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แผนปฏิบัติราชการ กรมชางอากาศ (ชอ.)  
ป พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ 

 
สวนท่ี ๑ บทสรุปผูบริหาร 
 กรมชางอากาศมีภารกิจในการวางแผนการปฏิบัติราชการ การอำนวยการ การประสานงาน และ
ติดตาม กำกับการ พรอมท้ังการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานเกี่ยวกับกิจการชางอากาศท้ังระบบ กิจการ
ในสายวิทยาการดานชางอากาศ การพัสดุชางอากาศ และการพัสดุเช้ือเพลิง ควบคูกับการจัดการความรู 
เสริมสรางทักษะการปฏิบัติงานใหแกบุคคลกรกรมชางอากาศ มีการติดตามความกาวหนา และประเมินผล
การดำเนินงาน โดยกลุมผูรับบริการหลักของกรมชางอากาศ ไดแก กองบิน และ รร.การบิน ซึ่งเปน 
กลุมผูใชงานอากาศยาน เครื่องยนต บริภัณฑ และพัสดุเช้ือเพลิง ท่ีกรมชางอากาศจะตองใหการสนับสนุน
ดานการซอมบำรุงและการสงกำลังบำรุง รวมถึงการฝกอบรมและใหการศึกษากับ จนท.ชางอากาศ 
ท่ีปฏิบัติงานตามกองบิน และ รร.การบิน 
 ปจจุบันกองทัพอากาศไดจัดหาอากาศยานใหมบรรจุประจำการ เพื่อตอบสนองตอภารกิจ 
การปองกันประเทศและการชวยเหลือประชาชนท่ีประสบภัยพิบัติจากธรรมชาติ อากาศยานสมัยใหม 
มีเทคโนโลยี ท่ีทันสมัยเพื่ อตอบสนองตอภัยคุกคามในทุกรูปแบบรวมถึงภัยคุกคามรูปแบบใหม 
ในยุคสงครามท่ีใชเครือขายเปนศูนยกลาง (Network Centric Warfare : NCW) โดยใชเทคโนโลยี
เครือขายและระบบเช่ือมโยงขอมูลทางยุทธวิธี (Tactical Data Link) และการใชงานรวมกับอากาศยาน
หรือยุทโธปกรณทางทหาร ในขนาดเดียวกันกรมชางอากาศไดเริ่มปลดประจำการอากาศยานท่ีใชงานมานาน 
ดังนั้น การเตรียมความพรอมในการซอมบำรุงและสงกำลังบำรุง รวมถึงความรูความสามารถของบุคลากร 
สายชางอากาศ จำเปนตองมีความพรอมและพัฒนาองคความรูพรอมท้ังพัฒนาทักษะการดำเนินงาน 
ดานตาง ๆ  ใหเกิดความเช่ียวชาญ สามารถนำมาประยุกตในการปฏิบัติงานไดทันตอสถานการณระดับประเทศและ
ระดับนานาชาติท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วในยุคท่ีเทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาอยางรวดเร็ว (Digital Disruption)  
 แผนปฏิบัติราชการกรมชางอากาศ (ชอ.) ป พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ไดนำประเด็นยุทธศาสตร ทอ. 
ท้ัง ๕ ดาน มากำหนดเปนแผนกลยุทธกรมชางอากาศ ดังนี้ ๑) การซอมบำรุงอากาศยาน เครื่องยนตและ
บริภัณฑใหแลวเสร็จตามแผนและพรอมปฏิบัติภารกิจ ๒) การสงกำลังบำรุงดานพัสดุไดตามความตองการ
ของผูใชงานและทันเวลา ๓) การควบคุมติดตาม กำกับดูแล การซอมบำรุงอากาศยาน ดวยตัวช้ีวัด (KPI)  
ดานการซอมบำรุง ๔) การขับเคล่ือนระบบบริหารคุณภาพในกิจการชางอากาศ ๕) พัฒนาความรู
ความสามารถของบุคลากรสายชางอากาศอยางตอเนื่อง ๖) วิจัย/พัฒนาดานการสงกำลังและซอมบำรุงอากาศ
ยาน และนำเปาประสงคของแผนกลยุทธสูแผนปฏิบัติราชการกรมชางอากาศ โดยกำหนดตัวช้ีวัด  
คาเปาหมาย หนวยวัด กิจกรรมการดำเนินงาน และงบประมาณสนับสนุน ตลอดจนกำหนดผูรับผิดหลัก 
การข้ันตอนการประสาน พรอมระยะเวลาการดำเนินโครงการโดยละเอียด ท้ังนี้ กรมชางอากาศไดตอบสนอง
นโยบายหลักของกองทัพอากาศ ในการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร และเพิ่มศักยภาพการทำงาน
สายชางอากาศอยางตอเนื่อง โดยมุงหวังท่ีจะพึ่งพาตนเองในทุกดานภายใต สถาการณโลกยุคเทคโนโลยี
ดิจิทัลพัฒนาอยางรวดเร็ว (Digital Disruption) และเสริมสรางศักยสงครามของประเทศใหเขมแข็ง 
พรอมท้ังยึดมั่นในระบบเกียรติศักด์ิ มีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย สืบไป 
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สวนท่ี ๒ สาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) 

 

๑.  ภารกิจ 
  

มีหนาท่ีวางแผนการปฏิบัติ อำนวยการ ประสานงาน ติดตาม กำกับการ พัฒนา และดำเนินการเกี่ยวกับ

กิจการชางอากาศท้ังระบบ การพัสดุชางอากาศ และการพัสดุเช้ือเพลิง กับมีหนาท่ีจัดการความรู ควบคุม 

ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการดานชางอากาศ มีเจากรมชางอากาศเปนผูบังคับบัญชา

รับผิดชอบ 

 

๒.  วิสัยทัศน 

  

เปนองคกรท่ีมุ งเนนการพัฒนาระบบการซอม สรางอากาศยาน ใหมีความปลอดภัย และเปน

มาตรฐานสากล 

       

๓.  พันธกิจ 

๓.๑  ดำเนินกิจการชางอากาศท้ังระบบใหพรอมในขอบเขตเกี่ยวกับ การเตรียมกำลังตามยุทธศาสตรของ 

ทอ. แผนการใชกำลังทางอากาศ การปฎิบัติการใชกำลัง ทอ. และการฝกตามแผนปฎิบัติราชการ 

๓.๒  ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน โครงการ งบประมาณดานชางอากาศ และพัสดุเช้ือเพลิง การ

ควบคุมและรายงานสถานภาพความพรอมปฎิบัติการสายชางอากาศในภาพรวมของ ทอ. การกำหนดมาตรฐาน

ขอมูลคุณลักษณะเฉพาะ กรรมวิธีการปฏิบัติของพัสดุสายชางอากาศ และสายเช้ือเพลิง การซอมสราง และ

ดัดแปลงอากาศยาน เครื่องยนต บริภัณฑ และช้ินสวนตาง ๆ รวมท้ังผลิตกาซ การสงกำลัง และการพัสดุชาง

อากาศ การซอมอุปกรณเช้ือเพลิง การคนควา วิเคราะห และใหคำแนะนำทางเทคนิคเกี่ยวกับพัสดุเช้ือเพลิง 

การพัฒนากิจการชางอากาศ และการใหคำแนะนำทางเทคนิคเกี่ยวกับการซอมบำรุงอากาศยาน 

๓.๓  ประสานการปฎิบัติกับหนวยงานภายในและภายนอกกองทัพอากาศเกี่ยวกับ การสนับสนุนแลกเปล่ียน

วิชาการ บุคลากรดานชางอากาศ ขอมูลขาวสารดานการซอมบำรุงอากาศยาน กิจการชางอากาศ และพัสดุ

เช้ือเพลิง ความรวมมือดานการซอมบำรุงอากาศยานและอุปกรณ การถายโอนงานบางสวนของกิจการชาง

อากาศใหหนวยนอกดำเนินการ 

๓.๔  การบริหารจัดการในฐานะหัวหนาสายวิทยาการดานชางอากาศ เกี่ยวกับการจัดการความรู       

การบริหาร การฝกและศึกษา การบริหารกำลังพลเหลาทหารชางอากาศ 



๕ 

 

๔.  คานิยมหลัก  

 คานิยมหลัก (Core Values) ของ ชอ.ไดยึดถือตามคานิยมหลักของกองทัพอากาศ (RTAF Core Values) 

เพื่อใชเปนแนวทางใหกำลังพลของ ชอ.ไดปฏิบัติตามรวมกัน และเปนการสรางจิตสำนึกในความเปนทหารอากาศ 

(Air-minded) และเพิ่มเติมดวยคานิยมหลักท่ี ชอ.ต้ังข้ึนเพื่อใหกำลังพลยึดมั่นในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ 

กับอากาศยาน ดังนี้ 

 

คานิยมหลัก นิยาม (Define) พฤติกรรมท่ีคาดหวัง (Behavior) 

A - Airmanship 

(ความเปนทหารอากาศ) 

การแสดงออกถึงความเปนทหาร

อากาศท่ีมีระเบียบวินัย รูหลักการ 

ข้ั น ต อ น  แ ล ะ มี ทั ก ษ ะ ใน ก า ร

ปฏิบัติงาน มีความเช่ียวชาญในงานท่ี

รับผิดชอบอยางมืออาชีพ มีความ

ตระหนักรูในตนเอง สามารถตัดสินใจ

ไดอยางเหมาะสมภายใตความเส่ียง

ใน ทุกสถานการณ  และสามารถ

ทำงานเปนทีมเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน 

๑. เปนผูมีระเบียบวินัย  

๒. มีความรู ในทฤษฎี หลักการ ข้ันตอน 

การปฏิบัติเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ

ภายใตบริบทของ ทอ.  

๓. มีความมุงมั่นพยายามปฏิบัติงานอยาง

ถูกตอง จนเกิดทักษะ และความเช่ียวชาญ

ในงานท่ีรับผิดชอบ  

๔. มีความตระหนักรูในสถานการณของ

ตนเอง, อุปกรณท่ีปฏิบัติงาน, การทำงาน

เปนกลุม, สภาพแวดลอม และความเส่ียงใน

สภาวะตาง ๆ ดวยขอเท็จจริง และสามารถ

ในการพยากรณ คาดการณไดอยางแมนยำ  

๕. มีความกลา และสามารถตัดสินใจได

ถูกตอง  

I - Integrity and 

Allegiance 

(ความซื่อสัตยและความ

จงรักภักดี) 

มีความยึดมั่นในระบบเกียรติศักด์ิ มี

ความจงรักภั ก ดีต อสถาบันชาติ  

ศาสนา และพระมหากษัตริย กลา

กระทำใน ส่ิง ท่ี ถูกตองมี คุณธรรม

จริยธรรม มีความซื่อตรง ดำรงไวซึ่ง

ความยุติธรรม และมีจรรยาบรรณใน

วิชาชีพ พรอมเปดใจรับความคิดเห็น

ของผูอื่น 

๑. ไมพูดโกหก คดโกง และไมยอมใหคนอื่น

คนใดปฏิบัติเชนนั้น  

๒. มีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา 

และพระมหากษัตริย  

๓. มีความกลากระทำในส่ิงท่ีถูกตอง  

๔. มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อตรง  

ดำรงไวซึง่ความยุติธรรม  

๕. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  

๖. เปดใจรับความคิดเห็นของผูอื่น  
 



๖ 

 

คานิยมหลัก นิยาม (Define) พฤติกรรมท่ีคาดหวัง (Behavior) 

R – Responsibility 

(ความรับผิดชอบ) 

ความรับผิดชอบตอตนเอง องคการ 

สังคม และประเทศชาติ เพื่อใหการ

ปฏิ บั ติภารกิจ สัมฤทธิ์ ผลอย างมี

ประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงประโยชน

ของสวนรวมเปนท่ีต้ัง 

๑. มีความรับผิดชอบตอตนเอง องคการ 

สังคม และประเทศชาติ  

๒. คำนึงถึงประโยชนของสวนรวมเปนท่ีต้ัง  

๓. ปฏิบัติภารกิจจนสัมฤทธิ์ผล อยางมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  

Safety 

(ความปลอดภัย) 

มีความปลอดภัยในการซอมบำรุง 

อากาศยาน เครื่องยนต และบริภัณฑ

อากาศยาน เพื่อใหอากาศยานของ

กองทัพอากาศ มีความปลอดภัยใน

การปฏิบัติภารกิจ 

- มีความตระหนักรูและระมัดระวังในการ

ทำงาน  

- รูถึงความเส่ียงในสภาวะตาง ๆ และการ

แกปญหาไดอยางถูกตอง 

- มีความรูความเขาใจในการใชอุปกรณการ

ปฏิบัติงาน 

Standard 

(มาตรฐาน) 

มีมาตรฐานในการซอมบำรุง 

อากาศยาน เครื่องยนต และบริภัณฑ

อากาศยาน เพื่อใหผู ใชงานมีความ

เช่ือมั่นในคุณภาพการทำงาน 

- มีความรูในทฤษฎี หลักการ ข้ันตอนการ

ปฏิบัติเกี่ยวกับงานท่ีทำ 

- มีความมุงมั่นพยายามปฏิบัติงานอยาง

ถูกตอง จนเกิดทักษะและความเช่ียวชาญใน

งานท่ีรับผิดชอบ  

- มีการวางแผน ควบคุม ติดตาม และ

ตรวจสอบการทำงาน 

- มีการใชคูมือและเอกสารเทคนิคในการ

ทำงานไดอยางคลองตัว 

- มี ความ เป น มื ออ าชีพ ใน การทำงาน

เทียบเทามาตรฐานสากล 

- มีการปฏิ บัติตามคูมือหรือคำแนะนำท่ี

เกี่ยวของอยางเครงครัด 

Development 

(การพัฒนา) 

มีการเรียนรู คนควา พัฒนา และมี

การถายทอดเทคโนโลยดีาน 

วิทยาการชางอากาศอยางตอเนื่อง 

- มีการ เรียนรู ใฝ รู และพัฒนาตน เอง

ตลอดเวลา 

- มีการเก็บรวบรวมและถายทอดองค

ความรูดานอากาศยาน 

- มีการคนควา วิจัย และพัฒนา งานดาน

อากาศยานอยางตอเนื่อง 

- มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการทำงาน 



๗ 

 

๕.  สถานการณปจจุบัน  

 กลุมผูรับบริการหลักของกรมชางอากาศมีอยู ๑ กลุม ไดแก กองบิน และ รร.การบิน ซึ่งเปนกลุมผูใชงาน

อากาศยาน เครื่องยนต และบริภัณฑ ท่ีกรมชางอากาศจะตองใหการสนับสนุนดานการซอมบำรุงและการสง

กำลังบำรงุ รวมถึงการฝกอบรมและใหการศึกษากับ จนท.ชางอากาศ 

ปจจุบันสภาวะแวดลอมมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว มีภัยคุกคามเกิดข้ึนหลายรูปแบบท้ังท่ีเปนภัย

คุกคามรูปแบบด้ังเดิมและภัยคุกคามรปูแบบมิใชด้ังเดิม และรวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติท่ีเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง 

จำเปนตองเผชิญและเอาชนะภัยคุกคามดังกลาวใหไดดวยความรวดเร็ว กำลังทางอากาศมีธรรมชาติกลาวคือ 

คุณลักษณะและขีดความสามารถเหนือกวากำลังใด ๆ เหมาะสมท่ีจะใชในลักษณะตอบสนองความตองการได

อยางรวดเร็ว ทันเวลา และตรงตอความตองการแทจริง การใชกำลังทางอากาศใหเกิดประสิทธิผลจะตองมี 

การกำหนดบทบาทภารกิจอยางถูกตองเหมาะสม อำนวยประโยชนตอรัฐและประชาชนภายใตกลไก 

ดานกฎหมายท่ีเอื้ออำนวย 

การพัฒนาขีดความสามารถและเสริมสรางกำลังทางอากาศใหมีความพรอมในการปฏิบัติภารกิจเปน

ส่ิงจำเปน โดยเฉพาะการกำหนดยุทโธปกรณใหมีจำนวนและคุณภาพท่ีตรงกับความตองการใชงาน การจัดหา

และการปลดประจำการ ตลอดรวมถึงการดำรงรักษาสภาพความพรอมปฏิบัติการของอากาศยานใหอยูในระดับ

ท่ีตองการอยูเสมอ ดวยยุทโธปกรณดานกำลังทางอากาศมีราคาแพง หายาก และตองพึ่งพาจากตางประเทศ 

ประกอบกับงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรมีอยางจำกัด จึงจำเปนตองจัดหาและใชงานไดอยางอเนกประสงคใหเกิด

ประโยชนสูงสุด มีประสิทธิภาพท้ังในยามสงบและในยามสงคราม โดยยุทโธปกรณเหลานี้สามารถประยุกต 

ใหใชไดในหลายภารกิจท้ังทางทหารและพลเรือน  

ปจจุบันการซอมบำรุงและการสงกำลังบำรุงใหกับอากาศยานของกองทัพอากาศทำไดรวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน ซึ่งเปนผลมาจากกรมชางอากาศไดทำสัญญาวาจางกับบริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด 

ในการซอมบำรุงอากาศยานระดับโรงงาน และการสงกำลังบำรุงดานพัสดุอะไหลใหกับอากาศยานหลายแบบ 

ประกอบกับกองทัพอากาศไดวาจางบริษัทภายนอกในการจัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศดานการซอมบำรุง

และการสงกำลังบำรุง (LMIS) ซึ่งมีความสะดวกในการบันทึกจัดเก็บขอมูล การคนหาขอมูล และแสดงขอมูลท่ี

เปนประโยชน ชวยในการติดตามสถานภาพอากาศยาน สถานภาพพัสดุ รวมถึงการรายงานขอมลูตาง ๆ ท่ีเปน

ประโยชน ซึ่งทำใหผูบังคับบัญชาของกองทัพอากาศและของกรมชางอากาศ สามารถมองเห็นภาพรวม 

ของความพรอมปฏิบัติภารกิจของอากาศยานรวมถึงขอมูลสนับสนุนอื่น ๆ ไดงายข้ึน 

ท้ังนี้ กรมชางอากาศไดตอบสนองตอนโยบายของผูบัญชาการทหารอากาศในการพัฒนาขีดความสามารถ

ของบุคลากรและเพิ่มศักยภาพการทำงานสายชางอากาศอยางตอเนื่อง ดวยการสงเสริมการฝกศึกษาของ จนท.

ชางอากาศ และการสรางอากาศยานของกองทัพอากาศไดเอง โดยมุงหวังท่ีจะพึ่งพาตนเองภายใตการเสริมสราง

ศักยสงครามของประเทศใหเขมแข็ง 
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๖.  ประเด็นกลยุทธ  

 การถายทอดจากยุทธศาสตร ทอ. ๒๐ ป (๖๐ - ๗๙) แผนแมบท ๘ ดาน แผนยุทธศาสตรอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวของ

และยุทธศาสตร ทอ.ป ๕๑-๖๒ (ฉบับปรับปรุงใหม ป ๕๗) ในประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๒ เสริมสรางสมรรถนะ

และความพรอมในการปองกันประเทศ สูแผนปฏิบัติราชการ ชอ. ป ๖๖ – ๗๐ ดังนี้  

 ๖.๑  กลยุทธท่ี ๒.๕ เสริมสรางขีดความสามารถการสนับสนุนและบริการ (Support and Service) 
  วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาระบบสงกำลังบำรุงและระบบคลังของกองทัพอากาศ ใหมี

คุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อดำรงขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ รวมท้ังการปฏิบัติการ

ท่ีใชเครือขายเปนศูนยกลาง (NCO) อยางตอเนื่อง และเปนระบบ 

 ๖.๒  ประเด็นกลยุทธของ ชอ. 

๖.๒.๑  ST1  ความพรอมของอากาศยานในการปฏิบัติภารกิจตามท่ีกองทัพอากาศกำหนด 

๖.๒.๒  ST2  อากาศยานมีความปลอดภัยในการบิน 

 

๗.  เปาประสงค  

 ๗.๑  มุมมองดานผูมีสวนไดสวนเสีย   

๗.๑.๑ SP1 ความพรอมของอากาศยานในการปฏิบัติภารกิจตามท่ีกองทัพอากาศกำหนด 

๗.๑.๒ SP2 การสงกำลังบำรุงดานพัสดุไดตามความตองการของผูใชงานและทันเวลา 

 ๗.๒  มุมมองดานกระบวนการ  

๗.๒.๑ IP1 การควบคุม ติดตาม และกำกับดูแล การซอมบำรุงอากาศยาน ดวยตัวช้ีวัด (KPI) ดานการซอมบำรุง 

๗.๒.๒ IP2  การขับเคล่ือนระบบบริหารคุณภาพในกิจการชางอากาศ 

 ๗.๓  มุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา 

๗.๓.๑ LP1 พัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรสายชางอากาศอยางตอเนื่อง 

๗.๓.๒ LP2 วิจัย/พัฒนาดานการสงกำลังและซอมบำรุงอากาศยาน 
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๘. แผนท่ีกลยุทธ   กรมชางอากาศ (ชอ.) 

    วิสัยทัศน   เปนองคกรท่ีมุงเนนการพัฒนาระบบการซอม สรางอากาศยาน ใหมีความปลอดภัย และเปนมาตรฐานสากล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร ทอ. 

(Strategic Themes) 

ประเด็นกลยุทธ 

(Strategic Themes) 

   มุมมองผูมีสวนได

สวนเสีย 

(ประสิทธิผลและ

คุณภาพ) 

(Stakeholder 

Perspective) 

มุมมองดาน

กระบวนการ(Internal 

Process 

Perspective) 

มุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา 

(Learning and Growth 

Perspective) 

เสริมสรางสมรรถนะ 

และความพรอมในการปองกันประเทศ 

ST1 ความพรอมของอากาศยานใน

การปฏิบัติภารกิจตามท่ี

กองทัพอากาศกำหนด 

ST2 อากาศยานมีความปลอดภัยในการ

ปฏิบติัภารกิจ 

IP1 การควบคุม ติดตาม และกำกับดูแล การ

ซอมบำรุงอากาศยาน ดวยตัวชี้วัด (KPI)  

ดานการซอมบำรุง 

 

IP2 การขับเคลื่อนระบบบริหารคุณภาพใน

กิจการชางอากาศ 

 

พิทักษรักษาและเทิดทูล

สถาบันพระมหากษัตริย 

รักษาความ
มั่นคงของรัฐ 

รักษา
ผลประโยชน

แหงชาติ 

การสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการ

พัฒนาประเทศของรัฐบาล 

ใชการประสานสอดคลองและบูรณาการรวมกัน 

SP1 การซอมบำรุง   อากาศยาน 

เครื่องยนต และบริภัณฑ ใหแลว

เสร็จตามแผน และพรอมปฏบิัติ

ภารกิจ 

SP2 การสงกำลังบำรุงดานพัสดุ

ไดตามความตองการของ

ผูใชงานและทันเวลา 

เทิดทูนและ

ปกปองสถาบัน

พระมหากษัตริย 

 

ถวาย

ความ

ปลอดภัย 

 

ปฏิบัติภารกิจ

ตามนโยบาย/

สถานการณ 

ปฏิบัติภารกิจเพื่อ

รักษาผลประโยชน

แหงชาติ 

ปฏิบัติภารกิจ 

ตามท่ีไดรับ

มอบหมาย 

สถาบัน

พระมหากษัตริย 
ประชาชน/

กลุมเปาหมาย/

พื้นท่ีเปาหมาย 

ประชาชน/

กลุมเปาหมาย 
ประชาชน/

กลุมเปาหมาย 

LP1 พั ฒ นาความ รู ค วาม สามารถขอ ง

บุคลากรสายชางอากาศอยางตอเนื่อง 

 

LP2 วิจัย / พัฒนาดานการสงกำลังและซอม

บำรุงอากาศยาน 

 



๑๐ 

 

๙  ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม (ป ๖๖ – ๗๐) 

๙.๑   มุมมองดานผูมีสวนไดสวนเสีย  

 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย (หนวยนับ) แนวทางการ

ดำเนินงาน 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

๕ ป 

หนวย

รับผิดชอบ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ 

SP1  การซอมบำรุง  อ., 

ย. และบริภัณฑ ใหแลว

เส ร็ จ ต าม แ ผ น  แ ล ะ

พรอมปฏิบัติภารกิจ 

  

 

รอยละความสำเร็จของ 

การซ อมบำรุ ง  อ ., ย . 

และบริภัณ ฑ  ได แล ว

เสร็จตามแผนท่ีกำหนด

ไว 

80 80 80 80 80 - ด ำ เนิ น ก ารซ อ ม

บ ำรุ ง  อ . , ย . แ ล ะ

บริภัณฑ ใหแลวเสร็จ

ตามแผนท่ีกำหนด 

- สราง ซอม ดัดแปลงช้ินสวน 

อ., ย. และบริภัณฑ  

- ตรวจซอมบริภัณฑ อ. และ

บริภัณฑ ภาคพื้ นของ ทอ .

ระดับโรงงาน  

- งานซอมบำรุงเครื่องยนต อ. 

และ เครื่ อ งย น ต บ ริ ภั ณ ฑ

ภาคพื้นระดับโรงงาน  

- ตรวจซอม ดัดแปลง แกไข 

และประกอบปรับ อ. ระดับ

โรงงาน  

- ตรวจซอม ดัดแปลง แกไข 

ประกอบปรบั ฮ.ระดับโรงงาน

ของ ทอ. และหนวยงานอื่น    

12,280,000,000 

 

+3,070,000,000 

+3,070,000,000 

+3,070,000,000 

+3,070,000,000 

กรง.ชอ. 

 

 

กซภ.ชอ. 

 

 

กซย.ชอ. 

 

 

กซอ.๑ ชอ. 

 

กซอ.๒ ชอ. 



๑๑ 

 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย (หนวยนับ) แนวทางการ

ดำเนินงาน 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

๕ ป 

หนวย

รับผิดชอบ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ 

SP2  การสงกำลังบำรุง

ดานพัสดุไดตามความ

ตองการของผูใชงานและ

ทันเวลา 

- รอยละความสำเร็จของ

การแจกจายพัสดุ 

ชางอากาศใหกับหนวย

ผูใชงานตามท่ีขอเบิก 

80 

 

 

 

80 80 

 

 

 

80 

 

 

 

80 

 

 

 

- ดำเนินการ จัดหา 

เก็บรักษา แจกจาย 

และจำหน ายพั ส ดุ

สายชางอากาศใหกับ

ผูใชงานตามท่ีแจงขอ

เบิก 

- จัดหา เก็บรักษา แจกจาย 

และจำหนายพัสดุสายชาง

อากาศ 

 

 

 

รวมอยูในงบของ 

SP1 

 

 

 

 

กพอ.ชอ. 

 

 

 

 

 

- รอ ยละความสำเร็ จ  

ของการแจกจายพัสดุ

เช้ือ เพ ลิง ให กั บหน วย

ผูใชงานตามท่ีขอเบิก 

80 80 80 80 80 - ดำเนินการ จัดหา

และแจกจ ายพั สดุ

เช้ือเพลิงใหกับหนวย

ผูใชงาน 

- จัดหาและแจกจายพั สดุ

เช้ือเพลิงใหกับหนวยผูใชงาน 

5,600,000,000 

 

+1,400,000,000 

+1,400,000,000 

+1,400,000,000 

+1,400,000,000 

 

กพช.ชอ. 



๑๒ 

 

๙.๒  มุมมองดานกระบวนการ   

 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย (หนวยนับ) 

แนวทางการ

ดำเนินงาน 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

๕ ป 

หนวย

รับผิดชอบ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ 

IP1  การควบคุม 

ติดตาม กำกับดูแล การ

ซอมบำรุงอากาศยาน 

ดวยตัวช้ีวัด (KPI) ดาน

การซอมบำรุง 

- รอยละความสำเร็จของ

การจัดทำตัวช้ีวัด (KPI) 

ด า น ก า ร ซ อ ม บ ำ รุ ง

อากาศยาน 

80 80 80 80 80 - ควบ คุ ม  ติ ด ตาม 

กำกับดูแล การจัดทำ

ตัวช้ีวัดดานการซอม

บำรุงอากาศยาน 

- ให ค ำแนะน ำการ จัดท ำ

ตัวช้ีวัด ฯ แกหนวยซอมบำรุง 

- หนวยซอมบำรุงจัดสงขอมูล

ตัวเลขการจัดทำตัว ช้ีวัด ฯ 

ทุกเดือน 

- สรุปและวิเคราะหผลตัวช้ีวัด 

- นำขอมูลไปปรับปรุงและ

พัฒนาการทำงานของหนวย

ซอมบำรงุอากาศยาน 

- กวก.ชอ. 

 

IP2  ก า ร ขั บ เค ล่ื อ น
ระบบบริหารคุณภาพใน
กิจการชางอากาศ 

 

- รอยละความสำเร็จของ

การปรับปรุงและพัฒนา

ระบบบริหารคุณภาพใน

กิจการชางอากาศ 

80 80 80 80 80 - สงเสริมใหมีการนำ

ระบบบริหารคุณภาพ

ไปใช ในกิจการช าง

อ า ก าศ อ ย า ง เป น

รูปธรรม 

- การบรรยายเชิงปฏิ บั ติการ 

เกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ 

- การจัดทำและปรับปรุงคูมือ

ชางอากาศ 

- การตรวจ ติ ดต ามแล ะ ให

คำแนะนำการปรับปรุงและ

พัฒนาระบบบริหารคุณภาพ 

- คณก.

ระบบ

บริหาร

คุณภาพ. 



๑๓ 

 

๙.๓  มุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา 

 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
 คาเปาหมาย (หนวยนับ) แนวทางการ

ดำเนินงาน 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

๕ ป 

หนวย

รับผิดชอบ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ 

LP1  พั ฒ น า ค ว าม รู

ค ว า ม ส า ม า ร ถ ข อ ง

บุคลากรสายชางอากาศ

อยางตอเนื่อง 

 

 

รอยละผูสำเร็จ 

การศึกษาตามโครงการ

ศึกษาภายในประเทศ

สายช างอากาศของ 

ชอ.ท่ีมีผลสัมฤทธิ์การ

ประเมินคุณลักษณะท่ี

พึงประสงคตามเกณฑ 

 

95 95 95 95 95 - สงเสริมและพัฒนา

ความรูความสามารถ

ของบุคลากรสายชาง

อากาศอยางตอเนื่อง 

- จั ดท ำห ลัก สูตรสายช า ง

อากาศบรรจุไวในโครงการ

ศึกษาของ ทอ.ประจำป 

- จัดทำแผนการศึกษาตาม

โครงการศึกษา ฯ ท่ี ได รับ

อนุมัติแลว 

- ควบคุม กำกับ ดูแล การ

เรียนการสอนตามหลักสูตร 

ใหเปนไปตามแผนการศึกษา 

- สรุปวิเคราะห และ 

ประเมินผลการเรียนการสอน

ตามหลักสูตร 

- ปรับปรุงโครงการศึกษาใน

ปงบประมาณถัดไปใหดียิ่งข้ึน 

 

17,743,200 

 

+4,435,800 

+4,435,800 

+4,435,800 

+4,435,800 

กวก.ชอ. 



๑๔ 

 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
 คาเปาหมาย (หนวยนับ) แนวทางการ

ดำเนินงาน 
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 

๕ ป 

หนวย

รับผิดชอบ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐ 

LP2  วิจัย/พัฒนาดาน

การส งกำลังและซอม

บำรุงอากาศยาน 

 

 

 

รอยละความสำเรจ็ของ

การวิ จัย/พัฒนาดาน

การสงกำลังและซอม

บำรุงอากาศยาน 

 

80 80 80 80 80 - ส ง เส ริ ม ให มี ก าร

วัจัยและพัฒนาดาน

การสงกำลังและซอม

บำรุงอากาศยาน 

- โครงการปรับปรุงการซอม

และการผลิตสายชางอากาศ 

82,400,000 

 

+20,600,000 

+20,600,000 

+20,600,000 

+20,600,000 

 

 

 

 



๑๕ 

 

๑๐  รายละเอียดเปาประสงค  

๑๐.๑  มุมมองดานผูมีสวนไดสวนเสีย  เปาประสงค :  SP1 

 การซอมบำรุงอากาศยาน เครื่องยนต และบริภัณฑ ใหแลวเสร็จตามแผน และพรอมปฏิบัติภารกิจ 
 

ตัวช้ีวัด รอยละความสำเร็จของการซอมบำรุงอากาศยาน เครื่องยนต และบริภัณฑ ไดแลวเสร็จ

ตามแผนท่ีกำหนดไว 

คาเปาหมาย/ 

หนวยวัด 

80, 80, 80, 80 / 

รอยละ 

แบบของตัวช้ีวัด ปริมาณ  

คำอธิบายตัวช้ีวัด หรือ

สูตรการคำนวณ 

วัดจากจำนวนอากาศยาน เครื่องยนต และบริภัณฑ ท่ีซอมบำรุงเสร็จ เปรียบเทียบกับ

จำนวนอากาศยาน เครื่องยนต และบริภัณฑ ท่ีเขาซอม 

          จำนวนอากาศยาน เครื่องยนต และบริภัณฑ ท่ีซอมบำรุงเสร็จ X 100 

                 จำนวนอากาศยาน เครือ่งยนต และบริภัณฑ ท่ีเขาซอม 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ป ๖๖ – ๗๐ 

งบประมาณ 

๕ ป 

ผูรับผิดชอบ การประสานงาน หวงเวลา 

สำเร็จ 

การสราง ซอม ดัดแปลง ชิ้นสวน 

อากาศยาน เคร่ืองยนต และ บริภัณฑ 

 

12,280,000,000 

กรง.ชอ. นขต.ชอ., 

กองบิน และ 

รร.การบิน 

ต.ค.xx - ก.ย.xx 

ตรวจซอมบริภัณฑอากาศยาน และบริภัณฑ

ภาคพื้น ของกองทัพอากาศระดับโรงงาน  

กซภ.ชอ. นขต.ชอ., 

กองบิน และ 

รร.การบิน 

ต.ค.xx - ก.ย.xx 

งานซอมบำรุงเคร่ืองยนตอากาศยาน และ

เคร่ืองยนตบริภัณฑภาคพื้นระดับโรงงาน  

กซย.ชอ. นขต.ชอ., 

กองบิน และ 

รร.การบิน 

ต.ค.xx - ก.ย.xx 

ตรวจซอม ดัดแปลง แกไข และประกอบ

ปรับอากาศยานระดับโรงงาน 

กซอ.๑ ชอ. นขต.ชอ., 

กองบิน และ 

รร.การบิน 

ต.ค.xx - ก.ย.xx 

ตรวจซอม ดัดแปลง แกไข ประกอบปรับ

อากาศยานระดับโรงงานของ กองทัพอากาศ 

และหนวยงานอืน่    

กซอ.๒ ชอ. นขต.ชอ., 

กองบิน รร.การ

บิน 

ต.ค.xx - ก.ย.xx 



๑๖ 

 

๑๐.๒  มุมมองดานผูมีสวนไดสวนเสีย  เปาประสงค :  SP2 

 การสงกำลังบำรุงดานพัสดุไดตามความตองการของผูใชงานและทันเวลา 
 

ตัวช้ีวัด รอยละความสำเร็จของการแจกจายพสัดุชางอากาศใหกับหนวยผูใชงานตามท่ีขอเบิก 

คาเปาหมาย/ 

หนวยวัด 

80, 80, 80, 80, 80 / 

รอยละ 

แบบของตัวช้ีวัด ปริมาณ  

คำอธิบายตัวช้ีวัด หรือ

สูตรการคำนวณ 

วัดจากจำนวนพัสดุชางอากาศท่ีจายใหกับหนวยผูใช เปรียบเทียบกับจำนวนพัสดุ 

ชางอากาศท่ีขอเบิก 

                     จำนวนพัสดุชางอากาศท่ีจายใหกับหนวยผูใช X 100 

                               จำนวนพัสดุชางอากาศท่ีขอเบิก 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ป ๖๖ – ๗๐ 

งบประมาณ 

๕ ป 

ผูรับผิดชอบ การประสานงาน หวงเวลา 

สำเร็จ 

การจัดหาพัสดุสายชางอากาศ 

 
รวมอยูในงบ

ของ SP1 

 

กพอ.ชอ. นขต.ชอ., 

กองบิน และ 

รร.การบิน 

ต.ค.xx - ก.ย.xx 

การแจกจายพัสดุสายชางอากาศ ทันตาม

ความตองการท่ีหนวยแจงขอเบิกแตละ

ไตรมาส 

กพอ.ชอ. นขต.ชอ., 

กองบิน และ 

รร.การบิน 

ต.ค.xx - ก.ย.xx 

 



๑๗ 

 

 

ตัวช้ีวัด รอยละความสำเร็จของการแจกจายพัสดุเช้ือเพลิงใหกับหนวยผูใชงานตามท่ีขอเบิก 

คาเปาหมาย/ 

หนวยวัด 

80, 80, 80, 80, 80 / 

รอยละ 

แบบของตัวช้ีวัด ปริมาณ  

คำอธิบายตัวช้ีวัด หรือ

สูตรการคำนวณ 

วัดจากจำนวนพัสดุเช้ือเพลิงท่ีจายใหกับหนวยผูใช เปรียบเทียบกับจำนวนพัสดุเช้ือเพลิง 

ท่ีขอเบิก 

                       จำนวนพัสดุเช้ือเพลิงท่ีจายใหกับหนวยผูใช X 100 

                               จำนวนพัสดุเช้ือเพลิงท่ีขอเบิก 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ป ๖๖ – ๗๐ 

งบประมาณ 

๕ ป 

ผูรับผิดชอบ การประสานงาน หวงเวลา 

สำเร็จ 

การจัดหาพัสดุเช้ือเพลิงใหกับอากาศยาน

และยานพาหนะของ ทอ. ตามอัตราจาย

ใหเพียงพอกับความตองการ ข้ึนอยูกับ

งบประมาณท่ีไดรับ 5,600,000,000 

 

กพช.ชอ. นขต.ชอ. 

กองบิน และ 

รร.การบิน 

ต.ค.xx - ก.ย.xx 

การควบคุม เก็บรักษา แจกจายพัสดุ

เช้ือเพลิงใหมีคุณภาพและจำนวนเพียงพอ 

ถูกตองตามขอกำหนด และอัตราอนุมัติ 

กพช.ชอ. นขต.ชอ. 

กองบิน และ 

รร.การบิน 

ต.ค.xx - ก.ย.xx 



๑๘ 

 

๑๐.๓  มุมมองดานกระบวนการ  เปาประสงค :  IP1  

การควบคุม ติดตาม กำกับดูแล การซอมบำรุงอากาศยาน ดวยตัวช้ีวัด (KPI) ดานการซอมบำรุง 

 

ตัวช้ีวัด รอยละความสำเร็จของการจัดทำตัวช้ีวัด (KPI) ดานการซอมบำรุงอากาศยาน 

คาเปาหมาย/ 

หนวยวัด 

80, 80, 80, 80, 80 / 

รอยละ 

แบบของตัวช้ีวัด ปริมาณ  

คำอธิบายตัวช้ีวัด หรือ

สูตรการคำนวณ 

 

 

 

 

วัดจากจำนวนตัวช้ีวัดดานการซอมบำรุงอากาศยานท่ีทำเสร็จเปรียบเทียบกับจำนวน

ตัวช้ีวัดดานการซอมบำรุงอากาศยานท้ังหมด 

              จำนวนตัวช้ีวัดดานการซอมบำรุงอากาศยานท่ีทำเสร็จ X 100 

                   จำนวนตัวช้ีวัดดานการซอมบำรุงอากาศยานท้ังหมด 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ป ๖๖ – ๗๐ 

งบประมาณ 

๕ ป 

ผูรับผิดชอบ การประสานงาน หวงเวลา 

สำเร็จ 

- ให ค ำแน ะน ำการ จัดท ำ ตั ว ช้ี วั ด  ฯ 

แกหนวยซอมบำรุง 

- 

กวก.ชอ. กองบิน และ 

รร.การบิน 

ต.ค.xx - ก.ย.xx 

- หนวยซอมบำรุงจัดสงขอมูลตัวเลขการ

จัดทำตัวช้ีวัด ฯ ทุกเดือน 

กวก.ชอ. กองบิน และ 

รร.การบิน 

ต.ค.xx - ก.ย.xx 

- สรุปและวิเคราะหผลตัวช้ีวัด ฯ กวก.ชอ. กองบิน และ 

รร.การบิน 

ต.ค.xx - ก.ย.xx 

- นำขอมูลไปปรับปรุงและพัฒนาการ

ทำงานของหนวยซอมบำรุงอากาศยาน 

กวก.ชอ. กองบิน และ 

รร.การบิน 

ต.ค.xx - ก.ย.xx 

 

 



๑๙ 

 

๑๐.๔  มุมมองดานกระบวนการ  เปาประสงค :  IP2  

 การขับเคล่ือนระบบบริหารคุณภาพในกิจการชางอากาศ 

 

ตัวช้ีวัด รอยละความสำเรจ็ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารคุณภาพในกิจการ 

ชางอากาศ 

คาเปาหมาย/ 

หนวยวัด 

80, 80, 80, 80, 80 / 

รอยละ 

แบบของตัวช้ีวัด ปริมาณ  

คำอธิบายตัวช้ีวัด หรือ

สูตรการคำนวณ 

วัดจากรอยละความสำเร็จของกิจกรรมระบบบริหารคุณภาพในกิจการชางอากาศ

เปรียบเทียบกับจำนวนกิจกรรมท้ังหมด 

                กิจกรรมระบบบริหารคุณภาพในกิจการชางอากาศ X 100 

                                        จำนวนกิจกรรมท้ังหมด 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ป ๖๖ – ๗๐ 

งบประมาณ 

๕ ป 

ผูรับผิดชอบ การประสานงาน หวงเวลา 

สำเร็จ 

- การบรรยายเชิงปฏิ บั ติการเกี่ยวกับ

ระบบบริหารคุณภาพ 

- 

คณก.ระบบ

บริหาร

คุณภาพ 

นขต.ชอ., 

กองบิน และ 

รร.การบิน 

ต.ค.xx - ก.ย.xx 

- การจัดทำและปรับปรุงคูมือชางอากาศ คณก.ระบบ

บริหาร

คุณภาพ 

นขต.ชอ., 

กองบิน และ 

รร.การบิน 

ต.ค.xx - ก.ย.xx 

- การตรวจติดตามและใหคำแนะนำการ

ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ 

คณก.ระบบ

บริหาร

คุณภาพ 

นขต.ชอ., 

กองบิน และ 

รร.การบิน 

ต.ค.xx - ก.ย.xx 



๒๐ 

 

๑๐.๕  มุมมองดานกระบวนการ  เปาประสงค :  LP1  

 พัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรสายชางอากาศอยางตอเนื่อง 
 

ตัวชี้วัด รอยละของผูสำเร็จการศึกษาตามโครงการศึกษาภายในประเทศสายชางอากาศของ ชอ.ท่ีมี

ผลสัมฤทธ์ิการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามเกณฑ 

คาเปาหมาย/ 

หนวยวัด 

95, 95, 95, 95, 95 / 

รอยละ 

แบบของตัวชีวั้ด ปริมาณ  

คำอธิบายตัวชี้วัด หรือ

สูตรการคำนวณ 

วัดจากจำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีผานเกณฑการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

เปรียบเทียบกบัจำนวนผูสำเร็จการศึกษาท้ังหมด 

                        จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีผานเกณฑ X 100 

                                 จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท้ังหมด 
 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ป ๖๖ – ๗๐ 

งบประมาณ 

๕ ป 

ผูรับผิดชอบ การประสานงาน หวงเวลา 

สำเร็จ 

- จัดทำหลักสูตรสายชางอากาศบรรจุไวใน

โครงการศึกษาของ ทอ.ประจำป 

17,743,200 

กวก.ชอ. นขต.ชอ., 

กองบิน และ 

รร.การบิน 

ต.ค.xx - ก.ย.xx 

- จัดทำแผนการศึกษาตามโครงการศึกษา ฯ 

ท่ีไดรับอนุมัติแลว 

กวก.ชอ. นขต.ชอ., 

กองบิน และ 

รร.การบิน 

ต.ค.xx - ก.ย.xx 

- ควบคุม กำกบั ดูแล การเรียนการสอนตาม

หลักสูตร ใหเปนไปตามแผนการศึกษา 

กวก.ชอ. นขต.ชอ., 

กองบิน และ 

รร.การบิน 

ต.ค.xx - ก.ย.xx 

- สรุปวิเคราะห และประเมินผลการเรียน

การสอนตามหลกัสูตร 

กวก.ชอ. นขต.ชอ., 

กองบิน และ 

รร.การบิน 

ต.ค.xx - ก.ย.xx 

- ปรับปรุงโครงการศึกษาในปงบประมาณ

ถัดไปใหดีย่ิงข้ึน 

กวก.ชอ. นขต.ชอ., กองบิน 

และ รร.การบิน 
ต.ค.xx - ก.ย.xx 



๒๑ 

 

๑๐.๖  มุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา  เปาประสงค :  LP2  

 วิจัย/พัฒนาดานการสงกำลังและซอมบำรุงอากาศยาน 

 

ตัวช้ีวัด รอยละความสำเร็จของการวิจัย/พัฒนาดานการสงกำลังและซอมบำรุงอากาศยาน 

คาเปาหมาย/ 

หนวยวัด 

80, 80, 80, 80, 80 / 

รอยละ 

แบบของตัวช้ีวัด ปริมาณ  

คำอธิบายตัวช้ีวัด หรือ

สูตรการคำนวณ 

วัดจากจำนวนโครงการวิจัย/พัฒนาท่ีดำเนินการเสร็จ เปรียบเทียบกับ 

โครงการวิจัย/พัฒนาท่ีตองดำเนินการท้ังหมด 

                       จำนวนโครงการวิจัย/พัฒนาท่ีดำเนินการเสร็จ X 100 

                       จำนวนโครงการวิจัย/พัฒนาท่ีตองดำเนินการท้ังหมด 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ป ๖๖ – ๗๐ 

งบประมาณ 

๕ ป 

ผูรับผิดชอบ การ

ประสานงาน 

หวงเวลา 

สำเร็จ 

- 

 

-   ต.ค.xx - ก.ย.xx 

 

 

 



๒๒ 

 

ภาคผนวก 

 

ผนวก ๑  การวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายนอกและภายใน 

๑.๑  จุดแข็ง 

  ๑.   เปนหนวยงานหลักท่ีมีหนาท่ี อำนวยการ ประสานงาน ติดตาม กำกับการ พัฒนา และ

ดำเนินการเกี่ยวกับกิจการชางอากาศ 

  ๒. มีการกำหนดวิสัยทัศนและเปาหมายในการพัฒนางานเกี่ยวกับกิจการชางอากาศไวอยางชัดเจน   

  ๓. มีการวางแผนและเตรียมการในการสงกำลังและซอมบำรุง ใหกับอากาศยานและบริภัณฑ

อากาศยานไวลวงหนา 

  ๔. มีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ มีทักษะ ความชำนาญ และประสบการณ เกี่ยวกับงาน

สายชางอากาศ เปนจำนวนมาก 

  ๕. มีความพรอมดานสถานท่ี อุปกรณ และเครื่องมือ ในการสนับสนุนงานสงกำลังและซอม

บำรุงอากาศยาน 

  ๖.   มีระบบการจัดการความรู (KM) ท่ีดี และจัดเก็บไวอยางเปนระบบ 

  ๗. มีการวางระบบเครือขาย และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับงานดานกิจการ 

ชางอากาศ ไวอยางครบถวนและท่ัวถึง 

  ๘. มีการกำหนดหลักสูตร และวางแผนการอบรม เพื่อพัฒนาความรูใหกับบุคลากรแตละระดับ 

ไวอยางชัดเจน 

  ๙.  มีศูนยฝกอบรมชางทักษะพื้นฐานดานชางอากาศและหนวยการศึกษาเปนของตนเอง  

 ๑.๒  จุดออน 

  ๑.  กำลังพลมีความรูความชำนาญงานเปนกลุม ๆ ขาดการสงตอขอมูล 

  ๒.  กำลังพลบางสวนขาดแรงจูงใจในการทำงาน 

  ๓.  ขาดเอกภาพในการบริหารจัดการ เมื่อตองขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก 

  ๔.  กำลังพลบางสวนมีความรูความสามารถไมเทาทันเทคโนโลย ีในยุคปจจุบัน 

  ๕.  หนวยข้ึนตรง ชอ.มีท่ีต้ังกระจายอยูหลายแหง สงผลตอการติดตอประสานงาน 

  ๖.  ดวยระบบอาวุโสและสายการบังคับบัญชา ทำใหผูใตบังคับบัญชาไมสามารถแสดงความคิดเห็น 

 ๑.๓  โอกาส  

  ๑.  ความตองการใชงานของจำนวนอากาศยานทางยุทธการมีความออนตัว 

  ๒. การทำสัญญาวาจางกับบริษัท อุสาหกรรมการบิน จำกัด ทำใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว 

ในการสงกำลังและซอมบำรุงอากาศยาน รวมถึงความรวมมือดานอื่น ๆ  

  ๓.  มีการสงเสริมการวิจัยมากข้ึน  



๒๓ 

 

  ๔.  ระบบสารสนเทศดานการซอมบำรุงและการสงกำลังบำรุง (LMIS) ของ ทอ.ทำใหการทำงาน

มีความสะดวก รวดเร็ว 

  ๕. ผูบังคับบัญชาของกองทัพอากาศใหความสำคัญในการทำใหอากาศยาน มีความพรอมปฏิบัติ

ภารกิจ 

  ๖.  มีบริษัทตัวแทนในประเทศไทยท่ีดำเนินกิจการขายพัสดุอะไหลอากาศยานหลายบริษัท 

  ๗.  การพัฒนาระบบราชการ จะทำใหมีแนวทางในการพัฒนาการทำงานใหดียิ่งข้ึน 

 ๑.๔  อุปสรรค 

  ๑.  งบประมาณท่ีไดรับไมเพียงพอและมีจำกัด 

  ๒.  การสูญเสียบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถท้ังจากการเกษียณอายุกอนกำหนด และลาออก

ไปหนวยงานภายนอก 

  ๓.  อากาศยานสมัยใหมตองใชงบประมาณในการซอมบำรุงและการสงกำลังบำรุงสูง 

  ๔.  ความตองการดานยุทธการไมสอดคลองกับการวางแผนการซอมบำรุง 

  ๕.  อากาศยาน/เครื่องยนต มีหลากหลายยุคและแบบ  

  ๖.  อากาศยานหลายแบบมีอายุการใชงานมานาน 

  ๗.  การสงกำลังบำรุงท่ีขาดประสิทธิภาพสงผลงานซอมบำรุง 

  ๘.  ระเบียบวาดวยการจัดซือ้จัดจางและการบริหารพัสดุภาครฐัท่ีบังคับใช 

  ๙.  ภัยคุกคามจากโรคติดตอเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สงผลกระทบท้ังทางดานการปฏิบัติงาน

และระยะเวลาในการสงกำลังบำรุง  

  ๑๐. การปรับเปล่ียนวัฒนธรรมองคกรทำไดยาก 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๒๔ 

 
 

 

-p 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ปจจัยภายใน 

Internal Factor 

ปจจัยภายนอก 

External Factor 

จุดแข็ง (S) 
๑. เปนหนวยงานหลักที่มีหนาที่ อำนวยการ ประสานงาน ติดตาม กำกับการ 
พัฒนา และดำเนินการเก่ียวกับกิจการชางอากาศ 
๒. มีการกำหนดวิสัยทัศนและเปาหมายในการพัฒนางานเก่ียวกับกิจการชาง
อากาศไวอยางชัดเจน   
๓. มีการวางแผนและเตรียมการในการสงกำลังและซอมบำรุง ใหกับอากาศ
ยานและบริภัณฑอากาศยานไวลวงหนา 
๔. มีบุ คลากรที่ มี ความ รูค วามสามารถ  มีทั กษะ ความชำนาญ  และ
ประสบการณ เก่ียวกับงานสายชางอากาศ เปนจำนวนมาก 
๕. มีความพรอมดานสถานที่ อุปกรณ และเคร่ืองมือ ในการสนับสนุนงานสง
กำลังและซอมบำรุงอากาศยาน 
๖. มีระบบการจัดการความรู (KM) ที่ดี และจัดเก็บไวอยางเปนระบบ 
๗. มีการวางระบบเครือขาย และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับงาน
ดานกิจการชางอากาศ ไวอยางครบถวนและทั่วถึง 
๘. มีการกำหนดหลักสูตร และวางแผนการอบรม เพื่อพัฒนาความรูใหกับ
บุคลากรแตละระดับ ไวอยางชัดเจน 
๙. มีศูนยฝกอบรมชางทักษะพื้นฐานดานชางอากาศและหนวยการศึกษาเปน
ของตนเอง 

จุดออน (W) 
๑. กำลังพลมีความรูความชำนาญงานเปนกลุม ๆ ขาดการสงตอขอมูล 

๒. กำลังพลบางสวนขาดแรงจูงใจในการทำงาน 

๓. ขาดเอกภาพในการบริหารจัดการ เมื่อตองขอรับการสนับสนุนจาก

หนวยงานภายนอก 

๔. กำลังพลบางสวนมีความรูความสามารถเทาทันเทคโนโลย ีในยุคปจจุบัน 

๕. หนวยขึ้นตรง ชอ.มีที่ ต้ังกระจายอยูหลายแหง สงผลตอการติดตอ

ประสานงาน 

๖. ดวยระบบอาวุโสและสายการบังคับบัญชา ทำใหผูใตบังคับบัญชาไมสามารถ

แสดงความคิดเห็น 

WT (ลดทอน/ถอนตัว) 
๑๔. พัฒนาระบบการทำงานใหมีขีดความสามารถในการซอมบำรุงและสง
กำลังบำรุงอากาศยานใหสามารถตอบสนองตอภารกิจของ ทอ. 

โอกาส (O) 
๑.  ความตองการใชงานของจำนวนอากาศยานทางยุทธการมีความออนตัว 
๒.  การทำสัญญาวาจางกับบริษัท อุสาหกรรมการบิน จำกัด ทำใหเกิดความ
สะดวกรวดเร็วในการสงกำลังและซอมบำรุงอากาศยาน รวมถึงความรวมมือ
ดานอ่ืน ๆ  
๓.  ความกาวหนาดานเทคโนโลยแีละสารสนเทศ 
๔  ระบบสารสนเทศดานการซอมบำรุงและการสงกำลังบำรุง (LMIS) ของ ทอ.
ทำใหการทำงานมีความสะดวก รวดเร็ว 
๕.  มีการสงเสริมการวิจัยมากขึ้น 
๖.  ผูบังคับบัญชาของกองทัพอากาศใหความสำคญัในการทำใหอากาศยานมี
ความพรอมปฏิบัติภารกิจ 
๗. มีบริษัทตัวแทนในประเทศไทยที่ดำเนินกิจการขายพัสดุอะไหลอากาศยาน
หลายบริษัท 
๘. การพัฒนาระบบราชการ จะทำใหมีแนวทางในการพัฒนาการทำงานใหดี
ยิ่งขึ้นอากาศยานหลายบริษัท 

อุปสรรค (T) 
๑.  งบประมาณที่ไดรับไมเพียงพอและมีจำกัด 
๒.  การสูญเสียบุคลากรที่มีความรูความสามารถทั้งจากการเกษียณอายุกอน
กำหนด และลาออกไปหนวยงานภายนอก 
๓.  อากาศยานสมัยใหมตองใชงบประมาณในการซอมบำรุงและการสงกำลัง
บำรุงสูง 
๔.  ความตองการดานยุทธการไมสอดคลองกับการวางแผนการซอมบำรุง 
๕.  อากาศยาน/เคร่ืองยนต มีหลากหลายยุคและแบบ  
๖.  อากาศยานหลายแบบมีอายุการใชงานมานาน 
๗.  การสงกำลังบำรุงที่ขาดประสิทธิภาพสงผลงานซอมบำรุง 
๘.  ระเบียบวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐที่บังคับใช 
๙.  ภัยคุกคามจากโรคติดตอเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สงผลกระทบทั้งทางดาน
การปฏิบัติงานและระยะเวลาในการสงกำลังบำรุง  
๑๐. การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรทำไดยาก 

WO (รักษาสถานภาพ) 
๖. จัดทำแผนการบรรจุกำลังพลและบริหารกำลังพลสายชางอากาศใหมี
ประสิทธิภาพอยางตอเน่ือง 
๗. สรางแรงจูงใจในการทำงานใหกับกำลังพลตามโอกาสที่เหมาสม 
๘. เพิ่มการประสานงานและการปฏิบัติงานรวมกันระหวางหนวยงานทั้ง
ภายในและภายนอก ชอ.โดยใชเทคโนโลยีและสารสนเทศที่มีอยู 
๙. พัฒนาความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษของบุคลากรอยางตอเน่ือง 
๑๐. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการสงกำลังบำรุง และการสงกำลังบำรุงรวม 
ใหสามารถสนับสนุนภารกิจไดอยางรวดเร็วและคลองตัว 

SO (พัฒนา/เพิ่ม/ขยาย) 
๑. เพิ่มประสิทธิภาพการซอมบำรุงและการสงกำลังบำรุงอากาศยานดวยความ
รวมมือกับบริษัท อุสาหกรรมการบิน จำกัด และหนวยงานอ่ืนภายนอก ทอ.  
๒. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยอาศัยเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่
ทันสมัย 
๓. สรางบุคลากรใหมีความรูความสามารถในสายชางอากาศโดยใหการศึกษา 
และฝกอบรมอยางตอเน่ือง 
๔. สรางการเรียนรูและนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อนำมาใชในการพัฒนาการซอม
บำรุงและการสงกำลังบำรุงอากาศยาน 
๕. สรางมาตรฐานการทำงานโดยการขับเคลื่อนระบบบริหารคุณภาพในกิจการ
ชางอากาศ 

ST (ปรับปรุง/สงเสริม) 
๑๑. จัดทำแผนกำหนดการสราง-ผลิต หรือซอมพัสดุและบริภัณฑ ประจำป 
(MRS-MRL) ใหถูกตองและตรงตามความตองการมากที่สุด 
๑๒. บริหารจัดการการทำงานของกำลังพลใหเหมาะสมกับงานที่ตองปฏิบัติ 
๑๓. บริหารจัดการการซอมบำรุงอากาศยานใหมีประสิทธิภาพมากที่สุดตาม
งบประมาณที่ไดรับ และขอจำกัดตาง ๆ ที่มีอยู 



๒๕ 

 

ลำดับ Grouping กลยุทธจาก SWOT 

๑. พัฒนาระบบการซอมบำรุงและการ

สงกำลังบำรุงอากาศยานของ ทอ. 

๑. เพิ่มประสทิธิภาพการซอมบำรุงและการสงกำลงับำรุง

อากาศยานดวยความรวมมือกับบริษัท อุสาหกรรมการบิน 

จำกัด และหนวยงานอ่ืนภายนอก ทอ.  

๒. เพิ่มประสทิธภาพการทำงานโดยอาศัยเทคโนโลยีและ

ระบบสารสนเทศทีท่ันสมัย 

๔. สรางการเรียนรูและนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อนำมาใชในการ

พัฒนาการซอมบำรุงและการสงกำลังบำรุงอากาศยาน 

๑๑. จัดทำแผนกำหนดการสราง-ผลิต หรือซอมพัสดุและ

บริภัณฑ ประจำป (MRS-MRL) ใหถูกตองและตรงตามความ

ตองการมากที่สุด 

๑๓. บริหารจัดการการซอมบำรุงอากาศยานใหมีประสิทธิภาพ

มากทีสุ่ดตามงบประมาณที่ไดรับ และขอจำกัดตาง ๆ ที่มีอยู 

๑๔. พฒันาระบบการทำงานใหมีขีดความสามารถในการซอม

บำรุงและสงกำลังบำรุงอากาศยานใหสามารถตอบสนองตอ

ภารกิจของ ทอ. 

๒. สรางมาตรฐานการทำงานใน

กิจการชางอากาศดวยระบบ

บริหารคุณภาพ 

๕. สรางมาตรฐานการทำงานโดยการขับเคลื่อนระบบบริหาร

คุณภาพในกิจการชางอากาศ 

๓. พัฒนาระบบการสงกำลังบำรุง 

และการสงกำลังบำรุงรวม ให

ตอบสนองตอการปฏิบัติภารกิจ 

๘. เพิ่มการประสานงานและการปฏิบัติงานรวมกันระหวาง

หนวยงานทั้งภายในและภายนอก ชอ.โดยใชเทคโนโลยีและ

สารสนเทศที่มีอยู 

๑๐. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการสงกำลังบำรุง และการสง

กำลังบำรุงรวม ใหสามารถสนับสนนุภารกิจไดอยางรวดเร็ว

และคลองตัว 

๔. สรางนวัตกรรมและการวิจัยใหม ๆ 

อยางตอเนื่องเพื่อนำมาใชในการ

ทำงาน 

๔. สรางการเรียนรูและนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อนำมาใชในการ

พัฒนาการซอมบำรุงและการสงกำลังบำรุงอากาศยาน 

 

๕. พัฒนาระบบการศึกษาสายชาง

อากาศ เพื่อสรางบุคลากรที่มี

คุณภาพ 

๓. สรางบุคลากรใหมีความรูความสามารถในสายชางอากาศ

โดยใหการศึกษา และฝกอบรม อยางมีมาตรฐาน 

๙. พัฒนาความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษของบุคลากร

อยางตอเนื่อง 
 



๒๖ 

 
 

ลำดับ Grouping กลยุทธจาก SWOT 

๖. การบริหารกำลังพลเหลาชาง

อากาศ ใหสอดคลองตอการ

ปฏิบัติภารกิจ 

๖. จัดทำแผนการบรรจุกำลังพลและบริหารกำลังพลสายชาง

อากาศใหมีประสิทธภิาพอยางตอเนื่อง 

๗. สรางแรงจูงใจในการทำงานใหกับกำลังพลตามโอกาสท่ี

เหมาสม 

๑๒. บริหารจัดการการทำงานของกำลังพลใหเหมาะสมกับ

งานท่ีตองปฏิบัติ 

๗. พัฒนาระบบการทำงานโดย

มุงเนนเทคโนโลยีสารสนเทศของ 

ทอ.ท่ีมีอยู 

๒. เพิ่มประสิทธภาพการทำงานโดยอาศัยเทคโนโลยีและ

ระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย 

๑๔. พัฒนาระบบการทำงานใหมีขีดความสามารถในการ

ซอมบำรุงและสงกำลังบำรุงอากาศยานใหสามารถ

ตอบสนองตอภารกิจของ ทอ. 

๘. พัฒนาขีดความสามารถของ

บุคลากร ชอ.อยางตอเนื่อง 

๓. สรางบุคลากรใหมีความรูความสามารถในสายชางอากาศ

โดยใหการศึกษา และฝกอบรมอยางตอเนื่อง 

๔. สรางการเรียนรูและนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อนำมาใชในการ

พัฒนาการซอมบำรุงและการสงกำลังบำรุงอากาศยาน 

๙. พัฒนาความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษของ

บุคลากรอยางตอเนื่อง 

๙. สรางวัฒนธรรมองคกรใหเปน

องคกรแหงการเรียนรู และ

บริหารจัดการความรูไดอยางมี

ระบบ 

๔. สรางการเรียนรูและนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อนำมาใชในการ

พัฒนาการซอมบำรุงและการสงกำลังบำรุงอากาศยาน 

 

 



๒๗ 

 

ผนวก ๒  คำถามและคำตอบเพื่อเร่ิมตนบูรณาการการพัฒนา 

๒.๑  การกำหนดระบบงานหรือกระบวนการทำงานหลัก  

คำถาม  จากแผนปฏิบัติราชการ และเปาประสงคของหนวย (ยกตัวอยาง ๑ เปาประสงค) ระบบงาน

หรือกระบวนการทำงานท่ีสำคัญของหนวย คืออะไร? (ยกตัวอยาง ๑ ระบบงานหรือกระบวนการทำงานหลัก)  

คำตอบ การซอมบำรุงอากาศยานใหเพียงพอแลวเสร็จตามแผน และพรอมปฏิบัติภารกิจ 

๒.๒  การกำหนดความเส่ียง  

คำถาม  จากขอ ๒.๑ ความเส่ียงท่ีทำใหไมบรรลุเปาประสงคนั้น คืออะไร ? (ความเส่ียงดานกลยุทธ : 

Strategic Risk) ความเส่ียงท่ีทำใหระบบงานหรือกระบวนการทำงานไมบรรลุผลสำเร็จ คืออะไร ?  

(ความเส่ียงดานการดำเนินงาน: Operational Risk)  

คำตอบ การซอมบำรุงอากาศยานนอกแผน และ ขอขัดของของอากาศยานเนื่องจากการใชงาน 

อุบัติเหตุและ อุบัติการณของอากาศยาน  

๒.๓  การกำหนดเครือขาย  

คำถาม  จากกระบวนการทำงานขอ ๒.๑ ใครเปนผูรับบริการ (Customer), ผูมีสวนไดสวนเสีย 

(Stakeholders), ผูรวมทำงาน (Strategic Partner), ผูสงนำเขา (Suppliers), ผูวางและรกัษากฎ ระเบียบ 

ขอกำหนดสำคัญท่ีเกี่ยวของ (Regulators) และผูรับผลกระทบ ? หนวยมีชองทางการติดตอ ส่ือสาร และ

กิจกรรมรวมกันอยางไร ? 

คำตอบ กองบิน และ รร.การบิน เปนผูรับบริการ (Customer) 

๒.๓.๑  คปอ. และ ยก.ทอ. เปนผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) 

๒.๓.๒  กบ.ทอ., ยก.ทอ., คปอ., บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด และ บริษัท การบินไทย จำกัด 

เปนผูรวมทำงาน (Strategic Partner) และ ผูสงนำเขา (Suppliers) 

๒.๓.๓  ยก.ทอ. , จร.ทอ. , กบ.ทอ. เปนผูวางและรักษากฎ ระเบียบ ขอกำหนดสำคัญท่ีเกี่ยวของ  

(Regulators) 

๒.๓.๔  ยก.ทอ. และ คปอ. เปนผูรับผลกระทบ โดยหนวยมีชองทางการส่ือสารในรูปแบบหนังสือ

ราชการ การประชุม สัมมนา และการถายทอดเทคโนโลยีในการทำกิจกรรมรวมกัน 

๒.๔  การกำหนดฐานขอมูล 

คำถาม  จากกระบวนการทำงานขอ ๒.๑ หนวยใชขอมูลสำคัญในการปฏิบัติงาน อะไรบาง ?  ขอมูลนั้น

จัดเกบ็อยูท่ีไหน ? ในรูปแบบใด ? จะนำมาใชประโยชนไดอยางไร ? 

คำตอบ  คูมือการซอมบำรุง อ., ย. และ บริภัณฑ ของ บริษัทฯ ผูผลิตเปนผูกำหนด โดยมีการจัดเก็บ 

ในรูปแบบ ท้ัง Hardware และ Software นำมาใชประโยชน เปนมาตรฐานการซอมบำรุงอากาศยาน 

เครื่องยนต และ บริภัณฑ ใหเกิดความปลอดภัย และ มีประสิทธิภาพ 

 

 



๒๘ 

 

๒.๕  การกำหนดความรู 

คำถาม  จากกระบวนการทำงานขอ ๒.๑ หนวยใชความรูในการปฏิบัติงาน อะไรบาง?  (ความรูท่ีตองการ)

ความรูนั้นอยูท่ีไหน ?  อยูกับใคร ? จัดเก็บอยางไร ?  นำออกมาถายทอดสูคนอื่น ๆ อยางไร ?  

คำตอบ นำความรูมาใชปฏิบัติงานการซอมบำรุงอากาศยาน เครื่องยนต และบริภัณฑ โดยความรูจะไดรับ

การถายทอดจากโครงการศึกษาสายชางอากาศ และคัดเลือกเจาหนาท่ีชางอากาศท่ีมีผลสัมฤทธิ์ การประเมิน

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามเกณฑไปปฏิบัติงาน และถายทอดความรู เทคโนโลยีสายชางอากาศ ใหกับ

เจาหนาท่ีชางอากาศท่ีรวมงานตอไป 

๒.๖  การกำหนดความตองการคุณสมบัติของบุคลากร 

คำถาม  จากกระบวนการทำงานขอ ๒.๑ บุคลากรตองมีสมรรถนะหลัก (Core Competency) 

อะไรบาง ? (ความรู ทักษะ และคานิยมท่ีตองการ) สมรรถนะหลักของบุคลากรในปจจุบันเทียบกับความ

ตองการ ? ความตองการในการพัฒนาบุคลากร มีเรื่องอะไรบาง ? 

คำตอบ บุคลากรตองมีความรูดานการซอมบำรุงอากาศยาน เครื่องยนต และบริภัณฑ ท่ีเปนงานหลัก     

อีกท้ังควรมีความรูดานคอมพิวเตอร และภาษาอังกฤษ เพื่อติดตามและศึกษาเทคโนโลยีสายชางอากาศ ท่ีมี

การเปล่ียนแปลง และพัฒนาอยางรวดเร็ว ดังนั้นจึงคงมีความตองการพัฒนาบุคลากรในเรื่อง ความรู 

ดานสารสนเทศ, ภาษาอังกฤษ และเทคโนโลยีการซอมบำรุงอากาศยาน เครื่องยนต และบริภัณฑ ท่ีทันสมัย 

 



๒๙ 

 

ผนวก ๓  สรุปความตองการงบประมาณ ป ๖๖ – ๗๐ 

 

รายการ 
งบประมาณ 

ป ๖๖ (บาท) 

งบประมาณ 

ป ๖๗ (บาท) 

งบประมาณ 

ป ๖๘ (บาท) 

งบประมาณ 

ป ๖๙ (บาท) 

งบประมาณ 

ป ๗๐ (บาท) 

คาใชจาย

บุคลากร

ภาครัฐ. 

 

กลุมงบงานกำลังพล 

- เงินเดือน 

- คาจางประจำ 

- คาตอบแทน

ลูกจางประจำ 

- คาตอบแทนพนักงาน

ราชการ 

- ประกันสังคม 

- คาเชาบาน 

- คาตอบแทนขาราชการ 

- เหมาจายแทนการ

จัดหารถ ปจต. 

614,265,962 

423,911,387 

87,071,210 

356,558 

 

85,144,552 

 

4,162,962 

13,522,220 

97,073 

2,246,400 

 

593,618,000 

404,954,800 

120,650,000 

374,400 

 

52,512,300 

 

2,626,000 

9,758,100 

496,000 

2,246,400 

 

623,055,780 

425,202,540 

126,682,500 

393,120 

 

55,137,915 

 

2,626,500 

10,246,005 

520,800 

2,246,400 

 

653,965,424 

446,462,667 

133,016,625 

412,776 

 

57,894,811 

 

2,627,000 

10,758,305 

546,840 

2,246,400 

686,420,524 

468,785,800 

139,667,456 

433,414 

 

60,789,551 

 

2,627,500 

11,296,221 

574,182 

2,246,400 

กลุมงบงานการแพทย 

(งบเงินชวยเหลือแพทยท่ี

ไมปฏิบัติเวชปฏิบัติสวนตัว) 

- คาตอบแทน 

180,000 

 

 

180,000 

420,000 

 

 

420,000 

420,000 

 

 

420,000 

420,000 

 

 

420,000 

420,000 

 

 

420,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐ 

 

รายการ งบประมาณ 
ป ๖๖ (บาท) 

งบประมาณ 
ป ๖๗ (บาท) 

งบประมาณ 
ป ๖๘ (บาท) 

งบประมาณ 
ป ๖๙ (บาท) 

งบประมาณ 
ป ๗๐ (บาท) 

คาใชจาย

ประจำ 

กลุมงบงานสงกำลังและ

ซอมบำรุงยุทโธปกรณ 

(งบเขารวมเปนสมาชิก 

F-16 ASIP) 

(งบเขารวมเปนสมาชิก 

F100 IEMP/CIP) 

(งบคาบริการ

โทรคมนาคม) 

(งบคาจางเหมาบริการ) 

159,605,160 

 

66,903,800 

 

88,791,400 

72,300 

3,840,660 

 

 

153,933,120 

 

61,696,400 

 

88,791,400 

 

72,300 

3,373,020 

153,933,120 

 

61,696,400 

 

88,791,400 

 

72,300 

3,373,020 

153,933,120 

 

61,696,400 

 

88,791,400 

 

72,300 

3,373,020 

153,933,120 

 

61,696,400 

 

88,791,400 

 

72,300 

3,373,020 

กลุมงบงานบริหารงาน

และบริหารหนวย 

(งบจัดทำเอกสารคูมือ) 

- คาใชสอย 

- คาวัสดุ (งบบริหารหนวย) 

- คาตอบแทน 

- คาใชสอย 

- คาวัสดุ 

(งบคาไฟฟา) 

(งบคาน้ำปะปา) 

(งบคาไปรษณียและโทรเลข) 

- คาตอบแทนใหกับผูปฏิบัติ

หนาท่ีเผชิญเหตุการณ ซึ่ง

ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ปงบประมาณ ๖๖ 

36,370,425 

 

 

190,000 

1,710,000 

2,490,000 

12,044,300 

3,965,725 

12,310,000 

3,166,400 

19,500 

474,500 

33,614,300 

 

 

150,000 

1,614,200 

1,945800 

10,645,700 

3,670,100 

12,669,000 

2,900,000 

19,500 

- 

33,878,515 

 

 

150,000 

1,694,910 

1,945800 

10,645,700 

3,853,605 

12,669,000 

2,900,000 

19,500 

- 

34,155,941 

 

 

150,000 

1,779,656 

1,945800 

10,645,700 

4,046,285 

12,669,000 

2,900,000 

19,500 

- 

34,447,238 

 

 

150,000 

1,868,638 

1,945800 

10,645,700 

4,248,600 

12,669,000 

2,900,000 

19,500 

- 

กลุมงบงานบริการและ

สวัสดิการ 

(งบกีฬาภายใน) 

(งบปองกันยาเสพติด) 

- คาตอบแทน 

- คาใชสอย 

- คาวัสดุ 

467,800 

 

10,000 

 

92,000 

324,000 

41,800 

114,700 

 

3,000 

 

13,700 

68,500 

29,500 

113,175 

 

3,000 

 

13,700 

68,500 

30,975 

114,724 

 

3,000 

 

13,700 

68,500 

32,524 

116,350 

 

3,000 

 

13,700 

68,500 

34,150 



๓๑ 

 

รายการ งบประมาณ 
ป ๖๖ (บาท) 

งบประมาณ 
ป ๖๗ (บาท) 

งบประมาณ 
ป ๖๘ (บาท) 

งบประมาณ 
ป ๖๙ (บาท) 

งบประมาณ 
ป ๗๐ (บาท) 

 กลุมงบการแกไขปญหา

ความไมสงบใน ๓ จว.

ชายแดนภาคใต 

- คาใชจายในการจัดหา

ยุทโธปกรณ 

- 

 

 

- 

3,224,045 

 

 

3,224,045 

3,224,045 

 

 

3,224,045 

3,224,045 

 

 

3,224,045 

3,224,045 

 

 

3,224,045 

กลุมงบคาใชจายการ

ดำเนินงานพลังงาน

ทดแทน 

(งบดำเนินงานพลังงาน

ทดแทน ทอ.) 

- คาใชสอย 

- คาวัสดุ 

- คาครุภัณฑ 

- 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

1,956,400 

 

 

 

506,400 

450,000 

1,000,000 

1,956,400 

 

 

 

506,400 

450,000 

1,000,000 

1,956,400 

 

 

 

506,400 

450,000 

1,000,000 

1,956,400 

 

 

 

506,400 

450,000 

1,000,000 

กลุมงบงานกอสรางและ

สาธารณูปโภค 

(งบสิ่งกอสรางและ

สาธารณูปโภค) 

- คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

106,769,187 

 

 

106,769,187 

2,062,800 

 

 

 

2,062,800 

2,062,800 

 

 

 

2,062,800 

2,062,800 

 

 

 

2,062,800 

2,062,800 

 

 

 

2,062,800 

กลุมงบคาใชจายในการ

จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย 

(คาใชจายในการจัด

กิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย) 

- คาตอบแทน 

- คาใชสอย 

- คาวัสดุ 

30,000 

 

 

 

 

 

10,000 

10,000 

10,000 

50,000 

 

 

 

 

 

20,000 

20,000 

10,000 

50,000 

 

 

 

 

 

20,000 

20,000 

10,000 

50,000 

 

 

 

 

 

20,000 

20,000 

10,000 

50,000 

 

 

 

 

 

20,000 

20,000 

10,000 

กลุมงบงานโครงการปกติ 

(งบการฝกศึกษากำลังสำรอง) 

- คาตอบแทน 

- คาใชสอย 

- คาวัสดุ 

- 

 

- 

- 

- 

252,640 

 

140,800 

51,840 

60,000 

252,640 

 

140,800 

51,840 

60,000 

252,640 

 

140,800 

51,840 

60,000 

252,640 

 

140,800 

51,840 

60,000 



๓๒ 

 

รายการ 
งบประมาณ 

ป ๖๖ (บาท) 

งบประมาณ 

ป ๖๗ (บาท) 

งบประมาณ 

ป ๖๘ (บาท) 

งบประมาณ 

ป ๖๙ (บาท) 

งบประมาณ 

ป ๗๐ (บาท) 

งบ

ซอมแซม

อาคาร

สถานท่ี 

(ซอม

เฉพาะกิจ) 

กลุมงบงานสงกำลังและ

ซอมบำรุงยุทโธปกรณ 

(งบซอมเฉพาะกิจ) 

- คาใชสอย 

5,835,945 

 

 

5,835,945 

5,835,945 

 

 

5,835,945 

5,835,945 

 

 

5,835,945 

5,835,945 

 

 

5,835,945 

5,835,945 

 

 

5,835,945 

งบซอม

ปรับปรุง 
-  

- - - - 

งบ 

กอสราง 

กลุมงบงานกอสรางและ

สาธารณูปโภค 

(งบสิ่งกอสรางและสิง่

อำนวยความสะดวก) 

- คาท่ีดินและสิ่งกอสราง 

106,769,187 

 

 

 

106,769,187 

1,209,400 

 

 

 

1,209,400 

1,209,400 

 

 

 

1,209,400 

1,209,400 

 

 

 

1,209,400 

1,209,400 

 

 

 

1,209,400 

งบ 

ครุภัณฑ 

กลุมงบงานสงกำลังและ

ซอมบำรุงยุทโธปกรณ 

(งบพัสดุประเภทใชคงรูป) 

- คาครุภัณฑ 

(งบพัสดุประเภทใชคงรูป

ขาดอัตรา สายชางอากาศ) 

- คาครุภัณฑ 

84,758,082 

 

 

41,285,100 

 

 

40,878,400 

 

 

406,700 

41,285,100 

 

 

40,878,400 

 

 

406,700 

41,285,100 

 

 

40,878,400 

 

 

406,700 

41,285,100 

 

 

40,878,400 

 

 

406,700 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓ 

 

รายการ งบประมาณ 
ป ๖๖ (บาท) 

งบประมาณ 
ป ๖๗ (บาท) 

งบประมาณ 
ป ๖๘ (บาท) 

งบประมาณ 
ป ๖๙ (บาท) 

งบประมาณ 
ป ๗๐ (บาท) 

งบ 

คลังใหญ 

 

กลุมงบงานเสริมสราง

กำลังกองทัพ 

(งบวัสดุ ส.ส.ต.สาย

พลาธิการ) 

- คาวัสดุ 

(งบวัสดุ ส.ส.ต. สาย

เชื้อเพลิงและหลอลื่น 

ประเภทชื้อเพลิงภาคพ้ืน) 

- คาใชสอย 

- คาวัสดุ 

(งบวัสดุ ส.ส.ต.สายเชื้อเพลิง

และหลอลื่น ประเภท

เชื้อเพลิงภาคอากาศ) 

- คาใชสอย 

- คาวัสดุ 

(งบวัสดุสิ้นเปลือง สาย

เชื้อเพลิงและหลอลื่น) 

- คาวัสดุ 

(งบวัสดุหีบหอ สายเชื้อเพลิง

และหลอลื่น) 

- คาวัสดุ 

(งบซอมบำรุง สายชาง

อากาศ) 

(งบซอมบำรุง สายขนสง) 

(งบซอมบำรุง สายเชื้อเพลิง

และหลอลื่น) 

- คาใชสอย 

- คาวัสดุ 

(งบจัดหาโดยวิธี FMS) 

(งบซอมบำรุงรักษาอุโมงค

ลม) 

6,336,673,955 4,470,714,100 

 

 

538,900 

 

 

 

1,800,000 

195,049,820 

 

 

 

60,000,000 

1,114,530,180 

 

 

2,200,000 

 

 

220,000 

2,968,200,000 

 

175,200 

 

 

24,000,000 

2,200,000 

91,800,000 

10,000,000 

4,470,714,100 

 

 

538,900 

 

 

 

1,800,000 

195,049,820 

 

 

 

60,000,000 

1,114,530,180 

 

 

2,200,000 

 

 

220,000 

2,968,200,000 

 

175,200 

 

 

24,000,000 

2,200,000 

91,800,000 

10,000,000 

4,470,714,100 

 

 

538,900 

 

 

 

1,800,000 

195,049,820 

 

 

 

60,000,000 

1,114,530,180 

 

 

2,200,000 

 

 

220,000 

2,968,200,000 

 

175,200 

 

 

24,000,000 

2,200,000 

91,800,000 

10,000,000 

4,470,714,100 

 

 

538,900 

 

 

 

1,800,000 

195,049,820 

 

 

 

60,000,000 

1,114,530,180 

 

 

2,200,000 

 

 

220,000 

2,968,200,000 

 

175,200 

 

 

24,000,000 

2,200,000 

91,800,000 

10,000,000 



๓๔ 

 

งบ

โครงการ 

กลุมงบงานการสงกำลัง

และซอมบำรุง 

(งบพัสดุประเภทใชคง

รูป) 

- คาใชสอย 

(งบสิ่งกอสรางและสิง่

อำนวยความสะดวก) 

- คาท่ีดินและ

สิ่งกอสราง 

20,600,000 

 

 

 

18,600,000 

 

 

2,000,000 

20,600,000 

 

 

 

18,600,000 

 

 

2,000,000 

20,600,000 

 

 

 

18,600,000 

 

 

2,000,000 

20,600,000 

 

 

 

18,600,000 

 

 

2,000,000 

20,600,000 

 

 

 

18,600,000 

 

 

2,000,000 

รวมงบประมาณ ป ๖๖ – ๗๐ 7,4272,325,703 5,328,890,550 5,358,591,020 5,389,779,639 5,422,527,662 

รวมงบประมาณ ๕ ป 28,972,114,574 

 



๓๕ 

 

ผนวก ๔  การตรวจสอบความครบถวนของการดำเนินการ 

 

ข้ันตอนการดำเนินการ 

กำลัง 

ดำเนินการปท่ี 

สำเร็จแลว 

ปท่ี 

บันทึกหลักฐาน 

การดำเนินการ 

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔  

๑. การนำแผนปฏิบัติราชการ ฯ ไปจัดทำคำขอ

งบประมาณ 
         

๒. การสงแผนปฏิบัติราชการ ฯ ให ยก.ทอ., 

สพร.ทอ. 
         

๓. การปรับแผนปฏิบัติราชการ ฯ หรือปรบั

ตัวช้ีวัดหลังจากหนวยไดรับงบประมาณ 

         

๔. การนำแผนปฏิบัติราชการ ฯ ไปจัดทำคำ

รับรองการปฏิบัติราชการของ ชอ. ประจำป  

๖๑ – ๖๔ 

         

๕. การกำหนดผูรับผิดชอบแตละตัวช้ีวัดและ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

         

๖. การส่ือสารแผนปฏิบัติราชการ ฯ สูบุคลากร 

ในองคการ (ทุกกลุม) 

         

๗. ผูรับผิดชอบกำหนดแผนงาน/แนวทางการ

ปฏิบัติงาน 

         

๘. กำหนดผูรับผิดชอบในการบริหารยุทธศาสตร

ของหนวยตามแผนปฏิบัติราชการ ฯ 

         

๙. ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ 

ฯ รอบ ๑๒ เดือน 

         

๑๐. บันทึกบทเรียนท่ีไดรับจากการจัดทำ

แผนปฏิบัติราชการ ฯ 

         

๑๑. นำบทเรียนท่ีไดรับไปจัดทำแผนปฏิบัติ

ราชการ ฯ ฉบับตอไป 

         

 

 

 



๓๖ 

 

ผนวก ๕  คำสั่งแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการของ ชอ. (ก.พ.ร.ชอ.) 

 

 



๓๗ 

 

 


