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 แผนปฏิบัติราชการระยะ ๑ ป (พ.ศ. ๒๕๖๕) 

ของ กรมชางอากาศ 

สวนท่ี ๑ บทสรุปผูบริหาร 
กรมชางอากาศมีภารกิจในการวางแผนการปฏิบัติราชการ การอำนวยการ การประสานงาน 

และติดตาม กำกับการ พรอมท้ังการพัฒนารปูแบบการดำเนินงานเกี่ยวกับกิจการชางอากาศท้ังระบบ 
กิจการในสายวิทยาการดานชางอากาศ การพัสดุชางอากาศ และการพัสดุเช้ือเพลิง ควบคูกับการจัดการ
ความรู เสริมสรางทักษะการปฏิบัติงานใหแกบุคคลกรกรมชางอากาศ มีการติดตามความกาวหนา  
และประเมินผลการดำเนินงาน โดยกลุมผูรับบริการหลักของกรมชางอากาศ ไดแก กองบิน และ รร.การบิน 
ซึ่งเปนกลุมผูใชงานอากาศยาน เครื่องยนต บริภัณฑ และพัสดุเช้ือเพลิง ท่ีกรมชางอากาศจะตอง 
ใหการสนับสนุนดานการซอมบำรุงและการสงกำลังบำรุง รวมถึงการฝกอบรมและใหการศึกษา 
กับ จนท.ชางอากาศท่ีปฏิบัติงานตามกองบิน และ รร.การบิน 

ปจจุบันกองทัพอากาศไดจัดหาอากาศยานใหมบรรจุประจำการ เพื่อตอบสนองตอภารกิจ 
การปองกันประเทศและการชวยเหลือประชาชนท่ีประสบภัยพิบัติจากธรรมชาติ อากาศยานสมัยใหม 
มีเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเพื่อตอบสนองตอภัยคุกคามในทุกรูปแบบรวมถึงภัยคุกคามรูปแบบใหม 
ในยุคสงครามท่ีใชเครือขายเปนศูนยกลาง (Network Centric Warfare : NCW) โดยใชเทคโนโลยี
เครือขายและระบบเช่ือมโยงขอมูลทางยุทธวิธี (Tactical Data Link) และการใชงานรวมกับอากาศยาน
หรือยุทโธปกรณทางทหาร ในขนาดเดียวกันกรมชางอากาศไดเริ่มปลดประจำการอากาศยานท่ีใชงานมานาน 
ดังนั้น การเตรียมความพรอมในการซอมบำรุงและสงกำลังบำรุง รวมถึงความรูความสามารถของบุคลากร
สายชางอากาศ จำเปนตองมีความพรอมและพัฒนาองคความรูพรอมท้ังพัฒนาทักษะการดำเนินงาน
ดานตาง ๆ  ใหเกิดความเช่ียวชาญ สามารถนำมาประยุกตในการปฏิบัติงานไดทันตอสถานการณระดับประเทศ
และระดับนานาชาติท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วในยุคท่ีเทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาอยางรวดเร็ว 
(Digital Disruption) 

แผนปฏิบัติราชการกรมชางอากาศ (ชอ.) ป พ.ศ. ๒๕๖๕ ไดนำประเด็นยุทธศาสตร ทอ. 
ท้ัง ๕ ดาน มากำหนดเปนแผนกลยุทธกรมชางอากาศ ดังนี้ ๑) การซอมบำรุงอากาศยาน เครื่องยนต
และบริภัณฑใหแลวเสร็จตามแผนและพรอมปฏิ บัติภารกิจ ๒) การสงกำลังบำรุงดานพัสดุ 
ไดตามความตองการของผูใชงานและทันเวลา ๓) การควบคุมติดตาม กำกับดูแล การซอมบำรุงอากาศยาน 
ดวยตัวช้ีวัด (KPI) ดานการซอมบำรุง ๔) การขับเคล่ือนระบบบริหารคุณภาพในกิจการ ชางอากาศ  
๕) พัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรสายชางอากาศอยางตอเนื่อง ๖) วิจัย/พัฒนาดานการสงกำลัง
และซอมบำรุงอากาศยาน และนำเปาประสงคของแผนกลยุทธสูแผนปฏิบัติราชการกรมชางอากาศ 
โดยกำหนดตัวช้ีวัด คาเปาหมาย หนวยวัด กิจกรรมการดำเนินงาน และงบประมาณสนับสนุน 
ตลอดจนกำหนดผูรับผิดหลัก การข้ันตอนการประสาน พรอมระยะเวลาการดำเนินโครงการโดยละเอียด 
ท้ังนี้ กรมชางอากาศไดตอบสนองนโยบายหลักของกองทัพอากาศ ในการพัฒนาขีดความสามารถ 
ของบุคลากร และเพิ่มศักยภาพการทำงานสายชางอากาศอยางตอเนื่อง โดยมุงหวังท่ีจะพึ่งพาตนเอง
ในทุกดานภายใต สถาการณ โลกยุคเทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาอยางรวดเร็ว (Digital Disruption)  
และเสริมสรางศักยสงครามของประเทศให เขมแข็ง พรอม ท้ังยึดมั่น ในระบบเกียรติ ศัก ด์ิ   
มีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย สืบไป 



 

๔ 

สวนท่ี ๒ สาระสำคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ ๑ ป (พ.ศ.๒๕๖๕) 

 

๑. ภารกิจ (อางอิง พระราชกฤษฎีกาแบงสวนราชการกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒) 

มีหนาท่ีวางแผนการปฏิบัติ อำนวยการ ประสานงาน ติดตาม กำกับ พัฒนา และดำเนินการเกี่ยวกับกิจการ

ชางอากาศท้ังระบบ การพัสดุชางอากาศ และการพัสดุเช้ือเพลิง กับมีหนาท่ีจัดการความรู ควบคุม 

ประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการดานชางอากาศ มีเจากรมชางอากาศเปนผูบังคับบัญชา

รับผิดชอบ 

 

๒. วิสัยทัศน 

เปนองคกรท่ีมุงเนนการพฒันาระบบการซอม สรางอากาศยาน ใหมีความปลอดภัย และเปนมาตรฐานสากล 

       

๓. พันธกิจ (อางอิง ขอบเขต ความรับผิดชอบ และหนาท่ีสำคัญ จากเอกสารการจัดสวนราชการ

กองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒ (อัตรา ทอ.๕๒)) 

๓.๑  ดำเนินกิจการชางอากาศท้ังระบบใหพรอมในขอบเขตเกี่ยวกับ การเตรียมกำลังตามยุทธศาสตร

ของ ทอ. แผนการใชกำลังทางอากาศ การปฏิบัติการใชกำลัง ทอ. และการฝกตามแผนปฏิบัติราชการ 

๓.๒  ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน โครงการ งบประมาณดานชางอากาศ และพัสดุเช้ือเพลิง 

การควบคุมและรายงานสถานภาพความพรอมปฏิบัติการสายชางอากาศในภาพรวมของ ทอ. การกำหนด

มาตรฐานขอมูลคุณลักษณะเฉพาะ กรรมวิธีการปฏิบัติของพัสดุสายชางอากาศและสายเช้ือเพลิง การซอม

สราง และดัดแปลงอากาศยาน เครื่องยนต บริภัณฑและช้ินสวนตาง ๆ รวมท้ังผลิตกาซ การสงกำลัง  

และการพัสดุชางอากาศ การซอมอุปกรณเช้ือเพลิง การคนควา วิเคราะห และใหคำแนะนำทางเทคนิค

เกี่ยวกับพัสดุเช้ือเพลิง การพัฒนากิจการชางอากาศ และการใหคำแนะนำทางเทคนิคเกี่ยวกับการซอมบำรุง     

อากาศยาน 

๓.๓  ประสานการปฏิบัติกับหนวยงานภายในและภายนอกกองทัพอากาศเกี่ยวกับ การสนับสนุน 

แลกเปล่ียนวิชาการ บุคลากรดานชางอากาศ ขอมูลขาวสารดานการซอมบำรุงอากาศยาน กิจการชางอากาศ 

และพัสดุเช้ือเพลิง ความรวมมือดานการซอมบำรุงอากาศยานและอุปกรณ การถายโอนงานบางสวน 

ของกิจการชางอากาศใหหนวยนอกดำเนินการ 

๓.๔  การบริหารจัดการในฐานะหัวหนาสายวิทยาการชางอากาศ เกี่ยวกับการจัดการความรู   

การบริหาร การฝกและศึกษา การบริหารกำลังพลเหลาทหารชางอากาศ 

 

 

 

 



 

๕ 

๔. คานิยมหลัก 

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

Values) เพื่อใชเปนแนวทางใหกำลังพลของ ชอ.ไดปฏิ บั ติตามรวมกัน และเปนการสรางจิตสำนึก 

ในความเปนทหารอากาศ (Air-minded) และเพิ่มเติมดวยคานิยมหลักท่ี ชอ.ต้ังข้ึนเพื่อใหกำลังพลยึดม่ัน 

ในการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของกับอากาศยาน ดังนี้ 
 

คานิยมหลัก นิยาม (Define) พฤติกรรมท่ีคาดหวัง (Behavior) 

A - Airmanship 

(ความเปนทหารอากาศ) 

  การแสดงออกถึงความเปนทหาร

อากาศท่ีมีระเบียบวินัย รูหลักการ 

ข้ันตอน และมีทักษะใการปฏิบัติงาน 

มีความเชี่ยวชาญในงานท่ีรับผิดชอบ

อยางมืออาชีพ มีความตระหนักรูใน

ตนเอง สามารถตัดสินใจไดอยาง

เหมาะสมภายใตความเสี่ยงในทุก

สถานการณ และสามารถทำงานเปน

ทีมเพื่อผลสัมฤทธ์ิของงาน 

๑. เปนผูมีระเบียบวินัย  

๒. มีความรูในทฤษฎี หลักการ ข้ันตอนการปฏิบัติ

เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายใตบริบท

ของ ทอ.  

๓. มีความมุงมั่นพยายามปฏิบัติงานอยางถูกตอง 

จน เกิดทักษะ และความเชี่ ยวชาญ ในงาน ท่ี

รับผิดชอบ  

๔. มีความตระหนักรูในสถานการณของตนเอง, 

อุปกรณ ท่ีปฏิ บั ติ งาน , การทำงาน เปนกลุ ม , 

สภาพแวดลอม และความเสี่ยงในสภาวะตาง ๆ 

ดวยขอเท็จจริง และสามารถในการพยากรณ  

คาดการณไดอยางแมนยำ  

๕. มีความกลา และสามารถตัดสินใจไดถูกตอง  

I - Integrity and 

Allegiance 

(ความซื่อสัตยและ 

ความจงรักภักดี) 

  มีความยึดมั่นในระบบเกียรติศักด์ิ  

มีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ  

ศาสนา และพระมหากษัตริย กลา

กระทำในสิ่ ง ท่ี ถูกตองมี คุณ ธรรม

จริยธรรม มีความซื่อตรง ดำรงไวซึ่ง

ความยุติธรรม และมีจรรยาบรรณใน

วิชาชีพ พรอมเปดใจรับความคิดเห็น

ของผูอื่น 

๑.  ไมพูดโกหก คดโกง และไมยอมใหคนอื่นคนใด

ปฏิบัติเชนนั้น  

๒.  มีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย  

๓.  มีความกลากระทำในสิ่งท่ีถูกตอง  

๔.  มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อตรง  

ดำรงไวซึ่งความยุติธรรม  

๕.  มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ  

๖.  เปดใจรับความคิดเห็นของผูอื่น  

R – Responsibility 

(ความรับผิดชอบ) 

  ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต อ ต น เอ ง 

องคการ สังคม และประเทศชาติ 

เพื่อใหการปฏิบัติภารกิจสัมฤทธ์ิผล

อยางมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึง

ประโยชนของสวนรวมเปนท่ีต้ัง 

๑.  มีความรับผิดชอบตอตนเอง องคการ สังคม 

และประเทศชาติ  

๒.  คำนึงถึงประโยชนของสวนรวมเปนท่ีต้ัง  

๓.  ปฏิบัติภารกิจจนสัมฤทธ์ิผล อยางมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  



 

๖ 

คานิยมหลัก นิยาม (Define) พฤติกรรมท่ีคาดหวัง (Behavior) 

Safety 

(ความปลอดภัย) 

  มีความปลอดภัยในการซอมบำรุง 

อากาศยาน เคร่ืองยนต และบริภัณฑ

อากาศยาน เพื่อใหอากาศยานของ

กองทัพอากาศ มีความปลอดภัยใน

การปฏิบัติภารกิจ 

- มีความตระหนักรูและระมัดระวังในการทำงาน  

- รูถึงความเสี่ยงในสภาวะตาง ๆ และการแกปญหา

ไดอยางถูกตอง 

- มีความรู ความเขาใจในการใชอุปกรณใน 

การปฏิบัติงาน 

Standard 

(มาตรฐาน) 

  มีมาตรฐานในการซอมบำรุง 

อากาศยาน เคร่ืองยนต บริภัณฑ

อากาศยาน และอุปกรณ เชื้อเพลิง

เพื่ อ ให ผู ใช งานมีความ เชื่ อมั่ น ใน

คุณภาพการทำงาน 

- มีความรูในทฤษฎี หลักการ ข้ันตอนการปฏิบัติ

เกี่ยวกับงานท่ีทำ 

- มีความมุงมั่นพยายามปฏิบัติงานอยางถูกตอง 

จน เกิด ทักษะและความเชี่ ยวช าญ ในงาน ท่ี

รับผิดชอบ  

- มีการวางแผน ควบคุม ติดตาม และตรวจสอบ

การทำงาน 

- มีการใชคูมือและเอกสารเทคนิคในการทำงาน 

ไดอยางคลองตัว 

- มีความเปนมืออาชีพในการทำงานเทียบเทา

มาตรฐานสากล 

- มีการปฏิบัติตามคูมือหรือคำแนะนำท่ีเกี่ยวของ

อยางเครงครัด 

Development 

(การพัฒนา) 

  มีการเรียนรู คนควา พัฒนา และมี

การถายทอดเทคโนโลยีดาน 

วิทยาการชางอากาศและเชื้อเพลิง

อยางตอเนื่อง 

- มีการเรียนรู ใฝรู และพัฒนาตนเองตลอดเวลา 

- มีการเก็บรวบรวมและถายทอดองคความรูดาน

อากาศยานและเชื้อเพลิง 

- มี ก า รค น คว า  วิ จั ย  แล ะ พั ฒ น างาน ด าน 

อากาศยานและเชื้อเพลิงอยางตอเนื่อง 

- มีการนำเทคโนโลยีมาใชในการทำงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๗ 

๕.  สถานการณปจจุบัน 
 กลุมผูรับบริการหลักของกรมชางอากาศไดแก กองบิน และ รร.การบิน ซึ่งเปนกลุมผูใชงาน    
อากาศยาน เครื่องยนต บริภัณฑ และพัสดุเช้ือเพลิง ท่ีกรมชางอากาศจะตองใหการสนับสนุนดานการซอมบำรุง
และการสงกำลังบำรุง รวมถึงการฝกอบรมและใหการศึกษากับ จนท.ชางอากาศท่ีปฏิบัติงานตามกองบิน 
และ รร.การบิน 
 ปจจุบันกองทัพอากาศไดจัดหาอากาศยานใหมบรรจุประจำการ เพื่อตอบสนองตอภารกิจการปองกัน
ประเทศและการชวยเหลือประชาชนท่ีประสบภัยพิบัติจากธรรมชาติ อากาศยานสมัยใหมมีเทคโนโลยี 
ท่ีทันสมัย  ไดแก เครือ่งบินขับไลแบบท่ี ๒๐/ก (Gripen 39 C/D) และ เครื่องบินควบคุมแจงเตือนแบบท่ี ๑ 
(Saab 340 AEW) ประจำการ ณ กองบิน ๗ ซึ่งมีขีดความสามารถในการปฏิบัติการรบและการปฏิบัติการ 
ท่ีมิใชการรบ เพื่อตอบสนองตอภัยคุกคามในทุกรูปแบบ รวมถึงภัยคุกคามรูปแบบใหมในยุคสงครามท่ีใช
เครือขายเปนศูนยกลาง (Network Centric Warfare : NCW) โดยใชเทคโนโลยีเครือขายและระบบ
เช่ือมโยงขอมูลทางยุทธวิธี (Tactical Data Link) ท่ีประกอบดวยระบบเรดารแจงเตือนลวงหนา Airborne 
Early Warning แบบ Active Phased-Array Pules-Doppler Radar จำนวน 2 ระบบ และใชงานรวมกับ
อากาศยานหรือยุทโธปกรณทางทหาร โดยการบูรณาการสัญญาณเรดาร ระหวางเครื่องบินควบคุมแจงเตือน
แบบท่ี ๑ กับเครื่องบินรบและเรือรบท่ีอยูเบ้ืองลาง จะทำใหทุกฝายมองเห็นและรูจุดท่ีต้ังของฝายตรงขาม
รวมกัน ชวยใหฝายอำนวยการรบสามารถตัดสินใจไดถูกตองแมนยำ เครื่องบินรบกับเรือรบสามารถแยก
โจมตี หรือ โจมตีเปาหมายตาง ๆ รวมกันไดโดยไมผิดพลาด ขณะเดียวกัน กองทัพอากาศไดเริ่มปลดประจำการ
อากาศยานท่ีใชงานมานาน โดยไดดำเนินการตามลำดับ ดังนี้ เครื่องบินขับไลและฝก แบบท่ี ๑ (L-39) จำนวน 
๒๖ เครื่อง ประจำการ ณ กองบิน ๔๑, เครื่องบินขับไลแบบท่ี ๑๘ ข/ค (F-5E/F) จำนวน ๒๓ เครื่อง 
ประจำการ ณ กองบิน ๒๑ และเครื่องบินขับไลแบบท่ี ๑๙/ก (F-16A/B) จำนวน ๑๑ เครื่อง ประจำการ  
ณ กองบิน ๑ เปนตน พรอมกันนั้นยังดำเนินการปรับปรุงสมรรถนะอากาศยานท่ีประจำการ ไดแก 
เครื่องบินขับไลแบบท่ี ๑๘ ข/ค (F-5E/F) จำนวน ๑๐ เครือ่ง ประจำการ ณ กองบิน ๒๑, เครื่องบินขับไล
แบบท่ี ๑๙/ก (F-16A/B) จำนวน ๑๘ เครื่อง ประจำการ ณ กองบิน ๔, เครื่องบินโจมตี แบบท่ี ๗ (Alpha Jet) 
จำนวน ๑๔ เครื่อง ประจำการ ณ กองบิน ๒๓ และ เครื่องบินโจมตีและธุรการแบบท่ี ๒ (AU-23A) จำนวน 
๑๒ เครื่อง ประจำการ ณ กองบิน ๕ เปนตน 
 ดังนั้น การเตรียมความพรอมในการซอมบำรุงและสงกำลังบำรุง รวมถึงความรูความสามารถ 
ของบุคลากรสายชางอากาศ จะตองมีความพรอมและพัฒนาใหทันตอสถานการณในประเทศและระดับนานาชาติ 
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วในยุคท่ีเทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาอยางรวดเร็ว (Digital Disruption)  
จากสถานการณดังกลาวขางตน กรมชางอากาศไดเสริมสรางทักษะการดำเนินงานในทุก ๆ ดานแกบุคลากร 
และจัดสรรเครื่องยนต บริภัณฑอากาศยาน และพัสดุเช้ือเพลิง ใหเพียงพอตอความตองการ และเตรียม
ความพรอมในการปฏิบัติภารกิจตลอดเวลา นอกจากนั้น ไดทำความตกลงและรวมมือกับหนวยงาน
ภายนอกกองทัพอากาศ เพื่อทำใหการซอมบำรุงและการสงกำลังบำรุงเปนไปดวยความรวดเร็ว ตอบสนอง
ตอภารกิจของกองทัพอากาศ เชน การทำสัญญาวาจางกับ บริษัท อุตสาหกรรม การบิน จำกัด และบริษัท 
การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปนตน ในการซอมบำรุงและการสงกำลังบำรุง ดานพัสดุอะไหลใหกับอากาศยาน
หลายแบบ ประกอบกับกองทัพอากาศไดวาจางบริษัทภายนอกในการจัดทำและพัฒนาระบบสารสนเทศ
ดานการซอมบำรุงและการสงกำลังบำรุง (LMIS) ซึ่งมีความสะดวกในการบันทึกและจัดเก็บขอมูล  
การคนหาขอมูล และแสดงขอมูลท่ีเปนประโยชน ชวยในการติดตามสถานภาพอากาศยาน สถานภาพพัสดุ 
รวมถึงการรายงานขอมูลตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนทำใหผูบังคับบัญชาของกองทัพอากาศและกรมชางอากาศ 



 

๘ 

สามารถมองเห็นภาพรวมของความพรอมในการปฏิบัติภารกิจของอากาศยาน รวมถึงขอมูลสนับสนุนตาง ๆ 
ไดครบถวนและครอบคลุมมากข้ึน 
 ท้ังนี้ กรมชางอากาศไดตอบสนองนโยบายของผูบัญชาการทหารอากาศในการพัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากรและเพิ่มศักยภาพการทำงานสายชางอากาศอยางตอเนื่อง โดยการสงเสริมและจัดการศึกษา
อบรมของโรงเรียนเหลาชางอากาศ ในโครงการฝกอบรมเจาหนาท่ีซอมบำรุงอากาศยาน เฉพาะแบบ, 
โครงการฝกอบรมเจาหนาท่ีซอมบำรุงเครื่องยนตเฉพาะแบบ, โครงการฝกอบรมเจาหนาท่ี ซอมบำรุง 
ถังเช้ือเพลิงอากาศยาน, โครงการฝกอบรมเจาหนาท่ีชางโรงงาน และโครงการฝกอบรมชางตรวจอากาศยาน 
เปนตน โดยมุงหวังท่ีจะพึ่งพาตนเองในทุกดานภายใตสถาการณโลกยุคเทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนาอยางรวดเร็ว 
(Digital Disruption) และเสริมสรางศักยสงครามของประเทศใหเขมแข็ง พรอมท้ังยึดมั่นในระบบเกียรติศักด์ิ 
มีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย สืบไป 

๖.  ประเด็นกลยุทธ   

 การถายทอดจากยุทธศาสตร ทอ. ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๘๐) ฉบับปรับปรุงใหม ป ๖๔ ในประเด็น
ยุทธศาสตรท่ี ๒ เสริมสรางสมรรถนะและความพรอมในการปองกันประเทศและรักษาผลประโยชนแหงชาติ 
สูแผนปฏิบัติราชการ ชอ. ป ๖๕ ดังนี้  

 ๖.๑  กลยุทธท่ี ๒.๕ เสริมสรางขีดความสามารถการสนับสนุนและบริการ (Support and Service) 
  วัตถุประสงค เพื่อพัฒนาระบบสงกำลังบำรุงและระบบคลังของกองทัพอากาศ ใหมีคุณภาพ 
ตามมาตรฐานสากล เพื่อดำรงขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ รวมท้ังการปฏิบัติการ
ท่ีใชเครือขายเปนศูนยกลาง (NCO) อยางตอเนื่อง และเปนระบบ 

 ๖.๒  ประเด็นกลยุทธของ ชอ. 
  ๖.๒.๑  ST1  ความพรอมของอากาศยานในการปฏิบัติภารกิจตามท่ีกองทัพอากาศกำหนด 
  ๖.๒.๒  ST2  อากาศยานมคีวามปลอดภัยในการปฏิบัติภารกิจ 

๗.  เปาประสงค  

 ๗.๑  มุมมองดานผูมีสวนไดสวนเสีย   
  ๗.๑.๑  SP1  ความพรอมของอากาศยานในการปฏิบัติภารกิจตามท่ีกองทัพอากาศกำหนด 
  ๗.๑.๒  SP2  .การสงกำลังบำรุงดานพัสดุไดตามความตองการของผูใชงานและทันเวลา 

 ๗.๒  มุมมองดานกระบวนการ 
  ๗.๒.๑ IP1 การควบคุม ติดตาม และกำกับดูแลการซอมบำรุงอากาศยานดวยตัวช้ีวัด (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

ปฏิบัติภารกิจ 

IP1 การควบคุม ติดตาม และกำกับดูแล การ

ซอมบำรุงอากาศยาน ดวยตัวชี้วัด (KPI)  

ดานการซอมบำรุง 

 

IP2 การขับเคลื่อนระบบบริหารคุณภาพใน

กิจการชางอากาศ 

 

พิทักษรักษาและเทิดทูล

สถาบันพระมหากษัตริย 

รักษาความ
มั่นคงของรัฐ 

รักษา
ผลประโยชน

แหงชาติ 

การสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการ

พัฒนาประเทศของรัฐบาล 

ใชการประสานสอดคลองและบูรณาการรวมกัน 

SP1 การซอมบำรงุ   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/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน  

 ๙.๑  มุมมองดานผูมีสวนไดสวนเสีย 
 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

๖๕ 

ขอมูล

ปจจุบัน 

(Baseline) 

แผนงาน/กิจกรรม/ 

โครงการ/โครงงาน 
งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 

SP1  การซอมบำรุงอากาศ

ยาน เครื่องยนต และบริภัณฑ 

ใหแลวเสร็จตามแผน และ

พรอมปฏิบัติภารกิจ 

รอยละความสำเร็จของ

การซอมบำรุงอากาศยาน 

เครื่องยนต และบริภัณฑ 

ไดแล ว เสร็จตามแผน ท่ี

กำหนดไว 

90.00 

(รอยละ) 

92.06 

(รอยละ) 

- สราง ซอม ดัดแปลงชิ้นสวน

อากาศยาน เคร่ืองยนต  และ

บริภัณฑ  

- ตรวจซอมบริภัณฑ 

อากาศยานและบริภัณฑภาคพื้น

ของ ทอ.ระดับโรงงาน  

- งาน ซอมบำรุงเค ร่ืองยนต

อากาศยาน และเคร่ืองยนต

บริภัณฑภาคพื้นระดับโรงงาน  

- ตรวจซอม ดัดแปลง แก ไข 

และประกอบปรับอากาศยาน

ระดับโรงงาน  

- ตรวจซอม ดัดแปลง แก ไข 

ประกอบป รับเฮลิคอปเตอร

ระดับโรงงานของ ทอ. และ

หนวยงานอื่น    

2,663,920,000 

กรง.ชอ. 

 

 

กซภ.ชอ. 

 

 

กซย.ชอ. 

 

 

กซอ.๑ ชอ. 

 

 

กซอ.๒ ชอ. 

 

 



 

๑๑ 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

๖๕ 

ขอมูล

ปจจุบัน 

(Baseline) 

แผนงาน/กิจกรรม/ 

โครงการ/โครงงาน 
งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 

SP2  การสงกำลังบำรุงดาน

พัสดุไดตามความตองการ

ของผูใชงานและทันเวลา 

- รอยละความสำเร็จ 

ในการสนับสนุนพัสดุ 

ชางอากาศตาม ท่ี ได รับ 

การรองขอ 

65.00 

(รอยละ) 

76.04 

(รอยละ) 

- จัดหา เก็บรักษา แจกจาย 

แ ล ะ จ ำ ห น า ย พั ส ดุ ส า ย 

ชางอากาศ 

 

 

 

รวมอยูในงบของ 

SP1 

กพอ.ชอ. 

 

 

 

 

 

- รอยละความสำเร็จใน

ก า ร ส นั บ ส นุ น พั ส ดุ

เช้ือเพลิงตามท่ีไดรับการ

รองขอ 

90.00 

(รอยละ) 

98.00 

(รอยละ) 

- จั ด ห า  เก็ บ รั ก ษ า  แ ล ะ

แจกจายพัสดุเช้ือเพลิงใหกับ

หนวยผูใชงาน 

1,472,955,800 กพช.ชอ. 

   

  



 

๑๒ 

๙.๒  มุมมองดานกระบวนการ 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

๖๕ 

ขอมูล

ปจจุบัน 

(Baseline) 

แผนงาน/กิจกรรม/ 

โครงการ/โครงงาน 
งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 

IP1  การควบคุม ติดตาม 

กำกับดูแล การซอมบำรุง

อ าก าศยาน ด วย ตั ว ช้ี วั ด 

(KPI) ดานการซอมบำรุง 

- รอยละความสำเร็จของ

การจัดทำตัวช้ีวัด (KPI) ดาน

การซอมบำรุง  อากาศยาน 

90.00 

(รอยละ) 

100 

(รอยละ) 

- ใหคำแนะนำการจัดทำตัวช้ีวัด

ฯ แกหนวยซอมบำรุง 

- หนวยซอมบำรุงจัดสงขอมูล

ตัวเลขการจัดทำตัวช้ีวัด ฯ ทุก

เดือน 

- สรุปและวิเคราะหผลตัวช้ีวัดฯ 

- นำขอ มู ลไปปรับปรุ งและ

พัฒนาการทำงานของหนวย

ซอมบำรุงอากาศยาน 

- กวก.ชอ. 

 

IP2  การขับเคล่ือนระบบ
บริหารคุณภาพในกิจการ 
ชางอากาศ 

 

- รอยละความสำเร็จของ

การปรับปรุงและพัฒนา

ระบบบริหารคุณภาพใน

กิจการชางอากาศ 

90.00 

(รอยละ) 

100 

(รอยละ) 

- การบรรยายเชิงปฏิบัติการ 

เกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพ 

- การจัดทำและปรับปรุงคูมือ

ชางอากาศ 

- การตรวจติดตามและให

คำแนะนำการปรับปรุงและ

พัฒนาระบบบริหารคุณภาพ 

- คณก.ระบบ

บริหาร

คุณภาพ. 



 

๑๓ 

๙.๓  มุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

๖๕ 

ขอมูล

ปจจุบัน 

(Baseline) 

แผนงาน/กิจกรรม/ 

โครงการ/โครงงาน 
งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 

LP1  พัฒนาความรู

ความสามารถของบุคลากร

สายชางอากาศอยาง

ตอเนื่อง 

 

 

ร อ ย ล ะ ข อ ง ผู ส ำ เร็ จ

การศึกษาตามโครงการ

ศึก ษ าภ าย ใน ป ระ เท ศ  

สายชางอากาศของ ชอ.ท่ี

มีผลสัมฤทธิ์การประเมิน

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค

ตามเกณฑ 

 

90.00 

(รอยละ) 

100 

(รอยละ) 

- จัดทำหลักสูตรสายชางอากาศ

และพัสดุเช้ือเพลิงบรรจุไวใน

โครงการศึกษาของ ทอ.

ประจำป 

- จัดทำแผนการศึกษาตาม

โครงการศึกษา ฯ ท่ีไดรับอนุมัติ

แลว 

- ควบคุม กำกับ ดูแล การเรียน

การสอนตามหลักสูตรใหเปนไป

ตามแผนการศึกษา 

- สรุปวิเคราะหและประเมินผล

การเรียนการสอนตามหลักสูตร 

- ปรับปรุงโครงการศึกษาใน

ปงบประมาณถัดไปใหดียิ่งข้ึน 

2,235,704 กวก.ชอ. 



 

๑๔ 

เปาประสงค ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

๖๕ 

ขอมูล

ปจจุบัน 

(Baseline) 

แผนงาน/กิจกรรม/ 

โครงการ/โครงงาน 
งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 

LP2  วิจัย/พัฒนาดาน   

การสงกำลังและซอมบำรุง

อากาศยาน 

รอยละความสำเร็จของ

ก าร วิ จั ย /พั ฒ น า ด า น   

การสงกำลังและซอมบำรุง

อากาศยาน 

80.00 

(รอยละ) 

100 

(รอยละ) 

- โครงการพัฒนาขีด

ความสามารถการซอมบำรุง

เครื่องยนตอากาศยาน 

แบบกังหันใบพัด 

(Turboprop Engine) 

- โครงการพัฒนาขีด

ความสามารถการซอมใหญ 

Inlet Fan Module  

ของเครื่องยนต 

F100-PW-220/220E 

ของกองทัพอากาศ 

3,100,000 

 

 

 

 

 

3,000,000 

กซย.ชอ. 

 

 

 

 

 

กซย.ชอ. 



 

๑๕ 

๑๐.  รายละเอียดเปาประสงค 

๑๐.๑  มุมมองดานผูมีสวนไดสวนเสีย  เปาประสงค : SP1  

การซอมบำรุงอากาศยาน เครื่องยนต และบริภัณฑ ใหแลวเสร็จตามแผน และพรอมปฏิบัติ

ภารกิจ 

 

ตัวช้ีวัด รอยละความสำเร็จของการซอมบำรุงอากาศยาน เครื่องยนต และบริภัณฑ ไดแลว

เสร็จตามแผนท่ีกำหนดไว 

คาเปาหมาย/หนวยวัด 90/รอยละ 

แบบของตัวช้ีวัด ปริมาณ  

คำอธิบายตัวช้ีวัด หรือ

สูตรการคำนวณ 

วัดจากจำนวนอากาศยาน เครื่องยนต และบริภัณฑ ท่ีซอมบำรุงเสรจ็ เปรียบเทียบกับ

จำนวนอากาศยาน เครื่องยนต และบริภัณฑ ท่ีเขาซอม 

          จำนวนอากาศยาน เครื่องยนต และบริภัณฑ ท่ีซอมบำรุงเสร็จ X 100 

                 จำนวนอากาศยาน เครือ่งยนต และบริภัณฑ ท่ีเขาซอม 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ป ๖๕ 

งบประมาณ 

ป ๖๕ 

ผูรับผิดชอบ การประสานงาน หวงเวลา 

สำเร็จ 

การสราง ซอม ดัดแปลง ช้ินสวน 

อากาศยาน เครื่องยนต และ บริภัณฑ 

 

2,663,920,000 

กรง.ชอ. นขต.ชอ., 

กองบิน และ   

รร.การบิน 

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ 

ตรวจซ อมบริภัณฑ อากาศยาน  และ

บริภัณฑภาคพื้น ของกองทัพอากาศระดับ

โรงงาน  

กซภ.ชอ. นขต.ชอ., 

กองบิน และ   

รร.การบิน 

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ 

งานซอมบำรุงเครื่องยนตอากาศยาน และ

เครื่องยนตบริภัณฑภาคพื้นระดับโรงงาน  

กซย.ชอ. นขต.ชอ., 

กองบิน และ   

รร.การบิน 

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ 

ตรวจซอม ดัดแปลง แกไข และประกอบ

ปรับอากาศยานระดับโรงงาน 

กซอ.๑ ชอ. นขต.ชอ., 

กองบิน และ   

รร.การบิน 

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ 

ตรวจซอม ดัดแปลง แกไข ประกอบปรับ

อากาศยานระดับโรงงานของ 

กองทัพอากาศ และหนวยงานอื่น    

กซอ.๒ ชอ. นขต.ชอ., 

กองบิน และ   

รร.การบิน 

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ 



 

๑๖ 

 ๑๐.๒  มุมมองดานผูมีสวนไดสวนเสีย เปาประสงค : SP2 

การสงกำลังบำรุงดานพัสดุไดตามความตองการของผูใชงานและทันเวลา 

 

ตัวช้ีวัด รอยละความสำเร็จในการสนับสนุนพัสดุชางอากาศตามท่ีไดรับการรองขอ 

คาเปาหมาย/หนวยวัด 65/รอยละ 

แบบของตัวช้ีวัด ปริมาณ  

คำอธิบายตัวช้ีวัด หรือ

สูตรการคำนวณ 

วัดจากจำนวนพัสดุชางอากาศท่ีจายใหกับหนวยผูใช เปรียบเทียบกับจำนวนพัสดุ 

ชางอากาศตามท่ีแจงความตองการ 

                     จำนวนพัสดุชางอากาศท่ีจายใหกับหนวยผูใชงาน X 100 

                           จำนวนพัสดุชางอากาศท่ีหนวยขอเบิกมายังคลังใหญ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ป ๖๕ 

งบประมาณ 

ป ๖๕ 

ผูรับผิดชอบ การ

ประสานงาน 

หวงเวลา 

สำเร็จ 

การจัดหาพัสดุสายชางอากาศ 

รวมอยูในงบ

ของ SP1 

กพอ.ชอ. นขต.ชอ., 

กองบิน และ 

รร.การบิน 

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ 

การแจกจายพัสดุสายชางอากาศ ทันตาม

ความตองการท่ีหนวยแจงขอเบิกแตละ

ไตรมาส 

กพอ.ชอ. นขต.ชอ., 

กองบิน และ 

รร.การบิน 

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๗ 

        ๑๐.๒  มุมมองดานผูมีสวนไดสวนเสีย เปาประสงค : SP2 (ตอ) 

                 การสงกำลังบำรุงดานพัสดุไดตามความตองการของผูใชงานและทันเวลา 

 

ตัวช้ีวัด รอยละความสำเร็จในการสนับสนุนพัสดุเช้ือเพลิงตามท่ีไดรับการรองขอ 

คาเปาหมาย/หนวยวัด 90 /รอยละ 

แบบของตัวช้ีวัด ปริมาณ  

คำอธิบายตัวช้ีวัด หรือ

สูตรการคำนวณ 

วัดจากจำนวนพัสดุเช้ือเพลิงท่ีจายใหกับหนวยผูใชงาน เปรียบเทียบกบัจำนวนพัสดุ

เช้ือเพลิงตามท่ีแจงความตองการ 

                       จำนวนพัสดุเช้ือเพลิงท่ีจายใหกับหนวยผูใชงาน X 100 

                                  จำนวนพัสดุเช้ือเพลิงท่ีแจงความตองการ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ป ๖๕ 

งบประมาณ 

ป ๖๕ 

ผูรับผิดชอบ การประสานงาน หวงเวลา 

สำเร็จ 

การจัดหาพัสดุเช้ือเพลิงใหกับอากาศยาน

และยานพาหนะของ ทอ. ตามอัตราจาย

ใหเพียงพอกับความตองการ ข้ึนอยูกับ

งบประมาณท่ีไดรับ 1,472,955,800 

กพช.ชอ. นขต.ชอ. 

กองบิน และ  

รร.การบิน 

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ 

การควบคุม เก็บรักษา แจกจายพัสดุ

เช้ือเพลิงใหมีคุณภาพและจำนวนเพียงพอ 

ถูกตองตามขอกำหนด และอัตราอนุมติั 

กพช.ชอ. นขต.ชอ. 

กองบิน และ  

รร.การบิน 

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๘ 

 ๑๐.๓  มุมมองดานกระบวนการ  เปาประสงค : IP1  

การควบคุม ติดตาม กำกับดูแลการซอมบำรุงอากาศยานดวยตัวช้ีวัด (KPI) ดานการซอมบำรุง 

 

ตัวช้ีวัด รอยละความสำเร็จของการจัดทำตัวช้ีวัด (KPI) ดานการซอมบำรุงอากาศยาน 

คาเปาหมาย/หนวยวัด 90/รอยละ 

แบบของตัวช้ีวัด ปริมาณ  

คำอธิบายตัวช้ีวัด หรือ

สูตรการคำนวณ 

 

 

 

 

วัดจากจำนวนหนวยซอมบำรุงอากาศยานท่ีสงขอมูลตัวช้ีวัดดานการซอมบำรุง   

อากาศยาน เปรียบเทียบกับจำนวนหนวยซอมบำรุงอากาศยานท้ังหมดท่ีกำหนดให

จัดทำขอมูลตัวช้ีวัดดานการซอมบำรุงอากาศยาน 

                  จำนวนหนวยซอมบำรุงท่ีสงขอมูลตัวช้ีวัด ฯ X 100 

            จำนวนหนวยซอมบำรุงท้ังหมดท่ีกำหนดใหจัดทำขอมูลตัวช้ีวัด ฯ 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ป ๖๕ 

งบประมาณ 

ป ๖๕ 

ผูรับผิดชอบ การประสานงาน หวงเวลา 

สำเร็จ 

- ใหคำแนะนำการจัดทำตัวช้ีวัด ฯ 

แกหนวยซอมบำรุง - 
กวก.ชอ. กองบิน และ   

รร.การบิน 

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ 

- หนวยซอมบำรุงจัดสงขอมูลตัวเลข   

การจัดทำตัวช้ีวัด ฯ ทุกเดือน 

 กวก.ชอ. กองบิน และ   

รร.การบิน 

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ 

- สรุปและวิเคราะหผลตัวช้ีวัด ฯ  กวก.ชอ. กองบิน และ   

รร.การบิน 

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ 

- นำขอมูลไปปรับปรุงและพัฒนา 

การทำงานของหน วยซ อมบำรุ ง    

อากาศยาน 

 กวก.ชอ. กองบิน และ   

รร.การบิน 

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ 

 

 

 

 

 

 

 



 

๑๙ 

 ๑๐.๔  มุมมองดานกระบวนการ เปาประสงค : IP2 

                 การขับเคล่ือนระบบบรหิารคุณภาพในกิจการชางอากาศ 

 

ตัวช้ีวัด รอยละความสำเร็จในการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารคุณภาพในกิจการ 

ชางอากาศ 

คาเปาหมาย/หนวยวัด 90/รอยละ 

แบบของตัวช้ีวัด ปริมาณ  

คำอธิบายตัวช้ีวัด หรือ

สูตรการคำนวณ 

วัดจากรอยละความสำเร็จของกิจกรรมระบบบริหารคุณภาพในกิจการชางอากาศ

เปรียบเทียบกับจำนวนกิจกรรมท้ังหมด 

                กิจกรรมระบบบริหารคุณภาพในกิจการชางอากาศ X 100 

                                        จำนวนกิจกรรมท้ังหมด 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ป ๖๕ 

งบประมาณ 

ป ๖๕ 

ผูรับผิดชอบ การประสานงาน หวงเวลาสำเร็จ 

- การบรรยายเชิงปฏิ บั ติการเกี่ยวกับ

ระบบบริหารคุณภาพ 

- 

คณก.ระบบ

บริหารคุณภาพ 

นขต.ชอ., 

กองบิน และ 

รร.การบิน 

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ 

- การจัดทำและปรับปรุงคูมือชางอากาศ คณก.ระบบ

บริหารคุณภาพ 

นขต.ชอ., 

กองบิน และ 

รร.การบิน 

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ 

- การตรวจติดตามและใหคำแนะนำการ

ปรับปรุงและพัฒนาระบบบรหิารคุณภาพ 

คณก.ระบบ

บริหารคุณภาพ 

นขต.ชอ., 

กองบิน และ 

รร.การบิน 

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ 

 

  

 

 

 

 

 

 



 

๒๐ 

        ๑๐.๕  มุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา  เปาประสงค : LP1  

                 พัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรสายชางอากาศอยางตอเนื่อง 

 

ตัวช้ีวัด รอยละของผูสำเร็จการศึกษาตามโครงการศึกษาภายในประเทศสายชางอากาศของ 

ชอ.ท่ีมีผลสัมฤทธิ์การประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามเกณฑ 

คาเปาหมาย/หนวยวัด 90/รอยละ 

แบบของตัวช้ีวัด คุณภาพ  

คำอธิบายตัวช้ีวัด หรือ

สูตรการคำนวณ 

วัดจากจำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีผานเกณฑการประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงค

เปรียบเทียบกับจำนวนผูสำเร็จการศึกษาท้ังหมด 

                        จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท่ีผานเกณฑ X 100 

                                 จำนวนผูสำเร็จการศึกษาท้ังหมด 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ป ๖๕ 

งบประมาณ 

ป ๖๕ 

ผูรับผิดชอบ การประสานงาน หวงเวลาสำเร็จ 

- จัดทำหลักสูตรสายชางอากาศบรรจุไว

ในโครงการศึกษาของ ทอ.ประจำป 2,235,704 

กวก.ชอ. นขต.ชอ., 

กองบิน และ   

รร.การบิน 

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ 

- จัดทำแผนการศึกษาตามโครงการศึกษา

ท่ีไดรับอนุมัติแลว 

 กวก.ชอ. นขต.ชอ., 

กองบิน และ   

รร.การบิน 

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ 

- ควบคุม กำกับ ดูแล การเรียนการสอน

ตามหลักสูตร ใหเปนไปตามแผน 

การศึกษา 

 กวก.ชอ. นขต.ชอ., 

กองบิน และ   

รร.การบิน 

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ 

- สรุปวิเคราะห และประเมินผลการเรียน

การสอนตามหลักสูตร 

 กวก.ชอ. นขต.ชอ., 

กองบิน และ   

รร.การบิน 

ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ 

- ปรับปรุงโครงการศึกษาในปงบประมาณ

ถัดไปใหดียิ่งข้ึน 

 กวก.ชอ. นขต.ชอ., กองบิน 

และ   รร.การบิน 
ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ 



 

๒๑ 

 ๑๐.๖  มุมมองดานการเรียนรูและพัฒนา เปาประสงค : LP2 

วิจัย/พัฒนาดานการสงกำลังและซอมบำรุงอากาศยาน 

 

ตัวช้ีวัด รอยละความสำเรจ็ของการวิจัย/พัฒนาดานการสงกำลังและซอมบำรุงอากาศยาน 

คาเปาหมาย/หนวยวัด 80/รอยละ 

แบบของตัวช้ีวัด ปริมาณ  

คำอธิบายตัวช้ีวัด หรือ

สูตรการคำนวณ 

วัดจากจำนวนโครงการวิจัย/พัฒนาท่ีดำเนินการเสร็จ เปรียบเทียบกับ 

โครงการวิจัย/พัฒนาท่ีตองดำเนินการท้ังหมด 

                       จำนวนโครงการวิจัย/พัฒนาท่ีดำเนินการเสร็จ X 100 

                       จำนวนโครงการวิจัย/พัฒนาท่ีตองดำเนินการท้ังหมด 

 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

ป ๖๕ 

งบประมาณ 

ป ๖๕ 

ผูรับผิดชอบ การ

ประสานงาน 

หวงเวลา 

สำเร็จ 

  - โครงการพัฒนาขีดความสามารถ 

การซอมบำรุงเครื่องยนตอากาศยาน 

แบบกังหันใบพัด (Turboprop Engine) 

  - โครงการพัฒนาขีดความสามารถ 

การซอมใหญ Inlet Fan Module  

ของเครื่องยนต F100-PW-220/220E 

ของกองทัพอากาศ 

3,100,000 

 

 

3,000,000 

กซย.ชอ. 

 

 

กซย.ชอ. 

- ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๒ 

ภาคผนวก 

 

ผนวก ๑ การวิเคราะหสภาวะแวดลอมภายนอกและภายใน 

 ๑.๑  จุดแข็ง 

๑.๑.๑ เปนหนวยงานหลักท่ีมีหนาท่ี อำนวยการ ประสานงาน ติดตาม กำกับการ พัฒนา และ
ดำเนินการเกี่ยวกับกิจการชางอากาศ 

๑.๑.๒ มีการกำหนดวิสัยทัศนและเปาหมายในการพัฒนางานเกี่ยวกับกิจการชางอากาศไวอยาง
ชัดเจน   

๑.๑.๓ มีการวางแผนและเตรียมการในการสงกำลังและซอมบำรุง ใหกับอากาศยานและ
บริภัณฑอากาศยานไวลวงหนา 

๑.๑.๔ มีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ มีทักษะ ความชำนาญ และประสบการณ เกี่ยวกับ
งานสายชางอากาศ เปนจำนวนมาก 

๑.๑.๕. มีความพรอมดานสถานท่ี อุปกรณ และเครื่องมือ ในการสนับสนุนงานสงกำลังและซอม
บำรุงอากาศยาน 

๑.๑.๖ มีระบบการจัดการความรู (KM) ท่ีดี และจัดเก็บไวอยางเปนระบบ 

๑.๑.๗ มีการวางระบบเครือขาย และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรองรับงานดานกิจการ 
ชางอากาศ ไวอยางครบถวนและท่ัวถึง 

๑.๑.๘ มีการกำหนดหลักสูตร และวางแผนการอบรม เพื่อพัฒนาความรูใหกับบุคลากร 
แตละระดับไวอยางชัดเจน 

๑.๑.๙ มีศูนยฝกอบรมชางทักษะพื้นฐานดานชางอากาศและหนวยการศึกษาเปนของตนเอง 

 ๑.๒  จุดออน 

๑.๒.๑ กำลังพลมีความรูความชำนาญงานเปนกลุม ๆ ขาดการสงตอขอมูล 

๑.๒.๒ กำลังพลบางสวนขาดแรงจูงใจในการทำงาน 

๑.๒.๓ ขาดเอกภาพในการบริหารจัดการ เมื่อตองขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก 

๑.๒.๔ กำลังพลบางสวนมีความรูความสามารถไมเทาทันเทคโนโลย ีในยุคปจจุบัน 

๑.๒.๕ หนวยข้ึนตรง ชอ.มีท่ีต้ังกระจายอยูหลายแหง สงผลตอการติดตอประสานงาน 

๑.๒.๖ ดวยระบบอาวุโสและสายการบังคับบัญชา ทำใหผู ใต บังคับบัญชาไมสามารถแสดง 
ความคิดเห็น 

 ๑.๓  โอกาส  
๑.๓.๑ ความตองการใชงานของจำนวนอากาศยานทางยุทธการมีความออนตัว 
๑.๓.๒ การทำสัญญาวาจางกับบริษัท อุสาหกรรมการบิน จำกัด ทำใหเกิดความสะดวกรวดเร็ว 

ในการสงกำลังและซอมบำรุงอากาศยาน รวมถึงความรวมมือดานอื่น ๆ  
๑.๓.๓ มีการสงเสริมการวิจัยมากข้ึน  
๑.๓.๔ ระบบสารสนเทศดานการซอมบำรุงและการสงกำลังบำรุง (LMIS) ของ ทอ.ทำให 

การทำงานมีความสะดวก รวดเร็ว 



 

๒๓ 

๑.๓.๕ ผูบังคับบัญชาของกองทัพอากาศใหความสำคัญในการทำใหอากาศยาน มีความพรอม
ปฏิบัติภารกิจ 

๑.๓.๖ มีบริษัทตัวแทนในประเทศไทยท่ีดำเนินกิจการขายพัสดุอะไหลอากาศยานหลายบริษัท 
๑.๓.๗ การพัฒนาระบบราชการ จะทำใหมีแนวทางในการพัฒนาการทำงานใหดียิ่งข้ึน 

 ๑.๔  อุปสรรค 
๑.๔.๑ งบประมาณท่ีไดรับไมเพียงพอและมีจำกัด 
๑.๔.๒ การสูญเสียบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถท้ังจากการเกษียณอายุกอนกำหนด 

และลาออกไปหนวยงานภายนอก 
๑.๔.๓ อากาศยานสมัยใหมตองใชงบประมาณในการซอมบำรุงและการสงกำลังบำรุงสูง 
๑.๔.๔ ความตองการดานยุทธการไมสอดคลองกับการวางแผนการซอมบำรุง 
๑.๔.๕ อากาศยาน/เครื่องยนต มีหลากหลายยุคและแบบ  
๑.๔.๖ อากาศยานหลายแบบมีอายุการใชงานมานาน 
๑.๔.๗ การสงกำลังบำรุงท่ีขาดประสิทธิภาพสงผลงานซอมบำรุง 
๑.๔.๘ ระเบียบวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครฐัท่ีบังคับใช 
๑.๔.๙ ภัยคุกคามจากโรคติดตอเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ สงผลกระทบท้ังทางดานการปฏิบัติงาน

และระยะเวลาในการสงกำลังบำรุง  
๑.๔.๑๐  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.  ผูบังคับบัญชาของกองทัพอากาศใหความสำคัญในการทำใหอากาศยานมี
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 

Grouping กลยุทธจาก SWOT 

พัฒนาระบบการซอมบำรงุและการสงกำลังบำรุง

อากาศยานของ ทอ. 

๑. เพิ่มประสิทธิภาพการซอมบำรุงและการสงกำลังบำรุง

อากาศยานดวยความรวมมือกับบริษัทอุสาหกรรมการบิน 

จำกัด และหนวยงานอื่นภายนอก ทอ.  

๒. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยอาศัยเทคโนโลยีและ

ระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย 

๔. สรางการเรียนรูและนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อนำมาใชใน

การพัฒนาการซอมบำรุงและการสงกำลังบำรุง 

อากาศยาน 

๑๑. จัดทำแผนกำหนดการสราง-ผลิต หรือซอมพัสดุและ

บริภัณฑ ประจำป (MRS-MRL) ใหถูกตองและตรงตาม

ความตองการมากท่ีสุด 

๑๓. บริหารจัดการการซอมบำรุงอากาศยานใหมี

ประสิทธิภาพมากท่ีสุด ตามงบประมาณท่ีไดรับ และ

ขอจำกัดตาง ๆ ท่ีมีอยู 

๑๔. พัฒนาระบบการทำงานใหมีขีดความสามารถ 

ในการซอมบำรุงและสงกำลังบำรุงอากาศยานใหสามารถ

ตอบสนองตอภารกิจของ ทอ. 

สรางมาตรฐานการทำงานในกิจการชางอากาศ

ดวยระบบบริหารคุณภาพ 

๕. สรางมาตรฐานการทำงานโดยการขับเคล่ือน ระบบ

บริหารคุณภาพในกิจการชางอากาศ 

พัฒนาระบบการสงกำลังบำรุง และการสงกำลัง

บำรุงรวม ใหตอบสนองตอการปฏิบัติภารกิจ 

๘. เพิ่มการประสานงานและการปฏิบัติงานรวมกนั

ระหวางหนวยงานท้ังภายในและภายนอก ชอ. โดยใช

เทคโนโลยีและสารสนเทศท่ีมีอยู 

๑๐. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการสงกำลังบำรุง และ

การสงกำลังบำรุงรวม ใหสามารถสนับสนุนภารกิจได

อยางรวดเร็วและคลองตัว 

สรางนวัตกรรมและการวิจัยใหม ๆ อยางตอเนื่อง

เพื่อนำมาใชในการทำงาน 

๔. สรางการเรียนรูและนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อนำมาใชใน

การพัฒนาการซอมบำรุงและการสงกำลังบำรุงอากาศ

ยาน 

พัฒนาระบบการศึกษาสายชางอากาศ เพื่อสราง

บุคลากรท่ีมีคุณภาพ 

๓. สรางบุคลากรใหมีความรูความสามารถในสาย  ชาง

อากาศโดยใหการศึกษา และฝกอบรมอยางตอเนื่อง 

๙. พัฒนาความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษของ

บุคลากรอยางตอเนื่อง 
 



 

๒๖ 

Grouping กลยุทธจาก SWOT 

การบริหารกำลังพลเหลาชางอากาศ ให

สอดคลองตอการปฏิบัติภารกิจ 

๖. จัดทำแผนการบรรจุกำลังพลและบริหารกำลังพล

สายชางอากาศใหมีประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 

๗. สรางแรงจูงใจในการทำงานใหกับกำลังพลตาม

โอกาสท่ีเหมาสม 

๑๒. บริหารจัดการการทำงานของกำลังพลใหเหมาะสม

กับงานท่ีตองปฏิบัติ 

พัฒนาระบบการทำงานโดยมุงเนนเทคโนโลยี

สารสนเทศของ ทอ.ท่ีมีอยู 

๒. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานโดยอาศัยเทคโนโลยี

และระบบสารสนเทศท่ีทันสมัย 

๑๔. พัฒนาระบบการทำงานใหมีขีดความสามารถใน

การซอมบำรุงและสงกำลังบำรุงอากาศยานใหสามารถ

ตอบสนองตอภารกิจของ ทอ. 

พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร ชอ.อยาง

ตอเนื่อง 

๓. สรางบุคลากรใหมีความรูความสามารถในสายชาง

อากาศโดยใหการศึกษา และฝกอบรม อยางมีมาตรฐาน 

๔. สรางการเรียนรูและนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อนำมาใชใน

การพัฒนาการซอมบำรุงและการสงกำลังบำรุงอากาศ

ยาน 

๙. พัฒนาความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษของ

บุคลากรอยางตอเนื่อง 

สรางวัฒนธรรมองคกรใหเปนองคกรแหงการ

เรียนรู และบริหารจัดการความรูไดอยางมีระบบ 

๔. สรางการเรียนรูและนวัตกรรมใหม ๆ เพื่อนำมาใชใน

การพัฒนาการซอมบำรุงและการสงกำลังบำรุง 

อากาศยาน 

 



 

๒๗ 

ผนวก ๒  คำถามและคำตอบเพื่อเร่ิมตนบูรณาการการพัฒนา  
๒.๑  การกำหนดระบบงานหรือกระบวนการทำงานหลัก 

คำถาม  จากแผนปฏิบัติราชการ และเปาประสงคของหนวย (ยกตัวอยาง ๑ เปาประสงค)                
ระบบงานหรือกระบวนการทำงานท่ีสำคัญของหนวย คืออะไร? (ยกตัวอยาง ๑ ระบบงานหรือกระบวนการ
ทำงานหลัก) 

คำตอบ การซอมบำรุงอากาศยานใหเพียงพอ แลวเสร็จตามแผนและพรอมปฏิบัติภารกิจ 

๒.๒  การกำหนดความเส่ียง  
คำถาม  จากขอ ๒.๑ ความเส่ียงท่ีทำใหไมบรรลุเปาประสงคนั้น คืออะไร? (ความเส่ียง 

ดานกลยุทธ : Strategic Risk) ความเส่ียงท่ีทำใหระบบงานหรือกระบวนการทำงานไมบรรลุผลสำเร็จ  
คืออะไร?(ความเส่ียงดานการดำเนินงาน: Operational Risk) 

คำตอบ การซอมบำรุงอากาศยานนอกแผน และขอขัดของของอากาศยานเนื่องจากการใชงาน 
อุบัติเหตุและอุบัติการณของอากาศยาน 

๒.๓  การกำหนดเครอืขาย  
คำถาม  จากกระบวนการทำงานขอ ๒.๑ ใครเปนผูรับบริการ (Customer), ผูมีสวนไดสวนเสีย 

(Stakeholders), ผูรวมทำงาน (Strategic Partner), ผูส งนำเขา (Suppliers), ผูวางและรักษากฎ ระเบียบ 
ขอกำหนดสำคัญท่ีเกี่ยวของ (Regulators) และผูรับผลกระทบ? หนวยมีชองทางการติดตอ ส่ือสาร และกิจกรรม
รวมกันอยางไร? 

คำตอบ 
๒.๓.๑ กองบิน และ รร.การบิน เปนผูรับบริการ (Customer) 
๒.๓.๒ คปอ. และ ยก.ทอ. เปนผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) 
๒.๓.๓ กบ.ทอ., ยก.ทอ., คปอ., บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำกัด และบริษัท การบินไทย 

จำกัด (มหาชน) เปนผูรวมทำงาน (Strategic Partner) และผูสงนำเขา (Suppliers) 
๒.๓.๔ ยก.ทอ., จร.ทอ. และ กบ.ทอ. เปนผูวางและรักษากฎ ระเบียบ ขอกำหนดสำคัญ 

ท่ีเกี่ยวของ (Regulators) 
๒.๓.๕ ยก.ทอ. และ คปอ.ทอ.เปนผูรับผลกระทบ โดยหนวยมีชองทางการส่ือสารในรูปแบบ

หนังสือราชการ การประชุม สัมมนา และการถายทอดเทคโนโลยีในการทำกิจกรรมรวมกัน 

๒.๔  การกำหนดฐานขอมูล 

คำถาม  จากกระบวนการทำงานขอ ๒.๑ หนวยใชขอมูลสำคัญในการปฏิบัติงานอะไรบาง?  

ขอมูลนั้นจัดเก็บอยูท่ีไหน? ในรูปแบบใด? จะนำมาใชประโยชนไดอยางไร? 

คำตอบ คูมือการซอมบำรุง อ., ย. และบริภัณฑของบริษัทผูผลิตเปนผูกำหนด โดยมีการจัดเก็บ
ในรูปแบบ ท้ัง Hardware และ Software นำมาใชประโยชนเปนมาตราฐานการซอมบำรุงอากาศยาน 
เครื่องยนต และบริภัณฑ ใหเกิดความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 

๒.๕  การกำหนดความรู 
คำถาม  จากกระบวนการทำงานขอ ๒.๑ หนวยใชความรูในการปฏิบัติงาน อะไรบาง?  

(ความรูท่ีตองการ) ความรูนั้นอยูท่ีไหน? อยูกับใคร? จัดเก็บอยางไร? นำออกมาถายทอดสูคนอื่น ๆ อยางไร? 

คำตอบ นำความรูมาใชปฏิบัติงานการซอมบำรุงอากาศยาน เครื่องยนต และบริภัณฑ  
โดยความรูจะไดรับการถายทอดจากโครงการศึกษาสายชางอากาศ และคัดเลือกเจาหนาท่ีชางอากาศท่ี 
มีผลสัมฤทธิ์ การประเมินคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามเกณฑไปปฏิบัติงาน และถายทอดความรู เทคโนโลยี
สายชางอากาศ ใหกับเจาหนาท่ีชางอากาศท่ีรวมงานตอไป 



 

๒๘ 

ผนวก ๓  สรุปงบประมาณท่ีไดรับ ป ๖๕ 

รายการ งบประมาณ ป ๖๕ (บาท) 

คาใชจาย

บุคลากรภาครัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุมงบงานกำลังพล 

- งบเงินเดือนสำหรับขาราชการ 

- งบคาจางประจำสำหรับลูกจางประจำท่ีรับ

ราชการอยูแลว 

- งบคาตอบแทนพนักงานราชการ 

- ประกันสังคม 

- กองทุนเงินทดแทน 

- คาเชาบาน 

- งบเงินตอบแทนพิเศษของขาราชการผูไดรับ

เงินเดือนถึงข้ันสูงของอนัดับ 

- งบเงินตอบแทนพิเศษของลูกจางประจำผูไดรับ

คาจางถึงข้ันสูงของตำแหนง 

577,942,700 

408,163,300 

82,324,400 

 

                 68,042,000 

3,402,100 

136,100 

15,312,000 

131,100 

 

431,700 

กลุมงบงานการแพทย 

(งบเงินชวยเหลือแพทยท่ีไมปฏิบัติเวชปฏิบัติ 

สวนตัว) 

- คาตอบแทน 

 

180,000 

 

 

180,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๒๙ 

รายการ งบประมาณ ป ๖๕ (บาท)  

คาใชจายประจำ 

 

 

 

 

 

 

กลุมงบงานกำลังพล 

- งบคาตอบแทนเหมาจายการจัดหารถประจำ

ตำแหนง 

2,246,400 

2,246,400 
 

กลุมงบงานสงกำลังและซอมบำรุงยุทโธปกรณ 

(งบเขารวมเปนสมาชิกโครงการ F-16 ASIP) 

(งบคาบริการโทรคมนาคม) 

(งบคาจางเหมาบริการ) 

(งบคาตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการจัดซื้อจัด

จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ) 

71,716,760 

66,903,800 

72,300 

3,840,660 

900,000 

กลุมงบงานบริหารงานและบริหารหนวย 

(งบจัดทำเอกสารคูมือ) 

- คาใชสอย 

- คาวัสดุ (งบบริหารหนวย) 

- คาตอบแทน 

- คาใชสอย 

- คาวัสดุ 

(งบคาไฟฟา) 

(งบคาน้ำปะปา) 

(งบคาไปรษณียและโทรเลข) 

(งบบริหารโครงการหรือแผนงานพิเศษ 

- คาตอบแทนใหกับผูปฏิบัติหนาท่ีเผชิญเหตุการณ 

ซึ่งปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปงบประมาณ ๖๕ 

- คาธรรมเนียมการออกใบสำคัญการจดทะเบียน 

บ.ฝ.๒๑ จำนวน ๘ เครื่อง 

22,048,100 

 

120,000 

1,291,400 

1,488,600 

7,944,000 

1,651,600 

6,054,200 

2,764,300 

19,500 

 

474,500 

 

240,00 

กลุมงบงานกิจการพลเรือนและการประชาสัมพนัธ 

 งบปฏิบัติการจิตวิทยา 

  - คาตอบแทน 

  - คาใชสอย 

- คาวัสดุ 

457,800 

 

92,000 

324,000 

41,800 

 



 

๓๐ 

รายการ งบประมาณ ป ๖๕ (บาท) 

คาใชจายประจำ กลุมงบงานบริการและสวัสดิการ 

งบกีฬาภายใน 

(งบยาเสพติด) 

- คาตอบแทน 

- คาใชสอย 

24,300 

3,000 

 

13,200 

8,100 

คาใชจายในการ

จัดกิจกรรม

เทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย 

คาใชจายในการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน

พระมหากษัตริย 

 - คาวัสดุ 

 

20,000 

 

20,000 

งานปองกันและ

แกไขปญหา

เอดส 

กลุมงบงานการแพทย 

- คาตอบแทน 

- คาใชสอย 

- คาวัสดุ 

7,800 

800 

5,000 

2,000 

งบครุภัณฑ กลุมงบงานสงกำลังและซอมบำรุงยุทโธปกรณ 

 (งบพัสดุประเภทใชคงรูปทดแทนสายชางอากาศ) 

- คาครุภัณฑ 

(งบพัสดุประเภทใชคงรูปนอกอัตรา สายชางอากาศ) 

- คาครุภัณฑ 

45,696,500 

 

45,497,300 

 

199,200 

คาท่ีดินและ

ส่ิงกอสราง 

กลุมงบงานกอสรางและสาธารณูปโภค 

 (งบส่ิงกอสรางและส่ิงอำนวยความสะดวกตาม

แผนการกอสรางประจำป ณ ท่ีต้ังดอนเมอืง) 

- คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 

19,831,700 

 

 

19,831,700 

 

 

 

 

 



 

๓๑ 

รายการ งบประมาณป ๖๕ (บาท) 

งบคลังใหญ กลุมงบงานโครงการเสริมสรางกำลังกองทัพ 

(งบวัสดุ ส.ส.ต.สายพลาธิการ) 

- คาวัสดุ 

(งบวัสดุ ส.ส.ต. สายเช้ือเพลิงและหลอล่ืน 

ประเภทเช้ือเพลิงภาคพื้น) 

- คาใชสอย 

- คาวัสดุ 

(งบวัสดุ ส.ส.ต. สายเช้ือเพลิงและหลอล่ืน

ประเภทเช้ือเพลิงภาคอากาศ) 

- คาวัสดุ 

(งบวัสดุส้ินเปลือง สายเช้ือเพลิงและหลอล่ืน) 

- คาวัสดุ 

(งบวัสดุหีบหอ สายเช้ือเพลิงและหลอล่ืน) 

- คาวัสดุ 

(งบซอมบำรุงสายชางอากาศ) 

  - คาใชสอย 

  - คาวัสดุ 

  (งบซอมบำรุงสายขนสง) 

  (งบซอมบำรุง สายเช้ือเพลิงและหลอล่ืน) 

  - คาใชสอย 

  - คาวัสดุ  

(งบซอมบำรุงสาย ชอ. ประเภทจัดหาโดยวิธี FMS) 

  - คาใชสอย 

  - คาวัสดุ 

  (งบซอมบำรุงรักษาอุโมงคลม) 

4,140,974,800 

 

499,000 

 

 

1,800,000 

325,128,678 

 

 

1,061,072,796 

 

2,843,930 

 

269,483 

 

2,022,330,742 

429,589,258 

100,000 

 

78,901,800 

2,939,113 

 

69,000,000 

143,000,000 

3,500,000 

 

 

 

 

 



 

๓๒ 

รายการ งบประมาณป ๖๕ (บาท) 

งบโครงการ กลุมงบงานโครงการเสริมสรางกำลังกองทัพ 

 (โครงการจัดหา ฮ.ขนาดกลางสำหรับคนหาและ

ชวยชีวิตในพื้นท่ีการรบ (ระยะท่ี ๔)) 

 (โครงการจัดหาเครื่องบินฝกทดแทน บ.ฝ.๑๙) 

 (โครงการจัดหาเครื่องบินฝกนักบินลำเลียงข้ันตน

ฝูงฝกข้ันปลาย) 

 (โครงการจัดหาระบบสำรวจภูมิประเทศดาน

ความมั่นคง) 

 (โครงการพัฒนาขีดความสามารถการปฏิบัติการ

ดวยอากาศยานไรคนขับของกองทัพอากาศ) 

 - คาวัสดุ 

 - คาครุภัณฑ 

 (คาใชจายดำเนินโครงการปรับปรุงขีด

ความสามารถ บ.จ.๗) 

 (โครงการปรับปรุงขีดความสามารถ บ.ข.๑๘ ข/ค 

(ระยะท่ี ๒)) 

 (โครงการปรับปรุงขีดความสามารถ บ.จธ.๒) 

 (โครงการจัดหาเครื่องบินฝกนักบินขับไลข้ันตน 

(ระยะท่ี ๓)) 

 (โครงการจัดหาเฮลิคอปเตอรฝกข้ันต้ัน) 

 (โครงการปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบิน

ลำเลียงแบบท่ี ๘ (C-130H)) 

4,618,345,570 

556,319,200 

 

1,700,887,000 

29,065,000 

 

87,974,600 

 

 

 

16,470 

398,300 

54,000,000 

 

102,330,100 

 

60,795,200 

1,026,940,800 

 

451,096,200 

548,522,700 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

๓๓ 

รายการ งบประมาณป ๖๕ (บาท) 

งบโครงการ กลุมงบงานโครงการปกติ 
 (คาใชจายบริหารโครงการปรับปรุงขีด
ความสามารถ บ.จ.๗) 

 (คาใชจายบริหารโครงการปรับปรุงขีด
ความสามารถเครื่องบินลำเลียง แบบท่ี ๘ (C-30H)) 
 - คาตอบแทน 
 - คาใชสอย 
(โครงการปรับปรุงขีดความสามารถ บ.ข.๑๘ ข/ค 
(ระยะท่ี ๒)) 
 (โครงการปรับปรุงขีดความสามารถ บ.จธ.๒) 
 (โครงการพัฒนาขีดความสามารถการสงกำลัง
บำรุงเครื่องบินขับไลอเนกประสงค บ.ข.๒๐/ก  
(บ.Gripen 39 C/D) ระยะท่ี ๑ (ชวงท่ี ๒)) 
 (โครงการพัฒนาขีดความสามารถการสงกำลัง
บำรุงเครื่องบินขับไลอเนกประสงค บ.ข.๒๐/ก  
(บ.Gripen 39 C/D) ระยะท่ี ๑ (ชวงท่ี ๒.๑)) 
 (คาใชจายในการพัฒนาการซอมเครื่องยนต
เครื่องบินขับไล/โจมตี) 
 - คาใชสอย 
 - คาวัสดุ 
 (คาใชจายในการพัฒนาการซอมเครื่องยนต
เครื่องบินฝกนักบินขับไลข้ันตนของ ทอ.) 
 (คาใชจายในการพัฒนาการการสงกำลังและซอม
บำรุงเครื่องยนตอากาศยานของ ทอ) 
 - คาใชสอย 
 - คาวัสดุ 
 (โครงการพัฒนาขีดความสามารถการซอมบำรุง
เครื่องยนตอากาศยานแบบกังหันใบพัด 
(Turboprop Engine)) 
 (โครงการพัฒนาขีดความสามารถการซอมใหญ 
Inlet Fan Module ของเครื่องยนต F100-PW-
220/220E ของกองทัพอากาศ) 

1,995,202,020 
1,849,000 

 
 
 

800,000 
448,900 

1,501,240 
 

1,147,980 
1,261,674,400 

 
 

379,155,000 
 
 
 
 

133,650,000 
165,757,000 

160,100 
 
 
 

19,610,000 
23,348,400 
3,100,000 

 
 

3,000,000 
 
 
 

 



 

๓๔ 

รายการ งบประมาณป ๖๕ (บาท) 

งบฝกศึกษา กลุมงบงานโครงการปกติ 

(งบฝกศึกษาอบรมใน รร.เหลา) 

(งบฝกอบรม สัมมนาหลักสูตรตาง ๆ) 

(งบการฝกงานในหนาท่ี) 

2,235,704 

1,702,944 

441,720 

91,040 

งบการแกไข

ปญหาความไม

สงบใน  

๓ จังหวัด

ชายแดนภาคใต 

คาใชจายในการจัดหายุทโธปกรณสนับสนนุใน

การปฏิบัติภารกิจ 

(งบแผนงานพิเศษในการปฏิบัติการตามแผนปองกัน

ประเทศและรักษาความมั่นคงภายใน) 

642,000 

 

642,000 

คาใชจายการ

ดำเนินการดาน

ส่ิงแวดลอมเพื่อ

ลดมลภาวะใน

หนวยงาน ทอ. 

โครงการพัฒนาศักยภาพดานการพัฒนาประเทศ

และการชวยเหลือประชาชน 

(โครงการพเิศษ) 

 - คาใชสอย 

 - คาวัสดุ 

 - คาครุภัณฑ 

530,300 

 

 

85,000 

12,000 

433,300 

คาใชจายการ

ดำเนินงานความ

รวมมือดาน

ความมั่นคงใน

กรอบอาเซียน 

การดำเนินงานความรวมมือดานความม่ันคงใน

กรอบอาเซียน 

งบอาเซียน 

516,770 

 

516,770 

 

รวมงบประมาณ ป ๖๔ 11,498,619,224 

  



 

๓๕ 

ผนวก ๔  การตรวจสอบความครบถวนของดำเนินการ  

ข้ันตอนการดำเนนิการ 
กำลัง

ดำเนินการ 

สำเร็จ

แลว 

บันทึกหลักฐานการ

ดำเนินการ 

- การนำแผนปฏิบัติราชการฯ ไปจัดทำคำของบประมาณ /   

- การสงแผนปฏิบัติราชการฯ ให ยก.ทอ., สพร.ทอ. /   

- การปรับแผนปฏิบัติราชการฯ หรือปรบัตัวช้ีวัดหลังจากหนวย

ไดรับงบประมาณ 

/   

- การนำแผนปฏิบัติราชการฯ ไปจัดทำคำรับรองการปฏิบัติ

ราชการของ ชอ. ประจำป ๖๕ 

/   

- การกำหนดผูรับผิดชอบแตละตัวช้ีวัดและแผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 

/   

- การส่ือสารแผนปฏิบัติราชการ ฯ สูบุคลากรในองคการ (ทุก

กลุม) 

/   

- ผูรับผิดชอบกำหนดแผนงาน/แนวทางการปฏิบัติงาน /   

-  กำหนดผูรับผิดชอบในการบริหารยุทธศาสตรของหนวยตาม

แผนปฏิบัติราชการฯ 

/   

- ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ ๖ เดือน /   

- ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการฯ  

รอบ ๑๒ เดือน 

/   

- บันทึกบทเรียนท่ีไดรับจากการจัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ /   

- นำบทเรียนท่ีไดรับไปจัดทำแผนปฏิบัติราชการฯ ฉบับตอไป /   

- การนำแผนปฏิบัติราชการฯ ไปจัดทำคำของบประมาณ /   

 

 
 

 

 

 

 

 



 

๓๖ 

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

 



 

๓๗ 

 
 
 
 



 

๓๘ 

ผนวก ๖  ผลการดำเนินงานดานการจัดการความรู (KM) (พ.ศ.๒๕๖๔) 

 



 

๓๙ 

 
 

ผลการดำเนินงานดานการจัดการความรู 

     ตามรายงานสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ นขต.ทอ. ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ.๒๕๖๕ ระดับความสำเร็จของนวัตกรรมของ ชอ. ท่ีเพิ่มประสิทธิภาพงานไดอยางสัมฤทธิ์ผล อยูในระดับ

คะแนน ๕ คือ จัดเก็บองคความรูในการสราง พัฒนา หรือผลิตนวัตกรรม 

 

 

 

 

 



 

๔๐ 

ผนวก ๗  ผลการดำเนินงานดานการบริหารความเสี่ยง (RM) (พ.ศ.๒๕๖๔) 

 
 



 

๔๑ 

 



 

๔๒ 

ผลการดำเนินงานดานการบริหารความเสี่ยง 
๑. จัดทำแผนบริหารความเส่ียงของ ชอ. และสงให  สพร.ทอ. และ สตน.ทอ.  

ตามแบบฟอรมและเวลาที่กำหนด 
๒. จัดทำทะเบียนความเส่ียงของสายวิทยาการชางอากาศ (แบบ RR) และจัดทำแผน

บริหารความเส่ียงตามจำพวกสายวิทยาการที่มีอยูในหนวยตามการระบุและวิเคราะหความเส่ียง, 
การประเมินผลการควบคุมและการจัดการความเส่ียง, แผนบริหารความเส่ียง, สรุปแผนบริหาร
ความเส่ียง และการติดตามผลการบริหารความเส่ียง 

 
  


