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แผนปฏิบัติราชการ กองบิน ๕ (บน.๕)  
ปี พ.ศ.๒๕๖๕ 

ส่วนที่ ๑  บทสรุปผู้บริหาร 

 ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ กำหนด 
ให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน ในแต่ละ
ปีงบประมาณ นั้น 

 ทอ.ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐบาลได้ดำเนินการสนองต่อนโยบายของรัฐบาล และนโยบาย
การทหารของ กห. กำหนดให้ นขต.ทอ.เขียนแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยและดำเนินการจัดทำ 
คำรับรองปฏิบัติราชการของหน่วยต่อ ผบ.ทอ.โดยมีกรอบการประเมินผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ   
เพ่ือเป็นการสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและ ทอ.  

 แผนปฏิบัติราชการ บน.๕ กำหนดทิศทางการพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่การเป็นฐานบินปฏิบัติการ
พิเศษของ ทอ.โดยได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้คือ “เป็นฐานบินปฏิบัติการพิเศษชั้นนำของกองทัพอากาศ ที่สามารถ
ตอบสนองทุกภารกิจ” โดยสาระสำคัญของแผนปฏิบัติราชการ บน.๕ ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ซึ ่งในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์จะมีความเชื่อมโยง สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน  
อันจะเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามเป้าประสงค์  

 การเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ ทอ.๒๐ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐ ในการเป็นกองทัพอากาศ 
ชั้นนำในภูมิภาค เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างสมรรถนะและความพร้อมในการป้องกันประเทศ 
และยุทธศาสตร์ที่ ๕ สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาล และเป็นส่วนหนึ่ง 
ของการขับเคลื่อน ทอ.ก้าวไปสู่วิสัยทัศน์ในการเป็น กองทัพอากาศชั้นนำในภูมิภาคในที่สุด 

 แผนปฏิบัติราชการ บน.๕ ฉบับนี้  จะเป็นเครื ่องมือหลักสำคัญที่จะช่วยให้เกิดแนวทาง 
การปฏิบัติที่ชัดเจนและผลักดันให้การดำเนินการในภารกิจต่าง ๆ บรรลุเป้าหมายตามประเด็นยุทธศาสตร์  
เกิดผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ จึงให้ความสำคัญในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และการคัดเลือกรายตัวชี ้วัด 
ให้ถูกต้อง สอดคล้องตามที่ ทอ.กำหนดในแต่ละปี เพื่อการพัฒนา บน.๕ ให้เป็นฐานบินปฏิบัติการพิเศษ 
ของ ทอ.ต่อไป  
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สว่นที ่๒  สาระส าคญัแผนปฏบิตัริาชการระยะ ๑ ปี (พ.ศ.๒๕๖๕) 

 
๑.  ภารกิจ (อ้างอิง พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ ทอ.พ.ศ.๒๕๕๒) 
  

มีหน้าที่เตรียมและปฏิบัติการใช้กำลังตามอำนาจหน้าที่ของ ทอ.  
มี ผบ.บน.๕ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 

 
 
๒.  วิสัยทัศน์ 
  

เป็นฐานบินปฏิบัติการพิเศษชั้นนำของ ทอ.ทีส่ามารถตอบสนองทุกภารกิจ 
 

  
 ๓.  พันธกิจ (อ้างอิง ขอบเขต ความรับผิดชอบ และหน้าที่สำคัญ จากเอกสารการจัดส่วนราชการ ทอ. 
พ.ศ.๒๕๕๒ อัตรา ทอ.๕๒) 
 ๓.๑  เตรียมกำลังและสนับสนุนปฏิบัติการทางอากาศ 
  บน.๕ ต้องเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติภารกิจตามที่  ทอ.กำหนด ซึ่งหมายถึงการบริหาร จัดการ
หน่วยงานให้มีความพร้อมในด้านต่าง ๆ ทั้งการฝึกอบรม การพัฒนาบุคลากรในทุก ๆ ระดับ เตรียมความ 
พร้อมของอากาศยานและอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมถึงความพร้อมของระบบสนับสนุนต่าง ๆ 
 ๓.๒  ปฏิบัติการใช้กำลังตามอำนาจหน้าที่ของ ทอ. 
  บน.๕ มีหน้าที่ปฏิบัติการใช้กำลังตามภารกิจที่ ทอ.มอบหมายให้ในการป้องกันประเทศ การพิทักษ์
ผลประโยชน์ของชาติและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในทุกระดับรวมถึงการใช้กำลังเพื่อการพัฒนา ประเทศ
และช่วยเหลือประชาชน 

๔.  ค่านิยมหลัก 
A    Airmanship 
I     Integrity and Allegiance 
R    Responsibility 
F    Faithful 
I     Initiative 
V    Virtue 
E    Efficiency and Effectiveness 
S    Synergy 
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ค่านิยมหลัก นิยาม (Define) พฤติกรรมที่คาดหวัง (Behavior) 
A - Airmanship 

มีความเป็น 
ทหารอากาศ 

มืออาชีพ 
 
 

การแสดงออกถึงความเป็นทหารอากาศที่มีระเบียบ
วินัย รู้หลักการขั้นตอนและมีทักษะในการปฏิบัติงาน 
มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบอย่างมืออาชีพ 
ม ีความตระหนักรู้ ในตนเอง สามารถตัดสินใจ 
ได ้อย ่างเหมาะสม ภายใต ้ความเส ี ่ยง ในทุก
สถานการณ์ สามารถทำงานเป็นทีมเพื่อผลสัมฤทธิ์
ของงาน 

๑. เป็นผู้มีระเบียบวินัยและเป็นแบบอย่าง    
ในการรักษาระเบียบวินัย 
๒. มีความรู ้ในทฤษฎี หลักการ ขั ้นตอน     
การปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนเป็นอย่างดี 
๓. มีความมุ่งมั่นในการทำงาน รู้จักหน้าที่
ของตน รู้จักการทำงานเป็น TEAM WORK 
แสดงออกถึงความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายด ้ วยความขย ันหม ั ่ น เพ ียร 
เต็มความสามารถ ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ
ในการปฏิบัติงาน และการทำงานร่วมกับ 
หมู ่คณะ ให้สำเร ็จล ุล ่วงตามเป ้าหมาย 
ที่กำหนด 
๔. สามารถถ่ายทอดความรู้แก่เพ่ือนร่วมงาน
ในหน่วย ให้สามารถปฏิบัติทดแทนได้อย่าง
มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
  

I - Integrity and 
Allegiance  

มีความซื่อสัตย์ 
และความ
จงรักภักดี 

 

 

 

 

 

มีความยึดมั ่นในระบบเกียรติศักดิ์ และมีความ
จงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และหน่วยงาน มีความ กล้าหาญที่จะกระทำในสิ่ง 
ที ่ถูกต้อง มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื ่อตรง  
ดำรงไว ้ซ ึ ่งความยุต ิธรรม และมีจรรยาบรรณ 
ในวิชาชีพ พร้อมเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของ
บุคคลอื่น 

๑. มีความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ และไม่ยอมให้ผู ้ใด 
มาแทรกแซงหร ือทำลายสถาบ ันหลัก 
ของชาติทั้งสามนี้ได้ 
๒. มีความยึดมั ่นในศักด ิ ์ศร ี และระบบ
เกียรติศักดิ์ 
๓. มีความยึดมั่น และเคารพในผู้บังคับบัญชา 
ระเบียบ กฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที ่ได้กำหนดขึ้น
เพ่ือเป็นแบบธรรมเนียมปฏิบัติ 
๔. มีความซื่อตรง ดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรม
และเมตตาธรรม 
๕. ร ู ้ จ ักกาลเทศะ และเคารพในส ิทธิ  
ของผู้อื่น 
๖. มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
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ค่านิยมหลัก นิยาม (Define) พฤติกรรมที่คาดหวัง (Behavior) 

R - Responsibility 
มีความรับผิดชอบ 

 

ล ักษณะซึ ่ งแสดงออกถ ึงความร ับผ ิดชอบ 
ต่อตนเอง องค์การ สังคม และประเทศชาติ
เพื ่อให้การปฏิบัติภารกิจสัมฤทธิ ์ผล อย่างมี
ประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
เป็นที่ตั้ง 

๑. มีความรับผิดชอบต่อตนเองและครอบครัว  
๒. มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมสังคม 
และประเทศชาติ 
๓. คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
๔. ปฏิบัติภารกิจที ่ได้ร ับมอบหมายด้วย
สติปัญญา และความสามารถ ให้เกิดทั้ง
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
 

F - Faithful  
มีความศรัทธา 

 

ลักษณะซึ่งแสดงออกถึงความศรัทธาต่อสถาบัน
ชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ศรัทธาต่อ 
บน.๕ และผู้บังคับบัญชา พร้อมที่จะสนับสนุน
ภารกิจของ บน.๕ 

๑. มีความเคารพเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์  
๒. ม ีความร ักต ่อ บน.๕ สร ้างช ื ่อเส ียง 
และภาพลักษณ์ที่ดีให้กับ บน.๕ ตลอดจน 
ให้ข่าวสารที่เป็นจริงในด้านบวกต่อ บน.๕ 
๓. ปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถ ทั้งที่
เป็นงานในหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชา 
๔. ให้ความร่วมมือกับภารกิจของ บน.๕ 
ในทุกภารกิจ 
 

I - Initiative  
มีความคิด 

ริเริ่มสร้างสรรค์ 
 
 

ลักษณะซึ่งแสดงออกถึงการมีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาได้อย่างลึกซึ้ง 
ที่นอกเหนือไปจากการคิดอย่างปกติธรรมดา
สามารถคิดได้หลายแง่ หลายมุม ผสมผสาน 
จนเกิดผลผลิตใหม่ที่ถูกต้องสมบูรณ์กว่า 

๑. มีความคิดเชิงบวกต่อการปฏิบัติงาน 
๒. ใช้ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ
ทั้งหมดในการคิดวิเคราะห์หาหนทางปฏบิัติ 
และหาทางแก้ไขป ัญหาต ่าง  ๆ อย ่างมี
ประสิทธิภาพ 
๓. ไม่ยึดติดกับวิธีคิดในการทำงาน และการ
แก้ไขปัญหาแบบเดิม ๆ 
๔. เป ็นคนท ันสม ัย ท ันต ่อเหต ุการณ์   
และสนใจติดตามข่าวสารการเปลี่ยนแปลง
ของโลก ข่าวสารต่าง ๆ ทั้งข่าวสารทางทหาร
และข่าวสารทั่วไป  
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ค่านิยมหลัก นิยาม (Define) พฤติกรรมที่คาดหวัง (Behavior) 
V - Virtue  
มีศีลธรรม 

 
 

ลักษณะซึ่งแสดงออกถึงการยึดหลักศีลธรรม 
ในการดำเนินชีวิตปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม ดำเนินชีวิตด้วยทางสายกลาง มีสติ 
และไม่ประมาท น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปฏิบัติ 

๑. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ เที่ยงตรง
เป็นผู ้นำ และผู ้ใต้บังคับบัญชาที่ยึดหลัก
ศีลธรรมในการปฏิบัติงาน 
๒. มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม สังคม
ประเทศชาติ 
๓. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็น
ที่ตั้ง 
๔. ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงรวมทั้งเป็นตัวอย่าง
ด้านความพอเพียงแก่คนรอบข้าง ทั้งเพื่อน
ร่วมงาน และครอบครัว ไม่ก่อหนี้ที ่ไม่เกิด
ประโยชน์ ไม่ฟุ้งเฟ้อ  
 

E - Efficiency 
 and Effectiveness 

ความมี 
ประสิทธิภาพ 

และประสิทธิผล 
 
 

ลักษณะซึ่งแสดงออกถึงการมีความมุ่งมั่นตั้งใจ
ทำงานให้ บน.๕ อย่างเต็มขีดความสามารถ
ภายใต้ทรัพยากรที่มีอย่างจำกัดให้คุ ้มค่าที่สุด 
ให ้ งานสำเร ็ จอย ่ า งมี ประส ิทธ ิภาพและ
ประสิทธิผล 

๑. ม ุ ่ งม ั ่นพ ัฒนาตนเอง ร ักการเร ียนรู้   
มีความกระต ือร ือร ้นในการปฏิบ ัต ิ งาน 
ให ้ เท ่ าท ันก ับความเปล ี ่ ยนแปลงของ
สถานการณ ์ 
๒. รับฟังความคิดเห็น มีการแลกเปลี ่ยน
ความรู้  ท ั ้ งภายในหน่วยงาน และนอก
หน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ 
๓.  ปฏ ิบ ัต ิภารก ิจท ี ่ ได ้ ร ับมอบหมาย 
ด ้วยสต ิป ัญญา ความสามารถ ให ้ เกิด
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
๔. ม ีการวางแผนสำหรับภารกิจต ่าง  ๆ  
อย่างรัดกุม เพื่อให้ใช้ทรัพยากรของ บน.๕ 
อย่างคุ้มค่า และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
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ค่านิยมหลัก นิยาม (Define) พฤติกรรมที่คาดหวัง (Behavior) 
S - Synergy 
ความร่วมมือ 

ร่วมใจ 
 
 

ลักษณะซึ่งแสดงออกถึงการร่วมมือร่วมใจ ทำงาน
ร่วมกันด้วยความสามัคคี ผนึกกำลังทุกส่วนในการ
ผล ักด ันภารก ิจให ้สำเร ็จตามว ัตถ ุประสงค์  
และเป้าหมาย 

๑. มีความคิดเชิงบวกต่อการปฏิบัต ิงาน 
ในหน้าที่ของตน และการปฏิบัติงานร่วมกับ
ผู้อื่น 
๒. ใจกว้าง ยอมรับฟังคำแนะนำของผู ้ อ่ืน
โดยไม่อคติ และไม่เกิดความรู ้ส ึกเชิงลบ 
ต่อผู้อื่น 
๓. มีความเต็มใจช่วยเหลือหน่วยงานอ่ืน  
ทั้งท่ีเป็นการร้องขอ และท่ีเป็นหน้าที่ของตน 
๔. ไม่เกี่ยงกันเกี่ยวกับการปฏิบัติงานต่าง ๆ
ที่ได้รับมอบหมาย 
๕. ไม ่เล ือกปฏิบ ัต ิ เฉพาะงานในหน้าที่  
แต่ต ้องให ้ความร ่วมมือกับทุกภาคส ่วน 
ของ บน.๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
๙ 

  

๕.  สถานการณ์ปัจจุบัน 
 กลุ่มผู้รับบริการ บน.๕ มีอยู่ ๒ กลุ่ม ประกอบด้วย ส่วนราชการและนักท่องเที่ยว  โดยในส่วนราชการ  
บน.๕ เป็นหน่วยที่ต้องติดต่อประสานกับส่วนราชการใน จว.ประจวบคีรีขันธ์ และส่วนราชการของ ทอ.  
มีการท่องเที่ยวในเขตทหารบริเวณอ่าวมะนาว ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปพักผ่อนหย่อนใจได้ และมีบริการ
บ้านพักสำหรับนักท่องเที่ยว ซ่ึงอยู่ในการควบคุมดูแลของ บน.๕  
 บน.๕ เป็น นขต.ทอ.ในส่วนของกำลังรบ โดยมีอากาศยานที่ได้รับการบรรจุคือ บ.จธ.๒ ซึ่งมีคุณลักษณะ
โดดเด่นรองรับการปฏิบัติภารกิจได้หลายรูปแบบ มีสามารถบินขึ้น-ลงได้ในหลายพื้นที่ และเกือบทุกสนามบิน
ของประเทศไทย โดยอากาศยานแบบ บ.จธ.๒ ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาล และ ทอ.ในการปฏิบัติภารกิจ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประชาชน และช่วยสนับสนุนการดำเนินการของรัฐบาล เช่น การปฏิบัติการฝนหลวง  

 งบประมาณของ บน.๕ คาดว่าจะได้รับใกล้เคียงกับในปีงบประมาณที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีรายได้ส่วนหนึ่ง 
มาจากการท่องเที่ยวภายใน บน.๕ 

 บน.๕ ตั้งอยู่ ณ ต.เกาะหลัก อ.เมือง จว.ประจวบคีรีขันธ์ ทางทิศตะวันออกติดอ่าวไทย มีแนวชายหาด 
อ่าวมะนาวที่สวยงามและคงความเป็นธรรมชาติ เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทหารที่มีความสวยงามเป็นอันดับต้น ๆ 
ของประเทศ ทางด้านทิศตะวันตกห่างจากชายแดนไทย-พม่า (ช่องทางด่านสิงขร) เป็นระยะทางไม่เกิน ๒๕ กม.
เมื่อมีการรวมตัวกันของชาติใน ASEAN เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๙ ทำให้มี 
นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวใน บน.๕ มากขึ้นตามลำดับ พ้ืนที่โดยรอบ บน.๕ รัศมี 
๑๖ กิโลเมตร มีความเป็นเสถียรภาพทางด้านการปกครอง แต่บางครั้งอาจแปรผันตามสภาพเศรษฐกิจ เนื่องจาก
มีพรมแดนติดประเทศเพื่อนบ้านจึงทำให้ประสบปัญหาลักลอบเข้าเมืองและค้ามนุษย์รวมถึงยาเสพติด ซึ่งต้อง
ให้ความตระหนักร่วมมือกันป้องกันและแก้ไข ประชาชนโดยรอบส่วนใหญ่มีรายได้จากอาชีพทำการประมง  
การเกษตรกร และมีแรงงานบางส่วนเป็นชาวต่างชาติ สำหรับด้านการศึกษาไม่มีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา  
มีจุดอ่อนของชุมชนคือการศึกษาน้อย และปัญหายาเสพติด  

 บน.๕ มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพอากาศพร้อมก้าวไปสู่กองทัพอากาศที่มีการปฏิบัติการที่ใช้
เครือข่ายเป็นจุดศูนย์กลาง Network Centric Operation (NCO) ทำให้หน่วยต่าง ๆ ได้มีโอกาสที่จะพัฒนา
ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยให้มีความทันสมัย รวมถึงการพัฒนาบุคลากรของหน่วย ให้มีทักษะ
ความรู้ ความสามารถ และเพ่ิมความชำนาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น จึงได้ดำเนินการพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายใน บน.๕ ให้มีความทันสมัยเพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และการดำเนินการ
ของ ทอ.ดังกล่าว รวมทั้งได้มีการพัฒนาบุคลากรของ บน.๕ ให้สามารถปรับตัวเพื่อรองรับการ เปลี่ยนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยีอยู่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ บน.๕ ได้นำเอาทรัพยากรที่มีอยู่ มาบูรณาการใช้งานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภายในกองบิน เช ่น การทดลองใช้งานระบบ VIDEO DOWN LINK (VDL) ในการบิน
ลาดตระเวนทางอากาศ มาบูรณการร่วมกับ พัน.อย.บน.๕ และ ร้อย.ทสห.บน.๕ ในการฝึกการป้องกันที่ตั้ง  



  
๑๐ 

  

และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลซึ่งได้ผลเป็นที ่น่าพอใจ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสามารถ
ตอบสนองต่อการปฏิบัติภารกิจได้เป็นอย่างดี 

 

๖.  ประเด็นกลยุทธ์ 
 การถ่ายทอดจากยุทธศาสตร์ ทอ.๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ฉบับเผยแพร่ ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
เสริมสร้างสมรรถนะและความพร้อมในการป้องกันประเทศ สู่แผนปฏิบัติราชการ บน.๕ ดังนี้ 
 ๖.๑  กลยุทธ์ใน “ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ของ ทอ.เสริมสร้างสมรรถนะและความพร้อมในการป้องกัน
ประเทศ” 
   ๖.๑.๑  กลยุทธ์ที่ ๒.๒ เสริมสร้างขีดความสามารถระบบตรวจจับ (Sensor) 
     วัตถุประสงค์ ระบบตรวจจับที่มีคุณภาพและจำนวนที่เหมาะสม เพียงพอ และมีระบบสำรอง
เพื่อใช้งานทดแทนกันได้ มีขีดความสามารถในการแสวงหาข้อมูลในทุกความต้องการ  เพื่อให้ได้รับข้อมูล 
ในรูปแบบดิจิตอลที่มีความถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา อีกทั้งสามารถบูรณาการข้อมูลทั้งหมดให้อยู่ใน
รูปแบบข้อมูลที่ชาญฉลาด (Smart Information) รวมทั้งกระบวนการ (Process) ในการผลิตข้อมูลให้ตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติการรบและการปฏิบัติการที่มิใช่การรบ ทั้งนี้ ต้องสามารถ
รองรับการปฏิบัติการร่วมกับระบบตรวจจับ (Sensor) ของกองบัญชาการกองทัพไทย เหล่าทัพ และหน่วยงาน
อ่ืนที่เกี่ยวข้องภายใต้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของ ทอ. 
   ๖.๑.๒ กลยุทธ์ที่ ๒.๖ เสริมสร้างขีดความสามารถบุคลากรและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน  (Human 
and Behavior) 
     วัตถุประสงค์ บุคลากรในส่วนกำลังรบ (War Fighter) ของ ทอ.มีสมรรถนะ และขีดความ 
สามารถในลักษณะ Cross-Functional และ Multi-Disciplined โดยต้องมีความเข้าใจพ้ืนฐาน ความเชี่ยวชาญ 
และความพร้อมในการปฏิบัติการ ตลอดจนมีพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Behavior) ที่เหมาะสมสอดคล้องกับ
แนวความคิดการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) ของ ทอ. 
 ๖.๒ ประเด็นกลยุทธ์ ของ บน.๕ 
   ๖.๒.๑ ST1 การเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติภารกิจ 
   ๖.๒.๒ ST2 การเสริมสร้างภาพลักษณ์ในฐานะหน่วยงานของ ทอ. 
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๗. เป้าประสงค์ 
 ๗.๑ มุมมองด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   ๗.๑.๑ SP1 บน.๕ มีสมรรถนะและความพร้อมตามภารกิจที่ ทอ.กำหนด 
   ๗.๑.๒ SP2 ฐานบินมีความพร้อมให้การสน ับสนุนหน่วยบ ินย ุทธว ิธี  (อ ้างอิง แผนแม่บท 
ด้านส่งกำลังบำรุง กลยุทธ์ที่ ๒.๔ พัฒนาขีดความสามารถการส่งกำลังบำรุง  กลยุทธ์ย่อย ข้อ ๒.๔.๕ พัฒนา
ปรับปรุงฐานบินให้เป็นฐานปฏิบัติการของสิ่งอำนวยความสะดวกหลักในการใช้กำลัง) 
   ๗.๑.๓ SP3 สร้างความเชื่อม่ัน ศรัทธา ให้กับประชาชน และหน่วยงานภายนอก (อ้างอิง แผนแม่บท
ด้านกิจการพลเรือน กลยุทธ์ที่ ๒.๕ ปฏิบัติการกิจการพลเรือน กลยุทธ์ย่อย ข้อ ๒.๕.๒ ปฏิบัติงานช่วยเหลือ
ประชาชนเมื่อเกิดสาธารณภัยหรือภาวะคับขันให้เป็นผลอย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์รวมถึงสนับสนุนการแก้ไข
ปัญหาของชาติตามนโยบายของรัฐบาล) 
   ๗.๑.๔ SP4 บูรณการการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นจุดศูนย์กลาง  (NCO) (อ้างอิง แผนแม่บท 
ด้านยุทธการและการฝึก กลยุทธ์ที่ ๒.๗ เตรียมความพร้อมรองรับการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง 
(NCO) กลยุทธ์ย่อยข้อ ๒.๗.๒ มีความรู้ความเข้าใจในระบบเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี  (TDL) และปฏิบัติการ 
ที่ใช้เครือข่ายเป็นจุดศูนย์กลาง (NCO) 
 ๗.๒ มุมมองด้านกระบวนการ 
   ๗.๒.๑ IP1 รักษามาตรฐานด้านยุทธการและการฝึก (อ้างอิง แผนแม่บทด้านยุทธการ กลยุทธ์ที่ ๒.๓ 
เสริมสร้างขีดความสามารถด้านการยุทธ กลยุทธ์ย่อย ข้อ ๒.๓.๓ เสริมสร้างจิตวิญญาณความเป็นทหาร 
และความเป็นนักรบ ตลอดจนการเชิดชูเกียรติบุคคลที่มีศักยภาพและขีดความสามารถของ ทอ.) 
  ๗.๒.๒ IP2 การเตรียมความพร้อมด้านส่งกำลังบำรุง (อ้างอิง แผนแม่บทด้านส่งกำลังบำรุง  
กลยุทธ์ที่ ๒.๔ พัฒนาขีดความสามารถการส่งกำลังบำรุง  กลยุทธ์ย่อย ข้อ ๒.๔.๕ พัฒนาปรับปรุงฐานบิน 
ให้เป็นฐานปฏิบัติการของสิ่งอำนวยความสะดวกหลักในการใช้กำลัง) 
  ๗.๒.๓ IP3 พัฒนางานกิจการพลเรือน (อ้างอิง แผนแม่บทด้านกิจการพลเรือน กลยุทธ์ที ่ ๒.๕ 
ปฏิบัต ิการกิจการพลเรือน กลยุทธ์ย ่อย ข้อ ๒.๕.๓ ดำเนินการและพัฒนางานด้านกิจการพลเร ือน 
และประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชนต่อ ทอ.) 
  ๗.๒.๔ IP4 เตรียมความพร้อมและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างเครือข่ายแห่งการเรียนรู้ (อ้างอิง 
แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลยุทธ์ที่ ๒.๙ เสริมสร้างให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   
กลยุทธ์ย่อยข้อ ๒.๙.๒ ส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานและกำลังพลทุกระดับโดยให้จัดทำคลังข้อมูลฐานความรู้ 
และนำเทคโนโลยีมาใช้ในการสร้างเครือข่าวแห่งการเรียนรู้) 
 ๗.๓ มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
  ๗.๓.๑ LP1 พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใน บน.๕  (อ้างอิง แผนแม่บทด้านกำลังพล  
กลยุทธ์ที่ ๒.๖ พัฒนาขีดสมรรถนะกำลังพล กลยุทธ์ย่อย ข้อ ๒.๖.๑ สร้างและพัฒนาสมรรถนะกำลังพล 
สู่ความเป็นมืออาชีพในการปฏิบัติภารกิจ มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะการสื่อสาร 
ด้วยภาษาสากล ตลอดจนความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 



  
๑๒ 

  

  ๗.๓.๒ LP2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บน.๕ (อ้างอิง แผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร กลยุทธ์ที่ ๒.๗ เตรียมความพร้อมรองรับการ ปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO)  
กลยุทธ์ย่อย ข้อ ๒.๗.๒ พัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารให้เป็น
มาตรฐานเดียวกันและทั่วถึงทั้งกองทัพ) 
  ๗.๓.๓ LP3 พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรสู ่การเป็นองค์กรแห่งการเร ียนรู้  (อ้างอิง แผนแม่บท 
ด้านกำลังพล กลยุทธ์ที่ ๒.๙ เสริมสร้างให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ กลยุทธ์ย่อย ข้อ ๒.๙.๑ ส่งเสริมและ
พัฒนาหน่วยงานและกำลังพลทุกระดับ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ผ่านการ
บริหารจัดการความรู้ (Knowledge Management)) 



  
๑๓ 

  

๘.  แผนที่กลยุทธ์ กองบิน ๕ (บน.๕) 
     วิสัยทัศน์ เป็นฐานบินปฏิบัติการพิเศษชั้นนำของกองทัพอากาศทีส่ามารถตอบสนองทุกภารกิจ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ทอ. 
Strategic Themes 

 

  

ประเด็นกลยุทธ์ 
Strategic Themes 

 

 
มุมมองผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(ประสิทธิผลและคุณภาพ) 

Stakeholders Perspective 
 
 

 
 

 
มุมมองด้านกระบวนการ 

Internal process Perspective 
 
 
 

 
 

มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
Learning and Growth  

Perspective 

 

 

เสริมสร้างสมรรถนะและความพร้อมในการป้องกันประเทศ 

ST1 การเสริมสรา้งสมรรถนะในการปฏิบัตภิารกิจ ST2 การเสริมสรา้งภาพลักษณ์ในฐานะหน่วยงานของกองทัพอากาศ 

SP1 กองบิน ๕ มีสมรรถนะและความพร้อม 
ตามภารกิจที่กองทัพอากาศกำหนด 

SP2 ฐานบินมีความพร้อมให้การสนับสนุน 
หน่วยบินยุทธวธิ ี

SP3 สรา้งความเชื่อมั่น ศรัทธา ให้กบั
ประชาชน และหน่วยงานภายนอก 

SP4 บูรณการการปฏิบตัิการทีใ่ช้เครือข่าย 
เป็นจุดศูนย์กลาง (NCO) 

IP1 เตรียมความพร้อมและพัฒนาเสรมิสร้าง
มาตรฐานด้านยุทธการและการฝึก 

IP2   การเตรียมความพร้อมด้าน        
ส่งกำลังบำรุง 

 

IP3   พัฒนางานกิจการพลเรือน IP4 พัฒนาเทคโนโลยสีำหรับเสริมสร้าง
เครือข่ายแห่งการเรียนรู้ 

 

LP1   พัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรใน บน.๕ 

 

LP2   พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ บน.๕ 

LP3   พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรสู่การ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 



  
๑๔ 

  

๙.  ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน   
 ๙.๑  มุมมองด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  
ข้อมูลปัจจุบัน 
(Baseline) 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 

SP1 บน . ๕  ม ี ส ม ร รถนะ  
และความพร้อมตามภารกิจ 
ที่ ทอ.กำหนด 

๑.  ร ้อยละของช ั ่ ว โมงบิน 
รักษาสมรรถภาพความพร้อม
รบของนักบิน 

๙๕ ๑๐๐.๕๕ - การฝ ึกบินร ักษาสมรรถภาพความ
พร้อมรบของนักบิน 
-  การจ ัดส ัมมนา ทบทวนความรู้
วิทยาการด้านการบิน 
- การเตร ียมพร ้อมและการปฏ ิบ ัติ
ภารกิจของหน่วยบินยุทธวิธี 

  

๒. ร ้อยละของการปฏ ิบ ัติ
ภารกิจสนับสนุนยุทธศาสตร์
ความมั่นคงในด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารภัย 

๙๕ ๑๐๐ - โครงการพัฒนาข ีดความสามารถ 
ของกองทัพ  

  

SP2 ฐานบินมีความพร้อม 
ให้การสนับสนุนหน่วยบิน
ยุทธวิธี 

๑. ร ้อยละของความพร้อม
ด ้ าน เคร ื ่ อ งอำนวยความ
สะดวกด้านการบิน 
 
 

๙๐ 
 
 
 
 

 - แผนงานการตรวจสอบและซ่อมบำรุง
อุปกรณ์เครื่องอำนวยความสะดวกด้าน
การบิน 
- การตรวจสอบความพร ้อมใช ้งาน 
ของเครื่องช่วยเดินอากาศ 
- งบดูแลสนามบินและที่ดิน ทอ. 

 
 
 
 
 

๖๑,๔๐๐ 

 



  
๑๕ 

  

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  
ข้อมูลปัจจุบัน 
(Baseline) 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 

 
๒. ร้อยละของความพร้อม
ด้านบริภัณฑ์ภาคพ้ืน 

๙๐  -  แผนงานการบำร ุงร ักษาอ ุปกรณ์
บริภัณฑ์ภาคพ้ืน 

  

SP3 สร้างความเชื่อมั่นศรัทธา
ให้กับประชาชน และหน่วยงาน 
ภายนอก 
 
 

๑. ร้อยละจำนวนครั้งความ
พ ร ้ อ ม ข อ ง ห น ่ ว ย 
ท ี ่ สามารถออกเด ิ นทาง 
ไปช ่ วย เหล ื อประชาชน 
ที่ ประสบภ ัยพ ิบ ั ต ิ ได ้ ใน 
 ๖ ชั่วโมง เปรียบเทียบกับ
จำนวนคำสั่งทั้งหมด 

๙๐ 
 

 
 

- การเตรียมการและปฏิบัติงานช่วยเหลือ 
ผ ู ้ประสบภ ัยพ ิบ ัต ิต ่าง  ๆ ในพ ื ้นที่
รบัผิดชอบ 
- การทบทวนปรับปร ุงแผนบรรเทา 
สาธารณภัย บน.๕ ต่อเนื่องสม่ำเสมอ 
-  การฝ ึ กซ ้ อมช ่ วย เหล ื อบรร เทา 
สาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานในจังหวัด 

  

๒. ร ้อยละความสำเร ็จใน
ก า ร ช ่ ว ย เ ห ล ื อ ฟ ื ้ น ฟู
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

๙๕  - โครงการปราบปรามยาเสพติด 
- โครงการป้องกันยาเสพติด 

- โครงการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 

๑๖๔,๔๐๐ 

๘๐,๔๐๐ 
๒๕,๒๐๐ 

 

SP4 บูรณการการปฏิบัติการ
ที่ใช้เครือข่ายเป็นจุดศูนย์กลาง 
(NCO) 
 

๑ .  ร ้ อยละความสำ เร็ จ 
ใ น การบ ู รณการภารกิ จ
ป้องกันฐานบินด้วยระบบ 
VDL 

๘๕ 
 
 
 

 
 

- การเตรียมการให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
- การบินทดสอบระบบ VDL เพื่อนำมา 
ประยุกต์ใช้ในภารกิจการป้องกันฐานบิน 
-  การประเม ินผลการปฏ ิบ ัต ิ ง าน 
ตามแผนปี ๖๕ 
 

  

  



  
๑๖ 

  

๙.๒   มุมมองด้านกระบวนการ   

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  
ข้อมูลปัจจุบัน 
(Baseline) 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 

IP1 เตร ียมความพร ้อม
และพ ัฒนาเสร ิมสร ้ า ง
มาตรฐานด ้านย ุทธการ
และการฝึก 

 

๑. ร้อยละของคะแนนจากการ
ประเมินหน่วยบินยุทธวิธี 

๘๕ ๙๙.๐๓ - การฝึกบินเดินทางสนามบินต่างถิ่น 
ในประเทศ 
- การฝึกบินกับเครื่องฝึกบินจำลอง 
- การฝึกบินกลางคืน 
- การฝึกบินลาดตระเวน 
-  การฝ ึกบ ินและแข ่ งข ัน ใช ้ อาวุ ธ 
อากาศ-ผิวพ้ืน  

๙๒๔,๐๐๐ 
 

๙๖,๐๐๐ 
๕๒๘,๐๐๐ 
๗๗๔,๔๐๐ 
๘๘๐,๐๐๐ 

 

๒. ร้อยละของคะแนนจากการ
ประเม ินความพร ้ อมรบและ
ทดสอบแผนป้องกันท ี ่ต ั ้ งของ
หน่วย 

๘๕ ๙๔.๗๐ 
 

- การฝึกทางยุทธวิธีภาคพ้ืน 
 

๑๕๐,๑๖๐ 
  

IP2 การเตรียมความพร้อม 
ด้านส่งกำลังบำรุง 

 

๑ .  ร ้ อ ย ล ะ ค ว า ม ส ำ เ ร็ จ 
ของงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ของฐานบินและระบบสนับสนุน
ต่าง ๆ 

๙๐  - การให้บริการรักษาพยาบาล 
- งบสิ ่งก่อสร้างและสิ ่งอำนวยความ
สะดวกตามโครงการ 
ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการส่งกำลังบำรุง 
- งบวัสดุ ส.ส.ต.สายอิเล ็กทรอนิกส์ 
และคอมพิวเตอร์ 
- งบวัสดุ ส.ส.ต.สายสื่อสาร 
- งบวัสดุ ส.ส.ต.สายถ่ายรูป 

๗๓๓,๐๐๐ 
๒๓,๘๘๗,๑๕๐ 

 
 

๓๐,๖๑๓ 
 

๗๖,๒๓๐ 
๑๘,๑๕๐ 

 
 

 



  
๑๗ 

  

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  
ข้อมูลปัจจุบัน 
(Baseline) 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 

  
  

- งบวัสดุ ส.ส.ต.สายพลาธิการ 
- งบวัสดุ ส.ส.ต.สายช่างโยธา 
- งบวัสดุ ส.ส.ต.สายขนส่ง 
กลุ่มงบงานกำลังพล 
- งบค่าจ้างกำลังพลสำรองเข้าทำหน้าที่
ทหารเป็นการชั่วคราว 
- งบเง ินตอบแทนพิเศษของลูกจ ้าง 
ประจำผ ู ้ ได ้ร ับค ่าจ ้างถ ึงข ั ้นส ูงของ
ตำแหน่ง 
- งบค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
- งบจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคม 
- งบเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 
- งบเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการ 
ผู้ได้รับเงินเดือนสูงของอันดับ 

๒๒๐,๑๐๐ 
๕๐๐,๐๐๐ 
๑๐๐,๐๐๐ 

 
๒,๑๔๓,๘๐๐ 

 
๔๙,๓๐๐ 

 
 

๙,๓๔๓,๘๐๐ 
๔๖๗,๒๐๐ 
๑๘,๗๐๐ 

 
๓๗,๐๐๐ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

กลุ่มงบงานบริหารงานและบริหารหน่วย 
- งบบริหารหน่วย 
- งบค่าไฟฟ้า 
- งบค่าน้ำประปา 
- งบค่าไปรษณีย์และค่าโทรศัพท์ 

 
๓,๗๖๔,๗๐๐ 
๖,๕๒๑,๐๐๐ 
๑,๘๗๕,๑๐๐ 

๕๕,๒๐๐ 

 



  
๑๘ 

  

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  
ข้อมูลปัจจุบัน 
(Baseline) 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 

 ๒. ร ้อยละความสำเร็จ 
ของงานเตรียมความพร้อม
ด้านยุทโธปกรณ์ 

๙๐  การจัดหาครุภัณฑ์สายช่างอากาศ 
- พัสดุประเภทใช้คงรูปทดแทน 
การจัดหาครุภัณฑ์สายสื่อสาร 
- พัสดุประเภทใช้คงรูปทดแทน 
- พัสดุประเภทใช้คงรูปขาดอัตรา 
- พัสดุประเภทใช้คงรูปนอกอัตรา 
การจัดหาคุรุภัณฑ์สายพลาธิการ 
- พัสดุประเภทใช้คงรูปทดแทน 
- พัสดุประเภทใช้คงรูปนอกอัตรา 

๕๑๕,๘๐๐ 
 

๒๒,๐๐๐ 
 
 
 

๓๐,๗๕๓ 
 

 

 
  

 
การจัดหาครุภัณฑ์สายช่างโยธา 
- พัสดุประเภทใช้คงรูปทดแทน 
- พัสดุประเภทใช้คงรูปขาดอัตรา 
- พัสดุประเภทใช้คงรูปนอกอัตรา 
การจัดหาครุภัณฑ์สายขนส่ง 
- พัสดุประเภทใช้คงรูปทดแทน 
- พัสดุประเภทใช้คงรูปนอกอัตรา 
การจัดหาครุภัณฑ์สายการแพทย ์
- พัสดุประเภทใช้คงรูปทดแทน 
- พัสดุประเภทใช้คงรูปนอกอัตรา 
 

๙๕๙,๐๐๐ 
 
 
 

๑๐๐,๐๐๐ 
 
 

๖๖๐,๐๐๐ 

 

๓. ร ้อยละความพร ้อม
ปฏิบัติการของ บ.จธ.๒ 

๗๐ 
  

- แผนงานซ่อมบำรุงอากาศยาน 
 

 
 



  
๑๙ 

  

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
ข้อมูลปัจจุบัน 

(Baseline) แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 

IP3 พัฒนางานกิจการพลเรือน 
 

 

๑. ร้อยละของความสำเร็จ
ในการปฏิบัติงานด้านการ
ปฏิบัติการจิตวิทยา 

๙๐ 
 
 
 

 
- งบฝึกศึกษากำลังสำรอง 
- การฝึกศึกษาลูกเสือ-เนตรนารีเหล่า
อากาศ 
- ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสภาพ แวดล้อม
และช่วยเหลือประชาชน 
- ค่าใช้จ่ายในการสร้างความปรองดอง
สมานฉ ันท ์ของคนในชาต ิและฟ ื ้น ฟู
ประชาธิปไตย 

๑,๗๒๓,๒๐๐ 
๙๓,๗๗๕ 

 
 
 

๗๒,๐๐๐ 
 
 

 

  
  

- งบวันเด็ก 
- งบประชาสัมพันธ์กิจการ ทอ. 
- งบกีฬาภายใน 
- งบจัดนิทรรศการวันวีรกรรม ๘ ธ.ค.๘๔ 
- งบประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล ณ อนุสาวรีย์ฯ 
- งบโครงการช้างเผือก 

๑๐,๘๐๐ 
๑๐,๐๐๐ 
๔,๐๐๐ 

๑๘๕,๙๐๐ 
๕๔,๘๐๐ 
๑๘,๘๐๐ 

 

๒ .  จ ำนวนก ิ จกร รมที่  
จ ัดทำข ึ ้น เพ ื ่อเท ิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

๕ 
 

- การป ้องก ันการล ่วงละเม ิดสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
-  ก า รจ ั ดก ิ จ กร รม เท ิ ดท ู นสถาบั น
พระมหากษัตริย์ 
- งบพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัย
เฉลิมพล  

๑๐,๐๐๐ 
๑๒๐,๐๐๐ 

 
๑๓๘,๒๐๐ 

 



  
๒๐ 

  

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  
ข้อมูลปัจจุบัน 
(Baseline) 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 

 

๓.  ร้อยละความพึงพอใจ
ของนักท่องเที่ยวต่อ บน.๕ 

๘๕  - โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขต
พ้ืนทีท่หาร 
- งบสิ ่งก่อสร้างและสิ ่งอำนวยความ
สะดวกและค่าใช ้จ ่ายในการพัฒนา 
แหล่งท่องเที่ยวในเขตพ้ืนทีท่หาร 

 

๘,๘๕๖,๙๐๐ 
 

๙,๐๗๖,๙๐๐ 
 

IP4 พัฒนาเทคโนโลยีสำหรับ
เสริมสร้างเครือข่ายแห่งการ
เรียนรู้ 
 
                                

๑. ร้อยละความพร้อมของ 
นขต.บน.๕ ในการจัดทำ 
KM เ พ ื ่ อ ร วบ ร วมอ งค์
ความรู้ของหน่วยงาน                                     
 
 

๗๕ 

 

 

 

 

 

 

 
- จัดตั ้งคณะกรรมการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และประชาสัมพันธ์ บน.๕  
- ดำเนินการรวบรวมข้อมูลมาตรฐาน
งานของ นขต.บน.๕ ในรูปแบบไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์  
- สนับสนุน นขต.บน.๕ นำมาตรฐาน
ง า น  ไ ฟล ์ อ ิ เ ล ็ ก ท ร อน ิ ก ส ์ ม า จั ด
กระบวนการเรียนรู้ใน รูปแบบ KM และ
ส่งเสริมการและเปลี่ยนความรู้ผ่าน ทาง
ระบบ INTRANET และ INTERNET ของ 
บน.๕ 
- ประชาสัมพันธ์ให้ นขต.บน.๕ และ 
นขต.ทอ.ทราบ 

  



  
๒๑ 

  

 
๙.๓  มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  
ข้อมูลปัจจุบัน 
(Baseline) 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 

LP1 พ ัฒนาข ี ดสมรรถนะ 
กำลังพล 
 
                       

๑.  จำนวนก ิจกรรมฝึก
ศึกษา อบรมของ บน.๕ 

๕ 
 
 
 
 

 
- โครงการพัฒนาขีดความสามารถของ
กองทัพ 
- โครงการเสร ิมสร ้างกำล ังกองทัพ 
ก ิจกรรมที่  ๑ การพ ัฒนาข ีดความ 
สามารถของกองทัพอากาศ 
- งบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ 
- งบบริหารโครงการหรือแผนงานพิเศษ 
 
- งบค่าใช้จ่ายในการฝึกงานในหน้าที่ 

 
 

๑,๐๕๑,๐๓๙ 
 
 

๑,๗๒๓,๒๐๐ 
 

๗๒,๐๐๐ 
 

๑๑๑,๗๙๒ 

 

๒ .  คะแนน เ ฉล ี ่ ย ก า ร
ทดสอบ  ความร ู ้ ค ว าม
เข ้ า ใจภาษาอ ั ง กฤษที่
เพ่ิมข้ึน 

 
 

- จ ัดการทดสอบความรู ้ความเข ้าใจ
ภาษาอังกฤษให้กับกำลังพลของ บน.๕ 
 

 
 



  
๒๒ 

  

LP2 พัฒนาระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศ บน.๕ 
 

๑. ร้อยละความพึงพอใจ 
ของ นขต.บน.๕ และผู้ใช้ 
งานระบบสารสนเทศของ 
บน.๕ 

๗๕ 
 

 

 

- พิจารณาจากคะแนนที ่ได ้จากการ
สำรวจความพึงพอใจต่อการใช้บริการ
เว็บไซต์ของ บน.๕ 

 
 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  
ข้อมูลปัจจุบัน 
(Baseline) 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 

LP3 พัฒนาวัฒนธรรมองค์กร 
ส ู ่การเป ็นองค ์กรแห ่งการ
เรียนรู้ 

๑ .  ร ้ อ ย ล ะ ข อ ง ก า ร
ดำเนินการด้านการจัดการ
ความรู้ของ นขต.บน.๕ 

๖๐ 
 

- จัดกิจกรรมการอบรมเผยแพร่ความรู้ 
เกี ่ยวกับการบริหารจัดการความรู้และ
จ ัดกิจกรรมการส ัมมนาแลกเปลี ่ยน
เรียนรู้ภายในหน่วยงาน 
- จัดตั ้งแหล่งเรียนรู ้ตามหลักเศรฐกิจ
พอเพียง 
 

 
 
 
 

๓๐,๐๐๐ 

 

 
 
 
 
 
 
 



  
๒๓ 

  

๙.๔  งานประจำอื่น ๆ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  
ข้อมูลปัจจุบัน 
(Baseline) 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 

R1 ป้องกันอุบัติเหตุเชิงรุกทั้ง 
ด้านนิรภัยการบินและนิรภัย 
ภาคพ้ืน 
 

๑. ร้อยละความสำเร็จของ
โครงการน ิรภ ัยการบิน 
บน.๕ 

๙๐ 
 

- จัดทำแผนงานโครงการนิรภัยการบิน 
- แผนงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกัน 
อุบัติเหตุการภาคบินเชิงรุก 

 
 

๒. ร ้อยละความสำเร็จ 
ข อ ง โ ค ร ง ก า ร น ิ ร ภั ย
ภาคพ้ืน บน.๕ 

๙๐ 
 

- จัดทำแผนงานโครงการนิรภัยภาคพ้ืน 
- แผนงานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกัน 
อุบัติเหตุภาคพ้ืนเชิงรุก 

 
 

R2 สน ั บสน ุ นการปฏ ิบ ั ติ
ภารกิจสนับสนุนยุทธศาสตร์
ความมั่นคงในด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารภัย 

๑. ร้อยละของการปฏิบัติ
ภ า ร ก ิ จ ส น ั บ ส นุ น
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงใน
ด ้ า นก า รป ้ อ ง ก ั น แล ะ
บรรเทาสาธารภัย 

๙๐  - การเตรียมการสนับสนุนการปฏิบ ัติ
ภารกิจสนับสนุนยุทธศาสตร์ความมั ่นคง
ในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารภัย 

 
 

 
 
 
 
 
 



  
๒๔ 

  

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย  
ข้อมูลปัจจุบัน 
(Baseline) 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 

R3 เตรียมพร้อมในการถวาย 
ความปลอดภัยเมื่อมีพระบรม
วงศาน ุวงศ ์ เข ้ามาในพื ้นที่  
บน.๕ 

๑.  ความพร ้อมในการ
ถวายความปลอดภัย 

สำเร็จ สำเร็จ - เตรียมการปฏิบัติตามแผนยุทธการ 
บน.๕ - ๙๙๙ 
- การทบทวนฝึกซ้อมการปฏิบัติในการ
รักษาความปลอดภัย 
- ค่าตอบแทนพิเศษทหารกองประจำการ 
- ค่าเลี้ยงดูทหาร 
- ค่าเสบียงสนาม 
- ค่าเบี้ยงเลี้ยงสนามสำหรับพลทหาร 
- งบบริหารหน่วย 

 
 
 
 

๒,๕๕๑,๓๕๐ 
๑๕๓,๓๐๐ 
๓๘๓,๒๕๐ 

๒,๔๐๙,๐๐๐ 
๓๖,๐๐๐ 

 

รวม ๘๒,๗๓๓,๖๖๒ 
 

 
 
  



  
๒๕ 

  

๑๐.  รายละเอียดเป้าประสงค์     
 ๑๐.๑  มุมมองด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป้าประสงค์ : SP1 บน.๕ มีสมรรถนะและความพร้อมตาม
ภารกิจที ่ทอ.กำหนด 
 

ตัวชี้วัด ๑. ร้อยละของชั่วโมงบินรักษาสมรรถภาพความพร้อมรบของนักบิน 
๒. ร้อยละของการปฏิบัติภารกิจสนับสนุนยุทธศาสตร์ความมั่นคงในด้าน 
การป้องกันและบรรเทาสาธารภัย 

ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด ๑. ๙๕/ร้อยละ 
๒. ๙๕/ร้อยละ 

แบบของตัวชี้วัด ๑. ปริมาณ  
๒. ปริมาณ 

คำอธิบายตัวชี้วัดหรือสูตรการคำนวณ ๑. จำนวนชัว่โมงบินรักษาสมรรถภาพความพร้อมรบของนักบินที่ ฝูง.๕๐๑ 
บน.๕ ปฏิบัติได้  x ๑๐๐ 
    จำนวนชัว่โมงบินที่ได้รับอนุมัติจาก ยก.ทอ.ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 
๒. จำนวนเที่ยวบินภารกิจที่ปฏิบัติได้สำเร็จ x ๑๐๐ 
    จำนวนเที่ยวบินปฏิบัติภารกิจสนับสนุนยุทธศาสตร์ความมั่นคงในด้าน 
การป้องกันและบรรเทาสาธารภัย 

 
 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน 
ปี ๖๕   

งบประมาณป ี๖๕     ผู้รับผิดชอบ การประสานงาน ห้วงเวลา
สำเร็จ 

- การฝึกบินรักษาสมรรถภาพความ
พร้อมรบของนักบิน 

 - ฝูง.๕๐๑ บน.๕ - ยก.ทอ. 
- กพ.ทอ. 

ก.ย.๖๕ 

- การจัดสัมมนาทบทวนความรู้ 
วิทยาการด้านการบิน 

 
 

- ฝูง.๕๐๑ บน.๕ - ยก.ทอ. 
- บน.๕ 

ก.ย.๖๕ 

- การเตรียมพร้อมและการปฏิบัติ
ภารกิจของหน่วยบินยุทธวิธี 

 - ฝูง.๕๐๑ บน.๕ - คปอ. 
- ยก.ทอ. 

ก.ย.๖๕ 

- การเตรียมการสนับสนุนการปฏิบัติ 
ภารกิจสนับสนุนยุทธศาสตร์ความ
มั่นคงในด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารภัย 

 - ฝูง.๕๐๑ บน.๕ - คปอ. 
- ยก.ทอ. 

ก.ย.๖๕ 



  
๒๖ 

  

 ๑๐.๒  มุมมองด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป้าประสงค ์: SP2 ฐานบินมีความพร้อมให้การสนับสนุนหน่วยบิน
ยุทธวิธี 
 

ตัวชี้วัด ๑.  ร้อยละของความพร้อมด้านเครื่องอำนวยความสะดวกด้านการบิน 
๒.  ร้อยละของความพร้อมด้านบริภัณฑ์ภาคพ้ืน 

ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด ๑.  ๙๐/ร้อยละ 
๒.  ๙๐/ร้อยละ 

แบบของตัวชี้วัด ๑.  ปริมาณ  
๒.  ปริมาณ 

คำอธิบายตัวชี้วัดหรือสูตรการคำนวณ ๑.  สถานภาพเครื่องอำนวยความสะดวกด้านการบินที่ใช้งานได้ x ๑๐๐ 
     สถานภาพเครื่องอำนวยความสะดวกด้านการบินที่ครอบครองอยู่ 
๒.  สถานภาพบริภัณฑ์ภาคพ้ืนที่ใช้งานได้ x ๑๐๐ 
     สถานภาพบริภัณฑ์ภาคพ้ืนที่ครอบครองอยู่ 

 
 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน 
ปี ๖๕   

งบประมาณป ี๖๕   ผู้รับผิดชอบ การประสานงาน ห้วงเวลา
สำเร็จ 

- แผนงานการตรวจสอบและซ่อมบำรุง 
อุปกรณ์เครื่องอำนวยความสะดวกด้าน 
การบิน 

 - ผนบ.บน.๕ - ผกบ.บก.บน.๕ 
- กบ.ทอ. 

ก.ย.๖๕ 

- การตรวจสอบความพร้อมใช้งานของ
เครื่องช่วยเดินอากาศ 

 - กทน.บน.๕ - ผกบ.บก.บน.๕ 
- คปอ. 

ก.ย.๖๕ 

- ดูแลสนามบินและที่ดิน ทอ. ๖๑,๔๐๐ - ผกบ.บก.บน.๕ - กบ.ทอ. ก.ย.๖๕ 

- แผนงานการบำรุงรักษาอุปกรณ์
บริภัณฑ์ภาคพ้ืน 

 - กทน.บน.๕ - ผกบ.บก.บน.๕ 
- ชอ. 

ก.ย.๖๕ 

 
 
 
 
 
 



  
๒๗ 

  

 ๑๐.๓  มุมมองด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป้าประสงค ์: SP3 สร้างความเชื่อม่ัน ศรัทธา ให้กับประชาชน 
และหน่วยงานภายนอก 
 

ตัวชี้วัด ๑.  ร้อยละความสำเร็จในการปฏิบัติงานช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ 
๒.  ร้อยละความสำเร็จในการช่วยเหลือฟ้ืนฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 

ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด ๑.  ๘๐/ร้อยละ 
๒.  ๙๕/ร้อยละ 

แบบของตัวชี้วัด ๑.  ปริมาณ  
๒.  ปริมาณ  

คำอธิบายตัวชี้วัดหรือสูตรการคำนวณ ๑.  จำนวนครั้งของการเข้าร่วมฝึกซ้อมหรือการปฏิบัติงานช่วยเหลือบรรเทา 
สาธารณภัย x ๑๐๐ 
    จำนวนครั้งที่ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานหรือประชาชนผู้ประสบภัย 
๒.  จำนวนผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพตลอดทั้งปี x ๑๐๐ 
    จำนวนผู้เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพตามแผนปี ๖๕ 

 
 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน 
ปี ๖๕  

งบประมาณป ี๖๕  ผู้รับผิดชอบ การประสานงาน ห้วงเวลา
สำเร็จ 

- การเตรียมการและปฏิบัติงาน
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ  
ในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

 - ผกร.บก.บน.๕ - กร.ทอ. 
- นขต.บน.๕ 

ก.ย.๖๕ 

- การทบทวนปรับปรุงแผนบรรเทา 
สาธารณภัย บน.๕  

 - ผกร.บก.บน.๕ - ผยก.บก.บน.๕ 
- นขต.บน.๕ 

ก.ย.๖๕ 

- การฝึกซ้อมช่วยเหลือบรรเทา 
สาธารณภัยร่วมกับหน่วยงานในจังหวัด 

 - ผกร.บก.บน.๕ - นขต.บน.๕ ก.ย.๖๕ 

- โครงการด้านการปราบปราม 
ยาเสพติด 

๑๖๔,๔๐๐ 
 

- ผยก.บก.บน.๕ - สน.ศอ.ปส.ทอ. 
- สน.ผบ.ดม. 

ก.ย.๖๕ 

- โครงการด้านการป้องกันยาเสพติด ๑๑๐,๔๐๐ - ผยก.บก.บน.๕ - สน.ศอ.ปส.ทอ. 
- กร.ทอ. 

ก.ย.๖๕ 

- โครงการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ๒๕,๒๐๐ 
 

- รพ.กองบิน บน.๕ - สน.ศอ.ปส.ทอ. 
- พอ. 

ก.ย.๖๕ 



  
๒๘ 

  

        ๑๐.๔  มุมมองด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป้าประสงค์ : SP4 บูรณการการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็น
จุดศูนย์กลาง 
 

ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จในการบูรณการภารกิจป้องกันฐานบินด้วยระบบ VDL 
ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด ๘๕/ร้อยละ 
แบบของตัวชี้วัด ปริมาณ 
คำอธิบายตัวชี้วัดหรือสูตรการคำนวณ จากการประเมินผลการปฏิบัติภารกิจ 

การบูรณการการป้องกันฐานบินด้วยระบบ VDL โดยผู้ปฏิบัติงาน 
 
 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน 
ปี ๖๕ 

งบประมาณป ี๖๕ ผู้รับผิดชอบ การประสานงาน ห้วงเวลา
สำเร็จ 

- การเตรียมการให้ความรู้แก่ผู้ 
ปฏิบัติงาน 

 - ฝูง.๕๐๑ บน.๕ 
- พัน.อย.บน.๕ 

- สอ.ทอ. 
- อย. 
- นขต.บน.๕ 

ก.ย.๖๕  

- การบินทดสอบระบบ VDL เพ่ือนำมา
ประยุกต์ใช้ในภารกิจการป้องกัน 
ฐานบิน 

 - ฝูง.๕๐๑ บน.๕ 
- พัน.อย.บน.๕ 

- สอ.ทอ. 
- อย. 
- นขต.บน.๕ 

ก.ย.๖๕ 

- การประเมินผลการปฏิบัติตามแผน 
ปี ๖๕ 

 

 - ฝูง.๕๐๑ บน.๕ 
- พัน.อย.บน.๕ 

- สอ.ทอ. 
- อย. 
- นขต.บน.๕ 

ก.ย.๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
๒๙ 

  

๑๐.๕  มุมมองด้านกระบวนการ เป้าประสงค์ : IP1 เตรียมความพร้อมและพัฒนาเสริมสร้างมาตรฐานด้าน
ยุทธการและการฝึก 
 

ตัวชี้วัด ๑.  ร้อยละของคะแนนจากการประเมินหน่วยบินยุทธวิธี 
๒.  ร้อยละของคะแนนจากการประเมินความพร้อมรบ 

ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด ๑.  ๘๕/ร้อยละ 
๒.  ๘๕/ร้อยละ 

แบบของตัวชี้วัด ๑.  คุณภาพ  
๒.  คุณภาพ 

คำอธิบายตัวชี้วัดหรือสูตรการคำนวณ ๑.  หมายถึง ร้อยละของคะแนนที่ได้จากการประเมินค่าขีดความสามารถใน
การปฏิบัติภารกิจทางยุทธวิธีของหน่วยบินยุทธวิธี ฝูง.๕๐๑ บน.๕ จากการ
ประเมินค่าขีดความสามารถตามท่ี จร.ทอ.กำหนด 

๒.  หมายถึง ร้อยละของคะแนนที่ได้จากการประเมินขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติภารกิจการป้องกันที่ตั้งของ บน.๕ จากการประเมินขีดความ สามารถ
จาก คณก.ของ อย.ทอ. 

 
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน 

ปี ๖๕ 
งบประมาณป ี๖๕ ผู้รับผิดชอบ การประสานงาน ห้วงเวลา

สำเร็จ 
- การเตรียมรับการตรวจสอบ
มาตรฐานการบิน 

 - ฝูง.๕๐๑ บน.๕ - จร.ทอ. 
 

ก.ย.๖๕ 

- จัดกจิกรรมสัมมนาแลกเปลี่ยน
ความรู้ด้านวิชาการของ นบ.ฝูง.๕๐๑ 
บน.๕ 

 - ฝูง.๕๐๑ บน.๕ - นมบ.บน.๕ ก.ย.๖๕ 

- การฝึกบินเดินทางสนามบินต่างถ่ินใน
ประเทศ 

๘๘๐,๐๐๐ - ฝูง.๕๐๑ บน.๕ - ยก.ทอ. ก.ย.๖๕ 

- การฝึกบินกับเครื่องฝึกบินจำลอง ๙๖,๐๐๐ - ฝูง.๕๐๑ บน.๕ - ยก.ทอ. ก.ย.๖๕ 

- การฝึกบินกลางคืน ๕๒๘,๐๐๐ - ฝูง.๕๐๑ บน.๕ - ยก.ทอ. ก.ย.๖๕ 

- การฝึกบินลาดตระเวน ๗๗๔,๔๐๐ - ฝูง.๕๐๑ บน.๕ - ยก.ทอ. ก.ย.๖๕ 

- การฝึกบินและแข่งขันใช้ อว.ทาง
อากาศ-ผิวพ้ืน 

๔๙๒,๘๐๐ - ฝูง.๕๐๑ บน.๕ - ยก.ทอ. ก.ย.๖๕ 

- การฝึกทางยุทธวิธีภาคพ้ืน ๑๕๐,๑๖๐ - พัน.อย.บน.๕ - นขต.บน.๕ ก.ย.๖๕ 

- ศูนย์สั่งการภาคพ้ืนดิน  - พัน.อย.บน.๕ - นขต.บน.๕ ก.ย.๖๕ 



  
๓๐ 

  

๑๐.๖  มุมมองด้านกระบวนการ  เป้าประสงค์ : IP2 การเตรียมความพร้อมด้านส่งกำลังบำรุง 
 

ตัวชี้วัด ๑.  ร้อยละความสำเร็จของงานพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของฐานบินและ
ระบบสนับสนุนต่าง ๆ  
๒.  ร้อยละความสำเร็จของงานเตรียมความพร้อมด้านยุทโธปกรณ์ 
๓.  ร้อยละความพร้อมปฏิบัติการของ บ.จธ.๒ 

ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด ๑.  ๙๐/ร้อยละ 
๒.  ๙๐/ร้อยละ 
๓.  ๗๐/ร้อยละ 

แบบของตัวชี้วัด ๑.  ปริมาณ   
๒.  ปริมาณ   
๓.  ปริมาณ 

คำอธิบายตัวชี้วัดหรือสูตรการคำนวณ ๑.  จำนวนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของฐานบินและระบบสนับสนุน 
ที่ดำเนินการสำเร็จ x ๑๐๐ 
    จำนวนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของฐานบินและระบบสนับสนุนตาม
แผนปี ๖๕ 
๒.  จำนวนงานเตรียมความพร้อมด้านยุทโธปกรณ์ท่ีดำเนินการได้สำเร็จ 
x ๑๐๐ 
    จำนวนงานเตรียมความพร้อมด้านยุทโธปกรณ์ตามแผนปี ๖๕ 
๓  จำนวนอากาศยานแบบ บ.จธ.๒ พร้อมปฏิบัติการ x ๑๐๐ 
    จำนวนอากาศยานแบบ บ.จธ.๒ ที่ครอบครอง 

 
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน 

ปี ๖๕ 
งบประมาณป ี๖๕ ผู้รับผิดชอบ การประสานงาน ห้วงเวลา 

สำเร็จ 
- การให้บริการรักษาพยาบาล ๘๔๐,๙๐๐ - รพ.กองบิน บน.๕ - พอ. ก.ย.๖๕ 

- งบสิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความ
สะดวกตามโครงการ 

๒๔,๑๒๖,๒๐๐ - ผกบ.บก.บน.๕ - กบ.ทอ. 
- นขต.บน.๕ 

ก.ย.๖๕ 

- โครงการปรับปรุงกองบิน 
 

๓๘,๗๕๐,๕๐๐ - ผกบ.บก.บน.๕ - กบ.ทอ. 
- นขต.บน.๕ 

ก.ย.๖๕ 

- งานกำลังพล ๑๙,๔๖๐,๒๐๐ - บน.๕ - นขต.บน.๕ ก.ย.๖๕ 

- งานส่งกำลังและซ่อมบำรุง
ยุทโธปกรณ์ 

๑,๐๙๐,๒๐๐ - บน.๕ - นขต.บน.๕ ก.ย.๖๕ 



  
๓๑ 

  

- งานบริหารงานและบริหารหน่วย ๑๓,๖๙๓,๗๐๐ - บน.๕ - นขต.บน.๕ ก.ย.๖๕ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน 
ปี ๖๕ 

งบประมาณป ี๖๕ ผู้รับผิดชอบ การประสานงาน ห้วงเวลา
สำเร็จ 

- การจัดหาครุภัณฑ์สายช่างอากาศ 
 

๕๑๕,๘๐๐ - ผกบ.บก.บน.๕ - กบ.ทอ. 
- ชอ. 

ก.ย.๖๕ 

- การจัดหาครุภัณฑ์สายสื่อสารและ
คอมพิวเตอร์ 

๗๖,๒๓๐ - ผกบ.บก.บน.๕ - กบ.ทอ. 
- สอ.ทอ 

ก.ย.๖๕ 

- การจัดหาครุภัณฑ์สายสรรพาวุธ 
 

๗๐,๐๐๐ - ผกบ.บก.บน.๕ - กบ.ทอ. 
- สพ.ทอ 

ก.ย.๖๕ 

- การจัดหาครุภัณฑ์สายพลาธิการ 
 

๒๒๐,๑๐๐ - ผกบ.บก.บน.๕ - กบ.ทอ. 
- พธ.ทอ. 

ก.ย.๖๕ 

- การจัดหาครุภัณฑ์สายช่างโยธา 
 

๕๐๐,๐๐๐ - ผกบ.บก.บน.๕ - กบ.ทอ. 
- ชย.ทอ. 

ก.ย.๖๕ 

- การจัดหาครุภัณฑ์สายขนส่ง 
 

๑๐๐,๐๐๐ - ผกบ.บก.บน.๕ - กบ.ทอ. 
- ขส.ทอ. 

ก.ย.๖๕ 

- การจัดหาครุภัณฑ์สายการแพทย์ 
 

๑,๐๐๐,๐๐๐ - ผกบ.บก.บน.๕ - กบ.ทอ. 
- พอ. 

ก.ย.๖๕ 

- การจัดหาครุภัณฑ์สายถ่ายรูป ๑๘,๑๕๐ - ผกร.บก.บน.๕ - กร.ทอ. 
- กบ.ทอ 

ก.ย.๖๕ 

- แผนงานซ่อมบำรุงอากาศยาน 
 

 - ผชอ.กทน.บน.๕ - กบ.ทอ. 
- ชอ. 

ก.ย.๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
๓๒ 

  

๑๐.๗  มุมมองด้านกระบวนการ  เป้าประสงค์ : IP3 พัฒนางานกิจการพลเรือน 
 

ตัวชี้วัด ๑.  ร้อยละของความสำเร็จในการปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติการจิตวิทยา 
๒.  จำนวนกิจกรรมที่จัดทำขึ้นเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๓.  ร้อยละความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวต่อ บน.๕ 

ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด ๑.  ๙๐/ร้อยละ 
๒.  จำนวน ๕ โครงการ 
๓.  ๘๕/ร้อยละ 

แบบของตัวชี้วัด ๑.  ปริมาณ   
๒.  ปริมาณ  
๓.  ปริมาณ 

คำอธิบายตัวชี้วัดหรือสูตรการคำนวณ ๑.  จำนวนครั้งของการออกปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติการจิตวิทยา 
ได้สำเร็จ x ๑๐๐ 
    จำนวนครั้งของการออกปฏิบัติงานด้านการปฏิบัติการจิตวิทยาตามแผน 
ปี ๖๕ 
๒.  หมายถึงกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ บน.๕ จัดทำขึ้น 
ในปีงบประมาณ ๖๕ 
๓.  หมายถึงคะแนนเฉลี่ยจากผลการสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยว 

 
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน 

ปี ๖๕  
งบประมาณป ี๖๕  ผู้รับผิดชอบ การประสานงาน ห้วงเวลา

สำเร็จ 
- การฝึกศึกษากำลังสำรอง ๑,๗๒๓,๒๐๐ - ผกร.บก.บน.๕ - นขต.บน.๕ ก.ย.๖๕ 

- การฝึกอบรมลูกเสือ-เนตรนารี 
เหล่าอากาศ 

๙๓,๗๗๕ - ผกร.บก.บน.๕ - นขต.บน.๕ ก.ย.๖๕ 

- การปรับปรุงสภาพแวดล้อมและ
ช่วยเหลือประชาชน 

 - ผกร.บก.บน.๕ - นขต.บน.๕ ก.ย.๖๕ 

- การสร้างความปรองดองสมานฉันท์
ของคนในชาติและฟ้ืนฟูประชาธิปไตย 

๗๒,๐๐๐ - ผกร.บก.บน.๕ - นขต.บน.๕ ก.ย.๖๕ 

- งานวันเด็ก ๑๐,๘๐๐ - บน.๕ - นขต.บน.๕ ก.ย.๖๕ 

- งบประชาสัมพันธ์กิจการ ทอ. ๑๐,๐๐๐ - ผกร.บก.บน.๕ - นขต.บน.๕ ก.ย.๖๕ 

- งบกีฬาภายใน ๔,๐๐๐ - ผกร.บก.บน.๕ - นขต.บน.๕ ก.ย.๖๕ 

- งบโครงการช้างเผือก ๑๘,๘๐๐ - ผกร.บก.บน.๕ - นขต.บน.๕ ก.ย.๖๕ 



  
๓๓ 

  

- การจัดนิทรรศการวันสดุดีวีรชน ฯ ๑๘๕,๙๐๐ - บน.๕ - นขต.บน.๕ ก.ย.๖๕ 

- การประกอบพิธีบำเพ็ญกุศล  
ณ อนุสาวรีย์ฯ 

๕๔,๘๐๐ - บน.๕ - นขต.บน.๕ ก.ย.๖๕ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน 
ปี ๖๕ 

งบประมาณป ี๖๕   ผู้รับผิดชอบ การประสานงาน ห้วงเวลา
สำเร็จ 

- การป้องกันการล่วงละเมิดสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

๑๐,๐๐๐ - ผกร.บก.บน.๕ - นขต.บน.๕ ก.ย.๖๕ 

- การจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

๑๒๐,๐๐๐ - ผกร.บก.บน.๕ - นขต.บน.๕ ก.ย.๖๕ 

- พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัย
เฉลิมพล 

๑๓๘,๒๐๐ - พัน.อย.บน.๕ - นขต.บน.๕ ก.ย.๖๕ 

- โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใน
เขตพ้ืนที่ทหาร 

๘,๘๕๖,๙๐๐ - ผกร.บก.บน.๕ 
- ผกบ.บก.บน.๕ 

- กบ.ทอ. ก.ย.๖๕ 

- สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความ
สะดวกและค่าใช้จ่ายในการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่ทหาร 

๙,๐๗๖,๙๐๐ - ผกร.บก.บน.๕ 
- ผกบ.บก.บน.๕ 

- กบ.ทอ. ก.ย.๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
๓๔ 

  

       ๑๐.๘  มุมมองด้านกระบวนการ  เป้าประสงค์ : IP4 พัฒนาเทคโนโลยีสำหรับเสริมสร้างเครือข่ายแห่ง
การเรียนรู้ 
 

ตัวชี้วัด ร้อยละความพร้อมของ นขต.บน.๕ ในการจัดทำองค์ความรู้ภายในหน่วยงาน 
(KM) และการเผยแพร่องค์ความรู้ระหว่างหน่วยงาน 

ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด ๗๕/ร้อยละ 
แบบของตัวชี้วัด ปริมาณ 
คำอธิบายตัวชี้วัดหรือสูตรการคำนวณ ร้อยละจำนวน นขต.บน.๕ ที่ดำเนินการจัดทำองค์ความรู้ภายในหน่วยงาน 

 
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน 

ปี ๖๕ 
งบประมาณป ี๖๕ ผู้รับผิดชอบ การประสานงาน ห้วงเวลา

สำเร็จ 
- แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการ
สารสนเทศและประชาสัมพันธ์ 

 - ผยก.บก.บน.๕ - นขต.บน.๕ ก.ย.๖๕ 

- ดำเนินการรวบรวมข้อมูลมาตรฐาน
งานของ นขต.บน.๕ ในรูปแบบไฟล์
อิเล็กทรอนิกส์  

 - คณก.ด้าน
สารสนเทศฯ 

- นขต.บน.๕ ก.ย.๖๕ 

- ประชาสัมพันธ์ให้ นขต.บน.๕ และ 
นขต.ทอ.ทราบ 

 - คณก.ด้าน
สารสนเทศฯ 

- นขต.บน.๕ ก.ย.๖๕ 

- สนับสนุน นขต.บน.๕ นำมาตรฐาน
งานไฟล์อิเล็กทรอนิกส์มาจัดกระบวน 
การเรียนรู้ในรูปแบบ KM และส่งเสริม
การแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านทางระบบ 
INTRANET และINTERNET ของ
กองบิน 

 - คณก.ด้าน
สารสนเทศฯ 

- นขต.บน.๕ ก.ย.๖๕ 

- ประชาสัมพันธ์ให้ นขต.บน.๕ และ    
นขต.ทอ.ทราบ 

 - ผกร.บก.บน.๕ 
- ผสอ.กทน.บน.๕ 

- นขต.บน.๕ ก.ย.๖๕ 

 
 
 
 
 
 



  
๓๕ 

  

 ๑๐.๙  มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา เป้าประสงค์ : LP1 พัฒนาขีดสมรรถนะกำลังพล 
 

ตัวชี้วัด ๑.  จำนวนกิจกรรมฝึกศึกษาอบรมที่ บน.๕ ริเริ่มจัดทำขึ้น 
๒.  การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษประจำปี ๖๕ 

ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด ๑.  จำนวน ๕ โครงการ 
๒.  คะแนนเฉลี่ย 

แบบของตัวชี้วัด ๑.  ปริมาณ  
๒.  ปริมาณ 

คำอธิบายตัวชี้วัดหรือสูตรการคำนวณ ๑.  หมายถึง จำนวนกิจกรรมการฝึกศึกษาอบรมทั้งหมดท่ี บน.๕ จัดทำขึ้น
เพ่ือพัฒนาทักษะความรู้ในด้านต่างๆ ให้กับกำลังพลของหน่วย 
๒.  หมายถึง คะแนนเฉลี่ยของข้าราชการ บน.๕ ที่เข้ารับการทดสอบภาษา 
อังกฤษ ประจำปี ๖๕ 

 
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน 

ปี ๖๕ 
งบประมาณป ี๖๕  ผู้รับผิดชอบ การ

ประสานงาน 
ห้วงเวลา
สำเร็จ 

- โครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพ 
กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาขีด
ความสามารถของกองทัพอากาศ 

๑,๐๕๑,๐๓๙ - ผยก.บก.บน.๕ - นขต.บน.๕ 
- ยก.ทอ. 

ก.ย.๖๕ 

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปฝึกอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ 

๑,๗๒๓,๒๐๐ - บน.๕ - นขต.บน.๕ ก.ย.๖๕ 

- การบริหารโครงการหรือแผนงาน
พิเศษ 

๗๒,๐๐๐ 
 

- บน.๕ - นขต.บน.๕ ก.ย.๖๕ 

- จัดการทดสอบความรู้ความเข้าใจ 
ภาษาอังกฤษให้กับกำลังพลของ บน.๕ 

 - ผกพ.บก.บน.๕ - นขต.บน.๕ 
- ยศ.ทอ. 
- กพ.ทอ. 

ก.ย.๖๕ 

- จัดการฝึกงานในหน้าที่ให้กับกำลังพล
ของ บน.๕ 

๑๑๑,๗๙๒ - ผกพ.บก.บน.๕ - นขต.บน.๕ 
- ยศ.ทอ. 
- กพ.ทอ. 

ก.ย.๖๕ 

 
 
 
 



  
๓๖ 

  

 ๑๐.๑๐  มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา  เป้าประสงค์ : LP2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ตัวชี้วัด ความสำเร็จของการดำเนินการตามระเบียบการรักษาความปลอดภัยระบบ
สารสนเทศ ของ ทอ. 

ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด ๗๕/ร้อยละ 
แบบของตัวชี้วัด คุณภาพ 
คำอธิบายตัวชี้วัดหรือสูตรการคำนวณ กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนน

เป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนในการดำเนินงานตาม
เป้าหมายแต่ละระดับ 

 
 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน 
ปี ๖๕ 

งบประมาณป ี๖๕  ผู้รับผิดชอบ การประสานงาน ห้วงเวลา 
สำเร็จ 

การพัฒนาระบบสารสนเทศ 
  

- คณก.สารสนเทศฯ 
- ผสอ.กทน.บน.๕ 
- ฝทสส.บก.บน.๕ 

- นขต.บน.๕ ก.ย.๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
๓๗ 

  

๑๐.๑๑  มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา  เป้าประสงค์ : LP3 พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 
 

ตัวชี้วัด ร้อยละของ นขต.บน.๕ ที่มีการดำเนินการด้านการจัดการความรู้ 
ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด ๖๐/ร้อยละ 
แบบของตัวชี้วัด ปริมาณ  
คำอธิบายตัวชี้วัดหรือสูตรการคำนวณ หมายถึง ร้อยละของ นขต.บน.๕ ที่ได้นำการจัดการความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

ในหน่วยงาน เปรียบเทียบกับจำนวน นขต.บน.๕ ทั้งหมด 

 
 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน 
ปี ๖๕   

งบประมาณป ี๖๕   ผู้รับผิดชอบ การประสานงาน ห้วงเวลา
สำเร็จ 

- จัดกิจกรรมการอบรมเผยแพร่ความรู้ 
เกี่ยวกับการบริหารจัดการความรู้และ  
จัดกิจกรรมการสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ภายในหน่วยงาน 

 
 

- ผกพ.บก.บน.๕- 
- นขต.บน.๕ 

- นขต.บน.๕ ก.ย.๖๕ 

- จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 

๓๐,๐๐๐ - นขต.บน.๕ - นขต.บน.๕ ก.ย.๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
๓๘ 

  

๑๐.๑๒  งานประจำอ่ืนๆ วัตถุประสงค์ : R1 ป้องกันอุบัติเหตุเชิงรุกท้ังด้านนิรภัยการบินและนิรภัยภาคพ้ืน 
 

ตัวชี้วัด ๑.  ร้อยละความสำเร็จของโครงการนิรภัยการบิน บน.๕ 
๒.  ร้อยละความสำเร็จของโครงการนิรภัยภาคพ้ืน บน.๕ 

ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด ๑.  ๙๐/ร้อยละ 
๒.  ๙๐/ร้อยละ 

แบบของตัวชี้วัด ๑.  ปริมาณ  
๒.  ปริมาณ  

คำอธิบายตัวชี้วัดหรือสูตรการคำนวณ ๑.  จำนวนกิจกรรมตามโครงการนิรภัยการบินที่ดำเนินการสำเร็จ x ๑๐๐ 
    จำนวนกิจกรรมตามโครงการนิรภัยการบินตามแผนงานปี ๖๕ 
๒.  จำนวนกิจกรรมตามโครงการนิรภัยภาคพ้ืนที่ดำเนินการสำเร็จ x ๑๐๐ 
    จำนวนกิจกรรมตามโครงการนิรภัยภาคพ้ืนตามแผนงานปี ๖๕ 

 
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน 

ปี ๖๕ 
งบประมาณป ี๖๕ ผู้รับผิดชอบ การประสานงาน ห้วงเวลา

สำเร็จ 
- จัดทำแผนงานโครงการนิรภัยการบิน 
ประจำปี ๖๕ 

 - นิรภัยการบิน บน.๕ - สนภ.ทอ. ก.ย.๖๕ 

- แผนงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์
ป้องกันอุบัติเหตุภาคการบินเชิงรุก 

 - นิรภัยการบิน บน.๕ - สนภ.ทอ. ก.ย.๖๕ 

- จัดทำแผนงานโครงการนิรภัย
ภาคพ้ืนประจำปี ๖๕ 

 - นิรภัยการบิน บน.๕ - สนภ.ทอ. ก.ย.๖๕ 

- แผนงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์
ป้องกันอุบัติเหตุภาคพ้ืนเชิงรุก 

 - นิรภัยการบิน บน.๕ - สนภ.ทอ. ก.ย.๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
๓๙ 

  

๑๐.๑๓  งานประจำอ่ืนๆ วัตถุประสงค์ : R2 สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจโครงการฝนหลวง 
 

ตัวชี้วัด ร้อยละของการปฏิบัติภารกิจตามโครงการฝนหลวงเกิดความสำเร็จได้ตาม
จำนวนที่ได้รับการร้องขอจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด ๙๐/ร้อยละ 
แบบของตัวชี้วัด ปริมาณ  
คำอธิบายตัวชี้วัดหรือสูตรการคำนวณ จำนวนเที่ยวบินที่สามารถให้การสนับสนุนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   

x ๑๐๐ 
จำนวนเที่ยวบินที่ได้รับการร้องขอจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท้ังหมด 

 
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน 

ปี ๖๕  
งบประมาณป ี๖๕  ผู้รับผิดชอบ การประสานงาน ห้วงเวลา

สำเร็จ 
- การเตรียมการสนับสนุนการปฏิบัติ 
ภารกิจสนับสนุนยุทธศาสตร์ความ
มั่นคงในด้านการป้องกันและบรรเทา
สาธารภัย 

 - ฝูง.๕๐๑ บน.๕ - ผชอ.กทน.บน.๕ 
- นขต.บน.๕ 

ก.ย.๖๕ 
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 ๑๐.๑๔  งานประจำอ่ืนๆ วัตถุประสงค์ : R3 เตรียมพร้อมในการถวายความปลอดภัย เมื่อมีพระบรม
วงศานุวงศ์เข้ามาในพื้นที ่บน.๕ 
 

ตัวชี้วัด ร้อยละความสำเร็จในการถวายความปลอดภัย 
ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด ร้อยละ ๑๐๐ 
แบบของตัวชี้วัด สำเร็จ/ไม่สำเร็จ ร้อยละ 
คำอธิบายตัวชี้วัดหรือสูตรการคำนวณ ความพร้อมในการถวายความปลอดภัย (สนับสนุน) ตามแผนยุทธการ  

บน.๕ - ๙๙๙ เมื่อมีพระบรมวงศานุวงศ์เข้ามาในพ้ืนที่ ที่ บน.๕ รับผิดชอบ 
เปรียบเทียบกับคำร้องขอ 

 
 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน 
ปี ๖๕ 

งบประมาณป ี๖๕ ผู้รับผิดชอบ การประสานงาน ห้วงเวลา
สำเร็จ 

- เตรียมการปฏิบัติตามแผนยุทธการ   
บน.๕ - ๙๙๙ 

 - ผยก.บก.บน.๕ - นขต.บน.๕ ก.ย.๖๕ 

- การทบทวนฝึกซ้อมการปฏิบัติในการ
รักษาความปลอดภัย 

 - ผยก.บก.บน.๕ - พัน.อย.บน.๕ 
- ร้อย.ทสห.บน.๕ 

ก.ย.๖๕ 

- การเตรียมความพร้อมของ ฝูง.๕๐๙ 
(หัวหิน) 

๕,๕๗๐,๑๐๐ - ฝูง.๕๐๙ (หัวหิน) - บน.๕ 
- นขต.ทอ. 

ก.ย.๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
๔๑ 

  

ภาคผนวก 

 

ผนวก ๑  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกและภายใน 

 ๑.๑  โอกาส 

  - การดำเนินการตามนโยบาย ผบ.ทอ.เตรียมการพัฒนา บน.๕ มุ่งสู่กองบินที่ใช้เครือข่ายเป็น 
จุดศูนย์กลาง (NCO) 
  - สถานการณ์ความไม่สงบของ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบัน ทำให้บทบาทของการใช้
กำลังทางอากาศในการปฏิบัติการพิเศษต่าง ๆ มีความสำคัญและจำเป็น 
  - ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้การรับรู ้ข ้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวดเร็ว  
ทันเหตุการณ ์และยังสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการได้ 
  - การเป็นแหล่งท่องเที ่ยวที ่ได้รับความนิยมและความสนใจจากประชาชน-บุคคลภายนอก 
มีโอกาส  ในการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ง่าย 
  - ตามนโยบายทั่วไปของ ผบ.ทอ.น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติ ราชการ ทอ.โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติภารกิจอย่างมีระบบ (มีความรู้และคุณธรรม) ยึดมั่นในการ 
ดำเนินการแบบทางสายกลางโดยยึดถือประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ 
  - การก่อตั ้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของชาติใน ASEAN มีผลให้มีนักท่องเที ่ยว 
ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจในอ่าวมะนาว บน.๕ มากขึ้น 
 ๑.๒  อุปสรรค 
  - ขีดจำกัดทางด้านงบประมาณที่ได้รับ ทำให้การเสริมสร้างหรือการพัฒนาหน่วยในด้านต่าง ๆ 
ล่าช้า 
  - การจัดลำดับความสำคัญหรือความเร่งด่วนในการพัฒนาฐานบินปฏิบัติการพิเศษ ไม่เทียบเท่า
กับฐานบินปฏิบัติการหลัก 
  - ด้านการเรียนรู้และส่งเสริมด้านภาษาของข้าราชการยังเป็นไปด้วยความลำบาก เนื่องจาก
ขีดจำกัด ด้านงบประมาณและระยะทาง 
 ๑.๓  จุดแข็ง 
  - เป็นฐานบินปฏิบัติการพิเศษมี อ.แบบ บ.จธ.๒ บรรจุอยู่ ซึ่งปฏิบัติการได้หลากหลายภารกิจ 
สามารถตอบสนองภารกิจที่รับมอบได ้   
  - เป็นหน่วยงานที่มีวัฒนธรรมองค์กร มีระเบียบวินัย มีเอกภาพการบังคับบัญชา 
  - มีความพร้อมด้านทรัพยากรและศักยภาพในระดับหนึ่ง สามารถให้การสนับสนุนหน่วยงาน
ข้างเคียง  และช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ทำให้ ได้รับความเชื่อมั่นจากหน่วยงาน 
และประชาชนใน จว.ประจวบคีรีขันธ์   
  - เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารที่มีภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่สวยงาม ตลอดจน
ทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 



  
๔๒ 

  

  - เป็นหน่วยทหารหน่วยแรกและหน่วยเดียวของ ทอ.ที ่ได้รับพระราชทานเหรียญกล้าหาญ 
ประดับธงชัยเฉลิมพล ส่งผลให้ข้าราชการใน บน.๕ มีขวัญและกำลังใจที่ดี 
 ๑.๔  จุดอ่อน 
  - การเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร และมีพื้นที่ติดทะเลเป็นแนวยาวเป็นจุดอ่อนในการระวัง
ป้องกันพ้ืนทีแ่ละการรักษาความปลอดภัย 
  - อ.และยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ มีอายุการใช้งานมานาน ประสบปัญหาด้านการซ่อมบำรุงหารายการ
อะไหล่ซ่อมบำรุงได้ยาก อ.และยุทโธปกรณ์ส่วนใหญ่ใช้เทคโนโลยีเก่าไม่ทันสมัย 
  - บุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ ความชำนาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศยังอยู่ในช่วงพัฒนา 
  - มีที่ตั้งอยู่ใกล้เขตแนวชายแดนไทย-พม่า 
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-p

ปัจจัยภายใน 
Internal Factor 

ปัจจัยภายนอก 
External Factor 

จุดแข็ง (S) 
๑. เป็นฐานบินปฏิบัติการพิเศษมี อ.แบบ บ.จธ.๒ บรรจุอยู่ ซึ่งปฏิบัติการได้หลากหลายภารกิจ 
สามารถตอบสนองภารกิจที่รับมอบได้ 
๒. เป็นหน่วยงานที่มีวัฒนธรรมองค์กร มีระเบียบวินัย มีเอกภาพการบังคับบัญชา 
๓. มีความพร้อมด้านทรัพยากรและศักยภาพในระดับหนึ่ง สามารถให้การสนับสนุนหน่วยงาน
ข้างเคียง  และช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ทำให้ได้รับความเชื่อมั่นจาก
หน่วยงานและประชาชนใน จว.ประจวบคีรีขันธ์ 
๔. เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารที่มีภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมธรรมชาติที่สวยงาม 
ตลอดจนทรัพยากรทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ 
๕. เป็นหน่วยทหารหน่วยแรกและหน่วยเดียวของ ทอ.ที่ได้รับพระราชทาน 
เหรียญกล้าหาญ ประดับธงชัยเฉลิมพล ส่งผลให้ข้าราชการใน บน.๕ มีขวัญ 
และกำลังใจที่ดี 

จุดอ่อน (W) 
- การเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร และมพีื้นที่ติดทะเลเป็นแนวยาวเป็นจุดออ่นใน
การระวังป้องกันพืน้ทีแ่ละการรักษาความปลอดภัย 
- อ.และยทุโธปกรณ์ต่าง ๆ มอีายกุารใช้งานมานาน ประสบปัญหาด้านการซ่อมบำรุง
หารายการอะไหล่ซ่อมบำรุงไดย้าก อ.และยทุโธปกรณ์สว่นใหญ่ใชเ้ทคโนโลยีเก่าไม่
ทันสมยั 
- บุคลากรที่มทีักษะ ความรู้ ความชำนาญดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศยงัอยู่ในช่วง
พัฒนา 
- มีที่ตัง้อยู่ใกลเ้ขตแนวชายแดนไทย–พม่า 

 

WT (ลดทอน/ถอนตัว) บรรเทา แก้ไข หลีกเลี่ยง 
๑๑. ปฏิบัตกิารด้านการข่าวเชิงรุก โดยประสานกับหนว่ยงานข่าวกรอง 
ในจังหวัดเพื่อเตรียมการและป้องกันภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่
โดยรอบ บน.๕ 
๑๒. วางแผนการดำเนินงานด้านการซ่อมบำรุง 
๑๓. เพิ่มวงรอบในการตรวจการซ่อมบำรุงเพื่อป้องกันการเกิด อ.อุบัติเหตุ 
๑๔. ส่งเสริมการหาความรู้เพิ่มเติมด้านเทคโนโลยีจากสื่อออนไลน์ 

โอกาส (O) 
๑. การดำเนินการตามนโยบาย ผบ.ทอ.เตรียมการพัฒนา บน.๕ มุ่งสู่กองบนิท่ีใช้เครือข่ายเป็นจุด
ศูนย์กลาง (NCO) 
๒. สถานการณ์ความไม่สงบของ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ในปัจจุบัน ทำให้บทบาทของการใช้กำลัง 
ทางอากาศในการปฏิบัติการพิเศษต่าง ๆ มีความสำคัญและจำเป็น 
๓. ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ รวดเร็ว ทันเหตุการณ์ 
และยังสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการได้ 
๔. การเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีได้รับความนิยมและความสนใจจากประชาชน–บุคคลภายนอกมีโอกาส   
ในการประชาสัมพนัธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ได้ง่าย 
๕. ตามนโยบายท่ัวไปของ ผบ.ทอ.น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 
ราชการ ทอ.โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติภารกิจอย่างมีระบบ (มีความรู้และคุณธรรม) ยึดมั่นในการ ดำเนินการ
แบบทางสายกลางโดยยึดถือประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ 
๖. การก่อต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ของชาติใน ASEAN มีผลให้มีนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทย 
และชาวต่างชาติเข้ามาท่องเท่ียวพักผ่อนหย่อนใจในอา่วมะนาว บน.๕ มากข้ึน 

อุปสรรค (T) 
๑. ขีดจำกัดทางด้านงบประมาณที่ได้รับ ทำให้การเสริมสร้างหรอืการพัฒนาหน่วย 
ในด้านต่าง ๆ ล่าช้า 
๒. การจัดลำดับความสำคัญหรอืความเร่งดว่นในการพัฒนาฐานบินปฏิบัตกิารพเิศษ 
ไม่เทยีบเท่ากับฐานบินปฏิบัติการหลัก 
๓. ด้านการเรียนรูแ้ละส่งเสรมิด้านภาษาของข้าราชการยังเป็นไปด้วยความลำบาก 
เนื่องจากขีดจำกัด ดา้นงบประมาณและระยะทาง 
 

WO (รักษาสถานภาพ) ใช้โอกาสแก้ไขจุดอ่อน 
๕. ใช้เทคโนโลยีในการ รปภ. 
๖. ปรับปรุงประสิทธิภาพของอากาศยานเพื่อให้ตอบสนองต่อภารกิจของ ทอ.
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๗. พัฒนาความรู้ด้านภาษาให้กบักำลังพล 

SO (พัฒนา/เพ่ิม/ขยาย) พัฒนาเชิงรุก 
๑. พัฒนาการเป็นฐานบินปฏิบัตกิารที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง 
๒. พัฒนาด้านความพร้อมในการปฏิบัตภิารกิจ ด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ 
อากาศยาน ยุทธวิธ ีและการปฏิบัติให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในอนาคต 
๓. พัฒนาด้านเทคโนโลยีนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาจากภัยพิบัติต่าง ๆ 
๔. ส่งเสริมการท่องเท่ียวในเขตทหาร สร้างรายได้เสริมให้กับ ขรก. 
และครอบครัว 

ST (ปรับปรุง/ส่งเสริม) จุดแข็งลดขีดจำกัดของอุปสรรค 
๘. เตรียมความพร้อมของกำลังพล อากาศยาน เพือ่สามารถรองรับภารกิจ 
ของ ทอ.ได้ 
๙. รองรับภารกิจในการบรรเทาสาธารณภยัช่วยเหลอืประชาชน 
๑๐. ส่งเสริมการเรยีนรู้ภาษาอังกฤษให้กับ ขรก.โดยสนทนากับนกัทอ่งเทีย่วต่างชาติ 

ปัจจัยภายใน 
Internal Factor 
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Grouping กลยุทธ์จาก SWOT 
๑. เตรียมความพร้อมและพัฒนาเสริมสร้างมาตรฐาน
ด้านยุทธการและการฝึก 

๑. พัฒนาการเป็นฐานบินปฏิบัติการที่ใช้เครือข่าย 
เป็นศูนย์กลาง 
๒. พัฒนาด้านความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ  
ด้านกำลังพล ยุทโธปกรณ์ อากาศยาน ยุทธวิธี  
และการปฏิบัติให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีในอนาคต 
๖. ปรับปรุงประสิทธิภาพของอากาศยานเพ่ือให้
ตอบสนองต่อภารกิจของ ทอ.ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๘. เตรียมความพร้อมของกำลังพล อากาศยาน  
เพ่ือสามารถรองรับภารกิจของ ทอ.ได้ 

๒. การเตรียมความพร้อมด้านส่งกำลังบำรุง ๑๒. วางแผนการดำเนินงานด้านการซ่อมบำรุง 
๑๓. เพิ่มวงรอบในการตรวจการซ่อมบำรุงเพ่ือป้องกัน
การเกิด อ.อุบัติเหตุ 

๓. พัฒนางานกิจการพลเรือน ๓. พัฒนาด้านเทคโนโลยีนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไข
ปัญหาจากภัยพิบัติต่าง ๆ 
๙. รองรับภารกิจในการบรรเทาสาธารณภัยช่วยเหลือ
ประชาชน 

๔. พัฒนาเทคโนโลยีสำหรับเสริมสร้างเครือข่าย 
แห่งการเรียนรู้ 

๑๔. ส่งเสริมการหาความรู้เพ่ิมเติมด้านเทคโนโลยี 
จากสื่อออนไลน์ 

๕. พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรใน บน.๕ ๗. พัฒนาความรู้ด้านภาษาให้กับกำลังพล 
๑๐. ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับ ขรก. 
โดยสนทนากับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 

๖. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บน.๕ ๓. พัฒนาด้านเทคโนโลยีนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไข
ปัญหาจากภัยพิบัติต่าง ๆ 
๕. ใช้เทคโนโลยีในการ รปภ. 
๑๑. ปฏิบัติการด้านการข่าวเชิงรุก โดยประสานกับ
หน่วยงานข่าวกรองในจังหวัดเพ่ือเตรียมการและป้องกัน
ภัยคุกคามที่อาจจะเกิดข้ึนในพ้ืนที่โดยรอบ บน.๕ 

๗. พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

๗. พัฒนาความรู้ด้านภาษาให้กับกำลังพล 
๑๔. ส่งเสริมการหาความรู้เพ่ิมเติมด้านเทคโนโลยี 
จากสื่อออนไลน์ 



  
๔๕ 

  

๘. การท่องเที่ยวในเขตทหาร ๔. ส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขตทหาร สร้างรายได้เสริม
ให้กับ ขรก.และครอบครัว 
๑๐. ส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้กับ ขรก. 
โดยสนทนากับนักท่องเที่ยวต่างชาติ 

ผนวก ๒  คำถามและคำตอบเพื่อเริ่มต้นบูรณาการการพัฒนา 
 ๒.๑  การกำหนดระบบงานหรือกระบวนการทำงานหลัก 

  คำถาม : จากแผนปฏิบัติราชการและเป้าประสงค์ของหน่วย (ยกตัวอย่าง ๑ เป้าประสงค์) ระบบงาน
หรือกระบวนการทำงานที่สำคัญของหน่วย คืออะไร ? (ยกตัวอย่าง ๑ ระบบงานหรือกระบวนการทำงานหลัก) 
  คำตอบ : เป้าประสงค์ของหน่วย SP1 คือ บน.๕ มีสมรรถนะและความพร้อมตามภารกิจที่  ทอ.
กำหนด โดยระบบงานหรือกระบวนการทำงานที่สำคัญของหน่วยคือการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติการ 
ใช้กำลังโดยเฉพาะในด้านกำลังพลทั้ง นบ., จนท.ปฏิบัติการ จนท.สนับสนุนส่วนต่าง ๆ ต้องได้รับการฝึกอบรม 
อยู่เสมอเพื่อให้มีขีดสมรรถนะ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งกระบวนการทำงานในขั้นตอนนี้  
ที่สำคัญได้แก่ การเตรียมและดำรงความพร้อมของ จนท.หน่วยบินปฏิบัติภารกิจสนับสนุนยุทธศาสตร์ความ
มั่นคงในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารภัย ในการลงไปปฏิบัติภารกิจในพื้นที่ปฏิบัติการ เพื่อให้ นบ. 
และ จนท.มีความชำนาญและมีความเชื่อม่ันตลอดจนขวัญกำลังใจในการปฏิบัติภารกิจในพ้ืนที่ 
 ๒.๒  การกำหนดความเสี่ยง 
  คำถาม : จากข้อ ๒.๑ ความเสี่ยงที่ทำให้ไม่บรรลุเป้าประสงค์นั้น  คืออะไร ? (ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  
: Strategic Risk) ความเสี่ยงที่ทำให้ระบบงานหรือกระบวนการทำงานไม่บรรลุผลสำเร็จ คืออะไร ? (ความเสี่ยง
ด้านการดำเนินงาน : Operational Risk) 
  คำตอบ : ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ที่ทำให้ไม่บรรลุเป้าประสงค์คือ การเกิดข้อขัดข้องในระบบงาน 
ในด้านใดด้านหนึ่ง โดยเฉพาะด้านความพร้อมของ อ.และยุทโธปกรณ์ ซึ่งมีอายุการใช้งานมานาน มีโอกาสเกิด
ข้อขัดข้องขึ้นได้ และจะส่งผลกระทบต่อระบบงานอื่น ๆ สำหรับความเสี่ยงด้านการดำเนินงานด้านการเตรียม
ความพร้อมของ อ.และระบบ Sensor ส่วนใหญ่เกิดจากปัจจัยภายนอกซึ ่งหน่วยไม่สามารถควบคุมได้  
เช่น ปัญหาเรื่องการจัดหาอะไหล่ทดแทน ปัญหาขาดแคลน จนท.ช่างอากาศ สำหรับปัจจัยภายในก็คือ การขาด
การกำกับดูแลที่ดี ซึ่งส่งผลให้ระบบงานหรือกระบวนการทำงานไม่สมบูรณแ์ละไม่บรรลุผลสำเร็จได ้
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การกำหนดความเสี่ยง 

 

ลำดับ กระบวนการทำงาน 
จากข้อ ๓.๑ 

 

วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม 

กระบวนการทำงานนั้น 

ความเสี่ยง 
(เหตุการณ์ที่ไม่บรรลุ 

วัตถุประสงค์) 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น 
(อาจมากกว่า ๑ ความเสี่ยง) 

๑. 
 

รวบรวมข้อมูลการ     
ฝึกบินและการปฏิบัติ 
ภารกิจการบินปีที
ผ่านมาและปัญหา
ข้อขัดข้องที่เกิดข้ึน
และทำการสัมมนา
เพ่ือหาหนทางการ
แก้ไขและแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีขึ้น 

- เพ่ือให้ได้ข้อมูล
เพียงพอถูกต้องและ
ทันเวลาการวางแผน  
- เพ่ือให้ได้รับข้อมูล
ปัญหาข้อขัดข้อง, ข้อมูล
ภัยซ่อนเร้นในการ
ปฏิบัติงาน 
- เพ่ือเป็นการแก้ไข 
ปัญหาข้อขัดข้องที่
เกิดข้ึนนำไปสู่การปฏิบัติ
ภารกิจที่สำเร็จและ
ปลอดภัย 

- รายงานข้อมูลการ 
ปฏิบัติภารกิจไม่ถูกต้อง 
ไม่ทันเวลา 
- ปัญหาข้อขัดข้อง 
และภัยซ่อนเร้นในการ
ปฏิบัติงานไม่ได้ถูก
รายงาน 
 
 

- จนท.ยุทธการ ของหน่วยบิน 
ปฏิบัติภารกิจสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงในด้าน
การป้องกันและบรรเทาสา
ธารภัยละเลยการจัดเก็บ
ข้อมูล  
- นบ.ละเลยการลงแบบฟอร์ม
แจ้งถึงปัญหาข้อขัดข้องและ 
จนท.ช่างอากาศ ละเลยการ
รายงานปัญหาข้อขัดข้องและ
ขาดการกำกับดูแลที่ดี 

๒. 
 

จัดอบรมและส่ง นบ.
รวมทั้ง จนท.ฯ เข้า
รับการอบรมจาก
ส่วนกลางเพ่ือ
ทบทวน และเรียนรู้
เพ่ิมเติมก่อนลงไป
ปฏิบัติภารกิจใน 
พ.ท. 

- นบ.และ จนท.ฯ ได้รับ
ความรู้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ใน พ.ท.  
- สร้างความเชื่อม่ันใน
การปฏิบัติภารกิจให้ 
บรรลุผลสำเร็จของ
ผู้ปฏิบัติงาน 

- นบ.และ จนท.ฯ ไม่
สามารถเข้ารับการ 
อบรมได้ทุกคนเนื่องจาก
ต้องออกปฏิบัติภารกิจ 
- ทอ.ไม่สามารถจัดการ
อบรม จนท.ผู้ปฏิบัติงาน 
ร่วมกับ จนท.ผู้ปฏิบัติ 
งานเหล่าทัพอื่นได้ 

- ได้รับภารกิจ ยก.ย่อย 
ในช่วงอบรม 
- ได้รับการร้องขอจาก 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- ภารกิจเร่งด่วน 
 

๓. 
 

ฝูง.๕๐๑ ฯ ประสาน 
นกข.เพ่ือตรวจเช็ค
และซ่อมบำรุง 
อากาศยาน และ
อุปกรณ์ที่เก่ียวข้องให้
พร้อมในการใช้งาน 
 

- เครื่องบิน บ.จธ.๒ 
ได้รับการบำรุงรักษาให้
พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
- อุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องมี
การบำรุงรักษาให้พร้อม
ใช้งานอยู่เสมอ 

- จนท.ฯ อาวุโส ละเลย
การกำกับดูแลและ
ตรวจสอบการซ่อมบำรุง 
รักษาเครื่อง บ.จธ.๒  
- ขาดอะไหล่ทดแทน
เนื่องจากไม่มีการผลิต
ชิ้นส่วนอะไหล่บางชนิด
จากบริษัท  

- การจัดสรรงบประมาณ 
ในการบำรุงรักษาเครื่องได้รับ
การพิจารณาจากส่วนกลาง
เป็นอันดับท้าย ๆ 
- อะไหล่ทดแทนเครื่อง  
บ.จธ.๒ ยกเลิกการผลิตจาก 
บริษัทผู้ผลิต 
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ลำดับ กระบวนการทำงาน
จากข้อ ๓.๑ 

 

วัตถุประสงค์ 
ของกิจกรรม

กระบวนการทำงานนั้น 

ความเสี่ยง  
(เหตุการณ์ที่ไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์) 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
(อาจมากกว่า ๑ ความเสี่ยง) 

๔. 
 

วางแผนและจัดการ 
ฝึกบินเพื่อรักษา 
สมรรถภาพความ 
พร้อมรบของ นบ.
ตาม รปป.ของหน่วย
บิน ฯ ให้มีความ
พร้อมในการปฏิบัติ
ภารกิจตลอด เวลา 

- แผนการฝึกท่ีเหมาะสม 
ถูกต้องตาม รปป.ของ
หน่วยบิน ฯ สามารถ
ปฏิบัติได้ 
 

- ปฏิบัติภารกิจไม่มีช่วง 
เวลาที่แน่นอน ตามแต่
คำสั่งที่ได้รับ 

- ภารกิจเร่งด่วน  
- ความไม่พร้อมของ อ.,
อุปกรณ์ประจำ อ.และ
อุปกรณ์ 

๕. ปฏิบัติภารกิจตามท่ี  
ได้รับมอบหมายจาก 
หน่วยบินปฏิบัติการ
ภารกิจสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ความ
มั่นคงในด้านการ
ป้องกันและบรรเทา
สาธารภัย 

- สามารถปฏิบัติภารกิจ 
สนับสนุนความม่ันคงใน
พ้ืนทีป่ฏิบัติการได้สำเร็จ
และปลอดภัย 

- ไม่สามารถปฏิบัติ 
ภารกิจการบินตามที่ได้ 
รับการร้องขอได้ 

- เครื่องไม่พร้อมบิน เนื่องจาก
ปัญหาการซ่อมบำรุง 
 

๖. 
 

ประสานการปฏิบัติ
และให้คำแนะนำด้าน
การบินและการใช้
กำลังทางอากาศเพ่ือ
สนับสนุนการรักษา
ความมั่นคงในพ้ืนที่
ปฏิบัติการกับส่วน
เกี่ยวข้องได้เมื่อได้รับ
การร้องขอ 

- เพ่ือประสานการ 
ปฏิบัติการใช้กำลังทาง 
อากาศและให้คำแนะนำ
กับหน่วยเกี่ยวข้องได้ 

- ไม่สามารถประสาน 
การปฏิบัติหรือให้คำ 
แนะนำกับหน่วยที่
เกี่ยวข้องให้เข้าใจ 
ตรงกันได้ 

- ระบบการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างอากาศยานและ
ภาคพ้ืนไม่สมบูรณ์ 
- จนท.ฯ ทั้งสองฝ่ายขาด
ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง 

๗. 
 

รายงานผลการปฏิบัติ
ภารกิจประจำวัน
มายัง ฝูง.๕๐๑ ฯ 
และ ศยอ.ศปก.ทอ.  

- เพ่ือรายงานผลการ
ปฏิบัติภารกิจประจำวัน
ได้ครบถ้วนและถูกต้อง 

- ไม่สามารถรายงานผล
การปฏิบัติภารกิจ
ประจำวันได้ถูกต้องตาม
จุดมุ่งหมาย 

- จนท.ขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการรายงานผลการปฏิบัติ 
ภารกิจ 
 

 



  
๔๘ 

  

ลำดับ กระบวนการทำงาน
จากข้อ ๓.๑ 

 

วัตถุประสงค์ 
ของกิจกรรม

กระบวนการทำงานนั้น 

ความเสี่ยง  
(เหตุการณ์ที่ไม่บรรลุ

วัตถุประสงค์) 

ปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
(อาจมากกว่า ๑ ความเสี่ยง) 

๘. 
 

รายงานผลการปฏิบัติ
ภารกิจทุก ๖ เดือน
มายัง ฝูง.๕๐๑ ฯ 
และ ศยอ.ศปก.ทอ. 
รวมทั้งส่วนเกี่ยวข้อง 
เพ่ือใช้ประเมินค่า
ตัวชี้วัดต่อไป 

- เพ่ือรายงานผลการ 
ปฏิบัติภารกิจรอบ ๖ 
เดือน และรอบ ๑๒ 
เดือนได้ครบถ้วนและ
ถูกต้อง สามารถนำเป็น
ข้อมูลประกอบตัวชี้วัดได้ 

- ไม่สามารถรายงานผล
การปฏิบัติภารกิจรอบ ๖ 
เดือนและรอบ ๑๒ เดือน
ได้ครบถ้วน 

- จนท.ขาดความรู้ความเข้าใจ
ในการรายงานผลการปฏิบัติ 
ภารกิจ 
- ปัญหาด้านระบบติดต่อ 
สื่อสารไม่สามารถส่งใบวิทยุ 
รายงานผลการปฏิบัติ 

 
 

โอกาสที่จะเกิดปัจจัยท่ีจะเป็นความเสี่ยง 
 

โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง คำอธิบาย ระดับคะแนน 

สูงมาก มากกว่า ๘๐% ๕ 

สูง ๗๐ - ๗๙% ๔ 

ปานกลาง ๖๐ - ๖๙% ๓ 

น้อย ๕๐ - ๖๐% ๒ 

น้อยมาก น้อยกว่า ๕๐% ๑ 

 
 

ผลกระทบ (ความรุนแรง) ต่อองค์กร (ด้านความสำเร็จ) 
 

ผลกระทบ คำอธิบาย ระดับคะแนน 

สูงมาก ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้น้อยกว่า ๖๐% ๕ 

สูง ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้ ๖๐ - ๗๐% ๔ 

ปานกลาง ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้ ๗๑ - ๘๐% ๓ 

น้อย ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้ ๘๑ - ๙๐% ๒ 

น้อยมาก ดำเนินงานสำเร็จตามแผนได้มากกว่า ๙๐% ๑ 
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รหัส 
 

ความเสี่ยงจากข้อ ๘ 
โอกาสที่จะเกิด

ความเสียหาย (Y) 

(๑ – ๕ คะแนน) 

ความรุนแรง 

ของผลกระทบ (X) 
(๑ – ๕ คะแนน) 

ระดับความเสี่ยง 

(ผลคูณ) 

A 
 

- รายงานข้อมูลการปฏิบัติ 
ภารกิจไม่ถูกต้องไม่ทันเวลา 

๓ ๓ ๙ 

 
รหัส 

 

ความเสี่ยงจากข้อ ๘ 
โอกาสที่จะเกิด

ความเสียหาย (Y) 

(๑ – ๕ คะแนน) 

ความรุนแรง 

ของผลกระทบ (X) 
(๑ – ๕ คะแนน) 

ระดับความเสี่ยง 

(ผลคูณ) 

B -  ป ัญหาข ้อข ัดข ้องและ  
ภัยซ่อนเร้นในการปฏิบัติ 
งานไม่ได้ถูกรายงาน 

๕ ๕ ๒๕ 

C 
 

-  นบ . และ  จนท .ฯ  ไม่
สามารถเข้ารับการอบรมได้ 
ทุกคน เนื ่องจากต้องออก
ปฏิบัติภารกิจ  

๑ ๒ ๒ 

D - ทอ.ไม ่สามารถจ ัดการ
อบรม จนท.ผู ้ปฏิบัต ิงาน
ร่วมกับ จนท.ผู้ปฏิบัติงาน
เหล่าทัพอ่ืนได้ 

๑ ๑ ๑ 

E 
 

- จนท.ฯ อาวุโสละเลยการ
กำกับดูแลและตรวจสอบ
การซ่อมบำรุงรักษาเครื่อง 
บ.จธ.๒ 

๕ ๕ ๒๕ 

F -  ข า ด อ ะ ไ ห ล่ ท ด แ ท น
เน ื ่ องจากไม ่ม ี การผลิต
ชิ้นส่วนอะไหล่บางชนิดจาก 

๕ ๕ ๒๕ 

G - ปฏิบัต ิภารกิจไม่ม ีช ่วง 
เวลาท ี ่แน ่นอน ตามแต่
คำสั่งที่ได้รับ 

๕ ๑ ๕ 

H - ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจ
การบิน ตามที ่ได ้ร ับการ 

ร้องขอได ้

๑ ๕ ๕ 
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รหัส 
 

ความเสี่ยงจากข้อ ๘ 
โอกาสที่จะเกิด

ความเสียหาย (Y) 

(๑ – ๕ คะแนน) 

ความรุนแรง 

ของผลกระทบ (X) 
(๑ – ๕ คะแนน) 

ระดับความเสี่ยง 

(ผลคูณ) 

I 
 

- ไม่สามารถประสานการ
ปฏิบัติ หรือให้คำแนะนำ
กับหน่วยเกี่ยวข้องให้เข้าใจ
ตรงกันได ้

๒ ๓ ๖ 

 
รหัส 

 

ความเสี่ยงจากข้อ ๘ 
โอกาสที่จะเกิด

ความเสียหาย (Y) 

(๑ – ๕ คะแนน) 

ความรุนแรง 

ของผลกระทบ (X) 
(๑ – ๕ คะแนน) 

ระดับความเสี่ยง 

(ผลคูณ) 

J 
 

- ไมส่ามารถรายงานผลการ
ปฏิบัติภารกิจประจำวันได้
ถูกต้องสมจุดมุ่งหมาย 

๒ ๔ ๘ 

K 
 

- ไมส่ามารถรายงานผลการ
ปฏิบัติภารกิจรอบ ๖ เดือน 
และรอบ ๑๒ เด ือน ได้
ครบถ้วน 

๒ ๕ ๑๐ 

 
 

บันทึกรหัสลงในตารางแผนภูมิความเสี่ยง 

 

ผลกระทบ (X) 
ความรุนแรง 

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย (Y) 
1 2 3 4 5 

5 H K   B, E, F 
4  J    
3  I A   
2 C     
1 D    G 
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 ๒.๓  การกำหนดเครือข่าย 
  คำถาม : จากกระบวนการทำงานข้อ ๒.๑ ใครเป็นผู ้ร ับบร ิการ (Customer), ผู ้ม ีส ่วนได้ส ่วนเสีย 
(Stakeholders), ผู้ร่วมทำงาน (Strategic Partner), ผู้ส่งนำเข้า (Suppliers), ผู้วางและรักษากฎ ระเบียบ ข้อกำหนด
สำคัญที่เกี่ยวข้อง (Regulators) และผู้รับผลกระทบ? หน่วยมีช่องทางการติดต่อสื่อสาร และกิจกรรมร่วมกันอย่างไร ? 
  คำตอบ : 
รายการ/หน่วยงาน ช่องทางการรับฟัง เรียนรู้ 

ความต้องการและติดต่อสื่อสาร 
กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ 

ผู้รับบริการ 
- บน.๑ 
 
 

 
- หนังสือราชการ 
- การรายงาน 
- โทรศัพท์ 
- การประชุม 
 

 
- งานเลี้ยงสังสรรค์ 
- การประชุม สัมมนา 
- การบรรยายสรุปรับการตรวจเยี่ยม 
หน่วย ฯ 

รายการ/หน่วยงาน ช่องทางการรับฟัง เรียนรู้ 
ความต้องการและติดต่อสื่อสาร 

กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ 

- หน่วยบินปฏิบัติภารกิจ
สนับสนุนยุทธศาสตร์ความ
มั่นคงในด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารภัย 

- หนังสือราชการ 
- การรายงาน 
- โทรศัพท์ 
- การประชุม 

- งานเลี้ยงสังสรรค์ 
- การประชุม สัมมนา 
 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
- นบ.หน่วยบินปฏิบัติ
ภารกิจสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ความมั่นคงใน
ด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารภัย 

 
- โทรศัพท์ 
- พูดคุย 
- สร้างกลุ่มสื่อสาร Social Media 

 
- เล่นกีฬาร่วมกัน 
- งานเลี้ยงสังสรรค์ 

- จนท.หน่วยบินปฏิบัติ
ภารกิจสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ความมั่นคง 
ในด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารภัย 

- การประชุม สัมมนา 
- การบรีฟหน้าแถวหลังเคารพธงชาติ 
- สร้างกลุ่มสื่อสาร Social Media  

- เล่นกีฬาร่วมกัน 
- งานเลี้ยงสังสรรค์ 

- ทอ. - หนังสือราชการ 
- การรายงาน 

- การบรรยายสรุปรับการตรวจเยี่ยม 
หน่วย ฯ 
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- โทรศัพท์ 
- การประชุม VDO Conference  

- งานเลี้ยงสังสรรค์ 
 

- ประชาชนในพื้นท่ี - พบปะ พูดคุย 
- การบินกระจายเสียง 

- ร่วมกับ บน.๑ ออกหน่วยมิตรประชา 

 ๒.๔  การกำหนดฐานข้อมูล 
  คำถาม : จากกระบวนการทำงานข้อ ๒.๑ หน่วยใช้ข้อมูลสำคัญในการปฏิบัติงาน มีอะไรบ้าง ?  และ
ข้อมูลนั้น จัดเก็บอยู่ที่ไหน ? ในรูปแบบใด ? จะนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ? 
  คำตอบ :    
 

ความรู้ย่อย แหล่งความรู้ รูปแบบ 

(เอกสาร, บุคคล) 
หน่วยรับผิดชอบ 

ภายใน ภายนอก 

๑.  รปป.ของหน่วยบิน
ปฏิบัติภารกิจสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ความมั่นคง
ในด้านการป้องกันและ
บรรเทาสาธารภัย 

นบ.และ จนท. 
หน่วยบินปฏิบัติการ
ภารกิจสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ความ
มั่นคงในด้านการ

ป้องกันและบรรเทา
สาธารภัย 

 เอกสาร, ไฟล์
คอมพิวเตอร์ 

หน่วยบินปฏิบัติ
ภารกิจสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ความ
มั่นคงในด้านการ

ป้องกันและบรรเทา
สาธารภัย 

๒.  คู่มือการซ่อมบำรุง 
 
 

จนท.ช่างอากาศ
หน่วยบินปฏิบัติ

ภารกิจฯ 

 เอกสาร, ไฟล์
คอมพิวเตอร์

ความรู้จาก จนท. 

หน่วยบินปฏิบัติ
ภารกิจฯ 

๓.  คู่มือการปฏิบัติงาน 

ถ่ายภาพทางอากาศ 

จนท.ถ่ายภาพ 

ทางอากาศหน่วยบิน
ปฏิบัติภารกิจฯ 

 เอกสาร, ไฟล์
คอมพิวเตอร์ 

ความรู้จาก จนท. 

หน่วยบินปฏิบัติ
ภารกิจฯ 

๔.  ขั้นตอนการส่งต่อ
ข้อมูลภาพ 

จนท.ถ่ายภาพ 

ทางอากาศหน่วยบิน
ปฏิบัติภารกิจฯ 

จนท.สอ.ทอ. ความรู้จาก จนท. หน่วยบินปฏิบัติ
ภารกิจฯ 

๕.  การวิเคราะห์และต ี
ความภาพถ่าย 

 จนท.กลว.คปอ.ทอ. ความรู้จาก จนท. กลว.คปอ.ทอ. 

๖.  สถานการณ ์

ข่าวกรองในพ้ืนที่
ปฏิบัติการ 

 จนท.หน่วยบิน
ปฏิบัติภารกิจฯ 

เอกสาร, กระดาษ
เขียนข่าวและ

ความรู้จาก จนท. 

หน่วยบินปฏิบัติ 
ภารกิจฯ 
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 ๒.๕  การกำหนดความรู้ 
  คำถาม :  จากกระบวนการทำงานข้อ ๒.๑ หน่วยใช้ความรู้ในการปฏิบัติงาน อะไรบ้าง?  (ความรู้ที่
ต้องการ) ความรู้นั้นอยู่ที่ไหน?  อยู่กับใคร? จัดเก็บอย่างไร?  นำออกมาถ่ายทอดสู่คนอ่ืนๆ อย่างไร? 
  คำตอบ :  
 

การจัดการความรู้ 
ให้เป็นระบบ 

การถ่ายทอดสู่
บุคลากร (Push) 

เปิดโอกาสใน
บุคลากร 

ที่สนใจศึกษา (Pull) 

กลุ่มเป้าหมาย หน่วย 
รับผิดชอบ 

- จัดเก็บในรูปแบบ
แฟ้มเอกสารและ
แบ่งแยกตามหมวดหมู่ 
 
- จัดเก็บในรูปแบบ
ไฟล์คอมพิวเตอร์และ
แบ่งแยกออกเป็น
หมวดหมู ่

แจกจ่ายแฟ้มเอกสาร
การปฏิบัติงานไปยัง
ส่วนเกี่ยวข้อง 

 
แจกจ่ายไฟล์ข้อมูล 
ปฏิบัติงานไปยังส่วน 
เกี่ยวข้อง 

 

- นำไปเผยแพร่ใน 
Website, Intranet 

นบ.และ จนท.ของ 
หน่วยบิน ฯ 

 
 
 

นบ., จนท.ของ
หน่วยบิน ฯ , สว่น
เกี่ยวข้อง, และ
ผู้สนใจ 

- หน่วยบิน 
ปฏิบัติภารกิจ
สนับสนุนยุทธศาสตร์
ความมั่นคงในด้าน
การป้องกันและ
บรรเทาสาธารภัย 
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 ๒.๖  การกำหนดความต้องการคุณสมบัติของบุคลากร 

  คำถาม :  จากกระบวนการทำงานข้อ ๒.๑ บุคลากรต้องมีสมรรถนะหลัก (Core Competency)
อะไรบ้าง? (ความรู้ ทักษะ และค่านิยมที่ต้องการ) สมรรถนะหลักของบุคลากรในปัจจุบันเทียบกับความต้องการ? 

ความต้องการในการพัฒนาบุคลากร มีเรื่องอะไรบ้าง? 

  คำตอบ : 
 

บุคลากรที่ปฏิบัติงาน ความรู้ที่จำเป็น แนวทางการพัฒนาบุคลากร 
นบ.หน่วยบินปฏิบัติภารกิจ
สนับสนุนยุทธศาสตร์ความมั่นคง
ในด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารภัย 
 
 

- มีความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรม
ท้องถิ่น รวมทั้งสถานการณ์ภัยแล้งใน
พ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี 
- มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎการใช้
กำลังเป็นอย่างดี 
- รู้จักสภาพภูมิประเทศในพื้นที่ปฏิบัติ
ภารกิจฯ เป็นอย่างดี 
- มีความรู้ ความเข้าใจถึงอำนาจหน้าที่
ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี 
- มีทักษะ และฝีมือบินเป็นอย่างดี 

- ส่งเข้ารับการอบม สัมมนา
ทั้งในและนอก ทอ. 
- ส่งเข้ารับการฝึกอบรม และ
ทบทวนเพื่อเตรียมพร้อมก่อน
ลงพื้นทีป่ฏิบัติภารกิจฯ 
- ค้นคว้าจากตำรา, เอกสาร 
- จัดสัมมนาภายในหน่วยบินฯ 
เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ 
- สอบถามความรู้ต่างๆ จากผู้
เชียวชาญ 
- ส่งเสริมให้มีการจัดทำ KM
ในหน่วยบินฯ 

จนท.หน่วยบินปฏิบัติภารกิจ
สนับสนุนยุทธศาสตร์ความมั่นคง
ในด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารภัย (จนท.ช่างอากาศ, สื่อสาร, 
สรรพวุธ, ยุทธการ และ จนท.
ถ่ายภาพ) 
 

- มีความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรม
ท้องถิ่น รวมทั้งสถานการณ์ภัยแล้งใน
พ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี 
- มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎการใช้
กำลังเป็นอย่างดี 
- มีความรู้ ความเข้าใจถึงอำนาจหน้าที่
ในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี 
- มีความรู้ ความชำนาญในการใช้ และ
ซ่อมบำรุงอุปกรณ์สื่อสาร อิเล็กทรอนิกส์
และเครื่องช่วยเดินอากาศเป็นอย่างดี 
- มีความรู้ ความชำนาญในการใช้ และ
ซ่อมบำรุงอากาศยานเป็นอย่างดี 
 

- ส่งเข้ารับการอบนม สัมมนา
ทั้งในและนอก ทอ. 
- ส่งเข้ารับการฝึกอบรม และ
ทบทวนเพื่อเตรียมพร้อมก่อน 
ลงพื้นทีป่ฏิบัติการฝนหลวง 
- ค้นคว้าจากตำรา, เอกสาร 
- จัดสัมมนาภายในหน่วยบินฯ 
เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ 
- สอบถามความรู้ต่างๆ จาก
ผู้เชี่ยวชาญ 
- ส่งเสริมให้มีการจัดทำ KM 
ในหน่วยบินฯ 



  
๕๕ 

  

๓.  สรุปความต้องการงบประมาณ ปี ๖๕ 

 

รายการ งบประมาณปี ๖๕ (บาท) 

- ค่าครุภัณฑ์ ๒,๕๐๑,๘๐๐ 

- ค่าใช้จ่ายการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมเพ่ือลดมลภาวะในหน่วยงาน ทอ. ๒๐๐,๐๐๐ 

- ค่าใช้จ่ายการดำเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน ๑๘๔,๗๐๐ 

- ค่าใช้จ่ายโครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ๕๐,๐๐๐ 

- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ๑๒๐,๐๐๐ 

- ค่าใช้จ่ายในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ ๗๒,๐๐๐ 

- ค่าใช้จ่ายบุลคลากรภาครัฐ ๑๐,๐๐๓,๘๐๐ 

- ค่าใช้จ่ายประจำ ๓๔,๗๓๖,๒๐๐ 

- ค่าท่ีดินและก่อสร้าง ๓๘,๗๕๐,๕๐๐ 

- งบคลังใหญ่  ๑,๐๑๕,๐๙๓ 

- งบท่องเที่ยว ๑๗,๙๓๓,๘๐๐ 

- งบผูกพันพิเศษ ๕,๕๗๐,๑๐๐ 



  
๕๖ 

  

รายการ งบประมาณปี ๖๕ (บาท) 

- งบฝึกบิน ๓,๐๔๙,๑๓๕ 

- งบฝึกศึกษา ๑,๘๓๔,๙๙๒ 

- งบยาเสพติด ๓๐๐,๐๐๐ 

- งานบริการสุขภาพ ๘๔๐,๙๐๐ 

- งานป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ๓๖,๘๐๐ 

รวมความต้องการงบประมาณปี ๖๕ ๑๑๔,๙๔๘,๘๒๐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
๕๗ 

  

๔.  การตรวจสอบความครบถ้วนของดำเนินการ  
 

ขั้นตอนการดำเนินการ 
กำลังดำเนินการ สำเร็จแล้ว บันทึกหลักฐานการ

ดำเนินการ 
การนำแผนปฏิบัติราชการ ฯ ไปจัดทำคำของบประมาณ         /   

การส่งแผนปฏิบัติราชการ ฯ ให้ ยก.ทอ., สพร.ทอ. /   

การปรับแผนปฏิบัติราชการ ฯ หรือปรับตัวชี้วัดหลังจากหน่วยได้รับงบประมาณ              /   

การนำแผนปฏิบัติราชการ ฯ ไปจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของ นขต.ทอ.
ประจำปี ๖๕ 

             /   

การกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัดและแผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน              /   

การสื่อสารแผนปฏิบัติราชการ ฯ สู่บุคลากรในองค์การ (ทุกกลุ่ม)              /   

ผู้รับผิดชอบกำหนดแผนงาน/แนวทางการปฏิบัติงาน                  /  

กำหนดผู้รับผิดชอบในการบริหารยุทธศาสตร์ของหน่วยตามแผนปฏิบัติราชการ ฯ    

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติ รอบ ๖ เดือน               /   

ผู้รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติ รอบ ๑๒ เดือน              /   

ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ ฯ รอบ ๑๒ เดือน              /   

บันทึกบทเรียนที่ได้รับจากการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ฯ             /  

นำบทเรียนที่ได้รับไปจัดทำแผนปฏิบัติราชการฉบับต่อไป             /  



  
๕๘ 

  

๕.  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติราชการของหน่วย 

 

 

 

 

คำสั่งกองบิน ๕ 

(เฉพาะ) 

ที ่๗๙/๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้ง คณก.พัฒนาระบบราชการ บน.๕ 

 

 เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาระบบราชการของ บน.๕ ประจำปี ๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล สอดคล้องตามแนวทางของ คณก.พัฒนาระบบราชการ ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการของรัฐบาล พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๕๖ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องและนโยบายของรัฐบาล จึงให้ดำเนินการดังนี้ 

  ๑.  ยกเลิกคำสั่ง บน.๕ (เฉพาะ) ที่ ๗๘/๖๓ ลง ๑๖ พ.ย.๖๓ เรื่อง แต่งตั้ง คณก.และ คณอก.
ดำเนินงานพัฒนาระบบราชการ บน.๕ 

  ๒.  แต่งตั้ง คณก.พัฒนาระบบราชการ บน.๕ ดังนี้ 
  ๒.๑  ผบ.บน.๕ เป็นประธานกรรมการ 
  ๒.๒  รอง ผบ.บน.๕ (๑) เป็นรองประธานกรรมการ 
  ๒.๓  รอง ผบ.บน.๕ (๒) เป็นรองประธานกรรมการ 
  ๒.๔  เสธ.บน.๕ เป็นรองประธานกรรมการ 
  ๒.๕  รอง หก.กทน.บน.๕ เป็นกรรมการ 
  ๒.๖  ผบ.ฝูง.๕๐๑ บน.๕ เป็นกรรมการ 
  ๒.๗  ผบ.พัน.อย.บน.๕ เป็นกรรมการ 
  ๒.๘  รอง หน.ผกพ.บก.บน.๕ เป็นกรรมการ 
 
 

๒.๙  รอง หน.ผขว... 



  
๕๙ 

  

- ๒ - 
 

  ๒.๙  รอง หน.ผขว.บก.บน.๕ เป็นกรรมการ 
  ๒.๑๐  หน.ผยก.บก.บน.๕ เป็นกรรมการ และเลขานุการ 
  ๒.๑๑  รอง หน.ผกบ.บก.บน.๕ เป็นกรรมการ 
  ๒.๑๒  รอง หน.ผกร.บก.บน.๕ เป็นกรรมการ และ ผช.เลขานุการ 
  ๒.๑๓  นธก.ผธก.บก.บน.๕ เป็นกรรมการ 
  ๒.๑๔  นงป.บน.๕           เป็นกรรมการ 
  ๒.๑๕  หน.ผนบ.บน.๕ เป็นกรรมการ 
  ๒.๑๖  หน.ผสก.บน.๕ เป็นกรรมการ   
  ๒.๑๗  หน.ผขส.บน.๕ เป็นกรรมการ 
  ๒.๑๘  หน.ผชย.บน.๕ เป็นกรรมการ   
  ๒.๑๙  หน.นกง.ผกง.บน.๕ เป็นกรรมการ 
  ๒.๒๐  หน.ผชอ.กทน.บน.๕ เป็นกรรมการ 
  ๒.๒๑  หน.ผสอ.กทน.บน.๕ เป็นกรรมการ 
  ๒.๒๒  นภบ.บน.๕ เป็นกรรมการ 
  ๒.๒๓  นมบ.บน.๕ เป็นกรรมการ 
  ๒.๒๔  นธน.บน.๕ เป็นกรรมการ 
  ๒.๒๕  อศจ.บน.๕ เป็นกรรมการ 
  ๒.๒๖  หน.ผพธ.บน.๕ เป็นกรรมการ 
  ๒.๒๗  รอง ผอ.รพ.กองบิน บน.๕ เป็นกรรมการ   
  ๒.๒๘  หน.ฝทสส.บก.บน.๕ เป็นกรรมการ 
  ๒.๒๙  หน.ฝสพ.กทน.บน.๕ เป็นกรรมการ 
  ๒.๓๐  ผบ.มว.ทสห.ร้อย.ทสห.บน.๕ เป็นกรรมการ 
  ๒.๓๑  หน.มว.จห.บก.บน.๕ เป็นกรรมการ 

 ๓.  คณก.ฯ ตามข้อ ๒ มีหน้าที่ 
  ๓.๑  พิจารณาแนวทาง นโยบาย และเป้าหมายในการพัฒนาระบบราชการของ บน.๕  
ตามแนวยุทธศาสตร์ ทอ., นโยบาย ผบ.ทอ.และแผนแม่บท ทอ.รวมทั้งประสานการปฏิบัติและประเมินผ ล 
การปฏิบัติราชการประจำปีที่ สพร.ทอ.กำหนด 

 

๓.๒  ดำเนินการ... 



  
๖๐ 

  

- ๓ - 

  ๓.๒  ดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี บน.๕ ตามวงรอบที่ สพร.ทอ.กำหนด 
  ๓.๓  ดำเนินการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี รวมถึงการพิจารณาคัดเลือก
ตัวชี้วัดในการจัดทำคำรับรองฯ จัดทำแผนการดำเนินงาน รายละเอียดในการปฏิบัติและควบคุมให้เป็นไปตามแผน 
  ๓.๔  กำกับดูแล และติดตามความก้าวหน้า ให้คำแนะนำประเมินผลการดำเนิน 
การพัฒนาระบบราชการของ บน.๕ ตามแนวนโยบายของ ทอ.รวมทั้งคำรับรองของการปฏิบัติราชการประจำปี  
ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ พร้อมรับการตรวจสอบจากองค์กรภายในและภายนอก ทอ.ได้อย่าง  
มีประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถประสานเชื่อมโยงและทำเป็นเครือข่ายร่วมกับ สพร.ทอ.และส่วนราชการอื่น ๆ 
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ 
  ๓.๕  จัดทำรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปี  
และรายงานผลการประเมินของ บน.๕ ตามระยะเวลาที่ สพร.ทอ.กำหนด ตลอดจนดำเนินการในเรื่องอื่น ๆ  
ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาระบบราชการของ บน.๕ 
  ๓.๖  นขต.บน.๕ หน่วยสมทบ และผู้เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ และให้การสนับสนุนตามที่
คณก.ฯ ร้องขอ 

 ทั้งนี ้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    สั่ง   ณ   วันที่   ๒    พฤศจิกายน   พ.ศ.๒๕๖๔ 

 
 
                                                 (ลงชื่อ) น.อ.พรประเสริฐ  ผ่านภพ 
                                                               (พรประเสริฐ  ผ่านภพ) 
                                               ผบ.บน.๕                                    



  
๖๑ 

  

รายชื่อผู้รับผิดชอบการพัฒนาระบบราชการ 
ชื่อหน่วย บน.๕ 

ลำดับ งาน ผู้รับผิดชอบงาน/ผู้ปฏิบัติ ตำแหน่ง โทรศัพท์ 
ที่ทำงาน 

โทรศัพท์มือถือ อีเมล์(rtaf) 

๑. แผนปฏิบัติราชการ บน.๕ ๑.  น.ท.ปัญญา  โภควณิช 
๒.  น.ท.สุขสันต์  สุปะทัง 
๓.  น.ต.ณัฐวุฒิ  สุขศิล 
 

หน.ผยก.บก.บน.๕ 
รอง ผบ.ฝูง.๕๐๑ บน.๕ 
ผบ.มบ.๓ ฝยก.ฝูง.๕๐๑ บน.๕ 
 

๖ ๐๒๓๐ 
๖ ๐๑๓๔ 
๖ ๐๒๓๐ 

 

๐๖ ๒๗๙๕ ๙๕๓๕ 
๐๘๐ ๕๗๕ ๐๑๖๘ 
๐๘ ๔๕๒๑ ๗๒๗๐ 

panya_po@rtaf.mi.th 
suksan@rtaf.mi.th 
nuttawut_sook@rtaf.mi.th 

๒. คำรับรองการปฏิบัติราชการ บน.๕ ๑.  น.ท.ปัญญา  โภควณิช 
๒.  น.ท.สุขสันต์  สุปะทัง 
๓.  น.ต.ณัฐวุฒิ  สุขศิล 
 

หน.ผยก.บก.บน.๕ 
รอง ผบ.ฝูง.๕๐๑ บน.๕ 
ผบ.มบ.๓ ฝยก.ฝูง.๕๐๑ บน.๕ 
 

๖ ๐๒๓๐ 
๖ ๐๑๓๔ 
๖ ๐๒๓๐ 

 

๐๖ ๒๗๙๕ ๙๕๓๕ 
๐๘๐ ๕๗๕ ๐๑๖๘ 
๐๘ ๔๕๒๑ ๗๒๗๐ 

 

panya_po@rtaf.mi.th 
suksan@rtaf.mi.th 
nuttawut_sook@rtaf.mi.th  

๓. การพัฒนาระบบราชการ 
ด้วยเครื่องมือการบริหาร 
จัดการภาครัฐแนวใหม่ 

๑.  น.อ.หญิง วาสนา  ลำพูน 
๒.  น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง 
๓.  ร.ต.กิตติคุณ  ศรีสุมาตย์ 
 

ประจำ บน.๕ 
รอง หน.ผกร.บก.บน.๕ 
คภษ.ผกพ.บก.บน.๕ 

๖ ๐๒๐๑ 
๖ ๐๒๑๐ 
๖ ๐๒๑๒ 

๐๘ ๑๘๔๖ ๑๐๐๐ 
๐๘๗ ๓๕๒ ๗๑๔๔ 

098 294 6553 

wasana_l@rtaf.mi.th 
phiraphong_k@rtaf.mi.th 
kittikhun_s@rtaf.mi.th 

๔. การควบคุมภายใน ๑.  น.อ.หญิง วาสนา  ลำพูน 
๒.  น.ท.อิศรพงศ์  วิบูลยนัฏ 
๓.  ร.ต.หญิง ภัทรา  พิณทิพย์ 
 

ประจำ บน.๕ 
หน.นกง.ผกง.บน.๕ 
นกพ.ผกพ.บก.บน.๕ 

๖ ๐๒๐๑ 
๖ ๐๒๕๐ 
๖ ๐๒๑๒ 

๐๘ ๑๘๔๖ ๑๐๐๐ 
๐๘ ๑๘๔๕ ๐๔๗๕ 
๐๙ ๕๖๖๑ ๕๖๔๒ 

wasana_l@rtaf.mi.th 
isarapong_v@rtaf.mi.th 
pattra_pi@rtaf.mi.th 

๕. วัฒนธรรมองค์กร ๑.  น.ต.จักรวุฒิ  เฉลย  
๒.  ร.ต.หญิง รัตนา  สีเหลือง 
๓.  ร.ต.หญิง ภัทรา  พิณทิพย์ 
 

รอง หน.ผกพ.บก.บน.๕ 
นสด.ผกพ.บก.บน.๕ 
นกพ.ผกพ.บก.บน.๕ 

๖ ๐๒๑๐ 
๖ ๐๒๑๐ 
๖ ๐๒๑๒ 

๐๘ ๑๓๖๓ ๕๓๔๘ 
๐๘ 2912 6872 

๐๙ ๕๖๖๑ ๕๖๔๒ 

jakrawut_cha@rtaf.mi.th 
rattana_pu@rtaf.mi.th 
pattra_pi@rtaf.mi.th 

 

mailto:panya_po@rtaf.mi.th
mailto:suksan@rtaf.mi.th
mailto:panya_po@rtaf.mi.th
mailto:suksan@rtaf.mi.th
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mailto:rattana_pu@rtaf.mi.th


  
๖๒ 

  

- ๒ - 
 

ลำดับ งาน ผู้รับผิดชอบงาน/ผู้ปฏิบัติ ตำแหน่ง โทรศัพท์ที่ทำงาน โทรศัพท์มือถือ อีเมล์(rtaf) 
๖. การบริหารความเสี่ยง ๑.  น.อ.หญิง วาสนา  ลำพูน 

๒.  น.ท.ปัญญา  โภควณิช 
๓.  น.ท.อิศรพงศ์  วิบูลยนัฏ 

 

ประจำ บน.๕ 
หน.ผยก.บก.บน.๕ 
หน.นกง.ผกง.บน.๕ 

 

๖ ๐๒๐๑ 
๖ ๐๒๓๐ 
๖ ๐๒๕๐ 

 

๐๘ ๑๘๔๖ ๑๐๐๐ 
๐๖ ๒๗๙๕ ๙๕๓๕ 
๐๘ ๑๘๔๕ ๐๔๗๕ 

wasana_l@rtaf.mi.th 
panya_po@rtaf.mi.th 
isarapong_v@rtaf.mi.th 

 
๗. การจัดการความรู้ ๑.  น.ต.พิระพงษ์  คงนาวัง 

๒.  ร.ต.หญิง ภัทรา  พิณทิพย์ 
๓.  ร.ต.กิตติคุณ  ศรีสุมาตย์ 

รอง หน.ผกร.บก.บน.๕ 
นกพ.ผกพ.บก.บน.๕ 
คภษ.ผกพ.บก.บน.๕ 

๖ ๐๓๒๐ 
๖ ๐๒๑๒ 
๖ ๐๒๑๒ 

 

๐๘ ๖๕๒๘ ๕๑๒๓ 
๐๙ ๕๖๖๑ ๕๖๔๒ 

09 8294 6553 

phiraphong_k@rtaf.mi.th 
pattra_pi@rtaf.mi.th 
kittikhun_s@rtaf.mi.th 

๘. การจัดทำฐานข้อมูล ๑.  น.ต.สุชาติ  พิณทิพย์ 
๒.  ร.ต.หญิง ภัทรา  พิณทิพย์ 
 

หน.ฝทสส.บก.บน.๕ 
นกพ.ผกพ.บก.บน.๕ 

๖ ๐๑๒๓ 
๖ ๐๒๑๒ 

 

๐๘ ๖๗๖๖ ๔๒๓๔ 
๐๙ ๕๖๖๑ ๕๖๔๒ 

suchart_pi@rtaf.mi.th 
pattra_pi@rtaf.mi.th 

๙. มาตรฐานงาน ๑.  น.ต.สุชาติ  พิณทิพย์ 
๒.  ร.ต.หญิง ภัทรา  พิณทิพย์ 
 

หน.ฝทสส.บก.บน.๕ 
นกพ.ผกพ.บก.บน.๕ 

๖ ๐๑๒๓ 
๖ ๐๒๑๒ 

 

๐๘ ๖๗๖๖ ๔๒๓๔ 
๐๙ ๕๖๖๑ ๕๖๔๒ 

suchart_pi@rtaf.mi.th 
pattra_pi@rtaf.mi.th 

๑๐. ผู้รับผิดชอบในภาพรวม 
(ประธาน ก.พ.ร.หน่วย) 
 

๑.  น.อ.พรประเสริฐ  ผ่านภพ 
 

ผบ.บน.๕ ๖ ๐๐๑๐ ๐๘ ๑๖๓๙ ๔๔๖๑ 
 

pornprasert@rtaf.mi.th 
 

๑๑. เลขาฯ (ก.พ.ร.หน่วย) ๑.  น.ท.ปัญญา  โภควณิช หน.ผยก.บก.บน.๕ 
 

๖ ๐๒๓๐ 
 

๐๖ ๒๗๙๕ ๙๕๓๕ 
 

panya_po@rtaf.mi.th 

 

mailto:wasana_l@rtaf.mi.th
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