-๒แผนปฏิบัติราชการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (ยศ.ทอ.)
ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔
๑. ภารกิจ (อ้างอิง พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๕๒)
มีหน้าที่วางแผนการปฏิบัติ อานวยการ ประสานงาน กากับการ และดาเนินการเกี่ยวกับการศึกษา และการฝึกอบรม
แก่กาลังพลของกองทัพอากาศ ตามที่กองทัพอากาศกาหนด และการอนุศาสนาจารย์ รวมทั้งตรวจตรากิจการในสายวิทยาการ
ด้านการศึกษา การฝึก และการอนุศาสนาจารย์ มีเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
๒. วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรการศึกษาเพื่อพัฒนากาลังพลให้เป็นทหารอากาศชั้นนาในภูมิภาคอาเซียน
๓. พันธกิจ
๓.๑ ให้การฝึกศึกษาและอบรมเกี่ยวกับ
๓.๑.๑ ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศของกระทรวงกลาโหม นโยบายกระทรวงกลาโหม
๓.๑.๒ การเพิ่ ม สมรรถนะก าลั ง พลของกองทั พ อากาศให้ มี ค วามรู้ ความสามารถ คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม
สอดคล้องต่อการปฏิบัติภารกิจ และตอบสนองทิศทางการดาเนินงานของกองทัพอากาศ
๓.๒ ดาเนินการเกี่ยวกับ
๓.๒.๑ ผลิตและพัฒนากาลังพลที่มีความสามารถรองรับแผนเตรียมและใช้กาลัง
๓.๒.๒ จัดทาแผนงาน โครงการ และงบประมาณของ ยศ.ทอ.
๓.๒.๓ หลักสูตรและแนวสอนด้านการศึกษาและการฝึกอบรมของสถาบันการศึกษาใน ยศ.ทอ.
๓.๒.๔ การศึกษาและการฝึกอบรมของสถาบันการศึกษาใน ยศ.ทอ.
๓.๒.๕ วิ เ คราะห์ แ ละประเมิ น ผลการศึ ก ษาและการฝึ ก อบรม รวมทั้ ง ติ ด ตามผลสั ม ฤทธิ์ ท างการศึ ก ษาและ
การฝึกอบรม
๓.๒.๖ วิจัย พัฒนาการฝึกศึกษา และวิชาการที่เกี่ยวข้อง
๓.๒.๗ การประกันคุณภาพการศึกษาและกาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานการศึกษาใน ยศ.ทอ.
๓.๒.๘ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสมกับสถานศึกษาของ ยศ.ทอ.
๓.๒.๙ การอนุศาสนาจารย์ การอบรมคุณธรรมและจริยธรรมกาลังพลของกองทัพอากาศ
๓.๒.๑๐ เตรียมความพร้อมด้านภาษาต่างประเทศแก่กาลังพลของกองทัพอากาศ
๓.๒.๑๑ ทดสอบความถนัดบุคคล และวิภาววิสัย
๓.๒.๑๒ จัดทาตารา คู่มือ แนวสอน และเอกสารประกอบการสอนของสถาบันการศึกษาใน ยศ.ทอ.
๓.๒.๑๓ สนับสนุนอุปกรณ์และเทคโนโลยีทางการศึกษาแก่สถานศึกษาใน ยศ.ทอ.
๓.๒.๑๔ การห้องสมุด
๓.๓ ประสานการปฏิบัติและร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานและสถานศึกษาภายในและภายนอกกองทัพอากาศเกี่ยวกับ
๓.๓.๑ การสนับสนุนบุคลากรทางการศึกษา
๓.๓.๒ การให้บริการทางวิชาการ
๓.๓.๓ การวิจัยและการให้การศึกษาทางทหาร
๓.๔ บริหารจัดการในฐานะหัวหน้าสายวิทยาการด้านการศึกษา การฝึก และการอนุศาสนาจารย์เกี่ยวกับ
๓.๔.๑ การจัดการความรู้
๓.๔.๒ การบริหารการฝึกศึกษา
๓.๔.๓ การบริหารกาลังพล จาพวกทหารการศึกษาและการฝึก และการอนุศาสนาจารย์

-๓๔. ค่านิยมหลัก
A
I
R
V
E

Airmanship
Integrity and Allegiance
Responsibility
Valuable
Elegance

ค่านิยมหลัก

นิยาม (Define)

พฤติกรรมที่คาดหวัง (Behavior)

Airmanship
ความเป็นทหารอากาศ

ความเป็นทหารอากาศ
มีการแสดงออกถึงความเป็น
ทหารอากาศสามารถปฏิบัติงาน
เพื่อผลสัมฤทธิ์ของงานอย่าง
แท้จริง

Integrity and
Allegiance
ความซื่อสัตย์และความ
จงรักภักดี

ความซื่อสัตย์และความ
จงรักภักดี มีความยึดมั่นใน
ระบบเกียรติศักดิ์
มีคุณธรรมจริยธรรม
จรรยาบรรณในวิชาชีพ

- เป็นผู้มีระเบียบวินัย
- มีความรู้ในทฤษฎี หลักการ ขั้นตอนการปฏิบัตเิ กี่ยวกับการ
พัฒนาระบบราชการภายใต้บริบทของ ทอ.
- มีมุ่งมั่นพยายามปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง จนเกิดทักษะ และ
ความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ
- มีความตระหนักรู้ในสถานการณ์ของตนเอง, อุปกรณ์ที่
ปฏิบัติงาน, การทางานเป็นกลุ่ม, สภาพแวดล้อม และความเสี่ยง
ในสภาวะต่างๆ ด้วยข้อเท็จจริงและสามารถการพยากรณ์
คาดการณ์ได้อย่างแม่นยา
- มีความกล้า และสามารถตัดสินใจได้ถูกต้อง
- ไม่พูดโกหก คดโกง และไม่ยอมให้คนอื่นคนใดปฏิบัตเิ ช่นนั้น
- มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
- มีความกล้ากระทาในสิ่งที่ถูกต้อง
- มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อตรง ดารงไว้ซึ่งความยุติธรรม
- มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
- เปิดใจรับความคิดเห็นของผู้อื่น

Responsibility
ความรับผิดชอบ

ความรับผิดชอบต่อตนเอง
- มีความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์การ สังคม และประเทศชาติ
องค์การ สังคม และประเทศชาติ - คานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง
เพื่อให้การปฏิบัตภิ ารกิจสัมฤทธิ์ - ปฏิบัติภารกิจจนสัมฤทธิ์ผลอย่างมี
ผลอย่างมีประสิทธิภาพโดย
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
คานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม
เป็นที่ตั้ง

๕. สถานการณ์ปัจจุบนั
กองทัพอากาศเป็นองค์ก รด้านรักษาความมั่นคงของประเทศ มีภาระหน้าที่พัฒ นาขีดความสามารถของตนเอง
ให้รองรับภัยคุกคามในหลากหลายรูปแบบ และเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือสาคัญของรัฐบาลในการสนับสนุน
การพัฒนาประเทศและช่วยเหลือบรรเทาภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับประชาชน เพื่อให้บรรลุภารกิจดังกล่าว กองทัพอากาศได้กาหนด
วิสัยทัศน์ไว้ว่า One of the Best Air Forces in ASEAN ภายในปี พ.ศ.๒๕๖๒ โดยกาหนดทิศทางการพัฒนาไว้อย่างชัดเจน
เป็น ๓ ระยะ คือ ระยะที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๑ - ๒๕๕๔ เป็นกองทัพอากาศดิจิตอล ระยะที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๕ - ๒๕๕๘ เป็นกองทัพอากาศ
ที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางและระยะที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ กองทัพอากาศขับเคลื่อนไปสู่ “กองทัพอากาศชั้นนาในภูมิภาค”
โดยสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิตอลและแนวคิดการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง (NCO) ในการปฏิบัติการรบและการ
ปฏิบัติการที่ไม่ใช่การรบ เพื่อตอบสนองต่อภัยคุกคามในทุกรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองให้
มากที่สุด
การทีก่ องทัพอากาศ...

-๔การทีก่ องทัพอากาศจะบรรลุเป้าหมายที่กาหนด ปัจจัยสาคัญ อย่างยิ่ง ที่นาไปสู่ความสาเร็จ คือ ขีดความสามารถ
ของกาลังพลของกองทัพอากาศเอง และการให้การศึกษาแก่กาลังพลเป็นเครื่องมือ สาคัญต่อการพัฒนาขีดความสามารถนั้น
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศเป็นหน่วยงานหลักด้านการศึกษาของกองทัพอากาศ มีภารกิจจัดการฝึกศึกษาเพื่อผลิตและพัฒนา
กาลังพลของกองทัพอากาศในทุกช่วงระดับ ชั้นให้มีคุณภาพ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ โดยมีเป้าหมายให้ผู้ผ่าน
กระบวนการฝึกศึกษามีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ได้แก่ ความรู้ ทักษะความสามารถในการปฏิบัติงาน ทัศนคติและพฤติกรรม
ตรงตามความต้องการของกองทัพอากาศ เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ ของกองทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหาร
อากาศได้ประเมิน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ตามสภาวะแวดล้อมที่เป็นจริงในปั จจุบัน เพื่อกาหนดกลยุทธ์ในการ
พัฒนาบุคลากร ด้วยการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอน พัฒนาเครื่องมือสิ่งอุปกรณ์สนับสนุนและโครงสร้างการจัด
ส่วนราชการให้สอดคล้องเหมาะสมสามารถปฏิบัติงานการศึกษาของกองทัพได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๖. ประเด็นกลยุทธ์
การถ่ายทอดจากยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้าง
สมรรถนะและความพร้อมในการป้องกันประเทศ สู่แผนปฏิบัติราชการ ปี ๖๑ ดังนี้
๖.๑ จากประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ ของกองทัพอากาศ” กลยุทธ์ที่ ๒.๑๓ พัฒนาสมรรถนะและคุณภาพชีวิตของ
กาลังพล วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะกาลังพลให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ
และสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ของกองทัพอากาศ รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกาลังพล
และครอบครัวให้มีความมั่นคงและยั่งยืนบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง
๖.๒ ประเด็นกลยุทธ์ ของ ยศ.ทอ.
ST พัฒนาศักยภาพกาลังพลและระบบวิชาชีพทางทหารให้มีความทันสมัยและมีคณ
ุ ภาพ
๗. เป้าประสงค์
๗.๑ มุมมองด้านผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสีย (คุณภาพและประสิทธิผล)
SP ผู้สาเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาของ ยศ.ทอ.มีคณ
ุ ลักษณะสอดคล้องความต้องการสมรรถนะกาลังพลของ ทอ.
๗.๒ มุมมองด้านกระบวนการ (ประสิทธิภาพการปฏิบตั ิราชการ)
๗.๒.๑ IP1 การมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
๗.๒.๒ IP2 การบริหารการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
๗.๒.๓ IP3 การจัดการความรู้สู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
๗.๓ มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา (การพัฒนาองค์กร)
๗.๓.๑ LP1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการศึกษา
๗.๓.๒ LP2 พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้

๘. แผนที่กลยุทธ์ …

-๕๘. แผนที่กลยุทธ์ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (ยศ.ทอ.)
วิสัยทัศน์ เป็นองค์กรทางการศึกษาเพื่อพัฒนากาลังพลให้เป็นทหารอากาศชั้นนาในภูมิภาคอาเซียน
ประเด็นยุทธศาสตร์ ทอ.
Strategic Themes

ประสิทธิผลตามพันธกิจ

มุมมองด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ประสิทธิภาพการปฏิบัติ
ราชการ
(มุมมองด้านกระบวนการ)

เสริมสร้างสมรรถนะและความพร้อมในการป้องกันประเทศ

ST ผลิตและเสริมสร้างสมรรถนะกาลังพลให้กับ ทอ. ด้วยระบบการฝึกศึกษา

SP ผู้สาเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาของ ยศ.ทอ.
มีคุณลักษณะสอดคล้องความต้องการสมรรถนะกาลังพลของ ทอ.

IP1 การมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

IP2 การบริหารการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ

IP3 การจัดการความรู้สู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
มุมมองด้าน
การเรียนรู้และพัฒนา

LP1 พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรทางการศึกษา

LP2 พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้

-๖๙. ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน
๙.๑ มุมมองด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (คุณภาพผลผลิตการให้บริการ)
เป้าประสงค์
SP ผู้สาเร็จการศึกษาจาก
สถานศึกษาของ ยศ.ทอ.
มีคุณลักษณะสอดคล้องความ
ต้องการสมรรถนะกาลังพล
ของ ทอ.

ค่าเป้าหมาย
(หน่วยนับ)

ตัวชี้วัด
1. ร้อยละความสาเร็จของผู้ที่ผ่าน
การศึกษาตามหลักสูตรหลัก
ขั้นปลาย (วทอ., รร.สธ.ทอ., รร.นอส.
และ รร.นฝ.)

61
91

62
93

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน
63
95

64
97

- การทัพอากาศ
- การทัพอากาศ ชมกิจการและศึกษาภูมิ
ประเทศ (อาเซียนบวกสาม)
- การทัพอากาศ การดูงาน ศึกษาภูมิประเทศ
และ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระดับ
ยุทธศาสตร์กับประเทศเพื่อนบ้าน
- เสนาธิการทหารอากาศ
- ชมกิ จ การและศึ ก ษาภู มิ ป ระเทศในกลุ่ ม
ภาคพื้นอาเซีย น, สาธารณรัฐจีน, ญี่ปุ่นและ
สาธารณรัฐเกาหลี
- การสัมมนา International Air Force
Education และ/หรือ Asia-Pacific Region
Air Command and Staff Course ณ
รร.สธ.ญี่ปุ่น
- หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส
- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นด้าน
การพัฒนาเศรษฐกิจและความมั่นคงทางทหาร
ของหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส
- การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดการศึกษา
e-learning แบบผสมผสาน (Blended Learning)
- โครงการพัฒนาแบบจาลององค์รวมของระบบ
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้
- นายทหารชั้นผู้บังคับฝูง
- การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็น
ความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาด้าน
การศึกษาของ รร.นายทหารชั้นผู้บังคับฝูง
ต่างประเทศ

งบประมาณ (บาท)
รวม 4 ปี
23,402,600
47,586,200

หมายเหตุ
วทอ.

3,856,000
43,616,200
40,060,000

รร.สธ.ทอ.

52,800

6,383,480
24,287,768

รร.นอส.

500,400
61,600
35,324,648
3,197,640

รร.นฝ.

-๗-

เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย
(หน่วยนับ)

ตัวชี้วัด
2. ร้อยละความสาเร็จของผู้ที่ผ่าน
การศึกษาตามหลักสูตรหลัก
ขั้นต้น (รร.นม., รร.จอ.และ
รร.นป.)

3. ร้อยละของจานวนผู้มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ผ่าน
เกณฑ์ตามหลักสูตรของโรงเรียน
ครูทหาร

61
88

62
90

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน
63
92

64
94

- หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด
- น.ประทวน เป็น น.สัญญาบัตร

งบประมาณ (บาท)
รวม 4 ปี
34,376,000
3,747,680

หลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ

90

92

94

96

หมายเหตุ
รร.นม.
รร.จอ.

- นายทหารประทวน
- นายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ

7,600,480
11,806,320

รร.นป.

- ครูทหารชั้นประทวน
- ครูทหารชั้นสัญญาบัตร
สาหรับการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

2,141,420
2,092,120

รร.คท.

-๘๙.๒ มุมมองด้านกระบวนการ...
๙.๒ มุมมองด้านกระบวนการ
เป้าประสงค์
IP1 การมุ่งเน้นคุณภาพ และ
มาตรฐานการศึกษา

ค่าเป้าหมาย
(หน่วยนับ)

ตัวชี้วัด
คุณภาพงานวิชาการ
- ระดับความสาเร็จในขั้นตอน
การดาเนินงานจัดทาหลักสูตร
ให้มีคุณภาพ

61
3

62
3

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน

63
4

64
4

งบประมาณ
(บาท)
รวม 4 ปี

หมายเหตุ

- หลักสูตรเจ้าหน้าที่การศึกษาและการฝึก
- อบรมหัวหน้าหน่วยก่อนไปดารงตาแหน่ง
- อบรมก่อนแต่งตั้งยศว่าที่เรืออากาศตรี
สาหรับผู้สาเร็จการฝึกวิชาทหาร

1,285,240
367,300
218,300

- ร้อยละความสาเร็จในการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม

- การประชุมเชิงปฏิบัติการเรือ่ ง การพัฒนา
บุคลากรผู้ทาหน้าที่สัมภาษณ์ของ ทอ.

306,000

- ระดับความสาเร็จตามแบบ
ประเมินการวัด วิเคราะห์ผล
และประเมินผลที่สอดคล้องกับ
สมรรถนะที่พึงประสงค์
ระดับความสาเร็จในการ
ดาเนินงานตามขั้นตอนกฎ
ระเบียบ มาตรฐานการศึกษา
ระดับความสาเร็จในการ
ดาเนินงานตามขั้นตอนตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษา
ร้อยละความสาเร็จของจานวน
ผู้เรียนที่มีผลการเรียนผ่าน
เกณฑ์มาตรฐานทักษะ
ภาษาอังกฤษ

- โครงการพัฒนาแบบจาลององค์รวม
ของระบบการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้

61,600

- การพัฒนาบุคลากรเป็นเจ้าหน้าที่ประกัน
คุณภาพการศึกษาของ ทอ.ระดับ
นายทหารสัญญาบัตร

283,000

สบศ.

- หลักสูตรภาษาไทยสาหรับนายทหาร
ต่างประเทศ
- ภาษาอังกฤษสาหรับเสมียน สน.ผชท.
ทหารไทย/ต่างประเทศ (ทอ.)
- โครงการพัฒนาความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษของกาลังพล ยศ.ทอ.

5,758,880

ศภษ.

-

3

3

3

4

4

สบศ.

4

4

550,560
232,500

-๙-

เป้าประสงค์
IP2 การบริหารการศึกษา อย่าง
มีประสิทธิภาพ

ค่าเป้าหมาย
(หน่วยนับ)

ตัวชี้วัด

ระดับความสาเร็จของผู้บริหาร
มีแผนการบริหารงานกาลังพล
ระดับความสาเร็จการบริหาร
งบประมาณที่ได้รับอย่างมี
ประสิทธิภาพ
ระดับความสาเร็จของผู้บริหาร
ให้บรรลุผลสาเร็จตามนโยบาย
และแผนการบริหารงานทั่วไป
ระดับความสาเร็จของผู้บริหาร
ให้บรรลุผลสาเร็จตามนโยบาย
และแผนการบริหารสถานศึกษา
IP3 การจัดการความรู้สู่การเป็น ระดับความสาเร็จของการ
องค์การแห่งการเรียนรู้
จัดการชุมชนการเรียนรู้
ร้อยละความสาเร็จของ
ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ
ร้อยละความสาเร็จของจานวน
ผู้เข้าร่วมการเสวนา/สัมมนา
เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้ด้านทหาร/
ความมั่นคง
ระดับความสาเร็จของการ
จัดการคลังข้อมูล ฐานความรู้
ร้อยละความสาเร็จของความพึง
พอใจในการบริการทางวิชาการ

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน

61

62

63

64

3

3

4

4

3

3

4

4

-

3

3

4

4

-

3

3

4

4

-

3

3

4

4

-

75

80

85

90

-

75

80

85

90

-

3

3

4

4

75

80

85

90

-

งบประมาณ
(บาท)
รวม 4 ปี

หมายเหตุ

- ๑๐ ๙.๓ มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา
เป้าประสงค์
LP1 พัฒนาขีดสมรรถนะของ
บุคลากรทางการศึกษา

ค่าเป้าหมาย
(หน่วยนับ)

ตัวชี้วัด
ระดับความสาเร็จของบุคลากร
ผู้ทาศาสตร์การสอนครู/ อาจารย์
ระดับความสาเร็จในการ
ดาเนินงานได้ตามสมรรถนะการ
ปฏิบัติงาน
ร้อยละของจานวนผู้เรียนที่มี
การศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมิน
เพื่อส่งเสริมคุณวุฒิการศึกษา
(ศึกษาภายนอก ทอ.)

ร้อยละความสาเร็จของจานวน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมค่านิยม
คุณธรรม จริยธรรม สาหรับ
บุคลากรทางการศึกษา
LP2 พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้ ระดับความสาเร็จของการ
ดาเนินงานสร้าง ICT เพื่อ
การศึกษา/ สนับสนุนการศึกษา

งบประมาณ (บาท)
รวม 4 ปี

หมายเหตุ

61
3

62
3

63
4

64
4

3

3

4

4

- ฝึกงานในหน้าที่

149,440

สบศ.

75

80

85

90

- การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
สถาบันการศึกษาในประเด็นการพัฒนา
ระบบการศึกษาวิชาชีพทางทหาร
- เสนาธิการกิจญี่ปุ่น
- เสนาธิการกิจอินโดนีเซีย
- Malaysian Armed Force (MAF)
- Air Force Command and Staff
Program (Intermediate)
- นายทหารผู้บังคับฝูงมาเลเซีย
- นฝ.อินโดนีเซีย
- Defense and Strategic Study
Course
- เสนาธิการกิจเวียดนาม
- วสท.ฝรั่งเศส (War College)
- เสนาธิการกิจสเปน
- Basic Training Course (BTC)
อบรมพัฒนาขีดความสามารถสาย
วิทยาการอนุศาสนาจารย์

5,400,840

ยศ.ทอ.

75

3

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน

80

3

85

4

90

4

-

2,560,260
1,356,736
1,123,320
584,528
581,240
1,356,736
584,528
2,104,200
2,169,452
2,566,392
805,296
122,900

กอศ.

- ๑๑ -

เป้าประสงค์

ค่าเป้าหมาย
(หน่วยนับ)

ตัวชี้วัด
61
ร้อยละความพึงพอใจในการ
บริหารจัดการห้องสมุด/ แหล่ง
เรียนรู้ด้วยตนเอง
ร้อยละความพึงพอใจในการ
บริหารจัดการอาคารสถานที่ให้มี
บรรยากาศการเรียนรู้

62

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน

63

64

80

85

90

95

-

80

85

90

95

-

งบประมาณ (บาท)
รวม 4 ปี

หมายเหตุ

งบประมาณ (บาท)
รวม 4 ปี

หมายเหตุ

๙.๔ งานประจาอื่น ๆ
วัตถุประสงค์

ค่าเป้าหมาย
(หน่วยนับ)

ตัวชี้วัด
61

R1 กลุ่มงบงานกาลังพล

62

63

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน
64
งบเงินเดือนสาหรับข้าราชการ
งบเงินเดือนสาหรับนักเรียนทหารและพลทหาร
งบค่าจ้างประจาสาหรับลูกจ้างประจาทีร่ ับราชกากรอยู่แล้ว
งบเงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจาผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตาแหน่ง
งบค่าตอบแทนพนักงานราชการ

1,332,798,400
124,874,800
76,620,800
621,200
108,999,200

งบค่าจ้างชั่วคราว

4,030,000

งบจ่ายสมทบกองทุประกันสังคม

5,452,000

งบค่าเช่าบ้าน
งบเงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ
งบเงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจาตาแหน่ง
งบค่าเบี้ยเลี้ยงทหารทหารกองประจาการ

60,144,000
418,800
15,696,000
111,940,000

- ๑๒ -

วัตถุประสงค์

ค่าเป้าหมาย
(หน่วยนับ)

ตัวชี้วัด
61

2. กลุ่มงานส่งกาลังและซ่อมบารุง
ยุทโธปกรณ์

62

63

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน
64
งบค่าจ้างเหมาบริการ (รักษาความสะอาดอาคารสถานที่)
งบขนส่งทางบกในประเทศ

7,968,000
18,700,000

งบพัสดุประเภทใช้คงรูปทดแทน สายอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์

516,000

งบพัสดุประเภทใช้คงรูปทดแทน สายช่างอากาศ

719,200

งบพัสดุประเภทใช้คงรูปทดแทน สายสือ่ สาร

1,600,000

งบพัสดุประเภทใช้คงรูปทดแทน สายพลาธิการ

5,865,000

งบพัสดุประเภทใช้คงรูปทดแทน สายช่างโยธา

1,032,000

งบพัสดุประเภทใช้คงรูปทดแทน สายขนส่ง
งบพัสดุประเภทใช้คงรูปขาดอัตรา สายอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์
งบพัสดุประเภทใช้คงรูปขาดอัตรา สายพลาธิการ
งบพัสดุประเภทใช้คงรูปนอกอัตรา สายสื่อสาร
R3 กลุ่มงบงานกิจการพลเรือน
และการประชาสัมพันธ์
R4 กลุ่มงบงานบริการและ
สวัสดิการ

งบประมาณ (บาท)
รวม 4 ปี

งบประชาสัมพันธ์กิจการ ทอ.
งบพิธีการอื่น ๆ
งบค่าธรรมเนียมศาล
งบกีฬาภายใน
งบป้องกันยาเสพติด

75,220,000
680,000
14,661800
24,000
451,720
165,000
80,000
12,000
253,985

หมายเหตุ

- ๑๓ -

วัตถุประสงค์

ค่าเป้าหมาย
(หน่วยนับ)

ตัวชี้วัด
61

R5 กลุ่มงบงานการข่าวและ
ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
R6 กลุ่มงบงานการแพทย์
R7 กลุ่มงบงานก่อสร้างและ
สาธารณูปโภค
R8 กลุ่มงบงานโครงการปกติ
R9 ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
R10 งบอาเซียน

62

63

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน
64
งบรับรองชาวต่างประเทศ
งบป้องกันการติดเชื้อและแก้ไขปัญหาเอดส์
งบสิ่งก่อสร้างและสิ่งอานวยความสะดวกตามแผนการก่อสร้างประจาปี
งบการฝึกศึกษากาลังสารอง
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
งบบริหารโครงการหรือแผนงานอาเซียน

รวม

งบประมาณ (บาท)
รวม 4 ปี
178,800
63,120
4,960,000
1,360,000
410,000
3,196,600

522,039,225

หมายเหตุ

๑๔
๑๐. รายละเอียดเป้าประสงค์
๑๐.๑ คุณภาพการให้บริการ (มุมมองด้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) เป้าประสงค์ : SP
ผู้สาเร็จการศึกษาจากสถานศึกษาของ ยศ.ทอ.มีคุณลักษณะสอดคล้องความต้องการกาลังพลของ ทอ.
ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด
แบบของตัวชี้วัด
อธิบายตัวชี้วัดหรือสูตร
การคานวณตัวชี้วัด

1. ร้อยละของจานวนผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเกณฑ์ดีมาก ตามหลักสูตรการทัพอากาศ
2. ร้อยละของจานวนผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเกณฑ์ดีมาก ตามหลักสูตรเสนาธิการกิจ
3. ร้อยละของจานวนผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเกณฑ์ดี ตามหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส
4. ร้อยละของจานวนผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเกณฑ์ดี ตามหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง
5. ร้อยละของจานวนผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเกณฑ์ดี ตามหลักสูตรครูทหาร
6. ร้อยละของจานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่พึงประสงค์ในเกณฑ์ดี ตามหลักสูตรของโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด
7. ร้อยละของจานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของโรงเรียนจ่าอากาศ
8. ร้อยละของจานวนผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเกณฑ์ดี ตามหลักสูตรของโรงเรียนนายทหารชั้นประทวน
3 คะแนน (เต็ม 5 คะแนน)
คุณภาพและปริมาณ
1. ร้อยละของจานวนผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเกณฑ์ดีมาก ตามหลักสูตรการทัพอากาศ หมายถึง ร้อย
ละของจานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีผลการประเมินความรู้ความสามารถ อยู่ในเกณฑ์ ดีมาก และผลประเมิน
คุณลักษณะส่วนบุคคลอยู่ในเกณฑ์ ดี – ดีมาก เปรียบเทียบกับจานวนผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรการทัพ
อากาศในปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564
2. ร้อยละของจานวนผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเกณฑ์ดีมาก ตามหลักสูตรเสนาธิการกิจ หมายถึง ร้อยละ
ของจานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีผลการประเมินความรู้ความสามารถอยู่ในเกณฑ์ ดีมาก และผลประเมิน
คุณลักษณะส่วนบุคคลอยู่ในเกณฑ์ ดี – ดีมาก เปรียบเทียบกับจานวนผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรเสนาธิการกิจ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564
3. ร้อยละของจานวนผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเกณฑ์ดี ตามหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส หมายถึง
ร้อยละของจานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีผลการประเมินความรู้ความสามารถอยู่ในเกณฑ์ ดี - ดีมาก และผล
ประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคลอยู่ในเกณฑ์ ดี - ดีมาก เปรียบเทียบกับจานวนผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตร
นายทหารอากาศอาวุโส ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564
4. ร้อยละของจานวนผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเกณฑ์ดี ตามหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง หมายถึง
ร้อยละของจานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีผลการประเมินความรู้ความสามารถอยู่ในเกณฑ์ ดี – ดีมาก และ
ผลประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคลอยู่ในเกณฑ์ ดี – ดีมาก เปรียบเทียบกับจานวนผู้สาเร็จการศึกษา
หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564
5. ร้อยละของจานวนผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเกณฑ์ดี ตามหลักสูตรครูทหาร หมายถึง ร้อยละของ
จานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีผลการประเมินความรู้ความสามารถอยู่ในเกณฑ์ ดี ถึง ดีมาก และผลประเมิน
คุณลักษณะส่วนบุคคลอยู่ในเกณฑ์ ดี – ดีมาก เปรียบเทียบกับจานวนผู้สาเร็จการศึกษาหลักสูตรครูทหาร
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564
6. ร้อยละของจานวนผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเกณฑ์ดี ตามหลักสูตรของโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด
หมายถึง ร้อยละของจานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีผลการประเมินความรู้ความสามารถอยู่ในเกณฑ์
ดี - ดีมาก และผลประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคลอยู่ในเกณฑ์ ดี - ดีมาก เปรียบเทียบกับ จานวนผู้สาเร็จ
การศึกษาหลักสูตรของโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564
7. ร้อยละของจานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ ของโรงเรียนจ่าอากาศ หมายถึง ร้อยละ
ของจานวนนักเรียนจ่าอากาศที่สาเร็จการศึกษา และผ่านเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพของโรงเรียนจ่าอากาศ
เปรียบเทียบกับ จานวนผู้สาเร็จการศึกษาจากโรงเรียนจ่าอากาศ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564
8. ร้อยละของจานวนผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเกณฑ์ดี ตามหลักสูตรของโรงเรียนนายทหารชั้นประทวน
หมายถึง ร้อยละของจานวนผู้สาเร็จการศึกษาที่มีผลการประเมินความรู้ความสามารถอยู่ในเกณฑ์ ดี - ดีมาก
และผลประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคลอยู่ในเกณฑ์ ดี - ดีมาก เปรียบเทียบกับจานวนผู้สาเร็จการศึกษา
หลักสูตรของโรงเรียนนายทหารชั้นประทวน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564

๑๕
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน
ปี 61 - 64

งบประมาณ
รวม 4 ปี

ผู้รับผิดชอบ

- หลักสูตรการทัพอากาศ

74,844,800

วทอ.

ต.ค.61 – ก.ย.64

- หลักสูตรเสนาธิการกิจทหารอากาศ

83,729,000

รร.สธ.ทอ.

ต.ค.61 – ก.ย.64

- หลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส

31,233,248

รร.นอส.

ต.ค.61 – ก.ย.64

- หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง

38,522,288

รร.นฝ.

ต.ค.61 – ก.ย.64

-

4,233,540

รร.คท.

ต.ค.61 – ก.ย.64

รร.นม.

ต.ค.61 – ก.ย.64

รร.จอ.

ต.ค.61 – ก.ย.64

รร.นป.

ต.ค.61 – ก.ย.64

หลักสูตรครูทหารชั้นสัญญาบัตร
หลักสูตรครูหารชั้นประทวน
หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด
หลักสูตร น.ประทวน เป็น น.สัญญาบัตร
หลักสูตรโรงเรียนจ่าอากาศ

- หลักสูตรของนายทหารชั้นประทวน
- หลักสูตรนายทหารประทวนชั้นพันจ่าอากาศ

38,123,680
79,073,420
19,406,800

การประสานงาน

ห้วงเวลาสาเร็จ

๑๖
๑๐.๒ มุมมองด้านกระบวนการ เป้าประสงค์ :
IP1 การมุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ตัวชี้วัด

๑. ระดับความสาเร็จในการพัฒนาคุณภาพงานวิชาการ (หลักสูตรมีคณ
ุ ภาพ,การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ที่เหมาะสม,การวัด วิเคราะห์ และประเมินผลทีส่ อดคล้องกับสมรรถนะที่พึงประสงค์)
๒. ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามกฎ ระเบียบ มาตรฐานการศึกษา
๓. ระดับความสาเร็จในการดาเนินการมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
๔. ร้อยละความสาเร็จของจานวนผู้เรียนที่มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐานทักษะภาษาอังกฤษ
ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด ๓ คะแนน (เต็ม ๕ คะแนน)/ คะแนน
แบบของตัวชี้วัด
ปริมาณ
คาอธิบายตัวชี้วัด หรือ ๑. วัดจากความสาเร็จในการดาเนินงานตามขั้นตอนที่กาหนดและได้คุณภาพตามกาหนด
สูตรการคานวณ
๒. วัดจากความสาเร็จในการดาเนินงานตามขั้นตอนที่กาหนด
๓. วัดจากความสาเร็จในการดาเนินงานตามขั้นตอนที่กาหนด
๔. วัดจากระดับผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินตามที่กาหนด
รายละเอียดตัวชี้วัดที่ ๑ – ๓
ระดับขั้น
๑
๒
๓
๔
๕

เกณฑ์การให้คะแนนตามระดับขัน้ ๑ – ๕
หลักสูตร/ขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ถูกกาหนดมาตรฐานงาน
หลักสูตร/ขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ถูกกาหนดมาตรฐานงาน ผ่านการรับรอง
หลักสูตร/ขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ถูกกาหนดมาตรฐานงาน ผ่านการรับรอง ดาเนินการจัดทาคู่มือ
หลักสูตร/ขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ถูกกาหนดมาตรฐานงาน ผ่านการรับรอง ดาเนินการจัดทาคู่มือ คู่มือได้ผ่าน
การรับรองให้ใช้เป็นเอกสารทางราชการ
หลักสูตร/ขั้นตอนการปฏิบัติงานได้ถูกกาหนดมาตรฐานงานผ่านการรับรอง ดาเนินการจัดทาคู่มือ คู่มือได้ผ่านการ
รับรองให้ใช้เป็นเอกสารทางราชการ มีการปรับปรุงแก้ไขให้ทันสมัย

รายละเอียดตัวชี้วัดที่ ๔
ระดับขั้น
๑
๒
๓
๔
๕

เกณฑ์การให้คะแนนตามระดับขัน้ ๑ – ๕
ผู้เรียนร้อยละ ๖๐ ที่มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
ผู้เรียนร้อยละ ๗๐ ที่มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
ผู้เรียนร้อยละ ๘๐ ที่มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
ผู้เรียนร้อยละ ๙๐ ที่มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
ผู้เรียนร้อยละ ๙๕ ที่มีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน

๑๗
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน
ปี ๖๑ – ๖๔
การพัฒนาบุคลากรเป็นเจ้าหน้าทีป่ ระกัน
คุณภาพการศึกษาของ ทอ.ระดับนายทหาร
สัญญาบัตร
การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การพัฒนา
บุคลากรผู้ทาหน้าที่สมั ภาษณ์ของกองทัพอากาศ

งบประมาณ
รวม ๔ ปี
283,000

ผู้รับผิดชอบ

306,000

ศทบ.

ภาษาไทยสาหรับนายทหารต่างประเทศ

5,758,880

ศภษ.

ภาษาอังกฤษสาหรับเสมียน สน.ผชท.ทหาร
ไทย/ต่างประเทศ (ทอ.)
โครงการพัฒนาความสามารถในการใช้
ภาษาอังกฤษของกาลังพล ยศ.ทอ.
อบรมก่อนแต่งตั้งยศว่าที่เรืออากาศตรีสาหรับ
ผู้สาเร็จการฝึกวิชาทหาร
อบรมหัวหน้าหน่วย ก่อนไปดารงตาแหน่ง

550,560

ศภษ.

232,500

ศภษ.

218,300

สบศ.

367,300

สบศ.

เจ้าหน้าที่การศึกษาและการฝึก

1,285,240

สบศ.

การฝึกงานในหน้าที่

149,440

สบศ.

อบรมพัฒนาขีดความสามารถสายวิทยาการ
อนุศาสนาจารย์

122,900

อศจ.

รวม

การประสานงาน

ห้วงเวลา
สาเร็จ

กวพ.

9,274,120

๑๐.๓ มุมมองด้านกระบวนการ...

๑๘
๑๐.๓ มุมมองด้านกระบวนการ เป้าประสงค์ :
IP2 การบริหารการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด

๑. ระดับความสาเร็จของผู้บริหารมีแผนการบริหารงานด้านกาลังพล
๒. ระดับความสาเร็จของการบริหารงบประมาณที่ได้รับ
๓. ระดับความสาเร็จของผู้บริหารให้บรรลุผลสาเร็จตามนโยบายและแผนการบริหารงานทั่วไป
๔. ระดับความสาเร็จของผู้บริหารให้บรรลุผลสาเร็จตามนโยบายและแผนการบริหารสถานศึกษา
๓ (เต็ม ๕ คะแนน)
ระดับคะแนน

ค่าเป้าหมาย/
หน่วยวัด

แบบของตัวชี้วัด
ปริมาณ/คุณภาพ
คาอธิบายตัวชี้วัดหรือสูตร ๑. วัดจากความสาเร็จในการดาเนินงานตามขั้นตอนที่กาหนด
การคานวณ
๒. วัดจากความสาเร็จในการดาเนินงานตามขั้นตอนที่กาหนด
๓. วัดจากความสาเร็จในการดาเนินงานตามขั้นตอนที่กาหนด
๔. วัดจากความสาเร็จในการดาเนินงานตามขั้นตอนที่กาหนด
รายละเอียดตัวชี้วัด ๑ – ๔
ระดับขั้น
๑
๒
๓
๔
๕

เกณฑ์การให้คะแนนตามระดับขัน้ ๑ – ๕
ผู้บริหารมีการประกาศนโยบาย/แผนให้บุคลากรในองค์กรรับทราบ
ผู้บริหารมีการดาเนินการตามข้อ ๑ และมีการบริหารงานสาเร็จตามนโยบาย/แผนในระดับ
ร้อยละ ๔๐ ของนโยบาย/แผนงาน
ผู้บริหารมีการดาเนินการตามข้อ ๑ และมีการบริหารงานสาเร็จตามนโยบาย/แผนในระดับ
ร้อยละ ๖๐ ของนโยบาย/แผนงาน
ผู้บริหารมีการดาเนินการตามข้อ ๑ และมีการบริหารงานสาเร็จตามนโยบาย/แผนในระดับ
ร้อยละ ๘๐ ของนโยบาย/แผนงาน
ผู้บริหารมีการดาเนินการตามข้อ ๑ และมีการบริหารงานสาเร็จตามนโยบาย/แผนในระดับ
ร้อยละ ๙๕ ของนโยบาย/แผนงาน

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน
ปี ๖๑ – ๖๔

งบประมาณ
รวม ๔ ปี

ผู้รับผิดชอบ

การประสานงาน

ห้วงเวลา
สาเร็จ

-

-

-

-

-

๑๙
๑๐.๔ มุมมองด้านกระบวนการ เป้าประสงค์ :
IP3 การจัดการความรู้สู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
ตัวชี้วัด

๑. ระดับความสาเร็จในการพัฒนาชุมชนการเรียนรู้
๒. ร้อยละความสาเร็จในจัดทาผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ
๓. ร้อยละความสาเร็จของผูเ้ ข้าร่วมมีความรู้ความเข้าใจการเสวนา/สัมมนาเพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้
ด้านทหาร/ความมั่นคง
๔. ระดับความสาเร็จในการจัดทาคลังข้อมูล ฐานความรู้
๕. ระดับความสาเร็จในการบริการทางวิชาการ
ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด
ระดับ ๓/ร้อยละ ๗๕
ระดับคะแนน (เต็ม ๕ คะแนน)/ร้อยละ ๑๐๐
แบบของตัวชี้วัด
ปริมาณ/คุณภาพ
คาอธิบายตัวชี้วัด หรือ
๑. วัดจากความสาเร็จในการดาเนินงานตามขั้นตอนที่กาหนด
สูตรการคานวณ
๒. วัดจากความสาเร็จในการดาเนินงานตามขั้นตอนที่กาหนด
๓. วัดจากความสาเร็จในการดาเนินงานตามขั้นตอนที่กาหนด
๔. วัดจากความสาเร็จในการดาเนินงานตามขั้นตอนที่กาหนด
รายละเอียดตัวชี้วัดที่ ๑ – ๕
ระดับขั้น
๑
๒
๓
๔
๕

เกณฑ์การให้คะแนนตามระดับขัน้ ๑ – ๕
มีการวางแผน
มีการวางแผน มีการจัดการ
มีการวางแผน มีการจัดการ การควบคุม
มีการวางแผน มีการจัดการ การควบคุม มีการประเมิน
มีการวางแผน มีการจัดการ การควบคุม มีการประเมิน ปรับปรุงและพัฒนา

แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน
ปี ๖๑ – ๖๔
-

งบประมาณ
รวม ๔ ปี

ผู้รับผิดชอบ

-

-

การประสานงาน

ห้วงเวลา
สาเร็จ
-

๒๐
๑๐.๕ มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา เป้าประสงค์ :
LP1 พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรทางการศึกษา
ตัวชี้วัด
๑. ระดับความสาเร็จของบุคลากรผู้ทาศาสตร์การสอน ครู/อาจารย์
๒. ระดับความสาเร็จในการดาเนินงานได้ตามสมรรถนะการปฏิบัติงาน
๓. ร้อยละเกณฑ์ของจานวนผู้เรียนทีม่ ีผลการศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมิน เพื่อส่งส่งเสริมคุณวุฒิ
การศึกษา (ศึกษาภายนอก ทอ.)
๔. ร้อยละความสาเร็จของจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม
สาหรับบุคลากรทางการศึกษา
ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด
ร้อยละ /ระดับ
ร้อยละ/ขั้น
แบบของตัวชี้วัด
คุณภาพ/ปริมาณ
คาอธิบายตัวชี้วัดหรือสูตร วัดจากความสาเร็จในการดาเนินงานตามขั้นตอนที่กาหนด
การคานวณ
รายละเอียดตัวชี้วัดที่ ๑ และ ๒
ระดับขั้น
เกณฑ์การให้คะแนนตามระดับขัน้ ๑ – ๕
๑
มีการวางแผน
๒
มีการวางแผน/ มีการจัดการ
๓
มีการวางแผน/ มีการจัดการ/ มีการควบคุม
๔
มีการวางแผน/ มีการจัดการ/ มีการควบคุม/ มีการประเมิน
๕
มีการวางแผน/ มีการจัดการ/ มีการควบคุม /มีการประเมิน /มีการปรับปรุงและพัฒนา
รายละเอียดตัวชี้วัดที่ ๓
ระดับขั้น
เกณฑ์การให้คะแนนตามระดับขัน้ ๑ – ๕
๑
ผู้เรียนร้อยละ..... ที่มผี ลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
๒
ผู้เรียนร้อยละ..... ที่มผี ลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
๓
ผู้เรียนร้อยละ..... ที่มผี ลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
๔
ผู้เรียนร้อยละ..... ที่มผี ลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
๕
ผู้เรียนร้อยละ..... ที่มผี ลการเรียนผ่านเกณฑ์การประเมิน
รายละเอียดตัวชี้วัดที่ ๔
ระดับขั้น
เกณฑ์การให้คะแนนตามระดับขัน้ ๑ – ๕
๑
ร้อยละ..... ของจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม สาหรับบุคลากรทางการศึกษา
๒
ร้อยละ..... ของจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม สาหรับบุคลากรทางการศึกษา
๓
ร้อยละ..... ของจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม สาหรับบุคลากรทางการศึกษา
๔
ร้อยละ..... ของจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม สาหรับบุคลากรทางการศึกษา
๕
ร้อยละ..... ของจานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม สาหรับบุคลากรทางการศึกษา

๒๑
แผนงาน/กิจกรรม/โครงการ/โครงงาน
ปี๖๑
การประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ
สถาบันการศึกษาในประเด็นการพัฒนา
ระบบการศึกษาวิชาชีพทางทหาร
เสนาธิการกิจญี่ปุ่น
เสนาธิการกิจอินโดนีเซีย
Malaysian Armed Force (MAF)
Air Force Command and Staff
Program (Intermediate)
นายทหารผู้บังคับฝูงมาเลเซีย
นฝ.อินโดนีเซีย
Defense and Strategic Study
Course
เสนาธิการกิจเวียดนาม
วสท.ฝรั่งเศส (War College)
เสนาธิการกิจสเปน
Basic Training Course (BTC)

งบประมาณ
ปี๖๑
5,400,840

อบรมพัฒนาขีดความสามารถสายวิทยาการ
อนุศาสนาจารย์

122,900

-

ผู้รับผิดชอบ
สบศ.

การประสานงาน
-

ห้วงเวลา
สาเร็จ
-

2,560,260
1,356,736
1,123,320
584,528
581,240
1,356,736
584,528
2,104,200
2,169,452
2,566,392
805,296
กอศ.

๑๐.๖ มุมมองด้านการเรียนรู้และพัฒนา เป้าประสงค์ : LP2 พัฒนาทรัพยากรการเรียนรู้
ตัวชี้วัด

๑. ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานสร้าง ICT เพื่อการศึกษา/สนับสนุนการศึกษา
๒. ร้อยละความพึงพอใจในการบริหารจัดการห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง
๓. ร้อยละความพึงพอใจในการบริหารจัดการอาคารสถานที่ให้มีบรรยากาศการเรียนรู้
ค่าเป้าหมาย/หน่วยวัด
ระดับ /ร้อยละ
ขั้น/ร้อยละ
แบบของตัวชี้วัด
ปริมาณ/คุณภาพ
คาอธิบายตัวชี้วัด หรือ วัดจากความสาเร็จในการดาเนินงานตามขั้นตอนที่กาหนด
สูตรการคานวณ
รายละเอียดตัวชี้วัด ๑
ระดับขั้น
๑
๒
๓
๔
๕

เกณฑ์การให้คะแนนตามระดับขัน้ ๑ – ๕
มีการวางแผน
มีการวางแผน/ มีการจัดการ
มีการวางแผน/ มีการจัดการ/ มีการควบคุม
มีการวางแผน/ มีการจัดการ/ มีการควบคุม/ มีการประเมิน
มีการวางแผน/ มีการจัดการ/ มีการควบคุม/ มีการประเมิน/ มีการปรับปรุงและพัฒนา

๒๒
รายละเอียดตัวชี้วัด ๒
ระดับขั้น
๑
๒
๓
๔
๕

เกณฑ์การให้คะแนนตามระดับขัน้ ๑ – ๕
ร้อยละ..... ของความพึงพอใจในการบริหารจัดการห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง
ร้อยละ..... ของความพึงพอใจในการบริหารจัดการห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง
ร้อยละ..... ของความพึงพอใจในการบริหารจัดการห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง
ร้อยละ..... ของความพึงพอใจในการบริหารจัดการห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง
ร้อยละ..... ของความพึงพอใจในการบริหารจัดการห้องสมุด/แหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง

รายละเอียดตัวชี้วัด ๓
ระดับขั้น
๑
๒
๓
๔
๕

เกณฑ์การให้คะแนนตามระดับขัน้ ๑ – ๕
ร้อยละ..... ของความพึงพอใจในการบริหารจัดการอาคารสถานที่ให้มีบรรยากาศการเรียนรู้
ร้อยละ..... ของความพึงพอใจในการบริหารจัดการอาคารสถานที่ให้มีบรรยากาศการเรียนรู้
ร้อยละ..... ของความพึงพอใจในการบริหารจัดการอาคารสถานที่ให้มีบรรยากาศการเรียนรู้
ร้อยละ..... ของความพึงพอใจในการบริหารจัดการอาคารสถานที่ให้มีบรรยากาศการเรียนรู้
ร้อยละ..... ของความพึงพอใจในการบริหารจัดการอาคารสถานที่ให้มีบรรยากาศการเรียนรู้

๒๓

ผนวก ๑ การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอกและภายใน
๑.๑ โอกาส
๑.๑.๑ ยุทธศาสตร์ ทอ.กาหนดให้การพัฒนาสมรรถนะกาลังพล ทอ.โดยผ่านระบบการศึกษา
เพื่อให้ปฏิบัติภารกิจได้อย่างมืออาชีพ
๑.๑.๒ แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็นแนวทางดาเนินงานด้านคุณภาพการศึกษาที่สาคัญ
ของ ทอ.
๑.๑.๓ แผนแม่บทการพัฒนากาลังพล กาหนดให้ ยศ.ทอ.พัฒนาหลักสูตรที่รับผิดชอบให้
เป็นไปตามวิสัยทัศน์ ทอ.ที่กาหนด
๑.๒

ภัยคุกคาม
๑.๒.๑ กาลังพลทาหน้าที่ครูอาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาไม่ได้รับการบรรจุกาลังพล
เพียงพอต่อปริมาณภารกิจ และบางคนมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมต่อการปฏิบัติหน้าที่
๑.๒.๒ การติดตามผลสัมฤทธิ์การฝึกศึกษา เพื่อนามาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร
บางส่วนไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ประเมินในการตอบแบบสอบถามจากหน่วยต้นสังกัด
๑.๒.๓ จานวนบุคลากรที่เข้ารับการศึกษามีจานวนมาก เช่น รร.นป.ยศ.ทอ., รร.นฝ.ยศ.ทอ.
ซึ่งเมื่อเทียบกับบุคลากรของครูอาจารย์ของหน่วยไม่เพียงพอได้ตามมาตรฐาน
๑.๓

จุดแข็ง
๑.๓.๑ บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา มีความรู้ ความสามารถ มีความชานาญการทาง
วิชาการ เนื่องจากมีผู้สาเร็จการศึกษาทางวิชาการในวิชาชีพทางทหาร ผ่านการศึกษาทั้งจากในประเทศและ
ต่างประเทศเป็นที่ยอมรับในสังคม สามารถนามาใช้พัฒนาระบบงานวิชาการของ ทอ.
๑.๓.๒ ยศ.ทอ.มีการใช้ระบบ e-learning การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อฝึกทักษะการใช้
เทคโนโลยีส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง
๑.๓.๓ ยศ.ทอ.มีการฝึกทักษะตามอัตลักษณ์ - เอกลักษณะของสถานศึกษาโดยมีกระบวนการ
ฝึกประสบการณ์ การเป็นผู้นาระดับยุทธศาสตร์ ระดับยุทธการ และระดับยุทธวิธี ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย
และมีทรัพยากรที่สนับสนุนการฝึกจากภายในและภายนอกอย่างเพียงพอเพื่อให้การฝึกมีประสิทธิภาพสูงสุด
๑.๓.๔ ยศ.ทอ.มีระบบการติดตามผู้สาเร็จการศึกษาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การดาเนินกิจกรรม
ทางการศึกษาเกิดการพัฒนามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในอนาคต
๑.๓.๕ ผู้ บ ริ ห ารให้ ความส าคั ญ ในการส่ ง เสริ ม อาจารย์ บุ ค ลากรทางการศึ ก ษา ให้ ไ ด้ รั บ
การศึกษาในงานวิชาชีพโดยตรง เช่น การเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนายทหารการศึกษาและการฝึก หลักสูตรครู
ทหาร
๑.๓.๖ ยศ.ทอ.เป็นแหล่งผลิตเสริมสร้างปลูกฝังจิตสานึก ค่านิยมหลัก สาหรับความเป็นทหาร
นายทหารชั้นประทวนและนายทหารชั้นสัญญาบัตรให้มีคุณภาพตามที่ ทอ.ต้องการ
๑.๓.๗ ยศ.ทอ.มีบทบาทในการพิจารณาและการกลั่นกรองหลักสูตร ช่วยให้ สามารถกากับดูแล
และกาหนดคุณลักษณะผู้สาเร็จหลักสูตรตรงตามความต้องการ ทอ.
๑.๓.๘ มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาสื่อการเรียนการสอน ระบบเครือข่ายติดต่อ
ประสานงาน
๑.๓.๙ หอสมุดกองทัพอากาศ แห่งเดียวของ ทอ.อยู่ใกล้สถานศึกษา

๒๔

๑.๔

จุดอ่อน
๑.๔.๑ บุคลากรสาหรับผู้ทาหน้าที่ในการจัดการศึกษาของแต่ละสถานฝึกศึกษายังไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการ และยังขาดความรู้ ความสามารถด้านนี้โดยตรง
๑.๔.๒ เอกสารตาราวิชาการยังไม่มีที่เป็นมาตรฐานของกองทัพ
๑.๔.๓ ผู้สอน ผู้บรรยายจากหน่วยปฏิบัติในทอ.และครูอาจารย์ใน ยศ.ทอ.มีขีดจากัดในการทา
หน้าที่กลั่นกรองความรู้และเรียบเรียงเอกสารวิชาการให้กับกองทัพ
๑.๔.๔ การบริหารจัดการความรู้ภายในองค์การยังไม่ได้บูรณาการอย่างเป็นระบบ
๑.๔.๕ กาลังพล ยศ.ทอ.บางส่วน ต้องพัฒนาความรู้ ทักษะ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศให้ทันกับการพัฒนาตามวิสัยทัศน์ของ ทอ.
๑.๔.๖ องค์ความรู้วิชาการใน ทอ. มีจานวนมาก แบ่งตามสายวิทยาการ ยังขาดการ
บูรณาการอย่างเป็นระบบ

๒๕

ผนวก ๒ ตัวอย่างคาถามคาตอบ สาหรับหน่วยขึ้นตรง ยศ.ทอ.เพื่อเริ่มต้นบูรณาการพัฒนาองค์กร
๒.๑ การกาหนดระบบงาน หรือกระบวนการทางานหลัก
คาถาม - จากแผนปฏิบัติราชการ และเป้าประสงค์ของหน่วย (ยกตัวอย่าง ๑ เป้าประสงค์)
ค าตอบ - เป้ า ประสงค์ SPผู้ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจากสถานศึ กษาของ ยศ.ทอ.มี คุ ณ ลั ก ษณะ
สอดคล้องตามความต้องการสมรรถนะกาลังพลของ ทอ.
คาถาม - ระบบงานหรือกระบวนการทางานที่สาคัญของหน่วย คืออะไร?
(ยกตัวอย่าง๑ ระบบงาน หรือ กระบวนการทางานหลัก)
คาตอบ - หลักสูตรโรงเรียนหลักขั้นปลาย
ตัวชี้วัด : ร้อยละความสาเร็จของผู้ที่ผ่านการศึกษาตามหลักสูตรหลักขั้นปลาย คือ วทอ.ยศ.ทอ.
, รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ., รร.นอส.ยศ.ทอ.และ รร.นฝ.ยศ.ทอ.ของจานวนผู้ที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในเกณฑ์ดี – ดี
มาก
ค่าเป้าหมาย :ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๗๕
๒.๒ การกาหนดความเสี่ยง
คาถาม - จากข้อ ๒.๑ ความเสี่ยงที่ทาให้ไม่บรรลุเป้าประสงค์นั้น คืออะไร? (ความเสี่ยงด้านกล
ยุทธ์:Strategic Risk) (ความเสี่ยงด้านการดาเนินงาน:Operational Risk)
คาตอบ - ขาดเอกสารประกอบการเรียนรู้ e – learning ที่ปรับเปลี่ยนในกระบวนการเรียน
การสอนในหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส ทาให้การดาเนินงานตามตัวชี้วัดกิจกรรมตามพจนานุกรมกิจกรรม
ทอ.ยังไม่บรรลุเป้าหมายที่กาหนด
๒.๓ การกาหนดเครือข่าย
คาถาม - จากกระบวนการทางานข้อ ๒.๑ ใครเป็นผู้รับบริการ (Customer), ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย (Stakeholders), ผู้ร่วมทางาน (Strategic Partner), ผู้ส่งนาเข้า (Suppliers), ผู้วางและรักษากฎ ระเบียบ
ข้อกาหนดสาคัญที่เกี่ยวข้อง (Regulators) และผู้รับผลกระทบ (People affected) หน่วยมีช่องทางการติดต่อ
สื่อสาร และกิจกรรมร่วมกันอย่างไร?
คาตอบ - ผู้รับบริการ (Customer)คือข้าราชการที่เข้ารับการฝึกศึกษาตามหลักสูตรฯ
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders)คือ หน่วยขึ้นตรง ทอ. หน่วยต้นสังกัดผู้เข้ารับ
การฝึกศึกษา
- ผู้ร่วมทางาน (Strategic Partner) คือ วทอ.ยศ.ทอ., รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ., รร.นอส.
ยศ.ทอ., รร.นฝ.ยศ.ทอ. และหน่วยงานใน ยศ.ทอ.
- ผู้ส่งนาเข้า (Suppliers)คือ หน่วยหัวหน้าวิทยาการ หน่วยต้นสังกัด กพ.ทอ.
- ผู้ ว างและรั ก ษากฎ ระเบี ย บ ข้ อ ก าหนดส าคั ญ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง (Regulators) คื อ
ยศ.ทอ., กพ.ทอ.
- ผู้รับผลกระทบ(People affected)คือ หน่วยต้นสังกัด หน่วยขึ้นตรง ทอ.
๒.๔ การกาหนดฐานข้อมูล
คาถาม - จากกระบวนการทางานข้อ ๒.๑ หน่วยใช้ข้อมูลสาคัญในการปฏิบัติงาน อะไรบ้าง?
ข้อมูลนั้นจัดเก็บอยู่ที่ไหน? ในรูปแบบใด? จะนามาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร?
คาตอบ - ข้อมูลสาคัญในการปฏิบัติงาน : ผลการประเมินความรู้ความสามารถ และผล
ประเมินคุณลักษณะส่วนบุคคล หลักสูตรโรงเรียนหลักขั้นปลาย
- ที่จัดเก็บ : วทอ.ยศ.ทอ., รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ., รร.นอส.ยศ.ทอ., รร.นฝ.ยศ.ทอ.
- รูปแบบ : เอกสารรายงาน และ ข้อมูลดิจิตอล

๒๖

- การน าข้ อ มู ล ไปใช้ ป ระโยชน์ : การจั ด ท าสถิ ติ วิ เ คราะห์ และพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้ได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ ความมุ่งหมายของหลักสูตร
๒.๕ การกาหนดความรู้
คาถาม - จากกระบวนการทางานข้อ ๒.๑ หน่ว ยใช้ความรู้ในการปฏิบัติงาน อะไรบ้าง?
(ความรู้ที่ต้องการ) ความรู้นั้นอยู่ที่ไหน? อยู่กับใคร? จัดเก็บอย่างไร? นาออกมาถ่ายทอดสู่คนอื่นได้อย่างไร?
คาตอบ - ความรู้ : การจัดทาหลักสูตร การปรับปรุงหลักสูตร เนื้อหาวิชาการ การจัดทาแผน
และโครงการ ปฏิทินการศึกษา กิจการนักเรียน การวิเคราะห์ประเมินผล
- ที่จัดเก็บ : วทอ.ยศ.ทอ., รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ., รร.นอส.ยศ.ทอ., รร.นฝ.ยศ.ทอ.
- รูปแบบ : เอกสารรายงาน และ ข้อมูลดิจิตอล
- การน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ : การจัดทาสถิติ วิเคราะห์ และพัฒนาปรับปรุง
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้ได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ ความมุ่งหมายของหลักสูตร
- การถ่ายทอด จัดการอบรมชี้แจง ระเบียบการปฏิบัติ ทาความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติที่
รับผิดชอบ
๒.๖ การกาหนดความต้องการคุณสมบัติของบุคลากรที่จะมาปฏิบัติราชการของ ยศ.ทอ.
ค าถาม - จากกระบวนการท างานข้ อ ๒.๑ บุ ค ลากรต้ อ งมี ส มรรถนะหลั ก (Core
Competency) อะไรบ้าง? (ความรู้ ทักษะ และค่านิยมที่ต้องการ) สมรรถนะหลักของบุคลากรในปัจจุบันเทียบ
กับความต้องการ? ความต้องการในการพัฒนาบุคลากร มีเรื่องอะไรบ้าง?
คาตอบ - สมรรถนะหลักของบุคลากรที่ต้องการ
๑. ความพร้อมในการพัฒนาตนเองให้ก้าวทันเทคโนโลยีวิทยาการสมัยใหม่ ศึกษาเรียนรู้จนรอบรู้
งานด้านการศึกษาและการฝึก
๒. การทางานเป็นทีม เพื่อบรรลุเป้าหมายขอหน่วยงาน และกองทัพอากาศ
๓. การด าเนิ น งานด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ เสี ย สละ ทุ่ ม เทจนเกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต ามเป้ า หมายที่
กาหนดไว้
๔. ความสามารถในการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา
ผนวก ๓ สรุปความต้องการ...

๒๗
ผนวก ๓ สรุปความต้องการงบประมาณ ปี ๖๑ – ๖๔
รายการ
งบซ่อมแซมอาคารสถานที่ (ซ่อมเฉพาะกิจ)
งบซ่อมปรับปรุง
งบก่อสร้าง
งบครุภัณฑ์
งบคลังใหญ่ (เฉพาะหน่วยคลังใหญ่)
งบโครงการ
- โครงการศึกษาภายในประเทศ
- โครงการศึกษาต่างประเทศ
รวมงบประมาณ ปี ๖๑ – ๖๔

งบประมาณ รวม ๔ ปี(บาท)

๔๑
ผนวก ๔ การตรวจสอบความครบถ้วนของการดาเนินการ
กาลัง
ดาเนินการ

ขั้นตอนการดาเนินการ
- การนาแผนปฏิบัตริ าชการฯ ไปจัดทาคาของบประมาณ
- การส่งแผนปฏิบัตริ าชการฯ ให้ ยก.ทอ.และ สพร.ทอ.
- การปรับแผนปฏิบตั ิราชการฯ หรือปรับตัวชี้วัดหลังจากหน่วย
ได้รับงบประมาณ
- การนาแผนปฏิบัตริ าชการฯ ไปจัดทาคารับรองการปฏิบัติ
ราชการของ ยศ.ทอ.ประจาปี ๖๐
- การกาหนดผู้รับผิดชอบแต่ละตัวชีว้ ัดและแผนงาน/กิจกรรม/
โครงการ/โครงงาน
- การสื่อสารแผนปฏิบตั ิราชการฯ สูบ่ ุคลากรในองค์การ (ทุกกลุม่ )

สาเร็จ
แล้ว
√

√
√
√
√
√

- ผู้รับผิดชอบกาหนดแผนงาน/แนวทางการปฏิบัติงาน

√

- กาหนดผูร้ ับผิดชอบในการบริหารยุทธศาสตร์ของหน่วยตาม
แผนปฏิบัตริ าชการฯ
- ผู้รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบตั ิ รอบ ๔ เดือน

√

- ผู้รับผิดชอบรายงานผลการปฏิบตั ิ รอบ ๑๐ เดือน

√

- ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการฯ
รอบ ๑๒ เดือน
- บันทึกบทเรียนที่ได้รับ จากการจัดทาแผนปฏิบัตริ าชการ ฯ
- นาบทเรียนที่ได้รับ ไปจัดทาแผนปฏิบัติราชการฉบับต่อไป



√

√
√
√

บันทึก
หลักฐานการดาเนินการ

