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ตามแนวคิด ผู้บัญชาการทหารอากาศ 

ประจ าปี ๖๓

คณะเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบการประเมินผลการ



ความเป็นมาและความส าคัญ
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แนวคิดผู้บัญชาการทหารอากาศ

เริ่มจากด าริผู้บัญชาการทหารอากาศ 

ด้วยแนวคิด QR ที่ถือเป็น นวัตกรรมการท างานใหม่ 

ภายใต้ ยุทธศาสตร์ ทอ. ที่เปรียบเสมือนนวัตกรรมแห่งโลกใหม่ของก าลังพลกองทัพอากาศ 

ความเป็นผู้น าที่จะพาทุกท่านไปในที่ที่ไม่เคยไป 
และพาท าในสิ่งที่ไม่เคยท า 

Henry Kissinger 



การก าหนด QR ตามนโยบาย ผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจ าปี ๖๓

นโยบายเฉพาะด้านก าลังพล  
ข้อ ๑.๒ การพัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานตามแนวคิด
สมรรถนะที่ทันสมัย ด้วยการน าเครื่องมือ Quick Response (QR) 
โปรแกรม มาประยุกต์ใช้ในการบริหารผลการปฏิบัติงานของก าลัง
พลกองทัพอากาศได้อย่างเป็นรูปธรรม

นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจ าปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ 



What

Who

How

QR คืออะไร

QR น ามาใช้ประโยชน์อยา่งไร

QR ใช้กับใครบ้าง



QR คืออะไร

• Quick Response : QR การตอบสนองอย่างรวดเร็ว ด้วยบาร์โค๊ต ๒ มิติ

• การก าหนดรหัสงานทุกภารกิจงานในกองทัพอากาศ ด้วย QR Code ที่
เชื่อมโยงการมอบหมายงานตามสายการบังคับบัญชาและความรับผดิชอบ
ที่สามารถก ากับดูแล ติดตามและรายงานผลอย่างทันท่วงที (Real Time)
เพื่อขับเคลื่อนสู่ “ความเป็นเลศิที่เหนือชั้นกว่า”

What



การก าหนด QR ตามกิจหน้าที่หลัก

การก าหนด QR ตามกิจหน้าที่หลัก ๕ ลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

๑. งานยุทธศาสตร์ 

๒. งานพื้นฐาน 

๓. งานพัฒนาสายวิทยาการ 

๔. งานมอบหมายตามความเชี่ยวชาญ หรือข้ามสายงาน 

๕. งานอารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และจิตอาสา



QR ใช้กับใครบ้าง
• หน่วยต้นแบบน าร่อง ๓ หน่วย
▪ รร.นนก.
▪ กพ.ทอ.
▪ บน.๔ 

• โครงการน าร่อง ๑ โครงการ
• หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ๔๔ หน่วยงาน
• ข้าราชการกองทัพอากาศทุกคน

Who



• น า QR มาใช้ในการบริหารการปฏิบัติงานของก าลังพลกองทัพอากาศ 

• QR code ก ากับในทุกงาน ให้สามารถติดตามและรายงานผลแบบ Real Time 

• QR code เป็นรูปแบบการบริหารผลการปฏิบัติงานที่ทันสมัย

• QR code พร้อมส่งข้อมูลส าคัญให้ผู้บังคับบัญชาใช้ในการตัดสินตกลงใจ  

• QR code สามารถติดตามและรายงานผลได้ทันความต้องการ 

• QR code ช่วยในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในทุกขั้นตอนได้อย่างทันท่วงที 

• QR code ช่วยสนับสนุนภารกิจอื่นๆ เพื่อการพัฒนาประเทศ การช่วยเหลือ
ประชาชน และการแก้ไขปัญหาส าคัญของชาติ 

QR น ามาใช้ประโยชน์อย่างไร

How



การบริหารผลการปฏิบัติงานโดยใช้ QR code ในงานทุกภารกิจ 
จะปรากฏให้เห็นชัดเจนว่ากองทัพอากาศพร้อมใช้ศักยภาพ กับยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยี 

ในการสนับสนุนรัฐบาลและช่วยเหลือประชาชน 



หน่วยต้นแบบน าร่องในการก าหนด QR

• กรมก าลังพลทหารอากาศ : กคพ.สปพ.กพ.ทอ.

• โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทรกษัตราธิราช : กปศ.บก.รร.นนก.

• กองบิน ๔ : ฝูง ๔๐๓

• โครงการ F-5 Mod



ตัวอย่างโครงการ F-5 Mod



การจัดท า QR CHART F-5 MOD





การจัดท า QR CODE 
F-5 MOD

๑๙ กันยายน ๒๕๖๒



ฝสธ.ยก.ทอ น.อ.กฤษณ์ ผอ.กคอ.
สบพ.ทสส.

น.อ.สุรศักด์ิ ผอ.กวก.ชอ. ผบ.บน.21



ฝสธ.ยก.ทอ



❖ ผอ.กวก.ชอ.
❖ ผอ.กวก.สอ.ทอ.
❖ น.อ.สุรศักดิ์  เสสะ

เวช
❖ น.ท.ประสพโชค  

พูนสง
❖ ฝสธ.กนผ.สนผ.ยก.

ทอ.
❖ รอง ผบ.ฝูง.๒๑๑ 

บน.๒๑ 
❖ รอง หก.กทน.บน.

๒๑
❖ น.ท.โกสินทร์  

ยั่งยืน

น.ท.โกสินทร์  ยั่งยืน น.อ.กฤษณ์ เถาถวิล



น.ท.โกสินทร์  ยั่งยืน 1. น า บ.เข้าตรวจซ่อม
2. ตรวจรับ บ.ตรวจสอบ Form
3. ถอด Aft. Fuselarge Engines
4. ถอดอุปกรณ์ที่ตรวจซ่อมใน shop (สอ. สพ.)
5. จนท. ชอ. ตรวจเอกซเรย์
6. เปิดแผ่นและเปลี่ยน Filter
7. เปิดแผ่นตรวจโครงสร้างและอุปกรณ์ (NDI)
8. ถอด Pin Leading Edge Wing (NDI) หรือเปลี่ยน
9. อัดไขตามจุดต่างๆ (ปฏิบัติตาม Work CardX
10. ตรวจซ่อมระบบฐาน
11. ตรวจซ่อมระบบไฟฟ้า
12. ถอด Hor, Stab
13. ตรวจซ่อมระบบเชื้อเพลิง
14. ประกอบ Hor, Stab
15. ติดตั้ง ย. และทดลอง ย.
16. ประกอบ Aft. Fuselarge
17. ตรวจซ่อมระบบพื้นบังคับ (Rigging Flt.Cont)
18. ตรวจสอบระบบ SAS
19. Rigging Canopy Mechanism
20. ผสอ.ติดตั้งอุปกรณ์และตรวจสอบระบบ
21. ผสพ.ติดตั้งอุปกรณ์และตรวจสอบระบบ
22.ตรวจสอบระบบ Air&Pressurize&Oxygen
23. ล้างท าความสะอาด บ.
24. ทดลอง ย. Final Check/FCF





ผอ.กคอ.
สบพ.ทสส.



น.อ.สุรศักดิ์



ผอ.กวก.ชอ.



1. น า บ.เข้าตรวจซ่อม
2. ตรวจรับ บ.ตรวจสอบ Form
3. ถอด Aft. Fuselarge Engines
4. ถอดอุปกรณ์ที่ตรวจซ่อมใน shop (สอ. 
สพ.)
5. จนท. ชอ. ตรวจเอกซเรย์
6. เปิดแผ่นและเปลี่ยน Filter
7. เปิดแผ่นตรวจโครงสร้างและอุปกรณ์ 
(NDI)
8. ถอด Pin Leading Edge Wing (NDI)
หรือเปลี่ยน
9. อัดไขตามจุดต่างๆ (ปฏิบัติตาม Work 
CardX
10. ตรวจซ่อมระบบฐาน
11. ตรวจซ่อมระบบไฟฟ้า
12. ถอด Hor, Stab
13. ตรวจซ่อมระบบเชื้อเพลิง
14. ประกอบ Hor, Stab
15. ติดตั้ง ย. และทดลอง ย.
16. ประกอบ Aft. Fuselarge
17. ตรวจซ่อมระบบพื้นบังคับ (Rigging 
Flt.Cont)
18. ตรวจสอบระบบ SAS
19. Rigging Canopy Mechanism
20. ผสอ.ติดตั้งอุปกรณ์และตรวจสอบ



ผบ.บน.21



การประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
ตามแนวคิด ผบ.ทอ. 
ในรูปแบบ QR Code

คณะเจ้าหน้าที่พัฒนาโปรแกรมการประเมินผลการปฏิบัติงานฯ
ตามแนวคิด ผบ.ทอ.

๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒



การจัดท า QR CODE
เพื่อการประเมินผลการปฏิบัติงาน

กรมก าลังพลทหารอากาศ



การจัดส่วนราชการและวงรอบการบริหารก าลังพล 



สรุปยอดก าลังพล
สว่นราชการ

เงินเดือนอตัรา

สว่
นบ

งัค
บับ

ญั
ชา

แผ
นก
ธรุ
กา
ร

ส า
นกั
นโ
ยบ
าย
แล
ะบ
ริห
าร
ก า
ลงั
พล

ส า
นกั
กา
รป
กค
รอ
งแ
ละ
พฒั

นา
ก า
ลงั
พล

ศนู
ย์บ
ริก
าร
ก า
ลงั
พล

แบ
บเ
บ็ด
เส
ร็จ

รวม

พล.อ.อ.พิเศษ - - - - - -

พล.อ.อ. - - - - - -

พล.อ.ท. ๑ - - - - ๑

พล.อ.ต. ๑ - ๑ ๑ - ๓

น.อ.พิเศษ ๒๖๔ - ๖ ๖ ๑ ๒๗๗

น.อ. ๗ - ๙ ๘ ๒ ๒๖

น.ท. ๖ ๑ ๒๐ ๒๑ ๔ ๕๒

น.ต. ๗ ๒ ๓๓ ๔๑ ๕ ๘๘

ร.อ. ๗ ๓ ๓๘ ๔๔ ๙ ๑๐๑

ร.ท. - - - - - -

รวมนายทหารสญัญาบตัร ๒๙๓ ๖ ๑๐๗ ๑๒๑ ๒๑ ๕๔๘

พ.อ.อ.พิเศษ ๑ ๑ ๑๓ ๑๗ ๒ ๓๔

พ.อ.อ. ๗ ๗ ๔๒ ๕๖ ๖ ๑๑๘

จ.อ. ๗ ๔ ๔๕ ๕๙ ๖ ๑๒๑

รวมนายทหารประทวน ๑๕ ๑๒ ๑๐๐ ๑๓๒ ๑๔ ๒๗๓

พลทหารอาสาสมคัร - - - - - -

จ.ต.กองประจ าการ - - - - - -

พลทหาร - - - - - -

รวมพลทหาร - - - - - -

รวมทัง้สิน้ ๓๐๘ ๑๘ ๒๐๗ ๒๕๓ ๓๕ ๘๒๑



กรมก าลังพลทหารอากาศ

แผนกธุรการ  
มี ห น้ า ที่ ด า เ นิ น ก า ร
เกี่ยวกับการธุรการ การ
ส า ร บ ร ร ณ  ก า ร พั ส ดุ 
ตลอดจนดูแลสถานที่ และ
เครื่องมือเครื่องใช้ของ
กรมก าลังพลทหารอากาศ 
มีหั วหน้ าแผนกธุ รการ 
เ ป็ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า
รับผิดชอบ 

ส านักนโยบายและบริหารก าลังพล  
มี หน้ าที่ พิ จ า รณา  เ สนอนโยบาย  ว า งแผน 
อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับการ พัฒนา 
และด าเนินการเกี่ยวกับ การก าหนดนโยบายการ
บริหารงานด้านก าลังพล การจัดท าแผนแม่บทด้าน
ก าลังพล การงบประมาณด้านก าลังพล การสรรหา
ก าลังพล การบริหารจัดการก าลังพล การก าลังพล
ส ารองและการสัสดี แผนการตรวจตรากิจการสาย
วิทยาการจ าพวกทหารก าลังพล  มีผู้อ านวยการ
ส า นั ก น โ ย บ า ย แ ล ะ บ ริ ห า ร ก า ลั ง พ ล  เ ป็ น
ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 

ส านักการปกครองและพัฒนาก าลังพล  
มีหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบาย วางแผน 
อ านวยการ ประสานงาน ควบคุม ก ากับการ  
พัฒนา และด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษาของ
ก าลังพล การควบคุมและพัฒนาคุณภาพก าลัง
พล การปกครองและสิทธิก าลงัพล ระบบ
ฐานข้อมูลก าลังพล และประวัติรับราชการ
ก าลังพลประจ าการสังกัดกองทพัอากาศ มี
ผู้อ านวยการส านักการปกครองและพัฒนา
ก าลังพล เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ



ส านักนโยบายและบริหารก าลังพล



ส านักนโยบายและบริหารก าลังพล
กองนโยบายและแผน 
มีหน้าที่พิจารณา เสนอ
นโยบาย วางแผน อ านวยการ 
ประสานงาน ควบคุม ก ากับ
การ พัฒนา และด าเนินการ
เกี่ยวกับการบริหารงานด้าน
ก าลังพล การจัดท าแผน
แม่บทด้านก าลังพล การ
วิเคราะห์งานและโครงสร้าง
ด้านก าลังพล การจัดท า
แผนการผลิตและการบรรจุ
ก าลังพล การวิเคราะห์การใช้
ประโยชน์ก าลังพล 
การงบประมาณด้านก าลงัพล 
และตรวจตรากิจการในสาย
วิทยาการจ าพวกทหารก าลัง
พล มีผู้อ านวยการกอง กอง
นโยบายและแผนเป็น
ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

กองการสรรหาก าลังพล  
มีหน้าที่พิจารณา เสนอ
นโยบาย วางแผน อ านวยการ 
ประสานงาน ควบคุม ก ากับ
การ พัฒนา และด าเนินการ
เกี่ยวกับการก าหนดระบบและ
รูปแบบการสรรหาก าลงัพล 
การปฏิบัติการสรรหาก าลงัพล 
การวิเคราะห์ ประเมินระบบ
และรูปแบบการสรรหาก าลงั
พลของกองทัพอากาศ มี
ผู้อ านวยการกอง กองการสรร
หาก าลังพล เป็นผู้บังคับบัญชา
รับผิดชอบ

กองจัดการก าลังพล  
มีหน้าที่พิจารณา เสนอ
นโยบาย วางแผน 
อ านวยการ ประสานงาน 
ควบคุม ก ากับการ พัฒนา 
และด าเนินการเกี่ยวกับการ
บรรจุ การปลด การย้ายโอน 
การเลื่อนและลดต าแหนง่ 
การจัดก าลังพลพิเศษ และ
การบริหารก าลังพลในสาย
วิทยาการจ าพวกทหาร
ก าลังพล มีผู้อ านวยการกอง 
กองจัดการก าลังพล เป็น
ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

กองก าลังพลส ารองและการสัสดี  
มีหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบาย 
วางแผน อ านวยการ  ประสานงาน 
ควบคุม ก ากับการ พัฒนา และ
ด าเนินการเกี่ยวกับการผลิตก าลังพล
ส ารอง การควบคุมสถานภาพก าลงั
พลส ารอง การเตรียมพล การฝึก
ศึกษาก าลังพลส ารอง การบรรจุ
การใช้ก าลังพลส ารอง การสัสดี เบี้ย
หวัดบ าเหน็จบ านาญ การบริการ
ทหารอากาศนอกประจ าการ 
ตลอดจนเก็บรวบรวมประวัติรับ
ราชการและหลักฐานต่าง ๆ ของ
ก าลังพลนอกประจ าการ มี
ผู้อ านวยการกอง กองก าลังพล
ส ารองและการสัสดี เป็น
ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ



ส านักปกครองและพัฒนาก าลังพล



กองข้อมูลก าลังพล  
มีหน้าที่พิจารณา เสนอ
นโยบาย วางแผน อ านวยการ 
ประสานงาน ควบคุม ก ากับ
การ พัฒนา และด าเนินการ
เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลก าลัง
พลในและนอกประจ าการ 
การวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านก าลงัพล สถิติ
ก าลังพล และประวัติรับ
ราชการก าลังพลประจ าการ
สังกัดกองทัพอากาศ มี
ผู้อ านวยการกอง กองข้อมูล
ก าลังพล เป็นผู้บังคับบัญชา
รับผิดชอบ

กองควบคุมและพัฒนาก าลังพล  
มีหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบาย 
วางแผน  อ านวยการ  ประสานงาน 
ควบคุม  ก ากับการ พัฒนา และ
ด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและ
พัฒนาคุณภาพก าลังพล การก าหนด
มาตรฐานงาน การแยกประเภทก าลัง
พล การควบคุมการใช้ก าลังพล การ
ประเมินก าลังพล และการฝึกงานใน
หน้าที่ มีผู้อ านวยการกอง กอง
ควบคุมและพัฒนาก าลังพล เป็น
ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

กองการศึกษา 
มีหน้าที่พิจารณา เสนอ
นโยบาย วางแผน อ านวยการ 
ประสานงาน ควบคุม  ก ากับ
การ พัฒนา และด าเนินการ
เกี่ยวกับการศึกษาของ
กองทัพอากาศทั้งภายใน
ประเทศ และต่างประเทศ 
การคัดเลือกและจัดสรรก าลงั
พลกองทัพอากาศเข้ารับ
การศึกษา กับมีหน้าที่
จัดการความรู้ การบริหารการ
ฝึกและศึกษาในสายวิทยาการ
จ าพวกทหารก าลังพล มี
ผู้อ านวยการกองกองการศึกษา 
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

กองการปกครอง 
มีหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบาย 
วางแผน อ านวยการ 
ประสานงาน ควบคุม 
ก ากับการ พัฒนา และ
ด าเนินการเกี่ยวกับการปกครอง 
วินัยทหาร แบบธรรมเนียมด้าน
ก าลังพล
การบ าเหน็จความชอบ สิทธิ
ก าลังพล การด าเนินการเกี่ยวกบั
เครื่องราช อิสริยาภรณ์ การขอ
พระราชทาน แต่งตั้งราช
องครักษ์ นายทหารพิเศษ 
เครื่องหมายความสามารถและ
คุณวุฒิ การสวัสดิการ และการ
บ ารุงขวัญก าลังพล มี
ผู้อ านวยการกอง กองการ
ปกครอง เป็นผู้บังคับบัญชา
รับผิดชอบ

ส านักปกครองและพัฒนาก าลังพล



ศูนย์บริการก าลังพลแบบเบ็ดเสร็จ

ศูนย์บริการก าลังพลแบบเบ็ดเสร็จ 
มีหน้าที่อ านวยการ ประสานงาน ก ากับการ และด าเนินการด้านสิทธิก าลังพล การเบิกจ่ายเงินเบี้ย
หวัดบ าเหน็จบ านาญ เงินสวัสดิการ และให้บริการด้านสวัสดิการของข้าราชการนอกประจ าการ
กองทัพอากาศ และทายาท รวมทั้งอ านวยความสะดวกให้ข้าราชการนอกประจ าการ และทายาท
สามารถเข้าใช้บริการได้อย่างสะดวกรวดเร็ว มีผู้อ านวยการศูนย์บริการก าลังพลแบบเบ็ดเสร็จ เป็น
ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ



ขั้นตอนการก าหนด QR ของ กพ.ทอ.
• การวิเคราะห์งานของหน่วยงาน ว่าประกอบด้วยงานอะไรบ้าง

• จ าแนกงาน ๕ ลักษณะ   A งานยุทธศาสตร์ B งานพื้นฐาน 

C งานพัฒนาสายวิทยาการ D งานมอบหมาย 

E งานอารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และงานจิตอาสา

• พิจารณา Job Discription ของแต่ละต าแหน่งงาน

• มอบหมายงานแบบ Top Down จาก ผ.อ. จนถึง จนท. (โดยใช้โปรแกรม 
excel ตามแบบ ผคภ.กคพ.สปพ.กพ.ทอ. และ ผฝน.กคพ.สปพ.กพ.ทอ. )

• ลงรายละเอียดของงานแต่ละต าแหน่งงานและตัวชี้วัด (KPI)

• การท า QR Chart ตามรูปแบบ F-5 Mod



QR Node



QR CHART กพ.ทอ.



งาน
ควบคุม
และ
พัฒนา
ก าลังพล

1.1.1

งาน
นโยบาย
และแผน

2.1.1

งานการ
จัดก าลัง
พล

3.1.1

งาน
การศึกษา

4.1.1

งานการ
ปกครอง

5.1.1

งานสรร
หาและ
คัดเลือก

6.1.1

งาน
ควบคุม
และ
พัฒนา
ก าลังพล

1.1.1.1

งาน
นโยบาย
และแผน

2.1.1.1

งานการ
จัดก าลัง
พล

3.1.1.1

งาน
การศึกษา

4.1.1.1

งานการ
ปกครอง

5.1.1.1

งานสรร
หาและ
คัดเลือก

6.1.1.1

จก.กพ.ทอ.

รอง จก.กพ.ทอ.



งาน
ควบคุม
และ
พัฒนา
ก าลังพล

1.1.1.1.
1

งาน
นโยบาย
และแผน

2.1.1.1.
1

งานการ
จัดก าลัง
พล

3.1.1.1.
1

งาน
การศึกษา

4.1.1.1.
1

งานการ
ปกครอง

5.1.1.1.
1

งานสรร
หาและ
คัดเลือก

6.1.1.1.
1

งาน
ควบคุม
และ
พัฒนา
ก าลังพล

1.1.1.1.
1.1

งาน
นโยบาย
และแผน

2.1.1.1.
1.1

งานการ
จัดก าลัง
พล

3.1.1.1.
1.1

งาน
การศึกษา

4.1.1.1.
1.1

งานการ
ปกครอง

5.1.1.1.
1.1

งานสรร
หาและ
คัดเลือก

6.1.1.1.
1.1

ผอ.สนผ.กพ.ทอ.

รอง ผอ.สนผ.กพ.ทอ.



งาน
ควบคุม
และ
พัฒนา
ก าลังพล

1.1.1.1.
1

งาน
นโยบาย
และแผน

2.1.1.1.
1

งานการ
จัดก าลัง
พล

3.1.1.1.
1

งาน
การศึกษา

4.1.1.1.
1

งานการ
ปกครอง

5.1.1.1.
1

งานสรร
หาและ
คัดเลือก

6.1.1.1.
1

งาน
ควบคุม
และ
พัฒนา
ก าลังพล

1.1.1.1.
1.1

งาน
นโยบาย
และแผน

2.1.1.1.
1.1

งานการ
จัดก าลัง
พล

3.1.1.1.
1.1

งาน
การศึกษา

4.1.1.1.
1.1

งานการ
ปกครอง

5.1.1.1.
1.1

งานสรร
หาและ
คัดเลือก

6.1.1.1.
1.1

ผอ.สปพ.กพ.ทอ.

รอง ผอ.สปพ.กพ.ทอ.



กองข้อมูลก าลังพล  
มีหน้าที่พิจารณา เสนอ
นโยบาย วางแผน อ านวยการ 
ประสานงาน ควบคุม ก ากับ
การ พัฒนา และด าเนินการ
เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลก าลัง
พลในและนอกประจ าการ 
การวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านก าลงัพล สถิติ
ก าลังพล และประวัติรับ
ราชการก าลังพลประจ าการ
สังกัดกองทัพอากาศ มี
ผู้อ านวยการกอง กองข้อมูล
ก าลังพล เป็นผู้บังคับบัญชา
รับผิดชอบ

กองควบคุมและพัฒนาก าลังพล  
มีหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบาย 
วางแผน  อ านวยการ  ประสานงาน 
ควบคุม  ก ากับการ พัฒนา และ
ด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและ
พัฒนาคุณภาพก าลังพล การก าหนด
มาตรฐานงาน การแยกประเภทก าลัง
พล การควบคุมการใช้ก าลังพล การ
ประเมินก าลังพล และการฝึกงานใน
หน้าที่ มีผู้อ านวยการกอง กอง
ควบคุมและพัฒนาก าลังพล เป็น
ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

กองการศึกษา 
มีหน้าที่พิจารณา เสนอ
นโยบาย วางแผน อ านวยการ 
ประสานงาน ควบคุม  ก ากับ
การ พัฒนา และด าเนินการ
เกี่ยวกับการศึกษาของ
กองทัพอากาศทั้งภายใน
ประเทศ และต่างประเทศ 
การคัดเลือกและจัดสรรก าลงั
พลกองทัพอากาศเข้ารับ
การศึกษา กับมีหน้าที่
จัดการความรู้ การบริหารการ
ฝึกและศึกษาในสายวิทยาการ
จ าพวกทหารก าลังพล มี
ผู้อ านวยการกองกองการศึกษา 
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

กองการปกครอง 
มีหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบาย 
วางแผน อ านวยการ 
ประสานงาน ควบคุม 
ก ากับการ พัฒนา และ
ด าเนินการเกี่ยวกับการปกครอง 
วินัยทหาร แบบธรรมเนียมด้าน
ก าลังพล
การบ าเหน็จความชอบ สิทธิ
ก าลังพล การด าเนินการเกี่ยวกบั
เครื่องราช อิสริยาภรณ์ การขอ
พระราชทาน แต่งตั้งราช
องครักษ์ นายทหารพิเศษ 
เครื่องหมายความสามารถและ
คุณวุฒิ การสวัสดิการ และการ
บ ารุงขวัญก าลังพล มี
ผู้อ านวยการกอง กองการ
ปกครอง เป็นผู้บังคับบัญชา
รับผิดชอบ

ส านักปกครองและพัฒนาก าลังพล



ผอ.กคพ.กพ.ทอ.

งานควบคุมและพัฒนาก าลังพล

• งานควบคุมและแยกประเภท

• งานพัฒนาก าลังพล

• งานประเมินก าลังพล

• งานฝึกงานในหน้าที่

1.1.1.1.1.1.1



งาน
ควบคุม
และพัฒนา
ก าลังพล

1.1.1.1
.1.1.1

งานควบคุม
และแยก
ประเภท

งานพัฒนา
ก าลังพล

งาน
ประเมิน
ก าลังพล

งานฝึกงาน
ในหน้าที่

QR CHART ของ ผอ.กคพ.กพ.ทอ.



โครงสร้างงานควบคุมและพัฒนาก าลังพล

ผอ.

รอง 1

หน.ผปภ. หน.ผพก.

รอง 2

หน.ผปก. หน.ผฝน.



โครงสร้างงานควบคุมและพัฒนาก าลังพล

ผอ.

รอง 1

หน.ผปภ. หน.ผพก.

รอง 2

หน.ผปก. หน.ผฝน.

งานควบคุมและแยก
ประเภท งานพัฒนาก าลังพล งานประเมินก าลังพล งานฝึกงานในหน้าที่



งานควบคุมและ
พัฒนาก าลังพล

1.1.1.1.
1.1.1.1

งานควบคุม
และแยก
ประเภท

งานพัฒนา
ก าลังพล

QR CHART ของ รอง ผอ.กคพ.กพ.ทอ. 1

งานควบคุมและ
พัฒนาก าลังพล

1.1.1.1.
1.1.1.1

งานประเมิน
ก าลังพล

งานฝึกงานใน
หน้าที่

QR CHART ของ รอง ผอ.กคพ.กพ.ทอ. 2



แนวทางการจัดท าตัวชี้วัดและการประเมินผลการปฏิบัติงาน

๑. วิเคราะห์งานของหน่วยว่าประกอบด้วยงานอะไรบ้าง

๒. แบ่งกลุ่มงานออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ กลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C 
กลุ่ม D และกลุ่ม E ก าหนดสัดส่วนแต่ละกลุ่มงานแต่ละชั้นยศ 
ตามแนวทางท่ีก าหนด

๓. ก าหนดตัวชี้วัดตามต าแหน่งงานที่สอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงาน

๔. ก าหนดหลักฐานเชิงประจักษ์ของงานตามตัวชี้วัดของแต่ละงาน



กองข้อมูลก าลังพล  
มีหน้าที่พิจารณา เสนอ
นโยบาย วางแผน อ านวยการ 
ประสานงาน ควบคุม ก ากับ
การ พัฒนา และด าเนินการ
เกี่ยวกับระบบฐานข้อมูลก าลัง
พลในและนอกประจ าการ 
การวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
สารสนเทศด้านก าลงัพล สถิติ
ก าลังพล และประวัติรับ
ราชการก าลังพลประจ าการ
สังกัดกองทัพอากาศ มี
ผู้อ านวยการกอง กองข้อมูล
ก าลังพล เป็นผู้บังคับบัญชา
รับผิดชอบ

กองควบคุมและพัฒนาก าลังพล  
มีหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบาย 
วางแผน  อ านวยการ  ประสานงาน 
ควบคุม  ก ากับการ พัฒนา และ
ด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมและ
พัฒนาคุณภาพก าลังพล การก าหนด
มาตรฐานงาน การแยกประเภทก าลัง
พล การควบคุมการใช้ก าลังพล การ
ประเมินก าลังพล และการฝึกงานใน
หน้าที่ มีผู้อ านวยการกอง กอง
ควบคุมและพัฒนาก าลังพล เป็น
ผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

กองการศึกษา 
มีหน้าที่พิจารณา เสนอ
นโยบาย วางแผน อ านวยการ 
ประสานงาน ควบคุม  ก ากับ
การ พัฒนา และด าเนินการ
เกี่ยวกับการศึกษาของ
กองทัพอากาศทั้งภายใน
ประเทศ และต่างประเทศ 
การคัดเลือกและจัดสรรก าลงั
พลกองทัพอากาศเข้ารับ
การศึกษา กับมีหน้าที่
จัดการความรู้ การบริหารการ
ฝึกและศึกษาในสายวิทยาการ
จ าพวกทหารก าลังพล มี
ผู้อ านวยการกองกองการศึกษา 
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

กองการปกครอง 
มีหน้าที่พิจารณา เสนอนโยบาย 
วางแผน อ านวยการ 
ประสานงาน ควบคุม 
ก ากับการ พัฒนา และ
ด าเนินการเกี่ยวกับการปกครอง 
วินัยทหาร แบบธรรมเนียมด้าน
ก าลังพล
การบ าเหน็จความชอบ สิทธิ
ก าลังพล การด าเนินการเกี่ยวกบั
เครื่องราช อิสริยาภรณ์ การขอ
พระราชทาน แต่งตั้งราช
องครักษ์ นายทหารพิเศษ 
เครื่องหมายความสามารถและ
คุณวุฒิ การสวัสดิการ และการ
บ ารุงขวัญก าลังพล มี
ผู้อ านวยการกอง กองการ
ปกครอง เป็นผู้บังคับบัญชา
รับผิดชอบ

ส านักปกครองและพัฒนาก าลังพล



แนวทางการจัดท าตัวชี้วัดและการประเมินผลการปฏิบัติงาน

๑. วิเคราะห์งานของหน่วยว่าประกอบด้วยงานอะไรบ้าง

๒. แบ่งกลุ่มงานออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ กลุ่ม A กลุ่ม B กลุ่ม C 
กลุ่ม D และกลุ่ม E ก าหนดสัดส่วนแต่ละกลุ่มงานแต่ละชั้นยศ 
ตามแนวทางท่ีก าหนด

๓. ก าหนดตัวชี้วัดตามต าแหน่งงานที่สอดคล้องกับภารกิจของ
หน่วยงาน

๔. ก าหนดหลักฐานเชิงประจักษ์ของงานตามตัวชี้วัดของแต่ละงาน



ขั้นตอนการก าหนด QR ของ กพ.ทอ.
• การวิเคราะห์งานของหน่วยงาน ว่าประกอบด้วยงานอะไรบ้าง
• จ าแนกงาน ๕ ลักษณะ   
➢ A งานยุทธศาสตร์ 
➢ B งานพ้ืนฐาน 
➢ C งานพัฒนาสายวิทยาการ 
➢ D งานมอบหมาย 
➢ E งานอารยธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และงานจิตอาสา

• พิจารณา Job Discription ของแต่ละต าแหน่งงาน
• มอบหมายงานแบบ Top Down จาก ผ.อ. จนถึง จนท. (โดยใช้โปรแกรม 

excel ตามแบบ ผคภ.กคพ.สปพ.กพ.ทอ. และ ผฝน.กคพ.สปพ.กพ.ทอ. )
• ลงรายละเอียดของงานแต่ละต าแหน่งงานและตัวชี้วัด (KPI)



กลุ่มงานตามแนวคิดผู้บัญชาการทหารอากาศ ปี ๖๓

กลุ่ม งาน ค าจ ากัดความ

A งานยุทธศาสตร์
แผนงาน/ โครงการ ขับเคลื่อนเชิงยุทธศาสตร์ตามโครงสร้างก าลังรบ Air Power 
Cyber Space สอดรับยุทธศาสตร์ ทอ./ ตามนโยบาย ผบ.ทอ. 

B งานพื้นฐาน
การปฏิบัติภารกิจพ้ืนฐานตามขอบเขตหน้าที่ (Job Description) และด าเนินการ
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน/ มาตรฐานวิชาชีพของสายวิทยาการ

C
งานพัฒนาสาย

วิทยาการ

งานที่สร้าง/ คิดค้น/ สร้างสรรค์/ ปรับปรุงงาน/ กระบวนการท างานใหม่ ท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง ยกระดับคุณภาพให้ทันสมัย สอดรับกับสถานการณ์  จนเกิดผล
ผลิต/ ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นตามเป้าหมาย ระดับหน่วยงาน/ ทอ./ ชาติ 

D งานมอบหมาย
งานที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการหรือมอบหมายตามความสามารถและความเชี่ยวชาญ
เฉพาะบุคคล/ กลุ่ม/ ทีม นอกเหนืองานประจ า/ งานในลักษณะข้ามสายงาน 

E

งานอารยธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และ

จิตอาสา

งานท านุบ ารุง/ สืบสาน/ อนุรักษ/์ สร้างจิตส านึก/ ช่วยเหลือสังคม/ เสียสละเพื่อ
ส่วนรวม ด้วยความสมัครใจ สร้างภาพลักษณ์และเป็นประโยชน์ต่อ ทอ./ สังคม/ 
ประเทศชาติ



รูปแบบการก าหนด QR งานยุทธศาสตร์ (A)
กลุ่ม ประเภทงาน ผอ. รอง ผอ. หน.ผ.. รอง หน.ผ.. น.. จนท.ผ..

A งานยุทธศาสตร์

แผนงาน/ โครงการ 
ขับเคลื่อนเชิง
ยุทธศาสตร์ตาม
โครงสร้างก าลังรบ 
Air Power Cyber 
Space สอดรับ
ยุทธศาสตร์ ทอ./ 
ตามนโยบาย ผบ.ทอ. 



รูปแบบการก าหนด QR งานพืน้ฐาน (B)
กลุ่ม ประเภทงาน ผอ. รอง ผอ. หน.ผ.. รอง หน.ผ.. น.. จนท.ผ..

B งานพื้นฐาน

การปฏิบัติภารกิจ
พื้นฐานตามขอบเขต
หน้าที่ (Job 
Description) และ
ด าเนินการตาม
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน/ มาตรฐาน
วิชาชีพของสาย
วิทยาการ



รูปแบบการก าหนด QR งานพฒันาสายวทิยาการ (C)
กลุ่ม ประเภทงาน ผอ. รอง ผอ. หน.ผ.. รอง หน.ผ.. น.. จนท.ผ..

C งานพฒันาสายวิทยาการ

งานที่สร้าง/ คิดค้น/ 
สร้างสรรค์/ ปรับปรุง
งาน/ กระบวนการ
ท างานใหม่ ท าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลง 
ยกระดับคุณภาพให้
ทันสมัย สอดรับกับ
สถานการณ์  จนเกิดผล
ผลิต/ ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น
ตามเป้าหมาย ระดับ
หน่วยงาน/ ทอ./ ชาติ 



รูปแบบการก าหนด QR งานมอบหมาย (D) 
กลุ่ม ประเภทงาน ผอ. รอง ผอ. หน.ผ.. รอง หน.ผ.. น.. จนท.ผ..

D งานมอบหมาย

งานที่ผู้บังคับบัญชา
สั่งการหรือมอบหมาย
ตามความสามารถ
และความเชี่ยวชาญ
เฉพาะบุคคล/ กลุ่ม/ 
ทีม นอกเหนืองาน
ประจ า/ งานใน
ลักษณะข้ามสายงาน 



รูปแบบการก าหนด QR งาน E
กลุ่ม ประเภทงาน ผอ. รอง ผอ. หน.ผ.. รอง หน.ผ.. น.. จนท.ผ..

E งานอารยธรรม
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี จิตอาสา

งานท านุบ ารุง/ สืบ
สาน/ อนุรักษ/์ สร้าง
จิตส านึก/ ช่วยเหลือ
สังคม/ เสียสละเพื่อ
ส่วนรวม ด้วยความ
สมัครใจ สร้าง
ภาพลักษณ์และเป็น
ประโยชน์ต่อ ทอ./ 
สังคม/ ประเทศชาติ



A  งานยุทธศาสตร์ (ผฝน.กคพ.สปพ.กพ.ทอ.) 
QR ต้นแบบ กคพ.สปพ.กพ.ทอ. 151019.xlsx

งานป้องกันยาเสพติด กพ.ทอ.

งานวัฒนธรรมองค์กร ทอ.

QR ต้นแบบ กคพ.สปพ.กพ.ทอ. 151019.xlsx


B  งานพื้นฐาน (ผฝน.กคพ.สปพ.กพ.ทอ.) 
QR ต้นแบบ กคพ.สปพ.กพ.ทอ. 151019.xlsx

งานฝึกงานในหน้าที่

QR ต้นแบบ กคพ.สปพ.กพ.ทอ. 151019.xlsx


B งานพื้นฐาน (ผคภ.กคพ.สปพ.กพ.ทอ.)
QR ต้นแบบ กคพ.สปพ.กพ.ทอ. 151019.xlsx

งานควบคุมและแยกประเภทก าลังพล

งานควบคุมและใช้ประโยชน์ก าลังพล

QR ต้นแบบ กคพ.สปพ.กพ.ทอ. 151019.xlsx


งานขอก าหนดเงินเพิ่ม

งานแยกประเภทก าลังพล

B งานพื้นฐาน (ผคภ.กคพ.สปพ.กพ.ทอ.)
QR ต้นแบบ กคพ.สปพ.กพ.ทอ. 151019.xlsx

QR ต้นแบบ กคพ.สปพ.กพ.ทอ. 151019.xlsx


D งานมอบหมาย (ผฝน.กคพ.สปพ.กพ.ทอ.) 
QR ต้นแบบ กคพ.สปพ.กพ.ทอ. 151019.xlsx

งานประเมินกิจการสวัสดิการ

งานฝึกอบรมประจ าสัปดาห์

QR ต้นแบบ กคพ.สปพ.กพ.ทอ. 151019.xlsx


วางแผนการด าเนินการในรอบสามเดือน ต.ค.62-ธ.ค.62

• Content หน่วยต้นแบบ กคพ.สปพ.กพ.ทอ. กปศ.รร.นนก. และ ฝูง 403

• โครงการต้นแบบ F-5 Mod

• ขยายผลหน่วยต้นแบบ 3 หน่วย กพ.ทอ. รร.นนก. เสร็จภายใน สิ้นเดือน ต.ค.62
➢ กพ.ทอ. วันที่ 16 ต.ค. 62

➢ บน.4 วันที่ 17-18 ต.ค.62

➢ รร.นนก. วันที่ 18 ต.ค.62

• Kick off  วันที่ 21 ต.ค.62

• หน่วยขึ้นตรง  วันที่ 22 ต.ค.62

• น าข้อมูลลงโปรแกรม เดือน พ.ย.62

• เริ่มลงหน่วยขึ้นตรงอีก 41 หน่วย เดือน พ.ย.62-ธ.ค.62







กองทัพอากาศชั้นน าในภูมิภารอาเซียน

One of the Best Air Forces in ASEAN



Self Responsibility & Team work


