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ความรูทั่วไปเกีย่วกับ กรมทาอากาศยาน 
 
ประวัติความเปนมา 

กรมทาอากาศยาน (อังกฤษ: Department of Airport , ชื่อยอ : ทย. , DOA) 
หนวยงานระดับกรมในสังกัดของ กระทรวงคมนาคม มีอํานาจหนาที่พัฒนาโครงขายสงเสริม
กิจการทาอากาศยานและบริหารทาอากาศยานท้ัง 28 แหงทั่วประเทศไทยซึ่งเคยอยูภายใต
การบริหารดูแลของ กรมการบินพลเรือน 

การบินในประเทศไทยเริ่มมีบทบาทขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว โดยมีนักบินชาวเบลเยี่ยมคือ นายวัลเดน เบอรน (Vanden Born) ไดนําเคร่ืองบิน
แบบออรวิลล ไรท (Orwille Wright) มาสาธิตการบินถวายใหทอดพระเนตร และใหประชาชน
ในกรุงเทพฯ ชม เมื่อวันที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2454 ณ สนามราชกรีฑาสโมสร ปทุมวัน 
นับเปนเคร่ืองบินลําแรกที่บินเขามาในราชอาณาจักร โดย นายพลตรีพระเจานองยาเธอ กรม
หมื่นกําแพงเพชรอัครโยธิน (พลเอก พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระกําแพงเพชรอัครโยธิน) ผู
บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค และจเรทหารชางแหงกองทัพบก ไดทรงเปนผูโดยสาร
ที่ข้ึนบินทดลองชุดแรก เมื่อเสร็จการแสดงแลวไดทรงซื้อเครื่องบินนั้นไวเพื่อประโยชนแก
การศึกษา และในป พ.ศ. 2454 นั้นเอง กระทรวงกลาโหม ไดสงนายทหารไทย 3 นาย ไป
ศึกษาวิชาการบิน ณ ประเทศฝรั่งเศส เมืองวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2454 

เมื่อนายทหารทั้ง 3 นาย จบการศึกษา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 
(รัชกาลท่ี 6) ทรงใหจัดซื้อเคร่ืองบินบรรทุกเรือกลับมาประเทศไทย จํานวน 8 ลํา หลังจาก
นั้นไดมีการกอตั้งแผนกการบินทหารโดยใชสนามราชกรีฑาสโมสรเปนสนามบิน และสราง
โรงเก็บเครื่องบินขึ้นในบริเวณนั้น และในป พ.ศ. 2457 กระทรวงกลาโหมไดดําเนินการ
กอสรางสนามบินดอนเมืองแลวเสร็จ เพื่อเปนสนามบินที่ใชในกิจการทหาร และไดเล่ือนฐานะ
แผนกการบินทหารยกข้ึนเปนกรม และไดเคล่ือนยายจากสนามราชกรีฑาสโมสรไปสูที่ตั้งใหม
ที่ดอนเมืองจนถึงป พ.ศ. 2491 ทาอากาศยานดอนเมืองไดเขามาอยูในการควบคุมดูแลของ
กรมการบินพลเรือน กองทัพอากาศ (และในป พ.ศ. 2499 ไดเปล่ียนชื่อทาอากาศยานดอน
เมืองเปนทาอากาศยานกรุงเทพ แตยังคงสังกัดกองทัพอากาศอยู) ทาอากาศยานดอนเมือง
ใหเปนสนามบินหลักของประเทศ และไดรับการพัฒนาสรางเสริมตอเติมมาจนกระท่ังปจจุบัน 

เมื่อ พ.ศ. 2462 ไดมีการทดลองทําการบินรับสงไปรษณียระหวางกรุงเทพฯ กับ
จันทบุรีดวยเครื่องบินเบรเกต (Breguet XIV) ซึ่งเปนเครื่องบินทหารท่ีไดดัดแปลงมาใชงาน 
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วิสัยทัศน 
ทาอากาศยานภูมิภาคของประเทศ รองรับการเดินทางดวยมาตรฐานสากล 

 
พันธกิจ 
 สงเสริมพัฒนาเครือขายกิจการทาอากาศยาน 
 พัฒนายกระดับทาอากาศยานในความรับผิดชอบใหมีความปลอดภัยและมี

ประสิทธิภาพ 
 ดําเนินงานทาอากาศยานในความรับผิดชอบภายใตหลักความคุมคา 

 
ยุทธศาสตร 
 กําหนดพัฒนามาตรฐานและวิธีการกํากับดูแลสนามบิน และการบินใหเปนที่ยอมรับ

ในระดับสากลและเอื้อตอการพัฒนาคุณภาพการบินของประเทศ 
 สรางเสริมและพัฒนาศักยภาพการขนสงทางอากาศใหเปนที่ยอมรรับ และตอบสนอง

ความตองการ ของตลาดไดอยางเพียงพอ 
 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  และยกระดับทาอากาศยานใหมีประสิทธิภาพ

เปนที่ยอมรับในระดับสากล 
 พัฒนาองคกรสูความเปนสากล สรางความย่ังยืน 

 
คานิยม 

S A F E 
S = Satety (การบินปลอดภัย) 
A = Aggregation (รวมใจบริการ) 
F = Formulation (ทํางานเปนระบบ) 
E = Ethics (เคารพจริยธรรม) 

 
วัฒนธรรม 

รวมคิด รวมทํา รวมนําองคกร 
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สรุปสาระสําคัญ พระราชบัญญัติวธิีปฏิบัตริาชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 แกไขเพิ่มเตมิถึงฉบับที่ 2 พ.ศ.2557 

 
 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันถัดจาก

วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  ผูลงนามในพระราชบัญญัติคือ นายบรรหาร 
ศิลปอาชา นายกรัฐมนตรี 

 
 พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก 
(1) รัฐสภาและคณะรัฐมนตรี 
(2) องคกรที่ใชอํานาจตามรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะ 
(3) การพิจารณาของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีในงานทางนโยบายโดยตรง 
(4) การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลและการดําเนินงานของเจาหนาท่ีใน

กระบวนการพิจารณาคดี การบังคับคดี และการวางทรัพย 
 (5) การพิจารณาวินิจฉัยเรื่องรองทุกขและการสั่งการตามกฎหมายวาดวย

คณะกรรมการกฤษฎีกา 
(6) การดําเนินงานเกี่ยวกับนโยบายการตางประเทศ 
(7) การดําเนินงานเกี่ยวกับราชการทหารหรือเจาหนาที่ซึ่งปฏิบัติหนาที่ทางยุทธการ

รวมกับทหารในการปองกันและรักษาความมั่นคงของราชอาณาจักรจากภัยคุกคามทั้ง
ภายนอกและภายในประเทศ 

(8) การดําเนินงานตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญา 
(9) การดําเนินกิจการขององคการทางศาสนา 
 
 ความหมาย 
“วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง” หมายความวา การเตรียมการและการดําเนินการ

ของเจาหนาที่เพื่อจัดใหมีคําส่ังทางปกครองหรือกฎ และรวมถึงการดําเนินการใด ๆในทาง
ปกครองตามพระราชบัญญัตินี้ 

“การพิจารณาทางปกครอง” หมายความวา การเตรียมการและการดําเนินการของ
เจาหนาที่เพื่อจัดใหมีคําส่ังทางปกครอง 

“คําสั่งทางปกครอง” หมายความวา 
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พระราชบัญญัตกิารเดินอากาศ พ.ศ. 2497  
แกไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ. 2558 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2497 

เปนปที่ 9 ในรัชกาลปจจุบัน  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา  
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการเดินอากาศ  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของสภาผูแทนราษฎร ดังตอไปนี้  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 

2497”  
มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   
หมวด 6 

สนามบินและเคร่ืองอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศ 
มาตรา 51  หามมิใหบุคคลใดจัดตั้งสนามบินหรือเครื่องอํานวยความสะดวก

ในการเดินอากาศ เวนแตจะไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่โดยอนุมัติรัฐมนตรี  
มาตรา 52  การขอและการออกใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินหรือเครื่องอํานวย

ความสะดวกในการเดินอากาศใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
มาตรา 53  หามมิใหบุคคลใดจัดตั้งที่ข้ึนลงชั่วคราวของอากาศยาน เวนแตจะ

ไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่ 
บุคคลซึ่งไดรับอนุญาตตามมาตราน้ีตองปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขซึ่ง

พนักงานเจาหนาที่กําหนด  
มาตรา 53 ทวิ  (ยกเลิก)  
มาตรา 54 เมื่อปรากฏวาผูไดรับอนุญาตใหจัดตั้งสนามบิน เครื่องอํานวย

ความสะดวกในการเดินอากาศหรือที่ ข้ึนลงชั่วคราวของอากาศยาน ไมปฏิบัติตาม
กฎกระทรวง หรือตามวิธีการและเงื่อนไขซึ่งพนักงานเจาหนาที่กําหนดไวเพื่อการนั้น ให
พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจส่ังพักใชหรือเพิกถอนใบอนุญาตนั้น  
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ประมวลจริยธรรมของขาราชการ 
 
จริยธรรมของขาราชการ 

จริยธรรมเปนส่ิงสําคัญและจําเปนยิ่งสําหรับขาราชการ จึงขอเสนอจริยธรรมของขาราชการ
ไว 7 ประการ เพ่ือนําไปสูการเปนขาราชการที่มีจริยธรรมดีงาม ดังน้ี 

1.การนําหลักธรรมมาใชในการใหบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง ความซ่ือสัตย สุจริต 
เสียสละ อดทน มีความเปนธรรม เอื้อเฟอเผื่อแผ มีนํ้าใจ สุภาพ มีเมตตาธรรม และการเปน
แบบอยางท่ีดีของหนวยงานของรัฐ 

2.การมีจิตสํานึกที่ดีงามในการใหบริการ ขาราชการทุกคนตองมีจิตสํานึกในการ
ใหบริการในทิศทางท่ีเปนประโยชนตอทางราชการเพื่อผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชน
โดยรวมจึงจําเปนตองมีจิตสํานึกท่ีดีงามในการใหอํานวยความสะดวกและใหบริการประชาชน ถา
หากขาราชการทําไดก็เช่ือไดวาจะชวยสรางความเจริญและยกมาตรฐานของประเทศใหสูงข้ึน 

3. การวางตัวใหเหมาะสม ขาราชการไมควรทะเยอทะยานอยากจะมีชีวิตความเปนอยู
อยางหรูหราโออา ใชจายฟุมเฟอย หรือ “กินดีอยูดีอยางเกินความพอดี” รูจักใชจายแตเพียงพอดี 
รูจักประหยัด ไมฟุมเฟอย รวมตลอดถึงการวางตัวเปนกลางทางการเมือง 

4. การไมใชสถานะหรือตําแหนงไปแสวงหาผลประโยชน ไมวาจะเปนผลประโยชน
สําหรับตนเองหรือผูอื่น เชน ขาราชการไมใชสถานะหรือตําแหนงเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงการ
บรรจุแตงต้ัง ยาย โอน เลื่อนตําแหนง และเลื่อนข้ันเงินเดือนของขาราชการคนใด ในเวลาเดียวกัน 
ตองไมยอมใหคูสมรส ญาติสนิท บุคคลในครอบครัวหรือผูใกลชิดกาวกายการปฏิบัติหนาท่ีราชการ
ของตนหรือผูอื่นไมยอมใหผูอื่นใชตําแหนงหนาท่ีของตนเองโดยมิชอบ รวมตลอดถึงการไม
เรียกรองผลประโยชนในทางมิชอบ ซ่ึงครอบคลุมถึงการไมเรียกรองของขวัญ ของกํานัล หรือ
ประโยชนอื่นใดจากบุคคลอื่นเพื่อประโยชนตางๆ อันอาจจะเกิดข้ึนจากการปฏิบัติหนาท่ีของตน 

5. การพบปะเยี่ยมเยียนและชวยเหลือประชาชนอยางสม่ําเสมอ รวมท้ังเอาใจใสทุกข
สุขและรับฟงเร่ืองราวรองทุกขของประชาชน และรีบหาทางชวยเหลืออยางเรงดวนอยางเทาเทียม
กัน โดยไมเลือกปฏิบัติ 

6. การไมใชและไมบิดเบือนขอมูลขาวสารของราชการ ขาราชการไมควรปฏิบัติงานใน 
ลักษณะดังกลาวเพ่ือใหผูอื่น หรือประชาชนเขาใจผิดโดยมุงหวังผลประโยชนสําหรับตนเองหรือ
ผูอื่น 

7.การแสดงความรับผิดชอบในการบริหารงานผิดพลาด ขาราชการควรแสดงความ
รับผิดชอบตามควรแกกรณี เชน ลาออกจากตําแหนง เม่ือปฏิบัติหนาท่ีบกพรองหรือผิดพลาดอยาง 
รายแรง 
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กรมทาอากาศยาน ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  นิติกรปฏิบัติงาน  ........ 

สรุปพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดินพ.ศ. 2534 
และแกไขเพิ่มเตมิ 

 
 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของ

ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุมคาในเชิง
ภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหนวยงานที่ไม
จําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ 
การอํานวยความสะดวก และการตอบสนองความตองการของประชาชน  ทั้งนี้ โดยมี
ผูรับผิดชอบตอผลของงาน 

ในการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการ ตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
โดยเฉพาะอยางย่ิงใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของ
ประชาชน การเปดเผยขอมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน  
ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแตละภารกิจ 

ใหจัดระเบียบบริหารราชการแผนดินดังนี้ 
(1) ระเบียบบริหารราชการสวนกลาง 
(2) ระเบียบบริหารราชการสวนภูมิภาค 
(3) ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น 

 นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  

การจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลาง 
การจัดระเบียบบริหารราชการสวนกลางมีดังนี้ 

(1) สํานักนายกรัฐมนตรี 
(2) กระทรวง หรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเทากระทรวง 
(3) ทบวง ซึ่งสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง 
(4) กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนกรม ซึ่งสังกัด

หรือไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือทบวง 
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กรมทาอากาศยาน ..... โดยนักวิชาการเตรียมสอบราชการ 

.......  นิติกรปฏิบัติงาน  ........ 

แนวขอสอบ ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แกไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2558 

 
20.ขาราชการพลเรือนซึง่รับราชการโดยไดรับการบรรจุแตงตัง้ ตามท่ีบญัญัติไวในลักษณะ 4 
ของขาราชการพลเรือนสามัญเรียกวา 
 ก. ขาราชการพลเรือน    ข. ขาราชการพลเรือนสามัญ 
 ค. ขาราชการพลเรือนในพระองค  ง. ขาราชการพลเรือนพิเศษ 
 ตอบ ข. ขาราชการพลเรือนสามัญ 

ขาราชการพลเรือนสามัญ ไดแก ขาราชการพลเรือนซึ่งรับราชการโดยไดรับบรรจุ
แตงตั้ง ตามที่บัญญตัิไวในลักษณะ 4 ขาราชการพลเรือนสามัญ (พรบ.ระเบียบขาราชการพล
เรือน พ.ศ.2551 มาตรา 35) 
 
21.ขอใดไมใชลักษณะตองหามของขาราชการพลเรือน 
 ก. ผูเคยกระทําการทุจริตในการสอบเขารับราชการ 
 ข. อยูในระหวางถูกส่ังพักราชการ 
 ค. เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกียจของสังคม 
 ง. มีความผิดลหุโทษ 
 ตอบ ง. มีความผิดลหุโทษ 

ผูที่จะเขารับราชการเปนขาราชการพลเรือนตองมคีุณสมบัติทัว่ไป และไมมีลักษณะ
ตองหามดังตอไปนี ้

(1) เปนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
(2) เปนคนไรความสามารถ คนเสมอืนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือจติฟนเฟอน

ไมสมประกอบ หรือเปนโรคตามที่กาํหนดในกฎ ก.พ. 
(3) เปนผูอยูในระหวางถูกส่ังพักราชการหรือถูกส่ังใหออกจากราชการไวกอนตาม

พระราชบัญญัติ นี้หรอืตามกฎหมายอื่น 
(4) เปนผูบกพรองในศีลธรรมอันดีจนเปนที่รังเกยีจของสังคม 
(5) เปนกรรมการหรือผูดํารงตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมือง หรือ

เจาหนาที่ ในพรรคการเมือง 
(6) เปนบุคคลลมละลาย 
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