




เจตนารมณ์การแถลงนโยบาย

 เพื่อสื่อสารนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ
ไปถึงก าลังพลกองทัพอากาศ

 เพื่อแสดงศักยภาพและขีดความสามารถ
ของระบบเครือข่ายกองทัพอากาศ 

พลอากาศโท ไวพจน์  เกิงฝาก
เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ

พลอากาศโท มาโนช  สุตวัฒน์
เจ้ากรมส่ือสารอิเล็กทรอนิกส์ทหารอากาศ



Code of Conduct

คณะท างานเฉพาะกิจ

เป้าหมายและนโยบาย

วัตถุประสงค์



การประชาสัมพันธ์ และ โฆษกกองทัพอากาศ

พลอากาศโท ชัยนาท  ผลกิจ
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศตรี บุญเลิศ  อันดารา
โฆษกกองทัพอากาศ

พลอากาศตรี ประภาส  สอนใจดี 
โฆษกกองทัพอากาศ



เป้าหมายและนโยบาย



นโยบาย คือ อะไร



กองทัพอากาศคุณภาพ 
(QUALITY AIR FORCE)



กองทัพอากาศคุณภาพ 
Quality Air Force

ก าลังรบท่ีมีคุณภาพ (Cutting Edge Air Operations)

คนคุณภาพ  (Quality People) 

ข้อมูลและการข่าวท่ีมีคุณภาพ (Superior ISR)2

3

ระบบส่งก าลังบ ารุงท่ีลื่นไหล (Uninterrupted Continuously Logistics)4

เชื่อมโยงและช่วยเหลือประชาชน (Quality Civic Actions)5

ข้าราชการมีความสุขด้วยระบบสวัสดิการท่ีมีคุณภาพ (Supreme Morale)6

1



Supreme Morale

“ข้าราชการมีความสุข”
ด้วยระบบสวัสดิการท่ีมีคุณภาพ

6

พลอากาศเอก ธาดา เคี่ยมทองค า
ประธานคณะท่ีปรึกษากองทัพอากาศ



กองทัพอากาศคุณภาพ 
Quality Air Force

ก าลังรบท่ีมีคุณภาพ (Cutting Edge Air Operations)

คนคุณภาพ  (Quality People) 

ข้อมูลและการข่าวท่ีมีคุณภาพ (Superior ISR)2

3

ระบบส่งก าลังบ ารุงท่ีลื่นไหล (Uninterrupted Continuously Logistics)4

เชื่อมโยงและช่วยเหลือประชาชน (Quality Civic Actions)5

ข้าราชการมีความสุขด้วยระบบสวัสดิการท่ีมีคุณภาพ (Supreme Morale)6

1



ที่มาของเป้าหมายและนโยบาย

พลอากาศเอก อมร  แนวมาลี พลอากาศเอก พุฑฒิ มังคละพฤกษ์

พลอากาศเอก หม่อมหลวง สุปรีชา  กมลาศน์พลอากาศเอก ณพฤษภ์ มัณฑะจิตร

พลอากาศเอก ประพันธ์ ธูปะเตมีย์
อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศ

รศ.คุณหญิง วนิดา  ธูปะเตมีย์
อดีตนายกสมาคมแม่บา้นทหารอากาศ















คนคุณภาพ 

• การรับคนเข้ามารับราชการ
• การพัฒนาคนผ่านการฝึกศึกษา โดยสภาการศึกษา
• Career Path (4 ประการ) 
• การประเมินผล

Quality People
1

พลอากาศเอก ชานนท์  มุ่งธัญญา
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ

พลอากาศโท ประกาศิต  เจริญยิ่ง
เจ้ากรมก าลังพลทหารอากาศ

พลอากาศโท ไวพจน์  เกิงฝาก
เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ

พลอากาศโท วิศรุต   สุวรรณเนตร 
รองเสนาธิการทหารอากาศ

(สายงานก าลังพล)



ข้อมูลและการข่าวที่มีคุณภาพ 

• Superior Intelligence
• การข่าวเพ่ืองานด้านยุทธการ และการรบ
• การข่าวท่ีสร้าง Situation Awareness
• การข่าวเพ่ือช่วยเหลือประชาชน

Superior ISR
2

พลอากาศโท พิบูลย์  วรวรรณปรีชา
เจ้ากรมข่าวทหารอากาศ

พลอากาศโท มนัท  ชวนะประยูร
รองเสนาธิการทหารอากาศ

(สายงานข่าว)



ก าลังรบที่มีคุณภาพ

• Training ศิษย์การบิน / Fighter Lead-In
• การฝึกร่วม/ผสม
• เครื่องบิน อาวุธ ยุทโธปกรณ์
• ระบบป้องกันทางอากาศ
• ระบบการใช้ก าลัง

3
Cutting Edge Air Operations

พลอากาศเอก คงศักดิ์  จันทรโสภา
ผู้บัญชาการ

กรมควบคุมการปฏิบตัทิางอากาศ

พลอากาศโท ไวพจน์  เกิงฝาก
เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ

พลอากาศโท กนิษฐ์  ชัยสาร
รองเสนาธิการทหารอากาศ

(สายงานยุทธการ)



การส่งก าลังบ ารุงที่ลื่นไหล 

• มุ่งไปสู่เป้าหมาย ด้วยความลื่นไหล ลดข้อจ ากัด 
• ใช้ทุกองคาพยพให้เป็นประโยชน์
• กรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ

/กรมช่างอากาศ
/บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จ ากัด

4
Uninterrupted Continuously Logistics

พลอากาศโท วิทยา  ถาน้อย
เจ้ากรมส่งก าลังบ ารุงทหารอากาศ

พลอากาศเอก พันธ์ภักดี  พัฒนกุล
เสนาธิการทหารอากาศ

พลอากาศโท กิจสม  พันธุ์โกศล
เจ้ากรมช่างอากาศ

พลอากาศโท อนันตชัย  แก้วศรีงาม
รองเสนาธิการทหารอากาศ

(สายงานส่งก าลังบ ารุง)



เชื่อมโยงและช่วยเหลือประชาชน 

• เตรียมการล่วงหน้า ตอบสนองให้ทันเหตุการณ์
• ใช้สิ่งท่ีมีอยู่ให้เป็นประโยชน์
• ความคิดริเริ่มด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ 

ในการช่วยเหลือประชาชน

5
Quality Civic Actions

พลอากาศโท ชัยนาท  ผลกิจ
เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ

พลอากาศโท ฐานัตถ์  จันทร์อ าไพ
รองเสนาธิการทหารอากาศ

(สายกิจการพลเรือนและกิจการพิเศษ)



พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย์
ผู้บัญชาการทหารอากาศ

พัฒนาด้านการศึกษา/

พลอากาศเอก ธนศักด์ิ  เมตะนันท์
รองผู้บัญชาการทหารอากาศ

พลอากาศเอก อลงกรณ์  วัณณรถ
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ

พลอากาศเอก ชานนท์  มุ่งธัญญา
ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ

พลอากาศเอก พันธ์ภักดี  พัฒนกุล
เสนาธิการทหารอากาศ

พลอากาศเอก คงศักดิ์  จันทรโสภา
ผู้บัญชาการกรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ

จัดซ้ือจัดจ้าง/
สายงานยุทธบริการ

งานด้านท่ี 1 - 5 และ 
ก ากับดูแลบริษัท TAI

ระบบการใช้ก าลัง 
และการป้องกันทางอากาศ

ภาพรวมกองทัพ
เป้าหมายและนโยบาย

สายงานกิจการพิเศษ

พลอากาศเอก ธาดา เค่ียมทองค า
ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ

งานด้านการสวัสดิการ



นโยบายที่มอบให้คณะท างานเฉพาะกิจ
คณะท างานปรับปรุงอาคารกองบญัชาการกองทัพอากาศ 

(ฝ่ายอ านวยการ 8 กรม)

คณะท างาน
ศึกษาแนวทางการใช้งานดาวเทียม44

คณะท างานเพื่อพฒันาและปรับปรุง
ขีดความสามารถของระบบออนไลน์

คณะท างาน
ปรับหนว่ยโครงสร้างก าลังรบใหเ้หมาะสม55

คณะท างานเสนอแนะแนวทางพฒันา
ระบบเช่ือมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี88

คณะท างานเสนอแนะการท างานและอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับทหารหญงิและข้าราชการหญงิ

คณะท างานเสนอแนะการท างานและอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องกับนายทหารประทวน

คณะท างานปรบัปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรต ิ
และบ้านพักรับรองกองทพัอากาศ

คณะท างานสร้างความสามัคคกีลมเกลียว
ระหว่าง 8 รุ่น อาวุโส (ตท.21-28) ด้วยการกีฬา

คณะท างาน
จัดตั้ง Multi-Domain Operations 

คณะท างานการใช้งานอากาศยานไร้คนขับ 
ให้เกิดประโยชนส์ูงสุดในทางยุทธการและประชาชน33

คณะท างาน
เพื่อเชิดชูวีรชนของกองทัพอากาศ66 คณะท างานปรับปรุงประสิทธิภาพการฝึก

ศิษย์การบินและการฝกึนกับินขับไล่/โจมตข้ัีนตน้ 77
คณะท างานยกระดับคณุภาพชีวิต

ของทหารกองประจ าการ99

1 2

10 11

12 13

14



คณะท างานเฉพาะกิจ
1. คณะท างานปรับปรุงอาคารกองบัญชาการกองทัพอากาศ (ฝ่ายอ านวยการ 8 กรม)

พลอากาศเอก พันธ์ภักดี  พัฒนกุล พลอากาศโท เรืองวิทย์ ศรีนวลนัด

ผู้รับผิดชอบหลัก



2. คณะท างานพัฒนาและปรับปรุงขีดความสามารถของระบบออนไลน์

พลอากาศตรี จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย
ผู้รับผิดชอบหลัก

• การประชุม
• การเรียนการสอน
• ความบันเทิง
• ตลาดออนไลน์ส าหรับข้าราชการกองทัพอากาศ

คณะท างานเฉพาะกิจ



3. คณะท างานการใช้งานอากาศยานไร้คนขับ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในทางยุทธการ
และประชาชน

พลอากาศเอก สฤษด์ิพร  สุนทรกิจ
ผู้รับผิดชอบหลัก

คณะท างานเฉพาะกิจ



4. คณะท างานศึกษาแนวทางการใช้งานดาวเทียม ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ในทางยุทธการ และประชาชน

พลอากาศโท สุพิจจารณ์ ธรรมวาทะเสรี
ผู้รับผิดชอบหลัก

คณะท างานเฉพาะกิจ



5. คณะท างานปรับหน่วยโครงสร้างก าลังรบให้เหมาะสม

พลอากาศตรี พิชิตไชย  สุรกิจพิพัฒน์ พลอากาศตรี วิเชียร  วิเชียรธรรม

ผู้รับผิดชอบหลัก 

คณะท างานเฉพาะกิจ



6. คณะท างานเพื่อเชิดชูวีรชนของกองทัพอากาศ

พลอากาศโท ไพฑูรย์ ไล้เลิศ พลอากาศตรี เสกสรร คันธา

ผู้รับผิดชอบหลัก

คณะท างานเฉพาะกิจ



7. คณะท างานปรับปรุงประสิทธิภาพการฝึกศิษย์การบินและการฝึกนักบินขับไล่/โจมตีขั้นต้น 
(Fighter Lead-in Training)

พลอากาศโท ไวพจน์  เกิงฝาก พลอากาศตรี กฤษฎา  สุพิชญ์

ผู้รับผิดชอบหลัก

คณะท างานเฉพาะกิจ



8. คณะท างานเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี

พลอากาศตรี จักรกฤษณ์  ธรรมวิชัย
ผู้รับผิดชอบหลัก

คณะท างานเฉพาะกิจ



9. คณะท างานยกระดับคุณภาพชีวิตของทหารกองประจ าการ

พลอากาศโท ณรงค์  อินทชาติ
ผู้รับผิดชอบหลัก

คณะท างานเฉพาะกิจ



10. คณะท างานเสนอแนะการท างานและอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับทหารหญิงและข้าราชการหญิง

ผู้รับผิดชอบหลัก

พลอากาศตรีหญิง อิศรญา  สุขเจริญ

คณะท างานเฉพาะกิจ



11. คณะท างานเสนอแนะการท างานและอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับนายทหารประทวน

พันจ่าอากาศเอก นวพงษ์  สาไร
ผู้รับผิดชอบหลัก

คณะท างานเฉพาะกิจ



12. คณะท างานปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติ และบ้านพักรับรองกองทัพอากาศ

พลอากาศโท เรืองวิทย์ ศรีนวลนัดพลอากาศเอก คงศักด์ิ  จันทรโสภา

ผู้รับผิดชอบหลัก

คณะท างานเฉพาะกิจ



13. คณะท างานจัดตั้ง Multi-Domain Operations Center 

พลอากาศโท ไวพจน์ เกิงฝาก
ผู้รับผิดชอบหลัก

คณะท างานเฉพาะกิจ



14. คณะท างานสร้างความสามัคคีกลมเกลียวระหว่าง 8 รุ่น อาวุโส (ตท.21-28)
ด้วยการกีฬา 

พลอากาศโท วรกฤต มุขศรี
ผู้รับผิดชอบหลัก

คณะท างานเฉพาะกิจ






