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แผนปฏิบัติราชการระยะ ๑ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ ) 
ของ (ศูนย์การสงครามทางอากาศ)(เพื่อพลาง) 

ส่วนท่ี ๑ บทสรุปผู้บริหาร 
ศูนย์การสงครางทางอากาศ (เพื่อพลาง) ได้เริ่มด าเนินการตามค าส่ังกองทัพอากาศ (เฉพาะ)  

ท่ี ๑๑๔/๖๕ ลง ๙ ก.ย.๖๕ เรื่อง การจัดต้ังศูนย์การสงครามทางอากาศ (เพื่อพลาง)  จึงจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติราชการ โดยมีความเช่ือมโยง กับ  
แผนปฏิบัติราชการของกองทัพอากาศ และนโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ โดยแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๖ กองทัพอากาศ แบ่งเป็น ๕ เรื่อง คือ 

๑) แผนปฏิบัติราชการ เรื่องการพิทักษ์รักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๒) แผนปฏิบัติราชการ เรื่องการปฏิบัติการทางทหารเพื่อรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ

ทางอากาศ 
๓) แผนปฏิบัติราชการ เรื่องแผนปฏิบัติราชการเรื่องความมั่นคงของรัฐ 
๔) แผนปฏิบัติราชการ เรื่องการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ 
๕) แผนปฏิบัติราชการ เรื่องการพัฒนาประเทศเพื่อความมั่นคงและช่วยเหลือประชาชน 
ท้ังนี้ภารกิจ ศูนย์การสงครางทางอากาศ (เพื่อพลาง) มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับ แผนปฏิบัติ

ราชการ ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) กองทัพอากาศ เรื่องการปฏิบัติการทางทหารเพื่อรักษาอธิปไตย
และผลประโยชน์ของชาติทางอากาศ  

  
ส่วนที่ 2 สาระส าคัญแผนปฏิบัติราชการระยะ ๑ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖) 

๑. ภารกิจ  
    มีหน้าท่ี พัฒนายุทธวิธีการปฏิบัติการทางอากาศและการฝึกอบรมแก่ก าลังพลท่ีเกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติการทางอากาศ มีผู้อ านวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ (เพื่อพลาง) เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 
 
๒. วิสัยทัศน์ 
 เป็นศูนย์กลางการพัฒนาขีดความสามารถการปฏิบัติการทางอากาศ (Air Operations Capability 
Development Center) 
๓.  พันธกิจ 
 ตามค าส่ังกองทัพอากาศ (เฉพาะ) ท่ี ๑๑๔/๖๕ ลง ๙ ก.ย.๖๕ เรื่อง การจัดต้ัง ศูนย์การสงครามทาง
อากาศ (เพื่อพลาง)  ให้มีหน้าท่ี พัฒนายุทธวิธีการปฏิบัติการทางอากาศและการฝึกอบรมแก่ก าลังพลท่ี
เกี่ยวข้องในการปฏิบัติการทางอากาศ มีผู้อ านวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ  (เพื่อพลาง) เป็น
ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 
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 ศูนย์การสงครามทางอากาศ (เพื่อพลาง) จึงก าหนดพันธกิจ ดังนี้ 
๑. พัฒนาองค์ความรู้ มาตรฐาน และยุทธวิธีการรบทางอากาศ 
๒. พัฒนาหลักสูตรของ ศกอ. และจัดท าเอกสารต ารา  
๓. จัดการศึกษาและสอนฝึกอบรมตามหลักสูตรของ ศกอ.  
๔. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาขีดความสามารถการปฏิบัติการทางอากาศ  
๕. พัฒนายุทธวิธี หลักนิยมและยุทธศาสตร์ใช้ก าลังทางอากาศ 
๖. เสนอแนะแนวทางพัฒนาขีดความสามารถการปฏิบัติการทางอากาศ 

 ๗. พัฒนาระบบราชการ ศกอ. 

๔.  ค่านิยมหลัก :  AIR Warfare specialist 
      A -  Airmanship 
 I -  Integrity and Allegiance 
 R -  Responsibility 
 Warfare specialist 

ค่านิยมหลัก นิยาม (Define) พฤติกรรมท่ีคาดหวัง (Behavior) 
Airmanship 

ความเป็นทหาร
อากาศ 

ความเป็นทหารอากาศ มีการ
แสดงออกถึงความเป็นทหาร
อากาศสามารถปฏิบัติงานเพื่อ
ผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างแท้จริง  
 

การแสดงออกถึงความเป็นทหารอากาศ ท่ีมีระเบียบวินัย  
รู้หลักการ ข้ันตอน และมีทักษะในการปฏิบัติงาน มีความ
เช่ียวชาญ ในงานท่ีรับผิดชอบอย่างมืออาชีพ มีความ
ตระหนักรู้ในตนเอง สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
ภายใต้ความเส่ียงในทุกสถานการณ์ และสามารถท างาน
เป็นทีม เพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน 

Integrity and 
Allegiance 
ความซื่อสัตย์
และความ
จงรักภักดี 

 ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี  
มีความยึดมั่นในระบบเกียรติศักดิ์   
มีคุณธรรมจริยธรรม จรรยาบรรณ 
ในวิชาชีพ  
 

มีความยึดมั่นในระบบเกียรติศักดิ์ มีความจงรักภักดีต่อ
สถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ กล้ากระท าในส่ิง
ท่ีถูกต้อง มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อตรง ด ารงไวซ้ึ่ง
ความยุติธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ พร้อมเปิดใจ
รับความคิดเห็น       ของคนอื่น 

Responsibility 
ความ

รับผิดชอบ 

ความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์การ 
สังคม และประเทศชาติ เพื่อให้การ
ปฏิบัติภารกิจสัมฤทธิ์ผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง 

มีความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์การ สังคม และ
ประเทศชาติ โดยค านึงถึงประโยชน์ ของส่วนรวมเป็นที่ต้ัง 
รวมท้ังปฏิบัติภารกิจ  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล  
 

Warfare 
Specialist 

ความเช่ียวชาญ
เกี่ยวกับการ

สงคราม 
 

มีความรู้ ความเข้าใจ องค์ความรู้
ด้านการสงครามทางอากาศ และ 
สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้นั้นให้
ผู้อื่นเข้าใจได้ 

- มีความรู้ ความเข้าใจและวิเคราะห์หลักนิยม ยุทธศาสตร์ 
ทฤษฎีการรบและบทเรียนจากสงครามต่าง ๆ  
- สามารถพัฒนาแนวคิดการใช้ก าลังทางอากาศให้มีความ
สอดคล้องเหมาะสม ต่อสภาวะแวดล้อม 
- สามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวให้ผู้อื่น 
- มีการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
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๕. สถานการณ์ปัจจุบัน 
 ศูนย์การสงครามทางอากาศ (เพื่อพลาง) เป็นหน่วยขึ้นตรงกองบัญชาการกองทัพอากาศ จากนโยบายผู้
บัญชาการทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๖๖  นโยบายเพื่อพัฒนาสู่กองทัพอากาศคุณภาพ (Quality Air Force)  
ข้อ ๓ ก าลังรบทางอากาศท่ีมีคุณภาพ (Cutting Edge Air Power) ๓.๒ พัฒนาระบบการฝึกศึกษาของศิษย์
การบิน และนักบินกองทัพอากาศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลทางทหาร สอดคล้องกับความทันสมัยของ
เทคโนโลยีการบิน และเกิดคุณค่าด้านการฝึกสูงสุด (Training Value)  ๓.๓ เสริมสร้างขีดความสามารถ 
ศูนย์การสงครามทางอากาศ ให้เป็นศูนย์ในการฝึกนักบินขับไล่/โจมตี ขั้นก้าวหน้า และพัฒนายุทธวิธีการรบ
ในอากาศ 
 ดังนั้น แผนปฏิบัติราชการ ปี ๖๖ ของศูนย์การสงครามทางอากาศ (เพื่อพลาง) มุ่งเน้นการสร้างระบบ
ปฏิบัติงานท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อรองรับภารกิจดังกล่าว 
 ๕.๑ ผลผลิต  ส่งให้กับ กองทัพอากาศ ได้แก่ 
  ๑. ยุทธวิธีการรบทางอากาศ และมาตรฐานการบินยุทธวิธีการรบของไทย 
  ๒. องค์ความรู้ใหม่ ฐานข้อมูลการยุทธท่ีจ าเป็นส าหรับการฝึกและการปฏิบัติภารกิจของ ทอ. 
ในระดับยุทธวิธีของหน่วยบินยุทธวิธีตามแผนป้องกันประเทศ 
  ๓. นักบินขับไล่/โจมตี และก าลังพลท่ีเกี่ยวข้องกับยุทธวิธีการปฏิบัติการทางอากาศ  เป็น 
Profession of arms  มีขีดความสามารถใช้ยุทโธปกรณ์ได้ประโยชน์สูงสุด 
  ๔. บทเรียนและแนวทางปรับปรุง หลักนิยมการปฏิบัติการทางอากาศ แนวคิดการใช้ก าลังทาง
อากาศ ยุทธศาสตร์ใช้ก าลังทางอากาศ และแนวทางพัฒนาขีดความสามารถการปฏิบัติการทางอากาศ 
 ๕.๒  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ผลการปฏิบัติภารกิจของ ศกอ.(เพื่อพลาง) มีส่วนช่วยในการพัฒนาขีดความสามารถการ
ปฏิบัติการทางอากาศของประเทศไทย  ทุกหน่วยงานของ ทอ.จึงเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เกิดการพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงานร่วมกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ท้ังในส่วนใช้ก าลังและเตรียมก าลัง ทอ.เพื่อรักษา
อธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติทางอากาศ 
 ๕.๓  ผลกระทบ 
  ทอ.มีสมรรถนะและความพร้อมสูงตามแผนป้องกันประเทศ  เกิดศักยภาพการป้องกันประเทศ 
เป็นนภานุภาพของกองทัพอากาศไทย มีความได้เปรียบทางอากาศ มีความพร้อมและทันสมัย 
 ๕.๔  ผลลัพธ์ 
  ความมั่นคงทางอากาศ  ความส าเร็จในการปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติ ส่งผลเกิด
เป็นความมั่นคงของประเทศไทย 

๖.  ประเด็นกลยุทธ์   
 ตามยุทธศาสตร์ ทอ.ปี ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓ และ นโยบาย 
ผู้บัญชาการทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๖๖  นโยบายเพื่อพัฒนาสู่กองทัพอากาศคุณภาพ (Quality Air Force) 
ข้อ ๓ ก าลังรบทางอากาศท่ีมีคุณภาพ (Cutting Edge Air Power) ๓.๒ พัฒนาระบบการฝึกศึกษาของศิษย์
การบิน และนักบินกองทัพอากาศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลทางทหาร สอดคล้องกับความทันสมัยของ
เทคโนโลยีการบิน และเกิดคุณค่าด้านการฝึกสูงสุด (Training Value)  ๓.๓ เสริมสร้างขีดความสามารถ 
ศูนย์การสงครามทางอากาศ ให้เป็นศูนย์ในการฝึกนักบินขับไล่/โจมตี ขั้นก้าวหน้า และพัฒนายุทธวิธีการรบ
ในอากาศ 
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ประเด็นกลยุทธ์ (Strategic Themes) ของ ศกอ.(เพื่อพลาง) 
ST : พัฒนาขีดความสามารถการปฏิบัติการทางอากาศ 

๗.  เป้าประสงค์  
 ๗.๑ มุมมองด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Perspective)   
  SP1 การพัฒนายุทธวิธีการรบในอากาศ 
  SP2 การฝึกนักบิน ขับไล่/โจมตี ขั้นก้าวหน้า 
 ๗.๒ มุมมองด้านกระบวนการ (Internal Process Perspective) 
  IP1 พัฒนาความรู้ มาตรฐานยุทธวิธีการรบทางอากาศ 
  IP2 พัฒนาหลักสูตรของ ศกอ.(เพื่อพลาง) และจัดท าเอกสารต ารา 
  IP3 จัดการศึกษาและสอนฝึกอบรมตามหลักสูตรของ ศกอ.(เพื่อพลาง) 
  IP4 ติดตามและประเมินผลการพัฒนาขีดความสามารถการปฏิบัติการทางอากาศ 
  IP5 พัฒนายุทธวิธี หลักนิยมและยุทธศาสตร์ใช้ก าลังทางอากาศ 
  IP6 เสนอแนะแนวทางพัฒนาขีดความสามารถการปฏิบัติการทางอากาศ 
  IP7 พัฒนาระบบราชการ ศกอ.(เพื่อพลาง)  
 ๗.๓ มุมมองด้านการเรียนรู้และพฒันา (Learning and Growth Perspective) 
  LP1 พัฒนาคุณภาพบุคลากร 
  LP2 พัฒนาระบบ ICT ฐานข้อมูลความรู้ KM/LO 
  LP3 พัฒนาบรรยากาศในการท างานให้มีความสุข เกิดประสิทธิภาพการท างาน 



 
๗ 

๘. แผนที่กลยุทธ์   ศูนย์การสงครามทางอากาศ (เพื่อพลาง) 

วิสัยทัศน์  ศูนย์กลางการพัฒนาขีดความสามารถการปฏิบัติการทางอากาศ  Air Operations Capability Development Center 

ผลกระทบ  แผนระดับที่ 1 
ผลลพัธ์  แผนระดับที่ 2 
มุมมองผู้ใช้บริการของ ทอ. 

 

แผนระดับท่ี 3  ประเด็นกลยุทธ ์ทอ. 
  (Strategic Themes) 

 

ประเด็นกลยุทธ์ ศกอ.(เพื่อพลาง) 
  (Strategic Themes) 

 
 

มุมมองด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ผลผลิตและบริการของ ศกอ.(เพื่อ
พลาง) 
  (Stakeholders Perspective) 

 
 

 

มุมมองด้านกระบวนการ 
(Internal Process Perspective) 

 
 
 
 

มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา 
  (Learning and Growth Perspective) 

 

IP7 บริหารทรัพยากร 

IP2 พัฒนาหลักสูตร 
เอกสารต ารา 

IP3 จัดการศึกษา 
สอนฝึกอบรม 

IP1 พัฒนาความรู้ มาตรฐาน 
ยุทธวิธีการรบทางอากาศ  

IP4 ติดตามผล 
ประเมินผล 

IP5 พัฒนา 
หลักนิยม 

IP6 เสนอแนะ
แนวทางพัฒนา 

LP1 คุณภาพบุคลากร LP3 บรรยากาศในการท างาน 

ST   พัฒนาขีดความสามารถการปฏิบัติการทางอากาศ 

ความมั่นคงประเทศไทย 

การปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติ 

แผนปฏิบัติราชการ เร่ือง การปฏิบัติการทางทหารเพ่ือรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติทางอากาศ 

LP2 ระบบ ICT ฐานข้อมูล ความรู้ KM 

บริการความมั่นคงทางอากาศ 

SP 1   การพัฒนายุทธวิธีการรบในอากาศ SP2   การฝึกนักบิน ขับไล่/โจมตี ข้ันก้าวหน้า 



 
๘ 

๙. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน  
 ๙.๑  มุมมองด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders Perspective) 

เป้าประสงค ์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
(๖๖) 

ข้อมูลปัจจุบัน 
(Baseline) 

แผนงาน/กิจกรรม/ 
โครงการ/โครงงาน 

งบประมาณ 
(บาท) หมายเหตุ 

SP1 การพัฒนายุทธวิธีการรบใน
อากาศ 

 

- ความส าเร็จในการจัดท า “ยุทธวิธีการรบ
ในอากาศตามแผนป้องกันประเทศ” 

1 ยุทธวิธี 
 

- 
 
 

- ด าเนินการเก่ียวกับการจัดท าข้อมูลด้านการ
ข่าวยุทธวิธี การสงครามอิเล็กทรอนิกส ์และการ
สงครามไซเบอร์ ท่ีเก่ียวข้องกับยุทธวิธีการ
ปฏิบัติการทางอากาศ เพ่ือจัดท ายุทธวิธีการรบ
ในอากาศ 

งป.ยก.ทอ. 
 

 

SP2  การฝึกอบรมนักบิน ขับไล่/
โจมตี ข้ันก้าวหน้า 

- ร้อยละของจ านวนนักบินส าเร็จการ
ฝึกอบรมตามหลักสูตร ในปี ๖๖ 

ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 75 
ของจ านวน
นักบินที่เข้า
รับการฝึก 

ร้อยละ 100 - ประเมินผลผู้ส าเร็จการฝึกอบรม ตามหลักสูตร
ของ รร.กยอ.ศกอ.(เพ่ือพลาง) ปี 66 

  

 
  



 
๙ 

๙.๒  มุมมองด้านกระบวนการ (Internal Process Perspective) 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
(ปี ๖๖) 

ข้อมูล
ปัจจุบัน 

(Baseline) 
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/

โครงงาน 
งบประมาณ 

(บาท) 
หมาย
เหตุ 

IP1 พัฒนาความรู้ มาตรฐาน 
ยุทธวิธีการรบทางอากาศ  

ระดับความส าเร็จในการจัดท าเอกสารวิชาการ
ของ ศกอ.(เพ่ือพลาง) ปี 66 

1 วิชา 0  - ด าเนินการจัดท าเอกสารวิชาการของ 
ศกอ.(เพ่ือพลาง) ปี 66 

  

IP2 พัฒนาหลักสูตรของ ศกอ.
(เพ่ือพลาง) และจัดท าเอกสาร
ต ารา  

 ความส าเร็จในการพัฒนาหลักสูตรของ ศกอ.
(เพ่ือพลาง) ประจ าปี 66 

4 หลักสูตร 3 - ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
ของ ศกอ.(เพ่ือพลาง) ประจ าปี 66 

  

IP3 จัดการศึกษาและสอน
ฝึกอบรมตามหลักสูตรของ ศกอ.
(เพ่ือพลาง) 

ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษา สอน
ฝึกอบรมตามหลักสูตรของ ศกอ.(เพ่ือพลาง)
ประจ าปี 66 

4 หลักสูตร 3 - ด าเนินการจัดการศึกษา สอน ฝึกอบรม
ตามหลักสูตรของ ศกอ.(เพ่ือพลาง)
ประจ าปี 66 

  

IP4 ติดตามและประเมินผลการ
พั ฒ นา ขี ดค ว า ม ส า ม า ร ถก า ร
ปฏิบัติการทางอากาศ  

ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานจากการ
เข้าร่วมสังเกตการณ์ การฝึกใช้ก าลังทางอากาศ 
และการฝึกร่วม/ผสม 

3 ครั้ง 3 - ด าเนินการจัดท าท ารายงานการเข้าร่วม
สังเกตการณ์ การฝึกใช้ก าลังทางอากาศ 
และการฝึกร่วม/ผสม 

  

IP5 พัฒนายุทธวิธี หลักนิยมและ
ยุทธศาสตร์ใช้ก าลังทางอากาศ 

ความส าเร็จในการจัดท าเอกสารเก่ียวกับยุทธวิธี 
หลักนิยมและยุทธศาสตร์ใช้ก าลังทางอากาศ 

1 ฉบับ 0 - ด าเนินการจัดท าเอกสารเก่ียวกับยุทธวิธี 
หลักนิยมและยุทธศาสตร์ใช้ก าลังทาง
อากาศ 

  

IP6 เสนอแนะแนวทางพัฒนาขีด
ความสามารถการปฏิบัติการทาง
อากาศ 

ความส าเร็จในการจัดท ารายงานแนวทางการ
พัฒนาขีดความสามารถการปฏิบัติการทาง
อากาศ ประจ าปี 66 

1 ฉบับ 0 - ด าเนินการจัดท ารายงานแนวทางการ
พัฒนาขีดความสามารถการปฏิบัติการทาง
อากาศ ประจ าปี 66 

  

IP7 พัฒนาระบบราชการ ศกอ.
(เพ่ือพลาง) 

ความส าเร็จของการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานของ 
ศกอ.(เพ่ือพลาง) 

1 ฉบับ 0 - ออกแบบกระบวนการ และผังการ
ปฏิบัติงาน 

  

 



 
๑๐ 

๙.๓  มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา (Learning and Growth Perspective) 

เป้าประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย (ปี 

๖๖) 

ข้อมูล
ปัจจุบัน 

(Baseline) 
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน 

งบประมาณ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

LP1 พัฒนาคุณภาพบุคลากร -  จ านวน ขรก.ศกอ.(เพ่ือพลาง) ทียุ่่ง
เก่ียวกับยาเสพติด 

0 0 - ปฏิบัติตามแผนงานโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดของ ศป.ปส.ศกอ.(เพ่ือพลาง) ปี 66 

9,700  

- จ านวน ขรก.ศกอ.(เพ่ือพลาง)  
มีความรู้ด้านความมั่นคงในกรอบ
อาเซียน 

ร้อยละ 75 ของผู้
เข้ารับการอบรม 

0 - ปฏิบัติตามแผนงานโครงการเสริมสร้างความร่วมมือด้าน
ความมั่นคงในกรอบอาเซียนของ ศกอ.(เพ่ือพลาง) ปี 66 

27,500  

- จ านวน ขรก.ศกอ.(เพ่ือพลาง) 
ทีทุ่จริตและประพฤติมิชอบในการ
ปฏิบัติราชการ 

0 0 - ปฏิบัติตามแผนงานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม ศูนย์
ประสานราชการใสสะอาด ศกอ.(เพ่ือพลาง) ปี 66 

  

LP2 พัฒนาระบบ ICT ฐานข้อมูล 
ความรู้ KM/LO 

-  ความส าเร็จการจัดท าระบบ Data 
Center เพ่ือปฏิบัติงานของ ศกอ.(เพ่ือ
พลาง) 

1 ระบบ 0 - รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานของ นขต.ศกอ.(เพ่ือพลาง) 
จัดเก็บเข้าเป็นฐานข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการสืบค้น 

  

-  ความส าเร็จในการจัดท านวัตกรรมที่
ช่วยเพ่ิมประสิทภาพการปฏิบัติงาน 

2 ผลงาน 1 - จัดท านวัตกรรมของหน่วย ตามแผนการด าเนินการ
ขับเคลื่อนการจัดการความรู้สู่องค์การแห่งการเรียนรู้ของ 
ศกอ.(เพ่ือพลาง) 

  

LP3 พัฒนาบรรยากาศในการ
ท างานให้มีความสุข เกิดมี
ประสิทธิภาพ 

-  ขรก.ศกอ.(เพ่ือพลาง)  
มีความรู้ความเข้าใจหลัก 4 สุข 
สามารถน าไปปรับใช้ได้ใน
ชีวิตประจ าวัน 

ร้อยละ 90 ของ
ก าลังพล ศกอ.(เพ่ือ

พลาง) 

ร้อยละ 80 - ปฏิบัติตามแผนงานกิจกรรมการบูรณาการความมั่นคงใน
ชีวิตก าลังพลของ ศกอ.(เพ่ือพลาง) ปี 66 

  

- ขรก.ศกอ.(เพ่ือพลาง)  
ชั้นยศ น.ต.ลงมา ที่สามารถปฏิบัติ
ตามค่านิยมหลัก ทอ.และมีจิต
สาธารณะ 

ร้อยละ 95 ของ
ก าลังพลชั้นยศ 
น.ต.ลงมาของ 

ศกอ.(เพ่ือพลาง) 

ร้อยละ 90 - ปฏิบัติตามแผนงานกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ของ ศกอ.(เพ่ือพลาง) ปี 66 

  



 
๑๑ 

๙.๔  งานประจ าอื่น ๆ (งานตามท่ีได้รับมอบหมาย) 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมาย 

(ปี ๖๖) 

ข้อมูลปัจจุบัน 
(Baseline) แผนงาน/กิจกรรม/ 

โครงการ/โครงงาน 
งบประมาณ (บาท) หมายเหตุ 

R1 จัดหาต าราวิชาการเกี่ยวกับการ
ยุทธทางอากาศ 

จ านวนต าราวิชาการ 4 เล่ม 4 เล่ม ส่งหนังสือถึง ยก.ทอ.เพื่อขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณในการ
จัดซื้อ 

 ยก.ทอ. 

R2 จัดหาโปรแกรม JMEM 
Weaponeering System (JWS) 

จ านวนโปรแกรมท่ีจัดหา 2 โปรแกรม - ส่งหนังสือถึง กบ.ทอ.เพื่อขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณในการ
จัดซื้อ 

 สปช.ทอ. 

รวม   



 
๑๒ 

๑๐. รายละเอียดเป้าประสงค์ 
 ๑๐.๑  มุมมองด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เป้าประสงค์ : SP1  
เพื่อการพัฒนายุทธวิธีการรบในอากาศ 
ตัวชี้วัด - ความส าเร็จในการจัดท า “ยุทธวิธีการรบในอากาศตามแผนป้องกันประเทศ” 
ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด - ๑ ยุทธวิธี 

 
แบบของตัวชี้วัด  - เชิงปริมาณ 
ค าอธิบายตัวชี้วัด หรือ
สูตรการค านวณ 

 - คิดจากความส าเร็จการจัดท าเอกสารยุทธวิธีการรบในอากาศตามแผนป้องกัน
ประเทศ  

 
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน 

ปี ๖๖   
งบประมาณ 

ปี ๖๖   
ผู้รับผิดชอบ การ

ประสานงาน 
ห้วงเวลา 
ส าเร็จ 

- ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าข้อมูลด้านการ
ข่าวยุทธวิธี การสงครามอิเล็กทรอนิกส์ และ
การสงครามไซเบอร์ ท่ีเกี่ยวข้องกับยุทธวิธี
การปฏิบัติการทางอากาศ เพื่อจัดท ายุทธวิธี
การรบในอากาศ 

งป.ปกต ิ - กพยล.ศกอ.
(เพื่อพลาง) 

ยก.ทอ.และ 
นขต.ทอ. 

ต.ค.๖๕ 
ถึง 

ก.ย.๖๖ 

  
 ๑๐.๒  มุมมองด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป้าประสงค์ : SP2  
เพื่อการฝึกอบรมนักบิน ขับไล่/โจมตี ขั้นก้าวหน้า 
ตัวชี้วัด ร้อยละของจ านวนนักบนิส าเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตร ในปี ๖๖ 
ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด - ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๕ ของจ านวนนักบินท่ีเข้ารับการฝึก 
แบบของตัวชี้วัด  - เชิงปริมาณ 
ค าอธิบายตัวชี้วัด หรือ
สูตรการค านวณ 

 - คิดจากร้อยละของจ านวนนักบินท้ังหมดท่ีเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรของ 
รร.กยอ.ศกอ.(เพื่อพลาง) ปี ๖๖ 

 
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน 

ปี ๖๖     
งบประมาณ 

ปี ๖๖     
ผู้รับผิดชอบ การ

ประสานงาน 
ห้วงเวลา 
ส าเร็จ 

- ด าเนินการประเมินผลผู้ส าเร็จการฝึกอบรม 
ตามหลักสูตรของ รร.กยอ.ศกอ.(เพื่อพลาง)  
ปี ๖๖ 

งป.ปกต ิ รร.กยอ.ศกอ.
(เพื่อพลาง) 

ยก.ทอ., กอง
บิน.,และ 
นขต.ทอ. 

ต.ค.๖๕ 
ถึง 

ก.ย.๖๖   

 
 ๑๐.๓  มุมมองด้านกระบวนการ  เป้าประสงค์ : IP1  
เพื่อพัฒนาความรู้ มาตรฐานยุทธวิธีการรบทางอากาศ 
ตัวชี้วัด - ระดับความส าเร็จในการจัดท าเอกสารวิชาการของ ศกอ.(เพื่อพลาง) ป ี๖๖ 
ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด - ๑ วิชา 
แบบของตัวชี้วัด - เชิงปริมาณ 
ค าอธิบายตัวชี้วัด หรือ
สูตรการค านวณ 

- ความส าเร็จในการจัดท าเอกสารวิชาการของ ศกอ.(เพื่อพลาง) ปี ๖๖ 

 



 
๑๓ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน 
ปี ๖๖     

งบประมาณ 
ปี ๖๖     

ผู้รับผิดชอบ การ
ประสานงาน 

ห้วงเวลา 
ส าเร็จ 

- ด าเนินการจัดท าเอกสารวิชาการ
ของ ศกอ.(เพื่อพลาง) ปี ๖๖ 

งป.ปกต ิ รร.กยอ.ศกอ.    
(เพื่อพลาง) 

ยก.ทอ. และ    
กพยล.ศกอ.
(เพื่อพลาง) 

ต.ค.๖๕ 
ถึง 

ก.ย.๖๖   
 
 ๑๐.๔  มุมมองด้านกระบวนการ เป้าประสงค์ : IP2  
เพื่อพัฒนาหลักสูตรของ ศกอ.(เพื่อพลาง) และจัดท าเอกสารต ารา 
ตัวชี้วัด - ความส าเร็จในการพัฒนาหลักสูตรของ ศกอ.(เพื่อพลาง) ปี ๖๖ 
ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด - ๔ หลักสูตร 
แบบของตัวชี้วัด - เชิงปริมาณ 
ค าอธิบายตัวชี้วัด หรือ
สูตรการค านวณ 

- พิจารณาจากความส าเร็จของ ศกอ.(เพื่อพลาง) ในการพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม
นักบินขับไล่/โจมตี ปี ๖๖ 

 
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน 

ปี ๖๖     
งบประมาณ 

ปี ๖๖     
ผู้รับผิดชอบ การ

ประสานงาน 
ห้วงเวลา 
ส าเร็จ 

- ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรการ
ฝึกอบรมของ ศกอ.(เพื่อพลาง)
ประจ าปี ๖๖ 

งป.ปกติ รร.กยอ.ศกอ. 
(เพื่อพลาง) 

ยก.ทอ.และ 
กพลย.ศกอ.
(เพื่อพลาง) 

ต.ค.๖๕ 
ถึง 

ก.ย.๖๖   
 
 ๑๐.๕  มุมมองด้านกระบวนการ เป้าประสงค์ : IP3  
เพื่อจัดการศึกษาและสอนฝึกอบรมตามหลักสูตรของ ศกอ.(เพื่อพลาง) 
ตัวชี้วัด - ระดับความส าเร็จของการจัดการศึกษา สอนฝึกอบรมตามหลักสูตรของ ศกอ.(เพื่อ

พลาง) ปี ๖๖ 

ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด - ๔ หลักสูตร 
แบบของตัวชี้วัด - เชิงปริมาณ 
ค าอธิบายตัวชี้วัด หรือ
สูตรการค านวณ 

- พิจารณาจากความส าเร็จของการจัดการศึกษา สอนฝึกอบรมตามหลักสูตรของ 
ศกอ.(เพื่อพลาง) ปี ๖๖ 

 
 
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน 

ปี ๖๖     
งบประมาณ 

ปี ๖๖    
ผู้รับผิดชอบ การ

ประสานงาน 
ห้วงเวลา 
ส าเร็จ 

- ด าเนินการจัดการศึกษา สอน 
ฝึกอบรมตามหลักสูตรของ ศกอ.(เพื่อ
พลาง) ปี ๖๖ 

งป.ปกติ - รร.กยอ.ศกอ.
(เพื่อพลาง) 

ยก.ทอ. ต.ค.๖๕ 
ถึง 

ก.ย.๖๖   
 
 
 
 



 
๑๔ 

๑๐.๖  มุมมองด้านกระบวนการ เป้าประสงค์ : IP4  
เพื่อติดตามและประเมินผลการพัฒนาขีดความสามารถการปฏิบัติการทางอากาศ 
ตัวชี้วัด - ระดับความส าเร็จของการจัดท ารายงานจากการเข้าร่วมสังเกตการณ์ การฝึกใช้ก าลัง

ทางอากาศ และการฝึกร่วม/ผสม 

ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด - ๓ ครั้ง 
แบบของตัวชี้วัด - เชิงปริมาณ 
ค าอธิบายตัวชี้วัด หรือ
สูตรการค านวณ 

- พิจารณาจากความส าเร็จของการจัดท ารายงานจากการเข้าร่วมสังเกตการณ์ การฝึก
ใช้ก าลังทางอากาศ และการฝึกร่วม/ผสม ของ ทอ. ปี ๖๖ 

 
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน 

ปี ๖๖     
งบประมาณ 

ปี ๖๖    
ผู้รับผิดชอบ การ

ประสานงาน 
ห้วงเวลา 
ส าเร็จ 

- ด าเนินการจัดท าท ารายงานการเข้า
ร่วมสังเกตการณ์ การฝึกใช้ก าลังทาง
อากาศ และการฝึกร่วม/ผสม 

งป.ปกติ - รร.กยอ.ศกอ.
(เพื่อพลาง) 

ยก.ทอ. ต.ค.๖๕ 
ถึง 

ก.ย.๖๖   
 
๑๐.๗  มุมมองด้านกระบวนการ เป้าประสงค์ : IP5  
เพื่อพัฒนายุทธวิธี หลักนิยมและยุทธศาสตร์ใช้ก าลังทางอากาศ 
ตัวชี้วัด - ความส าเร็จในการจัดท าเอกสารเกี่ยวกับยุทธวิธี หลักนิยมและยุทธศาสตร์ใช้ก าลัง

ทางอากาศ 

ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด - ๑ ฉบับ 
แบบของตัวชี้วัด - เชิงปริมาณ 
ค าอธิบายตัวชี้วัด หรือ
สูตรการค านวณ 

- พิจารณาจากความส าเร็จในการจัดท าเอกสารเกี่ยวกับยุทธวิธี หลักนิยมและ
ยุทธศาสตร์ใช้ก าลังทางอากาศ 

 
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน 

ปี ๖๖     
งบประมาณ 

ปี ๖๖    
ผู้รับผิดชอบ การ

ประสานงาน 
ห้วงเวลา 
ส าเร็จ 

- ด าเนินการจัดท าเอกสารเกี่ยวกับ
ยุทธวิธี หลักนิยมและยุทธศาสตร์ใช้
ก าลังทางอากาศ 

งป.ปกติ - กพยล.ศกอ. 
(เพื่อพลาง) 

ยก.ทอ.และ 
นขต.ทอ. 

ต.ค.๖๕ 
ถึง 

ก.ย.๖๖   
 
๑๐.๘  มุมมองด้านกระบวนการ เป้าประสงค์ : IP6  
เพื่อเสนอแนะแนวทางพัฒนาขีดความสามารถการปฏิบัติการทางอากาศ 
ตัวชี้วัด - ความส าเร็จในการจัดท ารายงานแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถการปฏิบัติการ

ทางอากาศ ประจ าปี 66 

ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด - ๑ ฉบับ 
แบบของตัวชี้วัด - เชิงปริมาณ 
ค าอธิบายตัวชี้วัด หรือ
สูตรการค านวณ 

- พิจารณาจากความส าเร็จในการจัดท ารายงานแนวทางการพัฒนาขีดความสามารถ
การปฏิบัติการทางอากาศ ประจ าปี 66 

 



 
๑๕ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน 
ปี ๖๖     

งบประมาณ 
ปี ๖๖    

ผู้รับผิดชอบ การ
ประสานงาน 

ห้วงเวลา 
ส าเร็จ 

- ด าเนินการจัดท ารายงานแนว
ทางการพัฒนาขีดความสามารถการ
ปฏิบัติการทางอากาศ ประจ าปี 66 

งป.ปกติ - กพยล.ศกอ. 
(เพื่อพลาง) 

ยก.ทอ.และ 
นขต.ทอ. 

ต.ค.๖๕ 
ถึง 

ก.ย.๖๖   
 
๑๐.๙  มุมมองด้านกระบวนการ เป้าประสงค์ : IP7  
เพื่อพัฒนาระบบราชการ ศกอ.(เพื่อพลาง) 
ตัวชี้วัด - ความส าเร็จของการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานของ ศกอ.(เพื่อพลาง) 

ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด - ๑ ฉบับ 
แบบของตัวชี้วัด - เชิงปริมาณ 
ค าอธิบายตัวชี้วัด หรือ
สูตรการค านวณ 

- พิจารณาจากความส าเร็จของการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานของ ศกอ.(เพื่อพลาง) 

 
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน 

ปี ๖๖     
งบประมาณ 

ปี ๖๖    
ผู้รับผิดชอบ การ

ประสานงาน 
ห้วงเวลา 
ส าเร็จ 

- ออกแบบกระบวนการ และผังการ
ปฏิบัติงาน 

งป.ปกติ - ส่วนบังคับบัญชา 
ศกอ.(เพื่อพลาง) 

กพยล.ฯ, 
รร.กยอ.ฯ  

ต.ค.๖๕ 
ถึง 

ก.ย.๖๖   
  
๑๐.๑๐  มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา  เป้าประสงค์ : LP1  
เพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากร 
ตัวชี้วัด - จ านวน ขรก.ศกอ.(เพื่อพลาง) ท่ียุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

- จ านวน ขรก.ศกอ.(เพื่อพลาง) มีความรู้ด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน 
- จ านวน ขรก.ศกอ.(เพื่อพลาง) ท่ีทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ 

ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด - จ านวน 0 คน 
- ไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๗๕ ของผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
- จ านวน 0 คน 

แบบของตัวชี้วัด - เชิงปริมาณ 
ค าอธิบายตัวชี้วัด หรือ
สูตรการค านวณ 

- คิดจากจ านวน ขรก.ศกอ.(เพื่อพลาง) ท่ียุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
- คิดจากจ านวน ขรก.ศกอ.(เพื่อพลาง) มีความรู้ด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน 
- คิดจากจ านวน ขรก.ศกอ.(เพื่อพลาง) ท่ีทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติ
ราชการ 

 
 
 
 
 
 
 



 
๑๖ 

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน 
ปี ๖๖   

งบประมาณ 
ปี ๖๖   

ผู้รับผิดชอบ การ
ประสานงาน 

ห้วงเวลา 
ส าเร็จ 

- ปฏิบัติตามแผนงานโครงการป้องกนัและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของ ศป.ปส.ศกอ.
(เพื่อพลาง) ปี ๖๖ 
- ปฏิบัติตามแผนงานโครงการเสริมสร้าง
ความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบ
อาเซียนของ ศกอ.(เพื่อพลาง) ปี ๖๖ 
- ปฏิบัติตามแผนงานกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมความโปร่งใสฯ ศูนย์ประสาน
ราชการใสสะอาด ศกอ.(เพื่อพลาง) ปี ๖๖ 
 

๙,๗๐๐ 
 
 

๒๗,๕๐๐ 

- ศป.ปส.ศกอ.
(เพื่อพลาง) 
- คณท.ความ
ร่วมมือด้านความ
มั่นคงในกรอบ
อาเซียน ศกอ.
(เพื่อพลาง) 
- คณก.ด าเนินงาน
ศูนย์ประสาน
ราชการใสสะอาด 
ศกอ.(เพื่อพลาง) 

ยก.ทอ.และ
ศุนย์ประสาน
ราชการใส
สะอาด ทอ. 

ต.ค.๖๕ 
ถึง 

ก.ย.๖๖   

 
๑๐.๑๑  มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา เป้าประสงค์ : LP2  
เพื่อพัฒนาระบบ ICT ฐานข้อมูลความรู้ KM/LO 
ตัวชี้วัด - ความส าเร็จการจัดท าระบบ Data Center เพื่อปฏิบัติงานของ ศกอ.(เพื่อพลาง) 

- ความส าเร็จในการจัดท านวัตกรรมท่ีช่วยเพิ่มประสิทภาพการปฏิบัติงาน 
ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด - ๑ ระบบ 

- ๒ ผลงาน 
แบบของตัวชี้วัด - เชิงปริมาณ 
ค าอธิบายตัวชี้วัด หรือ
สูตรการค านวณ 

- คิดจากความส าเร็จการจัดท าระบบ Data Center เพื่อปฏิบัติงานของ ศกอ.(เพื่อ
พลาง) 
- คิดจากความส าเร็จในการจัดท านวัตกรรมท่ีช่วยเพิ่มประสิทภาพการปฏิบัติงาน 

 
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน 

ปี ๖๖ 
งบประมาณ 

ปี ๖๖ 
ผู้รับผิดชอบ การ

ประสานงาน 
ห้วงเวลา 
ส าเร็จ 

- รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานของ นขต.
ศกอ.(เพื่อพลาง) จัดเก็บเข้าเป็นฐานข้อมูลให้
เป็นหมวดหมู่ ง่ายต่อการสืบค้น 
- จัดท านวัตกรรมของหน่วย ตามแผนการ
ด าเนินการขับเคล่ือนการจัดการความรู้สู่
องค์การแห่งการเรียนรู้ของ ศกอ.(เพื่อพลาง) 

งป.ปกต ิ
 

 

- คณก.ด้าน
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ศกอ.(เพื่อพลาง) 
- คณก.ด้านการ
ขับเคล่ือน
หน่วยงานให้เป็น
องค์การแห่งการ
เรียนรู้ ศกอ.
(เพื่อพลาง) 

สอ.ทอ.และ 
กพ.ทอ. 

ต.ค.๖๕ 
ถึง 

ก.ย.๖๖ 

 
 
 



 
๑๗ 

๑๐.๑๒  มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา เป้าประสงค์ : LP3  
เพื่อพัฒนาบรรยากาศในการท างานให้มีความสุข เกิดมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด - จ านวน ขรก.ศกอ.(เพื่อพลาง) มีความรู้ความเข้าใจหลัก ๔ สุข สามารถน าไปปรับ

ใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 
- จ านวน ขรก.ศกอ.(เพื่อพลาง) ช้ันยศ น.ต.ลงมา ท่ีสามารถปฏิบัติตามค่านิยมหลัก 
ทอ.และมีจิตสาธารณะ 

ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด - ร้อยละ 90 ของก าลังพล ศกอ.(เพื่อพลาง) 
- ร้อยละ 95 ของก าลังพลช้ันยศ น.ต.ลงมาของ ศกอ.(เพื่อพลาง) 

แบบของตัวชี้วัด - เชิงปริมาณ 
ค าอธิบายตัวชี้วัด หรือ
สูตรการค านวณ 

- คิดจากร้อยละจ านวน ขรก.ศกอ.(เพื่อพลาง) มีความรู้ความเข้าใจหลัก ๔ สุข 
สามารถน าไปปรับใช้ได้ในชีวิตประจ าวัน 
- คิดจากร้อยละจ านวน ขรก.ศกอ.(เพื่อพลาง) ช้ันยศ น.ต.ลงมา ท่ีสามารถปฏิบัติตาม
ค่านิยมหลัก ทอ.และมีจิตสาธารณะ 

 
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน 

ปี ๖๖ 
งบประมาณ 

ปี ๖๖ 
ผู้รับผิดชอบ การ

ประสานงาน 
ห้วงเวลา 
ส าเร็จ 

- ปฏิบัติตามแผนงานกิจกรรมการบูรณา
การความมั่นคงในชีวิตก าลังพลของ ศกอ.
(เพื่อพลาง) ปี ๖๖ 
- ปฏิบัติตามแผนงานกิจกรรมเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรของ ศกอ.(เพื่อพลาง)  
ปี ๖๖ 

งป.ปกต ิ - คณก.ด้านความ
มั่นคงในชีวิต
ก าลังพลของ 
ศกอ.(เพื่อพลาง) 
- คณก.เสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร 
ทอ.ของ ศกอ.
(เพื่อพลาง) 

กพ.ทอ. ต.ค.๖๕ 
ถึง 

ก.ย.๖๖ 

 
๑๐.๑๓  งานประจ าอื่น ๆ  เป้าประสงค์ : R1  
เพื่อจัดหาต าราวิชาการเกี่ยวกับการยุทธทางอากาศ 
ตัวชี้วัด - จ านวนต าราวิชาการ 
ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด - ๔ เล่ม 
แบบของตัวชี้วัด - เชิงปริมาณ 
ค าอธิบายตัวชี้วัด หรือ
สูตรการค านวณ 

- พิจารณาจากจ านวนต าราวิชาการเกี่ยวกับการยุทธทางอากาศท่ีได้รับ 

 
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน 

ปี ๖๖   
งบประมาณ 

ปี ๖๖   
ผู้รับผิดชอบ การ

ประสานงาน 
ห้วงเวลา 
ส าเร็จ 

- ส่งหนังสือถึง ยก.ทอ.เพื่อขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณในการจัดซื้อ 

งป.ยก.ทอ. - รร.กยอ.ศกอ.
(เพื่อพลาง) 

ยก.ทอ. ต.ค.๖๕ 
ถึง 

ก.ย.๖๖ 
 
 
 



 
๑๘ 

๑๐.๑๔  งานประจ าอื่น ๆ  วัตถุประสงค์ : R2  
จัดหาโปรแกรม JMEM Weaponeering System (JWS) 

ตัวชี้วัด - จ านวนโปรแกรมท่ีจัดหา 
ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด - ๒ โปรแกรม 
แบบของตัวชี้วัด - เชิงปริมาณ 
ค าอธิบายตัวชี้วัด หรือ
สูตรการค านวณ 

- พิจารณาจากผลการจัดหาโปรแกรม JMEM Weaponeering System (JWS) 

 
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน 

ปี ๖๖  
งบประมาณ 

ปี ๖๖  
ผู้รับผิดชอบ การ

ประสานงาน 
ห้วงเวลา 
ส าเร็จ 

- ส่งหนังสือถึง กบ.ทอ. ในการจัดซื้อ
โปรแกรม  

งป.ยก.ทอ. - รร.กยอ.ศกอ. ยก.ทอ. 
กบ.ทอ. 

ต.ค.๖๕ 
ถึง 

ก.ย.๖๖ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๑๙ 

ภาคผนวก 
 

ผนวก ๑ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกและภายใน 

 ๑.๑  โอกาส  
  - ท่ีต้ังอยู่ใน บน.๑ มีพื้นท่ีการฝึก 

  - มีผู้บังคับบัญชาช้ันสูง ให้การสนับสนุน 

  - การค้นคว้าข้อมูลจากส่ือต่าง ๆ สามารถท าได้ง่าย หลากหลาย และรวดเร็ว 
 ๑.๒  อุปสรรค 
  - งบประมาณมีจ ากัดและการเบิกจ่ายงบประมาณไม่สามารถกระท าได้ด้วยตัวเอง 
  - การรวบรวมข้อมูลท่ีจ าเป็นต้องอาศัยหน่วยงานอื่น 
 ๑.๓  จุดแข็ง 

  - มีการจัดต้ัง ศกอ.(เพื่อพลาง) ตามค าส่ัง ทอ.(เฉพาะ) ท่ี ๑๑๔/๖๕ ลง ๙ ก.ย.๖๕ เรื่อง  
การจัดต้ังศูนย์การสงครามทางอากาศ (เพื่อพลาง) ท้ังนี้ต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๕   

  - มีนักบินขับไล่/โจมตี เข้ามาบรรจุในหน่วย 
  - ผบช.มีนโยบายชัดเจนในการปฏิบัติงาน 

  - ก าลังพลมีความสามารถหลายด้าน สามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์ 

 ๑.๔ จุดอ่อน 

  - ตามโครงสร้างการจัด ยังขาดส่วนการบังคับบัญชา 

  - โครงสร้างอัตราไม่ครบตามสายวิทยาการ 
  - มีงานมอบหมายจ านวนมาก 
   
   

 
 



 
๒๐ 

 
 
-p 
 

จุดแข็ง (S) 
1. มีการจัดต้ัง ศกอ.(เพ่ือพลาง) ตามค าสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๑๔/
๖๕ ลง ๙ ก.ย.๖๕ เรื่อง การจัดต้ังศูนย์การสงครามทางอากาศ 
(เพ่ือพลาง) ท้ังน้ีต้ังแต่ ๑ ต.ค.๖๕   
2. มีนักบินขับไล่/โจมตี เข้ามาบรรจุในหน่วย 
3. ผบช.มีนโยบายชัดเจนในการปฏิบัติงาน 
4. ก าลังพลมีความสามารถหลายด้าน สามารถน าความรู้มา
ประยุกต์ใช้ได้ตามสถานการณ์ 

จุดอ่อน (w) 
1. ตามโครงสร้างการจัด ยังขาดส่วนการบังคับบัญชา 

2. โครงสร้างอัตราไม่ครบตามสายวิทยาการ 
3. มีงานมอบหมายจ านวนมาก 
 

WT (ลดจุดอ่อน/หลีกเลี่ยงอุปสรรค) 
W3T1 ส่งก าลังพล ศกอ.เข้าอบรมการจัดท างบประมาณเบื้องต้น 
ให้สามารถจัดท าแผนเสนอ ผบช.ในการของบประมาณเพ่ิมเติม 
W2T2 จัดฝึกอบรมก าลังพล ศกอ.ให้มีความสามารถในสาย
วิทยาการอื่น ๆ 

โอกาส (O) 
1. ท่ีต้ังอยู่ใน บน.๑ มีพื้นท่ีการฝึก 

2. มีผู้บังคับบัญชาช้ันสูง ให้การสนับสนุน 

3. การค้นคว้าข้อมูลจากส่ือต่าง ๆ สามารถท าได้ง่าย 
หลากหลาย และรวดเร็ว 

อุปสรรค (T) 
1. งบประมาณมีจ ากัดและการเบิกจ่ายงบประมาณไม่
สามารถกระท าได้ด้วยตัวเอง 
2. การรวบรวมข้อมูลท่ีจ าเป็นต้องอาศัยหน่วยงานอื่น 
 

WO (ปรับปรุง/ส่งเสริม) 
W1,W2O2 เสนอ ผบช. ขอปรับโครงสร้างหน่วย เพ่ือเพ่ิมจ านวน
ก าลังพลให้เพียงพอส าหรับสนับสนุนภารกิจที่เพ่ิมข้ึน และตรงสาย
วิทยาการ 
 
 

SO (น าจุดแข็งมาสร้างความได้เปรียบจากโอกาส) 
S1O1 ขอรับการสนับสนุน พ้ืนที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์จาก บน.๑ 
เพ่ือใช้ในการฝึก นักบิน ตามหลักสูตรของ รร.กยอ.ศกอ. 
S2O3 ค้นคว้าข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ เพ่ือน ามาปรับใช้ในการจัดท า
วารสารฯ 
 
 

ST (จุดแข็งหลีกเลี่ยงอุปสรรค)  
S4T1 จัดท าแผนงาน เสนอ ผบช. เพ่ือขอ งป. ให้เพียงพอต่อ
ภารกิจของ รร.กยอ.ศกอ. 
S5T2 ส่งข้าราชการ ศกอ.เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอก ทอ. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ด้านยุทธศาสตร์ และ
หลักนิยมการใช้ก าลังทางอากาศ 
 

ปัจจัยภายใน 
Internal Factor 

ปัจจัยภายนอก 
External Factor 



 
๒๑ 

Grouping กลยุทธ์จาก SWOT 
๑. การฝึกนักบินขับไล่/โจมตี ขั้นก้าวหน้า  S1O1 ขอรับการสนับสนุน พ้ืนที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์จาก 

บน.๑ เพ่ือใช้ในการฝึก นักบิน ตามหลักสูตรของ รร.กยอ.
ศกอ. 
S4T1 จัดท าแผนงาน เสนอ ผบช. เพ่ือขอ งป. ให้เพียงพอ
ต่อภารกิจของ รร.กยอ.ศกอ. 

๒. พัฒนายุทธวิธีการรบในอากาศ 
 

S5T2 ส่งข้าราชการ ศกอ.เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร 
ต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก ทอ. เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ด้าน
ข่างกรองยุทธวิธี ด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์ และด้าน
สงครามไซเบอร ์
W3T1 ส่งก าลังพล ศกอ.เข้าอบรมการจัดท างบประมาณ
เบื้องต้น ให้สามารถจัดท าแผนเสนอ ผบช.ในการขอ
งบประมาณเพ่ิมเติม 
W2T2 จัดฝึกอบรมก าลังพล ศกอ.ให้มีความสามารถในสาย
วิทยาการอื่น ๆ 
 



 
๒๒ 

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  

 เป้าประสงค์ SP1 พัฒนายุทธวิธีการรบในอากาศ 

 กระบวนการท างานหลัก คือ ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดท าข้อมูลด้านการข่าวยุทธวิธี การสงคราม
อิเล็กทรอนิกส์ และการสงครามไซเบอร์ ท่ีเกี่ยวข้องกับยุทธวิธีการปฏิบัติการทางอากาศ เพื่อจัดท ายุทธวิธี
การรบในอากาศ 
 ๒.๒  การก าหนดความเส่ียง  
ค าถาม  จากข้อ ๒.๑ ความเส่ียงท่ีท าให้ไม่บรรลุเป้าประสงค์นั้น คืออะไร? (ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ : 
Strategic Risk) ความเส่ียงท่ีท าให้ระบบงานหรือกระบวนการท างานไม่บรรลุผลส าเร็จ คืออะไร? 
(ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน: Operational Risk)  

ค าตอบ  

 ความเส่ียงท่ีท าให้ไม่บรรลุเป้าประสงค์นั้น  คือ การรวบรวมข้อมูลการข่าวด้านต่าง ๆ ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ หรือมีข้อมูลการข่าวไม่เพียงพอ  
 ความเส่ียงท่ีท าให้ระบบงานหรือกระบวนการท างานไม่บรรลุผลส าเร็จ คือ ๑) ได้รับการสนับสนุน
ข่าวจากหน่วยเกี่ยวข้อง ไม่เพียงพอ ๒) การวิเคราะห์ข่าวขาดความถูกต้องสมบูรณ์ ไม่สามารถใช้ประโยชน์
จากข่าวได้ 

 ๒.๓  การก าหนดเครือข่าย  
ค าถาม  จากกระบวนการท างานข้อ ๒.๑ ใครเป็นผู้รับบริการ (Customer), ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders), ผู้ร่วมท างาน (Strategic Partner), ผู้ส่งน าเข้า (Suppliers), ผู้วางและรักษากฎ ระเบียบ 
ข้อก าหนดส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง (Regulators) และผู้รับผลกระทบ? หน่วยมีช่องทางการติดต่อ ส่ือสาร และ
กิจกรรมร่วมกันอย่างไร? 

ค าตอบ  
 

รายการ หน่วยงาน ช่องทางการติดต่อส่ือสาร 
ผู้รับบริการ (Customer) นขต.ทอ. การประชุม และไปรษณีย์

อเิล็กทรอนิกส์ (e-mail) ทอ. 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(Stakeholders) 

นขต.ศกอ.(เพื่อพลาง), นขต.ทอ., 
บก.ทอ.และผู้บังคับบัญชา ทอ. 

การประชุม/ระเบียบ/ค าส่ังท่ี
เกี่ยวข้อง 

ผู้ร่วมท างาน (Strategic 
Partner) 

นขต.ศกอ.(เพื่อพลาง), บน.๑, หน่วย
บินต่าง ๆ 

การประชุม/ระเบียบ/ค าส่ังท่ี
เกี่ยวข้อง 

ผู้ส่งน าเข้า (Suppliers) กพยล.ศกอ.(เพื่อพลาง) การประชุม/ระเบียบ/ค าส่ังท่ี
เกี่ยวข้อง 

ผู้วางและรักษากฎระเบียบ กองทัพอากาศ ระเบียบ ทอ.ท่ีเกี่ยวข้องด้านการ



 
๒๓ 

ข้อก าหนดส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง 
(Regulators) 

ข่าว 

ผู้รับผลกระทบ นขต.ศกอ.(เพื่อพลาง), นขต.ทอ.,  
บก.ทอ.และผู้บังคับบัญชา ทอ. 

การประชุม/ระเบียบ/ค าส่ังท่ี
เกี่ยวข้อง 

  

 ๒.๔  การก าหนดฐานข้อมูล 

ค าถาม  จากกระบวนการท างานข้อ ๒.๑ หน่วยใช้ข้อมูลส าคัญในการปฏิบัติงาน อะไรบ้าง?  ข้อมูลนั้น
จัดเก็บอยู่ท่ีไหน? ในรูปแบบใด? จะน ามาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร? 

ค าตอบ 
 

ข้อมูลท่ีส าคัญ สถานท่ีจัดเก็บ รูปแบบ การน าไปใช้ประโยชน์ 
สถานการด้านการข่าวที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการ
ทางอากาศ 

น.ข่าวกรองยุทธวิธี 
กพยล.ศกอ.(เพื่อ
พลาง) 

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รร.กยอ.ศกอ.(เพื่อพลาง)
น าไปใช้ออกแบบการ
ฝึกอบรม 

 

 ๒.๕  การก าหนดความรู้ 
ค าถาม  จากกระบวนการท างานข้อ ๒.๑ หน่วยใช้ความรู้ในการปฏิบัติงาน อะไรบ้าง?  (ความรู้ท่ีต้องการ) 
ความรู้นั้นอยู่ท่ีไหน?  อยู่กับใคร? จัดเก็บอย่างไร?  น าออกมาถ่ายทอดสู่คนอื่น ๆ อย่างไร?  

ค าตอบ 

ความรู้ในการ
ปฏิบัติงาน (ความรู้ท่ี

ต้องการ) 

ความรู้นั้นอยู่ท่ีไหน อยู่กับใคร จัดเก็บอย่างไร น าออกมา
ถ่ายทอด 
สู่คนอื่น ๆ 
อย่างไร 

ความสามารถในการ
วิเคราะห์ข่าวที่ตรง
กับความเป็นจริง 

- กพยล.ศกอ.(เพื่อ
พลาง) 

- น.ข่าวกรอง
ยุทธวิธีฯ 

ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์ 

- ท ารายงาน
ด้านการข่าว 



 
๒๔ 

ผนวก ๓ สรุปความต้องการงบประมาณ ปี ๖๖ 

รายการ งบประมาณปี ๖๖ (บาท) 

งบซ่อมแซมอาคารสถานท่ี (ซ่อมเฉพาะกิจ)  
- 

- 

งบซ่อมปรับปรุง  
- งานปรับปรุงอาคารหมายเลข ๓๐๐๑ (บ้านพักอาศัยช้ัน น.อ.(พ)-นายพลอากาศ)  ศกอ. ท่ี บน.๑ จ านวน ๑ งาน 
- งานปรับปรุงป้ายช่ือหน่วยงาน ศกอ. ท่ี บน.๑ จ านวน ๑ งาน 

 
๒,๙๐๔,๘๐๐ 
๒๘๒,๒๐๐ 

งบก่อสร้าง  
- สร้างโรงจอดรถบ้านพัก ผอ.ศกอ. ท่ี บน.๑ จ านวน ๑ งาน 

 
๑๘๐,๔๐๐ 

งบครุภัณฑ์  
-  

 - 

งบคลังใหญ่ (เฉพาะหน่วยคลังใหญ่)  
-  

 - 

งบโครงการ  
- ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน 

 
๒๗,๕๐๐ 

รวมงบประมาณ ป ี๖๖ ๓,๓๙๔,๙๐๐ 

    



 
๒๕ 

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 หรือปรับตัวช้ีวัดหลังจากหน่วยได้ 
     รับงบประมาณ 

/   

- การน าแผนปฏิบัติราชการฯ ไปจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
    ของ นขต.ทอ.ประจ าปี ๖๖ 

 /  

- การก าหนดผู้รับผิดชอบแต่ละตัวช้ีวัดและแผนงาน/กิจกรรม/ 
    โครงการ/โครงงาน 

 / 
 

- การส่ือสารแผนปฏิบัติราชการฯ สู่บุคลากรในองค์การ (ทุกกลุ่ม) /   

- ผู้รับผิดชอบก าหนดแผนงาน/แนวทางการปฏิบัติงาน /   

- ก าหนดผู้รับผิดชอบในการบริหารยุทธศาสตร์ของหน่วยตาม 
    แผนปฏิบัติราชการฯ 

 /  

- ผู้รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติ รอบ ๖ เดือน   /  

- ผู้รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบัติ รอบ ๑๒ เดือน   /  

- ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการฯ รอบ ๑๒ เดือน /   

- บันทึกบทเรียนท่ีได้รับจากการจัดท าแผนปฏิบัติราชการฯ /   

- น าบทเรียนท่ีได้รับไปจัดท าแผนปฏิบัติราชการฉบับต่อไป /   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๒๖ 

ผนวก 5 ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ศกอ. 
 

 

 



 
๒๗ 

 



 
๒๘ 

ผนวก ๖  ผลการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ (KM) (พ.ศ.๒๕๖๕)  
   ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานขับเคล่ือน ศกอ.ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู ้
 

 



 
๒๙ 

 



 
๓๐ 

ผนวก ๗  ผลการด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยง (RM) (พ.ศ.๒๕๖๕) 
   ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานด้านบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในของ ศกอ. 

 
 
 


