชิงกลยุทธ์ใหม่ ๆ คือ ปรับปรุง Concept of Operations และวิธีการปฏิบัติให้
สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
 
 



๑๖ 
 

 
 ๒.๑.๓ กระบวนการสร้างยุทธศาสตร์ มีการคำนึงถึงเรื่องดังต่อไปนี้ อย่างไร 
  ๒.๑.๓.๑ การมีส่วนร่วมของบุคลากร เครือข่าย คือ ผบ.บน.๔ ได้มีนโยบายมุ่งเน้นการดำเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ประกอบด้วย การสร้างความ
เข้มแข็งของเครือข่าย/พันธมิตรให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของ ทอ. การสร้างการรับรู้ต่อกลุ่มเป้าหมายและ
การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของ ทอ. ตัวอย่างเช่น เครือข่ายจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคสังคม และภาคประชาชนต่าง ๆ 
ในพื้นที่ การใช้สื่อสังคมออนไลน์และการใช้ประโยชน์จากสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของ ทอ.
ไปสู่สายตาประชาชนทั่วไป ตลอดจนปรับปรุงวิธีการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อยกระดับมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของ บน.๔  
  บน.๔ ได้มุ่งเน้นและให้ความสำคัญด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง 
โดยส่งเสริมให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร การให้ข้อมูล/ข่าวสารที่จ ำเป็นที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องตามบทบาท
ภารกิจของหน่วยผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์, Youtube, Facebook, Line และการสร้างความรู้
ความเข้าใจในเวทีอบรม/สัมมนา/เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ต่าง ๆ และได้พัฒนาหรือน ำนวัตกรรมทางเทคโนโลยี
สารสนเทศ/ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารข้อมูลไปยังกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน โดยประชาชนสามารถนำข้อมูลที่
เผยแพร่ผ่านช่องทางต่าง ๆ โดยเฉพาะข้อมูลที่สื ่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์/สื ่อดิจิทัล ไปใช้ประโยชน์ในการ
ประมวลผลหรือวิเคราะห์แนวโน้ม/สถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องได้ รวมทั้งจะมุ่งเน้ นและให้ความสำคัญต่อการเป็น
สมาชิกที่ดีของชุมชนและสังคมในการที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและช่วยเหลืองานของชุมชนและสังคม 
ทั้งชุมชนใกล้และชุมชนไกลให้เกิดการอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุก เพื่อมุ่งไปสู่การเป็น “กองทัพเพื่อประชาชน” อย่าง
แท้จริง 
  สำหรับการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ จะมีการจัดการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี
ของหน่วย โดยให้ หน.นขต.ฯ มีส่วนร่วมในการประชุมหารือ ใช้ข้อมูลจากนโยบายของหน่วยเหนือ เช่น ยุทธศาสตร์ ทอ. 
นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ แนวทางการปฏิบัติงานที่จำเป็นเร่งด่วนในขณะนั้น เ ป็นต้น รวมถึงนำผลการ
ปฏิบัติงานที่ผ่านมา และข้อคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งภายใน และภายนอก บน.๔ เป็นข้อมูลประกอบในการ
กำหนดยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ของกองบิน และเมื่อ หน.นขต.บน.๔ ได้นำเสนอกลยุทธ์ และตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการแล้ว 
จะมีการประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาว่าตัวชี้วัดนั้นมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกองบินหรือไม่ 
ซึ่งตัวชี้วัดจะต้องสะท้อนถึงภารกิจของหน่วยงานตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถวัดค่าได้ 
  ๒.๑.๓.๒ ประโยชน์/ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย คือ ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินจากภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ  ที่เกิดจากการปฏิบัติภารกิจของ บน.๔ ไม่ว่าจะเป็นภัยคุกคาม
ทางทหารหรือภัยพิบัติต่าง ๆ มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่องานด้านกิจการพลเรือนทุกครั้ง
เพื่อนำผลลัพธ์มาปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ การผลิต นบ.ขับไล่/โจมตีขั้นต้น ของ ฝูง.๔๐๑ ฯ 
จะมีการประเมินผลจากฝูงบินปลายทางเพื่อนำข้อมูลนั้นมาปรับปรุง Syllabus การฝึกบินให้ทันสมัย สอดคล้องกับ
ภารกิจของฝูงบินปลายทาง และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
 

  ๒.๑.๓.๓ สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก คือ  

 
  จากแผนที่กลยุทธ์ บน.๔ สามารถวิเคราะห์ SWOT ได้ดังนี ้
  ๑.  โอกาส 

   O1  บน.๔ เป็นกองบินต้นแบบในการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCAB) ทำให้มี
อากาศยาน และยุทโธปกรณ์แบบใหม่ๆเข้าประจำการในกองบิน เช่น บ.ขฝ.๒ (T50-TH), อาวุธต่อสู้อากาศยาน
ระยะปานกลาง (KS-1C),  ระบบอากาศยานไร้คนขับ บร.ตฝ.๑ (RTAF U1), ระบบลาดตระเวนทางอากาศถ่ายทอด
สัญญาณ (MX-15) และกล้องถ่ายภาพลาดตระเวนทางอากาศแนวดิ่งแบบ ๓ มิติ (A3 edge) เป็นต้น 
   O2  บน.๔ มีความสัมพันธ์อันดี ได้รับการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่ และหน่วยราชการ
ใกล้เคียง  ทำให้การปฏิบัติภารกิจของกองบินได้รับการสนับสนุนด้วยดีจากชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียง 
  O3  บน.๔ มีโอกาศได้เข้าร่วมการฝึกร่วม/ผสม ทั ้งในและต่างประเทศ ทำให้มีโอกาสได้รับ
ประสบการณ์และความรู้ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหน่วยงานได้ 
  O4  ความเจริญก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในปัจจุบันสามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างมาก 
  O5  มีการพัฒนาระบบการส่งกำลังบำรุง (LMIS) ที่ทันสมัย เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการสำรอง
อะไหล่และซ่อมบำรุงอากาศยาน 
  ๒.  อุปสรรค 
    T1  ปัจจุบันการติดต่อสื่อสารทางสังคมออนไลน์ (Social Network) ผ่านทาง Internet มีความเร็ว
ในการส่งข้อมูลสูง และมีหลายช่องทาง เช่น แบบมีสาย แบบไร้สาย และผ่านมือถือ เป็นต้น ทำให้ยากต่อการรักษา
ความลับของทางราชการ หากมีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลที่ไม่เพียงพอ 



๑๘ 
 

    T2  พื้นที่การฝึกบินของ บน.๔ มีอย่างจำกัดไม่สอดคล้องกับจำนวนอากาศยานที่ประจำการ
ในกองบิน และพื้นที่การฝึกบางส่วนมีเส้นทางการบินตัดผ่านอาจทำให้เกิดอันตรายในการฝึกบินได้ 
    T3  สภาพอากาศ และภูมิอากาศของประเทศที่มีการแปรปรวนจนบางครั้งยากจะคาดการณ์
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อการเตรียมความพร้อมด้านการบิน เช่น ฝนตก พายุ และทัศนวิสัยต่ำ เป็นต้น 
    T4  ปัญหาการระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ โดยรอบ บน.๔ ซึ ่งมีข้าราชการบางส่วนเข้าไป
เกี่ยวข้อง ทำให้ลดประสิทธิภาพการทำงานของข้าราชการและนำมาซึ่งปัญหาอ่ืน ๆ ในกองบิน 
    T5  ปัญหาโรคเอดส์ และโรคระบาดตามฤดูกาล และโรคอุบัติใหม่ ทำให้ลดประสิทธิภาพการ
ทำงานของข้าราชการ เนื่องจากมีผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมเป็นวงกว้าง 
  ๓.  จุดแข็ง 
   S1  บน.๔ มีอากาศยานหลายประเภทประจำการ ทั้งเครื่องบินขับไล่ , เครื่องบินฝึกขับไล่/โจมตี, 
เครื่องบินลาดตระเวนทางอากาศ รวมทั้งอากาศยานไร้นักบิน จึงเป็นแหล่งองค์ความรู้ของการปฏิบัติการทางอากาศ 
   S2  ด้วยลักษณะที่ตั้งของกองบินอยู่กึ่งกลางประเทศ และมีระยะห่างจากกรุงเทพมหานครไม่ ไกล
มากนัก (ประมาณ ๒๐๐ กิโลเมตร) ทำให้สามารถใช้เป็นฐานบินหลักในการปฏิบัติการทั้งทางด้านยุทธการ และการ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศได้เป็นอย่างดี นอกจากน้ียังมีเส้นทางคมนาคมหลักหลายสาย เช่น ทางถนน และทางรถไฟ 
ที่สามารถใช้เป็นเส้นทางส่งกำลังบำรุงจากส่วนกลางได้อย่างรวดเร็ว 
   S3  บน.๔ ไม่ได้ถูกใช้เป็นฐานบินหลักในการวางกำลังของ ทอ.ต่างประเทศ ในภารกิจการฝึกร่วม/ผสม 
จึงเหมาะแก่การใช้เป็นสถานที่ฝึกและพัฒนาขีดความสามารถเฉพาะในส่วนของ ทอ. 
   S4  บน.๔ มีหน่วยงานในพื้นที่ และหน่วยสมทบที่สำคัญ ได้แก่ กองซ่อมอากาศยาน ๑ กรมช่าง
อากาศ (กซอ.๑ ชอ.) ศูนย์ซ่อมอากาศยาน บ.อุตสาหกรรมการบิน (TAI) และแผนกคลังสรรพาวุธ ๓ กองพัสดุ
สรรพาวุธ กรมสรรพาวุธทหารอากาศ (ผคว.๓ ฯ) จึงเหมาะแก่การฝึกอบรม หรือฝึกงานข้าราชการใหม่สายเทคนิค
ให้มีความชำนาญ เพื่อให้มีทักษะอย่างเพียงพอต่อการปฏิบัติงานต่อไปในอนาคต 
   S5  รพ.กองบิน บน.๔ ได้รับการขยายอัตรากำลังพล และเพิ่มจำนวนเตียงรักษาผู้ป่วยได้ถึง ๖๐ เตียง 
และมีการตรวจมาตรฐานตามหลักสากล จึงสามารถให้การบริการด้านการแพทย์แก่กำลังพล และบุคคลภายนอก
ในบริเวณใกล้เคียงได้อย่างทั่วถึง 
   S5  บน.๔ มีพื้นที่ว่างเปล่าเป็นจำนวนมาก สามารถวางแผนใช้ประโยชน์พื้นที่ดังกล่าวทั้งในด้าน
ยุทธการ และสวัสดิการของข้าราชการในอนาคตได้เป็นอย่างดี 
  ๔.  จุดอ่อน 
   W1  บน.๔ มีพื้นที่ภายในแนวรั้วมากแต่ยังมีเส้นทางตรวจการณ์ตามแนวรั้วที่ไม่เพียงพอทำให้ยาก
ต่อการรักษาความปลอดภัยหากมีภัยคุกคามจากภายนอก 
   W2  พื้นที่กองบินด้านทิศใต้ติดกับแนวถนนพหลโยธิน ซึ่งเป็นถนนสายหลัก และมีอาคาร สถานที่
บางจุดอยู่ใกล้กับแนวถนนมากเกินไป เช่น อาคารกองบังคับการ บน.๔ ซึ่งเป็นที่ตั้งศูนย์ปฏิบัติการ บน.๔ (ศปก.บน.๔) 
และอาคารศูนย์โทรคมนาคม อาคารเหล่านี้อาจตกเป็นเป้าหมายในการทำลายได้ง่ายหากมีสถานการณ์ความขัดแย้ง 
   W3  โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค อาคารสถานที่ปฏิบัติงาน และบ้านพักอาศัยส่วนใหญ่มี
สภาพเก่า ทรุดโทรม ต้องใช้งบประมาณในการบำรุงรักษาเป็นจำนวนมากในแต่ละปี อาจเป็นอุปสรรคในการพัฒนา
หากงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ ซึ่งอาจมีผลต่อขวัญและกำลังใจของกำลังพลในการปฏิบัติงาน 



๑๙ 
 

   W4  โครงสร้างเครือข่ายสารสนเทศ (Backbone network) ที่ครอบคลุมเกือบทุกอาคาร และถูก
ใช้งานทั้งด้านยุทธการและด้านสนับสนุน ปัจจุบันมีระบบต่าง ๆ ที่ต้องใช้เครือข่ายสารสนเทศสำหรับการปฏิบัติงาน
เป็นจำนวนมาก ส่งผลให้โครงสร้างเครือข่ายสารสนเทศไม่เพียงพอ 
๒.๒ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ทั้งระยะสัน้และระยะยาวสอดคล้องพันธกิจและยุทธศาสตร์ชาต ิ
 ๒.๒.๑ มีการวเิคราะห์ผลกระทบของเป้าหมายและตัวชีว้ัดของหน่วยงานต่อการบรรลุยุทธศาสตรช์าติทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาว ดังนี ้
  ๒.๒.๑.๑ เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน คือ เสริสร้างสมรรถนะและความพร้อมในการป้องกัน
ประเทศ 
  ๒.๒.๑.๒ กระทบต่อยุทธศาสตร์ ด้านความมั่นคง 
  ๒.๒.๑.๓ ตัวชี้วัด คือ 
  ๑. ร้อยละของความสำเร็จความพร้อมรบของกองบิน ๔ 
  ๒. ร้อยละของคะแนนจากกการประเมินการตรวจสอบความพร้อมรบ และทดสอบแผน
ป้องกันที่ตั้งของกองบิน ๔ 
  ๓. ร้อยละของความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยบินตามแผนเฉลิมอากาศ 
  ๔. ร้อยละของความสำเร็จในการจัดการฝึกความพร้อมปฏิบัติการกองบิน ๔ เพื่อทดสอบ
การใช้กำลังตามแนวคิดการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง 
 ๒.๒.๒ มีการกำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดระยะสั้นและระยะยาว โดย 
  ๒.๒.๒.๑ เป้าหมายระยะสั้น คือ พัฒนาให้หน่วยขึ้นตรงของกองบิน ๔ สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบัญชาการ
และควบคุมเพื่อพัฒนาระบบให้มีความเสถียร (Stability) และความอยู่รอด (Survivability) พัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มี
ขีดความสามารถในการใช้งานซ่อมบำรุง ไปจนถึงสามารถวิจัย และพัฒนาซอฟต์แวร์ของการบัญชาการและการควบคุมไดเ้อง 
  ๒.๒.๒.๒ เป้าหมายระยะยาว คือ สามารถบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอกโดยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศได ้ผสานความเชื่อมโยงการบัญชาการและควบคุมของกองทัพอากาศเข้ากับการบัญชาการและควบคุมของ
กองบัญชาการกองทัพไทย และเหล่าทัพ ตลอดจนระบบอื่น ๆ ของส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง โดยมี
มาตรฐานการรักษาความปลอดภัย มีการกำหนดแนวทางการพัฒนากำลังพลร่วมกันระหว่างเหล่าทัพ 
 ๒.๒.๓ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง/ผลกระทบ และมีแผน/แนวทางที่รองรับความเสี่ยง/ผลกระทบ 
  ๒.๒.๓.๑ ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลต่อแผนงานและเป้าประสงค์ต่อหน่วยงานโดยความเสี่ยง
สำคัญ คือ บน.๔ ได้แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงของ บน.๔ โดยร่วมกันพิจารณาวิเคราะห์ความเสี่ยง
ระดับองค์กร ประกอบด้วย นขต.บน.๔ จำแนกความเสี่ยงเป็น ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ , ด้านปฏิบัติงาน , 
ด้านการเงิน, ด้านการปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบและภัยคุกคามและภัยพิบัติ ซึ่งความเสี่ยงที่สำคัญ คือ ระบบ
เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เชื่อมโยงระหว่าง นขต.บน.๔ ถูกนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
กับโครงการที่มีความเกี่ยวเนื่องด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหลาย ๆ โครงการ อาจทำให้เครือข่ายฯ ที่ 
บน.๔ จัดเตรียมไว้อาจไม่เพียงพอ 
  ๒.๒.๓.๒ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและส่งผลต่อประเทศด้านเศรษฐกิจ/สังคม/สาธารณสุข/สิ่งแวดล้อม
โดยผลกระทบที่สำคัญ คือ การเปลี่ยนแปลงรัฐบาล, บทบาทของเทคโนโลยีและการสื่อสาร สื่อสังคมออนไลน์ 
และภัยด้านไซเบอร์, ข้อจำกัดด้านงบประมาณ, การเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎหมาย และภัยธรรมชาติตามลำดับ 
ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่สำคัญ คือ ปัจจัยด้านงบประมาณใ นการ
เตรียมเทคโนโลยีระบบกำลังทางอากาศให้มีความพร้อมและทันสมัย เพื่อพัฒนาเข้าสู่ NCO ได้อย่างเป็นระบบ
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และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมถึงการเตรียมกำลังพลทุกระดับให้พร้อมและเพียงพอต่อความต้องการตามแผนที่
กำหนดไว้ ตลอดจนปลูกฝังค่านิยมและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ตระหนักและมีเป้าหมายร่วมกัน  
๒.๓ แผนขับเคลื่อนในทุกระดับและทุกภาคส่วน 
 ๒.๓.๑ แผนการดำเนินงาน/แผนปฏิบัติการ มีความสอดคล้องกับยทุธศาสตรท์ุกด้าน และมีการกำหนด
ขั้นตอนการดำเนนิงาน ระยะเวลา และผู้รบัผิดชอบที่ชัดเจน 
  บน.๔ ดำเนินการแต่งตั้ง คณก.พัฒนาระบบราชการ บน.๔ เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานและวิธีการ
ปฏิบัติงานภายในและการบริหารจัดการทรัพยากร รวมถึงงบประมาณของ บน.๔ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
เกิดประโยชน์สูงสุด บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ ทอ.กำหนด ซึ่ง คณก.พัฒนาระบบราชการ บน.๔ จะออกคำสั่งแต่งตั้ง 
คณอก.ภายใต้ คณก.พัฒนาระบบราชการ บน.๔ ซึ่งประกอบด้วย คณอก.ด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบ
ราชการ หนึ่งในนั้นคือ คณอก.จัดทำแผนปฏิบัติราชการ บน.๔ โดยมี รอง ผบ.บน.๔ เป็นประธานอนุกรรมการ 
และ หน.นขต.บน.๔ เป็นอนุกรรมการ โดยมีหน้าที่หลัก คือ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี และกำกับ ควบคุม 
ดูแล รายงานผลความก้าวหน้า และผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ บน.๔ ให้ ผบ.บน.๔ ทราบเป็นประจำ
ทุกสัปดาห์ผ่านการประชุมสรุปผลการปฏิบัติราชการและข้อขัดข้อง 
  การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ๑ ปี เป็นประจำทุกปี ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ทอ.๒๐ ปี แผนปฏิบัติราชการ 
ทอ. และนโยบาย ผบ.ทอ. โดยหัวหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๔ มีส่วนร่วมในการพิจารณากลั่นกรองให้ความเห็นชอบอนุมัติแผน 
นอกจากนี้ ได้มีกระบวนการติดตามดูแลในทุกขั้นตอนอย่างใกล้ชิดโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
กองบิน ๔ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงาน และกลยุทธ์ที่กำหนดไว้ รวมถึงคณะเจ้าหน้าที่ทำงานต่าง ๆ 
อย่างไรก็ตามจะมีการทบทวนแผนอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
 ๒.๓.๒ แผนการดำเนินงาน/แผนปฏิบัติการ มีการคำนึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ทำน้อยได้มาก) การ
ลดต้นทุน เพิ่มความรวดเร็ว และสร้างคุณค่าต่อประชาชน โดยใช้วิธีการ เช่น การใช้ระบบฐานข้อมูลของกำลังพล
ในบัตร รปภ.ใบเดียวที่สามารถใช้แสดงตัวตนได้หลาย ๆ อย่าง เช่น การผ่านเข้า-ออก กองบิน, การกำหนดการเข้าถึง
ชั้นความลับด้วยสีที่แตกต่างกัน การซ่อมบำรุงอากาศยานขั้น I-Level ซึ่งฝูงบินมีการวางแผน ชม.บิน ของ บ.ให้มีการ
หมุนเวียนเพื่อเข้ารับการตรวจซ่อมทีละ ๑ เครื่อง เพื่อให้เหมาะสมกับขีดความสามารถของ ผชอ.ฯ ทำให้สามารถมี 
FMC มากกว่าระดับ พ.๒ อย่างต่อเนื่อง การรณรงค์การใช้ E-Form เพื่อลดปริมาณการใช้กระดาษ และเพิ่มความ
รวดเร็วในระบบงานสารบรรณ การโทรศพัท์เพื่อจองคิวรับบริการการรักษาทางการแพทย์ เป็นต้น 
 ๒.๓.๓ แผนดำเนินงาน/แผนปฏิบัติการ สนับสนุนความสำเร็จของยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ๒.๓.๓.๑ แผนฯ มีการบูรณาการร่วมกับแผนการพัฒนาขีดความสามารถและอัตรากำลัง คือ
แผนปฏิบัติราชการกองบิน ๔ เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการ โดยมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ทอ. ๒๐ 
ปี เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “กองบินทีป่ฏิบัติภารกิจด้วยการใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางอย่างมีประสิทธิภาพ (An Effective 
Network Centric Air Base)” ทั ้งนี ้ ในแต่ละประเด็นกลยุทธ์ในแผนปฏิบัติราชการได้กำหนดเป้าหมาย 
ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา ตลอดจนแผนงานและโครงการสำคัญ เพื่อรองรับการพัฒนา และการปฏิบัติ
ราชการของ ทอ.ตามที่ได้รับมอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
   แผนงาน = แผนการฝึกบินประจำเดือน, แผนเฉลิมอากาศ บน.๔, แผนทะยานพิฆาต 
บน.๔, แผนบรรเทาสาธารณภัย บน.๔, แผนงานก่อสร้างประจำปี 
   แผนเงิน = แผนการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี  
   แผนคน = แผนการฝึกอบรมกำลังพลแต่ละหน่วย 
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 ๒.๓.๓.๒ แผนฯ รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี 
  หน่วยงานทั้งหมดภายใต้สังกัดกองบิน ๔ จะรับนโยบายการปฏิบัติงานจากสายวิทยาการ
ของตนเอง ซึ่งเมื่อมีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในระบบการปฏิบัติงานนั้น หน่วยขึ้นตรงของกองบินก็จะนำระบบ
ดังกล่าวมาใช้ด้วย รวมทั้งส่งกำลังพลเข้ารับการฝึกอบรมการใช้งานเทคโนโลยีนั้น ๆ ก่อนนำมาใช้งานจริงในหน่วยงาน
เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตรงตามเจตนารมณ์ของหน่วยเหนือ เช่น การฝึกนักบินขับ/โจมตี ขั้นต้น
กับ บ.T-50TH จะใช้เครื ่องฝึกบินจำลอง (Simulator) และระบบการฝึกบินทางยุทธวิธี (Embedded Tactical 
Training System : ETTS) ที่สามารถจำลองข้าศึกสมมติ และสร้างสถานการณ์จำลองได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเงิน
จะมีการใช้ระบบ GFMIS และ KTB Corporate Online การส่งกำลังบำรุงจะใช้ระบบ LMIS/T-LIS การงบประมาณ
จะใช้ระบบ ICBS เป็นต้น 
  ๒.๓.๓.๓ แผนฯ มีการใช้ทรัพยากรและการใช้ข้อมูลผ่านเครือข่ายทั้งภายในและภายนอก 
  ใช้การติดต่อสื่อสารทุกช่องทาง เช่น เว็บไซต์กองบิน, อีเมล์, Line Application, โทรศัพท์
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับประเภทของข้อมูลนั้น ๆ โดยปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับทางราชการ 
๒.๔ การติดตามผลการบรรลุเป้าหมาย การแก้ไขปัญหา และการรายงานผล 
 ๒.๔.๑ หน่วยงานมีแผนในการเตรียมความพร้อมต่อการปรับเปลี่ยนแผนในเชิงรุก เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดี
ในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและเกิดผลกระทบในวงกว้าง (Big Impact) ได้แก่ จัดให้มีการฝึกการปฏิบัติการ
กองบิน ๔ เป็นประจำทุกปี การดำเนินการโดยมีรายละเอียดดังนี้ กองบิน ๔ มีความพร้อมในการปฏิบัติการที่ใช้
เ ค ร ื อ ข ่ า ย เ ป ็ นศ ู น ย ์ ก ล า ง  ไ ด ้ แ ก ่  C2, Sensor, Shooter, Network, Support&Service และ  Human 
Behavior&Organization ดังนั้น จึงจัดให้การฝึกความพร้อมปฏิบัติการกองบิน ๔ เป็นประจำทุกปี ซึ่งเป็นการ
ปฏิบัติการรบ ได้แก่ การปฏิบัติภารกิจการใช้กำลังทางอากาศในภาวะสงคราม และมิใช่การรบ ได้แก่ การฝึก
บรรเทาสาธารณภัย โดยมุ่งเน้นการใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง เพื่อทดสอบความพร้อมปฏิบัติการของหน่วยขึ้น
ตรงกองบิน ๔ ทุกหน่วยตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผลของการฝึกจะถูกประเมินค่าจากหน่วยงานภายนอก
กองบิน ๔ เช่น ยก.ทอ., ทสส.ทอ., อย. ทำให้กองบิน ๔ รู้ถึงขีดความสามารถที่แท้จริงของหน่วย สามารถนำ
ผลลัพธ์และบทเรียนที่ได้จากการฝึกไปปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งต่อไป นอกจากนี้ ยังได้กำหนดให้ผลของการฝึกนี้เป็น
ตัวชี้วัดหน่ึงตามคำรับรองการปฏิบัติราชการอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Combat Non-Combat 
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 ๒.๔.๒ มีระบบในการติดตามผลการดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน/แผนปฏิบัติการหน่วยงานมีระบบ 
ในการติดตามผลการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ได้แก่  รายงานผลการปฏิบัติ
ราชการตามคำรับรองตัวชี้วัดทุก ๆ ๖ เดือน หน่วยงานมีระบบรายงานผลการดำเนินงานต่อสาธารณะ ได้แก่ 
รายงานทางการเงิน การประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ จ้างเหมาบริการ และข่าวประกวด
ราคาผ่านเว็บไซต์ บน.๔ www.wing4.rtaf.mi.th 
 ๒.๔.๓ หน่วยงานมีการคาดการณ์ผลการดำเนินงานตามแผน และทบทวนแผน เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
  มีการดำเนินการโดยมีรายละเอียดดังนี้ กองบิน ๔ ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติราชการล่วงหน้าอย่างน้อย 
๖ เดือน แต่เมื่อเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่ จะมีการทบทวนแผนปฏิบัติราชการใหม่ เพื่อปรับค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด รวมถึง
โครงการต่าง ๆ ให้สามารถปฏิบัติได้จริง สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร 
  

http://www.wing4.rtaf.mi.th/
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หมวด ๓ การให้ความสำคัญกับผู้รบับริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 เป้าหมาย : เพื่อให้ส่วนราชการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศด้านการบริการประชาชนที่ทันสมัย
รวดเร็วและเข้าถึงในทุกระดับ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการสร้างนวัตกรรมการบริการที่สร้างความแตกต่าง  
และตอบสนองความต้องการเฉพาะกลุ่ม และความต้องการเฉพาะบุคคลซึ่งสามารถออกแบบได้ (Personalized 
Service) วางแผนเชิงรุกในการตอบสนองความต้องการ และความคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทั้งปัจจุบันและอนาคต มีกระบวนการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็ว และสร้างสรรค์ โดยปฏิบัติงานบนพื้นฐานของข้อมูล
ความต้องการของประชาชน ส่งผลต่อความพึงพอใจ สร้างความร่วมมือของกลุ่มผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๓.๑ ระบบข้อมูลและสารสนเทศที่ทันสมยัเพื่อนำมาใชป้ระโยชน์ในการพัฒนาการให้บริการและการเข้าถึง 
 ๓.๑.๑ มีการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศมาวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น  
โดยแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงนั้น คือ 
 ภัยคุกคามที่มีการเปลี่ยนแปลงไป กล่าวคือ ในอดีตภัยคุกคามจะเป็นการใช้กำลังทหารขนาดใหญ่
ในการรบ แต่ปัจจุบันจะเห็นว่าการใช้กำลังทหารขนาดใหญ่ลดน้อยลงเนื่องจากข้อจำกัดหลายอย่าง เนื่องจากมีมาตรการ
อื่น ๆ มาใช้ก่อนการใช้การปฏิบัติการทางทหารขนาดใหญ่ เช่น มาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจ การแทรกแซง
จากองค์กรระหว่างประเทศ สงครามนอกแบบ เป็นต้น 
 ๓.๑.๒ มีการค้นหาและรวบรวมข้อมูลความต้องการและความคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
โดยใช้ข้อมูลและสารสนเทศ ได้แก่ 
 บน.๔ ได้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิทัล และช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร รวมทั้งรูปแบบใหม่ ๆ 
จากภายนอกองค์กร เช่น Application Line หรือ facebook ที่มีการรับส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 
มาช่วยในการรวบรวมข้อมูลและสารสนเทศจากกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่ วนเสีย เพื่อให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่แตกต่างกัน เช่น สถานการณ์การข่าวประเทศรอบบ้าน, 
ทำเนียบกำลังรบประเทศรอบบ้าน, การปฏิบัติการทางทหารเมื่อมีความขัดแย้งเกิดขึ้นระหว่างประเทศ และพื้นที่
ประสบภัยพิบัติ โดยข้อมูลดังกล่าวได้รับมาจากทั้งหน่วยงานภายใน ทอ.เช่น ขว.ทอ., กร.ทอ. เป็นต้น และหน่วยงาน
ภายนอก ทอ.เช่น ปภ., อาสาสมัครต่าง ๆ มีการทำแบบประเมิน/แบบสอบถามความคิดเห็น/แบบสำรวจความพึงพอใจใน
รูปแบบ QR Code ใน Application Line หรือจัดตั้งกลุ่มใน Application Line หรือช่องทางใน Application อื่น 
เพื่อให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถให้ข้อมูลในแบบประเมิน/แบบสอบถามความคิดเห็น/แบบส ำรวจ
ความพึงพอใจ แล้วนำข้อมูลที่ได้มาพัฒนาปรับปรงุเพื่อให้ตอบสนอง ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี 
และวัตถุประสงค์ของหน่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป และได้นำข้อมูลเหล่านั้นกำหนดชั้นความลับไว้อย่างชัดเจน
เพื่อแบ่งระดับในการเข้าถึงผลการประเมิน รวมทั้งมีการนำข้อมูลจากระบบสารสนเทศ/ระบบ IT ที่มีอยู่ภายใต้การ
ควบคุมของหน่วย มาใช้ในการวิเคราะห์ ประเมิน และปรับปรุงแผนการดำเนินการ เพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า
สามารถดำเนินการได้ตามความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วย 
 ๓.๑.๓ มีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล คือ 
 Website, Line, Facebook, QR Code, KMS 
๓.๒ การประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู้รบับริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อนำมาใช้ประโยชน ์
 ๓.๒.๑ มีการนำผลการประเมินความพึงพอใจและความผูกพันและมีการรวบรวมข้อมูลความต้องการของ
กลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากฐานข้อมูลแหล่งอื่น ๆ 
  ๓.๒.๑.๑ ฐานข้อมูลนั้น คือ แบบประเมิน/แบบสอบถามความคิดเห็น/แบบสำรวจความพึงพอใจ, 
การสรุปผลการตรวจเยี่ยมสายวิทยาการต่าง ๆ ซึ่งประกอบไปด้วยข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ 
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  ๓.๒.๑.๒ นำมาใช้เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์การให้บริการ หรือ สร้างนวัตกรรมการให้บริการ คือ บน.๔ 
ดำเนินการแก้ไขข้อขัดข้องต่าง ๆ จากสรุปผลการตรวจเยี่ยมสายวิทยาการ นำมาซึ่งการปรับเปลี่ยนระเบียบ 
และแนวทางการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นำผลการดำเนินการดังกล่าวมาวิเคราะห์ความต้องการและ
แก้ปัญหาในเชิงรุก เพื่อตอบสนองความต้องการกลุ่มผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและวัตถุประสงค์ของหน่วยได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการนำข้อมูลผลการประเมินจากการสำรวจกับฐานข้อมูลของกลุ่มผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียจากหน่วยอื่น/แหล่งอื่นที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน น ำมาบูรณาการ/ร่วมพิจารณาวิเคราะห์
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการที่ดีขึ้น เช่น นำผลการประเมิน/แบบสอบถามความคิดเห็น/ผลสำรวจความ
พึงพอใจในการจัดกิจกรรม/โครงการครั้งที่ผ่านมาหรือในปีที่ผ่านมาหรือนำผลการประเมินจากโครงการค่ายผู้นำชุมชน
ต้านภัยยาเสพติด ของ ผกร.บก.บน.๔ มาทำการวิเคราะห์เพื่อบูรณาการ ปรับปรุง และพัฒนาการจัดกิจกรรม/
โครงการที่มีลักษณะงานคล้ายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อนำไปออกแบบประเมิน/แบบสอบถามความคิดเห็น/แบบสำรวจ
ความพึงพอใจ ในการจัดโครงการ/กิจกรรมในครั้งต่อไป ซึ่งกระบวนการดังกล่าวทำให้มั่นใจได้ว่าสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้สว่นเสีย และตรงตามวัตถุประสงค์ของหน่วย 
 ๓.๒.๒ มีการนำผลประเมินความพึงพอใจและความผูกพันของผู ้ร ับบริการและผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย           
มาวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางมาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาเชิงรุก โดยปัญหาคือ 
  ๓.๒.๒.๑ หาความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยผู้รับบริการที่มีความสำคัญ 
๒ ลำดับแรก คือ 
   ผู้รับบริการลำดับที่ ๑ คือ ประชาชน มีความต้องการ คือ มีความมั่นคงปลอดภัยจากการ
ปฏิบัติภารกิจป้องกันประเทศ, ได้รับการช่วยเหลือ และบรรเทาสาธารณภัยเมื่อเกิดภัยพิบัติในพื้นที่รับผิดชอบ
ของ บน.๔ ได้อย่างรวดเร็ว และทันเวลา สามารถลดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน  และการรับรู้ เข้าใจ 
และเชื ่อมั ่นศรัทธาต่อสถานบันหลักของชาติ และ ทอ.ผ่านงานด้านกิ จการพลเรือน เช่น กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน การออกหน่วยมิตร
ประชา เป็นต้น 
   ผู้รับบริการลำดับที่ ๒ คือ ฝูง.๑๐๒ บน.๑, ฝูง.๑๐๓ บน.๑, ฝูง.๔๐๓ บน.๔, ฝูง.๗๐๑ บน.๗, 
ฝูง.๒๑๑ บน.๒๑ มีความต้องการ คือ นบ.ขับไล่/โจมตี ขั้นต้นมีความรู้และทักษะการบินทางยุทธวิธีขั้นพื้นฐาน 
ทั้งภารกิจ Air to Air และ Air to Ground สามารถพัฒนาต่อยอดกับ บ.สมรรถนะสูงต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียลำดับที่ ๑ คือ หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ มีความต้องการ คือ 
สามารถนำนโยบายจากหน่วยเหนือไปสู่การปฏิบัตไิด้อย่างสัมฤทธิ์ผล 
  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียลำดับที่ ๒ คือ หน่วยงานในพื้นที่ใกล้เคียง บน.๔ มีความต้องการ คือ 
บูรณาการความร่วมมือในการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ เช่น การสร้างจิตสำนึกและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์, 
การถวายความปลอดภัยภารกิจรับส่งเสด็จพระบรมวงศานุวงศ์, การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  ๓.๒.๒.๒ หาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการทำงาน คือ ทดสอบการใช้กำลังกองบิน ๔ ทั้งการรบ 
และมิใช่การรบตามแผนต่าง ๆ ของกองบิน ได้แก่ แผน ๙๙๙ บน.๔, แผนเฉลิมอากาศ แผนทะยานพิฆาต และแผน
บรรเทาสาธารณภัย โดยเน้นการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

๓.๓ การสร้างนวัตกรรมการบริการที่สรา้งความแตกต่าง และสามารถตอบสนองความต้องการเฉพาะ 
 ๓.๓.๑ มีการสร้างนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
เฉพาะกลุ่ม คือ จัดทำคู่มือการฝึก และปรับปรุงแผนต่าง ๆ ให้ทันสมัย 
 ๓.๓.๒ มีการสร้างนวัตกรรมที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้
ภาพรวม คือ พัฒนา Concept of Operations และแนวทางปฏิบัติสำหรับภารกิจที่ไม่คุ้นเคย เช่น การดับไฟป่า, 
การบินลาดตระเวนถ่ายภาพพ้ืนที่ป่าไม,้ การบินสำรวจแหล่งน้ำ 
 ๓.๓.๓ มีการสร้างนวัตกรรมที่ให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถออกแบบการรับบริการได้
เฉพาะบุคคล คือ จัดให้มีการประชุมสรุปผลการปฏิบัติราชการ และข้อขัดข้องเป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อทำให้ผู้ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วน แจ้งปัญหาข้อขัดข้องในงานของตนเองให้ ผบช.ทราบ เพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

๓.๔ กระบวนการการแก้ไขข้อร้องเรียนที่รวดเร็วและสร้างสรรค์ เมื่อกรมจเรทหารอากาศได้รับคำร้อง 
จะลงทะเบียนบันทึกหลักฐานการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน และกำหนดชั้นความลับเอกสารเป็นชั้น “ลับ” และให้
ถือว่าเป็นเอกสารของทางราชการ 

 กรมจเรทหารอากาศ จะดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาคำร้องที่ได้รับ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด 
และตอบกลับผู้ร้องภายใน ๑๕ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่กรมจเรทหารอากาศได้รับคำร้อง เพื่อให้ผู้ร้องได้ทราบว่า
กองทัพอากาศได้รับคำร้อง มาดำเนินการแล้ว 

 กรมจเรทหารอากาศ สามารถติดต่อประสานผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง หรือผู้เกี่ยวข้อง ได้โดยตรง และสามารถ
ดำเนินการสืบสวน สอบสวน ผู้ร้อง และ/หรือ ผู้ถูกร้อง ขั้นต้น เพื่อให้ได้รับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคำร้อง
โดยครบถ้วนสมบูรณ์ และบันทึกหลักฐานการดำเนินการสืบสวน สอบสวน ตามแบบฟอร์มที่กรมจเรทหารอากาศ
กำหนด 

 กรณีเรื่องร้องทุกข์หรือเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับวินัยทหาร กรมจเรทหารอากาศ จะส่งคำร้องให้แก่หน่วย 
ต้นสังกัดของผู้ถูกร้องพิจารณาดำเนินการให้แล้วเสร็จ และสรุปผลการดำเนินการส่งให้กรมจเรทหารอากาศโดยเร็ว 
ภายในกำหนด ๓๐ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่หน่วยต้นสังกัดของผู้ร้องได้รับเรื่องร้องทุกข์จากกรมจเรทหารอากาศ 
หากมีความจำเป็นที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้หน่วยต้นสังกัดของผู้ร้อง
ประสาน กรมจเรทหารอากาศ ก่อนวันครบกำหนด เพื่อขยายเวลาในการดำเนินการ และให้สามารถขยายเวลาได้
ไม่เกิน ๑๕ วันทำการ รวมทั้งสิ้นไม่เกิน ๔๕ วันทำการ 

 กรณีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต ต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบ กรมจเรทหารอากาศ จะส่งคำร้อง
ให้สำนักงานตรวจสอบภายในทหารอากาศ พิจารณาดำเนินการให้แล้วเสร็จและสรุปผล การดำเนินการให้กรมจเร
ทหารอากาศทราบโดยเร็ว ภายในกำหนด ๔๕ วันทำการ นับตั้งแต่วันที่หน่วย ได้รับคำร้องจากกรมจเรทหารอากาศ 
หากมีความจำเป็นที่ไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้หน่วยประสานกรมจเรทหารอากาศ
ก่อนวันครบกำหนด เพื่อขยายเวลาในการดำเนินการ และให้สามารถขยายเวลาได้ไม่เกิน ๑๕ วันทำการ รวมทั้งสิ้น 
ไม่เกิน ๖๐ วันทำการ 

 กรณีเรื่องร้องเรียนซึ่งมิได้เกี่ยวข้องกับการทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบ และผู้ถูกร้อง 
เป็นนายทหารระดับชั้นยศนาวาอากาศเอกลงมา กรมจเรทหารอากาศ จะพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริง 

 



๒๖ 
 

 กรณีเรื่องร้องเรียนซึ่งมิได้เกี่ยวข้องกับการทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบ และผู้ถูกร้องเป็น
นายทหารระดับชั้นยศนาวาอากาศเอก (รับเงินเดือนอัตรา นาวาอากาศเอกพิเศษ) ขึ้นไป หรือเรื่องร้องเรียนที่
กรมจเรทหารอากาศพิจารณาแล้วเห็นว่า เกี่ยวข้องหรือมีผลกระทบกับส่วนราชการกองทัพอากาศหลายหน่วย 
หรือมีความสลับซับซ้อน กรมจเรทหารอากาศจะขออนุมัติผู้บัญชาการทหารอากาศ เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริง 

 กรณีผู้ถูกร้องย้ายไปปฏิบัติราชการส่วนราชการอื่นก่อนมีการร้องเรียน แต่เป็นการร้ องเรียน
การปฏิบัติขณะสังกัดหน่วยงานเดิม หรือผู้ถูกร้องย้ายไปปฏิบัติราชการส่วนราชการอื่นระหว่างการดำเนินการ
พิจารณา สืบสวน สอบสวน เรื่องร้องเรียน ให้ดำเนินการ ดังนี้ 

 (๑) กรณีย้ายไปปฏิบัติราชการส่วนราชการภายในกองทัพอากาศ ให้ถือเป็นความรับผิดชอบ
ของทั้งส่วนราชการเดิมและส่วนราชการใหม่ของผู้ถูกร้อง ในการให้ความร่วมมือกับกรมจเรทหารอากาศ ตามที่
ได้รับการประสานจากกรมจเรทหารอากาศ 

 (๒) กรณีย้ายไปปฏิบัติราชการส่วนราชการภายนอกกองทัพอากาศ กรมจเรทหารอากาศ สามารถ
ประสานรายละเอียดในการปฏิบัติได้โดยตรง ทั้งนี้ต้องไม่ขัดกับระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการ 

 หากผู้ร้องได้เสนอคำร้องเรื่องเดียวกันไว้กับส่วนราชการกองทัพอากาศอื่น ๆ ซึ่งมิใช่กรมจเรทหารอากาศ 
กรมจเรทหารอากาศ หรือคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้บัญชาการทหารอากาศ จะรับคำร้องที่ผู้ร้องได้
เสนอไว้กับส่วนราชการกองทัพอากาศนั้น มาดำเนินการในคราวเดียวกัน 
 ๓.๔.๑ มีการตอบสนองกลับและแก้ปัญหาเบื้องตน้อย่างรวดเร็ว ทันกาล โดย 
 จัดเตรียมช่องทางการร้องเรียนหลายช่องทาง ได้แก่ ติดต่อผ่านนายทหารพระธรรมนูญด้วยตนเอง 
เว็บไซด์ของกองบิน โทรศัพท์ และหนังสือร้องเรียน 
 ๓.๔.๒ มีมาตรฐานการจัดการข้อร้องเรียน 
  ๓.๔.๒.๑ กำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน คือ นายทหารพระธรรมนูญกองบนิ ๔ 
  ๓.๔.๒.๒ ระบุขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน ปฏิบัติตามระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการดำเนินการ
เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน พ.ศ.๒๕๖๐ 
  ๓.๔.๒.๓ กำหนดระยะเวลาการจัดการข้อร้องเรียน ๓๐ วันทำการ 
  ๓.๔.๒.๔ การติดตาม และประเมินผลการจัดการข้อร้องเรียน ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเรื่องร้องเรียน 
และดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามกฎระเบียบ 
 ๓.๔.๓ มีการรวบรวมข้อมูล สถิติข้อร้องเรียนมาเรียนรู้ และวิเคราะห์หาทางแก้ไขเพื่อลดอัตราข้อร้องเรียน
ที่พบบ่อย/ร้องเรียนซ้ำ โดยข้อร้องเรียนที่พบบ่อย/ร้องเรียนซ้ำ คือ การปฏิบัติผิดระเบียบวินัยทหาร ซึ่ง บน.๔ 
ได้ดำเนินการกวดขัน กำกับดูแล และเน้นย้ำข้าราชการให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ โดยมี ผกพ.บก.บน.๔ 
และ นธน.บน.๔ รวบรวมข้อมูลสถิติข้อร้องเรียนที่พบบ่อย และแจ้งให้ ผบช. และ หน.นขต.บน.๔ ทราบตามห้วงเวลา
ที่เหมาะสม 
 ๓.๔.๔ มีการตอบสนองกลับต่อข้อร้องเรียนภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยวิธี 
  การดำเนินการสืบสวน สอบสวน ผู้ร้อง ผู้ถูกร้อง และผู้เกี่ยวข้อง ให้กระทำโดยวิธีลับห้ามมิให้มีการเปิดเผย
ข้อมูล รายละเอียดใด ๆ ให้ผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบโดยเด็ดขาด และเปิดโอกาสให้ผู้ร้องและผู้ถูกร้องได้ชี้แจง 
และแสดงข้อมูล เอกสาร พยาน หลักฐาน เพื่อประกอบการพิจารณา 
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 ๓.๔.๕ มีการใช้เทคโนโลยีในการสนับสนุนระบบการจัดการข้อร้องเรียนที่สร้างความพึงพอใจให้แก่
ผู้รับบริการ คือ เครือข่ายสารสนเทศด้านการร้องทุกข์ร้องเรียน โดยกำหนดผู้ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบรับเรื่องร้องทุกข์ 
ร้องเรียนผ่านเครือข่ายสารสนเทศ และจัดให้มีแบบฟอร์มหนังสือรับคำร้อง ตามที่กรมจเรทหารอากาศกำหนด 
หากส่วนราชการกองทัพอากาศมีความประสงค์ที่จะให้มีการรับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของหน่วย ให้ประสานกรมจเรทหารอากาศก่อนดำเนินการ เพื่อให้ข้อมูลเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนผ่านเครือข่าย
สารสนเทศของทุกส่วนราชการกองทัพอากาศ รวมกัน ณ ที่เดียวตามที่กรมจเรทหารอากาศกำหนด สามารถบริหารจัดการได้
เป็นระบบ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

 

 
 
 
  



๒๘ 
 

หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และจัดการความรู ้

 เป้าหมาย : เพื่อให้ส่วนราชการมีการใช้ข้อมูลและสารสนเทศ มากำหนดตัววัดที่สามารถใช้ติดตามงาน ทั้งในระดับ
ปฏิบัติการ และระดับยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิผลทั่วทั้งองค์การ รวมทั้งการสื่อสารและเปิดเผยข้อมูลสู่ผู้ใช้งาน
ทั ้งภายในและภายนอก มีการวิเคราะห์ผลจากข้อมูลและตัววัด เพื ่อการแก้ปัญหาและตอบสนองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทันเวลา และเชิงรุก มีการใช้ความรู ้และองค์ความรู้ของส่วนราชการในการแก้ปัญหา เรียนรู ้และมีเหตุผลใน
เชิงจริยธรรม มีการบริหารจัดการข้อมูล สารสนเทศ และระบบการทำงานที ่ปร ับเป็นดิจิ ท ัลเต็มร ูปแบบ  
มีประสิทธิภาพ และใช้งานได ้
๔.๑ การใช้ขอ้มูลในการกำหนดตัววัดเพือ่ติดตามงาน และการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 
 ๔.๑.๑  มีการกำหนดสารสนเทศที่สำคัญเพื่อ 
  ๔.๑.๑.๑ ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร โดยสารสนเทศนั้น คือ  
  จากพันธกิจของกองบิน ๔ ปัจจัยสำคัญของความสำเร็จอย่างหนึ่งคือ การควบคุมและ
บังคับบัญชาซึ่งภายในห้องบัญชาการรบ (Wing War Room) จะมีจอแสดงข้อมูล Video Downlink จาก Sensor 
ต่าง ๆ ได้แก่ อากาศยาน และกล้องติดหมวกของหน่วยลาดตระเวนภาคพื้น ทำให้ผู้ปฏิบัติงานภายในห้องบัญชาการรบ
เห็นภาพสถานการณ์แบบ Near Real Time ในพื้นที่ที่เกิดเหตุการณ์ รวมทั้งมีวิทยุสื่อสารทั้งภาคพื้น และภาคอากาศ 
เพื่อใช้สำหรับการสั่งการจากผู้บัญชาการเหตุการณ์ ส่งผลให้การตัดสินใจ และการปฏิบัตไิด้รวดเร็วยิ่งขึ้น 
  ๔.๑.๑.๒ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยสารสนเทศนั้น คือ 
  ระบบ Video Downlink จากอากาศยานสู่จอแสดงผล, เรดาห์, วิทยุติดต่อสื่อสาร ยกตัวอย่าง
เช่น การฝึกจำลองในพื้นที่การรบ การสนับสนุนการปิดล้อมตรวจคนของเจ้าหน้าที่ตำรวจทหาร การช่วยเหลือบุคคล
เมื่อเกิดเหตุภัยพิบัติ โดยการส่งอากาศยานที่ติดตั้งระบบ Video Down Link เข้าไปยังพื้นที่เป้าหมาย เพื่อทำการ
ถ่ายทอดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และส่งสัญญาณภาพมายังสถานีรับ เมื่อสถานีรับได้รับสัญญาณภาพ จะทำการแปลง
ข้อมูลให้เป็นสัญญาณ Video และส่งต่อไปยังห้องบัญชาการและสั่งการ (C2) โดยภาพที่ปรากฏในห้องบัญชาการและ
สั่งการ (C2) จะเป็นลักษณะ Bird Eye View คือเป็นภาพที่มองจากมุมสูง ทำให้ ผบ.เหตุการณ์สามารถตัดสินตกลงใจ
ได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็ว 
  ๔.๑.๑.๓ การใช้ประโยชน์/สร้างการรับรูต้่อประชาชน โดยสารสนเทศนั้น คือ 
  มีการสรุปผลการฝึก โดยจัดเก็บในรูปแบบ Hard Copy และ E-File เพื่อให้ง่ายต่อการสืบค้น ทั้งนี้ 
ข้อมูลที่มีชั้นความลับของทางราชการ จะต้องได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจถึงจะนำออกมาเผยแพร่ต่อสาธารณะได้ 
 ๔.๑.๒ การจัดการข้อมูลและสารสนเทศเป็น ดังนี้ 
  ๔.๑.๒.๑ มีความน่าเชื่อถือ อย่างไร 
  มีการทดสอบการให้พร้อมใช้งาน Hardware โดยมีหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ ผสอ.กทน.บน.๔ 
ในการกำกับดูแล รวมทั้งติดตั้งกล้องวงจรปิดตามสถานที่ที่เก็บข้อมูลสำคัญ ในส่วนของ Software มีการ Update 
Software ตามคำแนะนำของ ทสส.ทอ.ตามห้วงเวลาที่กำหนด รวมทั้งติดตั้ง Antivirus ให้กับคอมพิวเตอร์ทุกเครื่อง 
มีการเข้ารหัสยืนยันตัวตนผ่านระบบงานนั้น ๆ และรณรงค์ให้ใช้โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย นอกจากนี้ 
ให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูลดําเนินการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุงข้อมูล และรับรองความถูกต้องของข้อมูลก่อน
นําเข้าสู่ระบบ มีการแบ่งระดับการเข้าใช้งานเป็นกลุ่มผู้ใช้ข้อมูล ผู้ตรวจสอบข้อมูลและผู้นํา  เข้าข้อมูลเพื่อความ
ปลอดภัยของข้อมูล 
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  ๔.๑.๒.๒ มีความพร้อมใช้งานและข้อมูลทันสมัยอย่างไร 
  ๑. ตรวจสอบการเข้ารหัสเครือข่ายไร้สาย ทั้งเครือข่ายภายในและภายนอก ทอ. เป็นประจำ
ทุกเดือน 
  ๒. ตรวจสอบการเผยแพร่ไฟล์ข้อมูล (file sharing) ที่เป็นข้อมูลชั้นความลับ หรือมีเนื้อหา
ไม่เหมาะสมภายในเครือข่าย ทอ. เป็นประจำทุกเดือน 
  ๓. ตรวจสอบความพร้อมใช้งานระบบสารสนเทศ ทอ. ผ่านแบบฟอร์มที่ถูกส ำรวจ
โดยคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของ บน.๔ 
  ๔. ตรวจสอบความปลอดภัยระบบสารสนเทศภายใน นขต.บน.๔ (Internal audit) ตามวงรอบ 
  ๕. ตรวจสอบกระบวนการสารองข้อมูล หรือระบบสารองข้อมูลของระบบสารสนเทศ บน.๔ 
และ นขต.บน.๔ 
  ๔.๑.๒.๓ สะดวกต่อผู้ใช้งานอย่างไร 
  จัดตั้งหน่วยงานรับผิดชอบ และให้คำแนะนำการใช้งานระบบสารสนเทศ คือ ฝทสส.บก.บน.๔ 
มีการจัดทำคู่มือการใช้งาน Clip VDO สำหรับการ Download และจัดเก็บข้อมูลไว้ที่ Server กลางของกองบิน 
เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย 
 ๔.๑.๓ ข้อมูลสารสนเทศถูกนำมาวิเคราะห์ ประมวลผลและสามารถนำไปเผยแพร่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย
เพื่อการใช้ประโยชน์ของสาธารณะ โดยข้อมูลสารสนเทศ คือ การทำงานผ่านระบบ Google Form , Google 
Drive และ Google Calendar ให้รองรับการ Work From Home ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 
๒๐๑๙ (COVID-19) มีการใช้งาน Application Facebook ,Line มาใช้ส่งผ่านข้อมูล รวมถึงการเตรียมการพัฒนา
ระบบ Intranet ให้เชื่อมโยงเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล และพัฒนาระบบการทำงานดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพ
และปฏิบัติงานได้อย่างเต็มรูปแบบ นอกจากนี้ ข้อมูลบางส่วนที่สามารถเผยแพร่ต่อสาธารณะชนจะนำไปลงไว้ที่
เว็บไซต์กองบิน (www.wing4.rtaf.mi.th) เช่น งบการเงิน ข่าวประกวดราคา กิจกรรมต่าง ๆ ของกองบิน เป็นต้น 
๔.๒  การวิเคราะห์ผลจากขอ้มูล และตัววดั เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและแก้ไขปัญหา 
 ๔.๒.๑ หน่วยงานมีการรวบรวมและจัดทำข้อมูลขนาดใหญ่ (big data) เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุง/
พัฒนาการทำงาน โดยข้อมูล คือ ไม่มี 
 ๔.๒.๒ หน่วยงานมีการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อนำไปใช้ค้นหาสาเหตุของปัญหา คือ ไม่มี 
 ๔.๒.๓ หน่วยงานมีการนำเทคโนโลยี มาใช้ในการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ 
และคาดการณ์ผลลัพธ์ โดยเทคโนโลยีที่นำมาใช้ คือ ไม่มี 
 ๔.๒.๔ มีการวิเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนินงานโดยเปรียบเทียบกับคู่เทียบที่สำคัญ เช่น การเปรียบเทียบ
ข้อมูล คือ ไม่มี 

๔.๓  การจัดการความรู้ และใช้องค์ความรู้เพื่อเรียนรู้ พฒันา แก้ปัญหา และสร้างนวัตกรรม 
 ๔.๓.๑ หน่วยงานมีการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ คือ  
   ผบช.ทุกระดับชั้นของ บน.๔ กำกับ ดูแล ส่งเสริมและสนับสนุนให้กำลังพลจัดทำองค์ความรู้ที ่เป็น
ภารกิจ/กระบวนการงานหลัก ภารกิจ/กระบวนการงานรอง งานสำคัญ/งานจำเป็น และงานที่ได้รับมอบหมายพิเศษ 
และให้ผู้นำความรู้เข้าระบบ (Publisher) นำผลงานที่ได้รับรางวัลในงานมหกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและ
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพไปจัดเก็บไว้ในคลังความรู้กลางของระบบการจัดการความรู้ (KMS) ของ บน.๔ 
   นขต.บน.๔ บันทึกข้อมูลในใบแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูลความรู้ (Knowledge Capture Form : KCF) 
ให้ครบถ้วนตามกระบวนการงานต่าง ๆ ของหน่วย และให้ผู้รับผิดชอบในการจัดการความรู้ของหน่วย จัดเก็บหลักฐาน
เชิงประจักษ์ในการดำเนินการตามกระบวนงานจัดการความรู้ เช่น รายงานการประชุมเอกสารการดำเนินงานต่าง ๆ ที่

http://www.wing4.rtaf.mi.th/
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เกี่ยวข้อง เป็นต้น และส่งมอบให้ผู้รับผิดชอบคนใหม่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบ โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบ 
ทอ.ว่าด้วยการรับ-ส่งหน้าที่ราชการ พ.ศ.๒๕๓๐ 
 ๔.๓.๒ หน่วยงานมีการเชื่อมโยงองค์ความรู้กับองค์กรภายนอก เช่น หน.นขต.บน.๔ จะเข้าไปดูผลงานการ
จัดการความรู้ และนวัตกรรมจากระบบ KMS ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมผลงานของหน่วยงานอื่น ๆ และจะนำเอาความรู้ที่
สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตนเองได้ เช่น ฝูง.๔๐๑ ฯ มีการจัดการความรู้ระบบฐานข้อมูลการ Deploy 
ดังนั้น ฝูง.๔๐๒ ฯ และ ฝูง.๔๐๓ ฯ ซึ่งมีภารกิจคล้าย ๆ กัน ก็สามารถนำองค์ความรู้ เหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ในหน่วย
ตนเองได้ 
 ๔.๓.๓ หน่วยงานมีกระบวนการจัดการความรู้ คือ จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนให้กองบิน ๔ เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ และคณะทำงานด้านนวัตกรรมและการจัดการความรู้ ของกองบิน ๔ โดยให้แต่ละหน่วยของกองบิน 
ส ่ งประกวดผลงาน KM&QCC เป ็นประจำทุกปี  นอกจากนี ้  ม ีการใช้หล ักการ PPT (People Process and 
Technology) ซึ่งการถ่ายทอดองค์ความรู้เป็นไปตามลำดับ กล่าวคือ จากคนถูกถอดบทเรียนถ่ายทอดสู่ผู้ปฏิบัติงาน 
(People Process) และยังมีรูปแบบของการจัดทำบัญชีผู้เชี่ยวชาญ พี่สอนน้อง หรือ On The Job Training 
เพื่อความรวดเร็วในการถ่ายทอดงาน โดยใช้ Technology ในการจัดเก็บข้อมูลขององค์ความรู้ของหน่วย และได้นำ
ข้อมูล KM จัดเก็บไว้ที ่KMS 
 ๔.๓.๔ หน่วยงานมีการนำองค์ความรู้ ด้าน KM&QCC รวมถึงพัฒนาระบบการทำงานให้เกิดนวัตกรรม
ใหม่ ๆ ในเรื่องของการปฏิบัติการบิน การป้องกันที่ต้ังทางทหาร การซ่อมบำรุงอากาศยาน ระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 
และสรรพาวุธ รวมทั้งการสนับสนุนการบินของ บน.๔ ในส่วนของกิจกรรมสนับสนุน ได้แก่ การบริหารทั่วไป การ
ปฏิบัติงานด้านธุรการ สารบรรณ การส่งกำลังบำรุง การเงิน งบประมาณ และสวัสดิการ การรักษาความปลอดภัย 
๔.๔ การบริหารจัดการข้อมลู สารสนเทศ และปรับระบบการทำงานให้เป็นดิจิทัล 
 ๔.๔.๑ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล โดยความเสี่ยงนั้น คือ 
  จากการวิเคราะห์และพิจารณาความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วย สามารถ
แยกประเภทความเสี่ยงได้เป็น ๔ ประเภท ดังนี้ 
  ๑. ความเสี่ยงด้านเทคนิค (Risk of technical : RT) เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากระบบคอมพิวเตอร์ 
เครื่องมือและอุปกรณ์อาจเกิดถูกโจมตีจากไวรัสหรือโปรแกรมประสงค์ร้าย ถูกก่อกวนจาก Hacker ถูกเจาะทำลาย
ระบบจาก Cracker เป็นต้น 
  ๒. ความเสี่ยงจากผู้ปฏิบัติงาน (Risk of people : RP) เป็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินการ 
การจัดการความสำคัญในการเข้าถึงข้อมูลไม่เหมาะสมกับการใช้งานหรือการให้ บริการ โดยผู้ใช้อาจเข้าสู่ระบบ
สารสนเทศ หรือใช้ข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานเกินกว่าอำนาจหน้าที่ของตนเองที่มีอยู่ และอาจทำให้เกิดความเสียหาย
ต่อข้อมูลสารสนเทศได้ 
  ๓. ความเสี่ยงจากภัยหรือสถานการณ์ฉุกเฉิน (Risk of disaster or emergency situation : RE) เป็น
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากภัยพิบัติตามธรรมชาติหรือสถานการณ์ร้ายแรงที่ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงกับข้อมูล
สารสนเทศ เช่น ไฟฟ้าขัดข้อง น้าท่วม ไฟไหม้ อาคารถล่ม การชุมนุมประท้วง หรือความไม่สงบเรียบร้อย ในบ้านเมือง 
เป็นต้น 
  ๔. ความเสี่ยงด้านการบริหารจัดการ (Risk of management : RM) เป็นความเสี่ยงจากนโยบายในการ
บริหารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วย หรือจากนโยบายในระดับสูงกว่า ที่อาจส่งผลกระทบต่อ
การดำเนินการด้านสารสนเทศของหน่วย 
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 ๔.๔.๒ หน่วยงานมีแผนงานรองรับการเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเพื่อรองรับระบบเทคโนโลยีดิ จิทัล  
โดยสาระสำคัญของแผน คือ บน.๔ มีแผนการจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น คอมพิวเตอร์ ระบบอินเตอร์เน็ต 
ให้เพียงพอกับความต้องการ และแผนพัฒนามิติด้านไซเบอร์ในอนาคต ได้แก่ การพัฒนาระบบฐานข้อมูล Big Data 
เพื่อรองรับโครงการ ID 100% ซึ่งเป็นการยกระดับการรักษาความปลอดภัยของ บน.๔ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
โดยใช้ฐานข้อมูลในการคัดกรองบุคคล และยานพาหนะ ทำให้เกิดมาตรการเชิงรุกในการป้องกันปัญหาการ
โจรกรรม และอาชญากรรม ตลอดจนปัญหายาเสพติด 
 ๔.๔.๓ หน่วยงานมีการนำเทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน เช่น ระบบ 
Video Downlink จากอากาศยานสู่ห้องบัญชาการรบ ทำให้ ผบช.สามารถเห็นภาพสถานการณ์แบบ Real 
Time และตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว, ระบบ Simulator และ ETTS ของ บ.T-50TH สามารถลดเที่ยวบินสำหรับ
การฝึกพร้อมรบของ ฝูง.๔๐๓ ฯ ได้ ๙ เที่ยวบิน ๘.๒ ชม.บิน งบประมาณลดลง ๒,๗๕๙,๓๔๔.๖๑ บาทต่อคน 
และการฝึกพร้อมรบของ ฝูง.๗๐๑ ฯ ลดลง ๖ เที่ยวบิน ๖.๐ ชม.บิน งบประมาณที่ใช้ลดลง ๑,๙๖๑,๔๗๙.๕๐ 
บาทต่อคน, ระบบ LMIS และ T-LIS สามารถจัดทำแผน MRS/MRL ได้อย่างมีประสิทธฺภาพตรงกับความ
ต้องการของผู้ใช้งาน , ระบบ GFMIS, IBCS และ KTB Corporate Online ทำให้สามารถติดตามการเบิกจ่าย
งบประมาณ และแสดงถึงความโปร่งใสด้านการเงิน , ระบบ Tools Control สามารถบริหารจัดการ และติดตาม
เครื่องมือต่าง ๆ ในการซ่อมบำรุงได้อย่างมีประสิทธิภาพ, Wing 4 Connect ซึ่งเป็นระบบปิด ทำให้สามารถประชุม
ทางไกลเรื่องที่มีชั้นความลับไปยังหน่วยต่าง ๆ ของ บน.๔ ได้ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 
๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นต้น 
 ๔.๔.๔ แผนป้องกันระบบฐานข้อมูล และปฏิบัติการบนไซเบอร์ 
  ๔.๔.๑.๑ ให้สรุปสาระสำคัญของแผนป้องกันระบบฐานข้อมูล และปฏิบัติการบนไซเบอร์ พอสังเขป  
 บน.๔ กำหนดแนวทางการปฏิบัติในแผนป้องกันด้านการรักษาความปลอดภัยระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของ บน.๔ แบ่งมอบความรับผิดชอบให้กับ น.รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของ บน.๔ 
คณก.รักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของ บน.๔ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
การรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศของ บน.๔ และผู้ใช้งานระบบสารสนเทศของ บน.๔ มีหน้าที่ตามที่ระบุ
ในแผนฯ และวงรอบการปฏิบัติงาน เพื่อให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ บน.๔ สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย 
และมีความเสถียรสาหรับการใช้งานอยู่ตลอดเวลา ลดความเสียหายที่จะเกิดกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรณีเกิดสถานการณ์ผิดปกติที่อาจทำให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ บน.๔ ไม่สามารถใช้งานได้ และฟื้นฟู
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ บน.๔ ให้สามารถกลับมาพร้อมใช้งานได้อย่างรวดเร็วหากเกิดความเสียหายต่อ
ระบบสารสนเทศของ บน.๔ 
 การส่งข้อมูลที่มีชั้นความลับให้ใช้การส่งข้อมูลผ่านอีเมล์ ทอ. ห้ามมิให้ส่งข้อมูลดังกล่าว
แชร์ลงสื่อ Social Media เด็ดขาด คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องต้องลง Anti-Virus และอัพเกรดโปรแกรมปฏิบัติการให้
ทันสมัยอยู่เสมอ นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์ที่ใช้ส่งมูลในโปรแกรมงานยุทธการให้เชื่อมต่อกับเครือข่าย Intranet 
ของ ทอ.เท่านั้น และห้ามนำอุปกรณ์เก็บข้อมูล Thumb Drive มาเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์งานด้านยุทธการ
เพื่อป้องกันไวรัส และแฮ๊คเกอร ์
 บน.๔ มีการสำรองข้อมูลไว้ใน Local Server ที่มีการเข้ารหัสผู้ใช้งาน มีการจำกัดสิทธิ์
การเข้าถึงข้อมูลโดยแบ่งผู้ใช้งานออกเป็นกลุ่ม มีวงรอบการ Backup และการ Synchronize ข้อมูลตามลำดับ
ความสำคัญของระบบและความเสี่ยงต่อความเสียหายของข้อมูล 



๓๒ 
 

 ๔.๔.๕ หน่วยงานมีตัววัดเพื่อใช้ติดตามแผนงานรองรับการเปลี่ยนรูปแบบการทำงานเพื่อรองรับระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัล คือ ระดับความสำเร็จนวัตกรรมของ บน.๔ ที่เพิ่มประสิทธิภาพงานได้อย่างสัมฤทธิ์ผล, ร้อยละ
ความพร้อมใช้งานของระบบ Tools Control ของหน่วยผู้ใช้งาน, ร้อยละของจำนวนครั้งที่ไม่เกิดข้อขัดข้องในการ
สนับสนุนระบบ ACMI POD, ร้อยละของความสำเร็จการฝึกความพร้อมปฏิบัติการ บน.๔ เพื่อทดสอบการใช้กำลัง
ตามแนวความคิดการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO), ร้อยละความพร้อมของระบบเครือข่ายสำหรับ
การปฏิบัติที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) และร้อยละความสำเร็จการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร ์ 
 ๔.๔.๖ แผนรองรับต่อภัยพิบัติ/ภาวะฉุกเฉิน 
  ให้ยกตัวอย่างแนวทางปฏิบัติเมื่อเกิดภัยพิบัติ/ภาวะฉุกเฉิน พอสังเขป 
  บน.๔ มีการจัดตั้ง ศบภ.บน.๔ ซึ่งมีหน้าที่ เตรียมการป้องกัน และดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน 
และลดความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสาธารณภัยในพื้นที่ บน.๔ , พื้นที่ อ.ตาคลี, อ.ตากฟ้า จว.นครสวรรค์ อ.
สรรพยา, อ.มโนรมย์ และ อ.วัดสิงห์ จว.ชัยนาท และพื้นที่ที ่ได้รับมอบหมายจาก ศบภ.ทอ.หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องใน จว.นครสวรรค์ และ จว.ใกล้เคียง โดยใช้ทรัพยากรของ บน.๔ รวมทั้งที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครฐัและ
เอกชน เมื่อได้รับการร้องขอ จากจังหวัด หน่วยงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และได้รับสั่งการจากหน่วยเหนือ หรือ ทอ. 
พิจารณาเห็นว่าภัยพิบัติน้ัน จะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน 
  



๓๓ 
 

๕. การมุ่งเน้นบุคลากร 

 เป้าหมาย : เพื ่อให้ส่วนราชการมีนโยบายและระบบการบริหารจัดการด้านบุคลากรที ่มีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองยุทธศาสตร์ และสร้างแรงจูงใจ มีความคล่องตัวและมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มีการสร้างวัฒนธรรม การทำงานที่ดี 
ก่อเกิดความร่วมมือ มีระบบการพัฒนา บุคลากรทันสมัย พัฒนาบุคลากรในส่วนราชการให้ก้าวทันเทคโนโลยี มีทักษะ
ในการแก้ไขปัญหา สร้างความรอบรู ้ และความมีจริยธรรม  มีความคิดริเริ ่มที ่นำไปสู ่นวัตกรรม มีความเป็น
ผู้ประกอบการสาธารณะ ปฏิบัติงานโดยเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง 

๕.๑ ระบบการจัดการบคุลากรที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์และสร้างแรงจูงใจ 
 ๕.๑.๑ มีการประเมนิขีดความสามารถและอัตรากำลังด้านบคุลากร โดย (ระบอุย่างน้อย ๒ ภารกิจ) 

 ๕.๑.๑.๑ ภารกิจที่ ๑ คือ การปฏิบัติการบิน 
 ๕.๑.๑.๒ ภารกิจที่ ๒ คือ การป้องกันที่ตั้งทางทหาร 
 ๕.๑.๑.๓ ภารกิจที่ ๓ คือ การซ่อมบำรุงอากาศยาน 
๕.๑.๒ มีระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมีนโยบายการส่งเสรมิด้านต่าง ๆ ดังนี ้
 ๕.๑.๒.๑ แนวทางที่เสริมสร้างความคล่องตัวในการทำงานและตัดสินใจ โดยแนวทางนั้น คือ 

  การปฏิบัติงานตามกรอบ “รวดเร็ว ถูกต้อง ทันเวลา” โดยการใช้เครือข่ายที่ บน.๔ สร้างขึ้น 
สามารถบริหารจัดการให้ทันต่อสถานการณ์ทั้งระบบงานแบบทางการและไม่เป็นทางการ โดยระบบงานแบบ
ทางการจะแบ่งตามโครงสร้างของส่วนราชการ และจัดตั้งโครงสร้างภายในที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานที่สามารถสื่อสาร
ระหว่างหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น จัดให้มีโทรศัพท์ของหน่วยงานแต่ละ นขต.บน.๔, การประชุม
สรุปผลการปฏิบัติราชการและข้อขัดข้องเป็นประจำทุกสัปดาห์ เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้บริหารระดับสูงของ บน.๔ 
มีแนวคิดการทำงานแบบรวมการควบคุม แยกการปฏิบัติ โดยออกคำสั่ง บน.๔ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ทำการแทน
และสั่งการในนามของ ผบ.บน.๔ ซึ่งงานต่าง ๆ จะถูกแบ่งออกตามสายงานไปสู่ รอง ผบ.บน.๔ (๑), รอง ผบ.บน.๔ (๒) 
และ เสธ.บน.๔ ทำให้เกิดความรวดเร็วในการสั่งการ และนำไปสู่การปฏิบัติที่สามารถตอบสนองต่อสภาวการณ์นั้น ๆ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น รอง ผบ.บน.๔ (๑) กำกับดูแลด้านกำลังพล การเงิน และงบประมาณ, รอง ผบ.บน.๔ (๒) 
ดูแลงานสายการซ่อมบำรุงอากาศยาน, เสธ.บน.๔ ดูแลงานด้านการปฏิบัติการบิน, การกิจการพลเรือน, อากาศโยธิน 
และนิรภัยการบิน เป็นต้น 
  สำหรับระบบงานแบบไม่เป็นทางการนั้นจะมุ่งเน้นการทำงานโดยยึดถือค่านิยมหลักของ ทอ. 
คือ “AIR” มีการทำงานเป็นทีมในเชิงบูรณาการร่วมกับเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นำส่งผลงานคุณภาพให้แก่
ผู้รับบริการ คือ ประชาชน และมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่สามารถส่งผ่านข้อมูลที่ไม่มีชั้นความลับที่รวดเร็ว เช่น 
กลุ่ม Line หน.นขต.บน.๔, กลุ่ม Line Wing 4 Operations เป็นต้น เพ่ือแจ้งข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน 
 ๕.๑.๒.๒ ส่งเสริมให้บุคลากรริเริ่ม สร้างสรรค์ เพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการทำงาน โดยวิธีการ  
 กองบิน ๔ กำหนดนโยบายการขับเคลื่อนกองบิน ๔ ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และ
นวัตกรรม เพื่อให้หน่วยขึ้นตรงกองบิน ๔ และกำลังพลของกองบิน ๔ ใช้เป็นทิศทางและกรอบแนวทางในการ
ดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ และนวัตกรรม ดังนี้ 
 ๑. ดำเนินกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนกองบิน ๔ ให้เป็นกองบินที่ทันสมัยและชาญฉลาด 
(Smart Wing 4) เพื่อให้มีความพร้อมรองรับการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) และการพัฒนา



๓๔ 
 

กองทัพอากาศสู่ Smart Air Force ด้วยการจัดตั้งกลุ่มและดำเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพ และการสร้าง
นวัตกรรมบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองตามขีดความสามารถของหน่วยงาน 
 ๒. นำองค์ความรู้จากคลังความรู้ของหน่วยงาน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing) ร่วมกัน
ในระดับต่าง ๆ ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ (KM) หรือกระบวนการควบคุมคุณภาพ (QCC) นำไปสู่การสร้าง
ผลงานและนวัตกรรที่มีแนวปฏิบัติที่ดีหรือผลการดำเนินการเป็นเลิศ เผยแพร่ในระดับกองทัพอากาศ 
 ๓. ใช้ระบบงานการจัดการความรู ้ของกองทัพอากาศ (Knowledge Management 
System : KMS) ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้ อีกทั้งจัดเก็บผลงานลงในแบบฟอร์มของระบบงานการจัดการความรู้ 
 ๔. เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในการปฏิบัติงาน
ของกองบิน ๔ อย่างยั่งยืน 
 ๕. ประเมินผลการดำเนินการขับเคลื่อนกองบิน ๔ ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้และ
นวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม
อย่างต่อเนื่อง 
 ๖. จัดการประกวดผลงานนวัตกรรมกองบิน ๔ เป็นประจำทุกปี และมีรางวัลให้
สำหรับผู้ชนะเลิศ เพื่อส่งเสริม และสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน  
 ๕.๑.๓ เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนา คือ จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
กองบิน ๔ สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยแต่งตั้งกำลังพลจากทุกหน่วยของกองบิน ๔ เพื่อวางแผน ออก
นโยบายกำกับดูแลการผลักดันให้เกิดนวัตกรรมร่วมกัน 
 ๕.๑.๔ มีการกระตุ้นให้บุคลากรเกิดแรงจูงใจ เพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูง คือ บน.๔ เน้นย้ำให้กำลังพล
ทุกคนทราบถึงวิสัยทัศน์ของกองบินอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานแบบ Single Vision คือ 
ให้กำลังพลทุกคนมีวิสัยทัศน์เดียวกัน ปฏิบัติงานไปในแนวทางเดียวกันโดยยึดถือค่านิยมหลักของ บน. ๔ คือ 
“AIR WG4S” ซึ่งมีการกำกับดูแลในความรับผิดชอบของผู้บังคับบัญชาในแต่ละระดับโดยการกระตุ้นอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้กำลังพลมีความตื่นตัว ระลึกถึงองค์กร และมีวัฒนธรรมในการทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีการกำหนด
เป้าหมาย ดำเนินการ (ปฏิบัติจริง) กลับมาทบทวน และบันทึกข้อมูล บทเรียนที่ผ่านการทบทวนอย่างดี มา
ปรับปรุงยกระดับการดำเนินงานหรืออาจสร้างนวัตกรรมใหม่ในระหว่างทางเป็นวงจรการเรียนรู้ไม่รู้จบ และมุ่งเน้น
การทำงานเป็นทีมโดยใช้การสื่อสารแบบสองทาง 
  ในเรื่องการเสริมสร้างขวัญกำลังใจของกำลังพลนั้นจะมีเรื่อง การชมเชย ส่งเสริมสิทธิสวัสดิการอันพึงได้ 
การลงโทษลงทัณฑ์ต่อผู้กระทำผิด การปรับปรุงองค์กรให้เกิดความผาสุก หน.นขต.บน.๔ ต้องดูแลกำลังพลใน
หน่วยของตนเองให้เสมือนครอบครัว ยกย่องเชิดชูเกียรติ มอบรางวัล ประกาศต่อหน้าสาธารณะชนให้เป็นที่
ประจักษ์ เช่น หน่วยงานชนะเลิศการประกวด KM&QCC การมอบรางวัลผู้ที่มีผลการศึกษาดี บุคคลดีเด่นของ
กองบิน ๔ บุคคลที่มีจิตสำนึกด้านนิรภัย เปน็ต้น นอกจากนี้ บน.๔ ไดใ้ห้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อม ตามแนวคิด 
Healthy & Happy Workplace โดยจัดกิจกรรม 5ส เป็นประจำทุกเดือนภายในหน่วยงานของตนเอง จัดกิจกรรม
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ และสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ในทุกหน่วยงานทราบเพื่อดำเนินการตามแนวทางที่ ผบช.หรือ
หน่วยเหนือกำหนด 

 ๕.๑.๕ มีการวางแผนกำลังคน และมีการเตรียมพร้อมรองรับการเปลี ่ยนแปลงในอนาคต  โดยการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตที่ส่งผลกระทบต่อองค์การ คือ ปัจจุบันกำลังพลเหล่า นบ.ซึ่งถือเป็นกำลังพลหลักในการ
ปฏิบัติงานของ บน.๔ โดยเฉพาะ นบ.ชั้นยศ ร.อ. - น.ต.ค่อนข้างขาดแคลน อาจทำให้ส่งผลกระทบต่อพันธกิจของ
กองบินได้ ดังนั้น ฝูงบินจึงมีการวางแผนปรับปรุง รปป.การฝึกบินให้สอดคล้องกับกิจเฉพาะหลักของฝูงบิน 



๓๕ 
 

และการปรับลดชั่วโมงบินเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ส่งผลให้
สภาวะทางเศรษฐกิจตกต่ำ หน่วยงานภาครัฐจึงถูกปรับลดงบประมาณ นอกจากนี้ จะดำเนินการพัฒนา
ขีดความสามารถสามารถของ นบ.ผ่านโครงการ Fighter Combat Integration Training (FCIT) ที่จะดำเนินการ
ในปี ๖๔ จะทำให้กระบวนการเลื่อนวุฒิการบินได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  

ทั้งนี้ บน.๔ ได้มีการวางแผนบรรจุกำลังพลล่วงหน้า ๒ ปี โดยเสนอความต้องการไปยัง กพ.ทอ.
เพื่อพิจารณา ในขณะเดียวกันก็บริหารจัดการกำลังพลให้มีความรู้ในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และสามารถปฏิบัติงาน
ในลักษณะ Multi Role และ Cross Functional เช่น การ OJT เป็นต้น และมุ่งเน้นความสำเร็จของงาน โดย บน.๔ 
มีแผนปฏิบัติราชการประจำปีเป็นกรอบในการบริหาร การดำเนินการ และการวัดผล ซึ ่งรายละเอียดของ
แผนปฏิบัติราชการดังกล่าวจะประกอบด้วย งบประมาณ ห้วงเวลา และตัวชี้วัด (KPI)  

เตรียมกำลังพลให้มีความรอบรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบ ทั้งความรู้พื้นฐาน และความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้านตามตำแหน่งหน้าที่รับผิดชอบ เช่น นบ.ชั้นยศ น.ท.ที่เป็นระดับ หน.แผนก ก็ยังคงต้องปฏิบัติการบิน 
และมีความรู้ความเช่ียวชาญงานบริหารในแผนกของตนเองอีกด้วย เป็นต้น  

การเป็นแบบอย่างของผู้บังคับบัญชาในทุกระดับ มีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนให้บุคลากรยึดมั่นใน
ค่านิยมของ ทอ. และ บน.๔ ในการปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ส่งมอบคุณค่าที่ ดีต่อประชาชนหรือ
ผู้รับบริการ คำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ราชการ ซื่อสัตย์ สุจริต 
คิดพัฒนางานใหม่ ๆ อยู่เสมอให้เท่าทันเทคโนโลยีที ่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานจน
ขับเคลื่อนกองบินไปสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการ คือ “กองบินที่ปฏิบัติภารกิจด้วยการใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางอย่างมี
ประสิทธิภาพ (An Effective Network Centric Air Base)” 
๕.๒ ระบบการทำงานที่มีประสิทธิภาพ คลอ่งตัว และมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ ์
 ๕.๒.๑ มีการทำงานเป็นทีมที่ข้ามกลุ่ม/กอง/สำนัก เพื่อผลสำเร็จของงานร่วมกัน โดย (ระบุรูปแบบของ
ทีมงาน/องค์ประกอบของทีม)  
 แต่งตั้งคณะกรรมการ และคณะทำงานด้านต่าง ๆ ที่ประกอบไปด้วยบุคลากรจากหลากหลาย
หน่วยงานของกองบิน ๔ ให้มีผู้เชี่ยวชาญจากหลาย ๆ ส่วน เป็นแบบสหวิทยาการ เพื่อให้สามารถดำเนินการ
ในงานที่มีความสลับซับซ้อนให้สำเร็จลุล่วง เช่น คณะทำงานจัดทำคู่มือปฏิบัติการกองบิน ๔ คณะทำงานโต๊ะ
ซ่อมบำรุงอากาศยานเฉพาะแบบ บน.๔ คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกองบิน ๔ เป็นต้น 
 ๕.๒.๒ มีการสร้างสภาพแวดล้อมทั้งทางกายภาพและบรรยากาศที่สนับสนุนให้เกิดการทำงานที่คล่องตวั 
สามารถทำงานได้สะดวกและเกิดประสิทธิภาพสูงระดับองค์การ โดยวิธีการ  
 จัดทำแผนการปฏิบัติต่าง ๆ ซึ่งในแผนจะระบุหน้าที่รับผิดชอบระดับนโยบาย/แนวทางปฏิบัติของแต่ละ 
นขต.บน.๔ ไว้ชัดเจน ซึ่ง นขต.บน.๔ จะนำนโยบาย/แนวทางปฏิบัติเหล่านั้น ออกเป็น รปป./ระเบียบ/วิธีการ  
โดยละเอียดเพื่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยของตนเองเข้าใจการปฏิบัติอย่างท่องแท ้
 ด้านสุขภาพอนามัย มีข้อกำหนดด้านสุขภาพ ความปลอดภัย และความเสี่ยงภัยที่จำเป็นซึ่งเป็นเรื่องเฉพาะ
ในการทำงาน โดยมีกฎระเบียบรองรับ เช่น ผู้ทำการในอากาศและผู้ปฏิบัติหน้าที่ภาคพื้น ด้านความปลอดภัย 
มีการนำคู่มือมาตรฐานงานมาใช้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ มีการตรวจนิรภัยภาคพื้น และภาคอากาศเพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา เพียงพอ มีการตรวจสอบอุปกรณ์ที่สำคัญให้เป็นตามมาตรฐาน
ตามวงรอบที่กำหนด เช่น บริภัณฑ์ภาคพื้นที่สนับสนุนการบิน ระบบไฟฟ้าสนามบิน ถังดับเพลิงประจำอาคาร  
การปรับปรุงสถานที่ทำงาน สนับสนุนให้ทุกหน่วยมีการจัดกิจกรรม 5 ส เพื่อให้เกิดความสะอาด เป็ นระเบียบ
เรียบร้อย การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำงาน นอกเหนือจากระบบ RTAF Intranet web Portal ที่ใช้ในการ
สนับสนุนการทำงานแล้ว ยังส่งเสริมให้หน่วยได้มีการนำเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่เหมาะสมมาใช้ เช่น Wing 4 Connect 
สำหรับการประชุมภายใน บน.๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) เป็นต้น 
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 การจัดสรรทรัพยากรหรือจัดทำระบบการทำงานที่คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของบุคลากร บน.๔ มีการ
แยกบุคลากรเป็นผู้ทำการในอากาศ และผู้ปฏิบัติหน้าที่ภาคพื้น โดยมี รพ.กองบิน บน.๔ เป็นผู้รับผิดชอบให้
คำแนะนำ กำกับดูแลเรื่องสุขภาพอนามัย เช่น เน้นย้ำใหผู้้ปฏิบัติหน้าที่ผู้ทำการในอากาศ มีการตรวจสุขภาพประจำปี 
ณ สวบ.ทอ. เมื่อพบปัญหาด้านสุขภาพทำให้ไม่สามารถปฎิบัติหน้าที่ได้ เช่น โรคจิตเวช โรคลมชัก โรคความดัน
โลหิตสูง จะระงับไม่ให้ปฎิบัติงานในหน้าที่ดังกล่าว และส่งไปรักษาพร้อมให้คำแนะนำอย่างต่อเนื่อง ยังมีข้อกำหนด
ในด้านสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบกับการปฏิบัติงาน มีการแนะนำ และติดตามผลการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
อย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งรายงานให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบ 
 มาตรฐานการทำงานของบุคลากร มีการสร้างทัศนคติที่ดีต่อกระบวนการบริหารจัดการ
และกระบวนการทำงานที่มีจริยธรรม ตรวจสอบได้ มีการปรับปรุงคู่มือมาตรฐานงานให้มีความทันสมัย เหมาะสม 
และครบถ้วนตามภารกิจ ทั้งนี้จะมีการปรับปรุงมาตรฐานงานทุกปี มีการสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติได้นำคู่มือมาตรฐานงาน
มาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติงาน เพื่อให้กระบวนการทำงานมีมาตรฐาน จริยธรรมตรวจสอบได้ ในเรื่องการ
สร้างทัศนคติที่ดีต่อการทำงานมี คณอก.วัฒนธรรมองค์กร บน.๔ ทำหน้าที่นำนโยบายเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กร 
ทอ. ได้แก่ ค่านิยม นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี  เพื่อปลูกฝังและเสริมสร้างค่านิยมหลักของ ทอ. (Core 
Values) ให้กำลังพลยึดถือปฏิบัติร่วมกันและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจดำเนินการอย่าง
เข้มแข็งจริงจังและต่อเนื่อง มีการมอบอำนาจและขอบเขตหน้าที่ที่ชัดเจนของ ผบ.บน.๔ เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว 
มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที ตัวอย่างเช่น การมอบอำนาจ
หน้าที่ทำการแทนและสั่งการในนามของ ผบ.บน.๔ 
 ๕.๒.๓ มีการสร้างความร่วมมือกบัเครือข่ายและหน่วยงานภายนอก คือ 
 หากปัญหาที่เกิดขึ้นไม่สามารถแก้ไขในระดับกองบินได้ จะดำเนินการแจ้งให้หน่วยเหนือทราบ 
เพื่อร่วมกันแก้ไขปญัหาที่เกิดขึ้นผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ผ่านระบบ LMIS, T-LIS, หนังสือราชการ เป็นต้น 
 การทำงานเป็นทีม เพื่อผลสำเร็จของงานร่วมกัน รวมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่ง นขต.บน.๔ 
มีสถานที่ทำงานบริเวณเดียวกันเอื้อต่อการทำงานเป็นทีม มีการติดต่อประสาน/สั่งการ/ประชุม ระหว่างหน่วยงาน
อย่างสม่ำเสมอ เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีการใช้ระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนการทำงาน เช่น การใช้
ระบบ HRIS ในการทำงานร่วมกับ กพ.ทอ. ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว ยืดหยุ่นและสามารถ
ปรับให้เข้ากับสถานการณ์ที่มีความเปลี่ยนแปลงไปได้ดียิ่งขึ้น 
 ๕.๒.๔ มีการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้บุคลากร 
  ๕.๒.๔.๑ มีความรับผิดชอบ/กล้าตัดสินใจ โดย การกำหนดขอบเขตอำนาจหน้าที่ไว้ในเอกสาร 
ระเบียบ คู่มืออย่างชัดเจน 
  ๕.๒.๔.๒ การเข้าถึงข้อมูล เพื่อใช้สนับสนุนการทำงานและการแก้ปัญหา โดยจัดเก็บข้อมูลตามสาย
วิทยาการต่าง ๆ ภายในหน่วยของตนเอง รวมถึงจัดเก็บในรูปแบบ E-File 

๕.๓  การสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เป็นมืออาชีพ การสร้างความผูกพันและความเป็นเจ้าของให้แก่บุคลากร  
 ๕.๓.๑ มีการค้นหาปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพัน ไม่มีการ
ค้นหาปัจจัยดังกล่าว 
 ๕.๓.๒ ปลูกฝังค่านิยมในการทำงานที่เป็นมืออาชีพ โดยวิธีการ กองบิน ๔ เล็งเห็นความสำคัญในเรื่อง
วัฒนธรรมองค์กรกองทัพอากาศ ซึ ่งเป็นรากฐานและเป็นตัวกำหนดทัศนคติและพฤติกรรมของกำลังพล
กองทัพอากาศ หล่อหลอมให้คนในกองทัพมีความเชื่อและมีพฤติกรรมไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้เกิดพลั งในการ
ขับเคลื่อนกองทัพอากาศให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ให้มีการจัดทำแผนเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรกองบิน ๔ พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ เพื่อผลักดันการดำเนินงานตามนโยบายที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม
องค์กรกองทัพอากาศ โดยเฉพาะค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ จิตสำนึกทางสังคมในการให้บริการ และจิตอาสา 
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ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ที่กำหนดไว้ เพื่อให้เกิดพลังความร่วมมือของกำลังพลในการ
ขับเคลื่อนกองทัพอากาศให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค” (One of the Best Air Forces 
in ASEAN) ภายใตก้ารบูรณาการการดำเนินงานด้วยเทคโนโลยีระบบราชการ ๔.๐ 
 ๕.๓.๓ มีการปรับกระบวนการทางความคิด (mindset) ของข้าราชการในทุกระดับ เพื่อให้มุ่งเน้นการ
ทำงานในเชิงรุกและสร้างมูลค่าเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน หน่วยงาน และส่วนรวม โดยมุ่งเน้นการปลูกฝัง
และส่งเสริมให้กำลังพลในทุกหน่วยงานมีจิตสำนึกทางสังคมในการให้บริการ โดยมุ่งเน้นการบริการที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐาน สร้างความพึงพอใจหรือประทับใจในการให้บริการ ยกเว้นขณะการปฏิบัติงานซึ่งเป็นการรักษา
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัดในการรักษาวินัยการบิน ตรวจสอบ ตรวจตรา ฯลฯ ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง
เด็ดขาดไม่ต้องคำนึงถึงความพึงพอใจของผู้กระทำความผิด แต่จะสร้างความพึงพอใจให้กับผู ้บังคับบัญชา 
ประชาชนหรือผู้พบเห็นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตรงไปตรงมา นอกจากนี้งานจิตอาสา เป็นอีกงานหนึ่งที่
ต้องมีต้นแบบเริ่มปฏิบัติ เมื่อเกิดขึ้นผู้นำควรให้การยกย่องเชิดชูผู้กระทำความดี เสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความสมัครใจ 
ด้วยเจตนาดี ทั้งนี้ต้องไม่เสียแก่การงานที่ตนรับผิดชอบ 
 ๕.๓.๔ มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรนำเสนอความคิดริเริ่ม โดย จัดการประชุมในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่ระดับ
ฝ่าย แผนก จนถึงกองบินตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อให้กำลังพลทุกคนสามารถมีเวทีในการแสดงความคิดเห็นได้ 
 ๕.๓.๕ มีการนำปัจจัยที่ส่งผลต่อความผูกพันของบุคลากร มาสร้างให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  
ให้รางวัลแก่ผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น และจัดสวัสดิการตามสิทธิ 
๕.๔ ระบบการพัฒนาบุคลากร 
 ๕.๔.๑ มีการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ และสามารถปฏิบัติงานได้หลากหลาย คือ การฝึกงานในหน้าที่ 
(On The Job Training: OJT) หลักสูตรตามสายวิทยาการ หลักสูตรการศึกษาของทหารอาชีพ (Professional 
Military Education : PME) ประสบการณ์และความชำนาญในหน้าที่ของตนเอง และแบบข้ามสายวิทยาการ 
(Cross Functional Ability) 
 ๕.๔.๒ มีแผนการพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ และสมรรถนะหลักขององค์การ คือ (เช่น 
แผนพัฒนาบุคลากรที่ตอบสนองการสร้างสมรรถนะหลักขององค์การ ทั้งทักษะความรู้ และความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน) 
 ๕.๔.๒.๑ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ เสริมสร้างกาลังพลมืออาชีพด้วยการพัฒนาระบบการฝึกศึกษา
และการวางแผนพัฒนากำลังพลให้สอดคล้องกับแนวคิดสมรรถนะกำลังพล ทอ., พัฒนาความสามารถในการใช้
ภาษาของกำลังพล บน.๔ เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและวิสัยทัศน์ของ ทอ. , เสริมสร้างวัฒนธรรม
กองทัพอากาศเข้มแข็งบนพื้นฐานของค่านิยมหลักและสมรรถนะกำลังพล ทอ., เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ การจัดการความรู้เพื่อพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ (KM สู่ LO) ให้พร้อมสู่สังคมฐานความรู้, พัฒนาขีด
ความสามารถกำลังพลของ บน.๔ เกี่ยวกับการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง โดยดำเนินการผ่านการฝึก
ทดสอบการใช้กำลัง บน.๔ เป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ แต่ละหน่วยได้จัดแผนการศึกษาสำหรับผู้ใต้บังคับบัญชา
เพื่อเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรแต่ละระดับของ ทอ. และผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเรียนรู้งานในสายวิทยาการอื่น ๆ 
เพื ่อเพิ ่มพูนองค์ความรู ้ใหม่ ๆ ให้แก่ตนเองสำหรับการรองรับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร 
(Information and Communication Technology : ICT) การพัฒนาด้านไซเบอร์ (Cyber) พื้นฐานของบุคลากร
จะต้องมีการทำงานเป็นทีม มีการกำหนดเป้าหมายบุคคลให้เชื่อมโยงกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 
แผนงานการจัดการความรู ้ (Knowledge Management : KM) นำไปสู ่องค์การแห่งการเรียนรู ้ (Learning 
Organization : LO) เพ ื ่อม ุ ่งส ู ่องค ์การสมรรถนะสูง (High Performance Organization : HPO) หรือเป็น
กองทัพอากาศที่ชาญฉลาด (Smart Air Force) 



๓๘ 
 

 ๕.๔.๒.๒ สมรรถนะหลัก ได้แก่ การผลิตบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบิน และการดำรงพัฒนาองค์
ความรู้ด้วยตัวเอง ได้แก่ ๑) การเฝ้าตรวจ ควบคุม และบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ห้วงอากาศ ๒) การรบทาง
อากาศในทุกมิติ เหนือพื้นดิน/พื้นน้ำ ในอากาศ ๓) การเคลื่อนย้ายขนส่งทางอากาศยุทธวิธีในประเทศ ๔) ใช้ความ
รวดเร็ว ความอ่อนตัว ระยะปฏิบัติได้ไกลในการสนับสนุนการรบให้กับกำลังรบภาคพื้นและภาคส่วนอื่น ๆ ที่มิใช่
ภารกิจการรบ ๕) การดำเนินการด้านไซเบอร์ (Cyber) 
 ๕.๔.๓ มีการพัฒนาของบุคลากร ในด้านต่าง ๆ ที่ครอบคลุมเรื่อง (เช่น การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ
และสามารถปฏิบัติงานได้หลากหลาย , การพัฒนาบุคลากรและผู ้นำให้มี ความรอบรู ้ เป็นนักคิด มี
ความสามารถ ในการตัดสินใจ มีความคิดเชิงวิกฤต (Critical Thinking) ที่จะพร้อมรับกับปัญหาที่มีความ
ซับซ้อน) 
  ๕.๔.๓.๑ ความรู้ ความสามารถในการแก้ไขปัญหา ได้แก่  การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์, 
การปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินของนักบิน, การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญหาการซ่อมบำรุงอากาศยานด้วย
วิธีการทางวิศวกรรม 
  ๕.๔.๓.๒ ความรู้และทักษะดิจิทัล ได้แก ่การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการทำงาน 
 ๕.๔.๔ มีการพัฒนาบุคลากร และผู้นำให้มีความรอบรู้ เป็นนักคิด มีความสามารถในการตัดสินใจ  
มีความคิดเชิงวิกฤตที่จะพร้อมรับกับปัญหาที่มีความซับซ้อน คือ ศึกษาอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ของ ทอ.เช่น 
โรงเรียน ผู้บังคับฝูง โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ หลักสูตรเฉพาะตามสาย
วิทยาการต่าง ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



๓๙ 
 

หมวด ๖ การมุ่งเน้นระบบการปฏิบัติการ 

 เป้าหมาย : เพื่อให้ส่วนราชการมีการบริหารจัดการกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล เชื่อมโยง
ตั้งแต่ต้นจนจบ และนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ มีการสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ  
และการให้บริการ มีการลดต้นทุนและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้มี
ขีดสมรรถนะสูงขึ้น บูรณาการกระบวนการเพื่อสร้างคุณค่าในการให้บริการแก่ประชาชน และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

๖.๑ กระบวนการทำงานที่เชื่อมโยงตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ เพื่อนำสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ โดย 
 ๖.๑.๑ หน่วยงานมีการออกแบบ/ปรับปรุงกระบวนการทำงานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยกระบวนการนั้น  
เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด คือ กระบวนการงานหลักของ บน.๔ ได้แก่ ๑) การปฏิบัติการบิน หน่วยปฏิบัติ ได้แก่ 
ฝูง.๔๐๑ ฯ, ฝูง.๔๐๒ ฯ และ ฝูง.๔๐๓ ฯ มีกระบวนการฝึกอบรม นบ.ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจตามแผน
เฉลิมอากาศ มีตัวชี้วัด คือ ร้อยละของความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยบินตามแผนเฉลิมอากาศ 
และร้อยละของความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจของหน่วยบินเฉพาะกิจ  ๙๔๐๒ ๒) การป้องกันที่ตั้งทางทหาร 
หน่วยปฏิบัติ คือ พัน.อย.บน.๔ และ ผขว.บก.บน.๔ มีการฝึกซ้อมป้องกันฐานบิน และที่ตั้งหน่วยเป็นประจำทุกเดือน 
เพื่อดำรงความพร้อมรบ และทบทวนการปฏิบัติของ นกข.ตามแผนป้องกันที่ตั้งของหน่วย ตัวชี้วัด คือ ร้อยละของ
คะแนนจากการประเมินการตรวจสอบความพร้อมรบและทดสอบแผนป้องกันที่ตั้ง ของ บน.๔, จำนวนสมาชิก
เครือข่ายข่าวประชาชนรอบที่ตั้ง บน.๔ และจำนวนหมู่บ้านที่ออกพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับผู้นำชุมชนรอบที่ตั้ง บน.๔ 
๓) การซ่อมบำรุงอากาศยาน ระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ และระบบสรรพาวุธ หน่วยปฏิบัติหลัก คือ กทน.บน.๔ 
เป็นการดำรงความพร้อมรบของอากาศยาน มีกระบวนการติดตาม เร่งรัด กำกับดูแล และบูรณาการการซ่อมบำรุง
อากาศยานร่วมกันทั้ง ๓ สายวิทยาการหลัก คือ ช่างอากาศ ช่างสื่อสาร และช่างสรรพาวุธ เพื่อลดระยะเวลาในการ
ซ่อมบำรุงอากาศยาน แต่ยังคงสามารถปฏิบัติตามคู่มือการซ่อมบำรุงได้อย่างครบถ้วน เพื่อให้ฝูงบินมั่นใจในความ
ปลอดภัย มีตัวชี ้วัด คือ ร้อยละของ บ.ข.๑๙/ก (F-16 MLU) ที่ผ่านการบิน ทดสอบหลังจากการซ่อมบำรุง
ระดับกลาง, ร้อยละความสำเร็จการซ่อมบำรุงอากาศยานระดับกลาง บ.ขฝ.๒ (T-50TH) ปฏิบัติแล้วเสร็จครบถ้วน
ตาม Phase Work Card ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด, ร้อยละความสำเร็จในการซ่อมบำรุงอากาศยานระดับกลาง
ตามระยะเวลาของระบบสื่อสาร และร้อยละความสำเร็จในการซ่อมบำรุงอากาศยานระดับกลางตามระยะเวลา
ของระบบสรรพาวุธ ๔) การสนับสนุนการบิน บน.๔ หน่วยปฏิบัติ คือ ผนบ.บน.๔ การให้บริการการจราจรทาง
อากาศบริเวณสนามบินตาคลี การบริการข่าวอากาศทางยุทธวิธี การแจ้งเตือนสภาพอากาศที่เป็นอุปสรรคต่อการบิน 
การฝึกบิน Simulator การบริการระบบ ACMI Pod มีตัวชี้วัด ได้แก่ ร้อยละความสำเร็จในการปฏิบัติงานด้านการ
ควบคุมจราจรทางอากาศ, ร้อยละของจำนวนครั้งที่ไม่เกิดข้อขัดข้องในการสนับสนุนระบบ ACMI POD และร้อยละ
ของความสำเร็จในการแจ้งเตือนสภาพอากาศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๐ 
 

 ๖.๑.๒ หน่วยงานมีการติดตามควบคุมกระบวนการ โดย 
  ๖.๑.๒.๑ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เช่น ระบบบัญชาการและควบคุมทางอากาศ ACCS  และระบบ Video 
Downlink จากอากาศยานที่ทำหน้าที่ Sensor ส่งภาพสถานการณ์มายังห้องบัญชาการรบ (Wing War Room) เพื่อให้ 
ผบช.เห็นภาพสถานการณ์จริง และ Real Time ทำให้วงรอบการตัดสินตกลงใจของผู้บังคับบัญชา รวดเร็ว ทันเวลา 
และถูกต้องมากยิ่งขึ้น 

 
 
  ๖.๑.๒.๒ ใช้ตัวชี้วัด เช่น ร้อยละความพร้อมของระบบเครือข่ายสำหรับการปฏิบัติที่ใช้เครือข่ายเป็น
ศูนย์กลาง (NCO) 
  ๖.๑.๒.๓ ใช้ข้อมูล คือ รายงานสถานภาพความพร้อมใช้งานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 
ระบบเครือข่าย LTE, สัญญาณ Internet, กล้องถ่ายภาพทางอากาศ, วิทยุสื่อสาร, จอแสดงผล เป็นต้น 
 ๖.๑.๓ หน่วยงานออกแบบกระบวนการโดยคำนึงถึงความเชื่อมโยงตัง้แต่ต้นจนจบกระบวนการแบบ 
end to end Process 
  ๖.๑.๓.๑ คิดเป็นร้อยละ กระบวนการงานหลักเปรียบเทียบกับปริมาณทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๑๐ 
โดย ผบ.บน.๔ กำหนดแนวทางการปฏิบัติ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ บน.๔ ระยะ ๑ ปี ซึ่งได้ถ่ายทอด
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย นโยบายของรัฐบาล ยุทธศาสตร์ของ ทอ. และนโยบายของ ผบ.ทอ.  
สู่การปฏิบัติ มีการตรวจสอบสภาพแวดล้อม ปัจจัยสู่ความสำเร็จ ขีดความสามารถของ บน.๔ บทเรียนของการปฏิบัติ
ที่ผ่านมา โดยคำนึงถึงการรับฟังผลกระทบ ความต้องการ ความพึงพอใจและคามคาดหวังของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ตอบสนองยุทธศาสตร์ ทอ. ๒๐ ปี โดยกำหนดวิสัยทัศน์ กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาค : One 
of the best Air Forces in ASEAN จึงได้ออกแบบ ๔ กระบวนการหลัก ได้แก่ ๑) การปฏิบัติการบิน ๒) การป้องกัน
ที่ตั้งทางทหาร ๓) การซ่อมบำรุงอากาศยาน ระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ และสรรพาวุธ ๔) การสนับสนุนการบิน
ของ บน.๔ รวมถึง ๖ กระบวนการสนับสนุน ภายใต้แนวคิด End To End Process กำหนดกระบวนงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยการสร้างเครือข่ายและจัดทำข้อตกลง มาตรฐานการปฏิบัติงาน รวมถึงกฎระเบียบ คำสั่ง ร่วมกันกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก บน.4 เช่น นขต.บน.4, นขต.ทอ., สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์, มทบ.๓๑ ปภ.จว.
นครสวรรค์ และชัยนาท, อบต.ตาคลี เป็นต้น มีความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์กับประเด็นกลยุทธ์ของยุทธศาสตร ์ทอ. 



๔๑ 
 

 
  ทุกกระบวนการมีการออกแบบภาพรวมโดยใช้ SIPOC Model เพื่อแสดงถึงความเชื่อมโยงของผู้ส่ง
นำเข้า ปัจจัยนำเข้า ขั้นตอนการทำงาน ผลลัพธ์ ผู้รับบริการ และความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการหลักกับ
กระบวนการสนับสนุน โดยคำนึงถึงข้อกำหนดที่สำคัญ ได้แก่ ความปลอดภัย ถูกต้อง รวดเร็ว ทันเวลา และเพียงพอ  
 ๖.๑.๔ หน่วยงานมีผลงานที่โดดเด่นที่เกิดจากการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีการ
นำระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการ ได้แก่ 
  ๖.๑.๔.๑ เทคโนโลยีที่นำมาใช้ คือ บน.๔ มีแผนงานในการจัดทำระบบรักษาความปลอดภัยที่ตั้ง 
บน.๔ ตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยดำเนินงานภายใต้โครงการ Wing 4 Smart ID วัตถุประสงค์เพื่อจัดสรรพื้นที่เขต
ยุทธการ และเขตบ้านพักอาศัย พร้อมทั้งจัดทำบัตรผ่านเข้า-ออกเพื่อระบุตัวตน และรักษาความปลอดภัย 
ของอาคาร สถานที่ ตลอดจนจัดเก็บฐานข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็น โดยได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 
และในปี พ.ศ.๒๕๖๔ บน.๔ วางแผนการในจัดทำฐานข้อมูลกลางของ บน.๔ ภายใต้โครงการ Smart Wing 4 Base 
Security เพื่อเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่ใช้งานหลักของ บน.๔ ได้แก่ ฐานข้อมูลพื้นฐานเพื่อระบุตัวบุคคลและสิทธิการ
เข้าถึงจากโครงการ Wing 4 Smart ID, ฐานข้อมูลกำลังพลของ ผกพ.บก.บน.๔, ฐานข้อมูลบ้านพักอาศัยของ ผสก.บน.๔, 
ฐานข้อมูลยานพาหนะของ ร้อย.ทสห.บน.๔ และฐานข้อมูลประวัติคนไข้ของ รพ.กองบิน บน.๔ ทั้งนี้  เพื่อให้เป็น
ฐานข้อมูลเดียวกันรองรับการใช้งานแบบ Big Data และสามารถพัฒนาต่อยอดในการนำเทคโนโลยี AI มาใชใ้นการ
สืบค้นหรือหาความเชื่อมโยงของข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทั้งในทางยุทธการ และธุรการต่อไป นอกจากนี้ บน.๔ 
ได้วางแผนในการใช้งาน QR Code เข้ามาเสริมเพื่อยืนยันตัวตนในการเข้า  - ออกพื้นที่ทางยุทธการหรือการ
ปฏิบัติหน้าที่ทางราชการต่าง ๆ เช่น การเข้าเวร - ยาม เป็นต้น โดยเป็นการนำร่องไปสู่แผนการพัฒนาในปี พ.ศ.๒๕๖๕ 
ในการนำเทคโนโลยี AI ร่วมกับระบบตรวจจับอัจฉริยะ (Smart Sensor) ใช้ในการระบุตัวตน และยานพาหนะใน
การรักษาความปลอดภัยของ บน.๔ ตามโครงการ Enhanced Smart Wing 4 Base Security โดยการดำเนินงาน
ดังกล่าวตอบสนองต่อนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ นโยบายเร่งด่วน ในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ในการดูแลพื้นที่ของกองทัพอากาศให้มีความปลอดภัย นโยบายเฉพาะด้านการพัฒนา
ระบบงานในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการจัดเก็บและประมวลผล ด้านส่งกำลังบำรุง ในการพัฒนา และบริหาร

กระบวนงานสร้างคุณค่าและกระบวนงานสนับสนุน
 กองบินท่ีปฏิบัติภารกิจด้วยการใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางอย่างมีประสิทธิภาพ    An Effective Network Centric Air Base)

ประเด็นกลยุทธ์  ๑) การเสริมสร้างขีดความสามารถ 
ด้านการยุทธ์และเตรียมกําลังให้พร้อมรบ

 ๒) การเสริมสร้างขีดความสามารถใน
การปฏิบัติภารกิจโดยใช้เครือข่าย 

เป็นศูนย์กลาง

 ๓) การเสริมสร้างขีดความสามารถ
การปฏิบัติการกิจการพลเรือน

กระบวนการสร้างคุณค่า  ๑) การปฏิบัติการบิน  ๒) การป้องกันที่ต้ังทางทหาร
 ๓) การซ่อมบํารุงอากาศยาน 
ระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ 

และสรรพาวุธ

การบวนการสนับสนุน
 ๑) การบริหารทั่วไป  ๒) การปฏิบัติงานด้าน ธุรการและสาร บรรณ  ๓) การสง่กําลงับาํรุง

 ๔) การเงินและงบประมาณ  ๕) สวัสดิการ

 ๖) การรักษาความปลอดภัยและควบคุมการปฏิบัติตามระเบียบ

 ๔) การสนับสนุนการบิน

วิสัยทัศน์



๔๒ 
 

ข้อมูลด้านกิจการอสังหาริมทรัพย์ ด้านการวิจัย พัฒนา และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศในการดำเนินการวิจัย 
พัฒนา และปรับปรุงซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการของกองทัพอากาศ และด้านสวัสดิการ  ในการ
เสริมสร้างความมั่นคงในการดำรงชีวิตของกำลังพลและครอบครัว 

๖.๒ การสร้างนวัตกรรมในการปรับปรุงผลผลิต กระบวนการ และบริการ 
 ๖.๒.๑ ในรอบปีที่ผ่านมาหน่วยงานได้พัฒนานวัตกรรม/นำดิจิทัล เข้ามาใช้ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน/การให้บริการ  
  ๖.๒.๑.๑ กระบวนการหลัก คือ การปฏิบัติการบิน มีการจัดทำคู่มือการฝึกความพร้อมปฏิบัติการ บน.๔ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาและส่งต่อองค์ความรู้ในการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางของกองบิน ๔ สามารถ
พัฒนาต่อยอดให้กองบิน ๔ เป็นองค์การแห่งการเรียนรู่ในด้านการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางอย่างยั่งยนื 

 
คู่มือการฝึกความพร้อมปฏิบัติการ บน.๔ 

 
  ๖.๒.๑.๒ กระบวนการสนับสนุน คือ การส่งกำลังบำรุง มีการจัดทำ MRS/MRL เพื่อเป็นฐานข้อมูล
สำคัญที่จะทำให้การคำนวณความต้องการงบประมาณ และแผนการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องเป็นรูปธรรม 
 

 
ระบบ LMIS ทอ. 

 
 ๖.๒.๒ ในรอบปีที่ผ่านมาหน่วยงานมีการปรับปรุงกระบวนหลักและกระบวนการสนับสนุน คือ 
  กระบวนการหลัก คือ การปฏิบัติการบิน มีการจัดทำคู่มือการฝึกความพร้อมปฏิบัติการ บน.๔ 
เพื่อให้การฝึกมีระเบียบแบบแผน และขอบเขตการฝึกที่ชัดเจน นอกจากนี้ จะทำให้ผู้เข้ารับการฝึกได้ศึกษาคู่มือฯ 
ก่อนทำการฝึก ทำให้ลดระยะเวลาการชี้แจงสิ่งที่มีอยู่แล้วในคู่มือฯ สามารถลดระยะเวลาการประชุมชี้แจง 
เพิ่มประสิทธิภาพ และความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ส่วนกระบวนการสนับสนุน คือ การส่งกำลังบำรุง มีการจัดทำแผน 
MRS/MRL ร่วมกันระหว่าง ผกบ.บก.บน.๔, กทน.บน.๔ และฝูงบิน เพื่อช่วยในการวางแผนการจัดหาพัสดุ/อะไหล่
ในการซ่อมบำรุงอากาศยานให้ตรงกับความต้องการของฝูงบิน โดยนำเทคโนโลยีด้านส่งกำลังบำรุงมาใช้ ได้แก่ 



๔๓ 
 

LMIS และ T-LIS ซึ่งจะช่วยทำให้สามารถทราบถึงปริมาณการใช้งานของพัสดุ/อะไหล่ และนำข้อมูลเหล่านี้ไป
พยากรณ์จำนวนพัสดุ/อะไหล่ที่ต้องการในอนาคตได้อย่างแม่นยำ เพื่อนำข้อมูลเข้าแผนการจัดซื้อจัดจ้างของคลังใหญ่
ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับ 
  สำหรับกำลังพลที่ปฏิบัติงาน Back Office ต้องมีความรู้ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและมีความรู้ 
ความประณีต ซึ่งเป็นพื้นฐานของบุคลากรที่มีผลต่อการวางแผนพัฒนา และการสร้างขีดความสามารถในการเป็น
องค์กรสมรรถนะสูง 

๖.๒.๓ ในรอบปีที่ผ่านมาหน่วยงานมีผลงานนวัตกรรมที่โดดเด่น ที่สามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน
หรือส่งผลกระทบสูงต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 ๖.๒.๓.๑ นวัตกรรม คือ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพ
ภาคที่ 3 ส่วนหน้า ร่วมกับ กองทัพอากาศ โดย บน.๔ นำเครืองบิน UAV อากาศยานไร้คนขับ ขึ้นบินตรวจกลุ่มความ
ร้อน รอยต่อจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง เพื่อหาจุดความร้อนในพื้นที่ สำหรับถ่ายทอดสัญญาณภาพแบบ real 
time ส่งภาพมาที่ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าบน.๔  

๖.๒.๓.๒ ปัญหาที่ซับซ้อน หรือส่งผลกระทบสูง คือ อากาศยานไร้คนขับ (UAV) ใช้ในการ
ยืนยันเป้าหมายจุดความร้อนผ่านทางเซ็นเซอร์ เพื่อลดระยะเวลาในการตัดสินใจพร้อมทั้งการถ่ายภาพจุดความ
ร้อนแบบ real time นาทีต่อนาที ระยะทำการบิน 200 กิโลเมตร ความสูงอยู่ที่ 18 ,000 ฟุต บินได้นาน 10-12 
ชั่วโมง สามารถทราบขนาดของกลุ่มไฟที่เกิดขึ้น เพื่อยืนยันเป้าหมายให้ผู้ดำเนินการดับไฟป่าภาคพื้นหรือ
เฮลิคอปเตอร์ทิ้งน้ำ เข้าถึงจุดความร้อนได้อย่างถูกต้องแม่นยำ จากการที่ UAV ขึ้นบินปฏิบัติการตรวจจุดความ
ร้อนนั้น ทำให้หน่วยดับไฟภาคพื้นดินและเฮลิคอปเตอร์ทิ้งน้ำสามารถวางแผนและเตรียมการในการดับไฟได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๖.๓ การลดตน้ทุนและการใช้ทรัพยากรเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 ๖.๓.๑ ในรอบปีที่ผ่านมาหนว่ยงานได้มีการวิเคราะห์ต้นทุนของกระบวนการ ดังนี ้
  บน.๔ ให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรที่มีจำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด แลมีประสิทธิภาพ 
โดยใช้ประเด็นในการพิจารณาปรับปรุง ๖ ประเด็น คือ ระยะเวลา ขั้นตอน ความโปร่งใส คุณภาพ รูปแบบ/การเข้าถึง
บริการ และค่าใช้จ่าย เช่น การใช้ระบบ Video Downlink จากอากาศยานสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ ทำให้ได้
ภาพสถานการณ์แบบ Real Time ลดเวลาในการตัดสินใจของ ผบช.ได้ อีกทั้ง ยังสามารถสนับสนุนภารกิจ
ของหน่วยงานภายนอก ได้แก่ การบินควบคุมไฟป่า, การบินถ่ายภาพพื้นที่ประสบอุทกภัย และการถ่ายทอด
สัญญาณการจราจรช่วงเทศกาลชุดยาว, การฝึกบินต้องได้คุณค่าด้านการฝึก (Training Value) สูงสุด มีการวาง
แผนการฝึกบินให้สอดคล้องกับจำนวน นบ. และอากาศยานโดยไม่ให้มีความล้าจนเกินไป, การวางแผนการฝึก นบ.
เมื่อมีสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) และถูกปรับลดชั่วโมงบิน ให้สามารถดำรง
ความพร้อมรบอย่างต่อเนื่อง, การทำ Reliability Program กับอากาศยาน เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งาน
อากาศยาน ติดตามสมรรถนะของระบบต่าง ๆ และบริภัณฑ์อากาศยาน และออกมาตรการป้องกันและแก้ไขอย่าง
ถูกต้องตรงกับสาเหตุการชำรุด เกิดความประหยัด และเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการทำแผน MRS/MRL ได้อย่าง
ถูกต้องและรวดเร็ว, การลดปริมาณการใช้กระดาษในการปฏิบัติงานโดยใช้ระบบสารสนเทศ ได้แก่ ระบบ E-Admin 
และ E-Form ในการรับ-ส่งไฟล์ข้อมูล และการการประเมินขีดความสามารถของกำลังพลด้วยโปรแกรมประเมินผล
การปฏิบัติงานกำลังพลออนไลน์ ทำให้ลดงบประมาณในการจัดซื้อกระดาษ ๒๐,๐๐๐ บาท/ปี, การวิเคราะห์
งบประมาณค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบกับเป้าหมายการดำเนินการของหน่วย เพื่อวางแผนในการบริหารจัดการให้มี



๔๔ 
 

คุณภาพและจัดทำงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการของ ทอ.ในปีต่อไป, การประชุมเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามแผน โดยกำหนดให้เป็นตัวชี ้วัดสำคัญรายเดือนและรายไตรมาส, การติดตาม
ความก้าวหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ หรืองานสำคัญ ในการประชุมสรุปผลการปฏิบัติราชการ
และข้อขัดข้องประจำทุกสัปดาห์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการทำงานได้
ทันเวลา 
  ๖.๓.๑.๑ กระบวนการหลักที่สำคัญ ๒ ลำดับแรก 
    ๑. การปฏิบัติการบิน 
    ๒. การซ่อมบำรุงอากาศยาน 
 ๖.๓.๒ หน่วยงานมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสร้างนวัตกรรมในการลดต้นทุน  โดยนวัตกรรมนั้น คือ 
อากาศยานไร้คนขับ (UAV) ใช้ในการยืนยันเป้าหมายจุดความร้อนผ่านทางเซ็นเซอร์ เพื่อลดระยะเวลาในการ
ตัดสินใจพร้อมทั้งการถ่ายภาพจุดความร้อนแบบ Real Time นาทีต่อนาที ระยะทำการบิน ๒๐๐ กิโลเมตร 
ความสูงอยู่ที่ ๑๘,๐๐๐ ฟุต บินได้นาน ๑๐ - ๑๒ ชั่วโมง สามารถทราบขนาดของกลุ่มไฟที่เกิดขึ้น เพื่อยืนยัน
เป้าหมายให้ผู้ดำเนินการดับไฟป่าภาคพื้นหรือเฮลิคอปเตอร์ทิ้งน้ำ เข้าถึงจุดความร้อนได้อย่างถูกต้องแม่นยำ  
จากการที่ UAV ขึ้นบินปฏิบัติการตรวจจุดความร้อนนั้น ทำให้หน่วยดับไฟภาคพื้นดินและเฮลิคอปเตอร์ทิ้งน้ำ
สามารถวางแผนและเตรียมการในการดับไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ๖.๓.๓ นำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดย (ระบุ) 
  ๖.๓.๓.๑ การกำหนดนโยบาย/มาตรการ คือ ปรับลด ชม.บิน สำหรับการฝึก นบ.พร้อมรบด้วย
การใช้ระบบสนับสนุนการฝึกบิน ประกอบด้วย Simulator และระบบ ETTS ของ บ.T-50TH โดยดำรง
ขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจของ บน.๔ บนพื้นฐานของการบริหารจัดการทรัพยากรและงบประมาณ
อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
  ๖.๓.๓.๒ เทคโนโลยีที่ใช้ คือ การใช้ Simulator และ ระบบ ETTS ของ บ.T-50TH เพื่อทำให้การ
ฝึกบินในเที่ยวบินจริง มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะได้บินใน Simulator ก่อนเที่ยวบินจริง ทำให้นักบินเห็นภาพ
การฝึกก่อน สามารถสร้างความชำนาญ และความคุ้นเคยก่อนทำการบินจริงได้ 
  ๖.๓.๓.๓ การแบ่งปันทรัพยากร คือ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านภารกิจการบินยุทธวิธีการรบใน
อากาศ (Air Combat Tactics : ACT) และระบบอาวุธเกินระยะสายตา (Beyond Visual Range : BVR) ระหว่าง
ฝูง.๔๐๑ ฯ และ ฝูง.๔๐๓ ฯ 
 ๖.๓.๔ หน่วยงานมีการใช้ข้อมูลเทียบเคียง (Benchmarks) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
โดยข้อมูลเทียบเคียงที ่นำมาใช้ คือ การเบิกจ่ายงบประมาณ, ความพร้อมปฏิบัติการของอากาศยาน, 
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ, การเกิดอากาศยานอุบัติเหต ุและการถูกโจมตีด้านไซเบอร ์

๖.๔ การมุ่งเนน้ประสิทธิผลทั่วทั้งองค์การ และผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ชาติ 
 ๖.๔.๑ หน่วยงานมีการกำหนดตัวชี้วัดในการติดตาม ควบคุมกระบวนการ (Leading Indicator) ซึ่ง
เป็นตัวชี้วัดที่ส่งสัญญาณเพื่อการคาดการณ์ความสำเร็จของกระบวนการ ระบุ 
  ๖.๔.๑.๑ กระบวนการ คือ การฝึกบินให้ได้ตามแผนฝึกบินประจำเดือนของแต่ละฝูงบิน เพื่อให้
สามารถปฏิบัติได้ตามชั่วโมงบินอนุมัติรายปีจาก ยก.ทอ. ซึ่งสะท้อนถึงสมรรถภาพความพร้อมรบของนักบิน  
  ๖.๔.๑.๒ ตัวชี้วัด คือ ร้อยละของชั่วโมงบินรักษาสมรรถภาพความพร้อมรบของนักบิน 
 
 



๔๕ 
 

 ๖.๔.๒ หน่วยงานกำหนดตัวชี้วัดที่แสดงถึงความสำเรจ็ของการจัดการกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล และส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ประเทศในด้านต่าง ๆ เช่น 
  ๖.๔.๒.๑ ตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจ คือ ไม่มี 
  ๖.๔.๒.๒ ตัวชี้วัดด้านสังคม คือ จำนวนคนที่เข้ารับการอบรมการป้องกันและแก้ปัญหาโรคเอดส์. 
  ๖.๔.๒.๓ ตัวชี้วัดด้านสิ่งแวดล้อม คือ จำนวนการใช้งาน E-Form มีปริมาณมากขึ้นเมื่อเทียบกับปี
ก่อนหน้า 
  ๖.๔.๒.๔ ตัวชี้วัดด้านสาธารณสุข คือ ร้อยละของผู้ป่วยที่มีระยะเวลาในการรอพบแพทย์ ณ ห้องตรวจ
ผู้ป่วยนอกในเวลาราชการ น้อยกว่า ๖๐ นาที 
 ๖.๔.๓ ในปีที่ผ่านมาหน่วยงานมีผลงานที่โดดเด่น ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบรรลุยุทธศาสตร์ชาติที่
สำคัญ โดยผลงานที่โดดเด่นนั้น คือ การฝึกความพร้อมปฏิบัติการกองบิน ๔ ที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง 
 ๖.๔.๔ หน่วยงานมีการเตรียมการเชิงรุกเพื ่อลดผลกระทบที ่อาจเกิดขึ ้นต่อประสิทธิผลของการ
ดำเนินงาน โดย  

  ๖.๔.๔.๑ มีการจัดการความเสี่ยง โดยความเสี่ยงน้ัน คือ ภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
  ๖.๔.๔.๒ เตรียมความพร้อมเพ่ือรับมือกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉิน โดยภัยพิบัติ/ภาวะฉุกเฉิน คือ  

มีการฝึกความพร้อมปฏิบัติการกองบิน ๔ เป็นประจำทุกปี เพื่อทดสอบแผนเฉลิมอากาศ แผนทะยานพิฆาต 
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔ และเป็นการฝึกทบทวนหน่วยเกี ่ยวข้องให้ทราบถึงหน้าที่
รับผิดชอบของตนเองเมื่อเกิดสถานการณ ์
 

 

 

  



๔๖ 
 

หมวด ๗ ตัวชี้วัด 
 

๗.๑ การบรรลุผลลัพธ์ของตัวชี้วัดตามพันธกิจ  
 เป็นการวัดความสำเร็จของการดำเนินการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการซึ่งตัวชี้วัด
ดังกล่าวต้องมีความสัมพันธ์กับพันธกิจหลักและยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ รวมทั้งตัวชี้วัดที่ดำเนินการตามนโยบาย
และแผนของรัฐบาลที่กำหนดไว้ประจำปี และตัวชี้วัดร่วม ตัวชี้วัดด้านการดำเนินการตามกฎหมาย และการบรรลุตาม
แผนยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
 ๗.๑.๑. ตัววัดตามภารกิจหลัก* ตัวชี้วัดของการบรรลุผลลัพธ์ของตามพันธกิจหรือภารกิจของส่วนราชการ
ตามที่ระบุไว้ (Function base, Area base) 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน 
๖๑ ๖๒ ๖๓ 

๑. ร้อยละของความสำเร็จความพร้อมรบของ บน.๔ 
 
๒ . ร ้อยละของคะแนนจากการประเม ินการ
ตรวจสอบความพร้อมรบ และทดสอบแผนป้องกัน
ที่ตั้งของ บน.๔ 
 
๓. ร้อยละของความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจ
ของหน่วยบินตามแผนเฉลิมอากาศ 
 
๔. ร้อยละของความสำเร็จในการจัดการฝึกความ
พร้อมปฏิบัติการ บน.4 เพื่อทดสอบการใช้กำลัง
ตามแนวคิดการปฏิบัต ิการที ่ใช ้เครือข่ายเป็น
ศูนย์กลาง (NCO) 

๘๕ 
 

๙๐ 
 
 
 

๙๕ 
 
 

๙๔ 

๙๘.๖๖ 
 

๙๒.๑๐ 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 

๙๔.๑๕ 

๙๙.๔๒ 
 

๙๑.๖๑ 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 

๙๕.๒๕ 

๙๙.๔๕ 
 

๙๕.๐๘ 
 
 
 

๑๐๐ 
 
 

๙๖.๗๓ 

 ๗.๑.๒. ตัววัดตามนโยบายและแผนรัฐบาล ตัวชี้วัดของการบรรลุผลลัพธ์ของตามนโยบายและแผนรัฐบาล 
(Agenda base) 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน 
๖๑ ๖๒ ๖๓ 

๑. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
รายจ่ายของหน่วย 
 
๒. ความสำเร็จในการดำเนินการขออนุมัติจัดซื้อ/ 
จัดจ้างของ นขต.บน.๔ ได้ทันตามเวลาที่กำหนด 

๘๕ 
 
 

สำเร็จ 

๙๐.๐๕ 
 
 

สำเร็จ 

๙๓.๗๔ 
 
 

สำเร็จ 

๘๒.๒๒ 
 
 

สำเร็จ 

 

 

 



๔๗ 
 

 ๗.๑.๓ การดำเนนิการด้านกฎหมาย ตัวชี้วัดของการบรรลุผลการดำเนนิการด้านกฎหมาย 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน 
๖๑ ๖๒ ๖๓ 

ความสำเร็จของการดำเนินการควบคุมภายใน สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ 

 ๗.๑.๔. ตัววัดของการบรรลุตามแผนยุทธศาสตร์* 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน 
๖๑ ๖๒ ๖๓ 

๑. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
รายจ่ายของหน่วย 
 
๒. ความสำเร็จของการดำเนินงานในการจัดทำ
แผนปฏิบัติราชการ 

๘๕ 
 
 

สำเร็จ 

๙๐.๐๕ 
 
 

สำเร็จ 

๙๓.๗๔ 
 
 

สำเร็จ 

๘๒.๒๒ 
 
 

สำเร็จ 

 ๗.๑.๕. การบรรลุตามยุทธศาสตร์อื่น ๆ เช่นการบรรลุตัววัดร่วม การจัดอันดับ เป็นต้น ตัวชี้วัดของการ
บรรลุตามยุทธศาสตร์อื่น ๆ ตามนโยบายของส่วนราชการหรือของรัฐบาล เช่น ตัววัดร่วม ตัววัดที่แสดงถึงการ
ปรับปรุงระดับในการจัดอันดับโดยองค์กรภายนอกประเทศในด้านต่าง ๆ เป็นต้น 

ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดำเนนิงาน 
๖๑ ๖๒ ๖๓ 

ความสำเร็จของการดำเนินงานในการถวายความ
ปลอดภัยในพื้นที่รับผิดชอบ 

สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ 

 
๗.๒ การบรรลุผลลพัธ์ตามตัวชี้วัดด้านผู้รับบริการและประชาชน  
 เป็นการวัดผลด้านการให้ความสำคัญกับผู้รับการบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนจากการบริการ
ส่วนราชการในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ ความผูกพัน การเติบโตของโครงการที่มุ่งเน้น
ประโยชน์แก่กลุ่มผู้รับบริการ การสร้างสัมพันธ์ และความร่วมมือ 
 ๗.๒.๑ ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย* ตัวชี้วัดของการบรรลุผลลัพธ์ของความ
พึงพอใจ ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการใช้บริการของส่วนราชการ 

ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดำเนนิงาน 
๖๑ ๖๒ ๖๓ 

ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนจากการ
ให้บริการของแผนกกิจการพลเรือน 

๘๕ - ๙๕.๗๓ ๙๗.๕๘ 

 

 

 



๔๘ 
 

 ๗.๒.๒ ผลของความผูกพันและการให้ความร่วมมือ* ตัวชี้วัดที่แสดงออกถึงความผูกพันและการให้ความร่วมมือ 
จากประชาชนและผู้เข้ามารับการบริการจากส่วนราชการ 

ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดำเนนิงาน 
๖๑ ๖๒ ๖๓ 

๑. จำนวนสมาชิกเครือข่ายข่าวประชาชนรอบ
ที่ตั้ง บน.๔ 
 
๒ . จำนวนหมู ่บ ้านที ่ออกพบปะพัฒนาสัมพันธ์       
กับผู้นำชุมชนรอบที่ตั้ง บน.๔ 

๒๐ 
 
 

๑๒ 

๔๐ 
 
 

๑๒ 

๔๐ 
 
 

๑๒ 

๔๐ 
 
 

๑๒ 

 ๗.๒.๓. ผลการดำเนินการด้านโครงการประชารัฐ ตัวชี้วัดที่แสดงการบรรลุผลหรือความสำเร็จของการ
ดำเนินการด้านโครงการประชารัฐ เช่น ยอดการจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการประชารัฐ 

ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดำเนนิงาน 
๖๑ ๖๒ ๖๓ 

- - - - - 

 ๗.๒.๔. ผลจากการปรับเปลี่ยนด้านการบริการที่เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการที่สามารถวัดผลได้ ตัวชี้วัด
ที่สะท้อนถึงผลจากการปรับเปลี่ยนด้านการบริการ และนวัตกรรมการบริการที่เกิดประโยชน์ต่อผู้รับบริการ     
ที่สามารถวัดผลได้ 

ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดำเนนิงาน 
๖๑ ๖๒ ๖๓ 

๑. ร้อยละความพึงพอใจในการฝึกอบรมลูกเสือ-
เนตรนารี เหล่าอากาศ 
 
๒ . ร้อยละของการประเม ินประชาชนในงาน     
วันเด็กแห่งชาติเกี่ยวกับภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่น 
และศรัทธาที่มีต่อ บน.๔ และ ทอ. 
 
๓. ความสำเร็จในการฝึกช่วยเหลือป้องกันบรรเทา 
สาธารณภัย และภัยพิบัต ิ
 
๔. ระดับความสำเร็จของนวัตกรรมของ บน.๔  ที่
เพิ่มประสิทธิภาพงานได้อย่างสัมฤทธิ์ผล 

๘๕ 
 
 

๘๕ 
 

 
 

สำเร็จ 
 
 

๓ 

- 
 
 
- 
 
 
 

สำเร็จ 
 
 

๕ 

- 
 
 
- 
 
 
 

สำเร็จ 
 
 

๕ 

๙๔.๒๓ 
 
 

๙๑.๘๑ 
 
 
 

สำเร็จ 
 
 

๕ 

 

 

 



๔๙ 
 

 ๗.๒.๕. การแก้ไขเรื่องร้องเรียน ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงการจัดการข้อร้องเรียนที่ได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็ว 
และเกิดผล 

ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดำเนนิงาน 
๖๑ ๖๒ ๖๓ 

๑. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการสอบสวน 
ข้าราชการกระทำความผิด 
 
๒. ความสำเร็จของช่องทางในการรับเรื่องร้องทุกข์ 
ร้องเรียน 

๙๐ 
 
 

สำเร็จ 

๑๐๐ 
 
 

สำเร็จ 

๑๐๐ 
 
 

สำเร็จ 

๑๐๐ 
 
 

สำเร็จ 

๗.๓  การบรรลุผลลพัธ์ตามตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร  
 การวัดความสำเร็จของการดำเนินการด้านการบริหารบุคคล การพัฒนา และการสร้างการมีส่วนร่วม      
ของบุคลากรของส่วนราชการ เพื่อให้มีสมรรถนะสูง 
 ๗.๓.๑. จำนวนนวัตกรรมต่อบุคลากร* ตัวชี้วัดของการพัฒนานวัตกรรมที่เกิดจากบุคลากรของส่วนราชการ 

ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดำเนนิงาน 
๖๑ ๖๒ ๖๓ 

- - - - - 

 ๗.๓.๒. การเรียนรู้และผลการพัฒนา* ตัวชี้วัดของการเรียนรู้และผลการพัฒนาบุคลากรของส่วนราชการ 

ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดำเนนิงาน 
๖๑ ๖๒ ๖๓ 

- - - - - 

 ๗.๓.๓. ความก้าวหน้าและการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งตามแผน ตัวชี้วัดที่แสดงถึงความก้าวหน้าของบุคลากร 
และความก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งตามแผน 

ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดำเนนิงาน 
๖๑ ๖๒ ๖๓ 

- - - - - 

 ๗.๓.๔. จำนวนบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปร่วมในภาคีเครือข่ายภายนอกทั้งระดับชาติและนานาชาติ 
ตัวชี้วัดที่แสดงถึงบุคลากรของส่วนราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้ไปร่วมในภาคีเครือข่ายภายนอกทั้งระดับชาติ
และนานาชาติ 

ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดำเนนิงาน 
๖๑ ๖๒ ๖๓ 

- - - - - 

 ๗.๓.๕. จำนวนบุคลากรที่อาสาสมัครในโครงการที่ตอบสนองนโยบายหน่วยงาน  ตัวชี้วัดที่แสดงถึง
บุคลากรของส่วนราชการไปเป็นอาสาสมัครในโครงการที่ตอบสนองนโยบายหน่วยงาน 

ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดำเนนิงาน 
๖๑ ๖๒ ๖๓ 

- - - - - 



๕๐ 
 

๗.๔ การบรรลุผลลพัธ์ตามตัวชี้วัดด้านการเป็นต้นแบบ  
 เป็นการวัดความสำเร็จของการดำเนินการบรรลุเป้าหมายด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีหรือการเป็นต้นแบบ
ของผู้บริหารและบุคลากรของส่วนราชการ 
 ๗.๔.๑ จำนวนรางวัลที่ได้รับจากภายนอก* ตัวชี้วัดที่แสดงถึงสำเร็จของการเป็นต้นแบบของส่วนราชการ 
ที่ได้รับรางวัลจากหน่วยงานภายนอกที่แสดงถึงความสำเร็จในการปรับปรุงกระบวนการ 

ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดำเนนิงาน 
๖๑ ๖๒ ๖๓ 

- - - - - 

 ๗.๔.๒ จำนวน Best practice* ตัวชี้วัดที่แสดงถึงสำเร็จของการเป็นต้นแบบของส่วนราชการที่เป็น 
Best practice 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน 
๖๑ ๖๒ ๖๓ 

ร้อยละของความสำเร็จการฝกึความพรอ้ม
ปฏิบัติการ บน.๔ เพื่อทดสอบการใช้กำลัง
ตามแนวความคดิการปฏิบัติการที่ใช้
เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) 

๙๔ ๙๔.๑๕ ๙๕.๒๕ ๙๖.๗๓ 

 ๗.๔.๓ จำนวนรางวัลที่ได้รับจากหน่วยงานระดับกรม/ระดับกระทรวง ตัวชี้วัดที่แสดงถึงสำเร็จของการ
เป็นต้นแบบของส่วนราชการ ได้แก่ \r\n- รางวัลระดับกรม เป็นรางวัลที ่ส่วนราชการระดับกรมมอบให้  
หน่วยงานย่อยในสังกัด \r\n- รางวัลระดับกระทรวง เป็นรางวัลที่มอบให้กับส่วนราชการระดับกรมในสังกัด 

ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดำเนนิงาน 
๖๑ ๖๒ ๖๓ 

- - - - - 

 ๗.๔.๔ การจัดอันดับในระดับนานาชาติ ตัวชี้วัดที่แสดงถึงสำเร็จของการแข่งขัน โดยได้รับการจัดอันดับ 
ในระดับนานาชาติ 

ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดำเนนิงาน 
๖๑ ๖๒ ๖๓ 

- - - - - 

 ๗.๔.๕ จำนวนบุคลากรที่ได้รับการยกย่องจากภายนอก ตัวชี้วัดที่แสดงถึงสำเร็จของการเป็นต้นแบบ
ของส่วนราชการ โดยมีบุคลากรของตนเองได้รับการยกย่องจากภายนอก 

ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดำเนนิงาน 
๖๑ ๖๒ ๖๓ 

- - - - - 

 

 

 



๕๑ 
 

๗.๕ การบรรลุผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคม สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม  
 เป็นการวัดความสำเร็จของการดำเนินการบรรลุเป้าหมายด้านการเป็นแบบอย่างที่ดีหรือการเป็นต้นแบบของ
ผู้บริหารและบุคลากรของส่วนราชการ 
 ๗.๕.๑ การบรรลุผลของตัววัดร่วม* (กระบวนการที่ดำเนินการข้ามหลายหน่วยงาน) การวัดความสำเร็จ 
ของการดำเนินการในด้านต่าง ๆ ที่นอกจากจะบรรลุเป้าหมายของการดำเนินการแล้ว 

ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดำเนนิงาน 
๖๑ ๖๒ ๖๓ 

- - - - - 

 ๗.๕.๒ ตัววัดผลกระทบจากการดำเนินการที่มีต่อด้านเศรษฐกิจ ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการ
ดำเนินการที่มีต่อด้านเศรษฐกิจ 

ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดำเนนิงาน 
๖๑ ๖๒ ๖๓ 

- - - - - 

 ๗.๕.๓ ตัววัดผลกระทบจากการดำเนินการที่มีต่อด้านสังคม  ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการ
ดำเนินการที่มีต่อด้านสังคม 

ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดำเนนิงาน 
๖๑ ๖๒ ๖๓ 

- - - - - 

 ๗.๕.๔ ตัววัดผลกระทบจากการดำเนินการที่มีต่อด้านสาธารณสุข ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการ
ดำเนินการที่มีต่อด้านสาธารณสุข 

ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดำเนนิงาน 
๖๑ ๖๒ ๖๓ 

ร้อยละของผู ้ป ่วยที ่ม ีระยะเวลาในการรอพบ
แพทย์ ณ ห้องตรวจผู้ป่วยนอก ในเวลาราชการ 
น้อยกว่า ๖๐ นาที 

๘๐ - - ๙๐ 

 ๗.๕.๕. ตัววัดผลกระทบจากการดำเนินการที่มีต่อด้านสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดที่สะท้อนถึงผลกระทบจากการ
ดำเนินการที่มีต่อด้านสิ่งแวดล้อม 

ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดำเนนิงาน 
๖๑ ๖๒ ๖๓ 

- - - - - 
 

 
 
 
 
 
 



๕๒ 
 

๗.๖ ผลลัพธ์ด้านประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
 เป็นการวัดความสำเร็จของการดำเนินการบรรลุเป้าหมายด้านการบริหารจัดการเพื่อการลดต้นทุน การสร้าง
นวัตกรรม และการจัดการกระบวนการ 
 ๗.๖.๑ การลดต้นทุน* (ทั้งในระดับกระบวนการที่เกิดจากการปรับปรุงงาน และการนำเทคโนโลยีดิจิทัล
มาใช้) ตัวชี้วัดของการลดต้นทุนทั้งในระดับกระบวนการอันเกิดจากการปรับปรุงงาน และการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้เพื่อลดต้นทุนในการทำงาน 

ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดำเนนิงาน 
๖๑ ๖๒ ๖๓ 

คะแนนการประเมินการขับเคลื่อนหน่วยให้เป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

๓ ๕ ๕ ๕ 

 ๗.๖.๒ จำนวนนวัตกรรมของการปรับปรุงกระบวนการ ตัวชี้วัดของนวัตกรรมการปรับปรุงกระบวนการ 

ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดำเนนิงาน 
๖๑ ๖๒ ๖๓ 

ระดับความสำเร็จของหน่วยงานในการดำเนินการ 
QR : Quick Response ตามแนวคิดของ ผบ.ทอ. 

๓ - - ๔.๙๓ 

 ๗.๖.๓ ผลการปรับปรุงจากการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี* ตัวชี้วัดผลลัพธ์ของการปรับปรุงกระบวนการ และ
การบริการจากการใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี ทั้งทางตรงและทางอ้อม 

ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดำเนนิงาน 
๖๑ ๖๒ ๖๓ 

- - - - - 

 ๗.๖.๔ ประสิทธิผลของการบรรเทาผลกระทบด้านภัยพิบัติต่างๆ ตัวชี ้วัดที ่แสดงถึงประสิทธิผล       
ของการบรรเทาผลกระทบด้านภัยพิบัติต่างๆ 

ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดำเนนิงาน 
๖๑ ๖๒ ๖๓ 

ความสำเร็จในการฝึกช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสา
ธารณภัยและภัยพิบัติ 

สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ สำเร็จ 

 ๗.๖.๕ นวัตกรรมการปรับปรุงด้านนโยบาย กฏระเบียบ และกฎหมาย ตัวชี้วัดของนวัตกรรมการ
ปรับปรุงด้านนโยบาย กฎระเบียบ และกฎหมาย 

ตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย 

ผลการดำเนนิงาน 
๖๑ ๖๒ ๖๓ 

- - - - - 

 
 

 
 
 

  



๕๓ 
 

ภาคผนวก 
อภิธานศัพท ์

คำศพัท ์ คำอธบิาย 
กระบวนการ (Process) 
 

กิจกรรมที่เชื่อมโยงกันเพื่อจุดมุ่งหมายในการส่งมอบผลผลิต หรือบริการให้แก่
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกส่วนราชการ  
โดยทั่วไปกระบวนการ ประกอบด้วย คน เครื่องจักร เครือ่งมือ เทคนิค วัสดุและ
การปรับปรุงมาทำงานร่วมกันตามขั้นตอนหรือ การปฏิบัติการที่กำหนดไว้ ซึ่ง
แทบจะไม่มีกระบวนการใดที่สามารถดำเนินงานได้โดยลำพัง จะต้องพิจารณา 
ความสัมพันธ์กับกระบวนการอื่นที่ส่งผลกระทบซึ่งกันและกัน  
      ในบางสถานการณ์กระบวนการอาจต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่กำหนดไว้อย่าง
เคร่งครัดโดยมีระเบียบปฏิบัติ ละข้อกำหนดที่เป็นลายลักษณ์อักษรรวมทัง้มี 
การวัดและขั้นตอนการควบคุมที่กำหนดไว้ชัดเจนในกรณีทีเ่ป็นการ ให้บรกิาร 
“กระบวนการ” จะมใีนลักษณะกว้าง ๆ เช่น บอกว่าต้องทำอะไรบ้างซึ่งอาจ 
รวมถึงขั้นตอนที่พึงประสงค์หรือคาดหวังหากขั้นตอนนั้นสำคัญอย่างยิ่ง 
การให้บริการต้องให้สารสนเทศที่ช่วยให้ผู้รบับริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจ 
และปฏิบัติตามขั้นตอนด้วยและต้องมีแนวทางสำหรับผู้ให้บริการในการแก้ปัญหา 
เฉพาะหน้าที่เกี่ยวกับการกระทำหรือพฤติกรรมของผู้รับบริการและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่อาจเกิดขึ้นด้วย 
      ในงานที่ใช้ความรู้ เช่น การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์การวิจัยการพัฒนา 
และการวิเคราะห์กระบวนการไม่จำเป็นต้องมีลำดับขั้นตอนที่เป็นทางการแต่ 
อาจเป็นความเข้าใจโดยทั่วไปเกี่ยวกับการดำเนินการที่มีสมรรถภาพ เช่น  
จังหวะเวลาทางเลือกที่กำหนดไว้การประเมินผลและการรายงานผลขั้นตอน 
อาจเกิดขึ้นหลังจากที่มี ความเข้าใจในเรื่องเหล่านี้แล้ว 
      “กระบวนการทำงานที่สำคัญ” หรือ “กระบวนการสร้างคุณค่า” หมายถึง 
กระบวนการสำคัญที่สร้างประโยชน์ให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
และส่งผลต่อการบรรลุพันธกิจหลักของส่วนราชการ  
      กระบวนการสนับสนุนที่สำคัญ ได้แก ่กระบวนการที่มีความสำคญั 
ในการสนับสนนุกระบวนการที่สร้าง คุณค่าให้แก่ส่วนราชการและ 
การปฏิบัติงานประจำวัน กระบวนการเหล่านี้อาจสนับสนุนผู้บริหารและ 
บุคลากรอื่น ๆ ที่ทำหน้าทีใ่นการออกแบบและส่งมอบผลผลิต การบริการ  
การปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียและการบริหารส่วนราชการ 
กระบวนการสนับสนุน ได้แก่ งานด้านการเงิน บัญชีและงบประมาณ 
การจัดการ สิ่งอำนวยความสะดวก งานด้านกฎหมาย งานด้านทรัพยากรบุคคล  
งานด้านการบริหารโครงการ และงานด้านการบริหารทั่วไป 

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์  
(Strategic Challenges) 
 

 สิ่งที่ส่วนราชการต้องเอาชนะเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์  
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์เกิดจากแรงผลักดันภายนอก แต่ไม่ได้จำกัดอยู่เพียง
เท่านั้น อย่างไรก็ตามในการตอบสนองต่อความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ที่มาจาก
แรงผลักดันภายนอก ส่วนราชการอาจเผชิญกับความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์
ภายในส่วนราชการเอง  



๕๔ 
 

คำศพัท ์ คำอธบิาย 
       ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ภายนอกอาจเกี่ยวกับความต้องการหรือความ
คาดหวังของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของ
ผลผลิต บริการหรือเทคโนโลยีรวมถึงความเสี่ยงด้านการเงิน สังคม และความ
เสี่ยงอ่ืน ๆ 
      ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ภายในอาจเกี่ยวกับความสามารถของส่วน
ราชการหรือทรัพยากรบุคคลและ ทรัพยากรอ่ืน ๆ   

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์  
(Strategic Advantages)   

ความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันต่าง ๆ ที่เปน็ตัวตัดสินว่า ส่วนราชการจะ 
ประสบความสำเร็จในอนาคตหรือไม่ ซึ่งโดยทั่วไปมักจะเป็นปัจจัยที่ช่วยให้ 
ส่วนราชการประสบความสำเร็จในการแข่งขนัเมื่อเทียบกับส่วนราชการอื่น 
ที่ทำหน้าที่คลา้ยคลึงกัน ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์มักมาจาก ๑) สมรรถนะหลัก
ที่เน้นที่การสรา้งและเพิ่มพูนความสามารถภายในส่วนราชการและ ๒) 
ทรัพยากร ภายนอกที่สำคัญในเชิงกลยุทธ์ซึ่งเกิดจากการกำหนดและใช้
ประโยชน์อย่างเต็มที่ผ่านความสัมพันธ์กับองค์การภายนอกและกับคู่ความ
ร่วมมือ  
     เมื่อส่วนราชการเข้าใจถึงที่มาของความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ทั้ง ๒ แหล่ง 
ก็สามารถเสริมสร้างความแข็งแกร่งของความสามารถจำเพาะของตนได้โดยการ
ใช้ประโยชน์จากความสามารถที่เสริมกันที่มาจากองค์การอื่น ๆ 

ตัวชี้วัด (Indicator)   สารสนเทศที่เป็นตัวเลขที่บอกจำนวนปัจจัยนำเข้าผลผลิตและผลการดำเนินการ 
ของกระบวนการผลผลิตบริการและผลการดำเนินการของส่วนราชการโดยรวม
ตัวชี้วัดอาจเป็นแบบง่าย ๆ ที่ได้จากการวดัแต่ละครั้งหรือแบบหลายตัวประกอบ
กัน 

นวัตกรรม (Innovation) การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญเพื่อปรับปรุงผลผลิต บริการกระบวนการ หรือ
ประสิทธิผลของส่วนราชการ รวมทั้งสร้างมูลค่าใหม่ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
นวัตกรรมเป็นการรับเอาความคิดกระบวนกาเทคโนโลยีหรือผลผลิตซึ่งอาจเป็น
ของใหม่หรือนำมาปรับใช้เพ่ือการใช้งานในรูปแบบใหม่  
       นวัตกรรมที่ประสบความสำเร็จในระดบัส่วนราชการเป็นกระบวนการที่
ประกอบด้วยหลายขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการแลกเปลี่ยนความรู้ 
       การตัดสนิใจที่จะดำเนินการการดำเนินการการประเมินผลและการเรียนรู ้
แม้ว่านวัตกรรมมักเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี แต่นวัตกรรมสามารถเกิดได้ในทุก
กระบวนการที่สำคัญของ ส่วนราชการซึ่งอาจได้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลง 
ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุง อย่างก้าวกระโดดหรือการเปลี่ยนแปลงแนวทางหรือ
ผลผลิต นวัตกรรมอาจรวมถึงการเปลี่ยนแปลงพื้นฐานของโครงสร้างส่วน
ราชการ ให้บรรลุงานของส่วนราชการอย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

บุคลากร (Workforce) บุคคลทุกคนทีป่ฏิบัติงานเกี่ยวข้องโดยตรงกับการที่จะทำให้งานของส่วนราชการ
ประสบความสำเร็จ รวมทั้งบุคลากรที่ส่วนราชการจ่ายค่าตอบแทน (เชน่ 
เจ้าหน้าที่ประจำ เจ้าหน้าที่ชั่วคราวและเจ้าหน้าที่ที่ทำงานผ่านโทรศัพท์ รวมทั้ง
ลูกจ้างตามสัญญาที่ส่วนราชการดูแลและควบคุม) และอาสาสมัคร (ถ้ามี) ตาม
ความเหมาะสม โดยรวมถึงผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการในทุกระดับ  



๕๕ 
 

คำศพัท ์ คำอธบิาย 
ประสิทธิผล (Effectiveness) ระดับความสามารถที่กระบวนการหรือตัวช้ีวัดใด ๆ สามารถตอบสนอง

เจตจำนงที่ต้ังไว้    
การประเมินประสิทธิผลต้องประเมินระดับความสามารถที่แนวทางน้ัน 
มีความสอดคล้องไปในแนวทาง เดียวกันกับความต้องการของส่วนราชการและ 
การถ่ายทอดเพ่ือนำแนวทางไปปฏิบัติ หรือประเมินผลลัพธ์ของตัวชี้วัดที่ใช้ 

เป้าประสงค์ (Goals)   
 

สภาพในอนาคตหรือระดับผลการดำเนินการที่ต้องการบรรลุ เป้าประสงค์เป็นได้
ทั้งระยะสั้นและระยะยาว เป้าประสงค์เป็นจุดหมายปลายทางที่ชี้นำการ
ปฏิบัติการเป้าประสงค์ในเชิงปริมาณที่เป็นจุดหรือช่วงที่เป็นตัวเลข มักเรียกว่า 
“เป้าหมาย” เป้าหมายอาจเป็นการคาดการณ์จากข้อมูลเชิงเปรียบเทียบหรือ
ข้อมูลเชิงแข่งขัน 
“เป้าหมายที่ทา้ทายอย่างยิ่ง”  Stretch Goals) หมายถึง การปรับปรุงที่สำคัญ
หรือการปรับปรุงอย่างก้าวกระโดดในเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จใน
อนาคตของส่วนราชการ 
ประโยชน์ของเป้าประสงค์ รวมถึง   
  - การทำให้เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการมีความชัดเจนเพื่อ
ใช้วัดความสำเร็จ  
 - การสนับสนนุการทำงานเป็นทีมด้วยการมุ่งเน้นจุดหมายปลายทางร่วมกัน  
 - การสนับสนนุให้มีความคิดนอกกรอบ(Out-of-the-box) เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ที่ท้าทายอย่างยิ่ง 
 - การเป็นพื้นฐานสำหรับวัดความก้าวหน้าและเร่งให้บรรลุผล  

แผนปฏิบัติการ (Action Plans) การปฏิบัติการที่เฉพาะเจาะจงซึ่งตอบสนองวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ระยะ
สั้นและระยะยาว รวมทั้งรายละเอียดของทรัพยากรที่ต้องใช้และช่วงเวลาที่ต้อง
ทำให้สำเร็จเมือ่มีการกำหนด วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนแล้ว  
การจัดทำแผนปฏิบัติการถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่ง ในการวางแผนเพ่ือ 
ให้มีความเข้าใจและถ่ายทอดเพื่อนำไปปฏิบัติทั่วทั้งส่วนราชการอย่างมี
ประสิทธิผล 
      ในเกณฑน์ี้การถ่ายทอดแผนปฏิบัติการเพื่อนำไปปฏิบัติครอบคลุมถึงการ
สร้างตัวช้ีวัดให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในการ
ถ่ายทอดเพื่อนำไปปฏิบัติอาจจำเป็นต้องให้การฝึกอบรมที่เฉพาะเจาะจงแก่
บุคลากรบางคนหรือมีการสรรหาบุคลากรใหม่ด้วย ตัวอย่างเช่น วัตถุประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ของส่วนราชการระดับจังหวัดที่มีการแข่งขนัสูงอาจเป็นการ
พัฒนาเศรษฐกิจและรายได้ของประชาชนในจังหวัดมีการตั้งเป้าให้เพิ่มรายได้
เฉลี่ยต่อครัวเรือน ๑๐% ต่อปีแผนปฏิบัติการอาจรวมถึงการวิเคราะห์ว่า
องค์ประกอบของรายได้กลุ่มใดที่ยังต่ำอยู่ และแนวทางในการเพ่ิมรายได้เฉพาะ
กลุ่มนั้นขึ้นมาได้ในการนำแผนไปปฏิบัติอาจต้องมีการฝึกอบรมทักษะของการ
ประกอบอาชีพเสริมกิจกรรมการส่งเสริมและการกระตุ้นให้เกิดการซื้อขายและ
ตลาด 
 



๕๖ 
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ผลการดำเนินการ (Performance) 
  
 

ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ที่ได้จากกระบวนการผลผลิตและ
บริการ ซึ่งทำให้ส่วนราชการอื่น ๆ ผลการดำเนินการอาจแสดงในรูปแบบ
การเงินและที่ไม่ใช่การเงิน เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ครอบคลุม
ผลการดำเนินการ ๖ ด้าน ได้แก ่   
      ๑) ด้านประสิทธิผลและการบรรลุพันธกิจ   
      ๒) ด้านการให้ความสำคัญกับผู้รับบรกิารและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
      ๓) ด้านการมุ่งเน้นบุคลากร   
      ๔) ด้านการนำองค์การและการกำกับดูแล   
      ๕) ด้านงบประมาณ การเงินและการเติบโต   
      ๖) ด้านประสิทธิผลของกระบวนการและการจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
      ในการนำเสนอข้อมูลให้ส่วนราชการพิจารณาเลือกตัวช้ีวัดที่สำคัญ ๆ ที่
สะท้อนผลการดำเนินงานของ ส่วนราชการมาแสดงและอาจนำข้อมูลจากคำ
รับรองการปฏิบัติราชการมาประกอบด้วยก็ได้ 

ผลการดำเนินการที่เป็นเลิศ  
(Performance Excellence) 

แนวทางการจัดการผลการดำเนินการของส่วนราชการอย่าง บูรณาการ ซึ่งส่งผล
ให้เกิด         
      ๑) การส่งมอบคุณค่าที่ดีขึ้นอยู่เสมอให้แก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียซึ่งจะส่งผลต่อความสำเร็จ ของส่วนราชการ   
      ๒) การปรับปรุงประสิทธิผลและความสามารถของส่วนราชการโดยรวม 
      ๓) การเรียนรู้ของส่วนราชการและบุคลากร   
       เกณฑ์คณุภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สามารถนำมาใช้เป็นกรอบการ
ทำงานและ เครื่องมือในการ ตรวจประเมินที่ทำให้เข้าใจถงึจุดแข็งและโอกาสใน
การปรับปรุง เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผน   

ผลลัพธ์ (Results) ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) ของส่วนราชการที่ได้จากการ
ดำเนิน การตามข้อกำหนดของหัวข้อในเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
        การประเมินผลลัพธ์จะพิจารณาจากผลการดำเนินการในปัจจุบัน  
ผลการดำเนินการ เมื่อเปรียบเทียบกับตัวเปรียบเทียบที่เหมาะสม รวมทั้งอัตรา 
        ความครอบคลุมและความสำคัญของการปรับปรุงผลการดำเนินการ 
รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวชี้วัดผลลัพธ์กับข้อกำหนดด้านผลการดำเนินการ
ที่สำคัญของส่วนราชการ 

ผู้บริหารของส่วนราชการ  
(Senior Leaders)  

กลุ่มหรือทีมผูบ้ริหารระดับสูงสุดของส่วนราชการ โดยทั่วไป ประกอบด้วย  
หัวหน้าส่วนราชการ รองหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานที่รายงานตรงต่อ
หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานระดับกอง/สำนักหรือเทียบเท่า  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)  
 

ผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ทั้งทางตรงและทางอ้อมจาก 
การดำเนินการของส่วนราชการของท่าน เช่น ประชาชน ชุมชนในท้องถิ่น 
บุคลากรในส่วนราชการผู้ส่งมอบงาน รวมทั้งผู้รับบริการด้วย แม้ว่าผู้รับบริการ
เป็นส่วนหนึ่งในกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แตค่วรแยกผู้รับบริการที่ได้รับผลกระทบ
โดยตรง ออกมาเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง เพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการและ
ความคาดหวังของแต่ละกลุ่มได้อย่างชัดเจน 



๕๗ 
 

คำศพัท ์ คำอธบิาย 
ผู้รับบริการ (Customer)   ผู้ที่มารับบริการจากส่วนราชการโดยตรง หรือผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆทั้งนี้ 

รวมถึงผู้รับบริการที่เป็นส่วนราชการด้วย 
ผู้ให้ความร่วมมือ (Collaborator)   องค์การหรือกลุ่มบุคคลที่ให้ความร่วมมือกับส่วนราชการในกาสนับสนุน 

การปฏิบัติการหรือกิจกรรมบางอย่าง หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นครั้งคราว  
โดยมีเป้าหมายระยะสั้นที่สอดคล้องกัน หรอือย่างเดียวกัน การร่วมมือใน
ลักษณะนี้มักไม่มีข้อตกลงหรอืรูปแบบที่เป็นทางการ  

พันธกิจ (Mission) หน้าที่โดยรวมของส่วนราชการ พันธกิจเป็นการตอบคำถามว่า “ส่วนราชการ 
ต้องการบรรลุอะไร”พันธกิจอาจกำหนดผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียหรือ
กลุ่มเป้าหมายที่ส่วนราชการให้บริการ ความสามารถที่โดดเด่นของส่วนราชการ 
หรือเทคโนโลยทีี่ส่วนราชการใช ้

พันธมิตร (Partners) องค์การหรือกลุ่มบุคคลที่สำคัญอื่น ๆ ซึ่งทำงานร่วมกับส่วนราชการเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายร่วมกันหรือเพื่อการปรับปรุงผลการดำเนินการโดยทั่วไปจะมีความ
ร่วมมืออย่างเป็นทางการเพื่อเป้าประสงค์ที่ชัดเจน เช่น การบรรลุวัตถุประสงคเ์ชิง
ยุทธศาสตร์หรอืการส่งมอบบรกิาร พันธมิตรที่มีความร่วมมืออย่างเป็นทางการ
มักมีกำหนดช่วงเวลาของความร่วมมือและต้องมีความเข้าใจที่ชัดเจนต่อบทบาท
แต่ละฝ่ายและผลประโยชน์ของทั้งสองฝ่าย  

ระบบการนำองค์การ (Leadership 
System)   
 
 

วิธีการบริหารที่ผู้บริหารของส่วนราชการนำมาใช้ ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่
เป็นทางการทั่วทั้งส่วนราชการ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานและวิธีที่ใช้ตัดสินใจเรื่องที่สำคัญ  
การสื่อสารและการถ่ายทอดเพื่อนำไปปฏิบัติ รวมถึงโครงสร้างและกลไกในการ
ตัดสินใจ การเลือกสรรและการพัฒนาผู้นำและผู้บังคับบญัชา ตลอดจนการ
เสริมสร้างค่านยิม พฤติกรรมที่มีจริยธรรม ทิศทางและความคาดหวังด้านผลการ
ดำเนินการ 
       ระบบการนำองค์การสร้างความภักดีและการทำงานเป็นทีมโดยขึ้นอยู่กับ
วิสัยทัศน์และค่านิยมรวมทั้ง การมุ่งไปสู่เป้าประสงค์ร่วมของส่วนราชการระบบ
การนำองค์การกระตุ้นและสนับสนุนความคิดริเริ่มและการเสี่ยง ที่เหมาะสมการ
จัดโครงสร้างสายการบังคับบัญชาตามเจตจำนงและหน้าที่ รวมทั้งหลีกเลี่ยงการ
มีสายการบังคับบัญชาที่มีขั้นตอนการตัดสินใจหลายขั้นตอน   
      ระบบการนำองค์การที่มีประสิทธิผลตอ้งคำนึงถึงความสามารถและ 
ความต้องการของบุคลากรและผู้มีส่วนได้สว่นเสียอ่ืน และต้องตั้งความคาดหวัง
ในด้านผลการดำเนินการและการปรับปรุงผลการดำเนินการให้สูง รวมทั้งการมี
กลไกที่ผู้บริหารของส่วนราชการใช้ในการตรวจประเมินตนเอง การรับข้อมูล
ป้อนกลับ และการปรับปรุง 

ระบบงาน (Work System) 
 

      วิธีการจัดโครงสร้างและระบบการทำงานของบุคลากรในส่วนราชการ ทั้งที่
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุพันธกิจและ
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์  
       วิธีการที่เป็นทางการ คือ การจัดการทำงานตามโครงสร้างของส่วน
ราชการ วิธีการที่ไม่เป็นทางการ เช่น การจัดการทำงานเป็นทีม หรือหน่วยงาน
เฉพาะกิจ เป็นต้น 



๕๘ 
 

คำศพัท ์ คำอธบิาย 
       ระบบการทำงานครอบคลุมถึง ๑) วิธกีารจัดการทำงานของบุคลากรเป็น
กลุ่มงาน ๒) วิธีการจัดการให้แต่ละตำแหน่งงานทำงานตามความรับผิดชอบให้
บรรลุผล ๓) การบริหารค่าตอบแทน ๔) การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ๕) การยกย่องชมเชย ๖) การสื่อสาร ๗) การว่าจา้ง ๘) การวางแผน
สืบทอดตำแหน่ง 
       ส่วนราชการออกแบบระบบงานให้สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันกับ
องค์ประกอบของส่วนราชการเพื่อกระตุ้นและทำให้บุคลากรทั้งหมดปฏิบัติงาน
ให้ส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิผลและเตม็ความสามารถ 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
(Strategic Objectives) 

จุดมุ่งหมายที่ชัดเจนของส่วนราชการหรือการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
หรือปรับปรุงส่วนที่สำคัญ ความสามารถในการแข่งขันหรอืประเด็นทางสังคม
และข้อได้เปรียบของส่วนราชการ โดยทั่วไปวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์มักมุ่งเน้น
ทั้งภายนอกและภายในส่วนราชการและเกี่ยวข้องกับ โอกาส และความท้าทาย
เชิงกลยุทธ ์
ที่เกี่ยวกับด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลผลิตบรกิารหรือเทคโนโลยี 
(ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์) ถ้าจะกล่าวอย่างกว้าง ๆ ก็คือ สิ่งที่ส่วนราชการ
ต้องบรรลุเพื่อรักษาหรือทำให้เกิด ความสามารถในการแข่งขัน วัตถุประสงค์เชิง
ยุทธศาสตร์จะกำหนดทิศทางระยะยาวของส่วนราชการ และเป็นแนวทางใน 
การจัดสรรทรพัยากรและปรับเปลี่ยนการจัดสรรทรัพยากร 

วิสัยทัศน์ (Vision) สภาพที่ส่วนราชการต้องการเป็นในอนาคตวิสัยทัศน์อธิบายถึงทิศทางที่สว่น
ราชการ จะมุ่งไปสิ่งที่ส่วนราชการต้องการจะเป็น หรือภาพลักษณ์ที่ส่วนราชการ
ต้องการในอนาคต 

   


