คู่มือพจนานุกรมกิจกรรมกองทัพอากาศ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

สานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ

บทสรุปผู้บริหาร
คู่มือ พจนานุกรมกิจ กรรม ทอ.ปีงบประมาณ ๖๕ เป็นเอกสารส าคัญ ที่แสดงให้เห็นถึง การจัด
โครงสร้างแผนงานงบประมาณปี ๖๕ ของ ทอ.ตามผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ผลผลิตย่อย/โครงการย่อย และ
กิจกรรมย่อยของ ทอ.ที่ครอบคลุมการดาเนินงานตามหน้าที่รับผิดชอบของ นขต.ทอ.เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจ
และการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของ ทอ.โดยเริ่มจากการพิจารณา/ทบทวนการจัดกลุ่ม นขต.ทอ.ที่มีงานลักษณะ
เดียวกั น ให้อยู่ภายใต้กิจ กรรมเดียวกัน เช่นเดียวกั บ โครงการพัฒ นาตามยุท ธศาสตร์ของ ทอ.ตามแผนพัฒ นา
ขีดความสามารถในการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็ นศูนย์กลางของกองทัพอากาศ (RTAF NCO Master Plan)
และแผนแม่บทกองทัพอากาศ ที่นามาจัดรวมให้อยู่ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน จากนั้นจึงได้ทบทวนความเหมาะสม
ของการกาหนดกิจกรรมย่อยระดับกรมภายใต้กิจกรรมที่กาหนดขึ้น โดยกิจกรรมย่อยระดับกรมจะแสดงให้เห็นถึง
พันธกิจและต้นทุนที่เกิดขึ้นของแต่ละ นขต.ทอ.และเพื่อให้กิจกรรมย่อยระดับกรมที่กาหนดขึ้นดังกล่าว สามารถ
นาไปสู่การคานวณต้นทุนต่อ หน่วยได้อย่างเป็นรูป ธรรม จึง ให้แต่ล ะ นขต.ทอ.จาแนกกิ จกรรมย่อยระดับ กรม
ออกเป็นกิจกรรมย่อยระดับกองที่เรียกว่า กิจกรรมหลัก และกิจกรรมสนับสนุน ที่ครอบคลุมงานตามภารกิจและ
งบประมาณที่ได้รับ พร้อมกับกาหนด/ทบทวนหน่วยนับ และสัดส่วนต้นทุนตามประเด็นตัวชี้วัดที่กาหนดในทุ ก
กิจกรรมหลัก
คู่มือพจนานุกรมกิจกรรม ทอ.ปีงบประมาณ ๖๕ นอกจากจะเป็นเอกสารอ้างอิงสาหรับการจัดทา
ต้นทุ นต่อหน่วยผลผลิตของ ทอ.แล้ว ยัง เป็น เครื่องมื อส าคัญส าหรับ ผู้บ ริห ารทุก ระดับ ชั้น ของ ทอ.ที่ จะใช้ ใน
การวางแผน การบริหารงาน การควบคุม ตลอดจนการติดตามและประเมินผลการทางานของหน่วยงานที่ต้อง
รับผิดชอบต่อการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า ถูกต้อง ทันต่อเวลา เพื่อจะนาส่งผลงานของผลผลิต/โครงการ
กิจกรรม ตามประเด็นตัวชี้วัดที่กาหนดขึ้นตามกิจกรรมย่อยที่ได้รับมอบหมาย โดยผู้บริหารสามารถนาข้อมูลตัวชี้วัด
ที่ได้จากแต่ละกิจกรรมย่อยที่รับผิดชอบมาใช้เพื่อการวางแผน ติดตาม เร่งรัดการทางาน ตลอดจนแก้ไขปัญหา
ข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น อีกทั้งสามารถจะนาผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแต่ละกิจกรรมย่ อยไปใช้เปรียบเทียบ
ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อนาไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของแต่ละหน่วยงาน นอกจากนั้นค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
ที่กาหนดขึ้นจากแต่ละกิจกรรมหลักของ นขต.ทอ.ยังสามารถนาไปใช้เป็นตัวชี้วัดเพื่อจัดทาคารับรองการปฏิบัติ
ราชการของ นขต.ทอ. ส่วนกิ จกรรมหลักของ นขต.ทอ.ที่ กาหนดขึ้นสามารถที่จ ะพิจ ารณานาไปใช้เ พื่อจัดท า
แผนการจัดการความรู้ แผนบริหารความเสี่ยง และการจัดวางระบบการควบคุมภายในของ นขต.ทอ.ได้ต่อไป

คำนำ
ภายใต้บทบัญญัติตาม พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ ดี พ.ศ.๒๕๔๖
มาตราที่ ๒๑ และ พ.ร.ฎ.ว่ าด้ วยหลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารบริ หารกิ จ การบ้ านเมื องที่ ดี (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒
ที่มีเจตนารมณ์ให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและให้บริการแก่ประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพือ่ ให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เกินความจาเป็น และประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนอง
ความต้องการ รวมทั้ง มีก ารประเมินผลการปฏิบัติร าชการอย่างสม่าเสมอ โดยได้กาหนดหลัก การในหมวด ๔
การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ในมาตรา ๒๑ ให้ส่วนราชการ
จัดทาบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภทขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่ รมบัญชีกลางกาหนด และ
รายงานให้สานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ สานักงาน ก.พ.ร.ทราบ ตามระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกาหนด
กรมบั ญ ชี กลางได้ ก าหนดหลั ก เกณฑ์ ในการค านวณต้ นทุ นผลผลิ ตขึ้ นเมื่ อปี งบประมาณ ๔๗
และก าหนดให้ ส่ ว นราชการระดั บ กรมและหน่ ว ยงานภาครั ฐ จะต้ อ งค านวณต้ น ทุ น ผลผลิ ต /โครงการ
ขึ้นในแต่ละปีงบประมาณ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดข้อมูลต้นทุนที่ เป็นเครื่องมือทางด้านการเงินที่สาคัญสาหรับผู้บริหาร
ในการตัดสินใจบริหารการดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อนาไปสู่ประสิทธิภาพในการดาเนินงานและเกิดความคุ้มค่า
กับ ภาษีของประชาชน โดยการจัดทาบัญ ชีต้นทุ นจะให้ข้อมู ล เกี่ ยวกั บ ต้นทุ นกิ จ กรรม และ ผลผลิต /โครงการ
ในระดับศูนย์ต้นทุน รวมทั้งสื่อให้เห็นถึงกระบวนการทางานในศูนย์ต้นทุนด้วย จึงเป็นข้อมูลทางการเงินที่จ ะเป็น
ประโยชน์ต่ อ ผู้ บ ริ ห ารทุ ก ระดับ ในการนาไปสู่ก ารปรั บ ปรุ ง กระบวนการท างานของหน่ว ยงาน และเพื่อ ให้
การคานวณหาต้นทุนผลผลิต/โครงการ ได้เป็นเครื่องมือในการวัดผลการดาเนินงาน การควบคุม และเปรียบเทียบ
ผลการดาเนินงานกับแผนที่วางไว้อย่างถูกต้อง กรมบัญชีกลางจึงมีเป้าหมายที่จะกาหนดให้ส่วนราชการสามารถคิด
ต้นทุนได้ถึงระดับกิจกรรมย่อย ผลผลิต/โครงการ และการที่ส่วนราชการจะสามารถบรรลุเป้าหมายดังกล่าวได้นั้น
จาเป็นต้องมีการทบทวนภารกิจทั้งองค์กร เพื่อจะกาหนดเป็น ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมย่อย พร้อมหน่วยนับให้
ครบถ้วน ถูกต้องตามความเป็นจริงก่อน
สปช.ทอ.ในฐานะหน่วยงานหลัก ที่รับผิดชอบงานด้านงบประมาณ ซึ่งรวมถึงการจัดท าต้นทุ น
ต่อหน่วยผลผลิต /โครงการของ ทอ.ได้ให้ความส าคัญกั บ งานดัง กล่าวมาโดยตลอด โดยในปีง บประมาณ ๕๒
ได้ร่วมกับ นขต.ทอ.ทบทวนภารกิจของทัง้ กองทัพเพื่อจัดทาโครงสร้างผลผลิตย่อย/โครงการย่อย กิจกรรมย่อยของ ทอ.
พร้อมหน่วยนับ อย่างครบถ้วนในทุ ก ผลผลิต /โครงการ และรวบรวมจัดท าเป็นคู่มือพจนานุก รมกิ จกรรม ทอ.
แจกจ่า ยให้ กั บ ผู้ บั ง คับ บั ญ ชาระดั บ สู ง และ นขต.ทอ.เป็น ครั้ง แรก และได้ ดาเนิน การอย่ างต่ อ เนื่ อ งตั้ ง แต่
ปีงบประมาณ ๕๓ จนถึงปีปัจจุบัน
สาหรับการจัดทาพจนานุกรมกิจกรรม ทอ.ปีงบประมาณ ๖๕ สปช.ทอ.ได้ทาหนังสือเพื่อชี้แจง
นขต.ทอ.ให้ทบทวนกิจกรรมย่อยระดับกองที่เรียกว่า กิจกรรมหลัก และกิจกรรมสนับสนุน พร้อมกาหนด/ทบทวน
หน่ ว ยนั บ และสั ด ส่ ว นต้ น ทุ น ตามประเด็ น ตั ว ชี้ วั ด ที่ ก าหนดในทุ ก กิ จ กรรมหลั ก ตามที่ ไ ด้ จั ด ท าขึ้ น ไว้ ตั้ ง แต่
ปีงบประมาณ ๖๔ (พจนานุกรมกิจกรรม ทอ.ปีงบประมาณ ๖๔) ตลอดจนการให้ทบทวนรายละเอียดการกาหนด
ขอบเขตความรับผิดชอบต่อกิจกรรมหลักภายใต้กิจกรรมย่อยที่รับผิดชอบ และประเด็นตัวชี้วัดที่จะกาหนดขึ้นเพิ่มเติม
โดยข้อมูลทั้งหมดดังกล่าว สปช.ทอ.ได้นามารวบรวมจัดทาเป็นพจนานุกรมกิจกรรม ทอ.ปีงบประมาณ ๖๕

ค
พจนานุกรมกิจกรรม ทอ.ปีงบประมาณ ๖๕ เป็นเอกสารสาคัญที่แสดงให้เห็นถึงการจัดโครงสร้าง
แผนงานงบประมาณปี ๖๕ ของ ทอ.ตามผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ผลผลิตย่อย/โครงการย่อย และกิจกรรมย่อย
ของ ทอ.เพื่อให้ผู้รับผิดชอบงานด้านงบประมาณตลอดจน หน.นขต.ทอ.เกิดความเข้าใจ และเห็นภาพความเชื่อมโยง
การปฏิบัติงานของแต่ล ะ นขต.ทอ.ที่ ต้องรับผิดชอบต่อ การนาส่ง ผลผลิต/โครงการ หรือผลงานของหน่วยงาน
ตามประเด็นตัวชี้วัดที่ได้กาหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับ กิจกรรมย่อยที่ได้รับมอบหมาย กับค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน
ที่ใช้ไปเพื่อดาเนินการตามกิจกรรมย่อยเหล่านั้นจนเกิดเป็น ผลผลิต/โครงการ ตามค่าของตัวชี้วัดที่แสดงเป็นตัวเลข
ในลักษณะของจานวนที่นับได้ตามที่แต่ละหน่วยงานได้วางแผนไว้ โดยข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมย่อยที่ได้จาก
การดาเนินการของแต่ละ นขต.ทอ.จะเกิดประโยชน์ต่อการวัดและเปรียบเทียบผลการดาเนินงานในแต่ละช่วงเวลา
ซึ่งจะนาไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพ และการปรับปรุงกระบวนการทางานของแต่ละหน่วยงาน ให้บรรลุเจตนารมณ์
ตาม พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เนื่อ งจากโครงสร้างแผนงานงบประมาณ ของ ทอ.ในแต่ล ะปีง บประมาณ ขึ้นอยู่ กั บ ปัจ จั ย
หลายประการ อาทิ แผนการบริห ารราชการแผ่นดิน นโยบาย ตลอดจนยุท ธศาสตร์ก ารจัดสรรงบประมาณ
ของรัฐบาล จึงส่งผลให้พจนานุกรมกิจกรรม ทอ.ต้องมีการปรับปรุงทุกปีงบประมาณ อย่า งไรก็ตามพจนานุกรม
กิจกรรม ทอ.ปีงบประมาณ ๖๕ ที่ได้จัดทาขึ้น จะเป็นฐานข้อมูลสาคัญในการแสดงถึงโครงสร้างผลผลิต/โครงการ
กิจกรรม ผลผลิตย่อย/โครงการย่อย และกิจกรรมย่อยของ ทอ.สาหรับการจัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของ ทอ.
และจัดทาพจนานุกรมกิจกรรม ทอ.ในปีต่อ ๆ ไป

กองตรวจสอบและประเมินผล
สานักบริหารทรัพยากร สานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ

สารบัญ
บทสรุปผู้บริหาร
คานา
สารบัญ
สารบัญภาพประกอบ
ภาพรวมความเชื่อมโยงระบบงบประมาณ ทอ.
โครงการสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
กิจกรรมที่ ๑ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
โครงการย่อยที่ ๑ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและ
ฟื้นฟูประชาธิปไตย พื้นที่เป้าหมายที่ ๑ ของ ทอ.
โครงการย่อยที่ ๒ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและ
ฟื้นฟูประชาธิปไตย พื้นที่เป้าหมายที่ ๒ ของ ทอ.
โครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์
กิจกรรมที่ ๑ การถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์
โครงการย่อยที่ ๑ การถวายความปลอดภัยภายในพื้นที่รับผิดชอบกองทัพอากาศ
โครงการย่อยที่ ๒ การสนับสนุนการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
กิจกรรมที่ ๒ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
โครงการย่อยที่ ๑ การจัดกิจกรรมเพือ่ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
พื้นที่เป้าหมายที่ ๑ ของ ทอ.
โครงการย่อยที่ ๒ การจัดกิจกรรมเพือ่ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
พื้นที่เป้าหมายที่ ๒ ของ ทอ.
กิจกรรมที่ ๓ การป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์
โครงการย่อยที่ ๑ การจัดกิจกรรมเพือ่ เผยแพร่พระราชกรณียกิจของ ทอ.
โครงการป้องกันยาเสพติด
กิจกรรมที่ ๑ การป้องกันยาเสพติด
โครงการย่อยที่ ๑ การป้องกันยาเสพติดกับกลุ่มเป้าหมายของ ทอ.
โครงการย่อยที่ ๒ การอานวยการและประเมินผลการป้องกันยาเสพติดของ ทอ.
โครงการปราบปรามยาเสพติด
กิจกรรมที่ ๑ การปราบปรามยาเสพติด
โครงการย่อยที่ ๑ การปราบปรามยาเสพติด พื้นที่เป้าหมายที่ ๑ ของ ทอ.
โครงการย่อยที่ ๒ การปราบปรามยาเสพติด พื้นที่เป้าหมายที่ ๒ ของ ทอ.
โครงการบาบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด
กิจกรรมที่ ๑ การบาบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
โครงการย่อยที่ ๑ การบาบัด รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผูต้ ิดยาเสพติดของ ทอ.
โครงการย่อยที่ ๒ การพัฒนาบุคลากรด้านการบาบัด รักษา และฟื้นฟู
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โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน
กิจกรรมที่ ๑ การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ
โครงการย่อยที่ ๑ การให้คาแนะนาการช่วยเหลือป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยและภัยพิบัติ
โครงการย่อยที่ ๒ การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือป้องกันบรรเทา
สาธารณภัยและภัยพิบัติ
กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน
โครงการย่อยที่ ๑ การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน พื้นที่เป้าหมายที่ ๑ ของ ทอ.
โครงการย่อยที่ ๒ การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน พื้นที่เป้าหมายที่ ๒ ของ ทอ.
กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร
โครงการย่อยที่ ๑ การพัฒนาการท่องเที่ยว พื้นที่เป้าหมายที่ ๑ ของ ทอ.
โครงการย่อยที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยว พื้นที่เป้าหมายที่ ๒ ของ ทอ.
โครงการพัฒนาขีดความสามารถกองทัพ
กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ
โครงการย่อยที่ ๑ การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ
โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร
กิจกรรมที่ ๑ การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ
โครงการย่อยที่ ๑ การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ
กิจกรรมที่ ๒ การดาเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน
โครงการย่อยที่ ๑ การดาเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน
ผลผลิตการสนับสนุนการดาเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ
กิจกรรมที่ ๑ การดาเนินภารกิจในต่างประเทศ
ผลผลิตย่อยที่ ๑ การดาเนินงานของสานักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย
ณ ต่างประเทศ
ผลผลิตการดารงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ
กิจกรรมที่ ๑ การบริหารและควบคุมบังคับบัญชา
ผลผลิตย่อยที่ ๑ การบัญชาการและควบคุม
ผลผลิตย่อยที่ ๒ การสนับสนุนและบริหารงานทั่วไป
ผลผลิตย่อยที่ ๓ การพัฒนากาลังทางอากาศ
กิจกรรมที่ ๒ การเตรียมและใช้กาลัง
ผลผลิตย่อยที่ ๑ การปฏิบัติการภาคพื้น
ผลผลิตย่อยที่ ๒ การเตรียมสิง่ อานวยความสะดวกสนับสนุนการบิน
ผลผลิตย่อยที่ ๓ การปฏิบัติการทางอากาศ
ผลผลิตย่อยที่ ๔ การควบคุมการใช้กาลังทางอากาศ
ผลผลิตย่อยที่ ๕ การควบคุมการใช้กาลังทางอวกาศ
กิจกรรมที่ ๓ การส่งกาลังและซ่อมบารุง
ผลผลิตย่อยที่ ๑ การส่งกาลังและซ่อมบารุง
กิจกรรมที่ ๔ การสร้างและพัฒนาบุคลากร
ผลผลิตย่อยที่ ๑ การสร้างบุคลากร
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ผลผลิตย่อยที่ ๒ การพัฒนาบุคลากร
ผลผลิตย่อยที่ ๓ การป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
กิจกรรมที่ ๕ การให้บริการรักษาพยาบาล
ผลผลิตย่อยที่ ๑ การให้บริการรักษาพยาบาล
ผลผลิตย่อยที่ ๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
สรุปหน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อยเป็นรายผลผลิต/โครงการ
สรุปโครงสร้างผลผลิต/โครงการ
สรุปหน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อยเป็นรายผลผลิต/โครงการ
คาสั่งการแต่งตั้ง คณก.จัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ทอ.
นิยามศัพท์
บรรณานุกรม
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โครงสร้างระบบงบประมาณแบบมุง่ เน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
ตัวอย่างบัญชีสงั่ จ่ายงบประมาณของ ทอ.ในปัจจุบัน
โครงสร้างแผนงานงบประมาณ ทอ.ทีเ่ พิ่มโครงสร้างผลผลิตย่อย/โครงการย่อย
และกิจกรรมย่อยภายใต้กจิ กรรม
ความเชื่อมโยงกิจกรรมระดับผลผลิตของ ทอ.
โครงสร้างโครงการสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
กิจกรรมที่ ๑ โครงการย่อยที่ ๑ และ ๒
โครงสร้างโครงการพิทักษ์รกั ษา การเทิดทูนสถาบันพระมาหากษัตริย์
และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์ กิจกรรมที่ ๑ โครงการย่อยที่ ๑ และ ๒
โครงสร้างโครงการพิทักษ์รกั ษา การเทิดทูนสถาบันพระมาหากษัตริย์
และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์ กิจกรรมที่ ๒ โครงการย่อยที่ ๑ และ ๒
โครงสร้างโครงการพิทักษ์รกั ษา การเทิดทูนสถาบันพระมาหากษัตริย์
และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์ กิจกรรมที่ ๓ โครงการย่อยที่ ๑
โครงสร้างโครงการป้องกันยาเสพติด
กิจกรรมที่ ๑ โครงการย่อยที่ ๑ และ ๒
โครงสร้างโครงการปราบปรามยาเสพติด
กิจกรรมที่ ๑ โครงการย่อยที่ ๑ และ ๒
โครงสร้างโครงการบาบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด
กิจกรรมที่ ๑ โครงการย่อยที่ ๑ และ ๒
โครงสร้างโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน
กิจกรรมที่ ๑ โครงการย่อยที่ ๑ และ ๒
โครงสร้างโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน
กิจกรรมที่ ๒ โครงการย่อยที่ ๑ และ ๒
โครงสร้างโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน
กิจกรรมที่ ๓ โครงการย่อยที่ ๑ และ ๒
โครงสร้างโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ
กิจกรรมที่ ๑ โครงการย่อยที่ ๑
โครงสร้างโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ
กิจกรรมที่ ๑ โครงการย่อยที่ ๑
โครงสร้างโครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร
กิจกรรมที่ ๑ โครงการย่อยที่ ๑ และกิจกรรมที่ ๒ โครงการย่อยที่ ๑
โครงสร้างผลผลิตการสนับสนุนการดาเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ
กิจกรรมที่ ๑ ผลผลิตย่อยที่ ๑
โครงสร้างผลผลิตการดารงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ
กิจกรรมที่ ๑ ผลผลิตย่อยที่ ๑
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ภาพที่ ๒๐ โครงสร้างผลผลิตการดารงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ
กิจกรรมที่ ๑ ผลผลิตย่อยที่ ๑
ภาพที่ ๒๑ โครงสร้างผลผลิตการดารงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ
กิจกรรมที่ ๑ ผลผลิตย่อยที่ ๒
ภาพที่ ๒๒ โครงสร้างผลผลิตการดารงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ
กิจกรรมที่ ๑ ผลผลิตย่อยที่ ๒
ภาพที่ ๒๓ โครงสร้างผลผลิตการดารงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ
กิจกรรมที่ ๑ ผลผลิตย่อยที่ ๓
ภาพที่ ๒๔ โครงสร้างผลผลิตการดารงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ
กิจกรรมที่ ๒ ผลผลิตย่อยที่ ๑
ภาพที่ ๒๕ โครงสร้างผลผลิตการดารงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ
กิจกรรมที่ ๒ ผลผลิตย่อยที่ ๒
ภาพที่ ๒๖ โครงสร้างผลผลิตการดารงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ
กิจกรรมที่ ๒ ผลผลิตย่อยที่ ๒
ภาพที่ ๒๗ โครงสร้างผลผลิตการดารงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ
กิจกรรมที่ ๒ ผลผลิตย่อยที่ ๓
ภาพที่ ๒๘ โครงสร้างผลผลิตการดารงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ
กิจกรรมที่ ๓ ผลผลิตย่อยที่ ๔ และ ๕
ภาพที่ ๒๙ โครงสร้างผลผลิตการดารงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ
กิจกรรมที่ ๓ ผลผลิตย่อยที่ ๑
ภาพที่ ๓๐ โครงสร้างผลผลิตการดารงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ
กิจกรรมที่ ๓ ผลผลิตย่อยที่ ๑
ภาพที่ ๓๑ โครงสร้างผลผลิตการดารงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ
กิจกรรมที่ ๔ ผลผลิตย่อยที่ ๑, ๒ และ ๓
ภาพที่ ๓๒ โครงสร้างผลผลิตการดารงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ
กิจกรรมที่ ๕ ผลผลิตย่อยที่ ๑
ภาพที่ ๓๓ โครงสร้างผลผลิตการดารงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ
กิจกรรมที่ ๕ ผลผลิตย่อยที่ ๒
ภาพที่ ๓๔ โครงสร้างผลผลิตการดารงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ
กิจกรรมที่ ๕ ผลผลิตย่อยที่ ๒

๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘

ภาพรวมความเชื่อมโยงระบบงบประมาณ ทอ.
๑. โครงสร้างระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
โครงสร้างงบประมาณของ ทอ.ในปัจจุบัน ถูกกาหนดขึ้นตามโครงสร้างระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน
ตามยุทธศาสตร์ โดยในการบริหารราชการเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ รัฐบาลจะจัดทาแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
ที่มีวาระ ๒๐ ปี เพื่อให้ทุกส่วนราชการจัดทาแผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี และแผนปฏิบัติราชการประจาปี ที่ ต้องกาหนด
เป้าหมายการให้บริการ ผลผลิต/โครงการ กิจกรรมของส่วนราชการ และตัวชี้วัด ที่สอดคล้องรองรับกับของรัฐบาล
โดยการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจาปีของรัฐบาล จะเน้นให้เห็นความเชื่อมโยงของแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ กับเป้าหมายการให้บริการของส่วนราชการที่แสดงในรูปแบบของ
แผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม และงบประมาณตามงบรายจ่ายที่ได้รับ
สาหรับกระบวนการติดตามและประเมิน ผลจะดาเนินการผ่านตัวชี้วัดที่ถูกกาหนดขึ้นในระดับต่าง ๆ ตั้งแต่
ตัวชี้วัดปัจ จัยนาเข้า (Input Indicator) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายที่ คาดว่าจะจ่าย (ตามแผน) และค่าใช้จ่ายจริง (ผล)
ตัวชี้วัดกระบวนการ (Process Indicator) ได้แก่ กิ จ กรรมที่ กาหนดไว้ตามแผน และกิ จ กรรมที่จัดทาขึ้ นจริง
ตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการ/กิจกรรม (Output Indicator) ได้แก่ ผลผลิตที่เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม ตัวชี้วัดผลลัพธ์
(Outcome Indicator) ได้แก่ ผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดจากการให้บริการ และตัวชี้วัดผลกระทบ (Impact Indicator)
ได้แก่ ผลกระทบทั้งด้านบวกและลบที่เกิดจากผลลัพธ์การให้บริการ

ผลผลิต/โครงการ (Outputs)

ภาพที่ ๑ โครงสร้างระบบงบประมาณแบบมุง่ เน้นผลงานตามยุทธศาสตร์

๒
๒. ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ ทอ.กับระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์
ความเชื่อมโยงจากยุทธศาสตร์ ทอ.ไปสู่เป้าหมายการให้บ ริก าร หรือผลลัพธ์ของ ทอ. (Outcomes) และ
ผลผลิต/โครงการของ ทอ. (Outputs) ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ เพื่อใช้สาหรั บ
การจัดทาคาของบประมาณรายจ่ายประจาปี ได้ถูกระบุไว้อย่างชัดเจนตามประเด็นยุทธศาสตร์หลักทั้ง ๕ ด้าน
ของ ทอ.๑ โดยในปีงบประมาณ ๖๕ ทอ.ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนการบริหารราชการแผ่นดิน และ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล เป็นจานวนทั้งสิ้น ๓๗,๗๙๔,๕๔๔,๗๐๐ บาท (รวมค่าใช้จ่ายแผนงาน
บุคลากรภาครัฐ จานวน ๑๓,๐๙๒,๙๘๘,๒๐๐ บาท) จาแนกเป็น ๗ แผนงาน ๒ ผลผลิต ๘ โครงการ ๒๒ กิจกรรม
โดยผลส าเร็ จ จากการด าเนิ นการตามกลยุ ท ธ์ ที่ ก าหนดในแต่ ล ะผลผลิ ต การจะถู ก แสดงในรู ป ของตั ว ชี้ วั ด
ผลผลิต/โครงการ และผลลัพธ์ ที่ ทอ.ต้องนาส่งให้กับรัฐบาลตามเป้าหมายที่ได้กาหนดไว้ในเอกสารงบประมาณ
รายจ่ายประจาปีงบประมาณ ๖๕
๓. โครงสร้างรหัสงบประมาณ ทอ.ตามบัญชีสั่งจ่ายงบประมาณ
งบประมาณที่ ทอ.ได้รับ การจัดสรรตาม พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจ าปี ตามโครงสร้างแผนงาน
งบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ จะถูกนาไปจัดสรรให้กับ นขต.ทอ.ในรูปแบบของบัญชีสั่งจ่ายงบประมาณ โดย
ในปัจจุบัน สปช.ทอ.ได้กาหนดโครงสร้างรหัสงบประมาณที่ประกอบด้วยรหัสงบประมาณจานวน ๑๓ ตัว และรหัสงบ
ที่แสดงให้เห็นถึงโครงสร้างงบประมาณของ ทอ.ตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม กลุ่มงบงาน งบงาน งบ
งบรายจ่าย และลักษณะรายจ่าย นอกจากนั้นยังกากับด้วยรหัสงบประมาณตามระบบ GFMIS (Government Fiscal
Management Information System) ที่เป็นระบบการบริหารการเงิน การคลังภาครัฐ สู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ได้แก่ ศูนย์ต้นทุน หน่วยเบิกจ่าย แหล่งของเงิน กิจกรรมหลัก รหัสงบประมาณ และรหัสบัญชีงบประมาณ ไว้ด้วย
ลับ
บัญชีสงั่ จ่ายงบประมาณปี 25xx ให้ ส่วนกลาง
ตามหนังสือ สปช.ทอ.ลับ ด่วนมาก ที่ กห xxxx.x/xxx ลง xx ต.ค. xx
ลาดับ

1

เป้าหมาย

งบ

รายการ

แผนงานพืน้ ฐาน
แผนงานพืน้ ฐานด้านความมัน่ คงและการต่างประเทศ
แผนงานรองเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ ผลผลิตที่ 2 : การเสริมสร้างศักยภาพกองทัพและระบบป้องกัน
ประเทศ
กลุ่มงบงานดาเนินการในลักษณะปกปิด กิจกรรมที่ 1 : การบริหารและควบคุมบังคับบัญชา
ง 440-1 งบราชการลับ (ระบุชื่อ)
รายจ่ายอื่น
งบรายจ่ายอื่น
เบิกส่วนกลาง
ศูนย์ต้นทุน 0200600000 หน่วยเบิกจ่าย 0200600049 แหล่งของเงิน 6011500 กิจกรรมหลัก 020061000L0548
รหัสงบประมาณ 0200601007700027 รหัสบัญชีงบประมาณ 5000
1.1 ป 000001 ทรงชีพ ส่วนกลาง
1.1.1 เงินราชการลับ

รหัสสั่งจ่าย

ส 05149-00000191

ลับ
ภาพที่ ๒ ตัวอย่างบัญชีสั่งจ่ายงบประมาณของ ทอ. ในปัจจุบัน

๑

ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)

จานวนเงิน

xx,xxx

๓
๔. การกาหนดกิจกรรมย่อยตามโครงสร้างแผนงานงบประมาณของ ทอ.
การพิจารณากาหนดรายละเอี ยดโครงสร้างงบประมาณของ ทอ.นอกจากจะเป็นไปตามโครงสร้างระบบ
งบประมาณแบบมุ่ง เน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ และเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการบริหารจั ดการงบประมาณ
ของ ทอ.แล้ว ยังต้องดาเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต/โครงการ
ตามที่กรมบัญชีกลางกาหนดด้วย โดยในปีงบประมาณ ๕๑ กรมบัญชีกลางได้เริ่มกาหนดให้ทุกส่วนราชการต้องมี
การกาหนดโครงสร้างของผลผลิตย่อย/โครงการย่อยและกิจกรรมย่อยภายใต้แต่ละผลผลิต/โครงการและกิจกรรมขึ้น
เพื่อให้การจัดทาบัญชีต้นทุนต่อ หน่วยของทุก ส่วนราชการมีความละเอียดขึ้นกว่าเดิมจากที่เ คยกาหนดไว้เพียง
การจัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต/โครงการและกิจกรรม

ค่า ช้จ่าย
ทางตรง
บาท

ศนย์ต้นทุน
นขต.ทอ.

กิจกรรมระดับกรม
Level 1

หลัก 30 5

กิจกรรมย่อย
1
กิจกรรมที่ 1

หลัก
หลัก

กิจกรรมย่อย
2

กิจกรรมย่อย
3

รวม

บาท

ผลผลิตย่อย
1

กิจกรรมที่ 2

ผลผลิตที่ 1

ผลผลิตย่อย
2
กิจกรรมที่ 3

สนับสนุน
สนับสนุน

รวม
รวม
บาท

แผนงาน

หลัก

หลัก
ค่า ช้จ่าย
ทางอ้อม

กิจกรรมระดับกองทัพ
Level 0

รวม

บาท

กาหนดตามที่
กค. กาหนด
ลงถึง นขต.ทอ.

กาหนดเพื่อแยก
กิจกรรมให้
ชัดเจนขึ้น

กาหนดขึ้นตาม
พ.ร.บ.งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี

ภาพที่ ๓ โครงสร้างแผนงานงบประมาณ ทอ.ที่เพิ่มโครงสร้างผลผลิตย่อย/โครงการย่อย และกิจกรรมย่อย
ภายใต้กิจกรรม
ดังนั้น เพื่อให้การกาหนดรายละเอียดโครงสร้างแผนงานงบประมาณของ ทอ.เป็นไปตามหลักเกณฑ์การพิจารณา
ข้างต้น สปช.ทอ.จึงพิจารณาที่จะคงรูปแบบโครงสร้างงบประมาณ ทอ.ที่ประกอบด้วย แผนงาน ผลผลิต/โครงการ
กิจกรรม กลุ่มงบงาน งบงาน งบ งบรายจ่าย และลักษณะรายจ่าย ไว้เหมือนเดิม และเพิ่มโครงสร้ างผลผลิตย่อย/
โครงการย่ อยและกิ จ กรรมย่อ ยภายใต้ ผ ลผลิต /โครงการและกิ จ กรรมของ ทอ.ขึ้ น เพื่อให้ ส อดคล้องตามที่
กรมบัญชีกลางกาหนด โดยเริ่มต้นจากการพิจารณา/ทบทวนการจัดกลุ่ม นขต.ทอ.ที่มีงานลักษณะเดียวกั นให้อยู่
ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน เช่นเดียวกับโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของ ทอ.ตามแผนพัฒนาขีดความสามารถใน
การปฏิบัติก ารที่ใช้เ ครือ ข่ายเป็นศูนย์ก ลางของกองทัพอากาศ (RTAF NCO Master Plan) และแผนแม่บท
กองทัพอากาศ ที่นามาจัดรวมให้อยู่ภายใต้กิจกรรมเดียวกัน จากนั้นจึงได้ทบทวนความเหมาะสมของการกาหนด

๔
กิจกรรมย่อยระดับกรม ๒ ภายใต้กิจ กรรมที่ กาหนดขึ้นไว้ตามคู่มือพจนานุก รมกิ จกรรม ทอ.ปีงบประมาณ ๖๕
โดยกิจกรรมย่อยระดับกรมจะแสดงให้เห็นถึงพันธกิจและต้นทุนที่เกิดขึ้นของแต่ละ นขต.ทอ. และเพื่อให้กิจกรรม
ย่อยระดับกรมที่กาหนดขึ้นดังกล่าวสามารถนาไปสู่การคานวณต้นทุนต่อหน่วยได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงให้แต่ละ
นขต.ทอ.จาแนกกิจ กรรมย่อยระดับกรมออกเป็น กิ จกรรมย่อยระดับกอง ที่ เรียกว่ากิจกรรมหลักและกิจ กรรม
สนับสนุนที่ครอบคลุมงานตามภารกิจและงบประมาณที่ได้รับ พร้อมกับกาหนด/ทบทวนหน่วยนับและสั ดส่วน
ต้นทุนตามประเด็นตัวชี้วัดที่กาหนดในทุกกิจกรรมหลัก เพื่อเป็นมาตรฐานสาหรับการจัดทาคู่มือฯ ในปีต่อไป
กิจกรรมระดับกอง
Level 2

กิจกรรมระดับกรม
Level 1

กิจกรรมหลัก 1
กิจกรรมหลัก 2

กิจกรรมย่อย 1

กิจกรรมหลัก 1
กิจกรรมหลัก 2

กิจกรรมย่อย 2

กิจกรรมหลัก 1
กิจกรรมหลัก 2

กิจกรรมย่อย 3

กิจกรรมหลัก 1
กิจกรรมหลัก 2

กิจกรรมย่อย 1

กิจกรรมหลัก 1
กิจกรรมหลัก 2

กิจกรรมย่อย 2

กิจกรรมระดับกองทัพ
Level 0

ผลผลิตย่อย
1

กิจกรรมที่ 1

ผลผลิต
ผลผลิตย่อย
1
กิจกรรมที่ 2

กิจกรรมหลัก 1
กิจกรรมหลัก 2

กิจกรรมย่อย 1

กิจกรรมหลัก 1
กิจกรรมหลัก 2

กิจกรรมย่อย 2

ผลผลิตย่อย
2

ภาพที่ ๔ ความเชื่อมโยงกิจกรรมระดับผลผลิต ของ ทอ.

๒

การกาหนดกิจกรรมย่อยระดับกรมได้ผ่านการพิจารณาความเหมาะสม และให้ความเห็นชอบ โดย คณก.จัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ทอ.
ที่เป็นไปตามคาสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๘ /๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ทอ.

๕
๕. กิจกรรมมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐ
ในปีงบประมาณ ๕๔ กรมบัญชีกลางกาหนดให้มีการจัดทาบัญชี ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของส่วนราชการขึ้น
โดยก าหนดหลัก เกณฑ์กิจ กรรมมาตรฐานให้ทุ กส่วนราชการ จานวน ๕ กิ จกรรม ต่อมาในปีง บประมาณ ๕๖
ได้ก าหนดกิจกรรมมาตรฐานเพิ่ม ขึ้น ๖ กิจ กรรม รวมเป็น ๑๑ กิจ กรรม และในปีงบประมาณ ๖๐ ได้กาหนด
กิจกรรมมาตรฐานเพิ่มขึ้นอีก ๖ กิจกรรม รวมเป็น ๑๗ กิจกรรม ได้แก่
๑. กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี คือ ต้นทุนในการดาเนินกิจกรรมด้านการเงินและบัญชี ของหน่วยงาน เช่น
การรับ - จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การติดตามและการรายงานด้านการเงินและบัญชี รวมถึง
การบริหารจัดการด้านงบประมาณ
หน่วยนับ จานวนเอกสารรายงาน หมายถึง จานวนรายการเอกสารทางการเงินและบัญชี (ยกเว้นเอกสาร
การจัดซื้อจัดจ้าง) ซึ่งหน่วยงานสามารถเรียกดูจานวนเอกสารรายงานทางการเงินและบัญชีในระบบ GFMIS ได้โดย
ใช้ Transaction Code : FB03
๒. กิจกรรมด้านการพัสดุ (จัดซื้อจัดจ้าง) คือ ต้นทุนในการดาเนินกิจกรรมการบริหารด้านพัสดุ และการจัดซื้อ
จัดจ้าง แต่ไม่รวมถึงมูลค่าของสิ่งของหรือบริการที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง ในกรณีนี้ยังไม่รวมการซ่อมบารุงและงานด้าน
ยานพาหนะ
หน่วยนับ จานวนครั้งของการจัดซื้อจัดจ้าง หมายถึง จานวนครั้งที่หน่วยงานทาการจัดซื้อและจัดจ้าง ซึ่งจานวน
เอกสารของการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ GFMIS สามารถเรียกได้โดยใช้ Transaction Code : ZMM_PO_RPT01
๓. กิจกรรมด้านบริหารบุคลากร คือ ต้นทุนในการดาเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารบุคลากรของหน่วยงาน
เช่น การดูแลอัตรากาลังและระบบงาน ด้านวินัย และงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง เป็นต้น
หน่วยนับ จานวนบุคลากร หมายถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ถ้าจานวนบุคลากรไม่เท่ากัน
ระหว่างปีให้ใช้จานวนบุคลากรถัวเฉลี่ย
๔. กิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล คือ กิจกรรมที่ หน่วยงานดาเนินงานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประเมินผล และการจัดฝึกอบรม รวมถึงการจัดทาสื่อต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยนับรวมการพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ในกรณีนี้
ยกเว้นการศึกษาดูงานและการฝึกอบรมต่างประเทศ
หน่วยนับ จ านวนชั่วโมง/คนการฝึก อบรม (Man-hours) หมายถึง ผลรวมของจ านวนชั่วโมงของการ
ฝึกอบรมของแต่ละหลักสูตรคูณด้วยจานวนผู้เข้าฝึกอบรมในหลักสูตรนั้น เพื่อคานวณหาต้นทุนของการฝึกอบรม
๑ คนต่อ ๑ ชั่วโมง
๕. กิจกรรมด้านการตรวจสอบภายใน คือ ต้นทุนในการดาเนินกิจกรรมที่เกี่ยวกับงานด้านตรวจสอบภายใน
ของหน่วยงาน ซึ่งส่วนใหญ่ดาเนินงานโดยกลุ่มตรวจสอบภายใน
หน่วยนับ จานวนงานตรวจสอบ (Man-day) หมายถึง จานวนคนวันที่ใช้ในงานตรวจสอบตามแผนงานการ
ตรวจสอบประจาปี
๖. กิจ กรรมด้านเทคโนโลยีส ารสนเทศภายในหน่วยงาน คือ ต้นทุ นในการดาเนินงานที่ เ กี่ยวกั บ การดูแล
บารุงรักษาคอมพิวเตอร์ ระบบอีเมล์ ระบบ e-office ระบบเครือข่ายอินทราเน็ต (ไม่รวมการสร้างระบบงานเฉพาะ
ของหน่วยงาน เว็บไซต์ และระบบอินเตอร์เน็ตของหน่วยงาน)
หน่วยนับ จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายถึง จานวนคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่หน่วยงานดูแล

๖
๗. กิจกรรมด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ คือ ต้นทุนในการดาเนินงานเกี่ยวกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
ต้นทุนของการใช้อุปกรณ์ในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต การใช้เครื่องและอุปกรณ์ในการจัดการอินเตอร์เน็ต และ
ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับงานอินเตอร์เน็ต และงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างและบารุงรักษาเว็บไซต์ สาหรับฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ที่มีอายุการใช้งานมากกว่า ๑ ปี จะใช้ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจาหน่ายตามอายุการใช้งาน
หน่วยนับ ระบบ หมายถึง ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไซต์ โดยให้นับเป็น ๑ ระบบ
๘. กิจกรรมด้านแผนงานและติดตามประเมินผล คือ ต้นทุนในการดาเนินงานกิจกรรมการจัดทาแผน ติดตาม
ประเมินผล และรายงานแผนของหน่วยงาน โดยส่วนใหญ่อยู่ในความรับผิดชอบของกลุ่มแผนงาน ในกรณีที่กลุ่ม
แผนงานดาเนินงานนอกเหนือจากนี้ต้องแยกต้นทุนเป็นกิจกรรมต่างหาก
หน่วยนับ ด้าน หมายถึง กิจกรรมด้านแผนงาน โดยให้นับเป็น ๑ ด้าน
๙. กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ คือ ต้นทุนในการดาเนินงานกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
ระบบราชการ การจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามคารับรองและ
ดาเนินการด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยส่วนใหญ่อยู่ในความรับ ผิดชอบของ
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.) ในกรณีที่กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.) ดาเนินงานนอกเหนือจากนี้ต้องแยก
ต้นทุนเป็นกิจกรรมต่างหาก
หน่วยนับ ด้าน หมายถึง กิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ โดยให้นับเป็น ๑ ด้าน
๑๐. กิจกรรมด้านงานสารบรรณ คือ ต้นทุนในการดาเนินงานกิจกรรมของกลุ่มงานสารบรรณในการรับส่ง
หนังสือส่วนกลางของหน่วยงาน ไม่รวมถึงงานสารบรรณย่อยตาม สานัก กอง ศูนย์
หน่วยนับ จานวนหนังสือเข้า - ออก หมายถึง จานวนหนังสือรับเข้าและส่งออกของหน่วยงาน
๑๑. กิจกรรมด้านยานพาหนะ คือ ต้นทุนในการดาเนินงานกิจกรรมเกี่ยวกับด้านยานพาหนะ เพื่อใช้ในการ
เดินทางของส่วนกลาง ยกเว้น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถประจาตาแหน่ง ค่าแท็กซี่ และยานพาหนะที่มีลักษณะเฉพาะ
เช่น ยานพาหนะทางน้า ทางอากาศ และยานพาหนะที่ใช้ในการรบ เป็นต้น
หน่วยนับ กิโลเมตร หมายถึง ระยะทางทั้งหมดที่วิ่งของยานพาหนะทั้งหมดใน ๑ ปี
๑๒. กิ จ กรรมด้านงานช่วยอ านวยการ คือ ต้นทุ นที่ เ กี่ ยวกั บ งานช่ วยอานวยการผู้ บ ริห ารโดยทั่ ว ไป และ
ดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการประชุม ติดต่อประสานงานหน่วยราชการต่าง ๆ ติดตามเรื่อง
การดาเนินงานและจัดทารายงานสรุปผล รวมถึงงานเลขานุการสาหรับผู้บริหาร
หน่วยนับ จานวนเรื่องในการดาเนินงานช่วยอานวยการ
๑๓. กิ จ กรรมด้านการวิเ ทศสัม พั น ธ์ คือ ต้นทุ น ในการดาเนิน กิ จ กรรมด้านการวิเ ทศสัม พัน ธ์ เช่น จัดท า
แผนงาน/โครงการ ความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ ประสานงานการประชุมกับต่างประเทศ อานวยความ
สะดวกในการอบรม/สัมมนา/ดูงานกับองค์การระหว่างประเทศ เป็นต้น
หน่วยนับ จานวนเรื่องของการวิเทศสัมพันธ์ที่ได้ดาเนินการ
๑๔. กิจ กรรมด้านการประชาสัม พั นธ์ คือ ต้นทุ นในการดาเนินกิ จ กรรมด้านการประชาสัม พันธ์ เช่น การ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ การเผยแพร่ผลงานของหน่วยงาน การจัดทาเอกสารเพื่ อผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์
เป็นต้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร นโยบาย แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของหน่วยงาน เป็นต้น
หน่วยนับ จานวนเรื่องของการประชาสัมพันธ์

๗
๑๕. กิจกรรมด้านงบประมาณ คือ การรวบรวมคาขอตั้งงบประมาณ ดาเนินงานการขอตั้งงบประมาณรายจ่ าย
ประจาปี การขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติม การของวดเพิ่ม หรือลดวงเงิน การเปลี่ยนแปลงและโอนงบประมาณ
รวมถึงการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี
หน่วยนับ จานวนวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
๑๖. กิจกรรมด้านอาคารและสถานที่ คือ ต้นทุนในการดาเนินการบริหาร ดูแล ซ่อมแซมบารุงรักษาอาคารและ
สถานที่ที่ชารุดให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย และพร้อมใช้งานตลอดเวลา
หน่วยนับ จานวนครั้งที่หน่วยงานทาการซ่อมแซมบารุงรักษาอาคารสถานที่
๑๗. กิจกรรมด้านวินัยและความรับผิดทางละเมิด คือ การดาเนินการเรื่องวินัยและความรับผิดทางละเมิ ด
รวมถึงการดาเนินการเกี่ ยวกั บคดีแพ่ ง คดีอ าญา และคดีปกครองของบุคลากรของหน่วยงาน เช่น ข้าราชการ
พนักงานราชการและลูกจ้าง เป็นต้น
หน่วยนับ จานวนเรื่องที่มีการดาเนินการทางด้านวินัยและความรับผิดทางละเมิดของบุคลากร
สาหรับกิจกรรมย่อยของ ทอ.ที่ กรมบัญชีกลางพิจารณากาหนดเป็นกิจกรรมมาตรฐานทั้ง ๑๗ กิจกรรมย่อย
จะถูกหมายเหตุไว้ที่แต่ละกิจกรรมย่อยของ ทอ. ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อยเหล่านั้น ได้รับทราบ
และจะได้เตรียมการจัดเก็บข้อมูลหน่วยนับเพิ่มเติมให้เป็นไปตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด เพื่อจัดส่งให้ สปช.ทอ.
พร้อมกับการจัดทาต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักของทุกกิจกรรมย่อยที่รับผิดชอบ งวด ๑๒ เดือน ต่อไป

๘
๖. ความรับผิดชอบต่อกิจกรรมย่อยของ นขต.ทอ.
จากโครงสร้างกิ จกรรมย่อ ยของ ทอ.ที่ก าหนดขึ้นจากภารกิ จที่ แต่ล ะ นขต.ทอ.ต้องรับผิดชอบดาเนินการ
ให้สาเร็จตามค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดที่ได้กาหนดขึ้นในแต่ละปีงบประมาณ ซึ่งสอดคล้องกับระเบีย บ ทอ.ว่าด้วย
การงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๕ การประเมินผลและการรายงาน ข้อ ๒๖.๒ ที่กาหนดให้ “หน่วยเจ้าของ
งบประมาณ กาหนดเป้าหมายตัวชี้วัดกิจกรรมเป็นรายเดือน ส่งให้สานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ ภายใน ๓๐ วัน
นับจากวันที่ได้รับสั่งจ่ายงบประมาณ แล้วรายงานผลการดาเนินงานของตัวชี้วัดกิจกรรม โดยเปรียบเทียบผลการ
ดาเนินงานจริงกับเป้าหมายที่กาหนด เป็นรายเดือนส่งสานักงานปลัดบัญชีทหารอากาศ ไม่เกินวันที่ ๗ ของเดือน
ถัดไป โดยจัดทาตามแบบที่กาหนดในคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการงบประมาณ” สาหรับผลการดาเนินการตามตัวชี้วัด
ที่ได้จาก นขต.ทอ.ที่รับผิดชอบดาเนินการในแต่ละผลผลิตนั้น สปช.ทอ.จะรวบรวมเป็นตั วชี้วัดผลผลิต/โครงการ
และผลลัพธ์ของ ทอ.ตามที่กาหนดไว้ในเอกสารงบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณ ส่งให้กับสานักงบประมาณ
เป็นรายไตรมาสต่อไป
จากโครงสร้ างกิ จ กรรมย่ อ ยของ ทอ. และระเบี ยบฯ ดั ง กล่า ว สรุ ป ได้ว่า นขต.ทอ.ที่ เ ป็นหน่วยเจ้าของ
งบประมาณ/หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย มีหน้าที่รับผิดชอบต่อกิจกรรมย่อย ดังนี้
๑. พิจารณากาหนด/ทบทวนกิจกรรมหลัก และกิจกรรมสนับสนุนภายใต้กิจกรรมย่อยที่รับผิดชอบในแต่ละ
ปีงบประมาณ
๒. พิจารณากาหนด/ทบทวนหน่วยนับ และสัดส่วนต้นทุนตามประเด็นตัวชี้วัดที่กาหนดในทุกกิจกรรมหลัก
พร้อมกับกาหนด/ทบทวนเป้าหมายตัวชี้วัดของแต่ละกิจกรรมหลักเป็นรายไตรมาส (ส่งให้ สปช.ทอ.ภายใน ๓๐ วัน
นับจากวันที่ได้รับสั่งจ่ายงบประมาณ)
๓. ก ากั บ ดู แล ติ ด ตามการด าเนิ นงานของหน่ ว ยปฏิ บัติ แต่ ล ะกิ จ กรรมย่อ ยที่ รั บ ผิ ด ชอบ ให้เ ป็น ไปตาม
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายที่กาหนด
๔. รายงานผลการดาเนินงานของตัวชี้วัดกิจกรรมหลัก (ทุ กกิจกรรมย่อยที่ รับผิดชอบ) ตามแบบฟอร์มที่ สปช.ทอ.
กาหนดเป็นรายเดือน (ส่งให้ สปช.ทอ.ภายใน ๗ วัน นับจากวันสิ้นเดือน ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๖๐ เป็นต้นไป)
๕. จัดทาบัญชีต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลักของทุกกิจกรรมย่อยที่รับผิดชอบ งวด ๑๒ เดือน ตามแบบฟอร์มที่
สปช.ทอ.กาหนด (ส่งให้ สปช.ทอ.ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันสิ้นงวด)
๖. นาข้อมูลที่ ได้จากการจัดท าบัญ ชีต้นทุ นต่อหน่วยกิจกรรมหลักไปใช้เป็นฐานในการเปรียบเที ยบผลการ
ดาเนินงานในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งจะนาไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพ และการปรับปรุงกระบวนการทางานในแต่ละ
กิจกรรมหลักของแต่ละหน่วยงาน
ดังนั้นจะเห็นได้ว่าหาก นขต.ทอ.ได้มีก ารพิจ ารณาดาเนินการตามหน้าที่ ความรับผิดชอบต่อกิจ กรรมย่อย
ที่กาหนดข้างต้น ก็จะทาให้เกิดความเข้าใจ และเห็นภาพความเชื่อมโยงของการปฏิบัติงานที่ต้องรับผิดชอบต่อ
การนาส่งผลผลิต หรือผลงานของหน่วยงานตามประเด็นตัวชี้วัดที่ได้กาหนดขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมย่อย
ที่ได้รับมอบหมาย กับงบประมาณหรือต้นทุนที่ใช้ไปเพื่อดาเนินการตามกิจกรรมย่อยเหล่านั้นจนเกิดเป็น ผลผลิต
ตามค่าของตัวชี้วัดที่แสดงเป็นตัวเลขในลักษณะของจานวนตามที่ได้วางแผนไว้ โดยข้อมูลต้นทุนต่อหน่วยที่ได้ จาก
แต่ละกิจกรรมหลักที่ นขต.ทอ.ดาเนินการจะเกิดประโยชน์ต่อการวัดและเปรียบเทียบผลการดาเนินงานในแต่ละ
ช่วงเวลา ซึ่งจะนาไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพ และการปรับปรุ งกระบวนการทางานของแต่ละหน่วยงานให้บรรลุ


นขต.ทอ.สามารถตรวจสอบ “หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อยเป็นรายผลผลิต/โครงการ” สาหรับปีงบประมาณ ๖๕ ได้จากคู่มือพจนานุกรมกิจกรรม
กองทัพอากาศ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ หน้า ๑๖๕ – ๑๗๓


ตามหนังสือสานักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๗๗/ว ๘ ลง ๒๗ ต.ค.๕๗ ขอให้หน่วยงานของรัฐ รายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่าย
งบประมาณเป็นรายเดือน

๙
เจตนารมณ์ตาม พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี แต่ละกิจกรรมหลักที่ นขต.ทอ.
ดาเนินการจะเกิดประโยชน์ต่อการวัดและเปรียบเทียบผลการดาเนินงานในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งจะนาไปสู่การเพิ่ม
ประสิทธิภาพ และการปรับปรุงกระบวนการทางานของแต่ละหน่วยงาน ให้บรรลุเจตนารมณ์ตาม พ.ร.ฎ.ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
๗. โครงสร้างแผนงานงบประมาณของ ทอ.ปีงบประมาณ ๖๕
ปีงบประมาณ ๖๕ ทอ.ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนการบริห ารราชการแผ่นดิน และยุทธศาสตร์
การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาล เป็นจานวนทั้งสิ้น ๓๗,๗๙๔,๕๔๔,๗๐๐ บาท (รวมค่าใช้จ่ายแผนงานบุคลากร
ภาครัฐ จานวน ๑๓,๐๙๒,๙๘๘,๒๐๐ บาท) จาแนกเป็น ๖ แผนงาน ๘ โครงการ ๒ ผลผลิต ๑๙ กิจกรรม ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง
แผนงานยุทธศาสตร์ รักษาความสงบภายในประเทศ
โครงการ สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
กิจกรรมที่ ๑ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
โครงการ พิทักษ์รักษา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์
กิจกรรมที่ ๑ การถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์
กิจกรรมที่ ๒ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
กิจกรรมที่ ๓ การป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์
แผนงานบูรณาการ ป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
โครงการ ป้องกันยาเสพติด
กิจกรรมที่ ๑ การป้องกันยาเสพติด
โครงการ ปราบปรามยาเสพติด
กิจกรรมที่ ๑ การปราบปรามยาเสพติด
โครงการ บาบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด
กิจกรรมที่ ๑ การบาบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ
โครงการ พัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ
กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ
โครงการ พัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน
กิจกรรมที่ ๑ การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ
กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน
กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร
แผนงานยุทธศาสตร์ ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านความมั่นคง
โครงการ พัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร
กิจกรรมที่ ๑ การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ
กิจกรรมที่ ๒ การดาเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน

๑๐
แผนงานพื้นฐาน ด้านความมั่นคง
ผลผลิต การสนับสนุนการดาเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ
กิจกรรมที่ ๑ การดาเนินภารกิจในต่างประเทศ
ผลผลิต การดารงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ
กิจกรรมที่ ๑ การบริหารและควบคุมบังคับบัญชา
กิจกรรมที่ ๒ การเตรียมและใช้กาลัง
กิจกรรมที่ ๓ การส่งกาลังและซ่อมบารุง
กิจกรรมที่ ๔ การสร้างและพัฒนาบุคลากร
กิจกรรมที่ ๕ การให้บริการรักษาพยาบาล
๘. สรุปประโยชน์จากพจนานุกรมกิจกรรม ทอ.
จากการที่ สปช.ทอ.ได้ร่วมกับ นขต.ทอ.จัดทาพจนานุกรมกิจกรรม ทอ.ปีงบประมาณ ๖๔ โดยมี วัตถุประสงค์
เพื่อจะให้เป็นเอกสารที่แสดงถึงการจัดโครงสร้างงบประมาณของ ทอ.ที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐบาล ตามผลผลิต/โครงการ
กิจกรรม ผลผลิตย่อย/โครงการย่อย และกิจกรรมย่อยของ ทอ.ที่ครอบคลุมการดาเนินงานตามหน้าที่รับผิดชอบของ
นขต.ทอ.เพื่อตอบสนองต่อพันธกิจ และการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของ ทอ.โดยพจนานุกรมกิจกรรม ทอ.ดังกล่าว
ที่นอกจากจะเป็นเอกสารอ้างอิงสาหรับการจั ดทาต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต/โครงการของ ทอ.แล้ว ยังเป็นเครื่องมื อ
สาหรับผู้บริหารทุ กระดับชั้นของ ทอ.ที่ใช้ในการวางแผน การบริหารงาน การควบคุม ตลอดจนการติดตามและ
ประเมินผลการทางานของหน่วยงานที่มีความรับผิดชอบต่อการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า ถูกต้อง ทันต่อเวลา
เพื่อจะนาส่งผลงานของผลผลิต/โครงการ กิจกรรมตามประเด็นตัวชี้วัดที่กาหนดขึ้นตามกิจกรรมย่อยที่ได้รับมอบหมาย
โดยผู้บริหารสามารถนาข้อมูลตัวชี้วัดที่ได้จากแต่ละกิจกรรมย่อยที่รับผิดชอบมาใช้เพื่อการวางแผน ติดตาม เร่งรัด
การทางาน ตลอดจนแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องที่เกิ ดขึ้น อีกทั้งสามารถจะนาผลการดาเนินงานตามตัวชี้วัดของแต่ละ
กิจกรรมย่อยไปใช้เปรียบเทียบในแต่ละช่วงเวลา เพื่อนาไปสู่การเพิ่มประสิ ทธิภาพการทางานของแต่ละหน่วยงาน
สาหรับโครงสร้างแผนงานงบประมาณของ ทอ.ปีงบประมาณ ๖๕ ตามผลผลิต/โครงการ กิจกรรม ผลผลิตย่อย/
โครงการย่อย และกิจกรรมย่อยของ ทอ.ตลอดจนรายละเอียดที่สาคัญอื่น ๆ จะได้แสดงเป็นรายผลผลิต/โครงการ
ต่อไป

โครงการสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
๑. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
โครงการสนับ สนุนการรัก ษาความสงบเรี ยบร้อยภายในประเทศ เป็น โครงการที่ ทอ.ได้รับ การจัดสรร
งบประมาณภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์รักษาความสงบภายในประเทศ ที่เป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์การรักษา
ความมั่นคงของรัฐ โดยเป้าหมายของ ทอ.คือ การรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อให้ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย และสันติสุข
๒. วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
๒.๑ วัตถุประสงค์: ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมายเกิดความรักสามัคคีสามารถอยู่ร่วมกัน ได้ใน
สังคม
๒.๒ กิจกรรมที่ ๑: การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่า
ค่าเป้าหมาย (หน่วยนับ): ๕๐๐ คน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร: ๑,๓๒๘,๘๐๐ บาท
๓. หน่วยรับผิดชอบโครงการและกิจกรรมตามโครงการ
๓.๑ หน่วยรับผิดชอบโครงการ: กร.ทอ.
๓.๒ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมที่ ๑ ตามโครงการ: กร.ทอ., บน.๑, บน.๒, บน.๓, บน.๔, บน.๕, บน.๗, บน.๒๑,
บน.๒๓, บน.๔๑, บน.๔๖, บน.๕๖ และ รร.การบิน
๔. โครงสร้างโครงการ
แผนงานยุทธศาสตร์ รักษาความสงบภายในประเทศ
โครงการ สนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
กิจกรรมที่ ๑ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
โครงการย่อยที่ ๑ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
พื้นที่เป้าหมายที่ ๑ ของ ทอ.
กิจกรรมย่อยที่ ๑ การสร้ า งความปรองดองสมานฉั น ท์ ข องคนในชาติ แ ละฟื้ น ฟู
ประชาธิปไตยพื้นที่เป้าหมายที่ ๑ ของ ทอ. (พื้นที่ภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ)
โครงการย่อยที่ ๒ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้น ฟูประชาธิปไตย
พื้นที่เป้าหมายที่ ๒ ของ ทอ.
กิจกรรมย่อยที่ ๑ การสร้ า งความปรองดองสมานฉั น ท์ ข องคนในชาติ แ ละฟื้ น ฟู
ประชาธิปไตยพื้นที่เป้าหมายที่ ๒ ของ ทอ. (พื้นที่ภาคกลางและภาคใต้)

ภาพที่ ๕ โครงสร้างโครงการสนับสนุนการรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
กิจกรรมที่ ๑ โครงการย่อยที่ ๑ และ ๒

๑๒

๑๓
๕. กิจกรรมที่ ๑ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
๕.๑ โครงการย่อยที่ ๑ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ของคนในชาติและฟื้นฟูป ระชาธิป ไตยพื้นที่
เป้าหมายที่ ๑ ของ ทอ.
๕.๑.๑ กิจกรรมย่อยที่ ๑ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
พื้นที่เป้าหมายที่ ๑ ของ ทอ. (พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) (๑)
๕.๑.๑.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๑
หน่วยปฏิบัติ
๑. แผนกกิจการพลเรือน บน.๑

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัดอบรมเพื่อสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติ

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

๕.๑.๑.๒ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๔
หน่วยปฏิบัติ
๑. แผนกกิจการพลเรือน บน.๔

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัดอบรมเพื่อสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู
ประชาธิปไตย

๕.๑.๑.๓ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๒๑
หน่วยปฏิบัติ
๑. แผนกกิจการพลเรือน บน.๒๑

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัดอบรมเพื่อสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู
ประชาธิปไตย

๕.๑.๑.๔ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๒๓
หน่วยปฏิบัติ
๑. แผนกกิจการพลเรือน บน.๒๓

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัดอบรมเพื่อสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู
ประชาธิปไตย

๑๔
๕.๑.๑.๕ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๔๑
หน่วยปฏิบัติ
๑. แผนกกิจการพลเรือน บน.๔๑

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัดอบรมเพื่อสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู
ประชาธิปไตย

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

๕.๑.๑.๖ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๔๖
หน่วยปฏิบัติ
๑. ผกร.บก.บน.๔๖

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัดอบรมเพื่อสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู
ประชาธิปไตย

๕.๒ โครงการย่อยที่ ๒ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ของคนในชาติและฟื้นฟูป ระชาธิป ไตยพื้นที่
เป้าหมายที่ ๒ ของ ทอ.
๕.๒.๑ กิจกรรมย่อยที่ ๑ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
พื้นที่เป้าหมายที่ ๒ ของ ทอ. (พื้นที่ภาคกลางและภาคใต้) (๒)
๕.๒.๑.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: กร.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. กองนโยบายและแผน
สนผ.กร.ทอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัดอบรมเพื่อสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู
ประชาธิปไตย

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

๕.๒.๑.๒ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๒
หน่วยปฏิบัติ
๑. แผนกกิจการพลเรือน บน.๒

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัดอบรมเพื่อสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู
ประชาธิปไตย

๕.๒.๑.๓ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๓
หน่วยปฏิบัติ
๑. แผนกกิจการพลเรือน บน.๓

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัดอบรมเพื่อสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู
ประชาธิปไตย

๑๕
๕.๒.๑.๔ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๕
หน่วยปฏิบัติ
๑. แผนกกิจการพลเรือน บน.๕

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัดอบรมเพื่อสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู
ประชาธิปไตย

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

๕.๒.๑.๕ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๗
หน่วยปฏิบัติ
๑. แผนกกิจการพลเรือน บน.๗

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัดอบรมเพื่อสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู
ประชาธิปไตย

๕.๒.๑.๖ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๕๖
หน่วยปฏิบัติ
๑. แผนกกิจการพลเรือน
บก.บน.๕๖

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัดอบรมเพื่อสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู
ประชาธิปไตย

๕.๒.๑.๗ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: รร.การบิน
หน่วยปฏิบัติ
๑. แผนกกิจการพลเรือน
บก.รร.การบิน

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัดอบรมเพื่อสร้างความปรองดอง
สมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟู
ประชาธิปไตย

โครงการพิทกั ษ์รักษา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการปฏิบัตติ ามพระราชประสงค์
๑ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
โครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์ เป็นโครงการที่ ทอ.
ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ ที่เป็นไปตาม
ประเด็นยุทธศาสตร์ก ารพิ ทัก ษ์รักษาและเทิ ดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยเป้าหมายของ ทอ. คือ สถาบัน
พระมหากษัตริย์มีความปลอดภัยสูงสุด และได้รับการเทิดทูนอย่างสมพระเกียรติ
๒. วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
๒.๑ วัตถุประสงค์: เพื่อถวายความปลอดภัย ถวายพระเกียรติ และปฏิบัติตามพระราชประสงค์
๒.๒ กิจกรรมที่ ๑: การถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความสาเร็จที่กองทัพอากาศในการจัดอากาศยานพระราชพาหนะ/พระที่นั่ ง และ
สิ่งอานวยความสะดวก เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติพระราชกรณียกิจอย่างปลอดภัย การรักษาความปลอดภัยในพื้นที่
รับผิดชอบของกองทัพอากาศอย่างสมพระเกียรติ และตามพระราชประสงค์
ค่าเป้าหมาย (หน่วยนับ): ร้อยละ ๑๐๐
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร: ๓๒,๘๙๔,๗๐๐ บาท
๒.๓ กิจกรรมที่ ๒: การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จานวนการจัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ไม่น้อยกว่า
ค่าเป้าหมาย (หน่วยนับ): ๗๘ ครั้ง
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร: ๒,๖๑๐,๐๐๐ บาท
๒.๔ กิจกรรมที่ ๓: การป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จัดกิจกรรมให้ความรู้ในการตรวจสอบการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์
ค่าเป้าหมาย (หน่วยนับ): ๒ ครั้ง
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร: ๔๓๕,๐๐๐ บาท
๓. หน่วยรับผิดชอบโครงการและกิจกรรมตามโครงการ
๓.๑ หน่วยรับผิดชอบโครงการ: กร.ทอ. และ ขว.ทอ.
๓.๒ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมที่ ๑ ตามโครงการ: ขว.ทอ.
๓.๓ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมที่ ๒ ตามโครงการ: กร.ทอ., บน.๑, บน.๒, บน.๓, บน.๔, บน.๕, บน.๗, บน.๒๑,
บน.๒๓, บน.๔๑, บน.๔๖, บน.๕๖, รร.การบิน และ ชอ.
๓.๔ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมที่ ๓ ตามโครงการ: กร.ทอ.

๑๗
๔. โครงสร้างโครงการ
แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
โครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์
กิจกรรมที่ ๑ การถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์
โครงการย่อยที่ ๑ การถวายความปลอดภัยภายในพื้นที่รับผิดชอบกองทัพอากาศ
กิจกรรมย่อยที่ ๑ การปฏิ บั ติ ก ารถวายความปลอดภั ย ภายในพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
กองทัพอากาศ
โครงการย่อยที่ ๒ การสนับสนุนการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
กิจกรรมย่อยที่ ๑ การปฏิบัติการถวายความปลอดภัยบนอากาศยานพระราชพาหนะ/
พระที่นั่งในการสนับสนุนการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
กิจกรรมที่ ๒ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
โครงการย่อยที่ ๑ การจัดกิ จกรรมเพื่อเทิดทู นสถาบันพระมหากษัตริย์ พื้นที่เป้าหมายที่ ๑
ของ ทอ.
กิจกรรมย่อยที่ ๑ การจัดกิจกรรมเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พื้นที่เป้าหมายที่ ๑
ของ ทอ.(พื้นที่ส่วนกลาง)
โครงการย่อยที่ ๒ การจัดกิ จกรรมเพื่อเทิดทู นสถาบันพระมหากษัตริย์ พื้นที่เป้าหมายที่ ๒
ของ ทอ.
กิจกรรมย่อยที่ ๑ การจัดกิจกรรมเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พื้นที่เป้าหมายที่ ๒
ของ ทอ.(พื้นที่ส่วนภูมิภาค)
กิจกรรมที่ ๓ การป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์
โครงการย่อยที่ ๑ การจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของ ทอ.
กิจกรรมย่อยที่ ๑ การจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของ ทอ.

ภาพที่ ๖ โครงสร้างโครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์
กิจกรรมที่ ๑ โครงการย่อยที่ ๑ และ ๒

๑๘

ภาพที่ ๗ โครงสร้างโครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์
กิจกรรมที่ ๒ โครงการย่อยที่ ๑ และ ๒

๑๙

ภาพที่ ๘ โครงสร้างโครงการพิทักษ์รักษา การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และการปฏิบัติตามพระราชประสงค์
กิจกรรมที่ ๓ โครงการย่อยที่ ๑

๒๐

๒๑
๕. กิจกรรมที่ ๑ การถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์
๕.๑ โครงการย่อยที่ ๑ การถวายความปลอดภัยภายในพื้นที่รับผิดชอบกองทัพอากาศ
๕.๑.๑ กิจกรรมย่อยที่ ๑ การปฏิบัติการถวายความปลอดภัยภายในพื้นที่รับผิดชอบกองทัพอากาศ (๓)
๕.๑.๑.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: ขว.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. ขว.ทอ.
๒. หน่วยงานตามแผนยุทธการ
ทอ.๙๙๙

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การถวายความปลอดภัยสถาบัน
พระมหากษัตริย๓์

หน่วยนับ
ร้อยละ

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

๕.๒ โครงการย่อยที่ ๒ การสนับสนุนการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
๕.๒.๑ กิจกรรมย่อยที่ ๑ การปฏิบัติการถวายความปลอดภัยบนอากาศยานพระราชพาหนะ/พระที่นั่ง
ในการสนับสนุนการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ (๔)
๕.๒.๑.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: ขว.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ

ชื่อกิจกรรมหลัก
๑. บน.๖
- การปฏิบัติการถวายความปลอดภัยบน
๒. หน่วยงานสนับสนุนตามแผนอื่น อากาศยานพระราชพาหนะ/พระที่นงั่ ใน
การสนับสนุนการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ๔

๓

หน่วยนับ
จานวน
เที่ยวบิน

สัดส่วนต้นทุน
-๕

ให้หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อยรายงานเฉพาะผลการดาเนินงานของตัวชี้วัดกิจกรรมหลัก แต่ไม่ต้องจัดทาต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก โดย สปช.ทอ.
จะเป็นหน่วยรับผิดชอบดาเนินการให้
๔
ให้หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อยรายงานเฉพาะผลการดาเนินงานของตัวชี้วัดกิจกรรมหลัก แต่ไม่ต้องจัดทาต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก โดย สปช.ทอ.
จะเป็นหน่วยรับผิดชอบดาเนินการให้
๕
งบประมาณที่ใช้สาหรับการปฏิบัติตามผลผลิตย่อยที่ ๒ กิจกรรมย่อยที่ ๑ ของ บน.๖ และหน่วยงานสนับสนุนตามแผนอื่นจะใช้จากงบประมาณที่
หน่วยได้รับตามผลผลิตการเตรียมกาลังและใช้กาลังในการป้องกันประเทศ และรักษาความมั่นคงภายในโดยกาลังกองทัพอากาศ และงบกลาง รายการ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดาเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศ

๒๒
๖. กิจกรรมที่ ๒ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๖.๑ โครงการย่อยที่ ๑ การจัดกิจกรรมเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พื้นที่เป้าหมายที่ ๑ ของ ทอ.
๖.๑.๑ กิจ กรรมย่อยที่ ๑ การจัดกิจ กรรมเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พื้นที่เ ป้าหมายที่ ๑
ของ ทอ. (พื้นที่ส่วนกลาง) (๕)
๖.๑.๑.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: กร.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. กองกิจการพิเศษ
สนผ.กร.ทอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัด/ร่วมกิจกรรมเพื่อเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

หน่วยนับ
จานวน
กิจกรรม

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวน
กิจกรรม

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

๖.๑.๑.๒ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: ชอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. กรก.ชอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัด/ร่วมกิจกรรมเพื่อเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

๖.๒ โครงการย่อยที่ ๒ การจัดกิจกรรมเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พื้นที่เป้าหมายที่ ๒ ของ ทอ.
๖.๒.๑ กิ จ กรรมย่อ ยที่ ๑ การจัดกิจ กรรมเพื่อเทิดทู นสถาบันพระมหากษัตริย์ พื้นที่เ ป้าหมายที่ ๒
ของ ทอ. (พื้นที่ส่วนภูมิภาค) (๖)
๖.๒.๑.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๑
หน่วยปฏิบัติ
๑. แผนกกิจการพลเรือน บน.๑

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัด/ร่วมกิจกรรมเพื่อเผยแพร่
พระราชกรณียกิจสถาบัน
พระมหากษัตริยอ์ ย่างสมพระเกียรติ

หน่วยนับ
จานวน
กิจกรรม

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

๒๓
๖.๒.๑.๒ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๒
หน่วยปฏิบัติ
๑. แผนกกิจการพลเรือน บน.๒

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัด/ร่วมกิจกรรมเพื่อเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

หน่วยนับ
จานวน
กิจกรรม

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวน
กิจกรรม

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวน
กิจกรรม

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวน
กิจกรรม

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวน
กิจกรรม

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวน
กิจกรรม

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

๖.๒.๑.๓ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๓
หน่วยปฏิบัติ
๑. แผนกกิจการพลเรือน บน.๓

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัด/ร่วมกิจกรรมเพื่อเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

๖.๒.๑.๔ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๔
หน่วยปฏิบัติ
๑. แผนกกิจการพลเรือน บน.๔

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัด/ร่วมกิจกรรมเพื่อเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

๖.๒.๑.๕ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๕
หน่วยปฏิบัติ
๑. แผนกกิจการพลเรือน บน.๕

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัด/ร่วมกิจกรรมเพื่อเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ พื้นที่ส่วนภูมิภาค

๖.๒.๑.๖ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๗
หน่วยปฏิบัติ
๑. แผนกกิจการพลเรือน บน.๗

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัด/ร่วมกิจกรรมเพื่อเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

๖.๒.๑.๗ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๒๑
หน่วยปฏิบัติ
๑. แผนกกิจการพลเรือน บน.๒๑

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัด/ร่วมกิจกรรมเพื่อเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

๒๔
๖.๒.๑.๘ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๒๓
หน่วยปฏิบัติ
๑. แผนกกิจการพลเรือน บน.๒๓

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัด/ร่วมกิจกรรมเพื่อเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

หน่วยนับ
จานวน
กิจกรรม

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวน
กิจกรรม

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวน
กิจกรรม

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวน
กิจกรรม

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวน
กิจกรรม

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

๖.๒.๑.๙ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๔๑
หน่วยปฏิบัติ
๑. แผนกกิจการพลเรือน บน.๔๑

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัด/ร่วมกิจกรรมเพื่อเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

๖.๒.๑.๑๐ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๔๖
หน่วยปฏิบัติ
๑. ผกร.บก.บน.๔๖

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัด/ร่วมกิจกรรมเพื่อเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

๖.๒.๑.๑๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๕๖
หน่วยปฏิบัติ
๑. แผนกกิจการพลเรือน บน.๕๖

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัด/ร่วมกิจกรรมเพื่อเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

๖.๒.๑.๑๒ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: รร.การบิน
หน่วยปฏิบัติ
๑. แผนกกิจการพลเรือน
บก.รร.การบิน

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัด/ร่วมกิจกรรมเพื่อเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์

๒๕
๗. กิจกรรมที่ ๓ การป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์
๗.๑ โครงการย่อยที่ ๑ การจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของ ทอ.
๗.๑.๑ กิจกรรมย่อยที่ ๑ การจัดกิจกรรมเพือ่ เผยแพร่พระราชกรณียกิจของ ทอ. (๗)
๗.๑.๑.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: กร.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
ชื่อกิจกรรมหลัก
๑. กองกิจการพิเศษ
- การจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่
สนผ.กร.ทอ.
พระราชกรณียกิจสถาบัน
๒. กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
พระมหากษัตริยอ์ ย่างสมพระเกียรติ
สนผ.ทสส.ทอ.
๓. กองคอมพิวเตอร์ สอ.ทอ.
๔. แผนกกิจการพลเรือน บน.๑
๕. แผนกกิจการพลเรือน บน.๒
๖. แผนกกิจการพลเรือน บน.๓
๗. แผนกกิจการพลเรือน บน.๔
๘. แผนกกิจการพลเรือน บน.๔
๙. แผนกกิจการพลเรือน บน.๕
๑๐. แผนกกิจการพลเรือน บน.๗
๑๑. แผนกกิจการพลเรือน บน.๒๑
๑๒. แผนกกิจการพลเรือน บน.๒๓
๑๓. แผนกกิจการพลเรือน บน.๔๑
๑๔. แผนกกิจการพลเรือน บน.๔๖
๑๕. แผนกกิจการพลเรือน บน.๕๖
๑๖. แผนกกิจการพลเรือน
รร.การบิน

หน่วยนับ
จานวน
กิจกรรม

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

โครงการป้องกันยาเสพติด
๑. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
โครงการป้องกันยาเสพติด เป็นโครงการที่ ทอ.ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการป้องกัน
ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ที่เป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือ
ประชาชน และการแก้ไขปัญหาสังคม โดยเป้าหมายของ ทอ.การพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้
ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมาย มีความปลอดภัยจากสาธารณภัย คุณภาพชีวิตมีแนวโน้มดีขึ้น รวมทั้ง
การระบาดของยาเสพติด
๒. วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
๒.๑ วัตถุประสงค์: เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีด้านการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด
๒.๒ กิจกรรมที่ ๑: การป้องกันยาเสพติด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: กลุม่ เป้าหมายที่กาหนดได้รบั การสร้างภูมคิ ุ้มกันยาเสพติด จานวนไม่น้อยกว่า
ค่าเป้าหมาย (หน่วยนับ): ๔,๕๐๐ คน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร: ๕,๓๐๐,๐๐๐ บาท
๓. หน่วยรับผิดชอบโครงการและกิจกรรมตามโครงการ
๓.๑ หน่วยรับผิดชอบโครงการ: ยก.ทอ.
๓.๒ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมที่ ๑ ตามโครงการ: สลก.ทอ., สบ.ทอ., กพ.ทอ., ขว.ทอ., ยก.ทอ., กบ.ทอ.,
สปช.ทอ., จร.ทอ., ทสส.ทอ., กร.ทอ., สนภ.ทอ., สธน.ทอ., บน.๑, บน.๒, บน.๓, บน.๔, บน.๕, บน.๖, บน.๗, บน.๒๑,
บน.๒๓, บน.๔๑, บน.๔๖, บน.๕๖, รร.การบิน, คปอ., อย., ชอ., สอ.ทอ., สพ.ทอ., ชย.ทอ., พธ.ทอ., ขส.ทอ., พอ.,
ยศ.ทอ., รร.นนก., กง.ทอ., สก.ทอ., ศวอ.ทอ., สตน.ทอ., สน.ผบ.ดม. และ สวบ.ทอ.
๔. โครงสร้างโครงการ
แผนงานบูรณาการ ป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
โครงการ ป้องกันยาเสพติด
กิจกรรมที่ ๑ การป้องกันยาเสพติด
โครงการย่อยที่ ๑ การป้องกันยาเสพติดกับกลุ่มเป้าหมายของ ทอ.
กิจกรรมย่อยที่ ๑ การป้องกันยาเสพติดกับกลุ่มเป้าหมายของ ทอ.
โครงการย่อยที่ ๒ การอานวยการและประเมินผลการป้องกันยาเสพติดของ ทอ.
กิจกรรมย่อยที่ ๑ การอานวยการและประเมินผลการป้องกันยาเสพติดของ ทอ.

ภาพที่ ๙ โครงสร้างโครงการป้องกันยาเสพติด
กิจกรรมที่ ๑ โครงการย่อยที่ ๑ และ ๒

๒๗

๒๘
๕. กิจกรรมที่ ๑ การป้องกันยาเสพติด
๕.๑ โครงการย่อยที่ ๑ การป้องกันยาเสพติดกับกลุ่มเป้าหมายของ ทอ.
๕.๑.๑ กิจกรรมย่อยที่ ๑ การป้องกันยาเสพติดกับกลุม่ เป้าหมายของ ทอ. (๘)
๕.๑.๑.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: สลก.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. ศป.ปส.สลก.ทอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัดอบรมเพื่อปลุกจิตสานึกเรื่อง
ยาเสพติดกับกาลังพล ครอบครัว และ
ประชาชน

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

๕.๑.๑.๒ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: สบ.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. ศป.ปส.สบ.ทอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัดอบรมเพื่อปลุกจิตสานึกเรื่อง
ยาเสพติดกับกาลังพล ครอบครัว และ
ประชาชน

๕.๑.๑.๓ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: กพ.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. กคพ.สปพ.กพ.ทอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- จานวนกาลังพลที่ได้รับการสร้าง
ภูมิคุ้มกันและสร้างการมีส่วนร่วม
เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด

๕.๑.๑.๔ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: ขว.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. ศป.ปส.ขว.ทอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัดอบรมเพื่อปลุกจิตสานึกเรื่อง
ยาเสพติดกับกาลังพล ครอบครัว และ
ประชาชน

๕.๑.๑.๕ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: ยก.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. ศป.ปส.ยก.ทอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัดอบรมเพื่อปลุกจิตสานึกเรื่อง
ยาเสพติดกับกาลังพล ครอบครัว และ
ประชาชน

๒๙
๕.๑.๑.๖ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: กบ.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. ศป.ปส.กบ.ทอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัดอบรมเพื่อปลุกจิตสานึกเรื่อง
ยาเสพติดกับกาลังพล ครอบครัว และ
ประชาชน

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

๕.๑.๑.๗ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: สปช.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. ศป.ปส.สปช.ทอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัดอบรมเพื่อปลุกจิตสานึกเรื่อง
ยาเสพติดกับกาลังพล ครอบครัว และ
ประชาชน

๕.๑.๑.๘ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: จร.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. ศป.ปส.จร.ทอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัดอบรมเพื่อปลุกจิตสานึกเรื่อง
ยาเสพติดกับกาลังพล ครอบครัว และ
ประชาชน

๕.๑.๑.๙ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: ทสส.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. ศป.ปส.ทสส.ทอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัดอบรมเพื่อปลุกจิตสานึกเรื่อง
ยาเสพติดกับกาลังพล ครอบครัว และ
ประชาชน

๕.๑.๑.๑๐ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: กร.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. กองนโยบายและแผน
สนผ.กร.ทอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัดอบรมเพื่อปลุกจิตสานึกเรื่อง
ยาเสพติดกับกาลังพล ครอบครัว และ
ประชาชน

๓๐
๕.๑.๑.๑๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: สนภ.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. ศป.ปส.สนภ.ทอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัดอบรมเพื่อปลุกจิตสานึกเรื่อง
ยาเสพติดกับกาลังพล ครอบครัว และ
ประชาชน

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

๕.๑.๑.๑๒ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: สธน.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. ศป.ปส.สธน.ทอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัดอบรมเพื่อปลุกจิตสานึกเรื่อง
ยาเสพติดกับกาลังพล ครอบครัว และ
ประชาชน

๕.๑.๑.๑๓ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๑
หน่วยปฏิบัติ
๑. แผนกกิจการพลเรือน
กองบิน ๑

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัดอบรมเพื่อปลุกจิตสานึกเรื่อง
ยาเสพติดกับกาลังพล ครอบครัว และ
ประชาชน

๕.๑.๑.๑๔ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๒
หน่วยปฏิบัติ
๑. ศป.ปส.บน.๒

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัดอบรมเพื่อปลุกจิตสานึกเรื่อง
ยาเสพติดกับกาลังพล ครอบครัว และ
ประชาชน

๕.๑.๑.๑๕ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๓
หน่วยปฏิบัติ
๑. ศป.ปส.บน.๓

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัดอบรมเพื่อปลุกจิตสานึกเรื่อง
ยาเสพติดกับกาลังพล ครอบครัว และ
ประชาชน

๓๑
๕.๑.๑.๑๖ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๔
หน่วยปฏิบัติ
๑. ศป.ปส.บน.๔

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัดอบรมเพื่อปลุกจิตสานึกเรื่อง
ยาเสพติดกับกาลังพล ครอบครัว และ
ประชาชน

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

๕.๑.๑.๑๗ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๕
หน่วยปฏิบัติ
๑. ศป.ปส.บน.๕

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัดอบรมเพื่อปลุกจิตสานึกเรื่อง
ยาเสพติดกับกาลังพล ครอบครัว และ
ประชาชน

๕.๑.๑.๑๘ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๖
หน่วยปฏิบัติ
๑. ศป.ปส.บน.๖

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัดอบรมเพื่อปลุกจิตสานึกเรื่อง
ยาเสพติดกับกาลังพล ครอบครัว และ
ประชาชน

๕.๑.๑.๑๙ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๗
หน่วยปฏิบัติ
๑. ศป.ปส.บน.๗

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัดอบรมเพื่อปลุกจิตสานึกเรื่อง
ยาเสพติดกับกาลังพล ครอบครัว และ
ประชาชน

๕.๑.๑.๒๐ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๒๑
หน่วยปฏิบัติ
๑. ศป.ปส.บน.๒๑

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัดอบรมเพื่อปลุกจิตสานึกเรื่อง
ยาเสพติดกับกาลังพล ครอบครัว และ
ประชาชน

๓๒
๕.๑.๑.๒๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๒๓
หน่วยปฏิบัติ
๑. ศป.ปส.บน.๒๓

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัดอบรมเพื่อปลุกจิตสานึกเรื่อง
ยาเสพติดกับกาลังพล ครอบครัว และ
ประชาชน

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

๕.๑.๑.๒๒ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๔๑
หน่วยปฏิบัติ
๑. ศป.ปส.บน.๔๑

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัดอบรมเพื่อปลุกจิตสานึกเรื่อง
ยาเสพติดกับกาลังพล ครอบครัว และ
ประชาชน

๕.๑.๑.๒๓ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๔๖
หน่วยปฏิบัติ
๑. ศป.ปส.บน.๔๖
(ผยก.บก.บน.๔๖)

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัดอบรมเพื่อปลุกจิตสานึกเรื่อง
ยาเสพติดกับกาลังพล ครอบครัว

๕.๑.๑.๒๔ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๕๖
หน่วยปฏิบัติ
๑. แผนกยุทธการ บก.บน.๕๖

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัดอบรมเพื่อปลุกจิตสานึกเรื่อง
ยาเสพติดกับกาลังพล และครอบครัว
(ด้านการป้องกัน และประชาสัมพันธ์)

๕.๑.๑.๒๕ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: รร.การบิน
หน่วยปฏิบัติ
๑. แผนกกิจการพลเรือน
บก.รร.การบิน
๒. กองการศึกษา รร.การบิน
๓. กองพันทหารอากาศโยธิน
รร.การบิน

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัดอบรมเพื่อปลุกจิตสานึกเรื่อง
ยาเสพติดกับกาลังพล ครอบครัว และ
ประชาชน

๓๓
๕.๑.๑.๒๖ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: คปอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. ศป.ปส.คปอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัดอบรมเพื่อปลุกจิตสานึกเรื่อง
ยาเสพติดกับกาลังพล ครอบครัว และ
ประชาชน

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

๕.๑.๑.๒๗ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: อย.
หน่วยปฏิบัติ
๑. ศป.ปส.อย.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัดอบรมเพื่อปลุกจิตสานึกเรื่อง
ยาเสพติดกับกาลังพล ครอบครัว และ
ประชาชน

๕.๑.๑.๒๘ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: ชอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. ศป.ปส.ชอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัดอบรมเพื่อปลุกจิตสานึกเรื่อง
ยาเสพติดกับกาลังพล ครอบครัว และ
ประชาชน

๕.๑.๑.๒๙ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: สอ.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. ศป.ปส.สอ.ทอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัดอบรมเพื่อปลุกจิตสานึกเรื่อง
ยาเสพติดกับกาลังพล ครอบครัว และ
ประชาชน

๕.๑.๑.๓๐ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: สพ.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. ศป.ปส.สพ.ทอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัดอบรมเพื่อปลุกจิตสานึกเรื่อง
ยาเสพติดกับกาลังพล ครอบครัว และ
ประชาชน

๓๔
๕.๑.๑.๓๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: ชย.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. ศป.ปส.ชย.ทอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัดอบรมเพื่อปลุกจิตสานึกเรื่อง
ยาเสพติดกับกาลังพล ครอบครัว และ
ประชาชน

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

๕.๑.๑.๓๒ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: พธ.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. ศป.ปส.พธ.ทอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัดอบรมเพื่อปลุกจิตสานึกเรื่อง
ยาเสพติดกับกาลังพล ครอบครัว และ
ประชาชน

๕.๑.๑.๓๓ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: ขส.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. ศป.ปส.ขส.ทอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัดอบรมเพื่อปลุกจิตสานึกเรื่อง
ยาเสพติดกับกาลังพล ครอบครัว และ
ประชาชน

๕.๑.๑.๓๔ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: พอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. ศอ.ปส.พอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัดอบรมเพื่อปลุกจิตสานึกเรื่อง
ยาเสพติดกับกาลังพล ครอบครัว และ
ประชาชน

๕.๑.๑.๓๕ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: ยศ.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. ศป.ปส.ยศ.ทอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัดอบรมเพื่อปลุกจิตสานึกเรื่อง
ยาเสพติดกับกาลังพล ครอบครัว และ
ประชาชน

๓๕
๕.๑.๑.๓๖ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: รร.นนก.
หน่วยปฏิบัติ
๑. ศป.ปส.รร.นนก.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัดอบรมเพื่อปลุกจิตสานึกเรื่อง
ยาเสพติดกับกาลังพล ครอบครัว และ
ประชาชน

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวนคน
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๒๕
๒๕

จานวนคน
จานวนคน

๒๕
๒๕

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

๕.๑.๑.๓๗ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: กง.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. ศป.ปส.กง.ทอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- สุ่มตรวจสารเสพติดกาลังพล กง.ทอ.
- ปฏิญาณตนและสัญญาไม่ยุ่งเกี่ยวกับ
ยาเสพติด
- การจัดนิทรรศการให้ความรู้
- การเงินร่วมใจ ห่างไกลยาเสพติด

๕.๑.๑.๓๘ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: สก.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. ศป.ปส.สก.ทอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัดอบรมเพื่อปลุกจิตสานึกเรื่อง
ยาเสพติดกับกาลังพล ครอบครัว และ
ประชาชน

๕.๑.๑.๓๙ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: ศวอ.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. ศป.ปส.ศวอ.ทอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัดอบรมเพื่อปลุกจิตสานึกเรื่อง
ยาเสพติดกับกาลังพล ครอบครัว และ
ประชาชน

๕.๑.๑.๔๐ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: สตน.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. ศป.ปส.สตน.ทอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัดอบรมเพื่อปลุกจิตสานึกเรื่อง
ยาเสพติดกับกาลังพล ครอบครัว และ
ประชาชน

๓๖
๕.๑.๑.๔๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: สน.ผบ.ดม.
หน่วยปฏิบัติ
๑. ศป.ปส.สน.ผบ.ดม.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัดอบรมเพื่อปลุกจิตสานึกเรื่อง
ยาเสพติดกับกาลังพล ครอบครัว และ
ประชาชน

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

๕.๑.๑.๔๒ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: สวบ.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. ศป.ปส.สวบ.ทอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัดอบรมเพื่อปลุกจิตสานึกเรื่อง
ยาเสพติดกับกาลังพล ครอบครัว และ
ประชาชน

๕.๑.๑.๔๓ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: ศซบ.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. ศป.ปส.ศซบ.ทอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัดอบรมเพื่อปลุกจิตสานึกเรื่อง
ยาเสพติดกับกาลังพล ครอบครัว และ
ประชาชน

๕.๒ โครงการย่อยที่ ๒ การอานวยการและประเมินผลการป้องกันยาเสพติดของ ทอ.
๕.๒.๑ กิจกรรมย่อยที่ ๑ การอานวยการและประเมินผลการป้องกันยาเสพติดของ ทอ. (๙)
๕.๒.๑.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: ยก.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
ชื่อกิจกรรมหลัก
๑. กองปฏิบัตกิ ิจพิเศษ สยฝ.ยก.ทอ. - การตรวจเยี่ยม ให้คาแนะนาให้เป็นไป
ตามนโยบายรัฐบาล

หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
จานวนครั้ง
๑๐๐
ที่ตรวจเยี่ยม

๕.๒.๑.๒ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: กร.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. กองนโยบายและแผน
สนผ.กร.ทอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การตรวจเยี่ยม ให้คาแนะนาให้เป็นไป
ตามนโยบายรัฐบาล

หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
จานวนครั้ง
๑๐๐
ที่ตรวจเยี่ยม

โครงการปราบปรามยาเสพติด
๑. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
โครงการปราบปรามยาเสพติด เป็นโครงการที่ ทอ.ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการ
ป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด ที่เป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ การ
ช่วยเหลือประชาชน และการแก้ไขปัญหาสังคม โดยเป้าหมายของ ทอ.การพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล
เพื่อให้ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เป้าหมาย มีความปลอดภัยจากสาธารณภัย คุณภาพชีวิตมีแนวโน้มดีขึ้น
รวมทั้งการระบาดของยาเสพติด
๒. วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
๒.๑ วัตถุประสงค์: เพื่อแสวงหา ขยายเครือข่าย และพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาคีในด้าน
ข้อมูลข่าวสาร และการข่าวเชิงลึก เพื่อปราบปรามและสกัดกั้นการลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านทางอากาศยาน
๒.๒ กิจกรรมที่ ๑: การปราบปรามยาเสพติด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นที่ในการดาเนินการปราบปรามและสกัดกั้นยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบของ ทอ. .
ค่าเป้าหมาย (หน่วยนับ): ๑๔ พื้นที่
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร: ๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓. หน่วยรับผิดชอบโครงการและกิจกรรมตามโครงการ
๓.๑ หน่วยรับผิดชอบโครงการ: ยก.ทอ.
๓.๒ หน่วยรับผิด ชอบกิจ กรรมที่ ๑ ตามโครงการ: บน.๑, บน.๒, บน.๓, บน.๔, บน.๕, บน.๗, บน.๒๑,
บน.๒๓, บน.๔๑, บน.๔๖, บน.๕๖, รร.การบิน และ สน.ผบ.ดม.
๔. โครงสร้างโครงการ
แผนงานบูรณาการ ป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
โครงการ ปราบปรามยาเสพติด
กิจกรรมที่ ๑ การปราบปรามยาเสพติด
โครงการย่อยที่ ๑ การปราบปรามยาเสพติด พื้นที่เป้าหมายที่ ๑ ของ ทอ.
กิจกรรมย่อยที่ ๑ การปราบป รามยาเสพ ติ ด พื้ น ที่ เป้ าหมายที่ ๑ ของ ทอ .
(พื้นที่ส่วนกลาง)

ภาพที่ ๑๐ โครงสร้างโครงการ ปราบปรามยาเสพติด
กิจกรรมที่ ๑ โครงการย่อยที่ ๑ และ ๒

๓๘

๓๙
๕. กิจกรรมที่ ๑ การปราบปรามยาเสพติด
๕.๑ โครงการย่อยที่ ๑ การปราบปรามยาเสพติด พื้นทีเ่ ป้าหมายที่ ๑ ของ ทอ.
๕.๑.๑ กิจกรรมย่อยที่ ๑ การปราบปรามยาเสพติด พืน้ ที่เป้าหมายที่ ๑ ของ ทอ. (พื้นที่ส่วนกลาง) (๑๐)
๕.๑.๑.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: สน.ผบ.ดม.
หน่วยปฏิบัติ
ชื่อกิจกรรมหลัก
๑. กองปฏิบัติการข่าว สนข.ขว.ทอ. - การปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่
๒. กองปฏิบัติกิจพิเศษ สยฝ.ยก.ทอ. ความรับผิดชอบ (พื้นที่ จ.กรุงเทพฯ)๗
๓. กรมปฏิบัติการพิเศษ อย.
๔. กองบริการ ชอ.
๕. กรม สห.ทอ.สน.ผบ.ดม.
(สานักงานปราบปรามและการข่าว
ศตส.ทอ.)

หน่วยนับ
พื้นที่

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๕.๒ โครงการย่อยที่ ๒ การปราบปรามยาเสพติด พื้นที่เป้าหมายที่ ๒ ของ ทอ.
๕.๒.๑ กิจกรรมย่อยที่ ๑ การปราบปรามยาเสพติด พื้นที่เป้าหมายที่ ๒ ของ ทอ. (พื้นที่ส่วนภูมิภาค) (๑๑)
๕.๒.๑.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๑
หน่วยปฏิบัติ
๑. กองร้อยทหารสารวัตร บน.๑

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่
ความรับผิดชอบ (พื้นที่ จ.นครราชสีมา)

หน่วยนับ
พื้นที่

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
พื้นที่

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
พื้นที่

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

๕.๒.๑.๒ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๒
หน่วยปฏิบัติ
๑. กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๒

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่
ความรับผิดชอบ (พื้นที่ จ.ลพบุรี)

๕.๒.๑.๓ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๓
หน่วยปฏิบัติ
๑. แผนกการข่าว บก.บน.๓
๒. กองร้อยทหารสารวัตร บน.๓
๓. กองพันทหารอากาศโยธิน บน.๓

๗

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่
ความรับผิดชอบ (พื้นที่ จ.สระแก้ว)

ให้หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อยรายงานเฉพาะผลการดาเนินงานของตัวชี้วัดกิจกรรมหลัก แต่ไม่ต้องจัดทาต้นทุนต่อหน่วยกิ จกรรมหลัก โดย สปช.ทอ.จะเป็น
หน่วยรับผิดชอบดาเนินการให้

๔๐
๕.๒.๑.๔ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๔
หน่วยปฏิบัติ
๑. กองร้อยทหารสารวัตร บน.๔

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่
ความรับผิดชอบ (พื้นที่ จ.นครสวรรค์)

หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
จานวนพื้นที่
๑๐๐

๕.๒.๑.๕ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๕
หน่วยปฏิบัติ
๑. ศป.ปส.บน.๕

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่
ความรับผิดชอบ (พื้นที่ จ.ประจวบฯ)

หน่วยนับ
พื้นที่

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
พื้นที่

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
พื้นที่

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
พื้นที่

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

๕.๒.๑.๖ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๗
หน่วยปฏิบัติ
๑. แผนกการข่าว บน.๗
๒. กองร้อยทหารสารวัตร บน.๗
๓. กองพันทหารอากาศโยธิน
บน.๗

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่
ความรับผิดชอบ (พื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี)

๕.๒.๑.๗ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๒๑
หน่วยปฏิบัติ
๑. แผนกยุทธการ บก.บน.๒๑

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่
ความรับผิดชอบ (พื้นที่ จ.อุบลราชธานี)

๕.๒.๑.๘ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๒๓
หน่วยปฏิบัติ
๑. แผนกการข่าว บน.๒๓
๒. กองร้อยทหารสารวัตร บน.๒๓
๓. กองพันทหารอากาศโยธิน
บน.๒๓

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่
ความรับผิดชอบ (พื้นที่ จ.อุดรธานี)

๔๑
๕.๒.๑.๙ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๔๑
หน่วยปฏิบัติ
๑. กองพันทหารอากาศโยธิน
บน.๔๑
๒. กองร้อยทหารสารวัตร บน.๔๑
๓. แผนกการข่าว บน.๔๑

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่
ความรับผิดชอบ (พื้นที่ จ.เชียงใหม่)

หน่วยนับ
พื้นที่

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
พื้นที่

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
พื้นที่

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
พื้นที่

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

๕.๒.๑.๑๐ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๔๖
หน่วยปฏิบัติ
ชื่อกิจกรรมหลัก
๑. ผขว.บก.บน.๔๖ และร้อย.ทสห. - การปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่
บน.๔๖
ความรับผิดชอบ (พื้นที่ จ.พิษณุโลก)
๕.๒.๑.๑๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๕๖
หน่วยปฏิบัติ
๑. แผนกการข่าว บก.บน.๕๖
๒. กองร้อยทหารสารวัตร บน.๕๖
๓. กองพันทหารอากาศโยธิน
บน.๕๖

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่
ความรับผิดชอบ (พื้นทีร่ ับผิดชอบ
บน.๕๖)

๕.๒.๑.๑๒ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: รร.การบิน
หน่วยปฏิบัติ
๑. กองร้อยทหารสารวัตร
รร.การบิน

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่
ความรับผิดชอบ (พื้นที่ จ.นครปฐม)

โครงการบาบัด รักษา ผูต้ ิดยาเสพติด
๑. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
โครงการบาบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด เป็นโครงการที่ ทอ.ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการ
ป้องกั น ปราบปราม และบ าบัดรั ก ษาผู้ติ ดยาเสพติด ที่ เ ป็นไปตามประเด็น ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาประเทศ
การช่วยเหลือประชาชน และการแก้ไขปัญหาสังคม โดยเป้าหมายของ ทอ.การพัฒนาประเทศตามนโยบายของ
รัฐบาล เพื่อให้ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เป้าหมาย มีความปลอดภัยจากสาธารณภัย คุณภาพชีวิตมีแนวโน้ม
ดีขึ้น รวมทั้งการระบาดของยาเสพติด
๒. วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
๒.๑ วัตถุประสงค์: เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านการพัฒนาทางเลือก และเผยแพร่แนวทางในการบาบัด
ที่เกิดขึ้นจากการผลักดันและส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
๒.๒ กิจกรรมที่ ๑: การบาบัด รักษา ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จานวนผูเ้ ข้ารับตรวจ/บาบัดฟื้นฟู
ค่าเป้าหมาย (หน่วยนับ): ๒,๗๐๐ คน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร: ๒,๗๐๐,๐๐๐ บาท
๓. หน่วยรับผิดชอบโครงการและกิจกรรมตามโครงการ
๓.๑ หน่วยรับผิดชอบโครงการ: ยก.ทอ.
๓.๒ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมที่ ๑ ตามโครงการ: ยก.ทอ. และ พอ.
๔. โครงสร้างโครงการ
แผนงานบูรณาการ ป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
โครงการ บาบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด
กิจกรรมที่ ๑ การบาบัด รักษา และฟื้นฟู ผู้ติดยาเสพติด
โครงการย่อยที่ ๑ การบาบัด รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของ ทอ.
กิจกรรมย่อยที่ ๑ การบาบัด รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของ ทอ.
กิจกรรมย่อยที่ ๒ การพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ทอ.
โครงการย่อยที่ ๒ การพัฒนาบุคลากรด้านการบาบัด รักษา และฟื้นฟู
กิจกรรมย่อยที่ ๑ การพัฒนาบุคลากรด้านการบาบัด รักษา และฟื้นฟู

ภาพที่ ๑๑ โครงสร้างโครงการ บาบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด
กิจกรรมที่ ๑ โครงการย่อยที่ ๑ และ ๒

๔๓

๔๔
๕. กิจกรรมที่ ๑ การบาบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
๕.๑ โครงการย่อยที่ ๑ การบาบัด รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของ ทอ.
๕.๑.๑ กิจกรรมย่อยที่ ๑ การบาบัด รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของ ทอ. (๑๒)
๕.๑.๑.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: พอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. รพ.กองบิน บน.๑
๒. รพ.กองบิน บน.๒
๓. รพ.กองบิน บน.๔
๔. รพ.กองบิน บน.๕
๕. รพ.กองบิน บน.๗
๖. รพ.กองบิน บน.๒๑
๗. รพ.กองบิน บน.๒๓
๘. รพ.กองบิน บน.๔๑
๙. รพ.กองบิน บน.๔๖
๑๐. รพ.กองบิน บน.๕๖
๑๑. กวป.พอ.
๑๒. กวก.พอ.
๑๓. รพ.จันทรุเบกษา พอ.
๑๔. รร.การบิน

ชื่อกิจกรรมหลัก
หน่วยนับ
สัดส่วนต้นทุน
- การจาแนก/คัดกรอง และการตรวจ
จานวนครั้ง
๔๑.๘๙
สารเสพติด
- การบาบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
จานวนคน
๒๓.๘๑
ของทหารกองประจาการ
- การตรวจเยี่ยมและให้คาแนะนาวิชาการ
จานวนศูนย์
๒.๖๗
ด้านการบาบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้
ฟื้นฟูฯ
ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูและ
สถานพยาบาล ทอ.
- การตรวจติดตามและให้คาแนะนา
จานวน
๒.๖๗
วิชาการด้านการบาบัดรักษา และฟื้นฟู
สถานพยาบาล
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟู
ทอ.
และสถานพยาบาล ทอ.
- การประเมินและพัฒนาศูนย์ฟื้นฟู
จานวนศูนย์
๘.๐๒
สมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ทอ.
ฟื้นฟูฯ

๕.๑.๒ กิจกรรมย่อยที่ ๒ การพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองทัพอากาศ (๑๓)
๕.๑.๒.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: ยก.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. รพ.กองบิน

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การปรับปรุงศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติด กองทัพอากาศ

หน่วยนับ
จานวนศูนย์

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

๕.๒ โครงการย่อยที่ ๒ การพัฒนาบุคลากรด้านการบาบัด รักษา และฟื้นฟู
๕.๒.๑ กิจกรรมย่อยที่ ๑ การพัฒนาบุคลากรด้านการบาบัด รักษา และฟื้นฟู (๑๔)
๕.๒.๑.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: พอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. กวก.พอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการ
บาบัด รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยา
เสพติด

หน่วยนับ
จานวน
วัน - คน

สัดส่วนต้นทุน
๒๐.๙๔

โครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน
๑. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
โครงการพั ฒนาศักยภาพด้านการพั ฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน เป็นโครงการที่ ทอ.ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัย
คุกคามทุกมิติ ที่เป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือประชาชน และการแก้ไขปัญหา
สังคม โดยเป้าหมายของ ทอ.การพัฒนาประเทศตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้ประชาชน/กลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
เป้าหมาย มีความปลอดภัยจากสาธารณภัย คุณภาพชีวิตมีแนวโน้มดีขึ้น รวมทั้งการระบาดของยาเสพติด
๒. วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
๒.๑ วัตถุประสงค์: เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ การช่ วยเหลือประชาชน ทั้งโครงสร้างพื้นฐาน และ
การแก้ไขปัญหาสังคม
๒.๒ กิจกรรมที่ ๑: การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ: ความสาเร็จในการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติ ไม่น้อยกว่า
ค่าเป้าหมาย (หน่วยนับ): ร้อยละ ๘๐
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร: ๘,๘๐๙,๒๐๐ บาท
๒.๓ กิจกรรมที่ ๒: การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: พื้นที่เป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน ไม่น้อยกว่า
ค่าเป้าหมาย (หน่วยนับ): ๑๒ พื้นที่
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร: ๓๒,๒๓๘,๖๐๐ บาท
๒.๔ กิจกรรมที่ ๓: การพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จานวนแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่กองทัพอากาศได้รับการพัฒนา ไม่น้อยกว่า
ค่าเป้าหมาย (หน่วยนับ): ๔ แห่ง
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร: ๒๘,๘๔๐,๖๐๐ บาท
๓. หน่วยรับผิดชอบโครงการและกิจกรรมตามโครงการ
๓.๑ หน่วยรับผิดชอบโครงการ: กร.ทอ.
๓.๒ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมที่ ๑ ตามโครงการ: กร.ทอ.
๓.๓ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมที่ ๒ ตามโครงการ: บน.๑, บน.๒, บน.๓, บน.๔, บน.๕, บน.๗, บน.๒๑, บน.๒๓,
บน.๔๑, บน.๔๖, บน.๕๖, รร.การบิน, กร.ทอ., กบ.ทอ. และ ศวอ.ทอ.
๓.๔ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมที่ ๓ ตามโครงการ: สบ.ทอ., บน.๕, บน.๔๖ และ รร.การบิน

๔๖
๔. โครงสร้างโครงการ
แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ
โครงการ พัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน
กิจกรรมที่ ๑ การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ
โครงการย่อยที่ ๑ การให้คาแนะนาการช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ
กิจกรรมย่อยที่ ๑ การให้คาแนะนาการช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัย
พิบัติกับกองบินต่างจังหวัด
โครงการย่อยที่ ๒ การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ
กิจกรรมย่อยที่ ๑ การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและ
ภัยพิบัติของ ทอ.
กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน
โครงการย่อยที่ ๑ การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน พื้นที่เป้าหมายที่ ๑ ของ ทอ.
กิจกรรมย่อยที่ ๑ การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน พื้นที่เป้าหมายที่ ๑ ของ ทอ.
(พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
โครงการย่อยที่ ๒ การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน พื้นที่เป้าหมายที่ ๒ ของ ทอ.
กิจกรรมย่อยที่ ๑ การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน พื้นที่เป้าหมายที่ ๒ ของ ทอ.
(พื้นที่ภาคกลางและภาคใต้)
กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร
โครงการย่อยที่ ๑ การพัฒนาการท่องเที่ยว พื้นที่เป้าหมายที่ ๑ ของ ทอ.
กิจกรรมย่อยที่ ๑ การพัฒนาการท่องเที่ยว พื้นที่เป้าหมายที่ ๑ ของ ทอ.
(พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
โครงการย่อยที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยว พื้นที่เป้าหมายที่ ๒ ของ ทอ.
กิจกรรมย่อยที่ ๑ การพัฒนาการท่องเที่ยว พื้นที่เป้าหมายที่ ๒ ของ ทอ.
(พื้นที่ภาคกลางและภาคใต้)

ภาพที่ ๑๒ โครงสร้างโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน
กิจกรรมที่ ๑ โครงการย่อยที่ ๑ และ ๒

๔๗

ภาพที่ ๑๓ โครงสร้างโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน
กิจกรรมที่ ๒ โครงการย่อยที่ ๑ และ ๒

๔๘

ภาพที่ ๑๔ โครงสร้างโครงการพัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน
กิจกรรมที่ ๓ โครงการย่อยที่ ๑ และ ๒

๔๙

๕๐
๕. กิจกรรมที่ ๑ การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ
๕.๑ โครงการย่อยที่ ๑ การให้คาแนะนาการช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ
๕.๑.๑ กิจกรรมย่อยที่ ๑ การให้คาแนะนาการช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติกับ
กองบินต่างจังหวัด (๑๕)
๕.๑.๑.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: กร.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. กองบรรเทาสาธารณภัย
สนผ.กร.ทอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การเดินทางให้คาแนะนาการช่วยเหลือ
ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ
กับกองบินต่างจังหวัด

หน่วยนับ
จานวน
หน่วย

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

๕.๒ โครงการย่อยที่ ๒ การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ
๕.๒.๑ กิจ กรรมย่อยที่ ๑ การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือป้องกั นบรรเทาสาธารณภัยและ
ภัยพิบัตขิ อง ทอ. (๑๖)
๕.๒.๑.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: กร.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

๘

พธ.ทอ.
ชย.ทอ.
ขส.ทอ.
สอ.ทอ.
ชอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
- การสนับสนุนการปฏิบัติงานร่วมกับ
จานวนครั้ง
๑๐๐
หน่วยงานหลักในการช่วยเหลือประชาชน
๑๐๐
๘
ที่ประสบภัยพิบัติ
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

ให้หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อยรายงานเฉพาะผลการดาเนินงานของตัวชี้วัดกิจกรรมหลัก แต่ไม่ต้องจัดทาต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก โดย สปช.ทอ.
จะเป็นหน่วยรับผิดชอบดาเนินการให้

๕๑
๖. กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน
๖.๑ โครงการย่อยที่ ๑ การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน พื้นที่เป้าหมายที่ ๑ ของ ทอ.
๖.๑.๑ กิจกรรมย่อยที่ ๑ การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน พื้นที่เป้าหมายที่ ๑ ของ ทอ.
(พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) (๑๗)
๖.๑.๑.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๑
หน่วยปฏิบัติ
๑. แผนกกิจการพลเรือน บน.๑

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและช่วยเหลือ
ประชาชน (ด้านสภาพแวดล้อม)

หน่วยนับ
พื้นที่

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
พื้นที่

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
พื้นที่

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
พื้นที่

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
พื้นที่

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

๖.๑.๑.๒ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๔
หน่วยปฏิบัติ
๑. แผนกกิจการพลเรือน บน.๔

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและช่วยเหลือ
ประชาชน (ด้านสภาพแวดล้อม)

๖.๑.๑.๓ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๒๑
หน่วยปฏิบัติ
๑. แผนกกิจการพลเรือน บน.๒๑

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและช่วยเหลือ
ประชาชน (ด้านสภาพแวดล้อม)

๖.๑.๑.๔ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๒๓
หน่วยปฏิบัติ
๑. แผนกกิจการพลเรือน บน.๒๓

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและช่วยเหลือ
ประชาชน

๖.๑.๑.๕ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๔๑
หน่วยปฏิบัติ
๑. แผนกกิจการพลเรือน บน.๔๑

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและช่วยเหลือ
ประชาชน (ด้านสภาพแวดล้อม)

๕๒
๖.๑.๑.๖ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๔๖
หน่วยปฏิบัติ
๑. ผกร.บก.บน.๔๖

ชื่อกิจกรรมหลัก

หน่วยนับ

สัดส่วนต้นทุน

- การปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและช่วยเหลือ
ประชาชน (ด้านสภาพแวดล้อม)

พื้นที่

๑๐๐

๖.๒ โครงการย่อยที่ ๒ การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน พื้นที่เป้าหมายที่ ๒ ของ ทอ.
๖.๒.๑ กิจกรรมย่อยที่ ๑ การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน พื้นที่เป้าหมายที่ ๒ ของ ทอ.
(พื้นที่ภาคกลางและภาคใต้) (๑๘)
๖.๒.๑.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๒
หน่วยปฏิบัติ
๑. แผนกกิจการพลเรือน บน.๒

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและช่วยเหลือ
ประชาชน (ด้านสภาพแวดล้อม)

หน่วยนับ
พื้นที่

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
พื้นที่

สัดส่วนต้นทุน
๕๐

พื้นที่

๕๐

หน่วยนับ
พื้นที่

สัดส่วนต้นทุน
๕๐

พื้นที่

๕๐

๖.๒.๑.๒ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๓
หน่วยปฏิบัติ
๑. แผนกกิจการพลเรือน บน.๓

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและช่วยเหลือ
ประชาชน (ด้านสภาพแวดล้อม)
- โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงเฉลิมพระเกียรติ (การจัดตั้งศูนย์
เรียนรู้)

๖.๒.๑.๒ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๕
หน่วยปฏิบัติ
๑. แผนกกิจการพลเรือน บน.๕

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและช่วยเหลือ
ประชาชน (ด้านสภาพแวดล้อม)
- โครงการศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงเฉลิมพระเกียรติ (การจัดตั้งศูนย์
เรียนรู้)

๕๓
๖.๒.๑.๓ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๗
หน่วยปฏิบัติ
๑. แผนกกิจการพลเรือน บน.๗

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและช่วยเหลือ
ประชาชน (ด้านสภาพแวดล้อม)

หน่วยนับ
พื้นที่

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
พื้นที่

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
พื้นที่

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
พื้นที่

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
พื้นที่

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๖.๒.๑.๔ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๕๖
หน่วยปฏิบัติ
๑. แผนกกิจการพลเรือน
บก.บน.๕๖

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและช่วยเหลือ
ประชาชน (ด้านสภาพแวดล้อม)

๖.๒.๑.๕ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: รร.การบิน
หน่วยปฏิบัติ
๑. แผนกกิจการพลเรือน
บก.รร.การบิน

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและช่วยเหลือ
ประชาชน ของมิตรประชา ทอ.
(ด้านสภาพแวดล้อม)

๖.๒.๑.๖ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: กร.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. กองกิจการพลเรือน
สกป.กร.ทอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและช่วยเหลือ
ประชาชน

๖.๒.๑.๗ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: กบ.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

๙

กร.ทอ.
ชอ.
ชย.ทอ.
ขส.ทอ.
ศวอ.ทอ.
กบ.ทอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและช่วยเหลือ
ประชาชน (พลังงานทดแทน)๙

ให้หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อยรายงานเฉพาะผลการดาเนินงานของตัวชี้วัดกิจกรรมหลัก แต่ไม่ต้องจัดทาต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก โดย สปช.ทอ.
จะเป็นหน่วยรับผิดชอบดาเนินการให้

๕๔
๖.๒.๑.๘ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: ศวอ.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. กวศ.ศวอ.ทอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและช่วยเหลือ
ประชาชน (ด้านการเรียนรู้พลังงาน
ทดแทน)๑๐

หน่วยนับ
งาน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
งาน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

๖.๒.๑.๙ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: ศวอ.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๒. กวศ.ศวอ.ทอ.

๑๐

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและช่วยเหลือ
ประชาชน (การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้)๑๑

ให้ หน่วยรับผิ ดชอบกิจ กรรมย่อ ยรายงานเฉพาะผลการดาเนินงานของตั วชี้วั ดกิจกรรมหลัก แต่ ไม่ต้องจั ดทาต้นทุ นต่อหน่วยกิจกรรมหลัก โดย
สปช.ทอ.จะเป็นหน่วยรับผิดชอบดาเนินการให้
๑๑
ให้หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อยรายงานเฉพาะผลการดาเนินงานของตัวชี้วัดกิจกรรมหลัก แต่ไม่ต้องจัดทาต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก โดย
สปช.ทอ.จะเป็นหน่วยรับผิดชอบดาเนินการให้

๕๕
๗. กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร
๗.๑ โครงการย่อยที่ ๑ การพัฒนาการท่องเที่ยว พื้นที่เป้าหมายที่ ๑ ของ ทอ.
๗.๑.๑ กิจกรรมย่อยที่ ๑ การพัฒนาการท่องเที่ยว พื้นที่เป้าหมายที่ ๑ ของ ทอ.
(พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) (๑๙)
๗.๑.๑.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๔๖
หน่วยปฏิบัติ
๑. ผกร.บก.บน.๔๖

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การพัฒนา ฟื้นฟู แหล่งท่องเที่ยว
ในความรับผิดชอบของ บน.๔๖

หน่วยนับ
แห่ง

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

๗.๒ โครงการย่อยที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยว พื้นที่เป้าหมายที่ ๒ ของ ทอ.
๗.๒.๑ กิจกรรมย่อยที่ ๑ การพัฒนาการท่องเที่ยว พื้นที่เป้าหมายที่ ๒ ของ ทอ.
(พื้นที่ภาคกลางและภาคใต้) (๒๐)
๗.๒.๑.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: สบ.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. สบ.ทอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การพัฒนาพื้นที่พพิ ิธภัณฑ์ของ ทอ.

หน่วยนับ
แห่ง

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
แห่ง

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
แห่ง

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

๗.๒.๑.๒ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๕
หน่วยปฏิบัติ
๑. แผนกกิจการพลเรือน บน.๕

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การพัฒนา ฟื้นฟู แหล่งท่องเที่ยว
ในความรับผิดชอบของ บน.๕

๗.๒.๑.๓ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: รร.การบิน
หน่วยปฏิบัติ
๑. แผนกกิจการพลเรือน
บก.รร.การบิน

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การพัฒนา ฟื้นฟู แหล่งท่องเที่ยว
ในความรับผิดชอบของ รร.การบิน

โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ
๑. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
โครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ ทอ.ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์
พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุก คามทุกมิ ติ ที่เป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์
การเสริม สร้างสมรรถนะและความพร้อมในการป้องกั นประเทศ โดยเป้าหมายของ ทอ.คือ กองทั พอากาศมี
สมรรถนะและความพร้อม สามารถผนึกกาลังร่วมกับเหล่าทัพอื่นในการป้องกันประเทศ ให้มีความมั่นคงปลอดภัย
จากภัยคุกคามทุกรูปแบบ
๒. วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
๒.๑ วัตถุประสงค์: เพื่อเสริมสร้างความสามารถทางยุทโธปกรณ์ให้มีความทันสมัย และการบารุงรักษา
๒.๒ กิจกรรมที่ ๑: การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การดาเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถเป็นไปตามแผน ไม่น้อยกว่า
ค่าเป้าหมาย (หน่วยนับ): ร้อยละ ๘๕
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร: ๑๘,๖๒๒,๓๗๐,๑๐๐ บาท
๓. หน่วยรับผิดชอบโครงการและกิจกรรมตามโครงการ
๓.๑ หน่วยรับผิดชอบโครงการ: ยก.ทอ., กบ.ทอ. และ กพ.ทอ.
๓.๒ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมที่ ๑ ตามโครงการ: ยก.ทอ., กบ.ทอ. และ กพ.ทอ.
๔. โครงสร้างโครงการ
แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และความพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ
โครงการ พัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ
กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ
โครงการย่อยที่ ๑ การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ
กิจกรรมย่อยที่ ๑ ผู้ปฏิบัติ/หน่วยปฏิบัติ (Shooter)
กิจกรรมย่อยที่ ๒ ระบบการตรวจจับ (Sensor)
กิจกรรมย่อยที่ ๓ ระบบบัญชาการและควบคุม (Command & Control)
กิจกรรมย่อยที่ ๔ มิติไซเบอร์ (Cyber Domain)
กิจกรรมย่อยที่ ๕ มิติอวกาศ (Space Domain)
กิจกรรมย่อยที่ ๖ ระบบเครือข่าย (Network)
กิจกรรมย่อยที่ ๗ บุคลากรและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Human and Behavior)
กิจกรรมย่อยที่ ๘ การสนับสนุนและบริการ (Support and Service)

ภาพที่ ๑๕ โครงสร้างโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ
กิจกรรมที่ ๑ โครงการย่อยที่ ๑

๕๗

ภาพที่ ๑๖ โครงสร้างโครงการพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ
กิจกรรมที่ ๑ โครงการย่อยที่ ๑

๕๘

๕๙
๕. กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ
๕.๑ โครงการย่อยที่ ๑ การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ
๕.๑.๑ กิจกรรมย่อยที่ ๑ ผู้ปฏิบัติ/หน่วยปฏิบัติ (Shooter) (๒๑)
๕.๑.๑.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: ยก.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

ยก.ทอ.
กบ.ทอ.
ชอ.
สอ.ทอ.
สพ.ทอ.
ชย.ทอ.

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ยก.ทอ.
กบ.ทอ.
ชอ.
สอ.ทอ
สพ.ทอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- โครงการจัดหาเครื่องบินโจมตีเบา

หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
ร้อยละ
๑๐๐
ความสาเร็จ
๑๐๐
โครงการ
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

- โครงการจัดหาเครื่องบินฝึกนักบินขับไล่ ร้อยละ
ขั้นต้น (ระยะที่ ๔)
ความสาเร็จ
โครงการ

๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๕.๑.๑.๒ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: อย.
หน่วยปฏิบัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ยก.ทอ.
อย.
กบ.ทอ.
สพ.ทอ.
สอ.ทอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- โครงการพัฒนาการป้องกันฐานที่ตั้ง
ทางทหารของกองทัพอากาศ

หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
ร้อยละ
๑๐๐
ความสาเร็จ
๑๐๐
โครงการ
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๕.๑.๒ กิจกรรมย่อยที่ ๒ ระบบการตรวจจับ (Sensor) (๒๒)
๕.๑.๒.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: ยก.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ยก.ทอ.
กบ.ทอ.
ชอ.
สอ.ทอ.
สพ.ทอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- โครงการผลิตอากาศยานไร้นกั บินของ
กองทัพอากาศ

หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
ร้อยละ
๑๐๐
ความสาเร็จ
๑๐๐
โครงการ
๑๐๐
๑๐๐
๑๐๐

๖๐
๕.๑.๓ กิจกรรมย่อยที่ ๓ ระบบบัญชาการและควบคุม (Command & Control) (๒๓)
๕.๑.๓.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: คปอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑.
๒.
๓.
๔.

คปอ.
ยก.ทอ.
กบ.ทอ.
สอ.ทอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ
ป้องกันทางอากาศ ระยะที่ ๖
(MLU RADAR 3 Sites)

หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
ร้อยละ
๑๐๐
ความสาเร็จ
๑๐๐
โครงการ
๑๐๐
๑๐๐

๕.๑.๔ กิจกรรมย่อยที่ ๔ ด้านไซเบอร์ (Cyber Domain) (๒๔)
๕.๑.๔.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: ยก.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. ยก.ทอ.
๒. ทสส.ทอ.
๓. สอ.ทอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
- โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ ร้อยละ
๑๐๐
สารสนเทศของกองทัพอากาศ
ความสาเร็จ
๑๐๐
โครงการ
๑๐๐

๕.๑.๕ กิจกรรมย่อยที่ ๕ ด้านอวกาศ (Space Domain) (๒๕)
๕.๑.๕.๒ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: ยก.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑.
๒.
๓.
๔.

ยก.ทอ.
กบ.ทอ.
สอ.ทอ.
ศปอว.ทอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- โครงการพัฒนาการปฏิบัติการในห้วง
อวกาศ

หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
ร้อยละ
๑๐๐
ความสาเร็จ
๑๐๐
โครงการ
๑๐๐
๑๐๐

๕.๑.๖ กิจกรรมย่อยที่ ๖ ระบบเครือข่าย (Network) (๒๖)
๕.๑.๖.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: สอ.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. ยก.ทอ.
๒. สอ.ทอ.
๓. คปอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- โครงการจัดหาทดแทนวิทยุพื้นดินอากาศ

หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
ร้อยละ
๑๐๐
ความสาเร็จ
๑๐๐
โครงการ
๑๐๐

๖๑
๕.๑.๗ กิจกรรมย่อยที่ ๗ บุคลากรและพฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน (Human and Behavior) (๒๗)
๕.๑.๗.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: ขว.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑.
๒.
๓.
๔.

ขว.ทอ.
ยก.ทอ.
กบ.ทอ.
สอ.ทอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- โครงการดารงขีดความสามารถระบบ
รักษาความปลอดภัยพื้นที่กองทัพอากาศ

หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
ร้อยละ
๑๐๐
ความสาเร็จ
๑๐๐
โครงการ
๑๐๐
๑๐๐

๕.๑.๘ กิจกรรมย่อยที่ ๘ การสนับสนุนและบริการ (Support and Service) (๒๘)
๕.๑.๘.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: พอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. ยก.ทอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- โครงการปรับปรุงขีดความสามารถการ
ปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือ
ประชาชน

หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
ร้อยละ
๑๐๐
ความสาเร็จ
โครงการ

โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร
๑. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
โครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร เป็นโครงการที่ ทอ.ได้รับการจัดสรร
งบประมาณภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่เป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์
การรัก ษาผลประโยชน์แห่ง ชาติ โดยเป้าหมาย ของ ทอ.คือ การรัก ษาผลประโยชน์แห่ง ชาติ และการรัก ษา
ผลประโยชน์ของประเทศไทยในต่างแดน
๒. วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
๒.๑ วัตถุประสงค์: เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีด้านความมั่นคงกับประเทศเพือ่ นบ้าน และมิตรประเทศ
๒.๒ กิจกรรมที่ ๑: การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การดาเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนการเยี่ยมเยือน แลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างกัน ไม่น้อยกว่า
ค่าเป้าหมาย (หน่วยนับ): ๘ ครั้ง
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร: ๗,๑๒๔,๐๐๐ บาท
๒.๓ กิจกรรมที่ ๒: การดาเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: การประชุมคณะทางานร่วม ทอ.กับ ทอ.อาเซียน
ค่าเป้าหมาย (หน่วยนับ): ๗ ครั้ง
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร: ๑๖,๔๐๐,๐๐๐ บาท
๓. หน่วยรับผิดชอบโครงการและกิจกรรมตามโครงการ
๓.๑ หน่วยรับผิดชอบโครงการ: ยก.ทอ.
๓.๒ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมที่ ๑ ตามโครงการ: ยก.ทอ.
๓.๓ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมที่ ๒ ตามโครงการ: ขว.ทอ.
๔. โครงสร้างโครงการ
แผนงานยุทธศาสตร์ ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านความมั่นคง
โครงการ พัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร
กิจกรรมที่ ๑ การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ
โครงการย่อยที่ ๑ การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ
กิจกรรมย่อยที่ ๑ การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ
กิจกรรมที่ ๒ การดาเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน
โครงการย่อยที่ ๑ การดาเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน
กิจกรรมย่อยที่ ๑ การดาเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน

ภาพที่ ๑๗ โครงสร้างโครงการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือทางทหาร
กิจกรรมที่ ๑ โครงการย่อยที่ ๑ และกิจกรรมที่ ๒ โครงการย่อยที่ ๑

๖๓

๖๔
๕. กิจกรรมที่ ๑ การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ
๕.๑ โครงการย่อยที่ ๑ การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ
๕.๑.๑ กิจกรรมย่อยที่ ๑ การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ (๒๙)
๕.๑.๑.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: ขว.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. สนผ.ขว.ทอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคง
กับต่างประเทศ

หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
จานวนครั้ง
๑๐๐

๖๕
๖. กิจกรรมที่ ๒ การดาเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน
๖.๑ โครงการย่อยที่ ๑ การดาเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน
๖.๑.๑ กิจกรรมย่อยที่ ๑ การดาเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน (๓๐)
๖.๑.๑.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: ยก.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. สานักงานอาเซียน ทอ.
(เพื่อพลาง)

ชื่อกิจกรรมหลัก
- พัฒนาความความสัมพันธ์ของ ทอ.
ประเทศในกลุ่มอาเซียน

หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
จานวนครั้ง
๑๐๐

ผลผลิตการสนับสนุนการดาเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ
๑. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
ผลผลิต การสนับ สนุนการดาเนินงานด้านความมั่ นคงในต่างประเทศ เป็นผลผลิต ที่ ทอ.ได้รับการจัดสรร
งบประมาณภายใต้แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง ที่เป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ การรักษาผลประโยชน์
แห่งชาติ โดยเป้าหมาย ของ ทอ.คือ การรักษาผลประโยชน์แห่งชาติ และการรักษาผลประโยชน์ของประเทศไทย
ในต่างแดน
๒. วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
๒.๑ วัตถุประสงค์: เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีด้านความมั่นคงกับประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ
๒.๒ กิจกรรมที่ ๑: การดาเนินภารกิจในต่างประเทศ
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: จานวนสานักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ ที่สามารถดารงสภาพ
ปฏิบัติงาน
ค่าเป้าหมาย (หน่วยนับ): ๑๘ แห่ง
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร: ๒๐๖,๖๙๓,๐๐๐ บาท
๓. หน่วยรับผิดชอบผลผลิตและกิจกรรมตามผลผลิต
๓.๑ หน่วยรับผิดชอบผลผลิต: ขว.ทอ.
๓.๒ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมที่ ๑ ตามผลผลิต: ขว.ทอ.
๔. โครงสร้างผลผลิต
แผนงานพื้นฐาน ด้านความมั่นคง
ผลผลิต การสนับสนุนการดาเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ
กิจกรรมที่ ๑ การดาเนินภารกิจในต่างประเทศ
ผลผลิตย่อยที่ ๑ การดาเนินงานของสานักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ
กิจกรรมย่อยที่ ๑ การดาเนินงานของสานักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ

ภาพที่ ๑๘ โครงสร้างผลผลิต การสนับสนุนการดาเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ
กิจกรรมที่ ๑ ผลผลิตย่อยที่ ๑

๖๗

๖๘
๕. กิจกรรมที่ ๑ การดาเนินภารกิจในต่างประเทศ
๖.๑ ผลผลิตย่อยที่ ๑ การดาเนินงานของสานักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ
๖.๑.๑ กิจกรรมย่อยที่ ๑ การดาเนินงานของสานักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ (๓๑)
๖.๑.๑.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: ขว.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
ชื่อกิจกรรมหลัก
๑. สานักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศ - การดาเนินภารกิจในต่างประเทศ
ไทย ณ ต่างประเทศ

หน่วยนับ
จานวน
สานักงาน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

ผลผลิตการดารงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ
๑. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ
ผลผลิตการดารงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ เป็นผลผลิตที่ ทอ.ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้
แผนงานพื้น ฐานด้านความมั่ นคง ที่ เ ป็นไปตามประเด็น ยุท ธศาสตร์ ก ารดาเนินภารกิ จ พื้ นฐานเพื่อสนับ สนุ น
ยุทธศาสตร์ด้านความมัน่ คง โดยเป้าหมายของ ทอ.คือ กองทัพอากาศมีสมรรถนะและความพร้อม ตลอดจนสามารถ
ผนึกกาลังร่วมกับเหล่าทัพอื่นในการป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ รวมทั้ง
การปฏิบัติการทางทหารที่นอกเหนือสงคราม
๒. วัตถุประสงค์ กิจกรรม ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และงบประมาณ
๒.๑ วัตถุประสงค์: เพื่อป้องกันประเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยคุกคามทั้งภายในและภายนอกประเทศ
๒.๒ กิจกรรมที่ ๑: การบริหารและควบคุมบังคับบัญชา
กิจกรรมที่ ๒: การเตรียมและใช้กาลัง
กิจกรรมที่ ๓: การส่งกาลังและ่่อมบารุง
กิจกรรมที่ ๔: การสร้างและพัฒนาบุคลากร
กิจกรรมที่ ๕: การให้บริการรักษาพยาบาล
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: ความสาเร็จในการดารงสภาพการพร้อมในการป้องกันประเทศของกองทัพ
ค่าเป้าหมาย (หน่วยนับ): ร้อยละ ๘๐
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร: ๕,๐๒๙,๕๒๒,๔๐๐ บาท
๓. หน่วยรับผิดชอบผลผลิตและกิจกรรมตามผลผลิต
๓.๑ หน่วยรับผิดชอบผลผลิต: ยก.ทอ.
๓.๒ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมที่ ๑ ตามผลผลิต: กพ.ทอ., ขว.ทอ., ยก.ทอ., กร.ทอ., กบ.ทอ., ทสส.ทอ.,
ศ่บ.ทอ., สลก.ทอ., สนภ.ทอ., สตน.ทอ., สบ.ทอ., สปช.ทอ., กง.ทอ., สธน.ทอ., จร.ทอ., บก.ทอ., สก.ทอ.,
สวบ.ทอ., ศวอ.ทอ., สน.ผบ.ดม., สยล.ทอ. และ นขต.ทอ.ที่ได้รับงบวิจัยและพัฒนาวัตถุด้านยุทธการ (ยก.ทอ.,
ทสส.ทอ., สธน.ทอ., กง.ทอ., รร.การบิน, ชอ.,สอ.ทอ., ยศ.ทอ., รร.นนก. และ ศวอ.ทอ.)
๓.๓ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมที่ ๒ ตามผลผลิต: บน.๑, บน.๒, บน.๓, บน.๔, บน.๕, บน.๖, บน.๗, บน.๒๑,
บน.๒๓, บน.๔๑, บน.๔๖, บน.๕๖, รร.การบิน, คปอ., ศปอว.ทอ. และ อย.
๓.๔ หน่วยรับผิดชอบกิ จกรรมที่ ๓ ตามผลผลิต: ชอ., สอ.ทอ., สพ.ทอ., ชย.ทอ., พธ.ทอ., ขส.ทอ. พอ.และ
ศ่ว.ทอ.
๓.๕ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมที่ ๔ ตามผลผลิต: กพ.ทอ., ยศ.ทอ. และ รร.นนก.
๓.๖ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมที่ ๕ ตามผลผลิต: บน.๑, บน.๒, บน.๓, บน.๔, บน.๕, บน.๗, บน.๒๑, บน.๒๓,
บน.๔๑, บน.๔๖, บน.๕๖, พอ., รพ.จันทรุเบกษา พอ. และ นขต.ทอ.ที่ได้รับงบป้องกันการติดเชื้อและแก้ไขปัญหาเอดส์
(ได้แก่ จร.ทอ., กร.ทอ., บน.๖, อย., พอ., ชอ., ชย.ทอ., ยศ.ทอ., ศวอ.ทอ. และ สน.ผบ.ดม.)

๗๐
๔. โครงสร้างผลผลิต
แผนงานพื้นฐาน ด้านความมั่นคง
ผลผลิต การดารงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ
กิจกรรมที่ ๑ การบริหารและควบคุมบังคับบัญชา
ผลผลิตย่อยที่ ๑ การบัญชาการและควบคุม
กิจกรรมย่อยที่ ๑ กาลังพล
กิจกรรมย่อยที่ ๒ ข่าว
กิจกรรมย่อยที่ ๓ ยุทธการ
กิจกรรมย่อยที่ ๔ ส่งกาลังบารุง
กิจกรรมย่อยที่ ๕ กิจการพลเรือน
กิจกรรมย่อยที่ ๖ เทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรมย่อยที่ ๗ สนับสนุนการปฏิบัติการทางไ่เบอร์
ผลผลิตย่อยที่ ๒ การสนับสนุนและบริหารงานทั่วไป
กิจกรรมย่อยที่ ๑ เลขานุการ
กิจกรรมย่อยที่ ๒ นิรภัย
กิจกรรมย่อยที่ ๓ ตรวจสอบภายใน
กิจกรรมย่อยที่ ๔ สารบรรณ
กิจกรรมย่อยที่ ๕ งบประมาณ
กิจกรรมย่อยที่ ๖ การเงินและบัญชี
กิจกรรมย่อยที่ ๗ พระธรรมนูญ
กิจกรรมย่อยที่ ๘ ตรวจสอบมาตรฐาน
กิจกรรมย่อยที่ ๙ สนับสนุนการบังคับบัญชา
กิจกรรมย่อยที่ ๑๐ สวัสดิการ
กิจกรรมย่อยที่ ๑๑ เวชศาสตร์การบิน
กิจกรรมย่อยที่ ๑๒ สารวัตรทหาร
กิจกรรมย่อยที่ ๑๓ งานยุทธศาสตร์และหลักนิยมกองทัพอากาศ
กิจกรรมย่อยที่ ๑๔ ตรวจสอบมาตรฐานการบินทางหทาร
ผลผลิตย่อยที่ ๓ การพัฒนากาลังทางอากาศ
กิจกรรมย่อยที่ ๑ วิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์ ทอ.
กิจกรรมย่อยที่ ๒ วิจัยอื่น ๆ
กิจกรรมที่ ๒ การเตรียมและใช้กาลัง
ผลผลิตย่อยที่ ๑ การปฏิบัติการภาคพื้น
กิจกรรมย่อยที่ ๑ ป้องกันที่ตั้งทางทหาร
ผลผลิตย่อยที่ ๒ การเตรียมสิ่งอานวยความสะดวกสนับสนุนการบิน
กิจกรรมย่อยที่ ๑ เตรียมความพร้อมสนับสนุนการบิน กองบิน ๑
กิจกรรมย่อยที่ ๒ เตรียมความพร้อมสนับสนุนการบิน กองบิน ๒
กิจกรรมย่อยที่ ๓ เตรียมความพร้อมสนับสนุนการบิน กองบิน ๓
กิจกรรมย่อยที่ ๔ เตรียมความพร้อมสนับสนุนการบิน กองบิน ๔

๗๑
กิจกรรมย่อยที่ ๕ เตรียมความพร้อมสนับสนุนการบิน กองบิน ๕
กิจกรรมย่อยที่ ๖ เตรียมความพร้อมสนับสนุนการบิน กองบิน ๖
กิจกรรมย่อยที่ ๗ เตรียมความพร้อมสนับสนุนการบิน กองบิน ๗
กิจกรรมย่อยที่ ๘ เตรียมความพร้อมสนับสนุนการบิน กองบิน ๒๑
กิจกรรมย่อยที่ ๙ เตรียมความพร้อมสนับสนุนการบิน กองบิน ๒๓
กิจกรรมย่อยที่ ๑๐ เตรียมความพร้อมสนับสนุนการบิน กองบิน ๔๑
กิจกรรมย่อยที่ ๑๑ เตรียมความพร้อมสนับสนุนการบิน กองบิน ๔๖
กิจกรรมย่อยที่ ๑๒ เตรียมความพร้อมสนับสนุนการบิน กองบิน ๕๖
กิจกรรมย่อยที่ ๑๓ เตรียมความพร้อมสนับสนุนการบิน โรงเรียนการบิน
ผลผลิตย่อยที่ ๓ การปฏิบัติการทางอากาศ
กิจกรรมย่อยที่ ๑ ลาเลียง
กิจกรรมย่อยที่ ๒ ค้นหาและช่วยชีวิต
กิจกรรมย่อยที่ ๓ การรบ
กิจกรรมย่อยที่ ๔ เฉพาะพิเศษ
กิจกรรมย่อยที่ ๕ ฝึกบิน
ผลผลิตย่อยที่ ๔ การควบคุมการใช้กาลังทางอากาศ
กิจกรรมย่อยที่ ๑ ระบบควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ
กิจกรรมย่อยที่ ๒ อานวยการยุทธ
ผลผลิตย่อยที่ ๕ การควบคุมการใช้กาลังทางอวกาศ
กิจกรรมย่อยที่ ๑ ระบบควบคุมการปฏิบัติการทางอวกาศ
กิจกรรมที่ ๓ การส่งกาลังและ่่อมบารุง
ผลผลิตย่อยที่ ๑ การส่งกาลังและ่่อมบารุง
กิจกรรมย่อยที่ ๑ ขนส่ง
กิจกรรมย่อยที่ ๒ พลาธิการ
กิจกรรมย่อยที่ ๓ สายแพทย์
กิจกรรมย่อยที่ ๔ สรรพาวุธ
กิจกรรมย่อยที่ ๕ ช่างโยธา
กิจกรรมย่อยที่ ๖ ช่างอากาศ
กิจกรรมย่อยที่ ๗ สื่อสาร-อิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรมย่อยที่ ๘ ปฏิบัติการทาง่อฟแวร์
กิจกรรมที่ ๔ การสร้างและพัฒนาบุคลากร
ผลผลิตย่อยที่ ๑ การสร้างบุคลากร
กิจกรรมย่อยที่ ๑ ผลิตนายทหารสัญญาบัตร
ผลผลิตย่อยที่ ๒ การพัฒนาบุคลากร
กิจกรรมย่อยที่ ๑ อานวยการ และพัฒนาบุคลากรของ ทอ.
กิจกรรมย่อยที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรบุคคล
ผลผลิตย่อยที่ ๓ การป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
กิจกรรมย่อยที่ ๑ การอานวยการและดาเนินการป้องกั นและปราบปรามทุ จริตและ
ประพฤติมิชอบใน ทอ.

๗๒
กิจกรรมที่ ๕ การให้บริการรักษาพยาบาล
ผลผลิตย่อยที่ ๑ การให้บริการรักษาพยาบาล
กิจกรรมย่อยที่ ๑ การให้บ ริการรักษาพยาบาลข้ าราชการ ครอบครัว และประชาชน
ทั่วไปของโรงพยาบาลภูมิพลอดุล ยเดช โรงพยาบาลจันทรุเ บกษา
และโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน)
กิจกรรมย่อยที่ ๒ การให้บ ริก ารรักษาพยาบาลข้าราชการ ครอบครัว และประชาชน
ทั่วไปของโรงพยาบาลกองบิน
ผลผลิตย่อยที่ ๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
กิจกรรมย่อยที่ ๑ การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ พื้นที่เป้าหมายที่ ๑ ของ ทอ.
(พื้นที่ส่วนกลาง)
กิจกรรมย่อยที่ ๒ การป้องกั น และแก้ ไขปั ญ หาเอดส์ พื้น ที่ เ ป้ าหมายที่ ๒ ของ ทอ.
(พื้นที่ส่วนภูมิภาค)

ภาพที่ ๑๙ โครงสร้างผลผลิตการดารงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ
กิจกรรมที่ ๑ ผลผลิตย่อยที่ ๑

๗๓

ภาพที่ ๒๐ โครงสร้างผลผลิตการดารงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ
กิจกรรมที่ ๑ ผลผลิตย่อยที่ ๑

๗๔

ภาพที่ ๒๑ โครงสร้างผลผลิตการดารงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ
กิจกรรมที่ ๑ ผลผลิตย่อยที่ ๒

๗๕

ภาพที่ ๒๒ โครงสร้างผลผลิตการดารงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ
กิจกรรมที่ ๑ ผลผลิตย่อยที่ ๒

๗๖

ภาพที่ ๒๓ โครงสร้างผลผลิตการดารงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ
กิจกรรมที่ ๑ ผลผลิตย่อยที่ ๓

๗๗

ภาพที่ ๒๔ โครงสร้างผลผลิตการดารงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ
กิจกรรมที่ ๒ ผลผลิตย่อยที่ ๑

๗๘

ภาพที่ ๒๕ โครงสร้างผลผลิตการดารงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ
กิจกรรมที่ ๒ ผลผลิตย่อยที่ ๒

๗๙

ภาพที่ ๒๖ โครงสร้างผลผลิตการดารงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ
กิจกรรมที่ ๒ ผลผลิตย่อยที่ ๒

๘๐

ภาพที่ ๒๗ โครงสร้างผลผลิตการดารงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ
กิจกรรมที่ ๒ ผลผลิตย่อยที่ ๓

๘๑

ภาพที่ ๒๘ โครงสร้างผลผลิตการดารงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ
กิจกรรมที่ ๒ ผลผลิตย่อยที่ ๔ และ ๕

๘๒

ภาพที่ ๒๙ โครงสร้างผลผลิตการดารงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ
กิจกรรมที่ ๓ ผลผลิตย่อยที่ ๑

๘๓

ภาพที่ ๓๐ โครงสร้างผลผลิตการดารงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ
กิจกรรมที่ ๓ ผลผลิตย่อยที่ ๑

๘๔

ภาพที่ ๓๑ โครงสร้างผลผลิตการดารงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ
กิจกรรมที่ ๔ ผลผลิตย่อยที่ ๑, ๒ และ ๓

๘๕

ภาพที่ ๓๒ โครงสร้างผลผลิตการดารงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ
กิจกรรมที่ ๕ ผลผลิตย่อยที่ ๑

๘๖

ภาพที่ ๓๓ โครงสร้างผลผลิตการดารงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ
กิจกรรมที่ ๕ ผลผลิตย่อยที่ ๒

๘๗

ภาพที่ ๓๔ โครงสร้างผลผลิตการดารงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ
กิจกรรมที่ ๕ ผลผลิตย่อยที่ ๒

๘๘

๘๙
๘๙
๕. กิจกรรมที่ ๑ การบริหารและควบคุมบังคับบัญชา
๕.๑ ผลผลิตย่อยที่ ๑ การบัญชาการและควบคุม
๕.๑.๑ กิจกรรมย่อยที่ ๑ กำลังพล๑๒ (๓๒)
๕.๑.๑.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: กพ.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. กนผ.สนพ.กพ.ทอ.
๒. กคพ.สปพ.กพ.ทอ.
๓.
๔.
๕.
๖.

กจพ.สนพ.กพ.ทอ.
กปค.สปพ.กพ.ทอ.
กพส.สนพ.กพ.ทอ.
กขพ.สปพ.กพ.ทอ.

๗. กกศ.สปพ.กพ.ทอ.
๘. กสพ.สนพ.กพ.ทอ.
๙. ศบส.กพ.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. ส่วนบังคับบัญชา
๒. แผนกธุรการ
๓. นปก.ประจา กพ.ทอ.

๑๒

ชื่อกิจกรรมหลัก
หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
๑๓
- กำรจัดทำแผนและนโยบำยกำลังพล จานวนเรื่อง
๑๑
- การพัฒนาคุณภาพกาลังพล
จานวน
๑๒
หน่วยงาน
- การบริหารจัดการกาลังพล
จานวนคน
๑๑
- การบริหารจัดการสิทธิกาลังพล
จานวนคน
๑๑
- การบริหารจัดการกาลังพลสารอง
จานวนคน
๑๑
- การสนับสนุนข้อมูลเพื่อการบริหาร
จานวนครั้ง
๑๑
ด้านกาลังพลของ ทอ.
- กำรบริหำรโครงกำรศึกษำของ ทอ.๑๔
จานวน
๑๑
หลักสูตร
- การสรรหากาลังพล
จานวนคน
๑๑
- การบริการกาลังพลนอกประจาการ
จานวนครั้ง
๑๑
และทายาท
ชื่อกิจกรรมสนับสนุน
- การบริหารทั่วไป กาลังพล งบประมาณ และการเงิน
- สนับสนุนการปฏิบัตงิ านด้านธุรการ สารบรรณ และส่งกาลัง
- สนับสนุนการปฏิบัตงิ านของผู้บังคับบัญชาระดับสูง นขต.ทอ.
และ ศปก.ทอ. (ไม่คิดเป็นต้นทุนของ กพ.ทอ.)

กิจกรรมด้านกาลังพล ถือเป็นกิจกรรมด้านบริหารบุคลากร ่ึ่งเป็นกิจกรรมมาตรฐานตามที่ กรมบัญชีกลางกาหนด คือ กิจกรรมเกี่ยวกับการบริหาร
บุคลากรของหน่วยงาน เช่น การดูแลอัตรากาลังและระบบงาน ด้านวินัย และงานสรรหา และบรรจุแต่งตั้ง โดยมีหน่วยนับเป็น จานวนบุคลากร หมายถึง
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ถ้าจานวนบุคลากรไม่เท่ากันระหว่างปีให้ใช้จานวนบุคลากรถัวเฉลี่ย สาหรับต้นทุนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมด้าน
บริหารบุคลากรของ ทอ.จะได้จากกิจกรรมหลักของหน่วยปฏิบัติลาดับที่ ๒-๖
๑๓
กิจกรรมหลักการจัดทานโยบายกาลังพล ถือเป็น กิจกรรมด้านแผนงาน (ด้านกาลังพล) ่ึ่ง เป็นกิจกรรมมาตรฐานตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด คือ
กิจกรรมการจัดทาแผน ติดตาม ประเมินผล และรายงานแผนของหน่วยงาน โดยมีหน่วยนับเป็น ๑ ด้าน
๑๔
ต้นทุนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมหลักการบริหารโครงการศึกษาของ ทอ.จะนาไปรวมกับ ต้นทุนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมหลักการพัฒนาข้าราชการตาม
โครงการฝึกอบรมและศึกษาของ ทอ.เพื่อให้เกิดเป็นกิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล ่ึ่งเป็นกิจกรรมมาตรฐานตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด คือ
กิจกรรมที่หน่วยงานดาเนินงานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประเมินผล และการจัดฝึกอบรม
รวมถึงการจัดทาสื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยนับรวมการพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ในกรณีนี้ยกเว้น
การศึกษาดูงานและการฝึกอบรมต่างประเทศ โดยมีหน่วยนับเป็น จานวนชั่วโมงคนการฝึกอบรม (Man-hours) หมายถึง ผลรวมของจานวนชั่วโมงของ
การฝึกอบรมของแต่ละหลักสูตรคูณด้วยจานวนผู้เข้าฝึกอบรมในหลักสูตรนั้น เพื่อคานวณหาต้นทุนของการฝึกอบรม ๑ คน ต่อ ๑ ชั่วโมง

๙๐
๕.๑.๒ กิจกรรมย่อยที่ ๒ ข่าว (๓๓)
๕.๑.๒.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: ขว.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. กองนโยบายและแผน
สนผ.ขว.ทอ.

๒. กองรักษาความปลอดภัย
สนผ.ขว.ทอ.
๓. กองการต่างประเทศ
สนผ.ขว.ทอ.
๔. กองข่าวกรองยุทธศาสตร์
สนข.ขว.ทอ.
๕. กองข่าวกรองยุทธวิธี
สนข.ขว.ทอ.
๖. กองปฏิบัติการข่าว สนข.ขว.ทอ.
๗. กองข่าวกรองการเฝ้าตรวจและ
ลาดตระเวน สนข.ขว.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. สานักงานผูบ้ ังคับบัญชา
ขว.ทอ.
๒. แผนกธุรการ ขว.ทอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
- การดาเนินขับเคลื่อนงานด้านนโยบาย จานวนงาน
๒๐
และแผนด้านการข่าวกรองของ ทอ. และ
ความร่สมมือกับ ทอ.มิตรประเทศ
การดารงสภาพของ สน.ผชท.ทอ.
ไทย/ต่างประเทศ
- การดาเนินการด้านการ รปภ. และ
จานวน
๑๐
การสารวจกิจการ รปภ.
หน่วย
- การดาเนินการด้านวิเทศน์สมั พันธ์
จานวนเรือ่ ง
๓๐
- การจัดทาข้อมูลและเสนอสถานการณ์
ด้านข่าวกรองยุทธศาสตร์
- การแลกเปลี่ยนข่าวสารกับ กกล.
ภาคพื้นตามแนวชายแดน
- การดาเนินการด้านการปฏิบัตกิ ารข่าว
- การวิเคราะห์ข้อมูลภาพเพื่อจัดทาข่าว
กรองการภาพสาหรับเป็นข้อมูลในการ
จัดทาแฟ้มเป้าหมาย
ชื่อกิจกรรมสนับสนุน
- การบริหารทั่วไป กาลังพล งบประมาณ
และการเงิน
- สนับสนุนการปฏิบัตงิ านด้านธุรการ
สารบรรณ และส่งกาลัง

จานวนครั้ง

๑๐

จานวนครั้ง

๑๐

จานวนครั้ง
จานวน
เป้าหมาย

๑๐
๑๐

๙๑
๕.๑.๓ กิจกรรมย่อยที่ ๓ ยุทธการ (๓๔)
๕.๑.๓.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: ยก.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
ชื่อกิจกรรมหลัก
๑. กองนโยบายและแผน
- กำรจัดทำนโยบำยและแผนด้ำน
สนผ.ยก.ทอ.
ยุทธกำร๑๕
๒. กองการฝึก สยฝ.ยก.ทอ.
- การพิจารณา เสนอแนะ วางแผน
อานวยการ ควบคุม กากับดูแล
การดาเนินการด้านการศึกษาอบรม
ภาคอากาศและการฝึกภาคพื้นของ ทอ.
๓. กองฝึกร่วมและผสม
- การฝึกร่วม/ผสม และการจัดทา
สยฝ.ยก.ทอ.
ข้อตกลงกับมิตรประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
การฝึกร่วม/ผสม
๔. กองยุทธการ สยฝ.ยก.ทอ.
- การอานวยการ ควบคุม กากับ ดูแล
การจัดทาและทบทวนแผนยุทธการ
การใช้กาลังกองทัพอากาศ
๕. กองปฏิบัติกจิ พิเศษ
- การบริหารและอานวยการด้าน
สยฝ.ยก.ทอ.
การปฏิบัตกิ ิจพิเศษของ ทอ.
๖. กองการจัด สนผ.ยก.ทอ.
- การปรับปรุงโครงสร้างการจัด
และอัตรา ทอ.
๗. กองความร่วมมือด้าน
- การดาเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือ
ความมั่นคงและกิจการอาเ่ียน
และข้อตกลงด้านความมั่นคงกับ
สยฝ.ยก.ทอ.
หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ รวมทัง้
กิจการอาเ่ียนทั้งปวง
๘. กองยุทธการข่าวสาร
- การจัดทาการปฏิบัติการข่าวสาร กรณี
สยฝ.ยก.ทอ.
ที่มีผลกระทบต่อ ทอ.
๙. กองมาตรฐานยุทโธปกรณ์
- การจัด่ื้อ/จัดจ้างของโครงการและ
สบย.ยก.ทอ.
รายการสาคัญ (Flagship Project)
๑๐. กองบริหารยุทโธปกรณ์
- การจัด่ื้อ/จัดจ้างของโครงการและ
สบย.ยก.ทอ.
รายการสาคัญ (Flagship Project)
๑๑. กองทดสอบและประเมินค่า - การบินทดสอบและประเมินค่า
สบย.ยก.ทอ.
ยุทโธปกรณ์กองทัพอากาศ
หน่วยปฏิบัติ
๑. สานักงานผูบ้ ังคับบัญชา
๒. แผนกธุรการ ยก.ทอ.

๑๕

หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
จานวนเรื่อง
๑๐
จานวนครั้ง

๙

จานวนครั้ง

๙

จานวนแผน

๙

จานวนครั้ง

๙

จานวนเรื่อง

๙

จานวนครั้ง

๙

จานวนเรื่อง

๙

จานวนเรื่อง

๙

จานวนเรื่อง

๙

จานวน
เที่ยวบิน

๙

ชื่อกิจกรรมสนับสนุน
- การบริหารทั่วไป กาลังพล งบประมาณ และการเงิน
- สนับสนุนการปฏิบัตงิ านด้านธุรการ สารบรรณ และ
ส่งกาลัง

กิจกรรมหลักการจัดทานโยบายและแผนด้านยุทธการ ถือเป็นกิจกรรมด้านแผนงาน (ด้านยุทธการ) ่ึ่งเป็นกิจกรรมมาตรฐานตามที่กรมบัญชีกลาง
กาหนด คือ กิจกรรมการจัดทาแผน ติดตาม ประเมินผล และรายงานแผนของหน่วยงาน โดยมีหน่วยนับเป็น ๑ ด้าน

๙๒
๕.๑.๔ กิจกรรมย่อยที่ ๔ ส่งกาลังบารุง (๓๕)
๕.๑.๔.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: กบ.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. กองนโยบายและแผน
สนผ.กบ.ทอ.
๒. กองจัดหาทางทหารกับ
ต่างประเทศ สนผ.กบ.ทอ.
๓. กองแผนที่และที่ดิน
สนผ.กบ.ทอ.
๔. ศูนย์ส่งกาลังบารุง สนผ.กบ.ทอ.
๕. กองส่งกาลัง สกบ.กบ.ทอ.
๖. กองควบคุมการพัสดุ
สกบ.กบ.ทอ.
๗. กองควบคุมอาคารสถานที่
สกบ.กบ.ทอ.
๘. กองควบคุมการ่่อมบารุง
สกบ.กบ.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. สานักงานผูบ้ ังคับบัญชา
กบ.ทอ.
๒. แผนกธุรการ กบ.ทอ.

๑๖

ชื่อกิจกรรมหลัก
- กำรจัดทำนโยบำยและแผนกำร
ส่งกำลังบำรุง๑๖
- การจัดหาทางทหารกับต่างประเทศ

หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
จานวนเรื่อง
๑๒.๕๐
จานวนเรื่อง

๑๒.๕๐

- ด้านแผนที่และที่ดิน

จานวนเรื่อง

๑๒.๕๐

- การสนับสนุนการส่งกาลังบารุง โดยใช้
ระบบสารสนเทศด้านการส่งกาลังบารุง
- ด้านการส่งกาลัง
- การพัสดุ

จานวนงาน

๑๒.๕๐

จานวนเรื่อง
จานวนเรื่อง

๑๒.๕๐
๑๒.๕๐

- กองควบคุมอำคำรสถำนที่

จานวนครั้ง

๑๒.๕๐

- การควบคุมการ่่อมบารุง

จานวนเรื่อง

๑๒.๕๐

ชื่อกิจกรรมสนับสนุน
- การบริหารทั่วไป กาลังพล งบประมาณ
และการเงิน
- สนับสนุนการปฏิบัตงิ านด้านธุรการ
สารบรรณ และส่งกาลัง

กิจกรรมหลักการจัดทานโยบายและแผนการส่งกาลังบารุง ถือเป็นกิจกรรมด้านแผนงาน (ด้านส่งกาลังบารุง) ่ึ่งเป็นกิจกรรมมาตรฐานตามที่
กรมบัญชีกลางกาหนด คือ กิจกรรมการจัดทาแผน ติดตาม ประเมินผล และรายงานแผนของหน่วยงาน โดยมีหน่วยนับเป็น ๑ ด้าน

๙๓
๕.๑.๕ กิจกรรมย่อยที่ ๕ กิจการพลเรือน (๓๖)
๕.๑.๕.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: กร.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. กองนโยบายและแผน
สนผ.กร.ทอ.
๒. กองกิจการพิเศษ สนผ.กร.ทอ.
๓. กองบรรเทาสาธารณภัย
สนผ.กร.ทอ.
๔. กองกิจการพลเรือน
สกป.กร.ทอ.
๕. กองประชาสัมพันธ์
สกป.กร.ทอ.
๖. กองการภาพและผลิตสือ่
สกป.กร.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. สานักงานผูบ้ ังคับบัญชา
กร.ทอ.
๒. แผนกธุรการ กร.ทอ.

๑๗

ชื่อกิจกรรมหลัก
- กำรจัดทำนโยบำยและ
แผนด้ำนกิจกำรพลเรือนและ
กำรประชำสัมพันธ์ ๑๗
- การปฏิบัติงานด้านกิจการพิเศษและ
การสนับสนุนการปฏิบัติการข่าวสาร
- การปฏิบัติงานด้านบรรเทาสาธารณภัย

หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
จานวนงาน
๑๐
จานวนงาน

๑๕

จานวนงาน

๑๕

- การปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน

จานวนงาน

๒๐

- กำรปฏิบัติงำนด้ำนประชำสัมพันธ์ ๑๘

จานวนเรื่อง

๒๐

- การปฏิบัติงานด้านผลิตภาพและ
สื่อสิง่ พิมพ์

จานวนงาน

๒๐

ชื่อกิจกรรมสนับสนุน
- การบริหารทั่วไป กาลังพล งบประมาณ
และการเงิน
- สนับสนุนการปฏิบัตงิ านด้านธุรการ
สารบรรณ และส่งกาลัง

กิจกรรมหลักการจัดทานโยบายและแผนด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ ถือเป็นกิจกรรมด้านแผนงาน (ด้านกิจการพลเรือน) ่ึ่งเป็นกิจกรรม
มาตรฐานตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด คือ กิจกรรมการจัดทาแผน ติดตาม ประเมินผล และรายงานแผนของหน่วยงาน โดยมีหน่วยนับเป็น ๑ ด้าน
๑๘
กิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์ เป็นกิจกรรมมาตรฐานตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด คือ กิจกรรมเกี่ยวกับด้านการประชาสัมพันธ์ เช่น การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่าง ๆ การเผยแพร่ผลงานของหน่วยงาน การจัดทาเอกสารเพื่อผลิตเอกสารสิ่งพิมพ์ เป็นต้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูล ข่าวสาร นโยบาย แผนงาน โครงการต่าง ๆ ของหน่วยงาน โดยมีหน่วยนับเป็น จานวนเรื่อง

๙๔
๕.๑.๖ กิจกรรมย่อยที่ ๖ เทคโนโลยีสารสนเทศ (๓๗)
๕.๑.๖.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: ทสส.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. กองนโยบายและแผน
สนผ.ทสส.ทอ.
๒. กองเทคโนโลยีสารสนเทศ
สนผ.ทสส.ทอ.
๓. กองสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
สนผ.ทสส.ทอ.
๔. กองระบบบัญชาการและ
ควบคุม สบค.ทสส.ทอ.

๕. กองสงครามอิเล็กทรอนิกส์
สบค.ทสส.ทอ.
๖. กองสงครามไ่เบอร์
สบค.ทสส.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. สานักงานผูบ้ ังคับบัญชา
ทสส.ทอ.
๒. แผนกธุรการ ทสส.ทอ.

๑๙

ชื่อกิจกรรมหลัก
หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
- กำรจัดทำนโยบำยและวำงแผนงำน
จานวน
๑๖.๖๗
ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและสงครำม
หน่วย
๑๙
อิเล็กทรอนิกส์
- การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
จานวนครั้ง
๑๖.๖๗
ให้เป็นส่วนหนึง่ ของการเตรียมกาลัง
ทางอากาศ
- การบริหารกิจการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ จานวนครั้ง
๑๖.๖๗
และการบริหารความถี่ของ ทอ.
- พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน
จานวน
๑๖.๖๗
อานวยการ ประสานงาน ควบคุม
ข้อมูล
กากับการ พัฒนาและดาเนินการ
ด้านระบบเฝ้าตรวจ ระบบลาดตระเวน
และภูมิสารสนเทศระบบบัญชาการและ
ควบคุม
- การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่
จานวน
๑๖.๖๗
เกี่ยวข้องกับด้านสงครามอิเล็กทรอนิกส์
ข้อมูล
- การรักษาความปลอดภัยระบบ
จานวนหน่วย
๘.๓๓
สารสนเทศ
จานวนครั้ง
๘.๓๒
ชื่อกิจกรรมสนับสนุน
- การบริหารทั่วไป กาลังพล งบประมาณ
และการเงิน
- การปฏิบัติงานด้านธุรการสารบรรณ
และส่งกาลัง

กิจกรรมหลักการจัดทานโยบายและวางแผนด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ถือเป็นกิจกรรมด้านแผนงาน (ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ)
่ึ่ง เป็ นกิ จกรรมมาตรฐานตามที่ กรมบั ญชี กลางก าหนด คื อ กิจ กรรมการจัด ทา แผน ติ ดตาม ประเมิน ผล และรายงานแผนของหน่ วยงาน โดยมี
หน่วยนับเป็น ๑ ด้าน

๙๕
๕.๑.๗ กิจกรรมย่อยที่ ๗ สนับสนุนการปฏิบัติการทางไ่เบอร์ (๓๘)
๕.๑.๗.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: ศ่บ.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
ชื่อกิจกรรมหลัก
๑. กองรักษาความมั่นคงปลอดภัย - การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไ่เบอร์
ไ่เบอร์ ศ่บ.ทอ.
๒. กองปฏิบัติการไ่เบอร์
- การปฏิบัติการทางไ่เบอร์
ศ่บ.ทอ.
๓. กองฝึกและพัฒนาทางไ่เบอร์ - การฝึกและพัฒนาทางไ่เบอร์
ศ่บ.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. สานักงานผูบ้ ังคับบัญชา
ศ่บ.ทอ.
๒. แผนกธุรการ ศ่บ.ทอ.

ชื่อกิจกรรมสนับสนุน
- การบริหารทั่วไป กาลังพล งบประมาณ
และการเงิน
- การปฏิบัติงานด้านธุรการสารบรรณ
และส่งกาลัง

หน่วยนับ
ชิ้นงาน

สัดส่วนต้นทุน
๓๓.๓๔

หน่วย

๓๓.๓๓

คน

๓๓.๓๓

๙๖
๕.๒ ผลผลิตย่อยที่ ๒ การสนับสนุนและบริหารงานทั่วไป
๕.๒.๑ กิจกรรมย่อยที่ ๑ เลขานุการ (๓๙)
๕.๒.๑.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: สลก.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. กองเลขานุการ สลก.ทอ.
๒. กองพิธีการ สลก.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. สานักงานผูบ้ ังคับบัญชา
สลก.ทอ.
๒. แผนกธุรการ สลก.ทอ.

๒๐

ชื่อกิจกรรมหลัก
- ด้ำนงำนช่วยอำนวยกำร๒๐
- ด้านการรับรอง ผบ.ทอ. ผู้บงั คับบัญชา
ชั้นสูงของ ทอ. และเหล่าทัพ
- ด้านพิธีการรับรองภายในประเทศ
- ด้าน รับ - ส่งเสด็จฯ และราชพิธีฯ

หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
จานวนเรื่อง
๒๐
จานวนครั้ง
๓๐
จานวนครั้ง
จานวนครั้ง

๒๐
๓๐

ชื่อกิจกรรมสนับสนุน
- การบริหารทั่วไป กาลังพล งบประมาณ
และการเงิน
- สนับสนุนการปฏิบัตงิ านด้านธุรการ
สารบรรณ และส่งกาลัง

กิจกรรมด้านงานช่วยอานวยการ เป็นกิจกรรมมาตรฐานตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด คือ กิจกรรมเกี่ยวกับเกี่ยวกับงานช่วยอานวยการผู้บริหาร
โดยทั่วไป และดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ เช่น การจัดการประชุม ติด ต่อประสานงานหน่วยราชการต่าง ๆ ติดตามเรื่องการดาเนินงานและจัดทารายงาน
สรุปผล รวมถึงงานเลขานุการสาหรับผู้บริหาร โดยมีหน่วยนับเป็น จานวนเรื่อง

๙๗
๕.๒.๒ กิจกรรมย่อยที่ ๒ นิรภัย (๔๐)
๕.๒.๒.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: สนภ.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. กวก.สนภ.ทอ.
๒. กนภ.สนภ.ทอ.
กนพ.สนภ.ทอ.
๓. กนภ.สนภ.ทอ.
กนพ.สนภ.ทอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การฝึกศึกษาด้านนิรภัย
- การป้องกันอุบัติเหตุ

หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
จานวนครั้ง
๓๕
จานวนครั้ง
๓๕

- การสอบสวนอุบัตเิ หตุ

จานวนครั้ง

หน่วยปฏิบัติ
๑. สานักงานผูบ้ ังคับบัญชา
สนภ.ทอ.
๒. แผนกธุรการ สนภ.ทอ.

ชื่อกิจกรรมสนับสนุน
- การบริหารทั่วไป กาลังพล งบประมาณ
และการเงิน
- สนับสนุนการปฏิบัตงิ านด้านธุรการ
สารบรรณ และส่งกาลัง

๓๐

๙๘
๕.๒.๓ กิจกรรมย่อยที่ ๓ ตรวจสอบภำยใน๒๑ (๔๑)
๕.๒.๓.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: สตน.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. กองตรวจสอบที่ ๑ สตน.ทอ.
๒. กองตรวจสอบที่ ๒ สตน.ทอ.
๓. กองตรวจสอบที่ ๓ สตน.ทอ.
๔. กองตรวจพิเศษ สตน.ทอ.
๕. กองวิชาการและระบบงาน
สตน.ทอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การตรวจสอบภายใน
- การตรวจสอบภายใน
- การตรวจสอบภายใน
- การตรวจสอบภายใน
- การจัดทานโยบาย วางแผนวิชาการ
และประเมินผล

หน่วยปฏิบัติ
๑. สานักงานผูบ้ ังคับบัญชา
สตน.ทอ.
๒. แผนกธุรการ สตน.ทอ.

ชื่อกิจกรรมสนับสนุน
- การบริหารทั่วไป กาลังพล งบประมาณ
และการเงิน
- สนับสนุนการปฏิบัตงิ านด้านธุรการ
สารบรรณ และส่งกาลัง

๒๑

หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
จานวนงาน
๒๐
จานวนงาน
๒๐
จานวนงาน
๒๐
จานวนงาน
๒๐
จานวนงาน
๒๐

กิจกรรมด้านตรวจสอบภายใน เป็นกิจกรรมมาตรฐานตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด คือ กิจกรรมเกี่ยวกับงานด้านตรวจสอบภายในของหน่วยงาน
โดยมีหน่วยนับเป็น จานวนงานตรวจสอบ (Man-day) หมายถึง ผลรวมของจานวนคนวัน วันที่ใช้ในงานตรวจสอบตามแผนงานการตรวจสอบประจาปี
สาหรับต้นทุนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมด้านตรวจสอบภายใน ของ ทอ.จะได้จากกิจกรรมหลักของหน่วยปฏิบัติลาดับที่ ๑-๔

๙๙
๕.๒.๔ กิจกรรมย่อยที่ ๔ สารบรรณ (๔๒)
๕.๒.๔.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: สบ.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. กองเสมียนตรา สบ.ทอ.
๒. กองประวัติศาสตร์และ
พิพิธภัณฑ์ทหาร สบ.ทอ.
๓. กองสนับสนุน สบ.ทอ.

หน่วยปฏิบัติ
๑. สานักงานผูบ้ ังคับบัญชา
สบ.ทอ.
๒. แผนกธุรการ สบ.ทอ.

๒๒

ชื่อกิจกรรมหลัก
- งำนสำรบรรณ๒๒
- การให้บริการเผยแพร่กจิ การด้าน
ประวัติศาสตร์การบินและพิพิธภัณฑ์
ทหาร
- งานดารงการใช้ประโยชน์ สิ่งอานวย
ความสะดวก และการสนับสนุนอื่น ๆ
แก่หน่วยงานใน บก.ทอ.

หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
จานวนฉบับ
๓๐
จานวนคน
๓๐
จานวนงาน

๔๐

ชื่อกิจกรรมสนับสนุน
- การบริหารทั่วไป กาลังพล งบประมาณ
และการเงิน
- สนับสนุนการปฏิบัตงิ านด้านธุรการ
สารบรรณ และส่งกาลัง

กิจกรรมหลักงานสารบรรณ ถือเป็ นกิจกรรมด้านงานสารบรรณ ่ึ่งเป็นกิจกรรมมาตรฐานตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด คือ กิจกรรมในการรับส่ง
หนังสือส่วนกลางของหน่วยงาน ไม่รวมถึงงานสารบรรณย่อยตาม สานัก กอง ศูนย์ โดยมีหน่วยนับเป็น จานวนหนังสือเข้า - ออก หมายถึง จานวนหนังสือ
รับเข้าและส่งออกของหน่วยงาน

๑๐๐
๕.๒.๕ กิจกรรมย่อยที่ ๕ งบประมาณ (๔๓)
๕.๒.๕.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: สปช.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. กองบริหารทรัพยากร
สบท.สปช.ทอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- กำรงบประมำณ๒๓

๒. กองงบประมาณ สบง.สปช.ทอ. - การบริหารงบประมาณ
๓. กองควบคุมงบประมาณ
- การควบคุมงบประมาณ
สบง.สปช.ทอ.
๔. กองตรวจสอบและประเมินผล - การตรวจสอบประเมินผลงบประมาณ
สบท.สปช.ทอ.

หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
จานวนเงิน
๒๓.๘๘
งบประมาณ
ที่ได้รับ
จัดสรร
จานวนเรื่อง
๒๗.๖๓
จานวนรหัส
๒๕.๘๓
จานวนเรื่อง

๒๒.๖๖

หน่วยปฏิบัติ
ชื่อกิจกรรมสนับสนุน
๑. สานักงานผูบ้ ังคับบัญชา สปช.ทอ. - การบริหารทั่วไป กาลังพล งบประมาณ และการเงิน
๒. แผนกธุรการ สปช.ทอ.
- สนับสนุนการปฏิบัตงิ านด้านธุรการ สารบรรณ
และส่งกาลัง
๓. กองจัดการ สบท.สปช.ทอ.
- วิทยาการด้านปลัดบัญชี
๔. กองกรรมวิธีข้อมูล สบง.สปช.ทอ. - กรรมวิธีข้อมูลด้านปลัดบัญชี

๒๓

กิจกรรมด้านงบประมาณ เป็นกิจกรรมมาตรฐานตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด คือ กิจกรรมเกี่ยวกับงานด้านงบประมาณ การรวบรวมคาขอตั้ง
งบประมาณ ดาเนินงานการขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจาปี การขอตั้งงบประมาณเพิ่มเติม การของวดเพิ่ม เพิ่มหรือลดวงเงิน การเปลี่ยนแปลงและ
โอนงบประมาณ รวมถึงการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจาปี โดยมีหน่วยนับเป็น จานวนวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๑๐๑
๕.๒.๖ กิจกรรมย่อยที่ ๖ กำรเงินและบัญชี ๒๔ (๔๔)
๕.๒.๖.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: กง.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. กองควบคุมการใช้จ่าย

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
รายการ
๒๐

๒. กองเงินเดือนและค่าจ้าง

- การเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน
และเงินอื่นทีเ่ บิกในลักษณะเดียวกับ
เงินเดือน
- การรับจ่ายเงินนอกงบประมาณประเภท
ที่ ๒ กองทุนและสวัสดิการ และจัดทาบัญชี
การเบิกจ่ายเงินเบี้ยหวัด บาเหน็จ บานาญ
- การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศ
- ค่าจัดหาของใช้ราชการจากต่างประเทศ
- การรับจ่ายเงินงบประมาณ

รายการ

๒๐

รายการ

๒๐

รายการ

๑๐

รายการ
รายการ

๑๐
๒๐

๓. กองบริหารการเงิน
๔. กองการเงินต่างประเทศ
๕. กองการเงิน
หน่วยปฏิบัติ
๑. ผูบ้ ังคับบัญชา ฝ่ายอานวยการ
และอื่น ๆ
๒. แผนกธุรการ
๓. กองบริหารการเงิน
๔. กองวิทยาการ

๒๔

ชื่อกิจกรรมสนับสนุน
- การบริหารทั่วไป กาลังพล งบประมาณ
และการเงิน
- สนับสนุนการปฏิบัตงิ านด้านธุรการ
สารบรรณ และส่งกาลัง
- รับจ่ายเงินรับฝากบ้านพักสวัสดิการ ทอ.
และมาตรวัดน้าประปา ทอ.
- วิทยาการด้านการเงิน

กิจกรรมด้านการเงินและบัญชี เป็นกิจกรรมมาตรฐานตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด คือ กิจกรรมเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของหน่วยงาน เช่ น
การรับ-จ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การติดตามและรายงานด้านการเงินและบัญชี รวมถึงการบริหารจัดการด้านงบประมาณ โดยมี
หน่วยนับเป็น จานวนเอกสารรายงาน หมายถึง จานวนรายการเอกสารทางการเงินและบัญชี (ยกเว้นเอกสารการจัด่ื้อจัดจ้าง) ่ึ่งหน่วยงานสามารถ
เรียกดูจานวนเอกสารรายงานทางการเงินและบัญชีใ นระบบ GFMIS ได้โดยใช้ Transaction Code : FB03 สาหรับต้นทุนที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมด้าน
การเงินและบัญชี ของ ทอ.จะได้จากกิจกรรมหลักของหน่วยปฏิบัติลาดับที่ ๑-๔

๑๐๒
๕.๒.๗ กิจกรรมย่อยที่ ๗ พระธรรมนูญ (๔๕)
๕.๒.๗.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: สธน.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. กองกฤษฎีกา สธน.ทอ.
๒. กองคดี สธน.ทอ.
๓. กองนิติธรรม สธน.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. ส่วนบังคับบัญชา สธน.ทอ.
๒. แผนกธุรการ สธน.ทอ.

๒๕

ชื่อกิจกรรมหลัก
- วิทยาการพระธรรมนูญ
- ด้ำนกำรวินัยและควำมรับผิดทำง
ละเมิด๒๕
- การนิติกรรมและสัญญา

หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
จานวนเรื่อง
๓๕
จานวนเรื่อง
๔๐
จานวนเรื่อง

๒๕

ชื่อกิจกรรมสนับสนุน
- การบริหารทั่วไป กาลังพล งบประมาณ
และการเงิน
- สนับสนุนการปฏิบัตงิ านด้านธุรการ
สารบรรณ และส่งกาลัง

กิจกรรมด้านวินัยและความรับผิดทางละเมิด เป็นกิจกรรมมาตรฐานตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด คือ กิจกรรมการดาเนิน การเรื่องวินัยและความรับผิด
ทางละเมิด รวมถึงการดาเนินการเกี่ยวกับคดีแพ่ง คดีอาญา และคดีปกครองของบุคลากรของหน่วยงาน เช่น ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง
โดยมีหน่วยนับเป็น จานวนเรื่อง

๑๐๓
๕.๒.๘ กิจกรรมย่อยที่ ๘ ตรวจสอบมาตรฐาน (๔๖)
๕.๒.๘.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: จร.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. กองแผนและโครงการ จร.ทอ.

๒. กองจเร จร.ทอ.

๓. กองตรวจสอบเรือ่ งร้องทุกข์
ร้องเรียน จร.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. สานักงานผูบ้ ังคับบัญชา
จร.ทอ.
๒. แผนกธุรการ จร.ทอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
- การจัดทานโยบาย วางแผน
จานวนแผน
๑๑
จัดทาโครงการ
และโครงการ
- การตรวจติดตามความคืบหน้าผล
จานวนหน่วย
๑๑
การแก้ไข ตามอนุมัติหรือสั่งการ ผบ.ทอ. รับตรวจ
ตามข้อเสนอแนะของ จร.ทอ.
- การตรวจสอบ การประเมินผลสัมฤทธิ์ จานวนหน่วย
๕๕
ของการปฏิบัติราชการด้านการรบ
รับตรวจ
การสนับสนุนการรบ การปกครองและ
การตรวจสอบแผนบริหารความเสี่ยง
นขต.ทอ.
- การตรวจสอบ การดาเนินการ และ
จานวนเรื่อง
๒๓
การประสานงานเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
ชื่อกิจกรรมสนับสนุน
- การบริหารทั่วไป กาลังพล งบประมาณ
การเงิน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
- สนับสนุนการปฏิบัตงิ านด้านธุรการ
สารบรรณ และส่งกาลังบารุง

๑๐๔
๕.๒.๙ กิจกรรมย่อยที่ ๙ สนับสนุนการบังคับบัญชา (๔๗)
๕.๒.๙.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บก.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. ศูนย์อานวยการเครื่องบิน
พระราชพาหนะ
๒. ศูนย์อานวยการเฮลิคอปเตอร์
พระราชพาหนะ
๓. ศูนย์การสงครามทางอากาศ

๔. สง.ปรมน.ทอ.
๕. สานักงานพัฒนาระบบราชการ
กองทัพอากาศ
หน่วยปฏิบัติ
๑. สานักงานผูบ้ ังคับบัญชา
บก.ทอ.
๒. แผนกสนับสนุน บก.ทอ.

๒๖

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การดาเนินการเกี่ยวกับด้านการบินของ
เครื่องบินพระราชพาหนะสนับสนุน
พระราชกรณียกิจ
- การดาเนินการเกี่ยวกับด้านการบินของ
เฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะสนับสนุน
พระราชกรณียกิจ
- การจัดทาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์และหลักนิยม
- การจัดทาวารสารการสงคราม
ทางอากาศ
- การฝึกอบรมบุคลากรในส่วนกาลังรบ
ของกองทัพอากาศ ในระดับการบิน
ยุทธวิธี
- การประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับ
หน่วยงานด้านความมั่นคงภายใน
- กำรพัฒนำระบบรำชกำร
กองทัพอำกำศ ๒๖

หน่วยนับ
จานวนวัน

สัดส่วนต้นทุน
๓๕

จานวนวัน

๓๕

จานวน
รายงาน
จานวนเล่ม

๑๐

จานวนคน

๑๐

จานวนครั้ง

๑๐๐

จานวนครั้ง

๑๐๐

๑๐

ชื่อกิจกรรมสนับสนุน
- การบริหารทั่วไปและงบประมาณ
- สนับสนุนการปฏิบัตงิ านด้านธุรการ
สารบรรณ ส่งกาลังบารุง กาลังพล
และการเงิน

กิจกรรมหลักการพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ ถือเป็นกิจกรรมด้านพัฒนาระบบบริหารราชการ ่ึ่งเป็นกิจกรรมมาตรฐานตามที่กรมบัญชีกลาง
กาหนด คือ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบราชการ การจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการ การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามคารับ รอง
และดาเนินการด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) โดยมีหน่วยนับเป็น ๑ ด้าน

๑๐๕
๕.๒.๑๐ กิจกรรมย่อยที่ ๑๐ สวัสดิการ (๔๘)
๕.๒.๑๐.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: สก.ทอ.
๑.
๒.
๓.
๔.

หน่วยปฏิบัติ
กองการร้านค้า สก.ทอ.
กองอาชีวะสงเคราะห์ สก.ทอ.
กองการสงเคราะห์ สก.ทอ.
กองการสโมสร สก.ทอ.

๕. กองการกีฬา สก.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. กองบังคับการ, แผนกการเงิน,
ฝ่ายอานวยการ และอื่น ๆ สก.ทอ.
๒. แผนกวิทยาการ สก.ทอ.
๓. กองบริการ สก.ทอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัดหาและบริการสรรพสินค้า
- การฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพ
- การให้บริการและการสงเคราะห์
- การให้บริการจัดงานเลี้ยงรับรองหรือ
งานเลี้ยงสังสรรค์
- การส่งเสริมด้านการกีฬา
ชื่อกิจกรรมสนับสนุน
- การบริหารงานทั่วไป การปฏิบัติงาน
ด้านธุรการ สารบรรณ ส่งกาลัง
กาลังพล งบประมาณ และการเงิน
- วิทยาการและการศึกษาด้านสวัสดิการ
- การบริการเพือ่ สนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจ

หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
รายการ
๒๐
จานวนคน
๒๐
จานวนคน
๒๐
จานวนงาน
๒๐
จานวนครั้ง

๒๐

๑๐๖
๕.๒.๑๑ กิจกรรมย่อยที่ ๑๑ เวชศาสตร์การบิน (๔๙)
๕.๒.๑๑.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: สวบ.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. กองควบคุมสุขภาพผูท้ าการ
ในอากาศ และกองพยาธิวิทยา
การบิน สวบ.ทอ.
๒. ศูนย์ลาเลียงทางอากาศ
สายแพทย์ สวบ.ทอ.
๓. กองวิทยาการ สวบ.ทอ.
๔. กองนิรภัยเวชกรรมการบิน
สวบ.ทอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
- การตรวจสุขภาพผูท้ าการในอากาศ
จานวนครั้ง
๒๕
- การรักษาผูป้ ่วยที่เป็นผู้ทาการในอากาศ จานวนครั้ง
๒๐
และครอบครัว
- การลาเลียงทางอากาศสายแพทย์
จานวนครั้ง
๒๐
- การเผยแพร่วิทยาการด้านเวชศาสตร์
การบิน
- การอานวยการด้านนิรภัยเวชกรรม
การบิน
- การจัดการฝึกอบรมตามหลักสูตร
สรีรวิทยาการบินทบทวนสาหรับ
ผู้ทาการในอากาศ
- การจัดการฝึกอบรมตามหลักสูตร
สรีรวิทยาการบินทบทวนสาหรับ นบ.

หน่วยปฏิบัติ
ชื่อกิจกรรมสนับสนุน
๑. กองบังคับการ, แผนกการเงิน, - การบริหารงานทั่วไป การปฏิบัติงาน
ฝ่ายอานวยการ และอื่น ๆ สวบ.ทอ. ด้านธุรการ สารบรรณ ส่งกาลัง
กาลังพล งบประมาณ และการเงิน
๒. แผนกบริการ สวบ.ทอ.
- การบริการเพือ่ สนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจ

จานวนครั้ง

๑๕

จานวนครั้ง

๕

จานวนคน

๕

จานวนคน

๑๐

๑๐๗
๕.๒.๑๒ กิจกรรมย่อยที่ ๑๒ สารวัตรทหาร (๕๐)
๕.๒.๑๒.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: สน.ผบ.ดม.
หน่วยปฏิบัติ
ชื่อกิจกรรมหลัก
๑. กรมทหารสารวัตรทหารอากาศ - การรักษาความปลอดภัยและกวดขัน
สน.ผบ.ดม.
ให้ปฏิบัติตามระเบียบ แบบธรรมเนียม
ทหาร
- การบริหารจัดการด้านจราจร
๒. กองควบคุมและรักษาความ
- การควบคุมและรักษาความปลอดภัย
ปลอดภัย สน.ผบ.ดม.
บุคคลและยานพาหนะในเขตพื้นที่
ฐานทัพอากาศดอนเมืองและบ้านพัก
อาศัย
๓. เรือนจาทหารอากาศ
- การบริหารจัดการด้านเรือนจาทหาร
สน.ผบ.ดม.
หน่วยปฏิบัติ
๑. สานักงานผูบ้ ังคับบัญชา,
แผนกการเงิน, ฝ่ายอานวยการ
และอื่น ๆ สน.ผบ.ดม.
๒. กองวิทยาการ สน.ผบ.ดม.

ชื่อกิจกรรมสนับสนุน
- การบริหารงานทั่วไป การปฏิบัติงาน
ด้านธุรการ สารบรรณ ส่งกาลัง
กาลังพล งบประมาณ และการเงิน
- วิทยาการด้านสารวัตรทหาร

หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
จานวนครั้ง
๔๐
จานวนครั้ง
จานวนครั้ง

๒๕
๒๐

จานวนคน

๑๕

๑๐๘
๕.๒.๑๓ กิจกรรมย่อยที่ ๑๓ งานยุทธศาสตร์และหลักนิยมกองทัพอากาศ (๕๑)
๕.๒.๑๓.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: สยล.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. สยล.ทอ.

๒. สานักพัฒนายุทธศาตร์และ
หลักนิยม สยล.ทอ.
๓. สานักศึกษาเทคโนโลยี
สยล.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. ส่วนบังคับบัญชา สยล.ทอ.
๒. แผนกธุรการ สยล.ทอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหาร
ยุทธศาสตร์
- การพัฒนาศักยภาพเครือข่าย
ความร่วมมือเชิงวิทยาการในประเทศและ
ต่างประเทศ
- การสร้างองค์ความรูเ้ กี่ยวกับ
ยุทธศาสตร์/หลักนิยม ทอ.
- การสร้างองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี
ทางทหารและการบิน
ชื่อกิจกรรมสนับสนุน
- การบริหารทั่วไป กาลังพล งบประมาณ
และการเงิน
- สนับสนุนการปฏิบัตงิ านด้านธุรการ
สารบรรณ และส่งกาลังบารุง

หน่วยนับ
จานวนเรื่อง

สัดส่วนต้นทุน
๒๕

จานวนเรื่อง

๒๕

จานวนเรื่อง

๓๐

จานวนเรื่อง

๒๐

๑๐๙
๕.๒.๑๔ กิจกรรมย่อยที่ ๑๔ ตรวจสอบมาตรฐานการบินทางทหาร (๕๒)
๕.๒.๑๔.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: สบน.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. กองวิทยาการ
๒. กองมาตรฐานและการ
ปฏิบัติการบิน
๓. กองความสมควรเดินอากาศ
๔. กองมาตรฐานสนามบิน
และการบริการการเดินอากาศ

หน่วยปฏิบัติ
๑. กองบังคับการ, แผนกธุรการ,
นายทหารกาลังพล, นายทหาร
การเงิน, นายทหารงบประมาณ
และอื่น ๆ

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การดาเนินการด้านวิทยาการของการ
กากับการบินทางทหาร
- การตรวจสอบมาตรฐานการปฏิบัติ
การบิน และประเมินค่าหน่วยบิน ทอ.
- การกาหนดมาตรฐานความสมควร
เดินอากาศ
- การกาหนดมาตรฐานด้านสนามบินและ
การบริการการเดินอากาศ

ชื่อกิจกรรมสนับสนุน
- การบริหารงานทั่วไป การปฏิบัติงาน
ด้านธุรการ กาลังพล การเงิน
การงบประมาณ และอื่น ๆ

หน่วยนับ
จานวนครั้ง

สัดส่วนต้นทุน
๒๕

จานวนครั้ง

๒๕

จานวนครั้ง

๒๕

จานวนครั้ง

๒๕

๑๑๐
๕.๓ ผลผลิตย่อยที่ ๓ การพัฒนากาลังทางอากาศ
๕.๓.๑ กิจกรรมย่อยที่ ๑ วิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์ ทอ. (๕๓)
๕.๓.๑.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: ศวอ.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. สานักงานวิจัย ศวอ.ทอ.
๒. กองสนับสนุนการวิจัย
อากาศยาน
๓. กองสนับสนุนการวิจัย
ยุทโธปกรณ์
๔. กองวิทยาศาสตร์ ศวอ.ทอ.
๕. กองกิจการอวกาศ ศวอ.ทอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
เพื่อสนับสนุนภารกิจกองทัพอากาศ
- การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
อากาศยาน
- การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
ยุทโธปกรณ์
- การเตรียมและปฏิบัติการป้องกันเคมี
ชีวะ กัมมันตรังสี
- การสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมเทคโนโลยี

หน่วยปฏิบัติ
ชื่อกิจกรรมสนับสนุน
๑. สานักงานผู้บังคับบัญชา ศวอ.ทอ. - การบริหารงานทั่วไป
๒. ฝ่ายอานวยการ บก.ศวอ.ทอ. - งานงบประมาณ การเงิน ส่งกาลังบารุง
ธุรการ กาลังพล
๓. กองบริการ ศวอ.ทอ.
- งานบริการ โยธา ขนส่ง จดหา พัสดุ

หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
จานวนงาน
๑๙
จานวนงาน

๑๓

จานวนงาน

๓๒

จานวนงาน

๒๘

จานวนงาน

๘

๑๑๑
๕.๓.๒ กิจกรรมย่อยที่ ๒ วิจัยอื่น ๆ๒๗ (๕๔)
๕.๓.๒.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: รร.นนก.
หน่วยปฏิบัติ
๑. รร.นนก.

ชื่อกิจกรรมหลัก
หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
- โครงการวิจัยและพัฒนาต้นแบบ
ร้อยละ
๑๐๐
อ.ไร้คนขับขนาดเล็กในภารกิจ
ความสาเร็จ
ลาดตระเวนและโจมตี (Mini - Loitering งานวิจัย
Munitions)

๕.๓.๒.๒ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: ศวอ.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
ชื่อกิจกรรมหลัก
๑. ศวอ.ทอ.
- โครงการพัฒนาชุดตรวจสอบความ
แข็งแรงปลอกพลุ่ิลเวอร์ไอโอไดต์ด้วย
การตรวจสอบแบบไม่ทาลาย

๒๗

หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
ร้อยละ
๑๐๐
ความสาเร็จ

ให้หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อยที่ ๒ วิจัยอื่น ๆ รายงานผลการดาเนินงานของตัวชี้วัดกิจกรรมหลักตามหน่วยนับที่กาหนด (ร้อยละความสาเร็จ
งานวิจัย) และให้จัดทาต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก โดยใช้หน่วยนับเป็น จานวนโครงการ

๑๑๒
๖. กิจกรรมที่ ๒ การเตรียมและใช้กาลัง
๖.๑ ผลผลิตย่อยที่ ๑ การปฏิบัติการภาคพื้น
๖.๑.๑ กิจกรรมย่อยที่ ๑ ป้องกันที่ตั้งทางทหาร (๕๕)
๖.๑.๑.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: อย.
หน่วยปฏิบัติ
๑. กรมทหารอากาศโยธินรักษา
พระองค์ อย.
๒. กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษา
พระองค์ อย.
๓. กรมปฏิบัติการพิเศษ อย.
๔. กองดุริยางค์ทหารอากาศ อย.
หน่วยปฏิบัติ
๑. กองบังคับการ, แผนกการเงิน,
ฝ่ายอานวยการ และอื่น ๆ อย.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การฝึกและปฏิบัติการป้องกันฐานที่ตั้ง
ทางภาคพื้น
- การฝึกและปฏิบัติการป้องกันฐานที่ตั้ง
ทางทหารต่อการโจมตีทางอากาศ
- การฝึกและปฏิบัติการด้านปฏิบัตกิ าร
พิเศษ
- การผลิตและพัฒนาบุคลากรในสายงาน
ดุริยางค์

ชื่อกิจกรรมสนับสนุน
- การบริหารงานทั่วไป การปฏิบัติงาน
ด้านธุรการ สารบรรณ ส่งกาลัง กาลังพล
งบประมาณ และการเงิน
๒. ศูนย์การทหารอากาศโยธิน อย. - วิทยาการด้านทหารอากาศโยธินและ
ทหารพลร่ม
๓. แผนกสื่อสาร, แผนกสรรพาวุธ - การปฏิบัติด้านการสื่อสาร, สรรพาวุธ
และกองบริการ อย.
และการบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจ

หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
จานวนครั้ง
๓๕
จานวนครั้ง

๓๑

จานวนครั้ง

๒๖

จานวนคน

๘

๑๑๓
๖.๒ ผลผลิตย่อยที่ ๒ การเตรียมสิง่ อานวยความสะดวกสนับสนุนการบิน
๖.๒.๑ กิจกรรมย่อยที่ ๑ เตรียมความพร้อมสนับสนุนการบิน กองบิน ๑ (๕๖)
๖.๒.๑.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๑
หน่วยปฏิบัติ
๑. ฝูงบิน ๑๐๓ บน.๑

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การปฏิบัติการบินของกองบิน ๑

๒. กองพันทหารอากาศโยธิน
บน.๑
๓. กองเทคนิค บน.๑

- การป้องกันที่ตั้งทางทหาร

๔. แผนกสนับสนุนการบิน บน.๑

- การ่่อมบารุงอากาศยาน ระบบสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ และสรรพาวุธ
- การสนับสนุนการบินของกองบิน ๑

๕. แผนกควบคุมการยุทธ
ทางอากาศ บน.๑

- การฝึกบินด้วยเครื่องช่วยฝึก

หน่วยปฏิบัติ
๑. กองบังคับการ, แผนกการเงิน,
ฝ่ายอานวยการ และอื่น ๆ บน.๑

ชื่อกิจกรรมสนับสนุน
- การบริหารงานทั่วไป การปฏิบัติงาน
ด้านธุรการ สารบรรณ การส่งกาลังบารุง
การเงิน งบประมาณ และสวัสดิการ
- การรักษาความปลอดภัยและควบคุม
การปฏิบัติตามระเบียบ

๒. กองร้อยทหารสารวัตร บน.๑

หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
จานวน
๒๐
ชั่วโมงบิน
จานวนครั้ง
๒๐
จานวนครั้ง

๒๐

จานวน
เที่ยวบิน
จานวน
ชั่วโมงบิน

๒๐
๒๐

๑๑๔
๖.๒.๒ กิจกรรมย่อยที่ ๒ เตรียมความพร้อมสนับสนุนการบิน กองบิน ๒ (๕๗)
๖.๒.๒.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๒
หน่วยปฏิบัติ
๑. ฝูงบิน ๒๐๑, ฝูงบิน ๒๐๒
และ ฝูงบิน ๒๐๓ บน.๒
๒. กองพันทหารอากาศโยธิน
บน.๒
๓. กองเทคนิค บน.๒
๔. แผนกสนับสนุนการบิน บน.๒
หน่วยปฏิบัติ
๑. กองบังคับการ, แผนกการเงิน,
ฝ่ายอานวยการ และอื่น ๆ บน.๒
๒. กองร้อยทหารสารวัตร บน.๒

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การปฏิบัติการบินของกองบิน ๒
- การป้องกันที่ตั้งทางทหาร
- การ่่อมบารุงอากาศยาน และระบบ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
- การสนับสนุนการบินของกองบิน ๒
ชื่อกิจกรรมสนับสนุน
- การบริหารงานทั่วไป การปฏิบัติงาน
ด้านธุรการ สารบรรณ การส่งกาลังบารุง
การเงิน งบประมาณ และสวัสดิการ
- การรักษาความปลอดภัยและควบคุม
การปฏิบัติตามระเบียบ

หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
จานวน
๓๐
ชั่วโมงบิน
จานวนครั้ง
๒๐
จานวนครั้ง

๓๐

จานวน
เที่ยวบิน

๒๐

๑๑๕
๖.๒.๓ กิจกรรมย่อยที่ ๒ เตรียมความพร้อมสนับสนุนการบิน กองบิน ๓ (๕๘)
๖.๒.๓.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๓
หน่วยปฏิบัติ
๑. ฝูงบิน ๓๐๑ และฝูงบิน ๓๐๒
บน.๓
๒. กองพันทหารอากาศโยธิน
บน.๓
๓. กองเทคนิค บน.๓
๔. แผนกสนับสนุนการบิน บน.๓

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การปฏิบัติการบินของกองบิน ๓
- การป้องกันที่ตั้งทางทหาร
- การ่่อมบารุงอากาศยาน ระบบสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ และสรรพาวุธ
- การสนับสนุนการบินของกองบิน ๓

๕. ฝูงบิน ๓๐๑ และฝูงบิน ๓๐๒
บน.๓

- การฝึกบินด้วยเครื่องช่วยฝึก

หน่วยปฏิบัติ
๑. กองบังคับการ, แผนกการเงิน,
ฝ่ายอานวยการ และอื่น ๆ บน.๓

ชื่อกิจกรรมสนับสนุน
- การบริหารงานทั่วไป การปฏิบัติงาน
ด้านยุทธการ สารบรรณ การส่งกาลัง
บารุง การเงิน งบประมาณและสวัสดิการ
- การรักษาความปลอดภัยและควบคุม
การปฏิบัติตามระเบียบ

๒. กองร้อยทหารสารวัตร บน.๓

หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
จานวน
๒๐
ชั่วโมงบิน
จานวนครั้ง
๒๐
จานวนครั้ง

๒๐

จานวน
เที่ยวบิน
จานวน
ชั่วโมงบิน

๒๐
๒๐

๑๑๖
๖.๒.๔ กิจกรรมย่อยที่ ๓ เตรียมความพร้อมสนับสนุนการบิน กองบิน ๔ (๕๙)
๖.๒.๔.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๔
หน่วยปฏิบัติ
๑. ฝูงบิน ๔๐๑, ฝูงบิน ๔๐๒,
ฝูงบิน ๔๐๓ และ ฝูงบิน ๔๐๔
บน.๔
๒. กองพันทหารอากาศโยธิน
บน.๔
๓. กองเทคนิค บน.๔
๔. แผนกสนับสนุนการบิน บน.๔
หน่วยปฏิบัติ
๑. กองบังคับการ, แผนกการเงิน,
ฝ่ายอานวยการ และอื่น ๆ บน.๔
๒. กองร้อยทหารสารวัตร บน.๔

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การปฏิบัติการบินของกองบิน ๔

หน่วยนับ
จานวน
ชั่วโมงบิน

สัดส่วนต้นทุน
๓๐

- การป้องกันที่ตั้งทางทหาร

จานวนครั้ง

๒๐

- การ่่อมบารุงอากาศยาน ระบบสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ และสรรพาวุธ
- การสนับสนุนการบินของกองบิน ๔

จานวนครั้ง

๓๐

จานวน
เที่ยวบิน

๒๐

ชื่อกิจกรรมสนับสนุน
- การบริหารงานทั่วไป การปฏิบัติงาน
ด้านธุรการ สารบรรณ การส่งกาลังบารุง
การเงิน งบประมาณ และสวัสดิการ
- การรักษาความปลอดภัยและควบคุม
การปฏิบัติตามระเบียบ

๑๑๗
๖.๒.๕ กิจกรรมย่อยที่ ๔ เตรียมความพร้อมสนับสนุนการบิน กองบิน ๕ (๖๐)
๖.๒.๕.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๕
หน่วยปฏิบัติ
๑. ฝูงบิน ๕๐๑ บน.๕

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การปฏิบัติการบินของกองบิน ๕

๒. กองพันทหารอากาศโยธิน
บน.๕
๓. กองเทคนิค บน.๕

- การป้องกันที่ตั้งทางทหาร

๔. แผนกสนับสนุนการบิน บน.๕
หน่วยปฏิบัติ
๑. กองบังคับการ, แผนกการเงิน,
ฝ่ายอานวยการ และอื่น ๆ บน.๕
๒. กองร้อยทหารสารวัตร บน.๕

- การ่่อมบารุงอากาศยาน ระบบสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ และสรรพาวุธ
- การสนับสนุนการบินของกองบิน ๕
ชื่อกิจกรรมสนับสนุน
- การบริหารงานทั่วไป การปฏิบัติงาน
ด้านธุรการ สารบรรณ การส่งกาลังบารุง
การเงิน งบประมาณ และสวัสดิการ
- การรักษาความปลอดภัยและควบคุม
การปฏิบัติตามระเบียบ

หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
จานวน
๓๐
ชั่วโมงบิน
จานวนครั้ง
๒๐
จานวนครั้ง

๓๐

จานวน
เที่ยวบิน

๒๐

๑๑๘
๖.๒.๖ กิจกรรมย่อยที่ ๕ เตรียมความพร้อมสนับสนุนการบิน กองบิน ๖ (๖๑)
๖.๒.๖.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๖
หน่วยปฏิบัติ
ชื่อกิจกรรมหลัก
๑. ฝูงบิน ๖๐๑, ฝูงบิน ๖๐๒,
- การปฏิบัติการบินของกองบิน ๖
ฝูงบิน ๖๐๓ และฝูงบิน ๖๐๔ บน.๖
๒. แผนกช่างอากาศ บน.๖
- การ่่อมบารุงอากาศยาน และระบบ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
๓. แผนกสนับสนุนการบิน บน.๖ - การสนับสนุนการบินของกองบิน ๖
หน่วยปฏิบัติ
๑. กองบังคับการ, แผนกการเงิน,
ฝ่ายอานวยการ และอื่น ๆ บน.๖

หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
จานวน
๔๐
ชั่วโมงบิน
จานวนครั้ง
๓๐
จานวน
เที่ยวบิน

๓๐

ชื่อกิจกรรมสนับสนุน
- การบริหารงานทั่วไป การปฏิบัติงาน
ด้านธุรการ สารบรรณ การส่งกาลังบารุง
การเงิน งบประมาณ และสวัสดิการ

๖.๒.๗ กิจกรรมย่อยที่ ๖ เตรียมความพร้อมสนับสนุนการบิน กองบิน ๗ (๖๒)
๖.๒.๗.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๗
หน่วยปฏิบัติ
๑. ฝูงบิน ๗๐๑ และฝูงบิน ๗๐๒
บน.๗
๒. กองพันทหารอากาศโยธิน
บน.๗
๓. กองเทคนิค บน.๗
๔. แผนกสนับสนุนการบิน บน.๗
หน่วยปฏิบัติ
๑. กองบังคับการ, แผนกการเงิน,
ฝ่ายอานวยการ และอื่น ๆ บน.๗
๒. กองร้อยทหารสารวัตร บน.๗

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การปฏิบัติการบินของกองบิน ๗
- การป้องกันที่ตั้งทางทหาร
- การ่่อมบารุงอากาศยาน ระบบสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ และสรรพาวุธ
- การสนับสนุนการบินของกองบิน ๗
ชื่อกิจกรรมสนับสนุน
- การบริหารงานทั่วไป การปฏิบัติงาน
ด้านธุรการ สารบรรณ การส่งกาลังบารุง
การเงิน งบประมาณ และสวัสดิการ
- การรักษาความปลอดภัยและควบคุม
การปฏิบัติตามระเบียบ

หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
จานวน
๓๐
ชั่วโมงบิน
จานวนครั้ง
๒๐
จานวนครั้ง

๓๐

จานวน
เที่ยวบิน

๒๐

๑๑๙
๖.๒.๘ กิจกรรมย่อยที่ ๗ เตรียมความพร้อมสนับสนุนการบิน กองบิน ๒๑ (๖๓)
๖.๒.๘.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๒๑
หน่วยปฏิบัติ
๑. ฝูงบิน ๒๑๑ บน.๒๑
๒. กองพันทหารอากาศโยธิน
บน.๒๑
๓. กองเทคนิค บน.๒๑

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การฝึกบินและปฏิบัติการบินของ
กองบิน ๒๑
- การป้องกันที่ตั้งทางทหาร

- การ่่อมบารุงอากาศยาน ระบบสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ และสรรพาวุธ
๔. แผนกสนับสนุนการบิน บน.๒๑ - การสนับสนุนการบินของกองบิน ๒๑
หน่วยปฏิบัติ
๑. กองบังคับการ, แผนกการเงิน,
ฝ่ายอานวยการ และอื่น ๆ บน.๒๑
๒. กองร้อยทหารสารวัตร บน.๒๑

หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
จานวน
๓๐
ชั่วโมงบิน
จานวนครั้ง
๒๐
จานวนครั้ง

๓๐

จานวน
เที่ยวบิน

๒๐

ชื่อกิจกรรมสนับสนุน
- การบริหารงานทั่วไป การปฏิบัติงาน
ด้านธุรการ สารบรรณ การส่งกาลังบารุง
การเงิน งบประมาณ และสวัสดิการ
- การรักษาความปลอดภัยและควบคุม
การปฏิบัติตามระเบียบ

๖.๒.๙ กิจกรรมย่อยที่ ๘ เตรียมความพร้อมสนับสนุนการบิน กองบิน ๒๓ (๖๔)
๖.๒.๙.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๒๓
หน่วยปฏิบัติ
๑. ฝูงบิน ๒๓๑ บน.๒๓

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การปฏิบัติการบินของกองบิน ๒๓

๒. พัน.อย.บน.๒๓
๓. กทน.บน.๒๓

- การป้องกันที่ตั้งทางทหาร
- การ่่อมบารุงอากาศยาน ระบบสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ และสรรพาวุธ
- การสนับสนุนการบินของกองบิน ๒๓

๔. ผนบ.บน.๒๓
หน่วยปฏิบัติ
๑. กองบังคับการ, แผนกการเงิน,
ฝ่ายอานวยการ และอื่น ๆ บน.๒๓
๒. กองร้อยทหารสารวัตร บน.๒๓

ชื่อกิจกรรมสนับสนุน
- การบริหารงานทั่วไป การปฏิบัติงาน
ด้านธุรการ สารบรรณ การส่งกาลังบารุง
การเงิน งบประมาณ และสวัสดิการ
- การรักษาความปลอดภัยและควบคุม
การปฏิบัติตามระเบียบ

หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
จานวน
๓๐
ชั่วโมงบิน
จานวนครั้ง
๒๐
จานวนครั้ง
๓๐
จานวน
เที่ยวบิน

๒๐

๑๒๐
๖.๒.๑๐ กิจกรรมย่อยที่ ๙ เตรียมความพร้อมสนับสนุนการบิน กองบิน ๔๑ (๖๕)
๖.๒.๑๐.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๔๑
หน่วยปฏิบัติ
๑. ฝูงบิน ๔๑๑ บน.๔๑

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การปฏิบัติการบินของกองบิน ๔๑

๒. กองพันทหารอากาศโยธิน
บน.๔๑
๓. กองเทคนิค บน.๔๑

- การป้องกันที่ตั้งทางทหาร
- การบริการอากาศยาน
- การสนับสนุนการบินของกองบิน ๔๑

๔. แผนกสนับสนุนการบิน บน.๔๑
หน่วยปฏิบัติ
๑. กองบังคับการ, แผนกการเงิน,
ฝ่ายอานวยการ และอื่น ๆ บน.๔๑
๒. กองร้อยทหารสารวัตร บน.๔๑

หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
จานวน
๓๐
ชั่วโมงบิน
จานวนครั้ง
๒๐
จานวนครั้ง

๓๐

จานวน
เที่ยวบิน

๒๐

ชื่อกิจกรรมสนับสนุน
- การบริหารงานทั่วไป การปฏิบัติงาน
ด้านธุรการ สารบรรณ การส่งกาลังบารุง
การเงิน งบประมาณ และสวัสดิการ
- การรักษาความปลอดภัยและควบคุม
การปฏิบัติตามระเบียบ

๖.๒.๑๑ กิจกรรมย่อยที่ ๑๐ เตรียมความพร้อมสนับสนุนการบิน กองบิน ๔๖ (๖๖)
๖.๒.๑๑.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๔๖
หน่วยปฏิบัติ
๑. ฝูงบิน ๔๖๑ บน.๔๖

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การปฏิบัติการบินของกองบิน ๔๖

๒. พัน.อย.บน.๔๖

- การป้องกันที่ตั้งทางทหาร

๓. กทน.บน.๔๖

- การ่่อมบารุงอากาศยาน และระบบ
สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
- การสนับสนุนการบินของกองบิน ๔๖

๔. ผนบ.บน.๔๖
หน่วยปฏิบัติ
๑. นขต.บน.๔๖ (ฝ่ายอานวยการ
และอื่น ๆ)
๒. ร้อย.ทสห.บน.๔๖

ชื่อกิจกรรมสนับสนุน
- การบริหารงานทั่วไป การปฏิบัติงาน
ด้านธุรการ การเงิน สารบรรณ การส่ง
กาลังบารุงและสวัสดิการ
- การรักษาความปลอดภัยและควบคุม
การปฏิบัติตามระเบียบ

หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
จานวน
๓๐
ชั่วโมงบิน
จานวนครั้ง
๒๐
จานวนครั้ง

๓๐

จานวน
เที่ยวบิน

๒๐

๑๒๑
๖.๒.๑๒ กิจกรรมย่อยที่ ๑๑ เตรียมความพร้อมสนับสนุนการบิน กองบิน ๕๖ (๖๗)
๖.๒.๑๒.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๕๖
หน่วยปฏิบัติ
๑. ฝูงบิน ๕๖๑ บน.๕๖

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การปฏิบัติการบินของ บน.๕๖

๒. กองพันทหารอากาศโยธิน
- การป้องกันที่ตั้งทางทหาร
บน.๕๖
๓. กองเทคนิค บน.๕๖
- การบริการอากาศยาน
๔. แผนกสนับสนุนการบิน บน.๕๖ - การสนับสนุนการบินของ บน.๕๖
หน่วยปฏิบัติ
๑. กองบังคับการ, แผนกการเงิน,
ฝ่ายอานวยการ และอื่น ๆ บน.๕๖
๒. กองร้อยทหารสารวัตร บน.๕๖

หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
จานวน
๓๐
เที่ยวบิน
จานวนครั้ง
๒๐
จานวนครั้ง
จานวน
เที่ยวบิน

๓๐
๒๐

ชื่อกิจกรรมสนับสนุน
- การบริหารงานทั่วไป การปฏิบัติงาน
ด้านธุรการ สารบรรณ การส่งกาลังบารุง
การเงิน งบประมาณ และสวัสดิการ
- การรักษาความปลอดภัยและควบคุม
การปฏิบัติตามระเบียบ

๖.๒.๑๓ กิจกรรมย่อยที่ ๑๒ เตรียมความพร้อมสนับสนุนการบิน โรงเรียนการบิน (๖๘)
๖.๒.๑๓.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: รร.การบิน
หน่วยปฏิบัติ
ชื่อกิจกรรมหลัก
หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
๑. กองฝึกการบิน รร.การบิน
- การปฏิบัติการบินของ รร.การบิน
จานวน
๖๐
ชั่วโมงบิน
๒. กองพันทหารอากาศโยธิน
- การป้องกันที่ตั้งทางทหาร
จานวนครั้ง
๑๐
รร.การบิน
๓. กอง่่อมบารุงอากาศยาน
- การบริการอากาศยาน
จานวน
๒๐
รร.การบิน
เที่ยวบิน
๔. กองฝึกการบิน รร.การบิน
- การสนับสนุนการบินของ รร.การบิน
จานวน
๑๐
เที่ยวบิน
หน่วยปฏิบัติ
๑. กองบังคับการ, แผนกการเงิน,
กองบริการ, ฝ่ายอานวยการ และ
อื่น ๆ รร.การบิน
๒. กองร้อยทหารสารวัตร
รร.การบิน
๓. แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
รร.การบิน

ชื่อกิจกรรมสนับสนุน
- การบริหารงานทั่วไป การปฏิบัติงาน
ด้านธุรการ การเงิน สารบรรณ
การส่งกาลังบารุง และสวัสดิการ
- การรักษาความปลอดภัยและควบคุม
การปฏิบัติตามระเบียบ
- สนับสนุนการสื่อสารภาคพื้น

๑๒๒
๖.๓ ผลผลิตย่อยที่ ๓ การปฏิบัติการทางอากาศ๒๘
๖.๓.๑ กิจกรรมย่อยที่ ๑ ลาเลียง (๖๙)
๖.๓.๑.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๒
หน่วยปฏิบัติ
๑. ฝูงบิน ๒๐๑ บน.๒
๒. ฝูงบิน ๒๐๒ บน.๒
๓. ฝูงบิน ๒๐๓ บน.๒

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การฝึกบินและปฏิบัติการบินของ
ฝูงบิน ๒๐๑
- การฝึกบินและปฏิบัติการบินของ
ฝูงบิน ๒๐๒
- การฝึกบินและปฏิบัติการบินของ
ฝูงบิน ๒๐๓

หน่วยนับ
จานวน
ชั่วโมงบิน
จานวน
ชั่วโมงบิน
จานวน
ชั่วโมงบิน

สัดส่วนต้นทุน
๒๕

หน่วยนับ
จานวน
ชั่วโมงบิน
จานวน
ชั่วโมงบิน
จานวน
ชั่วโมงบิน

สัดส่วนต้นทุน
๒๕

หน่วยนับ
จานวน
ชั่วโมงบิน

สัดส่วนต้นทุน
๗๕๓๑

๒๕
๒๕๒๙

๖.๓.๑.๒ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๖
หน่วยปฏิบัติ
๑. ฝูงบิน ๖๐๑ บน.๖
๒. ฝูงบิน ๖๐๒ บน.๖
๓. ฝูงบิน ๖๐๓ บน.๖

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การฝึกบินและปฏิบัติการบินของ
ฝูงบิน ๖๐๑
- การฝึกบินและปฏิบัติการบินของ
ฝูงบิน ๖๐๒
- การฝึกบินและปฏิบัติการบินของ
ฝูงบิน ๖๐๓

๒๕
๒๕๓๐

๖.๓.๑.๓ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๔๖
หน่วยปฏิบัติ
๑. ฝูง.๔๖๑ บน.๔๖

๒๘

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การฝึกบินและปฏิบัติการบินของ
ฝูงบิน ๔๖๑

ให้หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อยตามผลผลิตย่อยที่ ๓ การปฏิบัติการทางอากาศ รายงานเฉพาะผลการดาเนินงานของตัวชี้วัดกิจกรรมหลัก แต่ไม่ต้อง
จัดทาต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรมหลัก โดย สปช.ทอ.จะเป็นหน่วยรับผิดชอบดาเนินการให้
๒๙
สัดส่วนต้นทุนของ บน.๒ อีก ๒๕% อยู่ที่กิจกรรมย่อยที่ ๒ ค้นหาและช่วยชีวิต
๓๐
สัดส่วนต้นทุนของ บน.๖ อีก ๒๕% อยู่ที่กิจกรรมย่อยที่ ๕ ฝึกบิน
๓๑
สัดส่วนต้นทุนของ บน.๔๖ อีก ๒๕% อยู่ที่กิจกรรมย่อยที่ ๔ เฉพาะพิเศษ

๑๒๓
๖.๓.๒ กิจกรรมย่อยที่ ๒ ค้นหาและช่วยชีวิต (๗๐)
๖.๓.๒.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๒
หน่วยปฏิบัติ
๑. ฝูงบิน ๒๐๓ บน.๒

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การฝึกบินและปฏิบัติการบินของ
ฝูงบิน ๒๐๓
๖.๓.๓.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๓

หน่วยปฏิบัติ
๑. ฝูงบิน ๓๐๑ บน.๓ และฝูงบิน
๓๐๒ บน.๓

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การฝึกบินและปฏิบัติการบินของ
ฝูงบิน ๓๐๑ บน.๓ และฝูงบิน ๓๐๒
บน.๓

หน่วยนับ
จานวน
ชั่วโมงบิน

สัดส่วนต้นทุน
๒๕

หน่วยนับ
จานวน
ชั่วโมงบิน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐

หน่วยนับ
จานวน
ชั่วโมงบิน

สัดส่วนต้นทุน
๕๐

หน่วยนับ
จานวน
ชั่วโมงบิน
จานวน
ชั่วโมงบิน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐

หน่วยนับ
จานวน
ชั่วโมงบิน
จานวน
ชั่วโมงบิน

สัดส่วนต้นทุน
๓๕

๖.๓.๓ กิจกรรมย่อยที่ ๓ การรบ (๗๑)
๖.๓.๓.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๑
หน่วยปฏิบัติ
๑. ฝูงบิน ๑๐๓ บน.๑

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การฝึกบินและปฏิบัติการบินของ
ฝูงบิน ๑๐๓

๖.๓.๓.๒ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๓
หน่วยปฏิบัติ
๑. ฝูงบิน ๓๐๑ บน.๓
๒. ฝูงบิน ๓๐๒ บน.๓

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การฝึกบินและปฏิบัติการบินของ
ฝูงบิน ๓๐๑ บน.๓
- การฝึกบินและปฏิบัติการบินของ
ฝูงบิน ๓๐๒ บน.๓

๑๐

๖.๓.๓.๓ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๔
หน่วยปฏิบัติ
๑. ฝูงบิน ๔๐๑ บน.๔
๒. ฝูงบิน ๔๐๓ บน.๔

๓๒

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การฝึกบินและปฏิบัติการบินของ
ฝูงบิน ๔๐๑
- การฝึกบินและปฏิบัติการบินของ
ฝูงบิน ๔๐๓

สัดส่วนต้นทุนของ บน.๔ อีก ๓๐% อยู่ที่กิจกรรมย่อยที่ ๔ เฉพาะพิเศษ

๓๕๓๒

๑๒๔
๖.๓.๓.๔ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๗
หน่วยปฏิบัติ
๑. ฝูงบิน ๗๐๑ บน.๗

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การฝึกบินและปฏิบัติการบินของ
ฝูงบิน ๗๐๑

หน่วยนับ
จานวน
ชั่วโมงบิน

สัดส่วนต้นทุน
๗๐๓๓

หน่วยนับ
จานวน
ชั่วโมงบิน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวน
ชั่วโมงบิน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวน
ชั่วโมงบิน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวน
ชั่วโมงบิน
จานวน
ชั่วโมงบิน

สัดส่วนต้นทุน
๑๕

๖.๓.๓.๕ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๒๑
หน่วยปฏิบัติ
๑. ฝูงบิน ๒๑๑ บน.๒๑

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การฝึกบินและปฏิบัติการบินของ
ฝูงบิน ๒๑๑

๖.๓.๓.๖ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๒๓
หน่วยปฏิบัติ
๑. ฝูงบิน ๒๓๑ บน.๒๓

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การฝึกบินและปฏิบัติการบินของ
ฝูงบิน ๒๓๑

๖.๓.๓.๗ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๔๑
หน่วยปฏิบัติ
๑. ฝูงบิน ๔๑๑ บน.๔๑

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การฝึกบินและปฏิบัติการบินของ
ฝูงบิน ๔๑๑

๖.๓.๔ กิจกรรมย่อยที่ ๔ เฉพาะพิเศษ (๗๒)
๖.๓.๔.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๓
หน่วยปฏิบัติ
๑. ฝูงบิน ๓๐๑ บน.๓
๒. ฝูงบิน ๓๐๒ บน.๓

๓๓

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การฝึกบินและปฏิบัติการบินของ
ฝูงบิน ๓๐๑ บน.๓
- การฝึกบินและปฏิบัติการบินของ
ฝูงบิน ๓๐๒ บน.๓

สัดส่วนต้นทุนของ บน.๗ อีก ๓๐% อยู่ที่กิจกรรมย่อยที่ ๔ เฉพาะพิเศษ

๑๕

๑๒๕
๖.๓.๔.๒ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๔
หน่วยปฏิบัติ
๑. ฝูงบิน ๔๐๒ บน.๔
๒. ฝูงบิน ๔๐๔ บน.๔

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การฝึกบินและปฏิบัติการบินของ
ฝูงบิน ๔๐๒
- การฝึกบินและปฏิบัติการบินของ
ฝูงบิน ๔๐๔

หน่วยนับ
จานวน
ชั่วโมงบิน
จานวน
ชั่วโมงบิน

สัดส่วนต้นทุน
๑๕

หน่วยนับ
จานวน
ชั่วโมงบิน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวน
ชั่วโมงบิน

สัดส่วนต้นทุน
๓๐

หน่วยนับ
จานวน
ชั่วโมงบิน

สัดส่วนต้นทุน
๒๕

๑๕

๖.๓.๔.๓ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๕
หน่วยปฏิบัติ
๑. ฝูงบิน ๕๐๑ บน.๕

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การฝึกบินและปฏิบัติการบินของ
ฝูงบิน ๕๐๑

๖.๓.๔.๔ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๗
หน่วยปฏิบัติ
๑. ฝูงบิน ๗๐๒ บน.๗

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การฝึกบินและปฏิบัติการบินของ
ฝูงบิน ๗๐๒

๖.๓.๔.๕ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๔๖
หน่วยปฏิบัติ
๑. ฝูง.๔๖๑ บน.๔๖

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การฝึกบินและปฏิบัติการบินของ
ฝูงบิน ๔๖๑

๑๒๖
๖.๓.๕ กิจกรรมย่อยที่ ๕ ฝึกบิน (๗๓)
๖.๓.๕.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๓
หน่วยปฏิบัติ
๑. ฝูงบิน ๓๐๑ บน.๓
๒. ฝูงบิน ๓๐๒ บน.๓

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การฝึกบินและปฏิบัติการบินของ
ฝูงบิน ๓๐๑ บน.๓
- การฝึกบินและปฏิบัติการบินของ
ฝูงบิน ๓๐๒ บน.๓

หน่วยนับ
จานวน
ชั่วโมงบิน
จานวน
ชั่วโมงบิน

สัดส่วนต้นทุน
๒๐

หน่วยนับ
จานวน
ชั่วโมงบิน

สัดส่วนต้นทุน
๒๕

หน่วยนับ
จานวน
ชั่วโมงบิน
จานวน
ชั่วโมงบิน

สัดส่วนต้นทุน
๕๐

๒๐

๖.๓.๕.๒ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๖
หน่วยปฏิบัติ
๑. ฝูงบิน ๖๐๔ บน.๖

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การฝึกบินและปฏิบัติการบินของ
ฝูงบิน ๖๐๔

๖.๓.๕.๓ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: รร.การบิน
หน่วยปฏิบัติ
๑. ฝูงฝึกขั้นต้น กฝบ.รร.การบิน

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การฝึกบินและปฏิบัติการบินของ
ฝูงฝึกขั้นต้น
๒. ฝูงฝึกขั้นปลาย กฝบ.รร.การบิน - การฝึกบินและปฏิบัติการบินของ
ฝูงฝึกขั้นปลาย
หน่วยปฏิบัติ
๑. กองบังคับการ, แผนกการเงิน,
กองบริการ, ฝ่ายอานวยการ และอื่น ๆ
รร.การบิน
๒. กองร้อยทหารสารวัตร
รร.การบิน
๓. แผนกสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์

ชื่อกิจกรรมสนับสนุน
- การบริหารงานทั่วไป การปฏิบัติงาน
ด้านธุรการ การเงิน สารบรรณ การส่ง
กาลังบารุง และสวัสดิการ
- การรักษาความปลอดภัยและควบคุม
การปฏิบัติตามระเบียบ
- สนับสนุนการสื่อสารภาคพื้น

๕๐

๑๒๗
๖.๔ ผลผลิตย่อยที่ ๔ การควบคุมการใช้กาลังทางอากาศ
๖.๔.๑ กิจกรรมย่อยที่ ๑ ระบบควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ (๗๔)
๖.๔.๑.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: คปอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. ศูนย์ป้องกันทางอากาศ คปอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การพิสูจน์ฝ่ายเป้าหมาย

๒. กองปฏิบัติการทางอากาศ
ยุทธวิธี ( กปย.คปอ.)
๓. กองข่าวอากาศ คปอ.

- การปฏิบัติการทางอากาศ

๔. กองลาเลียงทางอากาศ คปอ.

- การใช้อากาศยานปฏิบัติการลาเลียง
ทางอากาศ
- การฝึก่้อมและการปฏิบัติการค้นหา
และช่วยชีวิต
- การรับและส่งแผนการบิน

๕. กองค้นหาและช่วยชีวิต คปอ.
๖. กองบังคับการบิน คปอ.

- การให้บริการข่าวอากาศเพือ่ การบิน

๗. ศูนย์การลาดตระเวนทางอากาศ - การลาดตระเวนทางอากาศ สนับสนุน
และเทคโนโลยีภูมสิ ารสนเทศ
การปฏิบัติของกองทัพอากาศ
(ศลภ.คปอ.)
- การแปลความภาพถ่ายทางอากาศและ
ภาพถ่ายดาวเทียม
- การจัดทาแผนที่ยุทธการร่วม (JOG A)
- การให้บริการข้อมูลภูมสิ ารสนเทศ
ในระบบโครงสร้างพื้นฐานข้อมูล
ภูมิสารสนเทศ
หน่วยปฏิบัติ
๑. กองบังคับการ, แผนกการเงิน,
ฝ่ายอานวยการ และอื่น ๆ คปอ.
๒. กองบริการ คปอ.
๓. กองวิทยาการ คปอ.
๔. กองสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ คปอ.

ชื่อกิจกรรมสนับสนุน
- การบริหารงานทั่วไป การปฏิบัติงาน
ด้านธุรการ สารบรรณ การส่งกาลังบารุง
การเงิน งบประมาณ และสวัสดิการ
- การบริการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจ
- วิทยาการด้านบังคับการบิน ควบคุม
อากาศยานและแจ้งเตือน และอุตุนิยมวิทยา
- ปฏิบัติการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์
และ่่อมบารุงเครื่องมือสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์

หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
จานวน
๒๕
เป้าหมาย
จานวน
๑๕
ชั่วโมงบิน
จานวนครั้ง
๑๕
จานวน
ภารกิจ
จานวน
เที่ยวบิน
จานวน
แผนการบิน
ตาราง
กิโลเมตร
ตาราง
กิโลเมตร
ตาราง
กิโลเมตร
จานวนครั้ง

๑๐
๑๐
๑๐
๖
๓
๓
๓

๑๒๘
๖.๔.๒ กิจกรรมย่อยที่ ๒ อานวยการยุทธ (๗๕)
๖.๔.๒.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: ศปก.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. ศปก.ทอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- สั่งการการปฏิบัตกิ ารทางอากาศ

หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
จานวนเรื่อง
๑๐๐

๖.๕ ผลผลิตย่อยที่ ๕ การควบคุมการใช้กาลังทางอวกาศ
๖.๕.๑ กิจกรรมย่อยที่ ๑ ระบบควบคุมการปฏิบัติการทางอวกาศ (๗๖)
๖.๔.๑.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: ศปอว.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. กองปฏิบัติการทางอวกาศ
ศปอว.ทอ.
๒. กองเฝ้าระวังทางอากาศ
ศปอว.ทอ.
๓. กองลาดตระเวนและเฝ้าตรวจ
ทางอวกาศ ศปอว.ทอ.
๔. กองสนับสนุน ศปอว.ทอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การปฏิบัติการทางอวกาศ
- การเฝ้าระวังทางอวกาศ

หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
จานวนครั้ง
๒๐
๔๐
จานวนครั้ง
๓๐

- การลาดตระเวนและเฝ้าตรวจทาง
จานวนครั้ง
อวกาศ
- การสนับสนุนการปฏิบัติการทางอวกาศ จานวนครั้ง

หน่วยปฏิบัติ
ชื่อกิจกรรมสนับสนุน
๑. กองบังคับการ, แผนกธุรการ,
- การบริหารงานทั่วไป การปฏิบัติงาน
นายทหารกาลังพล, นายทหาร
ด้านธุรการ กาลังพล การเงิน งบประมาณ
การเงิน, นายทหารงบประมาณ และ และอืน่ ๆ
อื่น ๆ ศปอว.ทอ.

๑๐

๑๒๙
๗. กิจกรรมที่ ๓ การส่งกาลังและซ่อมบารุง
๗.๑ ผลผลิตย่อยที่ ๑ การส่งกาลังและ่่อมบารุง
๗.๑.๑ กิจกรรมย่อยที่ ๑ ขนส่ง (๗๗)
๗.๑.๑.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: ขส.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. กองโรงงานและกองพาหนะ
ขส.ทอ.
๒. กอง าการ ขส.ทอ.
๓. กองพาหนะ ขส.ทอ.
๔ กอง การ ลอน า ขส.ทอ.
๕. กองพ พาหนะ ขส.ทอ.

- การ อ ารงพัสดุ า น ง

จานวนชิ้น

สัดส่วน
ต้นทุน
๒๕

- าการ า น ง
- กำร
- การ การ น ง
๓๕
- กำร

จานวนงาน
จานวนงาน
จานวนงาน
จานวนครั้ง

๑๕
๒๕
๒๐
๑๕

หน่วยปฏิบัติ
๑. กองบังคับการ, แผนกการเงิน,
ฝ่ายอานวยการ และอื่น ๆ ขส.ทอ.

ชื่อกิจกรรมสนับสนุน
- การบริหารงานทั่วไป การปฏิบัติงาน
ด้านธุรการ การงบประมาณ การเงิน
สารบรรณ ส่งกาลัง และกาลังพล
- การบริการเพือ่ สนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจ

๒. กองบริการ ขส.ทอ.

๓๔

ชื่อกิจกรรมหลัก

๓๔

หน่วยนับ

กิจกรรมหลักการสนับสนุนยานพาหนะ ถือเป็นกิจกรรมด้านยานพาหนะ ่ึ่งเป็นกิจกรรมมาตรฐานตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด คือ กิจกรรมเกี่ยวกับ
ด้านยานพาหนะ เพื่อใช้ในการเดินทางของส่วนกลาง ยกเว้น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถประจาตาแหน่ง ค่าแท็ก่ี่ และยานพาหนะที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น
ยานพาหนะทางน้า ทางอากาศ และยานพาหนะที่ใช้ในการรบ โดยมีหน่วยนับเป็น กิโลเมตร หมายถึง ระยะทางทั้งหมดที่วิ่งของยานพาหนะทั้งหมด
ใน ๑ ปี
๓๕
กิจ กรรมหลั ก การพั ส ดุ สายขนส่ง ถื อ เป็ น กิ จ กรรมด้ า นการพั สดุ (จั ด ่ื้ อ จั ด จ้ าง) ่ึ่ ง เป็ น กิ จ กรรมมาตรฐานตามที่ ก รมบั ญ ชี กลางก าหนด คื อ
กิจกรรมการบริหารด้านพัสดุ และการจัด่ื้อจัดจ้าง แต่ไม่รวมถึงมูลค่าของสิ่งของหรือบริการที่จัด่ื้อหรือจัดจ้าง ในกรณีนี้ยังไม่รวมการ่่อมบา รุงและ
งานด้านยานพาหนะ โดยมีหน่วยนับเป็น จานวนครั้งของการจัด่ื้อจัดจ้าง หมายถึง จานวนครั้งที่หน่วยงานทาการจัด่ื้อจัดจ้างทั้งในและนอ กระบบ
GFMIS ่ึ่งจานวนเอกสารของการจัด่ื้อจัดจ้างในระบบ GFMIS สามารถเรียกได้โดยใช้ Transaction Code :ZMM_PO_RPT01

๑๓๐
๗.๑.๒ กิจกรรมย่อยที่ ๒ พลาธิการ (๗๘)
๗.๑.๒.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: พธ.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. กองโรงงาน พธ.ทอ.
๒. กองวิทยาการ พธ.ทอ.
๓. กองพลาธิการ พธ.ทอ.
๔. กองพ พลาธิการ พธ.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. กองบังคับการ, แผนกการเงิน,
ฝ่ายอานวยการ และอื่น ๆ พธ.ทอ.
๒. กองบริการ พธ.ทอ.

๓๖

ชื่อกิจกรรมหลัก
หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
- การผลิต สร้าง ดัดแปลง และ่่อมบารุง จานวนชิ้น
๓๐
พัสดุ สายพลาธิการ
- วิทยาการ สายพลาธิการ
จานวนคน
๑๕
การตรวจทดลอง และกาหนด
จานวนชิ้น
๕
คุณลักษณะของพัสดุสายพลาธิการ
- การจัดเลี้ยงรับรอง และจัดสถานที่
จานวนครั้ง
๒๐
๓๖
- กำร
พลำธิกำร
จานวนครั้ง
๓๐
ชื่อกิจกรรมสนับสนุน
- การบริหารงานทั่วไป การปฏิบัติงาน
ด้านธุรการ การงบประมาณ การเงิน
สารบรรณ ส่งกาลัง และกาลังพล
- การบริการเพือ่ สนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจ

กิจกรรมหลัก การพัสดุ สายพลาธิการ ถือ เป็นกิจกรรมด้ านการพัสดุ (จัด่ื้อจัดจ้าง) ่ึ่งเป็นกิจกรรมมาตรฐานตามที่กรมบัญชีก ลางกาหนด คื อ
กิจกรรมการบริหารด้านพัสดุ และการจัด่ื้อจัดจ้าง แต่ไม่รวมถึงมูลค่าของสิ่งของหรือบริการที่จัด่ื้อหรือจัดจ้าง ในกรณีนี้ยังไม่รวมการ่่อมบารุงและ
งานด้านยานพาหนะ โดยมีหน่วยนับเป็น จานวนครั้งของการจัด่ื้อจัดจ้าง หมายถึง จานวนครั้งที่หน่วยงานทาการจัด่ื้อจัดจ้างทั้งในและนอก ระบบ
GFMIS ่ึ่งจานวนเอกสารของการจัด่ื้อจัดจ้างในระบบ GFMIS สามารถเรียกได้โดยใช้ Transaction Code :ZMM_PO_RPT01

๑๓๑

๑.
๒.

๓.
๔.

๗.๑.๓ กิจกรรมย่อยที่ ๓ สายแพทย์ (๗๙)
๗.๑.๓.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: พอ.
หน่วยปฏิบัติ
ชื่อกิจกรรมหลัก
รพ.จันทรุเบกษา พอ.
- การสนับสนุนทางการแพทย์ ในการฝึก
บินของศิษย์การบิน
กวป.พอ.
- การตรวจสุขภาพกาลังพลภาคพื้น
- การให้ภูมิคุ้มกันในข้าราชการ ทอ.
ครอบครัว และประชาชนทั่วไป
- การส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก
- การเฝ้าระวังโรคติดต่อ
- การควบคุมสิง่ แวดล้อม และพาหะนาโรค
วพอ.พอ.
- การผลิตพยาบาลวิชาชีพ
กวก.พอ.
- การพัฒนาบุคลากร พอ.
- การผลิตพลพยาบาล
- การกาหนดคุณลักษณะสายแพทย์
- การวิจัยสายแพทย์

๕. กวภ.พอ.
๖. ศปพ.พอ.

หน่วยปฏิบัติ
๑. บก.พอ., กกบ.บก.พอ.,
กกพ. บก.พอ., ผธก.บก.พอ.,
ผกง.พอ.
๒. กรก.พอ.

๓๗

- การรายงานสถิตสิ ายแพทย์
- การบริหารพัสดุสายแพทย์
๓๙
- กำรพัสดุ สำยแพทย์ ๓๗
- การเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์
ยุทธการและการบรรเทาสาธารณภัย
- การตอบสนองภารกิจด้านการแพทย์
ยุทธการและการบรรเทาสาธารณภัย
- การสนับสนุนการปฏิบัติการด้าน
การแพทย์ทหารอากาศ

หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
จานวนครั้ง
๑๐๐๓๘
จานวนครั้ง
จานวนครั้ง

๒.๙๖
๐.๗๕

จานวนครั้ง
จานวนครั้ง
จานวนครั้ง
จานวนคน
จานวนวัน-คน
จานวนคน
จานวนเรื่อง
จานวน
ชั่วโมง
จานวนข้อมูล
จานวน
รายการ
จานวนครั้ง
จานวน
ชม.-คน
จานวน
ชม.-คน
จานวน
ชม.-คน

๑.๒๘
๑.๓๘
๑๔.๒๒
๒๑.๐๑
๕.๓๘
๑.๒๘
๑.๙๖
๐.๙๘
๓.๒๖
๑๘.๘๕
๒.๕๕
๑.๒๑
๒๐.๕๒
๒.๔๑

ชื่อกิจกรรมสนับสนุน
- การบริหารงานทั่วไป การปฏิบัติงาน
ด้านธุรการ การเงิน สารบรรณ ส่งกาลัง
และกาลังพล
- การบริการเพือ่ สนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจ

รพ.จันทรุเบกษาฯ เป็น นขต.พอ.ที่มีลักษณะเป็นหน่วยดาเนินการและมีงบประมาณของตนเอง จึงมีสัดส่วนต้นทุนแยกออกจาก พอ.
กิ จกรรมหลั กการพัส ดุ สายแพทย์ ถื อเป็น กิจ กรรมด้ านการพั สดุ (จัด ่ื้อ จั ดจ้ าง) ่ึ่ง เป็ นกิ จกรรมมาตรฐานตามที่ก รมบั ญชี กลางกาหนด คื อ
กิจกรรมการบริหารด้านพัสดุ และการจัด่ื้อจัดจ้าง แต่ไม่รวมถึงมูลค่าของสิ่งของหรือบริการที่จัด่ื้อหรือจัดจ้าง ในกรณีนี้ยังไม่รวมการ่่อมบารุงและ
งานด้านยานพาหนะ โดยมีหน่วยนับเป็น จานวนครั้งของการจัด่ื้อจัดจ้าง หมายถึง จานวนครั้งที่หน่วยงานทาการจัด่ื้อจัดจ้างทั้งในและนอกระบบ
GFMIS ่ึ่งจานวนเอกสารของการจัด่ื้อจัดจ้างในระบบ GFMIS สามารถเรียกได้โดยใช้ Transaction Code :ZMM_PO_RPT01
๓๘

๑๓๒
๗.๑.๔ กิจกรรมย่อยที่ ๔ สรรพาวุธ (๘๐)
๗.๑.๔.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: สพ.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. กองโรงงานสรรพาวุธ ๑
สพ.ทอ.
๒. กองโรงงานสรรพาวุธ ๒
สพ.ทอ.
๓. กองโรงงานสรรพาวุธ ๓
สพ.ทอ.
๔. กองโรงงานสรรพาวุธ ๔
สพ.ทอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การ่่อม สร้าง ดัดแปลง อาวุธ และ
บริภัณฑ์สรรพาวุธ
- การผลิต ่่อม ดัดแปลง กระสุน
ที่มีใช้ใน ทอ.
- การผลิต ดัดแปลง ลูกระเบิดอากาศ

- การผลิต บรรจุ ่่อม ประกอบรวม
วัตถุระเบิด จรวดอากาศ ลูกระเบิด
อเนกประสงค์ และไพโรเทคนิค
๕. กองโรงงานสรรพาวุธ ๕
- การ่่อม ดัดแปลง วิจัย และพัฒนา
สพ.ทอ.
ระบบสรรพาวุธอิเล็กทรอนิกส์
๖. กองทาลายวัตถุระเบิด สพ.ทอ. - การปฏิบัติการพิเศษสายสรรพาวุธ
๗. กองวิทยาการ สพ.ทอ.
- การบริการด้านวิทยาการ สายสรรพาวุธ
๘. กองพ สรรพาวุธ สพ.ทอ.
- กำร
สรรพำวุธ๓๙
- การให้การสนับสนุนกระสุน วัตถุระเบิด
๙. กองคลังแสง สพ.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. กองบังคับการ แผนกธุรการ
แผนกการเงิน นายทหาร
งบประมาณ นายทหารยุทธการและ
การข่าว กองส่งกาลังบารุง กอง
กาลังพล นายทหารเทคโนโลยี
สารสนเทศ และนายทหารพระ
ธรรมนูญ
๒. กองบริการ สพ.ทอ.
๓. กองควบคุมการผลิต สพ.ทอ.

๓๙

หน่วยนับ
จานวน
ชิ้นงาน
จานวนนัด

สัดส่วนต้นทุน
๑๐

จานวนลูก

๑๐

จานวนนัด

๑๐

จานวนงาน

๑๕

จานวนครั้ง
จานวนเรื่อง
จานวนครั้ง
จานวนครั้ง

๑๐
๑๐
๑๐
๑๕

๑๐

ชื่อกิจกรรมสนับสนุน
- การบริหารงานทั่วไป การปฏิบัติงาน
ด้านธุรการ สารบรรณ การเงิน
การงบประมาณ ยุทธการและการข่าว การ
ส่งกาลัง กาลังพล พระธรรมนูญ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
- การบริการเพือ่ สนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจ
- การวางแผนติดตาม วิเคราะห์ประเมินค่า
การผลิต ่่อม สร้าง ดัดแปลง อาวุธ
บริภัณฑ์สรรพาวุธ

กิจกรรมหลักการพัสดุ สายสรรพาวุธ ถือเป็น กิจกรรมด้า นการพัสดุ (จัด่ื้อจัดจ้า ง) ่ึ่งเป็นกิ จกรรมมาตรฐานตามที่ก รมบัญชีกลางกาหนด คื อ
กิจกรรมการบริหารด้านพัสดุ และการจัด่ื้อจัดจ้าง แต่ไม่รวมถึงมูลค่าของสิ่งของหรือบริการที่จัด่ื้อหรือจัดจ้าง ในกรณีนี้ยังไม่รวมการ่่อมบารุงและ
งานด้านยานพาหนะ โดยมีหน่วยนับเป็น จานวนครั้งของการจัด่ื้อจัดจ้าง หมายถึง จานวนครั้งที่หน่วยงานทาการจัด่ื้อจัดจ้างทั้งในและนอกระบบ
GFMIS ่ึ่งจานวนเอกสารของการจัด่ื้อจัดจ้างในระบบ GFMIS สามารถเรียกได้โดยใช้ Transaction Code :ZMM_PO_RPT01

๑๓๓
๗.๑.๕ กิจกรรมย่อยที่ ๕ ช่างโยธา (๘๑)
๗.๑.๕.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: ชย.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. กองวิทยาการ ชย.ทอ.

๒. กองอาคาร ชย.ทอ.
๓. กองสนามบิน ชย.ทอ.

๔. กองไฟฟ้า ชย.ทอ.
๕. กองประปาและสุขาภิบาล
๖. กองโรงงาน ชย.ทอ.

๗. กองดับเพลิง ชย.ทอ.
๘. กองพ ช่างโยธา ชย.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. กองบังคับการ, แผนกการเงิน,
ฝ่ายอานวยการ และอื่น ๆ ชย.ทอ.
๒. กองบริการ ชย.ทอ.

๔๐

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การจัดทาแบบประมาณการงานก่อสร้าง
ปรับปรุง และ่่อมแ่มอาคารสถานที่ และ
สิ่งอานวยความสะดวก
- การจัดการความรูส้ ายวิทยาการ
ช่างโยธา
- การ่่อมบารุงอาคาร
- การ่่อมบารุงสนามบิน ถนน ลาน รั้ว
และท่อ
- การ่่อมบารุงเครื่องทุ่นแรง และ
รถเฉพาะการ
- การ่่อมบารุงไฟฟ้า
- การ่่อมบารุงประปาและสุขาภิบาล
- การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม
- การ่่อมบารุงระบบปรับอากาศ ลิฟท์
และบริภัณฑ์อื่นๆ
- การ่่อมบารุงบริภัณฑ์สายช่างโยธา
ระดับโรงงาน
- การเตรียมพร้อมด้านการดับเพลิงและ
กู้ภัย
- กำร
ช่ำงโยธำ๔๐

หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
จานวนงาน
๑๐
จานวนคน

๒

จานวนงาน
จานวนงาน

๑๕
๑๐

จานวนงาน

๑๐

จานวนงาน
จานวนงาน
ตารางเมตร
จานวนงาน

๑๐
๗
๓
๕

จานวนงาน

๑๐

จานวนครั้ง

๘

จานวนครั้ง

๑๐

ชื่อกิจกรรมสนับสนุน
- การบริหารงานทั่วไป การปฏิบัติงาน
ด้านธุรการ การงบประมาณ การเงิน
สารบรรณ ส่งกาลัง และกาลังพล
- การบริการเพือ่ สนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจ

กิจกรรมหลัก การพัส ดุ สายช่างโยธา ถือ เป็นกิจ กรรมด้ านการพัสดุ (จัด่ื้อจั ดจ้าง) ่ึ่งเป็ นกิจกรรมมาตรฐานตามที่กรมบัญชีก ลางกาหนด คื อ
กิจกรรมการบริหารด้านพัสดุ และการจัด่ื้อจัดจ้าง แต่ไม่รวมถึงมูลค่าของสิ่งของหรือบริการที่จัด่ื้อหรือจัดจ้าง ในกรณีนี้ยังไม่รวมการ่่อมบารุงและ
งานด้านยานพาหนะ โดยมีหน่วยนับเป็น จานวนครั้ งของการจัด่ื้อจัดจ้าง หมายถึง จานวนครั้งที่หน่วยงานทาการจัด่ื้อจัดจ้างทั้งในและนอกระบบ
GFMIS ่ึ่งจานวนเอกสารของการจัด่ื้อจัดจ้างในระบบ GFMIS สามารถเรียกได้โดยใช้ Transaction Code :ZMM_PO_RPT01

๑๓๔
๗.๑.๖ กิจกรรมย่อยที่ ๖ ช่างอากาศ (๘๒)
๗.๑.๖.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: ชอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. กองโรงงาน ชอ.
๒. กอง่่อมบริภัณฑ์ ชอ.

๓. กอง่่อมเครื่องยนต์ ชอ.
๔. กองพัสดุเชื้อเพลิง ชอ.
๕. กอง่่อมอากาศยาน ๑ ชอ.

๖. กอง่่อมอากาศยาน ๒ ชอ.
๗. กองวิทยาการ ชอ.
๘. กองพ ช่างอากาศ ชอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. กองบังคับการ, แผนกการเงิน,
ฝ่ายอานวยการ และอื่น ๆ ชอ.
๒. กองบริการ ชอ.

๔๑

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การสร้าง ่่อม ดัดแปลง ชิ้นส่วน
อากาศยาน เครื่องยนต์ และบริภัณฑ์
- การตรวจ่่อมบริภัณฑ์อากาศยาน และ
บริภัณฑ์ภาคพื้นของกองทัพอากาศระดับ
โรงงาน
- การผลิตก๊า่ออก่ิเจน และไนโตรเจน
- การ่่อมบารุงเครื่องยนต์อากาศยาน
และเครือ่ งยนต์บริภัณฑ์ภาคพื้นระดับ
โรงงาน
- การจัดหาและแจกจ่ายพัสดุเชื้อเพลิง
ให้กับอากาศยาน และยานพาหนะของ
ทอ.
- ตรวจ่่อม ดัดแปลง แก้ไข และ
ประกอบปรับอากาศยานระดับโรงงาน
อีกทั้งให้การสนับสนุนการ่่อมบารุง
ระดับกลาง
- การ่่อมบารุง ดัดแปลง แก้ไข
ประกอบปรับอากาศยานของ ทอ.
และหน่วยงานอื่น
- กาหนดแผนการควบคุมและมาตรฐาน
การ่่อมบารุงอากาศยาน
- กำร
ช่ำงอำกำศ ๔๑

หน่วยนับ
จานวนชิ้น

สัดส่วนต้นทุน
๑๐

จานวนชิ้น

๑๐

จานวน
แกลลอน
จานวน
เครื่อง

๑๐

จานวนเรื่อง

๑๐

จานวน
เครื่อง

๑๐

จานวน
เครื่อง

๑๐

จานวนงาน

๑๐

จานวนครั้ง

๒๐

๑๐

ชื่อกิจกรรมสนับสนุน
- การบริหารงานทั่วไป การปฏิบัติงาน
ด้านธุรการ การงบประมาณ การเงิน
สารบรรณ ส่งกาลัง และกาลังพล
- การบริการเพือ่ สนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจ

กิจกรรมหลักการพัสดุ สายช่างอากาศ ถือเป็นกิจกรรมด้านการพัสดุ (จัด่ื้อจัดจ้าง) ่ึ่งเป็นกิจกรรมมาตรฐานตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด คือ
กิจกรรมการบริหารด้านพัสดุ และการจัด่ื้อจัดจ้าง แต่ไม่รวมถึงมูลค่าของสิ่งของหรือบริการที่จัด่ื้อหรือจัดจ้าง ในกรณีนี้ยังไม่รวมการ่่อมบารุงและ
งานด้านยานพาหนะ โดยมีหน่วยนับเป็น จานวนครั้งของการจัด่ื้อจัดจ้าง หมายถึง จานวนครั้งที่หน่วยงานทาการจัด่ื้อจัดจ้างทั้งในและนอกระบบ
GFMIS ่ึ่งจานวนเอกสารของการจัด่ื้อจัดจ้างในระบบ GFMIS สามารถเรียกได้โดยใช้ Transaction Code :ZMM_PO_RPT01

๑๓๕
๗.๑.๗ กิจกรรมย่อยที่ ๗ สื่อสาร-อิเล็กทรอนิกส์ (๘๓)
๗.๑.๗.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: สอ.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ

ชื่อกิจกรรมหลัก

หน่วยนับ

สัดส่วนต้นทุน

๑. กองสื่อสารโทรคมนาคม สอ.ทอ.

- การรับ-ส่งข่าว และปฏิบตั ิการสื่อสาร
ยุทธวิธี
- การติดตั้ง ทดสอบ ่่อมบารุง และปฏิบัติ
การอุปกรณ์ระบบโทรคมนาคมของ ทอ.
- การติดตั้ง ทดสอบ ่่อมบารุง และปฏิบัติ
การอุปกรณ์ระบบโทรศัพท์ของ ทอ.
- การกาหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ แบบแผน
จัดทาสถิติวเิ คราะห์ เผยแพร่ และตรวจตรา
กิจการในสายวิทยาการ
- การ่่อมปรับเทียบมาตรฐานเครื่องวัด
เครื่องทดสอบของ ทอ.
- การติดตั้ง และ่่อมบารุงอุปกรณ์สื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส์ภาคพื้น และภาคอากาศ
ของ ทอ. ระดับโรงงาน, ่่อม สร้าง
เสาอากาศชนิดสามเหลีย่ ม และ
เครื่องขยายเสียงประจาห้องประชุม
- การติดตั้ง ทดสอบ และปฏิบัติการอุปกรณ์
กระจายเสียงและอุปกรณ์โทรทัศน์ของ ทอ.
- การ่่อมบารุง และปฏิบัติการอุปกรณ์
กระจายเสียงและอุปกรณ์โทรทัศน์ของ ทอ.
- กำรซ่อมบำรุงบริภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ และ
อุปกรณ์ประกอบ
- กำรติดตัง้ และซ่อมบำรุงเครือข่ำยข้อมูล
ของ นขต.ทอ.๔๒
- กำรพัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพเครือข่ำย
ข้อมูล ทอ.
- กำรพัฒนำและเพิ่มประสิทธิภำพระบบ
คอมพิวเตอร์แม่ขำ่ ยเพื่อรองรับกำรใช้งำน
ระบบ Internet/Intranet/Data
Center ของ ทอ.๔๓

จานวนครั้ง

๕

จานวนครั้ง

๕

จานวนครั้ง

๕

จานวนงาน

๑๕

จานวนงาน

๘

จานวนงาน

๑๕

จานวนครั้ง

๔

จานวนครั้ง

๔

จานวนงาน

๕

จานวนงาน

๓

จานวน
ชั่วโมง
จานวน
ชั่วโมง

๓

๒. กองวิทยาการ สอ.ทอ.
๓. กองมาตรวิทยา สอ.ทอ.
๔. กองโรงงาน สอ.ทอ.

๕. กองกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์ สอ.ทอ.
๖. ศูนย์คอมพิวเตอร์ สอ.ทอ.

๔๒

๓

กิจกรรมหลักการ่่อมบารุงบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบ และกิจกรรมหลักการติดตั้งและ่่อมบารุงเครือข่ายข้อมูล ของ นขต.ทอ.
ถือเป็นกิ จกรรมด้ านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในหน่วยงาน ่ึ่งเป็น กิจกรรมมาตรฐานตามที่ก รมบัญชีก ลางกาหนด คือ กิจกรรมเกี่ยวกับ การดูแ ล
บารุงรักษาคอมพิวเตอร์ ระบบอีเมล์ ระบบ e-office ระบบเครือข่ายอินทราเน็ต (ไม่ร วมการสร้างระบบงานเฉพาะของหน่วยงาน เว็บไ่ต์ และระบบ
อินเตอร์เน็ตของหน่วยงาน) โดยมีหน่วยนับเป็น จานวนเครื่องคอมพิวเตอร์ หมายถึง จานวนคอมพิวเตอร์ทั้งหมดที่หน่วยงานดูแล
๔๓
กิจกรรมหลักการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายข้อมูล ทอ. และกิจกรรมหลักการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เพื่อรองรับการใช้งานระบบ Internet/Intranet/Data Center ของ ทอ.ถือเป็นกิจกรรมด้านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและเว็บไ่ต์ ่ึ่งเป็นกิจกรรมมาตรฐาน
ตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด คือ กิจกรรมเกี่ยวกับเครือข่ายอินเตอร์เน็ต การใช้อุปกรณ์ในการเชื่อ มต่ออินเตอร์เน็ต การใช้เครื่องและอุปกรณ์ในการ
จัดการอินเตอร์เน็ต และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานอินเตอร์เน็ต โดยมีหน่วยนับเป็น ๑ ระบบ

๑๓๖
๗.๑.๗.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: สอ.ทอ. (ต่อ)
หน่วยปฏิบัติ
๗. กองอิเล็กทรอนิกส์ สอ.ทอ.

๘. กองพ สื่อสาร สอ.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. กองบังคับการ, แผนกการเงิน,
ฝ่ายอานวยการ และอื่น ๆ สอ.ทอ.
๒. กองบริการ สอ.ทอ.

๔๔

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การติดตั้ง และ่่อมบารุงระบบจาลอง
และเครือ่ งฝึกบินจาลอง
- การติดตั้ง และ่่อมบารุงระบบสงคราม
อิเลคทรอนิกส์
- การติดตั้ง และ่่อมบารุงบริภัณฑ์
การภาพ
- กำร
สื่อสำร-อิเล็กทรอนิกส์ ๔๔

หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
จานวนครั้ง
๕
จานวนครั้ง

๕

จานวนครั้ง

๕

จานวนครั้ง

๑๐

ชื่อกิจกรรมสนับสนุน
- การบริหารงานทั่วไป การปฏิบัติงาน
ด้านธุรการ การงบประมาณ การเงิน
สารบรรณ ส่งกาลัง และกาลังพล
- การบริการเพือ่ สนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจ

กิจกรรมหลักการพัสดุ า สื่อสาร-อิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นกิจกรรมด้านการพัสดุ (จัด่ื้อจัดจ้าง) ่ึ่งเป็นกิจกรรมมาตรฐานตามที่กรมบั ญชีกลางกาหนด
คือ กิจกรรมการบริหารด้านพัสดุ และการจัด่ื้อจัดจ้าง แต่ไม่รวมถึงมูลค่าของสิ่งของหรือบริการที่จัด่ื้อหรือจัดจ้าง ในกรณีนี้ยังไม่ รวมการ่่อมบารุงและ
งานด้านยานพาหนะ โดยมีหน่วยนับเป็น จานวนครั้งของการจัด่ื้อจัดจ้าง หมายถึง จานวนครั้งที่หน่วยงานทาการจัด่ื้อจัดจ้างทั้งในและนอกระบบ
GFMIS ่ึ่งจานวนเอกสารของการจัด่ื้อจัดจ้างในระบบ GFMIS สามารถเรียกได้โดยใช้ Transaction Code :ZMM_PO_RPT01

๑๓๗
๗.๑.๘ กิจกรรมย่อยที่ ๘ สนับสนุนการปฏิบัติการทาง่อฟแวร์ (๘๔)
๗.๑.๘.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: ศ่ว.ทอ. (ออก ไปต่อ สอ.)
หน่วยปฏิบัติ
ชื่อกิจกรรมหลัก
๑. กองควบคุมมาตรฐาน่อฟต์แวร์ - การกาหนดมาตรฐานการพัฒนา
่อฟต์แวร์ ทอ.
- การกาหนดมาตรฐานการประเมิน
และรับรอง่อฟต์แวร์ ทอ.
๒. กองวิศวกรรม่อฟต์แวร์
- การสร้างและการพัฒนา่อฟต์แวร์
เพื่อการยุทธ
๓. กองบูรณาการและสนับสนุน
- การพัฒนา่อฟต์แวร์ตามที่ นขต.ทอ.
่อฟต์แวร์
ร้องขอ
- การบูรณาการ่อฟต์แวร์ที่มีอยู่ใน ทอ.
เพื่อการตัดสินใจของ ผบช.ระดับต่าง ๆ
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.

หน่วยปฏิบัติ
ส่วนบังคับบัญชา
แผนกธุรการ
นายทหารกาลังพล
นายทหารการเงิน
นายทหารงบประมาณ
อื่น ๆ

ชื่อกิจกรรมสนับสนุน
- การบริหารทั่วไป การปฏิบัติงาน
ด้านธุรการ ด้านกาลังพล ด้านการเงิน
ด้านงบประมาณ และงานด้านอื่น ๆ

หน่วยนับ
เล่ม

สัดส่วนต้นทุน
๒๐

เล่ม

๒๐

ระบบ

๒๐

จานวนคน

๒๐

ระบบ

๒๐

๑๓๘
๘. กิจกรรมที่ ๔ การสร้างและพัฒนาบุคลากร
๘.๑ ผลผลิตย่อยที่ ๑ การสร้างบุคลากร
๘.๑.๑ กิจกรรมย่อยที่ ๑ ผลิตนายทหารสัญญาบัตร (๘๕)
๘.๑.๑.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: รร.นนก.
หน่วยปฏิบัติ
๑. กองการศึกษา

๒. กรมนักเรียนนายเรืออากาศ
รักษาพระองค์ รร.นนก.
๓. กองวิชาทหาร รร.นนก.
๔. กองวิชาพลศึกษา รร.นนก.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การผลิตนายทหารสัญญาบัตร สาขา
วิศวกรรมอากาศยาน
- การผลิตนายทหารสัญญาบัตร สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล
- การผลิตนายทหารสัญญาบัตร สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า
- การผลิตนายทหารสัญญาบัตร สาขา
วิศวกรรมโยธา
- การผลิตนายทหารสัญญาบัตร สาขา
วิศวกรรมอุตสาหการ
- การผลิตนายทหารสัญญาบัตร สาขา
คอมพิวเตอร์
- การผลิตนายทหารสัญญาบัตร สาขา
วัสดุศาสตร์
- การทาโครงการวิจัยและให้บริการ
ทางวิชาการ
- การปกครองบังคับบัญชาและพัฒนา
ภาวะผู้นา
- การจัดการฝึกและศึกษาด้านวิชาทหาร
- การจัดการฝึกพลศึกษาและวิทยาศาสตร์
การกีฬา

หน่วยปฏิบัติ
ชื่อกิจกรรมสนับสนุน
๑. กองบัญชาการ, แผนกการเงิน, - การบริหารงานทั่วไป การปฏิบัติงาน
ฝ่ายอานวยการ และอื่น ๆ รร.นนก. ด้านธุรการ สารบรรณ การส่งกาลังบารุง
การเงิน งบประมาณ และสวัสดิการ
๒. กองบริการ รร.นนก.
- การบริการเพือ่ สนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจ

หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
๑๑
จานวน นนอ.
จานวน นนอ.

๑๑

จานวน นนอ.

๑๑

จานวน นนอ.

๙

จานวน นนอ.

๘

จานวน นนอ.

๑๑

จานวน นนอ.

๗

จานวนงาน

๕

จานวน นนอ.

๑๒

จานวน นนอ.
จานวน นนอ.

๑๑
๔

๑๓๙
๘.๒ ผลผลิตย่อยที่ ๒ การพัฒนาบุคลากร
๘.๒.๑ กิจกรรมย่อยที่ ๑ อานวยการ และพัฒนาบุคลากรของ ทอ. (๘๖)
๘.๒.๑.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: ยศ.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. สานักบริหารการศึกษา
บก.ยศ.ทอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การกลั่นกรองหลักสูตรการศึกษา
ของ ทอ.
- การจัดทาโครงการศึกษาประจาปี
ของ ยศ.ทอ.
- การอานวยการฝึกศึกษาให้สถานศึกษา
ยศ.ทอ.
- การประกันคุณภาพการศึกษา ทอ.

๒. วิทยาลัยการทัพอากาศ ยศ.ทอ. - การพัฒนากาลังพล ทอ.ปฏิบัติงาน
ระดับยุทธศาสตร์
๓. โรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ - การพัฒนากาลังพล ทอ.ปฏิบัติงาน
ยศ.ทอ.
ระดับยุทธการ
๔. โรงเรียนนายทหารอากาศ
- การพัฒนากาลังพล ทอ.ปฏิบัติงาน
อาวุโส ยศ.ทอ.
ฝ่ายอานวยการ
๕. โรงเรียนนายทหารชั้นผูบ้ ังคับฝูง - การพัฒนากาลังพล ทอ.ปฏิบัติงาน
ยศ.ทอ.
ระดับยุทธวิธี
๖.โรงเรียนนายทหารผูบ้ ังคับหมวด - การปรับสภาพพลเรือนให้เป็นทหาร
ยศ.ทอ.
อากาศ และการพัฒนากาลังพลให้เป็น
นายทหารสัญญาบัตร
๗. โรงเรียนจ่าอากาศ ยศ.ทอ.
- การผลิตนายทหารประทวนให้ ทอ.
๘. โรงเรียนนายทหารชั้นประทวน - การปรับสภาพพลเรือนให้เป็นทหาร
ยศ.ทอ.
อากาศ และการพัฒนานายทหารประทวน
๙. โรงเรียนครูทหาร ยศ.ทอ.
- การพัฒนาบุคลากรของ ทอ.ปฏิบัติงาน
ด้านการศึกษาและการฝึก
๑๐. ศูนย์ภาษา ยศ.ทอ.
- การพัฒนาภาษาต่างประเทศให้
กาลังพล ทอ.
๑๑. ศูนย์ทดสอบบุคคล ยศ.ทอ. - การทดสอบเพื่อคัดเลือกคัดสรรบุคคล
ของ ทอ.
๑๒. กองอนุศาสนาจารย์ ยศ.ทอ. - การพัฒนากาลังพล ทอ.ให้มีคุณธรรม
จริยธรรม
๑๓. กองวิทยบริการ ยศ.ทอ.
- การบริการความรู้และเทคโนโลยี
สารสนเทศ

หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
จานวน
๒
หลักสูตร
จานวน
๒
โครงการ
จานวนเรื่อง
๒
จานวน
รายงานการ
ประเมิน
ตนเอง
จานวนคน

๒

จานวนคน

๑๐

จานวนคน

๕

จานวนคน

๖

จานวนคน

๕

จานวนคน
จานวนคน

๔๐
๕

จานวนคน

๓

จานวนคน

๔

จานวนคน

๒

จานวนคน

๒

จานวนคน

๓

๗

๑๔๐
หน่วยปฏิบัติ
๑. กองบังคับการ, แผนกการเงิน,
ฝ่ายอานวยการ และอื่น ๆ ยศ.ทอ.
๒. กองบริการ ยศ.ทอ.

ชื่อกิจกรรมสนับสนุน
- การบริหารงานทั่วไป การปฏิบัติงาน
ด้านธุรการ สารบรรณ การส่งกาลังบารุง
การเงิน งบประมาณ และสวัสดิการ
- การบริการเพือ่ สนับสนุนการปฏิบัติ
ภารกิจ

๘.๒.๒ กิจกรรมย่อยที่ ๒ พัฒนำทรัพยำกรบุคคล๔๕ (๘๗)
๘.๒.๒.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: กพ.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. กองการศึกษา สปพ.กพ.ทอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การพัฒนาข้าราชการตามโครงการ
ฝึกอบรมและศึกษาของ ทอ.๔๖

หน่วยนับ
ชั่วโมง

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

๘.๓ ผลผลิตย่อยที่ ๓ การป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
๘.๓.๑ กิจกรรมย่อยที่ ๑ การอานวยการและดาเนินการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติ
มิชอบใน ทอ. (๘๘)
๘.๓.๑.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: กพ.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. กคพ.สปพ.กพ.ทอ.

๔๕

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การดาเนินการตามแผนบูรณาการ
ส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติราชการและการป้องกันการทุจริต
- การขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา

หน่วยนับ
จานวน
นขต.ทอ.

สัดส่วนต้นทุน
๕๐

จานวนคน

๕๐

กิจกรรมด้านพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นกิจกรรมมาตรฐานตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด คือ กิจกรรมที่หน่วยงานดาเนินงานในการพัฒนาทรัพ ยากร
บุคคล ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การประเมินผล และการจัดฝึกอบรม รวมถึงการจัดทาสื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในการพัฒ นา
ทรัพยากรบุคคล โดยนับรวมการพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ในกรณีนี้ยกเว้นการศึกษาดูงานและการฝึกอบรมต่างประเทศ โดยมี
หน่วยนับเป็น จานวนชั่วโมง/คนการฝึกอบรม (Man-hours) หมายถึง ผลรวมของจานวนชั่วโมงของการฝึกอบรมของแต่ละหลักสูตรคูณด้วยจานวนผู้เข้า
ฝึกอบรมในหลักสูตรนั้น เพื่อคานวณหาต้นทุนของการฝึกอบรม ๑ คน ต่อ ๑ ชั่วโมง
๔๖
ให้ ห น่ว ยรั บ ผิด ชอบกิจ กรรมย่ อ ยรายงานเฉพาะผลการดาเนิ น งานของตั ว ชี้ วั ดกิ จ กรรมหลั ก แต่ ไ ม่ ต้อ งจั ด ทาต้ น ทุ นต่ อ หน่ วยกิ จ กรรมหลั ก
โดย สปช.ทอ.จะเป็นหน่วยรับผิดชอบดาเนินการให้

๑๔๑
๙. กิจกรรมที่ ๕ การให้บริการรักษาพยาบาล
๙.๑ ผลผลิตย่อยที่ ๑ การให้บริการรักษาพยาบาล
๙.๑.๑ กิจกรรมย่อยที่ ๑ การให้บริการรักษาพยาบาลข้าราชการ ครอบครัว และประชาชนทั่ว ไปของ
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ. โรงพยาบาลจันทรุเบกษา พอ. และโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) พอ. (๘๙)
๙.๑.๑.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: พอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. รพ.ภูมพิ ลอดุลยเดช พอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การให้บริการรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล
- การให้บริการรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยในของโรงพยาบาล

หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
จานวนครั้ง
๔๐
จานวนครั้ง

๖๐

๙.๑.๑.๒ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: พอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. รพ.จันทรุเบกษา พอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การให้บริการรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล
- การให้บริการรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
- การให้บริการด้านเวชศาสตร์การบิน
- การให้บริการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน

หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
จานวนครั้ง
๔๐
จานวนครั้ง

๕๐

จานวนครั้ง
จานวนครั้ง

๕
๕

๙.๑.๑.๓ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: พอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. รพ.ทอ. (สีกัน) พอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การให้บริการรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล
- การให้บริการรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยในของโรงพยาบาล

หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
จานวนครั้ง
๔๐
จานวนครั้ง

๖๐

๑๔๒
๙.๑.๒ กิจกรรมย่อยที่ ๒ การให้บริการรักษาพยาบาลข้าราชการ ครอบครัว และประชาชนทั่วไปของ
โรงพยาบาลกองบิน (๙๐)
๙.๑.๒.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๑
หน่วยปฏิบัติ
๑. รพ.กองบิน บน.๑

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การให้บริการรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล
- การให้บริการรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
- การให้บริการด้านเวชศาสตร์การบิน
- การให้บริการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน

หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
จานวนครั้ง
๘๐
จานวนครั้ง

๕

จานวนครั้ง
จานวนครั้ง

๕
๑๐

๙.๑.๒.๒ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๒
หน่วยปฏิบัติ
๑. รพ.กองบิน บน.๒

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การให้บริการรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล
- การให้บริการรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
- การให้บริการด้านเวชศาสตร์การบิน
- การให้บริการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน

หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
จานวนครั้ง
๗๐
จานวนครั้ง

๑๐

จานวนครั้ง
จานวนครั้ง

๑๐
๑๐

๙.๑.๒.๓ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๓
หน่วยปฏิบัติ
๑. รพ.กองบิน บน.๓

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การให้บริการรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล
- การให้บริการรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
- การให้บริการด้านเวชศาสตร์การบิน
- การให้บริการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน

หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
จานวนครั้ง
๗๕
จานวนครั้ง

๕

จานวนครั้ง
จานวนครั้ง

๑๐
๑๐

๑๔๓
๙.๑.๒.๔ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๔
หน่วยปฏิบัติ
๑. รพ.กองบิน บน.๔

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การให้บริการรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล
- การให้บริการรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
- การให้บริการด้านเวชศาสตร์การบิน
- การให้บริการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน

หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
จานวนครั้ง
๗๐
จานวนครั้ง

๕

จานวนครั้ง
จานวนครั้ง

๑๐
๑๕

๙.๑.๒.๕ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๕
หน่วยปฏิบัติ
๑. รพ.กองบิน บน.๕

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การให้บริการรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล
- การให้บริการรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
- การให้บริการด้านเวชศาสตร์การบิน
- การให้บริการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน

หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
จานวนครั้ง
๗๕
จานวนครั้ง

๕

จานวนครั้ง
จานวนครั้ง

๑๐
๑๐

๙.๑.๒.๖ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๗
หน่วยปฏิบัติ
๑. รพ.กองบิน บน.๗

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การให้บริการรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล
- การให้บริการรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
- การให้บริการด้านเวชศาสตร์การบิน
- การให้บริการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน

หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
จานวนครั้ง
๘๐
จานวนครั้ง

๕

จานวนครั้ง
จานวนครั้ง

๕
๑๐

๙.๑.๒.๗ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๒๑
หน่วยปฏิบัติ
๑. รพ.กองบิน บน.๒๑

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การให้บริการรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล
- การให้บริการรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
- การให้บริการด้านเวชศาสตร์การบิน
- การให้บริการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน

หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
จานวนครั้ง
๗๐
จานวนครั้ง

๑๐

จานวนครั้ง
จานวนครั้ง

๑๐
๑๐

๑๔๔
๙.๑.๒.๘ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๒๓
หน่วยปฏิบัติ
๑. รพ.กองบิน บน.๒๓

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การให้บริการรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล
- การให้บริการรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
- การให้บริการด้านเวชศาสตร์การบิน
- การให้บริการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน

หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
จานวนครั้ง
๘๕
จานวนครั้ง

๕

จานวนครั้ง
จานวนครั้ง

๕
๕

๙.๑.๒.๙ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๔๑
หน่วยปฏิบัติ
๑. รพ.กองบิน บน.๔๑

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การให้บริการรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล
- การให้บริการรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยในของโรงพยาบาล
- การให้บริการด้านเวชศาสตร์การบิน
- การให้บริการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน

หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
จานวนครั้ง
๗๐
จานวนครั้ง

๕

จานวนครั้ง
จานวนครั้ง

๑๐
๑๕

๙.๑.๒.๑๐ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๔๖
หน่วยปฏิบัติ
๑. รพ.กองบิน บน.๔๖

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การให้บริการรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล
- การให้บริการด้านเวชศาสตร์การบิน
- การให้บริการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน

หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
จานวนครั้ง
๘๐
จานวนครั้ง
จานวนครั้ง

๑๐
๑๐

๙.๑.๒.๑๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๕๖
หน่วยปฏิบัติ
๑. รพ.กองบิน บน.๕๖

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การให้บริการรักษาพยาบาล
ผู้ป่วยนอกของโรงพยาบาล
- การให้บริการด้านเวชศาสตร์การบิน
- การให้บริการด้านเวชศาสตร์ป้องกัน

หน่วยนับ สัดส่วนต้นทุน
จานวนครั้ง
๘๐
จานวนครั้ง
จานวนครั้ง

๕
๑๕

๑๔๕
๙.๒ ผลผลิตย่อยที่ ๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
๙.๒.๑ กิจกรรมย่อยที่ ๑ การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ พืน้ ทีเ่ ป้าหมายที่ ๑ ของ ทอ.
(พื้นที่ส่วนกลาง) (๙๑)
๙.๒.๑.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: กร.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. กองประชาสัมพันธ์ สกป.กร.ทอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- ผลิตสื่อและประชาสัมพันธ์การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาเอดส์ของ ทอ.
- จัดเจ้าหน้าทีร่ ่วมอบรมโครงการ
ฝึกอบรมผู้ให้คาปรึกษาเรื่องโรคเอดส์

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๕๐

จานวนคน

๕๐

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

๙.๒.๑.๒ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๖
หน่วยปฏิบัติ
๑. กองบริการ บก.บน.๖

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การบริการ อบรมป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาเอดส์กับกาลังพล ครอบครัว
และประชาชน

๙.๒.๑.๓ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: อย.
หน่วยปฏิบัติ
๑. กรมทหารอากาศโยธินรักษา
พระองค์ อย.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การบริการ อบรมป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาเอดส์กับกาลังพล ครอบครัว
และประชาชน
๒. กรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษา - การบริการ อบรมป้องกัน และแก้ไข
พระองค์ อย.
ปัญหาเอดส์กับกาลังพล ครอบครัว
และประชาชน
๙.๒.๑.๔ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: พอ.
๑.
๒.
๓.
๔.
๔.

หน่วยปฏิบัติ
กวป.พอ.
รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.
รพ.ทอ.(สีกัน) พอ.
ร้อย พยาบาล.กรก.พอ.
กวก.พอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การบริการ อบรมป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาเอดส์กับกาลังพล ครอบครัว
และประชาชน

๑๔๖
๙.๒.๑.๕ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: ชอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. แผนกแพทย์ กองบริการ ชอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- บรรยายให้ความรูเ้ กี่ยวกับโรคเอดส์
พร้อมทั้งจัดบอร์ดกิจกรรม ส่งเสริม
ความรู้ให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง และ
พนักงานราชการของ ชอ. ณ ที่ตั้งบาง่ื่อ

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

๙.๒.๑.๖ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: ชย.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. กาลังพล ชย.ทอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การบริการ อบรมป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาเอดส์กับกาลังพล ครอบครัว
และประชาชน

๙.๒.๑.๗ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: ศวอ.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. กาลังพล ศวอ.ทอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การบริการ อบรมป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาเอดส์กับกาลังพล ครอบครัว
และประชาชน

๙.๒.๑.๘ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: สน.ผบ.ดม.
หน่วยปฏิบัติ
๑. กองบังคับการ สน.ผบ.ดม

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การบริการ อบรมป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาเอดส์กับกาลังพล สน.ผบ.ดม.
ทหารกองประจาการ ผู้ต้องขัง และผู้เข้ารับ
การบาบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

๙.๒.๑.๙ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: ยศ.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. รร.จอ.ยศ.ทอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การอบรมป้องกัน และแก้ไขปัญหา
เอดส์ให้กับกาลังพล รร.จอ.ยศ.ทอ.

๑๔๗
๙.๒.๑.๑๐ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: จร.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. กาลังพล จร.ทอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การบริการ อบรมป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาเอดส์กับกาลังพล ครอบครัว และ
ประชาชน

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

๙.๒.๑.๑๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: ศ่บ.ทอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. กาลังพล ศ่บ.ทอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การบริการ อบรมป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาเอดส์กับกาลังพล ครอบครัว และ
ประชาชน

๙.๒.๒ กิจกรรมย่อยที่ ๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ พื้นที่เป้าหมายที่ ๒ ของ ทอ.
(พื้นที่ส่วนภูมิภาค) (๙๒)
๙.๒.๒.๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๑
หน่วยปฏิบัติ
๑. รพ.กองบิน บน.๑
๒. กองพันทหารอากาศโยธิน
บน.๑

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การบริการ อบรมป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาเอดส์กับกาลังพล ครอบครัว
และประชาชน

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

๙.๒.๒.๒ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๒
หน่วยปฏิบัติ
๑. รพ.กองบิน บน.๒

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การบริการ อบรมป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาเอดส์กับกาลังพล ครอบครัว
และประชาชน

๙.๒.๒.๓ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๔
หน่วยปฏิบัติ
๑. รพ.กองบิน บน.๔
๒. กองพันทหารอากาศโยธิน
บน.๔

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การบริการ อบรมป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาเอดส์กับกาลังพล ครอบครัว
และประชาชน

๑๔๘
๙.๒.๒.๔ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๕
หน่วยปฏิบัติ
๑. รพ.กองบิน บน.๕

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การบริการ อบรมป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาเอดส์กับกาลังพล ครอบครัว
และประชาชน

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

๙.๒.๒.๕ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๗
หน่วยปฏิบัติ
๑. รพ.กองบิน บน.๗

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การบริการ อบรมป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาเอดส์กับกาลังพล ครอบครัว
และประชาชน

๙.๒.๒.๖ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๒๑
หน่วยปฏิบัติ
๑. รพ.กองบิน บน.๒๑

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การบริการ อบรมป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาเอดส์กับกาลังพล ครอบครัว
และประชาชน

๙.๒.๒.๗ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๒๓
หน่วยปฏิบัติ
๑. รพ.กองบิน บน.๒๓
๒. พัน.อย.บน.๒๓

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การบริการ อบรมป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาเอดส์กับกาลังพล ครอบครัว
และประชาชน

๙.๒.๒.๘ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๔๑
หน่วยปฏิบัติ
๑. รพ.กองบิน บน.๔๑
๒. กองพันทหารอากาศโยธิน
บน.๔๑

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การบริการ อบรมป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาเอดส์กับกาลังพล ครอบครัว
และประชาชน

๙.๒.๒.๙ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๔๖
หน่วยปฏิบัติ
๑. รพ.กองบิน บน.๔๖

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การบริการ อบรมป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาเอดส์กับกาลังพล

๑๔๙
๙.๒.๒.๑๐ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: บน.๕๖
หน่วยปฏิบัติ
๑. รพ.กองบิน บน.๕๖
๒. กองพันทหารอากาศโยธิน
บน.๕๖

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การบริการ อบรมป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาเอดส์กับกาลังพล ครอบครัว
ทหารกองประจาการ และประชาชน

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

๙.๒.๒.๑๑ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: รร.การบิน
หน่วยปฏิบัติ
๑. แผนกกาลังพล บก.รร.การบิน
๒. กองพันทหารอากาศโยธิน
รร.การบิน

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การบริการ อบรมป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาเอดส์กับกาลังพล ครอบครัว
และประชาชน

๙.๒.๒.๑๒ หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย: รพ.จันทรุเบกษา พอ.
หน่วยปฏิบัติ
๑. รพ.จันทรุเบกษา พอ.

ชื่อกิจกรรมหลัก
- การบริการ อบรมป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาเอดส์กับกาลังพล ทอ. ครอบครัว
และประชาชน

หน่วยนับ
จานวนคน

สัดส่วนต้นทุน
๑๐๐

สรุปหน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อยเป็นรายผลผลิต/โครงการ
๑. สรุปโครงสร้างผลผลิต/โครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านความมั่นคง
แผนงานยุทธศาสตร์ รักษาความสงบภายในประเทศ
โครงการ สนับสนุนการรักษาความเรียบร้อยภายในประเทศ
กิจกรรมที่ ๑ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
โครงการย่อยที่ ๑ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
พื้นที่เป้าหมายที่ ๑ ของ ทอ.
กิจกรรมย่อยที่ ๑ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
พื้นที่เป้าหมายที่ ๑ ของ ทอ. (พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) (๑)
โครงการย่อยที่ ๒ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
พื้นที่เป้าหมายที่ ๒ ของ ทอ.
กิจกรรมย่อยที่ ๑ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตย
พื้นที่เป้าหมายที่ ๒ ของ ทอ. (พื้นที่ภาคกลางและภาคใต้) (๒)
แผนงานยุทธศาสตร์ เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ
โครงการ พิ ทั ก ษ์ รั ก ษา การถวายพระเกี ย รติ การปฏิ บั ติ ต ามพระราชประสงค์ และเทิ ดทู นสถาบั น
พระมหากษัตริย์
กิจกรรมที่ ๑ การถวายความปลอดภัยสถาบันพระมหากษัตริย์
โครงการย่อยที่ ๑ การถวายความปลอดภัยภายในพื้นที่รับผิดชอบกองทัพอากาศ
กิจกรรมย่อยที่ ๑ การปฏิบัติการถวายความปลอดภัยภายในพื้นที่รับผิดชอบกองทัพอากาศ (๓)
โครงการย่อยที่ ๒ การสนับสนุนการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
กิจกรรมย่อยที่ ๑ การปฏิบัติการถวายความปลอดภัยบนอากาศยานพระราชพาหนะ/พระที่นั่ง
ในการสนับสนุนการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ (๔)
กิจกรรมที่ ๒ การเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
โครงการย่อยที่ ๑ การจัดกิจกรรมเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พื้นที่เป้าหมายที่ ๑ ของ ทอ.
กิจกรรมย่อยที่ ๑ การจัดกิจกรรมเพือ่ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พื้นที่เป้าหมายที่ ๑ ของ ทอ.
(พื้นที่ส่วนกลาง) (๕)
โครงการย่อยที่ ๒ การจัดกิจกรรมเพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พื้นที่เป้าหมายที่ ๒ ของ ทอ.
กิจกรรมย่อยที่ ๑ การจัดกิจกรรมเพือ่ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พื้นที่เป้าหมายที่ ๒ ของ ทอ.
(พื้นที่ส่วนภูมิภาค) (๖)
กิจกรรมที่ ๓ การป้องกันการล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์
โครงการย่อยที่ ๑ การจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของ ทอ.
กิจกรรมย่อยที่ ๑ การจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจของ ทอ. (๗)
แผนงานบูรณาการ ป้องกัน ปราบปราม และบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
โครงการ ป้องกันยาเสพติด
กิจกรรมที่ ๑ การป้องกันยาเสพติด
โครงการย่อยที่ ๑ การป้องกันยาเสพติดกับกลุ่มเป้าหมายของ ทอ.
กิจกรรมย่อยที่ ๑ การป้องกันยาเสพติดกับกลุม่ เป้าหมายของ ทอ. (๘)
โครงการย่อยที่ ๒ การอานวยการและประเมินผลการป้องกันยาเสพติดของ ทอ.
กิจกรรมย่อยที่ ๑ การอานวยการและประเมินผลการป้องกันยาเสพติดของ ทอ. (๙)

๑๕๑
โครงการ ปราบปรามยาเสพติด
กิจกรรมที่ ๑ การปราบปรามยาเสพติด
โครงการย่อยที่ ๑ การปราบปรามยาเสพติด พื้นทีเ่ ป้าหมายที่ ๑ ของ ทอ.
กิจกรรมย่อยที่ ๑ การปราบปรามยาเสพติด พื้นที่เป้าหมายที่ ๑ ของ ทอ. (พื้นที่ส่วนกลาง) (๑๐)
โครงการย่อยที่ ๒ การปราบปรามยาเสพติด พื้นที่เป้าหมายที่ ๒ ของ ทอ.
กิจกรรมย่อยที่ ๑ การปราบปรามยาเสพติด พื้นทีเ่ ป้าหมายที่ ๒ ของ ทอ. (พื้นทีส่ ่วนภูมิภาค) (๑๑)
โครงการ บาบัด รักษา ผู้ติดยาเสพติด
กิจกรรมที่ ๑ การบาบัด รักษา และฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
โครงการย่อยที่ ๑ การบาบัด รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของ ทอ.
กิจกรรมย่อยที่ ๑ การบาบัด รักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของ ทอ. (๑๒)
กิจกรรมย่อยที่ ๒ การพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ทอ. (๑๓)
โครงการย่อยที่ ๒ การพัฒนาบุคลากรด้านการบาบัด รักษา และฟื้นฟู
กิจกรรมย่อยที่ ๑ การพัฒนาบุคลากรด้านการบาบัด รักษา และฟื้นฟู (๑๔)
แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ
โครงการ พัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน
กิจกรรมที่ ๑ การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ
โครงการย่อยที่ ๑ การให้คาแนะนาการช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ
กิจกรรมย่อยที่ ๑ การให้คาแนะนาการช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติกับ
กองบินต่างจังหวัด (๑๕)
โครงการย่อยที่ ๒ การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ
กิจกรรมย่อยที่ ๑ การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและภัยพิบัติ
ของ ทอ. (๑๖)
กิจกรรมที่ ๒ การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน
โครงการย่อยที่ ๑ การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน พื้นที่เป้าหมายที่ ๑ ของ ทอ.
กิจกรรมย่อยที่ ๑ การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน พื้นที่เป้าหมายที่ ๑ ของ ทอ.
(พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) (๑๗)
โครงการย่อยที่ ๒ การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน พื้นที่เป้าหมายที่ ๒ ของ ทอ.
กิจกรรมย่อยที่ ๑ การพัฒนาและช่วยเหลือประชาชน พื้นที่เป้าหมายที่ ๒ ของ ทอ.
(พื้นที่ภาคกลางและภาคใต้) (๑๘)
กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาการท่องเที่ยวเขตทหาร
โครงการย่อยที่ ๑ การพัฒนาการท่องเที่ยว พื้นที่เป้าหมายที่ ๑ ของ ทอ.
กิจกรรมย่อยที่ ๑ การพัฒนาการท่องเที่ยว พื้นที่เป้าหมายที่ ๑ ของ ทอ.
(พื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) (๑๙)
โครงการย่อยที่ ๒ การพัฒนาการท่องเที่ยว พื้นที่เป้าหมายที่ ๒ ของ ทอ.
กิจกรรมย่อยที่ ๑ การพัฒนาการท่องเที่ยว พื้นที่เป้าหมายที่ ๒ ของ ทอ.
(พื้นที่ภาคกลางและภาคใต้) (๒๐)
แผนงานยุทธศาสตร์ พัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ และพร้อมเผชิญภัยคุกคามทุกมิติ
โครงการ พัฒนาขีดความสามารถของกองทัพ
กิจกรรมที่ ๑ การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ
โครงการย่อยที่ ๑ การพัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ

๑๕๒
กิจกรรมย่อยที่ ๑ ผูป้ ฏิบัติ/หน่วยปฏิบัติ (Shooter) (๒๑)
กิจกรรมย่อยที่ ๒ ระบบการตรวจจับ (Sensor) (๒๒)
กิจกรรมย่อยที่ ๓ ระบบบัญชาการและควบคุม (Command & Control) (๒๓)
กิจกรรมย่อยที่ ๔ มิติไซเบอร์ (Cyber Domain) (๒๔)
กิจกรรมย่อยที่ ๕ มิติอวกาศ (Space Domain) (๒๕)
กิจกรรมย่อยที่ ๖ ระบบเครือข่าย (Network) (๒๖)
กิจกรรมย่อยที่ ๗ บุคลากรและพฤติกรรมการปฏิบัติงาน (Human and Behavior) (๒๗)
กิจกรรมย่อยที่ ๘ การสนับสนุนและบริการ (Support and Service) (๒๘)
แผนงานยุทธศาสตร์ ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศด้านความมั่นคง
โครงการ พัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์และร่วมมือทางทหาร
กิจกรรมที่ ๑ การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ
โครงการย่อยที่ ๑ การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ
กิจกรรมย่อยที่ ๑ การเสริมสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับต่างประเทศ (๒๙)
กิจกรรมที่ ๒ การดาเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน
โครงการย่อยที่ ๑ การดาเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน
กิจกรรมย่อยที่ ๑ การดาเนินงานความร่วมมือด้านความมั่นคงในกรอบอาเซียน (๓๐)
แผนงานพื้นฐาน ด้านความมั่นคง
ผลผลิต การสนับสนุนการดาเนินงานด้านความมั่นคงในต่างประเทศ
กิจกรรมที่ ๑ การดาเนินภารกิจในต่างประเทศ
ผลผลิตย่อยที่ ๑ การดาเนินงานของสานักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ
กิจกรรมย่อยที่ ๑ การดาเนินงานของสานักงานผู้ช่วยทูตทหารอากาศไทย ณ ต่างประเทศ (๓๑)
ผลผลิต การดารงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ
กิจกรรมที่ ๑ การบริหารและควบคุมบังคับบัญชา
ผลผลิตย่อยที่ ๑ การบัญชาการและควบคุม
กิจกรรมย่อยที่ ๑ กาลังพล (๓๒)
กิจกรรมย่อยที่ ๒ ข่าว (๓๓)
กิจกรรมย่อยที่ ๓ ยุทธการ (๓๔)
กิจกรรมย่อยที่ ๔ ส่งกาลังบารุง (๓๕)
กิจกรรมย่อยที่ ๕ กิจการพลเรือน (๓๖)
กิจกรรมย่อยที่ ๖ เทคโนโลยีสารสนเทศ (๓๗)
กิจกรรมย่อยที่ ๗ สนับสนุนการปฏิบัติการทางไซเบอร์ (๓๘)
ผลผลิตย่อยที่ ๒ การสนับสนุนและบริหารงานทั่วไป
กิจกรรมย่อยที่ ๑ เลขานุการ (๓๙)
กิจกรรมย่อยที่ ๒ นิรภัย (๔๐)
กิจกรรมย่อยที่ ๓ ตรวจสอบภายใน (๔๑)
กิจกรรมย่อยที่ ๔ สารบรรณ (๔๒)
กิจกรรมย่อยที่ ๕ งบประมาณ (๔๓)
กิจกรรมย่อยที่ ๖ การเงินและบัญชี (๔๔)
กิจกรรมย่อยที่ ๗ พระธรรมนูญ (๔๕)
กิจกรรมย่อยที่ ๘ ตรวจสอบมาตรฐาน (๔๖)

๑๕๓
กิจกรรมย่อยที่ ๙ สนับสนุนการบังคับบัญชา (๔๗)
กิจกรรมย่อยที่ ๑๐ สวัสดิการ (๔๘)
กิจกรรมย่อยที่ ๑๑ เวชศาสตร์การบิน (๔๙)
กิจกรรมย่อยที่ ๑๒ สารวัตรทหาร (๕๐)
กิจกรรมย่อยที่ ๑๓ งานยุทธศาสตร์และหลักนิยมกองทัพอากาศ (๕๑)
กิจกรรมย่อยที่ ๑๔ ตรวจสอบมาตรฐานการบินทางทหาร (๕๒)
ผลผลิตย่อยที่ ๓ การพัฒนากาลังทางอากาศ
กิจกรรมย่อยที่ ๑ วิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์ ทอ. (๕๓)
กิจกรรมย่อยที่ ๒ วิจัยอื่น ๆ (๕๔)
กิจกรรมที่ ๒ การเตรียมและใช้กาลัง
ผลผลิตย่อยที่ ๑ การปฏิบัตกิ ารภาคพื้น
กิจกรรมย่อยที่ ๑ ป้องกันที่ตงั้ ทางทหาร (๕๕)
ผลผลิตย่อยที่ ๒ การเตรียมสิ่งอานวยความสะดวกสนับสนุนการบิน
กิจกรรมย่อยที่ ๑ เตรียมความพร้อมสนับสนุนการบิน กองบิน ๑ (๕๖)
กิจกรรมย่อยที่ ๒ เตรียมความพร้อมสนับสนุนการบิน กองบิน ๒ (๕๗)
กิจกรรมย่อยที่ ๓ เตรียมความพร้อมสนับสนุนการบิน กองบิน ๓ (๕๘)
กิจกรรมย่อยที่ ๔ เตรียมความพร้อมสนับสนุนการบิน กองบิน ๔ (๕๙)
กิจกรรมย่อยที่ ๕ เตรียมความพร้อมสนับสนุนการบิน กองบิน ๕ (๖๐)
กิจกรรมย่อยที่ ๖ เตรียมความพร้อมสนับสนุนการบิน กองบิน ๖ (๖๑)
กิจกรรมย่อยที่ ๗ เตรียมความพร้อมสนับสนุนการบิน กองบิน ๗ (๖๒)
กิจกรรมย่อยที่ ๘ เตรียมความพร้อมสนับสนุนการบิน กองบิน ๒๑ (๖๓)
กิจกรรมย่อยที่ ๙ เตรียมความพร้อมสนับสนุนการบิน กองบิน ๒๓ (๖๔)
กิจกรรมย่อยที่ ๑๐ เตรียมความพร้อมสนับสนุนการบิน กองบิน ๔๑ (๖๕)
กิจกรรมย่อยที่ ๑๑ เตรียมความพร้อมสนับสนุนการบิน กองบิน ๔๖ (๖๖)
กิจกรรมย่อยที่ ๑๒ เตรียมความพร้อมสนับสนุนการบิน กองบิน ๕๖ (๖๗)
กิจกรรมย่อยที่ ๑๓ เตรียมความพร้อมสนับสนุนการบิน โรงเรียนการบิน (๖๘)
ผลผลิตย่อยที่ ๓ การปฏิบัตกิ ารทางอากาศ
กิจกรรมย่อยที่ ๑ ลาเลียง (๖๙)
กิจกรรมย่อยที่ ๒ ค้นหาและช่วยชีวิต (๗๐)
กิจกรรมย่อยที่ ๓ การรบ (๗๑)
กิจกรรมย่อยที่ ๔ เฉพาะพิเศษ (๗๒)
กิจกรรมย่อยที่ ๕ ฝึกบิน (๗๓)
ผลผลิตย่อยที่ ๔ การควบคุมการใช้กาลังทางอากาศ
กิจกรรมย่อยที่ ๑ ระบบควบคุมการปฏิบตั ิการทางอากาศ (๗๔)
กิจกรรมย่อยที่ ๒ อานวยการยุทธ (๗๕)
ผลผลิตย่อยที่ ๕ การควบคุมการใช้กาลังทางอวกาศ
กิจกรรมย่อยที่ ๑ ระบบควบคุมการปฏิบตั ิการทางอวกาศ (๗๖)
กิจกรรมที่ ๓ การส่งกาลังและซ่อมบารุง
ผลผลิตย่อยที่ ๑ การส่งกาลังและซ่อมบารุง
กิจกรรมย่อยที่ ๑ ขนส่ง (๗๗)

๑๕๔
กิจกรรมย่อยที่ ๒ พลาธิการ (๗๘)
กิจกรรมย่อยที่ ๓ สายแพทย์ (๗๙)
กิจกรรมย่อยที่ ๔ สรรพาวุธ (๘๐)
กิจกรรมย่อยที่ ๕ ช่างโยธา (๘๑)
กิจกรรมย่อยที่ ๖ ช่างอากาศ (๘๒)
กิจกรรมย่อยที่ ๗ สื่อสาร-อิเล็กทรอนิกส์ (๘๓)
กิจกรรมย่อยที่ ๘ การปฏิบัติการทางซอฟแวร์ (๘๔)
กิจกรรมที่ ๔ การสร้างและพัฒนาบุคลากร
ผลผลิตย่อยที่ ๑ การสร้างบุคลากร
กิจกรรมย่อยที่ ๑ ผลิตนายทหารสัญญาบัตร (๘๕)
ผลผลิตย่อยที่ ๒ การพัฒนาบุคลากร
กิจกรรมย่อยที่ ๑ อานวยการ และพัฒนาบุคลากรของ ทอ. (๘๖)
กิจกรรมย่อยที่ ๒ พัฒนาทรัพยากรบุคคล (๘๗)
ผลผลิตย่อยที่ ๓ การป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
กิจกรรมย่อยที่ ๑ การอานวยการและดาเนินการป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤติ
มิชอบใน ทอ. (๘๘)
กิจกรรมที่ ๕ การให้บริการรักษาพยาบาล
ผลผลิตย่อยที่ ๑ การให้บริการรักษาพยาบาล
กิจกรรมย่อยที่ ๑ การให้บริการรักษาพยาบาลข้าราชการ ครอบครัว และประชาชนทั่วไปของ
โรงพยาบาลภูมพิ ลอดุลยเดช โรงพยาบาลจันทรุเบกษา และโรงพยาบาลทหารอากาศ (สีกัน) (๘๙)
กิจกรรมย่อยที่ ๒ การให้บริการรักษาพยาบาลข้าราชการ ครอบครัว และประชาชนทั่วไปของ
โรงพยาบาลกองบิน (๙๐)
ผลผลิตย่อยที่ ๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์
กิจกรรมย่อยที่ ๑ การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ พื้นทีเ่ ป้าหมายที่ ๑ ของ ทอ.
(พื้นที่ส่วนกลาง) (๙๑)
กิจกรรมย่อยที่ ๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ พื้นทีเ่ ป้าหมายที่ ๒ ของ ทอ.
(พื้นที่ส่วนภูมิภาค) (๙๒)

๑๕๕
๒. สรุปหน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อยเป็นรายผลผลิต/โครงการ
ผลผลิต/โครงการ
กิจกรรมที่
ผลผลิต/โครงการย่อยที่
ลาดับกิจกรรมย่อยที่
ประเภท
ชื่อหน่วยงาน
กพ.ทอ.
ขว.ทอ.
ยก.ทอ.
กบ.ทอ.
กร.ทอ.
ทสส.ทอ.
ศซบ.ทอ.
สปช.ทอ.
กง.ทอ.
สนภ.ทอ.
จร.ทอ.
สตน.ทอ.
สลก.ทอ.
สบ.ทอ.
สธน.ทอ.
บก.ทอ.
สนับสนุน
สก.ทอ.
สน.ผบ.ดม.
ศวอ.ทอ.
สวบ.ทอ.
สยล.ทอ.
สบน.ทอ.
ยศ.ทอ.
รร.นนก.
ขส.ทอ.
พธ.ทอ.
ชอ.
สพ.ทอ.
ศซว.ทอ.
ชย.ทอ.
สอ.ทอ.
พอ.
รพ.จันทรุเบกษา
บน.1
บน.2
บน.3
บน.4
บน.5
บน.6
บน.7
บน.21
หลัก
บน.23
บน.41
บน.46
บน.56
รร.การบิน
คปอ.
ศปอว.ทอ.
อย.
ศปก.ทอ

สนับสนุนรักษาความสงบฯ
1
1
2
1
2

พิทกั ษ์รกั ษา การเทิดทูนสถาบัน และการปฏิบัตติ ามพระราชประสงค์
1
2
3
1
2
1
2
1
3
4
5
6
7

ป้องกันยาเสพติด
1
1
2
8
9

ปราบปรามยาเสพติด
1
1
2
10
11



























































































































































๑๕๖
(ต่อ)
ผลผลิต/โครงการ
กิจกรรมที่
ผลผลิต/โครงการย่อยที่
ลาดับกิจกรรมย่อยที่
ประเภท
ชื่อหน่วยงาน
กพ.ทอ.
ขว.ทอ.
ยก.ทอ.
กบ.ทอ.
กร.ทอ.
ทสส.ทอ.
ศซบ.ทอ.
สปช.ทอ.
กง.ทอ.
สนภ.ทอ.
จร.ทอ.
สตน.ทอ.
สลก.ทอ.
สบ.ทอ.
สธน.ทอ.
บก.ทอ.
สนับสนุน
สก.ทอ.
สน.ผบ.ดม.
ศวอ.ทอ.
สวบ.ทอ.
สยล.ทอ.
สบน.ทอ.
ยศ.ทอ.
รร.นนก.
ขส.ทอ.
พธ.ทอ.
ชอ.
สพ.ทอ.
ชย.ทอ.
สอ.ทอ.
ศซว.ทอ.
พอ.
รพ.จันทรุเบกษา
บน.1
บน.2
บน.3
บน.4
บน.5
บน.6
บน.7
บน.21
หลัก
บน.23
บน.41
บน.46
บน.56
รร.การบิน
คปอ.
ศปอว.ทอ.
อย.
ศปก.ทอ

บาบัด รักษา ผู้ยาเสพติด
1
1
2
12
13
14

1
15

พัฒนาศักยภาพด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชน
1
2
3
2
1
2
1
2
16
17
18
19
20




































๑๕๗
(ต่อ)
ผลผลิต/โครงการ
กิจกรรมที่
ผลผลิต/โครงการย่อยที่
ลาดับกิจกรรมย่อยที่
ประเภท
ชื่อหน่วยงาน
กพ.ทอ.
ขว.ทอ.
ยก.ทอ.
กบ.ทอ.
กร.ทอ.
ทสส.ทอ.
ศซบ.ทอ.
สปช.ทอ.
กง.ทอ.
สนภ.ทอ.
จร.ทอ.
สตน.ทอ.
สลก.ทอ.
สบ.ทอ.
สธน.ทอ.
บก.ทอ.
สนับสนุน
สก.ทอ.
สน.ผบ.ดม.
ศวอ.ทอ.
สวบ.ทอ.
สยล.ทอ.
สบน.ทอ.
ยศ.ทอ.
รร.นนก.
ขส.ทอ.
พธ.ทอ.
ชอ.
สพ.ทอ.
ชย.ทอ.
สอ.ทอ.
ศซว.ทอ.
พอ.
รพ.จันทรุเบกษา
บน.1
บน.2
บน.3
บน.4
บน.5
บน.6
บน.7
บน.21
หลัก
บน.23
บน.41
บน.46
บน.56
รร.การบิน
คปอ.
ศปอว.ทอ.
อย.
ศปก.ทอ

21

22





พัฒนาขีดความสามารถของกองทัพอากาศ
1
1
23
24
25
26

27

28












๑๕๘
(ต่อ)
ผลผลิต/โครงการ
กิจกรรมที่
ผลผลิต/โครงการย่อยที่
ลาดับกิจกรรมย่อยที่
ประเภท
ชื่อหน่วยงาน
กพ.ทอ.
ขว.ทอ.
ยก.ทอ.
กบ.ทอ.
กร.ทอ.
ทสส.ทอ.
ศซบ.ทอ.
สปช.ทอ.
กง.ทอ.
สนภ.ทอ.
จร.ทอ.
สตน.ทอ.
สลก.ทอ.
สบ.ทอ.
สธน.ทอ.
บก.ทอ.
สก.ทอ.
สนับสนุน
สน.ผบ.ดม.
ศวอ.ทอ.
สวบ.ทอ.
สยล.ทอ.
สบน.ทอ.
ยศ.ทอ.
รร.นนก.
ขส.ทอ.
พธ.ทอ.
ชอ.
สพ.ทอ.
ชย.ทอ.
สอ.ทอ.
ศซว.ทอ.
พอ.
รพ.จันทรุเบกษา
บน.1
บน.2
บน.3
บน.4
บน.5
บน.6
บน.7
บน.21
หลัก
บน.23
บน.41
บน.46
บน.56
รร.การบิน
คปอ.
ศปอว.ทอ.
อย.
ศปก.ทอ

เสริมสร้างความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือทางทหาร

1
1
29

2
1
30

การดาเนินงานด้านความ
มั่นคงในต่างประเทศ

การดารงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ

1
1
31

1
1
35

32

33

34

36

37

38














๑๕๙
(ต่อ)
ผลผลิต/โครงการ
กิจกรรมที่
ผลผลิต/โครงการย่อยที่
ลาดับกิจกรรมย่อยที่
ประเภท
ชื่อหน่วยงาน
กพ.ทอ.
ขว.ทอ.
ยก.ทอ.
กบ.ทอ.
กร.ทอ.
ทสส.ทอ.
ศซบ.ทอ.
สปช.ทอ.
กง.ทอ.
สนภ.ทอ.
จร.ทอ.
สตน.ทอ.
สลก.ทอ.
สบ.ทอ.
สธน.ทอ.
บก.ทอ.
สนับสนุน
สก.ทอ.
สน.ผบ.ดม.
ศวอ.ทอ.
สวบ.ทอ.
สยล.ทอ.
สบน.ทอ.
ยศ.ทอ.
รร.นนก.
ขส.ทอ.
พธ.ทอ.
ชอ.
สพ.ทอ.
ชย.ทอ.
สอ.ทอ.
ศซว.ทอ.
พอ.
รพ.จันทรุเบกษา
บน.1
บน.2
บน.3
บน.4
บน.5
บน.6
บน.7
บน.21
หลัก
บน.23
บน.41
บน.46
บน.56
รร.การบิน
คปอ.
ศปอว.ทอ.
อย.
ศปก.ทอ

39

40

41

42

การดารงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ
1
2
43
44
45
46
47
48

49

50

51

52
















๑๖๐
(ต่อ)
ผลผลิต/โครงการ
กิจกรรมที่
ผลผลิต/โครงการย่อยที่
ลาดับกิจกรรมย่อยที่
ประเภท
ชื่อหน่วยงาน
กพ.ทอ.
ขว.ทอ.
ยก.ทอ.
กบ.ทอ.
กร.ทอ.
ทสส.ทอ.
ศซบ.ทอ.
สปช.ทอ.
กง.ทอ.
สนภ.ทอ.
จร.ทอ.
สตน.ทอ.
สลก.ทอ.
สบ.ทอ.
สธน.ทอ.
บก.ทอ.
สนับสนุน
สก.ทอ.
สน.ผบ.ดม.
ศวอ.ทอ.
สวบ.ทอ.
สยล.ทอ.
สบน.ทอ.
ยศ.ทอ.
รร.นนก.
ขส.ทอ.
พธ.ทอ.
ชอ.
สพ.ทอ.
ชย.ทอ.
สอ.ทอ.
ศซว.ทอ.
พอ.
รพ.จันทรุเบกษา
บน.1
บน.2
บน.3
บน.4
บน.5
บน.6
บน.7
บน.21
หลัก
บน.23
บน.41
บน.46
บน.56
รร.การบิน
คปอ.
ศปอว.ทอ.
อย.
ศปก.ทอ

1
3
53

54





1
55

56

การดารงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ
2
2
57
58
59
60
61
62

63

64

65

66

















๑๖๑
(ต่อ)
ผลผลิต/โครงการ
กิจกรรมที่
ผลผลิต/โครงการย่อยที่
ลาดับกิจกรรมย่อยที่
ประเภท
ชื่อหน่วยงาน
กพ.ทอ.
ขว.ทอ.
ยก.ทอ.
กบ.ทอ.
กร.ทอ.
ทสส.ทอ.
ศซบ.ทอ.
สปช.ทอ.
กง.ทอ.
สนภ.ทอ.
จร.ทอ.
สตน.ทอ.
สลก.ทอ.
สบ.ทอ.
สธน.ทอ.
บก.ทอ.
สนับสนุน
สก.ทอ.
สน.ผบ.ดม.
ศวอ.ทอ.
สวบ.ทอ.
สยล.ทอ.
สบน.ทอ.
ยศ.ทอ.
รร.นนก.
ขส.ทอ.
พธ.ทอ.
ชอ.
สพ.ทอ.
ชย.ทอ.
สอ.ทอ.
ศซว.ทอ.
พอ.
รพ.จันทรุเบกษา
บน.1
บน.2
บน.3
บน.4
บน.5
บน.6
บน.7
บน.21
หลัก
บน.23
บน.41
บน.46
บน.56
รร.การบิน
คปอ.
ศปอว.ทอ.
อย.
ศปก.ทอ

2
67

68

69

70

การดารงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ
2
3
4
5
71
72
73
74
75
76

3
1
77

78

79

80











































๑๖๒
(ต่อ)
ผลผลิต/โครงการ
กิจกรรมที่
ผลผลิต/โครงการย่อยที่
ลาดับกิจกรรมย่อยที่
ประเภท
ชื่อหน่วยงาน
กพ.ทอ.
ขว.ทอ.
ยก.ทอ.
กบ.ทอ.
กร.ทอ.
ทสส.ทอ.
ศซบ.ทอ.
สปช.ทอ.
กง.ทอ.
สนภ.ทอ.
จร.ทอ.
สตน.ทอ.
สลก.ทอ.
สบ.ทอ.
สธน.ทอ.
บก.ทอ.
สนับสนุน
สก.ทอ.
สน.ผบ.ดม.
ศวอ.ทอ.
สวบ.ทอ.
สยล.ทอ.
สบน.ทอ.
ยศ.ทอ.
รร.นนก.
ขส.ทอ.
พธ.ทอ.
ชอ.
สพ.ทอ.
ชย.ทอ.
สอ.ทอ.
ศซว.ทอ.
พอ.
รพ.จันทรุเบกษา
บน.1
บน.2
บน.3
บน.4
บน.5
บน.6
บน.7
บน.21
หลัก
บน.23
บน.41
บน.46
บน.56
รร.การบิน
คปอ.
ศปอว.ทอ.
อย.
ศปก.ทอ

3
1
81

82

83

การดารงสภาพความพร้อมในการป้องกันประเทศ
4
5
1
2
3
1
2
84
85
86
87
88
89
90
91
92












































































นิยามศัพท์
พจนานุกรมกิจกรรมกองทัพอากาศ หมายถึง เอกสารที่รวบรวมกระบวนงานต่างๆ ที่จาเป็นต้องดาเนินการ
ตามหน้าที่รับผิดชอบของ นขต.ทอ.เพื่อตอบสนองพันธกิจและยุทธศาสตร์ของ ทอ.โดยอธิบายถึงกระบวนงานย่อย
แต่ละงานของ นขต.ทอ.ในแต่ละผลผลิตของ ทอ., ค่าเป้าหมาย (ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดาเนินการ) ของแต่ละ
กระบวนงาน และวิธี ก ารวัดค่าเป้าหมายอั นจะนาไปสู่ก ารวิเ คราะห์ผ ลการดาเนินงาน ต้นทุ น และการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ
ผลผลิต หมายถึง ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณที่ก องทัพอากาศได้รับ การจัดสรรงบประมาณภายใต้
แผนงานและยุทธศาสตร์ที่รัฐบาลกาหนด
กิจกรรม หมายถึง กิจกรรมภายใต้ผลผลิตตามเอกสารงบประมาณที่ กองทัพอากาศจะต้องดาเนินการให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
ผลผลิตย่อย หมายถึง ผลผลิตย่อยภายใต้กิจกรรมที่กองทัพอากาศกาหนดขึ้น เพื่อใช้จาแนกกลุ่มของกิจกรรม
ย่อยที่มีลักษณะเดียวกัน หรืออยู่ในพื้นที่/กลุ่มเป้าหมายเดียวกันให้อยู่ด้วยกัน
กิจกรรมย่อย หมายถึง กิจกรรมย่อยภายใต้ผลผลิตย่อยที่กองทัพอากาศกาหนดขึ้น เพื่อใช้จาแนกกิจกรรม
ย่อยตามที่หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศรับผิดชอบ
กิจกรรมมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐ หมายถึง กิจกรรมย่อยของหน่วยงานหลักและหน่วยงานสนับสนุน
ของส่วนราชการที่ กรมบัญชีกลางกาหนดขึ้น เพื่อให้เกิดฐานข้อมูลกิจกรรมอย่างครบถ้วนจากทุกภารกิจของส่วน
ราชการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการเปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยของภารกิจงานบริการสาธารณะที่มีประเภทและ
คุณภาพ เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน ได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง และเพื่อเป็นฐานข้อ มูลกิจกรรมสาหรับการวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของภารกิจแห่งรัฐต่อไป
ตัวชี้วัด หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ทั้งนี้ การกาหนด
ตัวชี้วัดจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายการดาเนิ นงานของหน่วยงานว่า เมื่อมี ก ารดาเนินงานไปตาม
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายแล้ว หน่วยงานจะได้รับอะไร
หน่วยรับผิดชอบผลผลิต หมายถึง หน่วยขึ้นตรงกองทั พอากาศที่ มีหน้าที่ กากับดูแล ติดตามการดาเนินงาน
ให้ผลผลิตที่รับผิดชอบเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมตามผลผลิต หมายถึง กลุ่มของหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศที่ได้รับมอบหมายให้
ดาเนินกิจกรรมตามผลผลิตให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อย หมายถึง หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศที่ได้รับมอบหมายให้ดาเนินกิจกรรม
ย่อยตามผลผลิตย่อย พร้อมกากับดูแล ติดตามการดาเนินงานหน่วยปฏิบัติให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และ
ค่าเป้าหมายตามงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
หน่ว ยปฏิบัต ิ หมายถึง หน่ว ยขึ้น ตรงกองทัพ อากาศ หรือ หน่ว ยขึ้น ตรงระดับ กอง/แผนกที ่ไ ด้ร ับ
มอบหมายให้ ดาเนินกิ จ กรรมย่อ ยตามผลผลิตย่อยให้เ ป็นไปตามวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายตาม
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

๑๖๖
กิจกรรมหลัก หมายถึง กิจกรรมภายใต้กิจกรรมย่อยที่หน่วยปฏิบัตกิ าหนดขึ้น และดาเนินการให้เป็นไปตาม
ค่าเป้าหมายที่กาหนด และใช้สาหรับการคานวณหาต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม เพื่อเปรียบเทียบต้นทุ นต่อหน่วย
กิจกรรมระหว่างปีของหน่วยงานเอง และเปรียบเทียบระหว่างหน่วยงานอื่นได้
กิจกรรมสนับสนุน หมายถึง กิจกรรมภายใต้กิจกรรมย่อยที่ หน่วยปฏิบัติดาเนินการเพื่อสนับสนุนกิจกรรม
หลัก โดยต้นทุนกิจกรรมสนับสนุนจะเป็นต้นทุนทางอ้อมที่ต้องอาศัยเกณฑ์การปันส่วนในการระบุต้นทุนเข้าสู่ต้นทุน
กิจกรรมหลัก
หน่วยนับ หมายถึง หน่วยนับเชิงปริมาณของตัวชี้วัดที่กาหนด
สัดส่วนต้นทุน หมายถึง สัดส่วนต้นทุนของกิจกรรมหลักที่หน่วยรับผิดชอบกิจกรรมย่อยพิจารณากาหนดขึ้น
จากฐานข้อมูลการบริหารงบประมาณ (ต้นทุน) ในปีที่ผ่านมา หรือจากสัดส่วนความรับผิดชอบกิจกรรมหลักของ
หน่วยปฏิบัติ
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