วิสัยทัศน์
(VISION)
โรงเรียนการบิน
“ สถาบันผลิตนัก บินรบ ครูการบิน ชั้นนาของอาเซียน ให้พร้อมด้วยความรู้ ความสามารถ
ภาวะผู้นา การมีวินัยและนิรภัยการบิน โดยมีจิตใจมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนากองทั พอากาศ”
“ Training for the best pilots”
ภารกิจ
ภารกิจโรงเรียนการบิน
โรงเรียนการบิน มีหน้าที่ดาเนินการ อบรม อานวยการศึกษา ให้แก่ศิษย์การบิน และครูการบิน
และฝึกการยังชี พ รวมทั้งการปฏิบั ติการใช้กาลั งตามอานาจหน้าที่ ของกองทั พอากาศ มีผู้บัญชาการโรงเรี ยนการบิ น
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิ ดชอบ
พันธกิจ
พันธกิจโรงเรียนการบิน
อ้างอิง ขอบเขต ความรับผิดชอบ และหน้าที่สาคัญ จากเอกสารการจัดส่วนราชการ กองทัพอากาศ
พ.ศ.๒๕๕๒ (อัตรา ทอ.๕๒)
๑. ดาเนินการฝึ กอบรมศิษย์ การบิน และครู การบิน ภาควิ ชาการและภาคอากาศตามหลัก สูต ร
ที่กาหนด
๒. ดาเนินการตรวจสอบมาตรฐานการบิน ศิ ษย์การบิ นและครู การบิน ให้เป็น ไปตามมาตรฐาน
ที่กาหนด
๓. ดาเนิ น การฝึก การยั ง ชี พให้ กั บ ศิ ษ ย์ ก ารบิ น และครูก ารบิ น และผู้ ท าการในอากาศของ
กองทัพอากาศ
๔. จัดเตรียมอากาศยานและอุปกรณ์สนับสนุนการบิน การฝึกบิน
๕. เสนอแนะการพัฒนาหลักสูตรการฝึกศิษย์การบิน
๖. เตรียมกาลังและสนับสนุนปฏิบัติการทางอากาศตามอานาจหน้าที่ของกองทั พอากาศ

นโยบายทั่วไป

นโยบายทั่วไปผู้บัญชาการทหารอากาศ
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

๑. ดารงขีดความสามารถในการป้องกันประเทศและการรักษาความมั่นคงภายใน ควบคู่ไปกั บ
ดารงขี ด ความสามารถในการสนั บ สนุ น รัฐ บาลในการพั ฒ นาประเทศ การช่ วยเหลื อ ประชาชน
การดาเนินการตามโครงการอั นเนื่อ งมาจากพระราชด าริ และการป้องกั นและบรรเทาสาธารณภั ย
พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๒. ดารงความมุ่ง หมายตามยุท ธศาสตร์ก องทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๖๒ (ฉบับ ปรั บปรุ ง
พ.ศ.๒๕๕๗) และแผนแม่บ ทกองทั พอากาศ เพื่อมุ่ งสู่ วิสัย ทัศ น์กองทั พอากาศ โดยทุ กส่ วนราชการ
สัง กั ด กองทั พอากาศต้ อ งยึ ด ถื อ การด าเนิ นการตามยุ ท ธศาสตร์ แ ละแผนแม่บ ทกองทัพอากาศ
ตลอดจน ทบทวน ปรั บปรุง และใช้แ ผนแม่ บทเป็ นหลั กในการขับ เคลื่อ นกองทัพอากาศตามห้ว ง
เวลาที่กาหนดทั้งระยะกลาง และระยะยาว โดยคานึงถึงความเป็นไปได้ของทรัพยากรและสอดคล้อ ง
กับการวางแผนงบประมาณของกองทัพอากาศ

๓. การปฏิ บัติงานของส่ วนราชการสัง กัดกองทัพอากาศ ต้ องมีแผนงานและปฏิ ทินการทางาน
ที่ครบถ้วนในงานที่รับผิดชอบ และมีการติด ตามและประเมินผลการปฏิ บัติราชการของส่วนราชการ
ของกองทัพอากาศ

๔. ผู้บัง คับ บัญ ชาทุกระดั บต้ องเป็นแบบอย่างที่ดี ในการปกครองบังคับบัญชาตามหลั กธรรมาภิ บาล
ซึ่ง ประกอบด้ว ย หลัก คุณธรรม หลั กนิ ติธ รรม หลัก ความโปร่ง ใส หลั กการมีส่ วนร่ว ม หลัก ความ
รับผิด ชอบ และหลั กความคุ้มค่ า และต้องมีความสามารถในการเป็น ผู้นาการเปลี่ยนแปลง รวมทั้ ง
เสริ มสร้ างและปลู กจิต สานึ กให้กาลัง พลมี ความรั กสามัค คี มีวิ นัย ศรัท ธาและความเสี ยสละควบคู่
กับการยึดถือ และปฏิบัติตนตามค่ านิยมหลักของกองทัพอากาศ และน้อ มนาหลั กปรัช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพีย งและกระแสพระราชดารั ส “เข้ าใจ เข้า ถึ ง และพั ฒ นา” มาเป็ น แนวทางในการปฏิ บั ติ
ราชการกองทัพอากาศอย่างเต็มความสามารถโดยยึดถือประโยชน์ของชาติเป็นสาคัญ

นโยบายเฉพาะ

๑. ด้านกาลังพล
๒. ด้านการข่าว
๓. ด้านยุทธการและการฝึก
๔. ด้านส่งกาลังบารุง
๕. ด้านกิจการพลเรือนและการประชาสัมพันธ์
๖. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
๗. ด้านการวิจัยและพัฒนา
๘. ด้านการงบประมาณและการเงิน
๙. ด้านสวัสดิการ
๑๐. ด้านการตรวจสอบและประเมินผล

จากนโยบายผู้ บัญ ชาการทหารอากาศ ปี พุท ธศั ก ราช ๒๕๕๙ ทั้ ง นโยบายทั่ว ไป และนโยบาย
เฉพาะด้ านได้น ามาใช้เ ป็ นแนวทางการก าหนด นโยบายของผู้บั ญชาการโรงเรี ยนการบิน เฉพาะด้า นและ
กิจกรรมต่อไป

นโยบายของผู้บัญชาการโรงเรี ยนการบิน
“ รู้หน้าที่ มีวินัย สามัคคี เสียสละ ”
นโยบายทั่วไป
๑. ด้านกาลังพล
๑.๑ นาสมรรถนะ (Competency) ก าลังพลกองทัพอากาศมาใช้ใ นการบริห ารก าลัง พลเพื่ อเป็ นแนวทาง
ในการเสริมสร้างศักยภาพกาลังพลในทุกสายวิทยาการให้มีขีดความสามารถที่จาเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๑.๒ จัดทาแผนพั ฒนาการศึก ษาในภาพรวมของโรงเรียนการบิ น เพื่อ เป็นแนวทางการจัดการศึกษาอย่า ง
เป็ น ระบบและสอดคล้อ งกั บทิ ศ ทางการพั ฒ นากองทั พอากาศ โดยมุ่ง เน้น การพั ฒ นาก าลัง พลให้ ต รงความ
ต้องการของกองทัพอากาศทั้งเชิงปริมาณและเชิ งคุ ณภาพ
๑.๓ กาหนดแนวทางการพั ฒ นากาลั ง พลโรงเรี ย นการบิ น ให้ ส ามารถด ารงขี ด ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐาน โดยการตรวจสอบและปรับ หลักสูตรของโรงเรียนการบินให้สอดคล้ องกับมาตรฐาน
งานและความก้ า วหน้ า ของเทคโนโลยี การพิ จ ารณาแนวทางการก าหนดหลัก สู ต ร การทบทวนความรู้
(Refresher Course) และการประเมินหลักสูตรเพื่อกากับมาตรฐานของแต่ ละหลั กสูตรอย่างเป็นระบบ
๑.๔ ศึกษาและหาแนวทางการนาระบบการเรี ยนรู้ด้ วยตนเองผ่า นสื่ออิ เล็ก ทรอนิกส์ (E-Learning) มาใช้
เป็ นเครื่ องมือ ในการเรี ยนการสอนของหน่ วยงานที่เ กี่ย วข้ องด้ านการฝึ ก ศึก ษาของโรงเรีย นการบิ น เพื่อ ให้
ผู้เรียนสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนการสอนได้ง่ายโดยไม่กระทบต่อการปฏิบัติ งานประจา
๑.๕ พัฒนากาลังพลโรงเรียนการบินให้มีจิตสานึกทางสังคมในการให้บริการ
กิจกรรมการพัฒนา
 การฝึก ศึกษา อบรม และการสัมมนา เพื่อพัฒนากาลังพล ให้มีความเป็นทหารอาชีพ
 การฝึก อบรมก าลั ง พล เกี่ย วกั บเทคโนโลยี ส ารสนเทศและความรู้พื้น ฐาน เพื่ อ การปฏิบั ติ ก ารที่ ใ ช้
เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (Network Centric Operations: NCO)
 การปลูกจิ ตสานึกความเป็นสุ ภาพบุรุษ รักษาเกี ยรติ มีวิ นัย จงรัก ภักดี มีคุ ณธรรม จริยธรรม ซื่อ สัตย์
กล้าหาญ เสียสละ มีความสามัคคีรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม
 โครงการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของกาลังพล
 การบริหารจัดการนาหลักสมรรถนะเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานในตาแหน่งต่างๆ
 โครงการศึกษาอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน E-Admin
 โครงการฝึกอาชีพทหารกองประจาการร่วมกับแรงงานจังหวัดนครปฐม
 โครงการสร้างเสริมสุขภาพกาลังพลโรงเรีย นการบิน
 กิจกรรมส่งเสริมขวัญและวินัยกาลังพลของโรงเรียนการบิน
 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในการดับเพลิงและกู้ภัย
 โครงการอบรมทบทวนความรู้ระบบต่างๆ ของอากาศยานและระบบสื่อสาร บ.ฝ.๑๖ ก (CT-4E)
 โครงการอบรมทบทวนความรู้ระบบต่างๆ ของอากาศยานและระบบสื่อสาร บ.ฝ.๑๙ (PC-9)
 โครงการสัมมนาศาสตร์และศิลป์ในการสอนของครูการบิน






กิจกรรมการจัดการความรู้ นวัตกรรมและกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
โครงการค่ายฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
โครงการพัฒนาหลักสูตรการฝึกบินของโรงเรียนการบิน สู่มาตรฐานสากล
โครงการการบริหารองค์กรฝึกด้านการบิน

๒. ด้านการข่าว
๒.๑ พัฒนาเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geo informatics) เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการข่าวรองรั บ
การปฏิบัติที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๒.๒ สร้ างจิต สานึก ด้า นการข่า วและการรั กษาความปลอดภัย ให้ กับ ข้า ราชการและครอบครัว เพื่ อให้ รู้
เท่าทันและไม่ตกเป็นเครื่องมือของผู้สร้างสถานการณ์และภัยคุก คามที่ เปลี่ยนแปลงไป
กิจกรรมการพัฒนา
 การจัดให้มีชุดลาดตระเวนหาข่าว เพื่อประสานงานติดตามข้อมูลสถานการณ์ข่าวได้อย่างทั่ วถึง
 โครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านการข่าวและการรักษาความปลอดภัย
 การฝึ ก อบรมเจ้ าหน้ าที่ ใ นการใช้เ ทคโนโลยี และอุป กรณ์ เพื่ อส่ ง เสริ มการปฏิบั ติ งานข่า วกรองให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 การพัฒนาปรับปรุงระบบการรักษาความปลอดภัย และปรับปรุ งระเบียบต่าง ๆ ด้ านการข่าวให้ทันสมั ย
เหมาะสมกับสถานการณ์
 จัดการสัมมนากับกลุ่มเครือข่ายข่าว เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในการประสานงานด้านการข่าว
 ปลูกจิตสานึกด้านการข่าวและการรักษาความปลอดภัยให้กับข้าราชการและครอบครัว
 จัดส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรเจ้าหน้าที่ข่าวกรอง
 จัดหมู่ลาดตระเวนหาข่าวในรัศมี ๑๖ กม.
 ประสานการปฏิบัติด้านการข่าวกับหน่วยราชการและประชาชนในพื้นที่รอบฐานบิน รัศมี ๑๖ กม.
 ปลูกฝังจิตสานึกการทาหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่รวบรวมข่าวสารให้กับกาลังพล เพื่อให้สามารถรายงานข่าว
ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงได้อย่างรวดเร็ว
 โครงการการบริหารองค์กรฝึกด้านการบิน
๓. ด้านยุทธการและการฝึ ก
๓.๑ ปรับปรุงรายละเอีย ดโครงสร้ างกาลังรบของโรงเรียนการบิน โดยคานึงถึง ความสอดคล้อ งกับสภาวะ
แวดล้อม ระดับความสามารถในการซ่อมบารุง และกรอบงบประมาณที่เป็นไปได้จริง
๓.๒ กาหนดแนวทางการพัฒนาระบบเครื่องช่วยฝึกจาลอง โดยคานึงถึงความคุ้มค่าที่ได้รับจากการฝึก
๓.๓ จัดท ามาตรฐานความสมควรเดิ นอากาศด้ านการปฏิ บัติ การบิ นให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล และ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยเกี่ยวข้องโดยเร่งด่วน
๓.๔ เสริมสร้างโรงเรีย นการบินให้ เป็นองค์การแห่งความปลอดภัย และกาหนดมาตรการในการกากับดูแ ล
การปฏิบั ติภารกิจ ให้เ ป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภั ยโดยผู้บั งคับ บัญชาทุก ระดั บชั้น ต้องให้ค วามสาคั ญกั บ
งานนิรภัย และกาลังพลทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการป้องกันอุ บัติเหตุ มุ่งเน้นการป้องกันอุบัติเหตุเชิงรุก
กิจกรรมการพัฒนา
 การพั ฒนาระบบฐานข้อมู ลด้า นการบิน โดยเน้นฐานข้ อมูล ของเรดาร์ตรวจอากาศกับหอบัง คับการบิ น
และกองฝึกการบิน

 จัดการสั มมนาครู การบิน ตามหลัก สูตรครูก ารบิ นเพื่ อฝึก ศิษย์ การบิน ในด้ านภาคการอบรม ภาคพื้ น
และวิธีการสอน
 การสัมมนาด้านนิรภัยโดยมุ่งเน้นป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ให้ เป็นศูนย์
 การทบทวนการปฏิบัติ ระบบ ASR เพื่อเชื่อมโยงข้อมู ลการบิน ในพื้ นที่ก ารฝึ กสาหรับ การบริห าร และ
ควบคุม
 การพัฒ นาหลั กสู ตร การฝึก เครื่ องบิน จาลอง และพั ฒนาระบบ software เพื่ อให้ไ ด้ข้ อมู ลที่ ทัน สมั ย
สาหรับเครื่องช่วยฝึก
 จัดอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ใช้งานเครื่องช่วยฝึกบินจาลอง
 ปรั บปรุง ศูน ย์ป ฏิบั ติก ารโรงเรีย นการบิ น ศูน ย์ค วบคุมและสั่ งการให้ ทัน สมั ยสามารถตอบสนองต่ อ
ภารกิจได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
 จัดทาโครงการปรับปรุงแบบจาลองห้องนักบิน (Mock Up) สาหรับ บ.ฝ.๑๖ และ บ.ฝ.๑๙
 โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพในการดับเพลิงและกู้ภัยอากาศยาน
 จัด ท าคู่มือ การจั ด ความต่อ เนื่ องของความสมควรเดิ น อากาศและการจั ดการของหน่ว ยซ่ อมบ ารุ ง
(Continuing Airworthiness Management Exposition/Maintenance Organization Exposition
: CAME/MOE)
 จั ด ท าคู่ มือ ปฏิ บั ติ ก า รบิ น (Fight Operations Manual : FOM) ของอากาศยานทุ ก แบบที่ อ ยู่ ใ น
ครอบครอง
 การจัดกิจกรรมเสริมสร้างโรงเรียนการบินให้เป็นองค์การแห่งความปลอดภัย
๔. ด้านส่งกาลังบารุง
๔.๑ กาหนดให้ร ะบบสารสนเทศด้านการส่งกาลังบ ารุง (LMIS) เป็นระบบหลักในการบริหารจั ดการการส่ ง
กาลังและซ่อมบารุงของโรงเรียนการบิน เพื่อเป็นฐานข้อมูล ประกอบการตัดสิ นใจด้านการส่งก าลังบารุ งได้อย่า ง
มีประสิท ธิภ าพและทันสถานการณ์ ทั้งนี้ ทุก หน่ว ยที่ เกี่ย วข้อ งต้ องตรวจสอบข้ อมูล ในระบบให้มีค วามทัน สมั ย
ตลอดเวลา
๔.๒ พัฒนาการติ ดตามความก้า วหน้าในการจั ดซื้ อจัด จ้า งของโรงเรีย นการบิ น โดยน าระบบสารสนเทศ
มาประยุ กต์ ใช้ เพื่ อให้ส ามารถติ ดตามความก้า วหน้า และรายงานผลการด าเนิน การได้อ ย่า งต่ อเนื่อ ง รวมทั้ ง
ประสานการปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องกับศูนย์เร่งรัดติดตามการจัดซื้อ /จ้างของกองทั พอากาศ
๔.๓ จัดทามาตรฐานความสมควรเดินอากาศด้า นการส่ งกาลัง และซ่อ มบารุง ให้เป็น ไปตามมาตรฐานสากล
และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับหน่วยเกี่ยวข้อ งโดยเร่ง ด่วน
๔.๔ กาหนดแนวทางการปฏิ บัติ ใ นการผลิ ตและการใช้พลั ง งานทดแทน รวมทั้ ง การอนุรั ก ษ์ พลั ง งาน
โดยคานึงถึงความคุ้มค่าในการใช้พลังงานแต่ละประเภท และการสร้างองค์ความรู้ด้านพลังงานของโรงเรียนการบิน
ตลอดจนการรั กษาสภาวะแวดล้อ มและการดารงรักษามาตรการการประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงภาคพื้นไว้อย่า ง
ต่อเนื่อง
๔.๕ ตรวจสอบสถานภาพที่ ราชพั สดุและกาหนดแผนการใช้ป ระโยชน์ที่ ราชพั สดุในการปกครองดูแ ลและ
รับผิด ชอบของโรงเรี ยนการบิน ตลอดจนพิจ ารณาปรับ ปรุงมาตรฐานของฐานบินเพื่อรองรับ การปฏิบัติภ ารกิ จ
ของโรงเรียนการบิน
กิจกรรมการพัฒนา
 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการซ่อมบารุงอากาศยาน

 การประชุม ๓ หน่วยงาน เพื่อการบริหารจัดการงานซ่อมบารุงอากาศยาน
 จัดท าโครงการเพื่ อบริ หารจั ดการ และใช้ ประโยชน์ ที่ ดิ นราชพั สดุ ที่ อยู่ ในการปกครองดู แลให้ชั ดเจนและเป็ น
รูปธรรม รวมทั้งเพื่อป้องกันการบุกรุก
 จัดทาแผนการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุของโรงเรียนการบิน
 โครงการอบรมทบทวนความรู้การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศด้านการส่งกาลังบารุง (LMIS)
 โครงการอบรมทบทวนความรู้การบันทึกข้อมูลในระบบควบคุมอากาศยาน (ACSS)
 โครงการอบรมทบทวนความรู้การบันทึกข้อมูลในระบบบริหารการซ่อมบารุง (MTMS)
 การพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างโดยนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้งาน
 โครงการพลังงานทดแทน
๕. ด้านกิจการพลเรือนและการประชาสัมพั นธ์
๕.๑ ดาเนิน มาตรการปลู กฝั ง ค่ านิ ย ม ความรั ก ชาติ ศาสนา พระมหากษัต ริ ย์ และแสดงออกถึ งความ
จงรักภักดี เทิดทูน พิทักษ์รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างสมพระเกียรติ
๕.๒ ระดมทรัพยากรของโรงเรียนการบิน และร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริ ส่งเสริมให้ข้ าราชการและหน่ วยงานของโรงเรียนการบินเรียนรู้ตามหลั กปรัชญาเศรษฐกิ จพอเพีย ง
และเผยแพร่สู่ประชาชนทั่วไป
๕.๓ กาหนดยุท ธศาสตร์ก ารประชาสั มพั น ธ์ใ ห้ส อดคล้อ งกับ สถานการณ์ ในแต่ ล ะห้ วงเวลา โดยมุ่ งเน้ น
การสร้า งความตระหนั กและความเชื่ อมั่ นศรัท ธา พร้อ มที่ จ ะให้ค วามร่ว มมื อ สนั บสนุน ภารกิจ และกิจ กรรม
ทั้งปวงของโรงเรียนการบิน
๕.๔ พัฒ นาและเสริ มสร้ า งขีด ความสามารถในการปฏิ บั ติด้ า นการปฏิบั ติ ก ารข่ า วสาร เพื่ อ สนับ สนุ น
การปฏิบัติภารกิจของโรงเรียนการบิน
๕.๕ ดารงความพร้อมในการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิด สาธารณภัย อย่างรวดเร็ว ทันเหตุ การณ์
สนั บสนุน การปฏิบั ติต ามนโยบายรัฐ บาลภายใต้ก รอบความร่ วมมือ ของประชาคมอาเซีย น ตลอดจนก าหนด
แนวทางและรูปแบบการบูรณาการกับทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ
๕.๖ พัฒนางานด้านประวัติศาสตร์ให้เป็นแหล่งรวบรวมความรู้เ กี่ยวกับประวัติ ศาสตร์ทหารด้านการบิน
๕.๗ กาหนดแผนการพัฒนาโรงเรีย นการบิน ให้เป็น แหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านการบิน รวมถึง การเป็ น
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์การบิน
กิจกรรมการพัฒนา
 โครงการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการส่งเสริมความรักใน ชาติ ศาสนา
 สนับสนุนการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างเต็มขีดความสามารถ
พร้อมทั้งเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ และครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมอย่าง
พร้อมเพรียงกัน
 โครงการปฏิบัติการจิตวิทยาและช่วยเหลือประชาชน รอบฐานบิน
 โครงการฝึกอบรมลูกเสือเหล่าอากาศ
 โครงการประชุ มเชิง ปฏิบั ติ การด้า นการป้ อ งกั น และประชาสั มพัน ธ์ รณรงค์ ต่ อต้ านยาเสพติ ด และ
รณรงค์ ลด ละ เลิกบุหรี่
 การอบรมพัฒนาบุ คลากรของโรงเรี ยนการบินด้านประชาสั มพั นธ์ ผลิ ตสื่ อและพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์
ด้วยสื่ออิเลคทรอนิกส์














โครงการพัฒนาระบบการทางานและ อุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มีประสิทธิภาพ
โครงการบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ
โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการช่วยเหลือประชาชน
โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารของโรงเรียนการบิน
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านประชาสัมพันธ์
โครงการผลิตสื่อและพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์ ด้วยสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์
โครงการพัฒนาระบบการทางานและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มีประสิท ธิภาพ
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หน้าฐานบินกาแพงแสนเฉลิมพระเกียรติ
ป้องกันและทาความเข้าใจ มิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์
รณรงค์ส่งเสริมให้กาลังพลมีจิตสานึกในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
โครงการพัฒนาศูนย์รวมกิจกรรมชุมชนและพิพิธภั ณฑ์การบิน โรงเรียนการบิน

๖. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร
๖.๑ พัฒนาให้มีศูนย์โ ทรคมนาคมสารองและระบบเครื่ องแม่ ข่ายแบบคลาวด์ของโรงเรีย นการบิน รวมถึ ง
ระบบส ารองฐานข้อ มูล ที่เ พีย งพอ เพื่อรองรับ กรณีร ะบบงานใดขั ดข้ องให้ส ามารถปฏิบั ติง านได้อ ย่า งต่ อเนื่อ ง
ตลอดจนสามารถกู้ข้อมูลเดิมได้ทันสถานการณ์
๖.๒ พัฒนาขีดความสามารถการปฏิบัติการด้านสงครามไซเบอร์ โดยเฉพาะการส่ งเสริมและพัฒนากาลังพล
ด้านไซเบอร์ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล
๖.๓ ตรวจสอบระบบรั กษาความปลอดภัย เครือข่ ายสารสนเทศภายในหน่ วยงานให้ เป็ นไปตามระเบีย บ
รักษาความปลอดภั ยระบบสารสนเทศกองทั พอากาศ อย่า งเคร่ง ครั ด เพื่อ ลดความเสี่ยงที่จ ะถูก โจมตีจ ากผู้ไ ม่
หวังดี
๖.๔ กาหนดแนวทางการพัฒนาเครื อข่ายของโรงเรี ยนการบิน ให้มีค วามแข็งแกร่ง สามารถติดต่อ สื่อสาร
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย รองรับปริมาณความต้องการใช้งาน
กิจกรรมการพัฒนา
 โครงการพัฒนาระบบสารองข้อมูลด้านสารสนเทศของโรงเรียนการบินให้มีประสิทธิภาพและมีความ
พร้อมในการกู้ข้อมูลให้ทันสถานการณ์
 โครงการพัฒนากาลังพลโรงเรียนการบิน ด้านสงครามไซเบอร์ ให้มีความรู้และมีประสิทธิภาพ
 โครงการพัฒนาระบบการตรวจสอบการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายสารสนเทศของโรงเรียนการบิน
ให้ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามระเบียบรักษาความปลอดภัยระบบสารสนเทศ กองทัพอากาศ
 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบเครือข่ายสารสนเทศ (Internet) ของ บริษั ท กสท.โทรคมนาคม จากั ด
(มหาชน) หรือ CAT เป็นเครือข่ายสารอง
 โครงการเพิ่มประสิท ธิภาพระบบเครือข่า ยสารสนเทศ (Internet) ของ บริษัท ทีโ อที จ ากัด (มหาชน)
หรือ TOT เป็นเครือข่ายสารอง
 โครงการติด ตั้ง ระบบกล้อ งโทรทั ศน์ ว งจรปิ ดเพื่ อเฝ้า ระวั งและตรวจตราการจราจรทางแยกภายใน
โรงเรียนการบิน

๗. ด้านการงบประมาณและการเงิน
๗.๑ กากั บดู แลการใช้จ่ ายงบประมาณของแต่ละหน่ วยงานให้ เป็น ไปตามมาตรการด้า นการเงินการคลั ง
ของรัฐบาล
๗.๒ พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้ กับการพัฒนากาลังพล เพื่อเสริ มสร้างขี ดความสามารถในการ
ปฏิบัติงานเป็นลาดับแรก
๗.๓ พัฒนาระบบสารสนเทศด้ านงบประมาณ ส าหรั บใช้ใ นระบบควบคุมการใช้จ่า ยงบประมาณภายใน
โรงเรียนการบิน ที่เกี่ ยวข้อ งกับการจัด ซื้อ/จัด จ้าง และการเงิน ควบคู่ ไปกับ การปฏิบัติง านในระบบการบริหาร
การเงิ น การคลั ง ภาครัฐ แบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (Government Fiscal Management Information System :
GFMIS) รองรับนโยบายด้านการเงินการคลังของรัฐบาล
๗.๔ ปรับปรุงกระบวนการทางานและพัฒนาระบบสารสนเทศด้านการเงิน และการบัญชีของ โรงเรียนการบิน
ให้ ทัน สมัย มี ประสิท ธิภ าพ ตามมาตรฐานสากล สอดคล้อ งกับ การปฏิบั ติง าน ในระบบการบริห ารการเงิ น
การคลั ง ภาครั ฐ แบบอิเ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ รวมทั้ งรองรั บ โครงการจ่ ายตรงเงิ น เดื อ นและค่ า จ้ า งประจ าภายใน
กระทรวงกลาโหม ของกรมบัญชีกลาง
กิจกรรมการพัฒนา
 การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการปฏิบัติ งาน
 การไปศึกษา ดูงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายตรงของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการเงิน
 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามเร่งรัด การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วย
 การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้งบประมาณของหน่วยให้ เป็นไปตามมาตรการด้านการเงินการคลังของ
รัฐบาล
 การจัดสรรงบประมาณให้หน่วยเพื่อจัดส่งกาลังพลไปศึกษา อบรม ในสายวิทยาการต่าง ๆ
 ปรับปรุงกระบวนการทางานด้านการเงิน และการบัญชี ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
 การอบรม จนท.ปฏิบัติงานเรื่องแนวทางการปฏิบั ติการส่งข้ อมู ลด้านเงินเดือนและหนี้สินให้กั บกรมบัญชี กลาง
๘. ด้านสวัสดิการ
๘.๑ ดาเนินมาตรการบารุงขวัญและกาลังใจให้กาลังพล โรงเรีย นการบิน และครอบครัว รวมถึง กาลังพลที่
ปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามทั่วประเทศ ให้มีขวัญกาลังใจ และสุขภาพจิตที่ดี
๘.๒ ดาเนิ นการปรับ ปรุง และก่ อสร้ าง อาคาร สถานที่ พื้น ที่นัน ทนาการที่ เหมาะสมเพีย งพอ แก่กาลังพล
และครอบครัว ตลอดจนปรั บปรุ งคุณภาพและสิ่ง อานวยความสะดวกและอุปกรณ์การกีฬาใน โรงเรี ยนการบิ น
เพื่ อส่ งเสริ มให้ กาลัง พล โรงเรีย นการบิ นและครอบครัว มีสุ ขภาพพลานามัย สมบู รณ์ แข็ งแรง และเสริมสร้ า ง
ความสามัคคี
๘.๓ พั ฒ นาสวั ส ดิ ก า รของโรงเรี ย นการ บิ น อย่ า งเป็ น ระบบและทั่ ว ถึ ง โดยประสา นความร่ ว มมื อ
ด้านสวัสดิ การกับหน่ วยงานภายในกองทั พอากาศ เพื่อให้ ข้า ราชการทุ กระดับชั้น และครอบครัวสามารถเข้าถึ ง
สวัสดิการโรงเรียนการบินได้อย่างเป็นรูปธรรม
๘.๔ ปรั บ ปรุง และพัฒ นาการบริ หารจั ดการบ้ านพั ก อาศั ย ของโรงเรี ย นการบิ น เพื่ อ ก าหนดแนวทาง
การดาเนินการ และบูรณาการทรัพยากรสนับสนุนต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ อย่างเป็นระบบ
๘.๕ ส่งเสริมและสร้ างโอกาสในการหารายได้ เสริ มให้กับ ครอบครั วข้ าราชการ เพื่อให้สามารถด ารงชีวิ ต
ได้อย่างเหมาะสม เพียงพอ พึ่งตนเองได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมั่นคงสอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

กิจกรรมการพัฒนา
 โครงการเยาวชนคนดีศรีกาแพงแสน และครอบครัวสุขสันต์
 การจัดกิจกรรมด้านคุณธรรมและจริยธรรม
 โครงการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฐานบินกาแพงแสน
 โครงการสินเชื่อเพื่อการสวัสดิการ
 โครงการผลิตปุ๋ยเพื่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมของหน่ วย
 โครงการส่งเสริมการกีฬา ลานกีฬาหมู่บ้าน, กิจกรรม นันทนาการ ตามฤดูกาล
 จัดหา ซ่อมแซมที่พักอาศัยให้เพียงพอและมีสภาพแวดล้อมที่ดี
 พัฒนาปรับปรุง สวั สดิก าร สิท ธิป ระโยชน์ และค่า ตอบแทนต่ าง ๆ ให้ ตรงกับ ความต้ องการของก าลั ง
แต่ละประเภท เพื่อเสริมคุณภาพชีวิต
 โครงการปั่นเลาะรั้ว ทัวร์รอบฐานบิน
 จัดการแข่งขันกีฬาประจาปี เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีภายในหน่วย
 จัดงานเลี้ยงสังสรรค์ในเทศกาลต่างๆ
 การส่งเสริมและสร้างโอกาสในการหารายได้เสริมให้กับครอบครัวข้าราชการ
 การปรั บ ปรุ ง และก่อ สร้า ง อาคาร สถานที่ พื้ น ที่นั น ทนาการที่เ หมาะสมเพีย งพอ แก่ก าลัง พลและ
ครอบครัว
 การจัดกิจกรรมบารุงขวัญและกาลังใจให้กาลังพล โรงเรียนการบิน และครอบครัว
๙. ด้านการตรวจสอบและประเมินผล
๙.๑ ติดตามและรายงานความก้าวหน้าการดาเนินการตามนโยบายผู้บั ญชาการทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๕๙
โดยให้หน่วยเกี่ยวข้องรายงานความก้าวหน้าพร้อมข้อเสนอแนะในทุกไตรมาส
๙.๒ พัฒนาระบบตรวจสอบและประเมิน ผลการปฏิ บัติร าชการส่ว นราชการ โรงเรียนการบิน โดยมุ่ งเน้ น
การประเมิน หน่ว ยงานตามพั น ธกิ จ การประเมินหน่วยงานด้านการพัฒ นา และการประเมิน ด้านการปกครอง
บังคับบัญชา
๙.๓ ดาเนิ นการเรื่องร้องทุ กข์ร้ องเรี ยน ด้ว ยความยุติ ธรรม ถูกต้อ งตามกระบวนการ เป็ นไปตามกฎหมาย
ระเบียบ คาสั่ง และแบบธรรมเนียมของทางราชการ โดยให้ ความสาคัญกับการเปิดโอกาสให้บุ คคลได้มีส่วนร่ว ม
ในการเสนอเรื่องร้ องเรียน แสดงความคิดเห็น แจ้ งเหตุ แจ้ง เบาะแส หรือให้ข้อมู ลที่เป็นประโยชน์ในการบริหาร
ราชการของกองทัพอากาศ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพเรื่อ งร้องทุก ข์ร้องเรียน
๙.๔ ตรวจประเมิ น ความสมควรเดิ น อากาศด้ า นการปฏิ บั ติ ก ารบิ น ตลอดจนด้ า นการส่ ง ก าลั ง และ
ซ่อมบารุงให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
กิจกรรมการพัฒนา
 จัดท าฐานข้อ มูล เรื่ องร้อ งทุ กข์ ร้อ งเรี ยนที่ห น่ว ยได้รั บ พร้ อมรายงานผลตามไตรมาส ให้ห น่ว ยงานที่
เกี่ยวข้องทราบ
 พัฒนาช่องทางในการแจ้งข่าวสาร ข้อร้องเรียน ผ่านทุกช่องทาง
 การตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าการดาเนินการตามนโยบายผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน
ในทุกไตรมาส

