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แผนปฏิบัติราชการระยะ ๑ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕) 
ของ กองบิน ๕๖ 

ส่วนที่ ๑  บทสรุปผู้บริหาร 

 ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ก าหนดวิสัยทัศน์เป็นกองทัพอากาศ
ช้ันน าในภูมิภาค (One of the Best Air Forces in ASEAN) ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติท่ีให้ประเทศไทย 
มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว รวมถึงนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศประจ าปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ ได้วางทิศทางการด าเนินการในการเตรียมความพร้อมท้ังทางด้านมิติทางอากาศ 
มิติไซเบอร์ และมิติอวกาศไว้แล้วนั้น  

 กองบิน ๕๖ มีความต้ังใจอันแน่วแน่ในการด าเนินกลยุทธ์ท่ีมุ่งสู่วิสัยทัศน์ “ฐานบิน
ปฏิบัติการหน้าช้ันน าในภูมิภาค (One of The Best FOB in ASEAN)” ให้สอดคล้องตามนโยบาย 
ผู้บัญชาการทหารอากาศรวมถึงยุทธศาสตร์ของหน่วยเหนือขึ้นไปท่ีได้ก าหนดทิศทางไว้ อีกท้ัง ยังต้อง
พัฒนาขีดความสามารถก าลังพลให้มีความพร้อมในมิติทางอากาศ เพิ่มขีดความสามารถด้าน 
มิติไซเบอร์ และเตรียมก าลังพลให้มีความรู้ความเข้าใจในมิติอวกาศ รวมถึงการพัฒนาก าลังพล 
มีความเป็นอยู่ที่ดี มีสถานท่ีท่ีน่าอยู่อาศัยและสร้างความประทับใจกับผู้มาเยือน มีวัฒนธรรมองค์กร 
ท่ีดีพร้อม มุ่งเจริญต่อกัน ยึดหลักมนุษยธรรม โดยมุ่งหวังให้เป็นก าลังพลช้ันเยี่ยม (FirST Class) ท่ีท างาน
เป็นระบบอย่างชาญฉลาดตามค่านิยมหลัก “AIR 5S6T ” (New Version) มุ่งเน้นกระบวนงานทุกงาน 
ให้มีมาตรฐานเป็นสากล มีแผนงานท่ีเกิดจากการวางแผนอย่างเป็นรูปธรรม (Ends Ways Means)  
มีวงรอบการตัดสินใจท่ีรวดเร็ว (OODA-Loop) ท่ีตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงที 

 ท้ังนี้ กองบิน ๕๖ มีความต้องการอย่างแรงกล้าท่ีจะต้องเตรียมความพร้อมทุก ๆ ด้าน 
จะต้องมีบุคลากรท่ีเพียงพอ มีส่ิงอุปกรณ์ท่ีสมดุล มีสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเหมาะสม 
และมีขีดความสามารถในด้านต่าง ๆ ท่ีพร้อมในการปฏิบัติภารกิจได้อย่างชาญฉลาดและยั่งยืนด้วย
การเป็น “Sustainable Smart Forward Operating Base” เพื่อก้าวไปสู่ “ฐานบินปฏิบัติการหน้า
ช้ันน าในภูมิภาค (One of The Best FOB in ASEAN)” ได้ต่อไป 
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ส่วนที่ ๒ สาระส าคัญแผนปฏบิตัิราชการระยะ ๑ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕) 
 

๑. ภารกิจ (อ้างอิง พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒) 
 
กองบิน ๕๖ มีหน้าท่ี เตรียมและปฏิบัติการใช้ก าลัง ตามอ านาจหน้าท่ีของกองทัพอากาศ มีผู้บังคับการ      

กองบิน ๕๖ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 
 

 
๒. วิสัยทัศน์ 

 
ฐานบินปฏิบัติการหน้าช้ันน าในภูมิภาค (One of The Best FOB in ASEAN) 
 

      
๓. พันธกิจ (อ้างอิง ขอบเขต ความรับผิดชอบ และหน้าท่ีส าคัญ จากเอกสารการจัดส่วนราชการ

กองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒ (อัตรา ทอ.๕๒)) 
 

 กองบิน ๕๖ มีหน้าท่ี เตรียมและปฏิบัติการใช้ก าลัง  ตามอ านาจหน้าท่ีของกองทัพอากาศ  มีผู้บังคับการ 
กองบิน ๕๖ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ มีขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าท่ีท่ีส าคัญ คือ เตรียมก าลัง  
ให้พร้อม และสนับสนุนปฏิบัติการทางอากาศ และปฏิบัติการใช้ก าลังตามอ านาจหน้าท่ีของกองทัพอากาศ 
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๔. ค่านิยมหลัก“AIR 5S 6T”  

กองบิน ๕๖ ต้องเตรียมความพร้อมทุก ๆ ด้าน จะต้องมีบุคลากรท่ีเพียงพอ มีส่ิงอุปกรณ์ท่ีสมดุล  
มีสถานท่ีและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีเหมาะสม และมีขีดความสามารถในด้านต่าง ๆ ท่ีพร้อมในการปฏิบัติ
ภารกิจได้อย่างชาญฉลาดและยั่งยืนด้วยการเป็น “Sustainable Smart Forward Operating Base” เพื่อก้าวไปสู่ 
“ฐานบินปฏิบัติการหน้าช้ันน าในภูมิภาค (One of The Best FOB in ASEAN)” ได้ต่อไป 

“AIR” 

ค่านิยมหลัก นิยาม (Define) พฤติกรรมท่ีคาดหวัง (Behavior) 

Airmanship 

(ความเป็นทหารอากาศ) 

  การแสดงออกถึงความเป็นทหาร
อากาศท่ีมี ระ เบียบวินัย  รู้ห ลักการ 
ขั้นตอน และมีทักษะในการปฏิบัติงาน 
มีความเช่ียวชาญในงานท่ีรับผิดชอบ
อย่ า งมื ออา ชีพ  มี ความตระหนักรู้       
ในตนเอง สามารถตัดสินใจได้อย่าง
เหมาะสมภายใ ต้ความ เ ส่ียง ใน ทุก
สถานการณ์และสามารถท างานเป็นทีม
เพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน 

  ข้าราชการมีระเบียบวินัย มีทักษะใน
การปฏิบัติงาน มีความเช่ียวชาญในงาน   
ท่ีรับผิดชอบ มีความตระหนักรู้ในตนเอง
สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมภายใต้
ความเส่ียงในทุกสถานการณ์และสามารถ
ท างานเป็นทีมเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน 

Integrity and 
Allegiance 

(ความซื่อสัตย์และ
ความจงรักภักดี) 

  มีความยึดมั่นในระบบเกียรติศักด์ิ  มี
ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์ กล้ากระท าในส่ิงท่ี
ถูกต้อง มีคุณธรรมจริยธรรม มีความ
ซื่อตรง ด ารงไว้ซึ่งความยุติธรรมและมี
จรรยาบรรณในวิชาชีพพร้อมเปิดใจรับ
ความคิดเห็นของผู้อื่น 

  ข้าราชการมีความยึดมั่นในระบบเกียรติ
ศักด์ิ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ 
ศาสนาและพระมหากษัตริย์  กล้ากระท า
ในส่ิงท่ีถูกต้อง มีคุณธรรมจริยธรรม มี
ความซื่อตรงและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

Responsibility 

(ความรับผิดชอบ) 

  ความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์การ
สังคมและประเทศชาติ  เพื่อ ให้การ
ป ฏิ บั ติ ภ า ร กิ จ สั ม ฤ ทธิ์ ผ ล อ ย่ า ง มี
ประสิทธิภาพโดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง 

  ข้าราชการมีความรับผิดชอบต่อตนเอง, 
องค์การ, สังคมและประเทศชาติ 
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5S  เป็นขีดความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
 

ค่านิยมหลัก นิยาม (Define) พฤติกรรมท่ีคาดหวัง (Behavior) 

Service  
(จิตบริการ) 

  การบริการผู้ท่ีมาใช้บริการท้ังทางด้าน
ยุทธการ ด้านธุรการ และผู้มาเยือนท้ัง
ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ด้วย
ความจริงจังและจริงใจ 
 

ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน
ราชการ ต้องมีจิตบริการ พร้อมให้การ
สนับสนุน มีความยั่ งยืน  ฉลาด และ 
ยิ้มแย้มแจ่มใส ในการปฏิบั ติภารกิจ 
ทุกภารกิจ 

Support  
(พร้อมให้การ
สนับสนุน) 

  พ ร้ อ ม ใ ห้ ก า ร สนั บ ส นุ น ภ า ร กิ จ 
ทุกภารกิจท่ีได้รับมอบหมายตามการ
ติดต่อประสาน 
 

Sustainable  
(ความยั่งยืน) 

  ด ารงขีดความสามารถในการปฏิบัติ
ภารกิจได้ยาวนาน ด ารงอยู่ได้ด้วยตัวเอง 
พึ่งพาตัวเองได้มากท่ีสุด สามารถบริหาร
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า 
 

Smart  
(ฉลาด) 

  มีความสามารถทางสติปัญญา 
ความคิด สามารถคิดได้รวดเร็ว 
รอบคอบ และมีเหตุผล รวมท้ังมี
บุคลิกภาพดูดี สะอาดเรียบร้อย        
แบบมีสไตล์ 
 

Smile  
(ยิ้มแย้มแจ่มใส) 

  การมีไมตรีจิต และมีความยิ ้มแย้ม
แจ่มใสต่อผู้คนรอบข้าง รวมถึงจิตใจท่ี
กล้าแข็ง ยิ้มได้แม้ภัยมา  
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6T  เป็นลักษณะเฉพาะตัวที่ควรน ามาใช้เพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการปฏบิัติ 
 

ค่านิยมหลัก นิยาม (Define) พฤติกรรมท่ีคาดหวัง (Behavior) 

Team  
(ท างานเปน็ทีม) 

รู้จักการท างานร่วมกัน รู้และท าหน้าท่ี
ตนเอง รวมตัวกันเป็นทีมงานท่ีเข้มแข็ง 
 

ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน
ราชการมีการท างานเป็นทีมมีกลยุทธ์  
ทันต่อเวลา ใช้ความคิดท่ีสร้างสรรค์ ดูแล
ใส่ใจกันและกัน และให้ความร่วมมือกัน
ในทุก ๆ หมู่เหล่า 

Tactics  
(มีกลยุทธ์) 

ท างานอย่างมีแบบแผน มีการวางแผน
ล่วงหน้ า  มี กระบวนการ ค านึ งถึ ง
ผลกระทบ และรู้จักใช้เครื่องมือท่ีเหมาะ
กั บ ง า น  เ พื่ อ ใ ห้ บ ร ร ลุ เ ป้ า ห ม า ย
ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
 

Time  
(ทันต่อเวลา) 

มีความรับผิดชอบในการท างานให้ทัน
ตามกรอบเวลาท่ีวางไว้ และตรงต่อเวลา 
ท่ีนัดหมาย 
 

Think  
(คิดสร้างสรรค)์ 

ใช้ความคิดท่ีสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็น
ระบบ พร้ อมรับการ เป ล่ียนแปลง 
ไปในหนทางท่ีดีกว่าเสมอ 
 

Take care  
(ดูแลใสใ่จ) 

ดูแลเอาใจใส่คนรอบข้าง เพื่อนร่วมงาน 
รวมถึงเพื่ อนมนุษย์  เป็นไปด้วยหลัก
มนุษยธรรม 
 

Together  
(ร่วมมือกัน) 

ให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน ช่วยเหลือ
ซึ ่งก ันและก ัน  มุ ่ง เจร ิญต ่อก ัน  เป็น
พันธมิตรกันกับทุกหมู่เหล่า 
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๕. สถานการณ์ปัจจุบัน 

กองบิน ๕๖ มีขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าท่ีท่ีส าคัญ คือ เตรียมก าลังให้พร้อมและสนับสนุน
ปฏิบัติการทางอากาศและปฏิบัติการใช้ก าลังโดยใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง รวมถึงการใช้ก าลังทหารในภารกิจ 
ท่ีมิใช่การรบ อาทิ การพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือและการบรรเทาสาธารณภัยให้กับประชาชนรอบท่ีต้ัง     
ตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)  

การมีท่ีต้ังอยู่ในพื้นท่ีจังหวัดท่ีติดกับ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จึงมีความเกี่ยวข้องท้ังทางตรงและ
ทางอ้อมท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยในการป้องกันท่ีต้ัง ซึ่งในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนใต้ยังมีสถานการณ์
การก่อความไม่สงบอยู่อย่างต่อเนื่อง อีกท้ังทิศทางการแก้ปัญหาของรัฐบาลอาจจะมีแนวโน้มในการใช้ก าลัง
ประจ าถิ่นในอนาคตอันใกล้ การเข้าถึงข้อมูลผ่านส่ือได้อย่างรวดเร็ว การพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมีนัยส าคัญ    
ต่อการด ารงชีวิต ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงการใช้อากาศยานไร้คนขับอย่างผิดกฎหมาย ส่งผล  
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงในการด ารงชีวิตอันน าไปสู่การเปล่ียนแปลงภัยคุกคามในรูปแบบท่ีอาจจะไม่เคย  
เกิดขึ้นมาก่อน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ (COVID-19) เข้าสู่ชุมชนท้องถิ่น โดยท่ัว ก่อให้เกิด
ฐานวิถีชีวิตใหม่ การมีแนวเขตท่ีติดกับชุมชุนในพื้นท่ี มีท้ังการค้ายาเสพติดในชุมชน การมีเส้นทางหลักท่ีมีการ
ล าเลียงสินค้ากับเพื่อนบ้าน มีตลาดชุมชนในเขตพื้นท่ีราชพัสดุท่ีกองบิน ๕๖ ดูแลรับผิดชอบในนาม
กองทัพอากาศ ในอนาคตอาจจะมีผลกระทบต่อการใช้แนวเขตท่ีติดต่อกัน ท้ังการก าจัดขยะมูลฝอย รวมท้ังการ
บริหารจัดการน้ าท่ีต้องบริหารจัดการร่วมกับชุมชนใกล้เคียงท่ีดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่อาจจะก่อให้เกิด
ปัญหาท่ีลุกลามบานปลายได้ในอนาคต 

ความท้าทายนอกจากท่ีกล่าวมาข้างต้นประกอบกับเทคโนโลยีท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว  และ
ซับซ้อนนั้น กองบิน ๕๖ จะต้องมีก าลังพลท่ีมีสมรรถนะ ยุทโธปกรณ์ท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ ยุทธวิธีและ
ทักษะในการใช้งาน การด าเนินการด้านการส่งก าลังบ ารุงและระบบสนับสนุนท่ีพร้อม ควบคู่กับพัฒนา  
ขีดความสามารถการปฏิบัติการในมิติทางอากาศ การเพิ่มขีดความสามารถด้านมิติไซเบอร์ และเตรียมก าลังพล
ให้มีความรู้ความเข้าใจในมิติอวกาศ เพื่อก้าวสู่การเป็นสนามบินหน้าช้ันน าในภูมิภาค ให้เป็นไปทีละขั้นตอน
ตามท่ีได้ไว้วางแผนไว้ 

ผู้รับบริการ (C: CUSTOMER) 
จากยุทธศาสตร์ของกองทัพอากาศ ๒๐ ปี ท่ียังคงด ารงเป้าหมายท่ีพัฒนาสู่ “กองทัพอากาศช้ันน าใน

ภูมิภาค (One of the Best Air Forces in ASEAN)” โดยสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและแนวคิดการ
ปฏิบัติการท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง  (NCO) ในการปฏิบัติการรบและการปฏิบัติการท่ีมิใช่การรบ เพื่อ
ตอบสนองต่อภัยคุกคามในทุกรูปแบบ ได้อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองให้มากท่ีสุดนั้น 
กองบิน ๕๖ จึงมีแผนการพัฒนาปรับปรุงฐานบินให้เป็นฐานปฏิบัติการท่ีมีความพร้อม โดยการจัดหาส่ิงอ านวย
ความสะดวกหลักต่าง ๆ ในการใช้ก าลังให้ครอบคลุมถึงองค์ประกอบในทุก ๆ มิติ ได้แก่ Air domain, Space 
domain และ Cyber domain ท่ีจะรองรับการเป็นฐานบินปฏิบัติการท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCAB)    
เพื่อมุ่งไปสู่ฐานบินปฏิบัติการหน้าช้ันน าในภูมิภาค (One of The Best FOB in ASEAN) และสามารถ
ตอบสนองต่อภารกิจท่ีกองทัพอากาศก าหนด รวมถึงภารกิจท่ีมิใช่การรบ อาทิเช่น การพัฒนาประเทศ       
การช่วยเหลือประชาชน การเพิ่มความรักความสามัคคีของคนในชาติ ปลูกจิตส านึกในการเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ และการบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติท่ีมีแนวโน้มเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น  

 



๙ 

การเมือง (P: Political) 
ปัจจุบันนโยบายของรัฐบาลและของกองทัพอากาศ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ส่งเสริมให้มีการพัฒนา

และใช้เทคโนโลยีดิจิตอลท่ีทันสมัย รวมถึงมุ่งเน้นเรื่องความปรองดองของคนในชาติ การเคารพและเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ รวมท้ังการช่วยเหลือประชาชน และการบรรเทาสาธารณภัยท่ีเกิดจากภัยธรรมชาติ   

เศรษฐกิจ (E: Economic) 
ในงบประมาณรายจ่ายประจ าปี ๒๕๖๕ กองบิน ๕๖ ได้รับจัดสรรด้านงบประมาณโครงการปรับปรุงและ

พัฒนาหน่วยเพื่อรองรับยุทธศาสตร์ ทอ. ๒๐ ปี เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม  
สังคม (S: Social) 
กองบิน ๕๖ ได้ด าเนินการสร้างเครือข่ายประชาชนรอบท่ีต้ังกองบิน ๕๖ เพื่อคอยสอดส่องดูแลภัย

คุกคามท่ีอาจจะเกิดขึ้นกับกองบิน ๕๖ ได้ โดยในปัจจุบันพบเพียงปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด ซึ่งใน
พื้นท่ีจังหวัดสงขลาและพื้นท่ี จชต.ยังคงมีแนวโน้มของการแพร่ระบาดท่ีมากขึ้น เนื่องจากเป็นเส้นทางในการ
ล าเลียงผ่านไปยังประเทศเพื่อนบ้าน อีกท้ังขบวนการค้ายาเสพติดมีการสร้างเครือข่ายและปรับเปล่ียนวิธีการ
อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปราม แต่ท้ังนี้กองบิน ๕๖ มีการป้องกันและปราบปราม
อย่างเข้มงวด รวมท้ังได้ด าเนินการตามมาตรการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้ภัยคุกคามนี้เข้ามาในพื้นท่ี
กองบิน ๕๖ 

เทคโนโลยี (T: Technological) 
ปัจจุบันเทคโนโลยีมีบทบาทส าคัญและมีส่วนสนับสนุนต่อการพัฒนาประเทศ กองบิน ๕๖ ก็เป็น

หน่วยงานท่ีต้องพึ่ งพาอาศัยเทคโนโลยี ท่ีมีความทันสมัย เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อยุทธศาสตร์               
ของกองทัพอากาศได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เนื่องจากกองบิน ๕๖ ยังไม่สามารถพัฒนาเทคโนโลยีเป็นของ
ตนเองได้ จึงจ าเป็นต้องจัดหาจากท่ีอื่น ซึ่งเป็นข้อจ ากัดในการใช้เทคโนโลยีภายใต้งบประมาณท่ีได้รับ        
อย่างจ ากัด ท้ังนี้พบว่าในอนาคตภัยคุกคามจากเทคโนโลยีมีแนวโน้มจะทวีความรุนแรงมากขึ้น และการระวัง
ป้องกันการถูกโจมตีก็กระท าได้ยากเช่นกัน ดังนั้นกองบิน ๕๖ จึงต้องปรับเปล่ียนเทคโนโลยีให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
อีกท้ังต้องเตรียมการเพื่อก าหนดมาตรการพิเศษท่ีสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างฉับไว ทันต่อ
ปัญหาภัยคุกคามจากเทคโนโลยีท่ีอาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะส่ิงท่ีอาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติ 

๖. ประเด็นกลยุทธ์   
 การถ่ายทอดจากยุทธศาสตร์ ทอ. ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - พ.ศ.๒๕๘๐) ซึ่งให้ความส าคัญกับการพัฒนา
กองทัพอากาศในทุกด้านอย่างเป็นระบบ สู่แผนปฏิบัติราชการ บน.๕๖ ดังนี้  
 ๖.๑ กลยุทธ์ใน “ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ พิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์”  
  ๖.๑.๑ กลยุทธ์ที่ ๑.๑ ถวายความปลอดภัย 
   วัตถุประสงค์ เพื่อถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์ 
  ๖.๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๑.๒ เทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ 
   วัตถุประสงค์ เพื่อเทิดทูนและป้องกันมิให้มีการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ 
และเพื่อให้ก าลังพลกองทัพอากาศ ครอบครัว และประชาชน มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
 ๖.๒ กลยุทธ์ใน “ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ เสริมสร้างสมรรถนะและความพร้อมในการป้องกัน
ประเทศ”  
  ๖.๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๒.๑ เสริมสร้างขีดความสามารถการบัญชาการและควบคุม (Command and 
Control) 



๑๐ 

   วัตถุประสงค์ การบัญชาการและควบคุมท่ีสามารถเช่ือมโยงและบูรณาการข้อมูลอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย เพื่อการหยั่งรู้สถานการณ์แบบเบ็ดเสร็จ (Total Situation Awareness) อันจะเป็น
เครื่องมือส าหรับผู้บังคับบัญชาในการวางแผน อ านวยการ ควบคุม และบังคับบัญชาการใช้ก าลังทางอากาศ    
ในการปฏิบัติการรบและการปฏิบัติการท่ีมิใช่การรบ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่การบัญชาการและ
ควบคุมแบบ Multi-Node Redundancy หมายถึง หน่วยบัญชาการและควบคุมสามารถเคล่ือนท่ีเปล่ียนต าแหน่ง
ท่ีต้ังไปยังพื้นท่ีอื่น ๆ ซึ่งมีระบบเครือข่ายรองรับและสามารถปฏิบัติภารกิจการ บัญชาการและควบคุมทดแทน
หน่วยบัญชาการและควบคุมหลักได้โดยสมบูรณ์    
  ๖.๒.๒ กลยุทธ์ที ่๒.๒ เสริมสร้างขีดความสามารถระบบตรวจจับ (Sensor) 
   วัตถุประสงค์ ระบบตรวจจับท่ีมีคุณภาพและจ านวนท่ีเหมาะสม เพียงพอ และมีระบบส ารอง
เพื่อใช้งานทดแทนกันได้ มีขีดความสามารถในการแสวงหาข้อมูลในทุกความต้องการ  เพื่อให้ได้รับข้อมูล       
ในรูปแบบดิจิตอลท่ีมีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา อีกท้ังสามารถบูรณาการข้อมูลท้ังหมดให้อยู่           
ในรูปแบบข้อมูลท่ีชาญฉลาด (Smart Information) รวมท้ังกระบวนการ (Process) ในการผลิตข้อมูลให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติการรบและการปฏิบัติการท่ีมิใช่การรบ ท้ังนี้ ต้องสามารถ
รองรับการปฏิบัติการร่วมกับระบบตรวจจับ (Sensor) ของกองบัญชาการกองทัพไทย เหล่าทัพ และหน่วยงาน
อื่นท่ีเกี่ยวข้องภายใต้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของกองทัพอากาศ 
  ๖.๒.๓ กลยุทธ์ที่ ๒.๓ เสริมสร้างขีดความสามารถผู้ปฏิบัติ/หน่วยปฏิบัติ (Shooter) 
   วัตถุประสงค์ ผู้ปฏิบั ติ/หน่วยปฏิบัติ ท่ีมี  ความชาญฉลาด (Smart Platform)            
มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการรบและการปฏิบัติการท่ีมิใช่การรบ โดยใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย เพื่อให้มี
อ านาจการท าลาย (Fire Power) มีความแม่นย า (Precision) มีความสามารถในการปฏิบัติภารกิจ            
จากระยะไกล (Stand-off) และ/หรือเกินระยะสายตา (Beyond Visual Range) และมีระบบป้องกันตนเอง 
รวมท้ังรองรับการใช้งานอาวุธสมรรถนะสูงท่ีทันสมัย  โดยต้องสามารถบูรณาการและเช่ือมโยงเข้าสู่การ
ปฏิบัติการท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO)   
  ๖.๒.๔ กลยุทธ์ที่ ๒.๔ เสริมสร้างขีดความสามารถเครือข่าย (Network) 
   วัตถุประสงค์ เครือข่าย (Network) ท่ีมีขีดความสามารถในการเช่ือมโยงทุกเครือข่ายหลัก
ของกองทัพอากาศ ท้ังเครือข่ายด้านการรบ (Combat Network) และด้านสนับสนุนการรบ (Support 
Network) โดยทุกเครือข่ายต้องมีความแข็งแกร่ง (Robustness) ความเสถียร (Stability) ความเพียงพอต่อ
ความต้องการ (Sufficiency) ความเช่ือถือได้ (Reliability) ความรวดเร็ว (Speed) ความปลอดภัย (Security) 
และความทันสมัย (Update) โดยครอบคลุมพื้นท่ีปฏิบัติการ รองรับการพัฒนาการบัญชาและควบคุมแบบ 
Multi-Node Redundancy รวมท้ังการบูรณาการระบบตรวจจับและระบบป้องกันทางอากาศกับการบัญชาการ
และควบคุม และสามารถเช่ือมโยงกับระบบเช่ือมโยงข้อมูลทางยุทธวิธีที่มีมาตรฐานสากล และสามารถเช่ือมโยง
ยุทโธปกรณ์หลักของกองทัพอากาศได้ทุกประเภท รวมถึงสามารถเช่ือมโยงกับหน่วยนอกกองทัพอากาศ      
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการร่วมของกองทัพอากาศ 
  ๖.๒.๕ กลยุทธ์ที่ ๒.๕ เสริมสร้างขีดความสามารถการสนับสนุนและบริการ (Support and 
Service) 
    วัตถุประสงค์ ระบบส่งก าลังบ ารุงและระบบคลังท่ีมีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานสากล
เพื่อด ารงขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจและสนับสนุนการปฏิบัติการท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางของ
กองทัพอากาศอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ 



๑๑ 

  ๖.๒.๖ กลยุทธ์ที่ ๒.๖ เสริมสร้างขีดความสามารถบุคลากรและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
(Human and Behavior) 
   วัตถุประสงค์ บุคลากรในส่วนก าลังรบ (War Fighter) ของกองทัพอากาศมีสมรรถนะ
และขีดความสามารถในลักษณะ Cross-Functional และ Multi-Disciplined โดยต้องมีความเข้าใจพื้นฐาน 
ความเช่ียวชาญ และความพร้อมในการปฏิบัติการ ตลอดจนมีพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Behavior) ท่ีเหมาะสม
สอดคล้องกับแนวความคิดการปฏิบัติการท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) ของกองทัพอากาศ    
  ๖.๒.๗ กลยุทธ์ที ่๒.๗ พัฒนาขีดความสามารถด้านสงครามไซเบอร์ 
    วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านสงครามไซเบอร์ของกองทัพอากาศ    
โดยพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บุคลากร และองค์ความรู้ เพื่อป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์  และใช้ประโยชน์  
จากการปฏิบัติการทางไซเบอร์ในการขยายขีดความสามารถการปฏิบัติการทางทหาร รวมท้ังการเตรียม        
ความพร้อมในการปฏิบัติการเชิงรุก และแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภายในประเทศเพื่อป้องกันภัยคุกคาม
ทางไซเบอร์ 
  ๖.๒.๘ กลยุทธ์ที่ ๒.๘ พัฒนาขีดความสามารถด้านกิจการอวกาศ 
   วัตถุประสงค์ เพื่อริเริ่มและวางรากฐานการปฏิบัติการด้านกิจการอวกาศ ในการ
สังเกตการณ์ห้วงอวกาศ การตรวจการณ์จากอวกาศ และการส่ือสารและโทรคมนาคม ด้วยระบบดาวเทียม        
ในอวกาศสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ เพื่อพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติ ในอวกาศ ตลอดจนการร่วมเป็น
เครือข่ายสังเกตการณ์อวกาศกับนานาชาติ เพื่อยกระดับ ศักยภาพด้านอวกาศของประเทศ    
  ๖.๒.๙ กลยุทธ์ที่ ๒.๙ เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการข่าวและความร่วมมือ ด้านความมั่นคง 
   วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานการด้านการข่าวกรองและการต่อต้านข่าวกรอง  
ให้สามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าได้อย่าง ครบถ้วน ถูกต้อง ปลอดภัย และทันต่อสถานการณ์ ตรงตามความ
ต้องการของผู้ใช้ และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหารท่ีดีระหว่างกองทัพอากาศไทย กับกองทัพอากาศ
ประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศ 
  ๖.๒.๑๐  กลยุทธ์ที่ ๒.๑๐ เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการยุทธ    
    วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการยุทธในมิติต่าง ๆ ท่ีมี        
ความจ าเป็น รวมท้ัง พัฒนาระบบบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อขับเคล่ือนและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ 
กองทัพอากาศ 
  ๖.๒.๑๑  กลยุทธ์ที่ ๒.๑๑ พัฒนาขีดความสามารถการส่งก าลังบ ารุง    
    วัตถุประสงค์  เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถการส่งก าลังบ ารุงให้สามารถรองรับ  
การปฏิบัติภารกิจของกองทัพอากาศ 
  ๖.๒.๑๒  กลยุทธ์ที่ ๒.๑๒ ปฏิบัติการกิจการพลเรือน      
    วัตถุประสงค์  เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์เชิงรุก สร้างความเช่ือมั่นและศรัทธาของ
ประชาชน ต่อกองทัพอากาศ และเป็นปัจจัยทวีก าลังในการด าเนินงานด้านกิจการพลเรือนเพื่อความมั่นคง ของชาติ
ในทุก ๆ ด้าน 
  ๖.๒.๑๓  กลยุทธ์ที่ ๒.๑๓ พัฒนาสมรรถนะและคุณภาพชีวิตของก าลังพล   
    วัตถุประสงค์  เพื่อพัฒนาสมรรถนะก าลังพลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ  
มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจและสนับสนุนการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ของ
กองทัพอากาศ รวมท้ังการพัฒนาคุณภาพชีวิตของก าลังพลและครอบครัวให้มีความมั่นคง และยั่งยืนบนพื้นฐาน
ของเศรษฐกิจพอเพียง 



๑๒ 

  ๖.๒.๑๔  กลยุทธ์ที่ ๒.๑๔ เสริมสร้างกองทัพอากาศให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้  
    วัตถุประสงค์  เพื่อให้กองทัพอากาศเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน 
พร้อมมุ่งสู่สังคมฐานความรู้ (Knowledge Based Society) 
  ๖.๒.๑๕  กลยุทธ์ที่ ๒.๑๕ วิจัยและพัฒนานวัตกรรมก าลังทางอากาศ   
    วัตถุประสงค์  เพื่อสร้างนวัตกรรมก าลังทางอากาศให้สามารถสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจหลักของกองทัพอากาศ (Core Functions) 
  ๖.๒.๑๖  กลยุทธ์ที่ ๒.๑๖ พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร  
    วัตถุประสงค์  พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร กระบวนการท างาน 
บุคลากร และหน่วยงานของกองทัพอากาศ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ปลอดภัย และ
ทันต่อสถานการณ์ 
 ๖.๓ กลยุทธ์ใน “ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ รักษาความมั่นคงของรัฐ”  
  ๖.๓.๑ กลยุทธ์ที่ ๓.๑ ปฏิบัติภารกิจตามนโยบาย/สถานการณ์ 
   วัตถุประสงค์ เพื่อปฏิบัติภารกิจและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงของรัฐ 
โดยใช้ศักยภาพและขีดความสามารถของกองทัพอากาศในทุกด้าน    
 ๖.๔ กลยุทธ์ใน “ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ รักษาผลประโยชน์แห่งชาติ”  
  ๖.๔.๑ กลยุทธ์ที่ ๔.๑ ปฏิบัติภารกิจเพื่อสนับสนุนการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ 
   วัตถุประสงค์ เพื่อปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ อันน ามา    
ซึ่งเกียรติภูมิและศักดิ์ศรีของกองทัพอากาศ 
  ๖.๔.๒ กลยุทธ์ที่ ๔.๒ พัฒนาความสัมพันธ์และความร่วมมือในประชาคมอาเซียน  
   วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความพร้อมของกองทัพอากาศในการ
เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือในประชาคมอาเซียน 
  ๖.๔.๓ กลยุทธ์ที่ ๔.๓ บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน   
   วัตถุประสงค์ เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ/เอกชนในการสนับสนุน 
การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ 
 ๖.๕ กลยุทธ์ใน “ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ สนับสนุนการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ   
ของรัฐบาล”  
  ๖.๕.๑ กลยุทธ์ที่ ๕.๑ ปฏิบัติภารกิจตามท่ีได้รับมอบหมาย 
   วัตถุประสงค์ เพื่อปฏิบัติภารกิจการแก้ไขปัญหาสังคมและการพัฒนาประเทศตามท่ี
ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๖.๖ ประเด็นกลยุทธ์   
  ๖.๖.๑ ST1 การพัฒนาก าลังพลให้มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการอากาศยาน ท่ีมาวาง
ก าลัง ได้ตามมาตรฐานท่ีกองทัพอากาศก าหนด 
  ๖.๖.๒ ST2 การด าเนินการและพัฒนางานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์เพื่อ
เสริมสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาของประชาชนต่อกองทัพอากาศ 
   ๖.๖.๓ ST3 การสร้างและพัฒนาสมรรถนะก าลังพลสู่ความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติภารกิจมี
มาตรฐานในการปฏิบัติงาน มุ่งเน้นพัฒนาทักษะการส่ือสารด้วยภาษาสากล และความสามารถในการใช้
เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
 



๑๓ 

๗. เป้าประสงค์  
 ๗.๑ มุมมองด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
  ๗.๑.๑ SP1 อากาศยานท่ีมาวางก าลังได้รับการบริการ ตามมาตรฐานท่ีกองทัพอากาศก าหนด 
  ๗.๑.๒ SP2 ประชาชนและหน่วยงานรอบท่ีต้ัง  บน.๕๖ มีความเช่ือมั่นและศรัทธา ต่อ
กองทัพอากาศ  
 ๗.๒   มุมมองด้านกระบวนการ  
  ๗.๒.๑ IP1 การให้การสนับสนุนอากาศยานท่ีมาวางก าลัง 
  ๗.๒.๒ IP2 การพัฒนาปรับปรุงฐานบิน  
(อ้างอิง แผนแม่บทด้านส่งก าลังบ ารุง  กลยุทธ์ที่ ๒.๔ กลยุทธ์ย่อย ข้อ ๕ โครงการ ปรับปรุงกองบิน ๕๖) 
  ๗.๒.๓ IP3 การช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ   
 ๗.๓   มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
  ๗.๓.๑ LP1 การฝึก อบรมของ จนท.บริการอากาศยาน 
  ๗.๓.๒ LP2 การเสริมสร้างองค์กรให้ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ผ่านการบริหารจัดการความรู้ (KM) 
  ๗.๓.๓ LP3 การพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของก าลังพล 
 



๑๔ 

๘.  แผนที่กลยุทธ์ กองบิน ๕๖ (บน.๕๖) 
    วิสัยทัศน์  ฐานบินปฏิบัติการหน้าช้ันน าในภูมิภาค (One of The Best FOB in ASEAN)  คือเป็นฐานบินปฏิบัติการหน้า ท่ีมีขีดความสามารถในทุกมิติอยู่ในระดับ    
แนวหน้าของภูมิภาคอาเซียน บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง  

 



๑๕ 

 ๙.  ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม  
 ๙.๑   มุมมองด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  
(หน่วยนับ) 

ข้อมูลปัจจุบัน 
(Baseline) 

แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

SP1 อากาศยานท่ีมาวาง
ก า ลังไ ด้รับการบริการ
อย่างมีมาตรฐานตามท่ี
กองทัพอากาศก าหนด 

อ า ก า ศย า น ท่ี ม า ว า ง ก า ลั ง
สามารถปฏิบัติภารกิจได้ 

สามารถปฏิบัติ 
ภารกิจได้ 

- - การฝึกอบรม จนท.สนับสนุนการบิน 
- การเตรียมความพร้อมส าหรับการ
บริการอากาศยาน 

-  

ร้อยละความพึงพอใจของหน่วย
ท่ีมีอากาศยานสมรรถนะสูงตาม
แผนป้องกันประเทศท่ีมาวาง
ก าลัง ณ บน.๕๖ 

๙๐% - - การบริการอากาศยาน สมรรถนะสูง
และอากาศยานท่ีบรรจุตามแผนป้องกัน
ประเทศท่ีมาวางก าลังหรือมาใช้ลานจอด 
บน.๕๖ 

-  

ร้อยละความพึงพอใจของหน่วย
ท่ีมีอากาศยานท่ีมาปฏิบัติภารกิจ
สนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ณ บน.๕๖ 

๙๐% - - การบริการอากาศยานท่ีมาปฏิบัติ
ภารกิจสนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัด
ชายแดนภาคใต้หรือมาใช้ลานจอด  
บน.๕๖ 

-  

SP2 ประชาชนและ
หน่วยงานรอบท่ีต้ังให้การ
สนับสนุนมีความเช่ือมั่น
และศรัทธา 

ร้ อ ย ละ คว ามพึ ง พ อ ใ จข อ ง
ประชาชนจากการออก ปจว.
รอบท่ีต้ัง 

๙๐% - - การออก ปจว.รอบท่ีต้ัง บน.๕๖  
จ านวน ๔ ครั้ง/ป ี

๑๖๐,๐๐๐  

 
 
 
 
 



๑๖ 

๙.๒   มุมมองด้านกระบวนการ   

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

ข้อมูลปัจจุบัน 
(Baseline) 

แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

IP1 การให้การสนับสนุน
อากาศยาน ท่ีมาวางก าลัง 

ร้อยละของการสนับสนุน
อากาศยาน ทอ.ท่ีมาวาง
ก าลัง 

๘๐% - - การบริการอากาศยาน ทอ.ท่ีมาวาง
ก าลังหรือมาใช้ลานจอด บน.๕๖ 
- ฝึกบินกลางคืน  
- การฝึกอบรมและทบทวนการสนับสนุน
การบินของก าลังพล ฝูง.๕๖๑ ฯ (จนท.
ฐานบินปฏิบัติการหน้า) 

 
 

๓๔๐,๐๐๐ 
๕๙๔,๐๐๐ 

 

ระดับความส าเร็จในการ
ฝึกอบรมและทบทวนการ
ส นั บ ส นุ น ก า ร บิ น ข อ ง     
ก าลังพล ฝูง.๕๖๑ ฯ 

ระดับ ๓ - 

IP2 การพัฒนาปรับปรุง   
ฐานบิน 

ร้อยละของความส าเร็จของ
แ ผ น ง า น / โ ค ร ง ก า ร ท่ี
ด าเนินการ 

๙๐% - - โครงการตามท่ีได้รับอนุมัติ 
  (ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) 

๒๑,๔๐๐,๐๐๐  

IP3 การสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศและการช่วยเหลือ
ประชาชน 

ร้ อ ย ล ะ ค ว า ม ส า เ ร็ จ ท่ี
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีในการ
ส นั บ ส นุ น ก า ร พั ฒ น า
ประเทศและการช่วยเหลือ
ประชาชนได้ตามการร้องขอ 
 

๘๐% - - การปฏิบัติหน้าท่ีในการสนับสนุนการ
พัฒนาประ เทศและการ ช่วย เห ลือ
ประชาชน (ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและ
ช่วยเหลือประชาชน) 

๙๐,๐๐๐ 
 

 

 
 
 
 
 



๑๗ 

 ๙.๓   มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

ข้อมูลปัจจุบัน 
(Baseline) 

แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมายเหตุ 

LP1 การฝึกอบรมของ จนท. 
บริการอากาศยาน 

ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับ
การฝึกทบทวนความรู้ความ
ช านาญด้านการบิน 

๙๕% - - การอบรมภาควิชาการของ จนท.
สนับสนุนการบิน 
- การฝึกศึกษาของ จนท.สนับสนุน   
การบินตามหลักสูตร 

-  

LP2 การเสริมสร้างองค์การ
ให้ ไ ป สู่ อ ง ค์ก าร แห่ ง ก า ร
เรียนรู้ผ่านการบริหารจัดการ 
ความรู้ 
 

ร ะ ดั บ ค ว าม ส า เ ร็ จ ข อ ง
กระบวนการ จัดท าก าร
บริหารจัดการความรู้(KM) 

ระดับ ๓ - - กิจกรรมการจัดท าการบริหารจัดการ
ความรู้ (KM) 

-  

LP3 การพัฒนาภาษาอังกฤษ
ของก าลังพล 

คะแนนเฉล่ียการทดสอบ
ค ว า ม รู้ ค ว า ม เ ข้ า ใ จ
ภาษาอังกฤษ 

คะแนนเฉล่ีย
ปี ๖๒, ๖๓ 
และ ๖๔ 

- - การพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ของข้าราชการ บน.๕๖ 
- คะแนนเฉล่ียการทดสอบความรู้ความ
เข้าใจภาษาอังกฤษ 
 

-  

 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 ๙.๔   งานประจ าอื่น ๆ  

วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
(หน่วยนับ) 

ข้อมูล
ปัจจุบัน 

(Baseline) 
แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม 

งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

R1 การถวายความปลอดภัย 
 

ความพร้อมในการถวายความ
ปลอดภัย 

๕ 
(ส าเร็จ) 

- - การถวายความปลอดภัย ณ สนามบิน
หาดใหญ่ และการถวายการบริการ 
การบิน ณ สนามบินตรัง และนราธิวาส 

-  

R2 การรักษาความมั่นคงและ
ความปลอดภัยท่ีต้ัง 

ร้อยละของคะแนนจากการ
ประเมินการทดสอบความ
พร้อมรบและทดสอบแผน
ป้องกันท่ีต้ังของ บน.๕๖ 

๙๐% - - การปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัย
ท่ีต้ังรวมถึงการฝึกซ้อมการปฏิบัติ 
- การฝึกทางยุทธวิธีภาคพื้น 
- งบเผชิญเหตุ 
- ศูนย์ส่ังการภาคพื้น 

 
 

๑๙๐,๑๖๐ 
๒,๐๐๐,๒๐๐ 
๒๕๑,๙๐๐ 

 

R3 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน
และปรามปรามยาเสพติด 
บน.๕๖ 

ร้อยละความพึงใจการบริหาร
จัดการเรื่อง 
ยาเสพติดของหน่วย 

๗๕% - - โครงการตามยุทธศาสตร์ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด บน.๕๖, บ าบัดยาเสพติด 

๓๒๑,๖๐๐  

R4 แผนงานรองเสริมสร้าง
ศักยภาพการป้องกันประเทศ 

ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนงาน 

๙๐% - - ตามแผนงาน (ค่าใช้จ่ายประจ าและค่าบริการ
สุขภาพ) 

๓๓,๓๑๙,๕๐๐ 
๘๕๕,๙๒๕ 

 

R5 แผนงานพัฒนาขีด
ความสามารถของกองทัพ 

ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนงานพัฒนา
ขีดความสามารถของกองทัพ 

๙๐% - - ตามแผนงานพัฒนาขีดความสามารถของ
กองทัพ  

๙,๙๕๐,๔๔๙  

R6 แผนงานบุคลากรภาครัฐ ร้อยละความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนงาน
บุคลากรภาครัฐ 

๙๐% - - ตามแผนงานบุคลากรภาครัฐ ๒๓๑,๒๖๕,๙๒๐  

รวม ๓๐๐,๗๓๙,๖๕๔  



๑๙ 

๑๐. รายละเอียดเป้าประสงค์   
 ๑๐.๑  มุมมองด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป้าประสงค์ :  SP1 อากาศยานท่ีมาวางก าลังได้รับการบริการ
อย่างมีมาตรฐาน ตามท่ีกองทัพอากาศก าหนด 

ตัวชี้วัด อากาศยานท่ีมาวางก าลังสามารถปฏิบัติภารกิจได้ 
ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด สามารถปฏิบัติภารกิจได้ 
แบบของตัวชี้วัด คุณภาพ 
ค าอธิบายตัวชี้วัดหรือ
สูตรการค านวณ 

อากาศยานท่ีมาวางก าลังสามารถปฏิบัติภารกิจได้ 

แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม 
ปี ๖๕ 

งบประมาณ 
ปี ๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ การประสานงาน 
ห้วงเวลา 
ส าเร็จ 

- การฝึกอบรม จนท.สนับสนุนการบิน 
- การเตรียมความพร้อมส าหรับการ
บริการอากาศยาน 

- 
 

ฝูง.๕๖๑ ฯ, 
กทน.ฯ 

- 
 

ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕ 

 
ตัวชี้วัด ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยที่มีอากาศยานสมรรถนะสูงและอากาศยานท่ีบรรจุ

ตามแผนป้องกันประเทศท่ีมาวางก าลัง ณ บน.๕๖ 
ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด ๗๕% 
แบบของตัวชี้วัด คุณภาพ 
ค าอธิบายตัวชี้วัดหรือ
สูตรการค านวณ 

ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยที่มีอากาศยานสมรรถนะสูงและอากาศยานท่ีบรรจุ
ตามแผนป้องกันประเทศท่ีมาวางก าลัง ณ บน.๕๖ 

แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม 
ปี ๖๕ 

งบประมาณ 
ปี ๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ การประสานงาน 
ห้วงเวลา 
ส าเร็จ 

- การบริการอากาศยานสมรรถนะสูงและ
อากาศยานท่ีบรรจุตามแผนป้องกันประเทศ
ท่ีมาวางก าลังหรือมาใช้ลานจอด บน.๕๖ 

- 
 

ฝูง.๕๖๑ ฯ, 
กทน.ฯ 

- 
 

ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕ 

 
ตัวชี้วัด ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยที่มีอากาศยานท่ีมาปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการแก้ไข

ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ บน.๕๖ 
ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด ๗๕% 
แบบของตัวชี้วัด คุณภาพ 
ค าอธิบายตัวชี้วัดหรือ
สูตรการค านวณ 

ร้อยละความพึงพอใจของหน่วยที่มีอากาศยานท่ีมาปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ บน.๕๖ 

แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม 
ปี ๖๕ 

งบประมาณ 
ปี ๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ การประสานงาน ห้วงเวลา 
ส าเร็จ 

- การบริการอากาศยานท่ีมาปฏิบัติภารกิจ
สนับสนุนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ หรือมาใช้ลานจอด บน.๕๖ 

- 
 

ฝูง.๕๖๑ฯ, 
กทน.ฯ 

- 
 

ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕ 

  



๒๐ 

 ๑๐.๒  มุมมองด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป้าประสงค์:  SP2 ประชาชนและหน่วยงานรอบท่ีต้ังให้การ
สนับสนุนมีความเช่ือมั่นและศรัทธา 

ตัวชี้วัด ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนจากการออก ปจว.รอบท่ีต้ัง 
ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด ๙๐% 
แบบของตัวชี้วัด ปริมาณ, คุณภาพ  
ค าอธิบายตัวชี้วัดหรือ
สูตรการค านวณ 

ความพึงพอใจของประชาชนจากการจัดก าลังพลของ บน.๕๖ ออกไปเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้าใจและความมีสัมพันธ์อันดีต่อกันระหว่าง บน.๕๖ กับบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก 

แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม 
ปี ๖๕ 

งบประมาณ 
ปี ๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ การประสานงาน ห้วงเวลา 
ส าเร็จ 

- การออก ปจว.รอบท่ีต้ัง บน.๕๖  ๑๖๐,๐๐๐ ผกร.ฯ - ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕ 

 
 ๑๐.๓  มุมมองด้านกระบวนการ  เป้าประสงค์ :  IP1 การให้การสนับสนุนอากาศยาน ทอ. ท่ีมาวางก าลัง 

ตัวชี้วัด ร้อยละของการสนับสนุนอากาศยาน ทอ. ท่ีมาวางก าลัง 
ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด ๙๕% 
แบบของตัวชี้วัด ปริมาณ 
ค าอธิบายตัวชี้วัดหรือ
สูตรการค านวณ 

จ านวนอากาศยาน ทอ. ท้ังหมดท่ีสามารถสนับสนุนได้ x ๑๐๐ 
จ านวนอากาศ ทอ. ท้ังหมดท่ีมาใช้สนามบินในพื้นท่ี บน.๕๖ 

แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม 
ปี ๖๕ 

งบประมาณ 
ปี ๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ การประสานงาน ห้วงเวลา 
ส าเร็จ 

- การบริการอากาศยาน ทอ.ท่ีมาวาง
ก าลังหรือมาใช้ลานจอด บน.๕๖ 
- ฝึกบินกลางคืน 

๓๔๐,๐๐๐ ฝูง.๕๖๑ฯ, 
กทน.ฯ 

- ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕ 

 
ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จในการฝึกอบรมและทบทวนการสนับสนุนการบินของก าลังพล ฝูง.๕๖๑ ฯ 
ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด ระดับ ๓ 
แบบของตัวชี้วัด ขั้นตอนการด าเนินการ 
ค าอธิบายตัวชี้วัดหรือ
สูตรการค านวณ 

ระดับ ๑ ก าหนดแผนการฝึกฯ 
ระดับ ๒ การจัดท าแผนปฏิบัติการของแต่ละการฝึกฯ 
ระดับ ๓ สามารถจัดให้มีการฝึกฯ ได้ครบถ้วนตามท่ีได้รับอนุมัติ 
ระดับ ๔ ร้อยละ ๗๕ ของการฝึกฯ ท้ังหมด ส าเร็จด้วยความเรียบร้อย 
ระดับ ๕ ร้อยละ ๘๕ ของการฝึกฯ ท้ังหมด ส าเร็จด้วยความเรียบร้อย 

แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม 
ปี ๖๕ 

งบประมาณ 
ปี ๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ การประสานงาน ห้วงเวลา 
ส าเร็จ 

- การฝึกอบรมและทบทวนการสนับสนุน
การบินของก าลังพล ฝูง.๕๖๑ ฯ 

๕๙๔,๐๐๐ ฝูง.๕๖๑ฯ, 
กทน.ฯ 

- ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕ 

  
 



๒๑ 

๑๐.๔  มุมมองด้านกระบวนการ เป้าประสงค์ :  IP2 การพัฒนาปรับปรุงฐานบิน 
ตัวชี้วัด ร้อยละของความส าเร็จของแผนงาน/โครงการท่ีด าเนินการ 
ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด ๙๐% 
แบบของตัวชี้วัด ปริมาณ 
ค าอธิบายตัวชี้วัดหรือ
สูตรการค านวณ 

จ านวนแผนงาน/โครงการท้ังหมดท่ีปฏิบัติได้ส าเร็จ x ๑๐๐ 
จ านวนแผนงาน/โครงการท้ังหมดท่ีได้รับการอนุมัติ 

แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม 
ปี ๖๕ 

งบประมาณ 
ปี ๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ การประสานงาน ห้วงเวลา 
ส าเร็จ 

โครงการตามท่ีได้รับอนุมัติ ๒๑,๔๐๐,๐๐๐ ผกบ.ฯ  ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕ 

 
 ๑๐.๕  มุมมองด้านกระบวนการ เป้าประสงค์ :  IP3 การสนับสนุนการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน 

ตัวชี้วัด ร้อยละความส าเร็จท่ีสามารถปฏิบัติหน้าท่ีในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศและ  
การช่วยเหลือประชาชนได้ตามการร้องขอ 

ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด ๘๐% 
แบบของตัวชี้วัด ปริมาณ 
ค าอธิบายตัวชี้วัดหรือ
สูตรการค านวณ 

จ านวนครั้งท่ีออกไปช่วยเหลือได้  x ๑๐๐                                          
จ านวนครั้งท่ีได้รับการร้องขอและส่ังการท้ังหมด 

แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม 
ปี ๖๕ 

งบประมาณ 
ปี ๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ การประสานงาน ห้วงเวลา 
ส าเร็จ 

การปฏิบั ติหน้าท่ีในการสนับสนุนการ
พัฒนาประ เ ทศแ ละกา ร ช่ วย เห ลื อ
ประชาชน 

๙๐,๐๐๐ ผกร.ฯ ศบภ.ทอ., 
นขต.บน.๕๖ 

ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕ 

 
 ๑๐.๖ มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา  เป้าประสงค์ :  LP1 การฝึก อบรมของ จนท.บริการอากาศยาน 

ตัวชี้วัด ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการฝึกทบทวนความรู้ความช านาญด้านการบิน 
ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด ๙๕% 
แบบของตัวชี้วัด ปริมาณ 
ค าอธิบายตัวชี้วัดหรือ
สูตรการค านวณ 

จ านวนบุคลากรท่ีได้รับการฝึกทบทวน x ๑๐๐ 
จ านวนบุคลากรท่ีบรรจุท้ังหมด 

แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม 
ปี ๖๕ 

งบประมาณ 
ปี ๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ การประสานงาน ห้วงเวลา 
ส าเร็จ 

- การอบรมภาควิชาการของ จนท.
สนับสนุนการบิน 
- การฝึกศึกษาของ จนท.สนับสนุนการบิน     
ตามหลักสูตร 

- ฝูง.๕๖๑ ฯ, 
กทน.ฯ 

ฝูง.๕๖๑ ฯ, 
กทน.ฯ, 

สายวิทยาการ 

ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕ 

 



๒๒ 

 ๑๐.๗ มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนาเป้าประสงค์ :  LP2 การเสริมสร้างองค์การให้ไปสู่องค์การ
แห่งการเรียนรู้ผ่านการบริหารจัดการความรู้ 

ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จของกระบวนการจัดท าการบริหารจัดการความรู้ (KM) 
ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด ระดับ ๓  
แบบของตัวชี้วัด ขั้นตอนการด าเนินการ 
ค าอธิบายตัวชี้วัดหรือ
สูตรการค านวณ 

ระดับ ๑ มีการแต่งต้ัง คณะกรรมการด าเนินการ 
ระดับ ๒ คณะกรรมการด าเนินการมีการจัดประชุม 
ระดับ ๓ คณะกรรมการด าเนินการมีการจัดประชุม และเลือกหัวข้อเรื่องท่ีจะท า 
ระดับ ๔ คณะกรรมการด าเนินการ มีการด าเนินการตามหัวข้อเรื่องท่ีเลือก แต่ยังไม่
แล้วเสร็จ 
ระดับ ๕ คณะกรรมการด าเนินการ มีการด าเนินการตามหัวข้อเรื่องท่ีเลือกเสร็จ
เรียบร้อย และมีการจัดท าเป็นเอกสารสรุปผลการด าเนินการเรียบร้อย 

แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม 
ปี ๖๕ 

งบประมาณ 
ปี ๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ การประสานงาน ห้วงเวลา 
ส าเร็จ 

กิจกรรมการจัดท าการบริหารจัดการ
ความรู้ (KM) 

 ผกพ.ฯ นขต.บน.๕๖ ต.ค.๖๔-ก.ย.
๖๕ 

  
 ๑๐.๘ มุมมองด้านการเรียนรู้และพฒันาเป้าประสงค์ :  LP3 การพัฒนาภาษาอังกฤษของก าลังพล 

ตัวชี้วัด ร้อยละของคะแนนเฉล่ียการทดสอบความรู้ความเข้าใจภาษาอังกฤษ 
ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด คะแนนเฉล่ียปี ๖๒, ๖๓ และ ๖๔ 
แบบของตัวชี้วัด ปริมาณ  
ค าอธิบายตัวชี้วัดหรือ
สูตรการค านวณ 

คะแนนเฉล่ีย ฯ ปี ๖๕ - คะแนนเฉล่ียฯ ๓ ปี ล่าสุด        
 

แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม 
ปี ๖๕ 

งบประมาณ 
ปี ๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ การประสานงาน ห้วงเวลา 
ส าเร็จ 

- การพัฒนา และทดสอบความรู้ความ
เข้าใจภาษาอังกฤษ 

 ผกพ.ฯ นขต.บน.๕๖ ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 

 ๑๐.๙ งานประจ าอื่น ๆ  วัตถุประสงค์ :  R1 การถวายความปลอดภัย 
ตัวชี้วัด ความพร้อมในการถวายความปลอดภัย (สนับสนุน) ตามแผนการปฏิบัติของหน่วย 

เมื่อมี พระบรมวงศานุวงศ์เข้ามาในพื้นท่ีท่ีหน่วยรับผิดชอบ 
ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด ส าเร็จ  
แบบของตัวชี้วัด ส าเร็จ-ไม่ส าเร็จ 
ค าอธิบายตัวชี้วัดหรือ
สูตรการค านวณ 

ปฏิบัติตามข้ันตอน (สนับสนุน) การถวายความปลอดภัยได้อย่างครบถ้วน 
โดยไม่มีเหตุการณ์ใดๆ เกิดขึ้น ส่งผลใหก้ารปฏิบัติไม่ส าเร็จ    

แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม 
ปี ๖๕ 

งบประมาณ 
ปี ๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ การประสานงาน ห้วงเวลา 
ส าเร็จ 

การถวายความปลอดภัย กรณีเสด็จฯ ณ 
สนามบินหาดใหญ่และการถวายการ
บริการการบิน ณ สนามบินตรัง และ
สนามบินนราธิวาส 

 ผยก.ฯ รอ., 
นขต.บน.๕๖, 
หน่วยข้างเคียง 

ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕ 

 ๑๐.๑๐ งานประจ าอื่น ๆ  วัตถุประสงค์ :  R2 การรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยท่ีต้ัง 
ตัวชี้วัด ร้อยละของคะแนนท่ีได้จาการประเมินขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจการ

ป้องกันท่ีต้ังของ บน.๕๖  จากการประเมินขีดความสามารถจาก คณก. ของ อย. 
ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด ๙๐% 
แบบของตัวชี้วัด ปริมาณ 
ค าอธิบายตัวชี้วัดหรือ
สูตรการค านวณ 

คะแนนท่ีได้  x ๑๐๐  
คะแนนเต็ม 

แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม 
ปี ๖๕ 

งบประมาณ 
ปี ๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ การประสานงาน ห้วงเวลา 
ส าเร็จ 

- การปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัย
ท่ีต้ังรวมถึงการฝึกซ้อมการปฏิบัติ 
- การฝึกทางยุทธวิธีภาคพื้น 
- งบเผชิญเหตุ 
- ศูนย์ส่ังการภาคพื้น 

 
 

๑๙๐,๑๖๐ 
๒,๐๐๐,๒๐๐ 
๒๕๑,๙๐๐ 

พัน อย.ฯ อย., นขต.บน.๕๖ ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕ 

 ๑๐.๑๑  งานประจ าอื่น ๆ วัตถุประสงค์ :  R3 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปรามปรามยาเสพติด บน.๕๖ 
ตัวชี้วัด ร้อยละความพึงใจการบริหารจัดการเรื่องยาเสพติดของหน่วย 
ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด ๗๕% 
แบบของตัวชี้วัด ปริมาณ 
ค าอธิบายตัวชี้วัดหรือ
สูตรการค านวณ 

ร้อยละความพึงใจการบริหารจัดการเรื่องยาเสพติดของหน่วย 

แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม 
ปี ๖๕ 

งบประมาณ 
ปี ๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ การประสานงาน ห้วงเวลา 
ส าเร็จ 

โครงการตามยุทธศาสตร์ป้องกันและ 
ปราบปรามยาเสพติด บน.๕๖, บ าบัดยาเสพติด 

๓๒๑,๖๐๐ ผยก.ฯ, ผกพ.ฯ 
, ผกร.ฯ, รพ.ฯ, 
ร้อย.ทสห.ฯ 

นขต.บน.๕๖ ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕ 



๒๔ 

 ๑๐.๑๒  งานประจ าอื่น ๆ  วัตถุประสงค์ :  R4 แผนงานรองเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ 
ตัวชี้วัด ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงานรองเสริมสร้างศักยภาพการป้องกัน

ประเทศ 
ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด ๙๐%  
แบบของตัวชี้วัด ปริมาณ 
ค าอธิบายตัวชี้วัดหรือ
สูตรการค านวณ 

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงานรองเสริมสร้างศักยภาพการป้องกัน
ประเทศ   

แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม 
ปี ๖๕ 

งบประมาณ 
ปี ๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ การประสานงาน ห้วงเวลา 
ส าเร็จ 

ด าเนินงานตามแผนงานรองเสริมสร้าง
ศักยภาพการป้องกันประเทศ 

๓๓,๓๑๙,๕๐๐ 
๘๕๕,๙๒๕ 

นขต.ฯ นขต.บน.๕๖,
นขต.ทอ. 

ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕ 

 ๑๐.๑๓ งานประจ าอื่น ๆ  วัตถุประสงค์ :  R5 แผนงานพฒันาขีดความสามารถของกองทัพ 
ตัวชี้วัด ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ 
ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด ๙๐% 
แบบของตัวชี้วัด ปริมาณ 
ค าอธิบายตัวชี้วัดหรือ
สูตรการค านวณ 

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ 

แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม 
ปี ๖๕ 

งบประมาณ 
ปี ๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ การประสานงาน ห้วงเวลา 
ส าเร็จ 

ด าเนินงานตามแผนงานพัฒนาขีด
ความสามารถของกองทัพ 

๙,๙๕๐,๔๔๙ นขต.ฯ นขต.บน.๕๖,
นขต.ทอ. 

ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕ 

 ๑๐.๑๔  งานประจ าอื่น ๆ วัตถุประสงค์ :  R6 แผนงานบุคลากรภาครัฐ  
ตัวชี้วัด ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงานบุคลากรภาครัฐ 
ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด ๙๐% 
แบบของตัวชี้วัด ปริมาณ 
ค าอธิบายตัวชี้วัดหรือ
สูตรการค านวณ 

ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงานบุคลากรภาครัฐ 

แผนงาน/ โครงการ/กิจกรรม 
ปี ๖๕ 

งบประมาณ 
ปี ๖๕ 

ผู้รับผิดชอบ การประสานงาน ห้วงเวลา 
ส าเร็จ 

ด าเนินงานตามแผนงานบุคลากรภาครัฐ ๒๓๑,๒๖๕,๙๒๐ นขต.ฯ นขต.บน.๕๖,
นขต.ทอ. 

ต.ค.๖๔-ก.ย.๖๕ 

  



๒๕ 

ภาคผนวก 

ผนวก ๑ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกและภายใน 

 ๑.๑ โอกาส  
  - นโยบายรัฐบาล นโยบายกลาโหม มีความชัดเจน และมีทิศทางเดียวกับนโยบายของ
ผู้บังคับบัญชา 

  - มีการปลูกฝังค่านิยมหรือวัฒนธรรมในการท างานให้กับบุคลากร 

  - แนวโน้มต้นทุนในการปฏิบัติภารกิจจะลดลงเนื่องจากผู้รับบริการมีทางเลือกในการใช้บริการ
เพิ่มข้ึน เนื่องจากมีการใช้เทคโนโลยีท่ีมีความเจริญมากขึ้น 

  - กระแสการพัฒนาระบบราชการกระตุ้นให้มีการพัฒนาเป็นขั้นตอนแต่ท้ังนี้ต้องได้รับความ
ร่วมมือจากบุคลากรท่ีอยู่ในองค์กร 
 ๑.๒ อุปสรรค์ 
  - วิกฤตการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่ (COVID-19) และเกิดภัยธรรมชาติขึ้นภายในประเทศ 
ซึ่งมีผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณอาจถึงขั้นที่ถูกจ ากัดการใช้งบประมาณ 

  - กระแสเทคโนโลยีท่ีเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วท าให้ความรู้ท่ีมีอยู่เกิดการล้าสมัยเร็วขึ้นและมี
ผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณท่ีต้องมาใช้ในการพัฒนาเทคโนโลยีอยู่เสมอ 

  - กฎระเบียบท่ีออกมาใหม่จากภายนอกท าให้ขั้นตอนต่างๆ มีมาขึ้น และมีงานธุรการเพิ่มมาก
ขึ้นรวมทั้งการปฏิบัติการต่างๆต้องคิดถึงกระแสการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและชุมชนภายนอกอยู่เสมอ 

  - ระบบตรวจสอบจากภายนอกมีความเข้มข้นมากขึ้นและมีช่องทางร้องเรียนมากยิ่งขึ้น 
 ๑.๓ จุดแข็ง 

  - เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ถูกน ามาใช้ในการพัฒนาให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างครบถ้วน 

  - มีแนวทางในการพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องมีระบบการฝึกอบรมที่ท่ัวถึง 

  - หน่วยงานมีโครงสร้างการจัดหน่วยท่ีแน่นอน ชัดเจน เกื้อหนุนต่อการท างานเป็นทีมรวมท้ัง      
มีระบบการตรวจสอบและเฝ้าติดตามกระบวนการอย่างใกล้ชิด 
  - มีเทคโนโลยีพื้นฐานอย่างครบถ้วนและก าลังจะได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัย รวมท้ังมีส่ิง
อ านวยความสะดวกในการท างานอย่างค่อนข้างจะเพียงพอและมีข้ันตอนการท างานท่ีชัดเจน กะทัดรัด 
  - องค์กรมีภาพลักษณ์ท่ีดีในสายตาของบุคคลภายนอก และก่อต้ังมาอย่างยาวนานจนเป็นท่ีเช่ือถือ 
 ๑.๔ จุดอ่อน 

  - บุคลากรขาดทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ และความรู้เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเพียงพอ 
  - ระบบการส่ือสาร และระบบเครือข่ายยังแพร่กระจาย ไม่ท่ัวถึงรวมท้ังขาดอุปกรณ์ ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ 

  - ระบบเครือข่ายท่ีมีอยู่ในปัจจุบันยังไม่สามารถท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ระบบการ
เบิกจ่ายยุ่งยากซับซ้อน ใช้เวลานานประกอบกับ การขาดแคลนในด้านงบประมาณ และการขาดแคลนก าลังพล
ท าให้การปฏิบัติงานไม่สามารถกระท าได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  



๒๖ 

SWOT Matrix 
 

                 ปัจจัยภายใน 
         (Internal Factors) 
 
 
ปัจจัยภายนอก 
(External Factors) 

 
 

จุดแข็ง (S) 
 
 
 

 
 

จุดอ่อน (W) 
 
 
 

 
 
 
 

โอกาส (O) 
 
 
 

กลยุทธ์ SO (พัฒนา/เพิ่ม/ขยาย) 
การด าเนินการและพัฒนางานด้าน
กิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
เพื่อเสริมสร้างความเช่ือมั่นศรัทธา
ของประชาชนต่อกองทัพอากาศ 
- ประชาชนและหน่วยงานรอบท่ีต้ัง
ให้การสนับสนุน มีความเช่ือมั่นและ
ศรัทธา 
- การช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัย
พิบัติ 

กลยุทธ์ WO (รักษาสถานภาพ) 
การสร้างและพัฒนาสมรรถนะ  ก าลัง
พลสู่ความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติ
ภารกิจ มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
มุ่งเน้นพัฒนาทักษะการส่ือสารด้วย
ภาษาสากล และความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
- การเสริมสร้างองค์กรให้ไปสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้ผ่านการบริหารจัดการ
ความรู้ 
- การพัฒนาภาษาอังกฤษของก าลังพล 

 
 
 
 
 
 

อุปสรรค (T) 
 
 
 
 

กลยุทธ์ ST (ปรับปรุง/ส่งเสริม) 
การพัฒนาก า ลั งพลให้มี ความรู้ 
ความสามารถในการให้บริการอากาศ
ยาน ท่ีมาวางก าลัง ได้ตามมาตรฐาน
ท่ีกองทัพอากาศก าหนด 
- อากาศยานท่ีมาวางก าลังได้รับการ
บริ การอย่ างมีมาตรฐาน ตาม ท่ี
กองทัพอากาศก าหนด 
- การพัฒนาปรับปรุงฐานบิน 
- การให้การสนับสนุนอากาศยาน 
ท่ีมาวางก าลัง 
- การฝึก อบรมของ จนท.บริการ
อากาศยาน 
 

กลยุทธ์ WT (ลดทอน/ถอนตัว) 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



๒๗ 

ผนวก ๒  ค าถามและค าตอบเพื่อเร่ิมต้นบูรณาการการพัฒนา  
 ๒.๑ การก าหนดระบบงานหรือกระบวนการท างานหลัก  
ค าถาม จากแผนปฏิบัติราชการ และเป้าประสงค์ของหน่วย (ยกตัวอย่าง ๑ เป้าประสงค์) ระบบงานหรือ
กระบวนการท างานท่ีส าคัญของหน่วย คืออะไร ? (ยกตัวอย่าง ๑ ระบบงานหรือกระบวนการท างานหลัก) 
ค าตอบ การพัฒนาข้าราชการให้มีความพร้อมในการให้การบริการและการสนับสนุน การวางก าลังของ      
กองก าลังและอากาศยานของกองทัพอากาศ 

 ๒.๒ การก าหนดความเส่ียง 
ค าถาม จากข้อ ๒.๑ ความเส่ียงท่ีท าให้ไม่บรรลุเป้าประสงค์นั้นคืออะไร ? (ความเส่ียงด้านกลยุทธ์: Strategic 
Risk) ความเส่ียงท่ีท าให้ระบบงานหรือกระบวนการท างานไม่บรรลุผลส าเร็จคืออะไร? (ความเส่ียงด้านการ
ด าเนินงาน: Operational Risk)  
ค าตอบ ความเส่ียงด้านกลยุทธ์: Strategic Risk ได้แก่ การเปล่ียนแปลงของนโยบาย และ การก าหนดกลยุทธย่อย
ไม่สอดคล้องกับกลยุทธหลัก 

  ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน: Operational Risk ได้แก่ การมีปริมาณงานมากเกินไป การขาดแคลน
บุคลากร งบประมาณ และอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน รวมถึงกฎระเบียบบางอย่างท่ีเป็นอุปสรรคต่อ
การปฏิบัติงาน 

 ๒.๓ การก าหนดเครือข่าย  
ค าถาม จากกระบวนการท างานข้อ ๒.๑ ใครเป็น ผู้รับบริการ (Customer), ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders), ผู้ร่วมท างาน (Strategic Partner), ผู้ส่งน าเข้า (Suppliers), ผู้วางและรักษากฎระเบียบ 
ข้อก าหนดส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง (Regulators) และผู้รับผลกระทบ ? หน่วยมีช่องทางการติดต่อ ส่ือสาร และ
กิจกรรมร่วมกันอย่างไร ? 
ค าตอบ  ๑. ผู้รับบริการ (Customer) ได้แก่ก าลังพลและอากาศยานของกองทัพอากาศท่ีมาวางก าลัง ณ บน.๕๖  
  ๒. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ได้แก่ กองทัพอากาศ และข้าราชการของ บน.๕๖ ท้ังหมด 
  ๓. ผู้ร่วมท างาน (Strategic Partner) ได้แก่ ฝูง.๕๖๑ฯ, กทน.ฯ และหน่วยท่ีเกี่ยวข้องกับการวางก าลัง 
  ๔. ผู้ส่งน าเข้า (Suppliers) ได้แก่ กองทัพอากาศ รวมถึงก าลังพลและอากาศยานของกองทัพอากาศ
ท่ีมาวางก าลัง ณ บน.๕๖ 
  ๕. ผู้วางและรักษากฎระเบียบ ข้อก าหนดส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง (Regulators) ได้แก่ กองทัพอากาศ 
และ บน.๕๖  
  ช่องทางการติดต่อ ส่ือสารของหน่วย ใช้ทางการส่ือสาร ของหน่วยที่มีอยู่ และกิจกรรมร่วมกัน ได้แก่ 
การฝึกอบรม จนท.สนับสนุนการบินและการเตรียมความพร้อมส าหรับการบริการอากาศยาน   
 ๒.๔ การก าหนดฐานข้อมูล 

ค าถาม จากกระบวนการท างานข้อ ๒.๑ หน่วยใช้ข้อมูลส าคัญในการปฏิบัติงาน อะไรบ้าง?ข้อมูลนั้นจัดเก็บ   
อยู่ท่ีไหน ? ในรูปแบบใด ? จะน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ? 

ค าตอบ คู่มือการบริการอากาศยาน ทอ., การแก้ไขเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุขัดข้อง และการตรวจสอบความ
พร้อมของอุปกรณ์ โดย ฝูง.๕๖๑ฯ และ กทน.ฯ เป็นหน่วยที่เก็บและรวบรวมข้อมูลดังกล่าว 
 
 
 
 
 



๒๘ 

 ๒.๕ การก าหนดความรู้ 
ค าถาม จากกระบวนการท างานข้อ ๒.๑ หน่วยใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานอะไรบ้าง ? (ความรู้ท่ีต้องการ) 
ความรู้นั้นอยู่ท่ีไหน ? อยู่กับใคร ? จัดเก็บอย่างไร ?  น าออกมาถ่ายทอดสู่คนอื่น ๆ อย่างไร ?  
ค าตอบ หน่วยใช้ความรู้เรื่องการบริการอากาศยาน ซึ่งรวบรวมเป็นคู่มือการบริการอากาศยาน ทอ. โดย      
ฝูง.๕๖๑ฯ และ กทน.ฯ เป็นหน่วยที่เก็บและรวบรวมข้อมูลดังกล่าว และมีการฝึกอบรมเป็นประจ า 



๒๙ 

ผนวก ๓ สรุปงบประมาณ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๕  

รายการ งบประมาณปี ๖๕ (บาท) 

งบซ่อมแซมอาคารสถานที่ (ซ่อมเฉพาะกิจ)  
- 

- 

งบซ่อมปรับปรุง  
- โครงการตามท่ีได้รับอนุมัติ  (ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง) 

๒๑,๔๐๐,๐๐๐ 

งบก่อสร้าง  
-  

- 

งบครุภัณฑ์  
-  

๒,๒๕๐,๒๐๐ 

งบคลังใหญ่ (เฉพาะหน่วยคลังใหญ่)  
-  

๙๘๙,๐๘๖ 

งบโครงการ  
- โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ (การออก ปจว.รอบท่ีต้ัง บน.๕๖ จ านวน ๔ ครั้ง/ป)ี 
- โครงการสนับสนุนการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน (ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและช่วยเหลือประชาชน) 
- โครงการกิจกรรมการจัดท าการบริหารจัดการความรู้ (KM) 
- โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของข้าราชการ บน.๕๖ 
- โครงการตามยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด บน.๕๖ 

 
๑๖๐,๐๐๐ 

๙๐,๐๐๐ 
- 
- 

๓๒๑,๖๐๐ 
 



๓๐ 

รายการ งบประมาณปี ๖๕ (บาท) 

รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ 
- ตามแผนงานบุคลากรภาครัฐ 

๒๓๑,๒๖๕,๙๒๐ 

แผนงานรอง เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ  
- ฝึกบินกลางคืน  
- การฝึกอบรมและทบทวนการสนับสนุนการบินของก าลังพล ฝูง.๕๖๑ ฯ (จนท.ฐานบินปฏิบัติการหน้า) 
- การปฏิบัติตามแผนรักษาความปลอดภัยท่ีต้ังรวมถึงการฝึกซ้อมการปฏิบัติ 
- แผนงาน (ค่าใช้จ่ายประจ าและค่าบริการสุขภาพ) 
- แผนงานพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ 

 
๓๔๐,๐๐๐ 
๕๙๔,๐๐๐ 

๒,๔๔๒,๒๖๐ 
๓๔,๑๗๕,๔๒๕ 

๙,๙๕๐,๔๔๙ 

งบแปรพระราชฐาน 
- การถวายความปลอดภัย ณ สนามบินหาดใหญ่ และการบริการภาคพื้น ณ สนามบินตรัง และนราธิวาส 

- 

รวมงบประมาณ ป ี๖๕ ๓๐๓,๙๗๘,๙๔๐ 
 
 

 
 



๓๑ 

ผนวก ๔  การตรวจสอบความครบถ้วนของด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินการ 
ก าลัง

ด าเนินการ 
ส าเร็จ
แล้ว 

บันทึกหลักฐานการ
ด าเนินการ 

- การน าแผนปฏิบัติราชการฯ ไปจัดท าค าของบประมาณ /   

- การส่งแผนปฏิบัติราชการฯ ให้ ยก.ทอ., สพร.ทอ.  /  

- การปรับแผนปฏิบัติราชการฯ หรือปรับตัวช้ีวัดหลังจาก 
    หน่วยได้รับงบประมาณ 

/   

- การน าแผนปฏิบัติราชการฯ ไปจัดท าค ารับรองการ 
    ปฏิบัติราชการของ นขต.ทอ. ประจ าปี ๖๕ 

 /  

- การก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดและแผนงาน/ 
    กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน 

 /  

- การส่ือสารแผนปฏิบัติราชการฯ สู่บุคลากรในองค์การ  
    (ทุกกลุ่ม) 

 /  

- ผู้รับผิดชอบก าหนดแผนงาน/แนวทางการปฏิบัติงาน  /  

- ก าหนดผู้รับผิดชอบในการบริหารยุทธศาสตร์ของหน่วย 
    ตามแผนปฏิบัติราชการฯ 

 /  

- ผู้รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติ รอบ ๖ เดือน  /   

- ผู้รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติ รอบ ๙ เดือน /   

- ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการฯ          
    รอบ ๑๒ เดือน 

/   

- บันทึกบทเรียนท่ีได้รับจากการจัดท าแผนปฏิบัติ 
    ราชการฯ 

/   

- น าบทเรียนท่ีได้รับไปจัดท าแผนปฏิบัติราชการฉบับ 
    ต่อไป 

/   

 
 

 
 
 
 
 

 



๓๒ 

ผนวก ๕ ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ บน.๕๖ 
 
 
 

 



๓๓ 

 
 

 
 
 



๓๔ 

ผนวก ๖  ผลการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง (RM)  
๑. ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการหรือคณะท างาน 

 

 



๓๕ 
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