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ประกาศเจตนารมณ์
โรงเรียนนายเรือ อากาศนวมิ น ทกษั ตริย าธิร าชเป็นหน่ว ยงานในกองทั พอากาศ มี วิสัยทั ศ น์
“สถาบันหลักที่ผลิตนายทหารอาชีพที่มีภาวะผู้นาและแหล่งองค์ความรู้ด้านการบิน รวมถึงเทคโนโลยีป้องกันประเทศ”
ดังนั้น การบรรลุวิสัย ทัศ น์ก องทัพ อากาศและการธารงอยู่ ข องกองทัพ อากาศอย่ า งมีศั กยภาพอย่า งยั่ ง ยื น
ภายใต้พ ลวัต ของการเปลีย่ นแปลงดังกล่าวและข้อจากัดต่าง ๆ อันได้แก่ อาวุธยุทโธปกรณ์ งบประมาณ และกาลังพล
หลายรุ่นวัย (Generation) เป็นต้น จาเป็นต้องอาศัยพลังอานาจของกาลังพลกองทัพอากาศที่เป็นปึกแผ่นในความเสียสละ
ทุ่มเทแรงกายแรงใจและใช้ความรู้ความสามารถของกาลังพลกองทัพอากาศอย่างเต็มศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจ
ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการทางานด้วยการพัฒนาตนเอง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกั น และการสร้างสรรค์
นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานและกองทัพอากาศ
การดาเนินการให้ได้ตามเป้าหมายความต้องการดังกล่าวข้างต้นให้เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น
จาเป็นที่กาลังพลหน่วยต้องมีวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงานเข้มแข็ง เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นศูนย์รวมใจ
ของกาลังพลในการมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่นโดยอาศัยค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ
และการดาเนินการอย่างเป็นระบบในหน่วยงาน โดยอาศัยจิตสานึกทางสังคมในการให้บริการ ซึ่งเป็นส่วนสาคัญ
ของการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรหน่วยงานเข้มแข็ง
โรงเรียนนายเรือ อากาศนวมิ นทกษัตริยาธิร าชจึง ต้องมี ก ารทบทวนและวางแผนดาเนินการ
ในเรื่องดังกล่าว ได้แก่ ค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ และจิตสานึกทางสังคมในการให้บริการ โดยดาเนินการ
อย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม บรรลุตามที่ประกาศเจตนารมณ์ไว้
(ลงชื่อ) พลอากาศโท ณรงค์ อินทชาติ
(ณรงค์ อินทชาติ)
ผู้บญ
ั ชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
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-๑๑. ข้อมูลโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
๑.๑ วิสัยทัศน์โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
“สถาบันหลักที่ผลิตนายทหารอาชีพที่มีภาวะผู้นาและแหล่งองค์ความรู้ด้านการบิน รวมถึงเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ”
๑.๒ ภารกิจโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช
หน้าที่วางแผนการปฏิบัติการ อานวยการ ประสานงาน กากับการและดาเนินการเกี่ยวกับการศึก ษา
การฝึก อบรม และประเมิ นผลแก่นัก เรียนนายเรืออากาศ รวมทั้ ง การผลิตบุคลากรด้านการบิน มี ผู้บัญ ชาการ
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
๑.๓ โครงสร้างโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

๒. ข้อมูล…

-๒๒. ข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ นโยบายผูบ้ ัญชาการทหารอากาศ ปี ๒๕๖๔
กองทั พ อากาศมี ห น้าที่ เ ตรียมก าลัง กองทั พอากาศ ป้องกั นราชอาณาจัก รและด าเนิ นการเกี่ ย วกั บ
การใช้กาลังกองทัพอากาศตามอานาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม มีผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชา
รับ ผิดชอบ เพื่ อ ให้ส ามารถบริห ารราชการกองทั พอากาศภายใต้ก รอบภารกิ จ ตามกฎหมาย และสอดคล้อง
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) นโยบายและแผนระดับชาติระดับกลาโหม และระดับกองทัพไทย
กองทัพอากาศ จึงได้กาหนด นโยบายการปฏิบัติราชการ เพื่อระบุให้หน่วยมีแผนงานและเป้าหมายที่ชัดเจน รวมถึง
สามารถติดตามและประเมินผล การปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้
นโยบายการปฏิบัติราชการ ข้อ ๒ ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีให้แก่กาลังพลของกองทัพอากาศ
เพื่อเสริมสร้างระเบียบ วินัย และจิตสานึกในการเป็นทหารอาชีพ การยึดมั่นในสถาบันหลัก ความรักและความภูมิใจ
ในชาติ อีก ทั้ ง การส่ง เสริม ให้มี จิตใจเสียสละ เห็นแก่ ป ระโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน สอดคล้องตามหลัก
“จิตอาสา”
นโยบายเร่งด่วน ข้อ ๔ สร้างความเข้าใจถึงความแตกต่างกันของคนแต่ละช่วงวัย เพื่อให้กาลังพลกองทัพอากาศ
ทุกช่วงวัย สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมให้บรรลุผลสาเร็จโดยการใช้จุดแข็งของแต่ละช่วงวัย การยอมรับความแตกต่าง
อย่างมีเหตุผล และการให้เกียรติซึ่งกันและกันตามแบบธรรมเนียมทหาร
๒.๒ ความหมายของวัฒนธรรมองค์กรกองทัพอากาศ
วัฒ นธรรมองค์ก รกองทั พ อากาศ หมายถึง แบบแผนของพฤติก รรมการปฏิบัติข องคนในองค์ก ร
ธรรมเนียมปฏิบัติภายในองค์กร การยินยอมพร้อมใจปฏิบัติทั่วทุกคนโดยไม่ต้องใช้การบังคับ
วัฒนธรรมองค์กรเป็นวิถีชีวิตที่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นนิสยั ความเคยชิน
และกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีประพฤติปฏิบัติ ความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรมทาให้คนรวมตัวเป็นสังคม
อยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบ จะทาให้การดาเนินงานขององค์กรก้าวหน้าได้รับความเชื่อถือจากสังคม ดังนั้นองค์กร
จึง จ าเป็นที่ ต้อ งนาจริยธรรมมาใช้ในการบริห ารและแก้ ไขปัญ หาองค์ก รอย่างถูก วิธีเ พื่อให้ได้รับ ความเชื่อถือ
ภาพพจน์ที่ดีนามาซึ่งชื่อเสียง เกียรติยศและความก้าวหน้าในระยะยาวขององค์กร
๒.๓ ค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ
ค่านิยมหลัก ของกองทั พ อากาศแต่เ ดิม ไม่ ได้ถูก ก าหนดไว้อย่างเป็นทางการ ยัง ไม่ มี ก ารประกาศใช้
ที่ผ่านการอนุมัติจากผู้บญ
ั ชาการทหารอากาศ แต่มีการใช้ในบางกลุ่มที่ไม่ระบุที่มาของค่านิยมเหล่านั้น อาทิ ซื่อสัตย์
กล้าหาญ ความรู้ดี แต่ยังไม่เป็นที่ยอมรับ ทาให้ไม่เกิดการนาไปสู่การปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรได้
ต่อมาในปี ๒๕๔๙ กรมกาลังพลทหารอากาศได้เริ่มศึกษาข้อมูลเพื่อการจัดทาค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ
โดยมี ก ารดาเนินการอย่างเป็นระบบมาตั้ง แต่ปี ๒๕๔๙ เริ่ม จากการศึก ษาข้อมู ล ที่ เ กี่ ยวข้องก่ อนดาเนิน การ
การวางแผนดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ได้แก่ การสัมภาษณ์ผู้บังคับบัญชาระดับสูง ปี ๒๕๔๙
ได้แก่ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศในสมัยนั้น พลอากาศเอก ณพฤษภ์ มัณฑะจิตร
อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ พลอากาศเอก สุกาพล สุวรรณทัต อดีตเสนาธิการทหารอากาศ พลอากาศโท
หม่อมหลวง สุปรีชา กมลาศน์ อดีตผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศ และการสัมมนานักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ
การสัมมนา…

-๓การสัมมนานายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ใช้เวลาดาเนินการประมาณ ๒ ปี แต่ไม่ได้ดาเนินการ
ต่อเนื่องจนกระทั่งปลายปี ๒๕๕๓ พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์ อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศได้ดาริให้มีการจัดทา
ค่านิยมหลักของกองทัพอากาศให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ท าให้ที มงานนาข้อมูลที่ เคยศึกษาไว้มาพิจารณาอีกครั้ง
และนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปประเด็นในการพิจารณาจัดทาค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ และได้หัวข้อ
เพื่อการนามาทาประชาพิจารณ์ที่ เปิดโอกาสให้กาลังพลทหารอากาศทุกคนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น โดยส่งผ่าน
อีเมล์กองทัพอากาศ แล้วสรุปผลก่อนนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ จึงได้ร่างบทสรุป
นาเรียนผู้บัญ ชาการทหารอากาศ พื่ อ พิจ ารณา ใช้เ วลาดาเนินการรวมทั้ ง สิ้นประมาณ ๑ ปี จนได้รับ อนุมั ติ
จาก พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เมื่อปี ๒๕๕๔ ให้ใช้ AIR เป็นค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ
สืบมา
ค่านิยมหลักของกองทัพอากาศเป็นเครื่องมือสาคัญประการหนึ่งในการถ่ายทอดเจตนารมณ์ของกองทัพอากาศ
เป็นศูนย์รวมใจเป็นพันธะสัญญาให้กาลังพลทหารอากาศยึดมั่นปฏิบัติตาม โดยเฉพาะผู้ที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจา
พนักงานราชการ ผู้ที่มาปฏิบัติงานในกองทัพอากาศ ผู้ที่เริ่มเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในปัจจุบันทุกระดับชั้น
ข้าราชการที่จ ะเกษียณอายุร าชการต่อ ไป ผู้มาติดต่อ ผู้มารับบริการ ประชาชนทั่วไปได้รับรู้เข้าใจ และเชื่อมั่น
ได้ว่ากาลังพลทหารอากาศ จะยึดมั่นประพฤติปฏิบัติตามค่านิยมหลักของกองทัพอากาศจนเกิดความเคยชินและฝังลึก
ในจิตใจการปฏิบัติของกาลัง พลจนเป็นปกติวิ สัยในความเป็นทหารอากาศ ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี
ความรับผิดชอบ โดยถือปฏิบัติกั นอย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่นจนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรกองทัพอากาศ
ที่ยังคงอยู่และดาเนินการอย่างต่อเนื่อง จนเป็นภาพลักษณ์ของทหารอากาศ อันยังผลให้เกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ
ของทหารอากาศไทยทุกคนตลอดไป
กองทัพอากาศประกาศใช้ค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ (Royal Thai Air Force Core Values : RTAF
Core Values) เมื่อ ๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ โดยใช้สัญลักษณ์ย่อว่า AIR
A : Airmanship ความเป็นทหารอากาศ
การแสดงออกถึงความเป็นทหารอากาศที่มีระเบียบวินัย รู้หลักการ ขั้นตอน และมีทักษะในการปฏิบัติงาน
มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบอย่างมืออาชีพ มีความตระหนักรู้ในตนเอง สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม
ภายใต้ความเสี่ยงในทุกสถานการณ์และสามารถทางานเป็นทีมเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน เพื่อแสดงความชัดเจนในการประพฤติ
ปฏิบัติในความเป็นทหารอากาศ จึงมีองค์ประกอบ ดังนี้
๑. ความมีระเบียบวินัย (Discipline) หมายถึง เป็นผู้รู้กฎระเบียบปฏิบัติธรรมเนียมปฏิบัติ และดารงไว้
ซึ่งการมีระเบียบวินัยในทางปฏิบัติ คือ รู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดและเลือกทาในสิ่งที่ถูกต้อง สามารถควบคุมพฤติกรรม
ของตนเองให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมทหารได้อย่างเคร่งครัด มีความมุ่งมั่นและสามารถปฏิบัติ
ด้วยความปลอดภัย
๒. การมีทักษะในการปฏิบัติงาน (Skill) หมายถึง เป็นผู้มีทักษะในการปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่กาหนดหรือสูงกว่า ซึ่งมีลาดับของทักษะบางประการ ได้แก่ สามารถลอกเลียนแบบ (Imitation) สามารถจัดการ
(Manipulation) สามารถทาได้ถูกต้องแม่นยา (Precision) สามารถผสมผสาน (Articulation) สามารถปฏิบัติได้
อย่างเชี่ยวชาญ (Naturalization) ด้วยการเรียนรู้และฝึกฝนปฏิบัติจากประสบการณ์ในการทางานจนทาให้สามารถ
ปฏิบัติงาน...

-๔ปฏิบัติงานนั้นได้เป็นอัตโนมัติ รวมทั้ง สามารถสื่อสารถ่ายทอดทักษะหรือความสามารถเหล่านั้นให้ผู้อื่นเข้าใจได้
อย่างถูกต้อง
๓. ความเป็น ผู้เ ชี่ย วชาญอย่า งมืออาชีพ (Proficiency) หมายถึง เป็น ผู้มีค วามเชี่ยวชาญในงาน
ที่รับผิดชอบแบบมืออาชีพ สามารถทาทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุด โดยต้องมีการพัฒนาและฝึกฝนตนเอง
อย่า งต่อ เนื่อ งและเรีย นรู้ที่จ ะแก้ ไ ขปัญ หาด้ว ยวิธีก ารใหม่ ๆ เพื่อ ให้เ กิด ผลงานที่ ดีก ว่า เดิม ในครั้ง ต่อ ๆ ไป
ซึ่งความสามารถในลักษณะนี้จาเป็นต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้
๓.๑ การรู้หลักการ/รู้ในเนื้องาน (Knowledge) มีความรอบรู้ในเนื้องานที่ต้องปฏิบัติจากการศึกษา
เรียนรู้และหาความรู้เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรู้ถึงคุณค่าของงานตนเองที่ส่งผลต่อหน่วยงานหรือองค์กร
๓.๒ การรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Aircraft) มีความรู้ในมาตรฐานงานและรู้ขั้นตอนปฏิบัติของงานนั้น
ว่าต้องทาอะไร อย่างไร ที่ไหน เมื่อไร และสามารถเลือกใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมในการปฏิบัติเพื่อผลสัมฤทธิ์ได้
๔. การตระหนัก รู้ในตนเอง (Self-Awareness) หมายถึง การส านึก รู้ตัว ตนและสถานะของตนเอง
คือ รู้ว่าตนเองเป็นใคร มี อ าชีพ การงานอะไร มี ห น้าที่ ต้องท าอะไร และควรแสดงบทบาทที่ เ ป็นจริง อย่างไร
ให้เหมาะสมในการครองตนและยังคงไว้ซึ่งหลักการของตนเอง ทั้งนี้ต้องมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยไม่ก้าวล่วง
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่มีระดับชั้นยศสูงกว่า รวมทั้งผู้ที่มีอาวุโสสูงกว่า
๕. ความสามารถในการตัดสินใจ (Judgment) หมายถึง กระบวนการที่นาไปสู่การตัดสินใจจากการรับรู้
รับทราบข้อมูลพื้นฐานและศึกษาข้อมูลเชิงลึกตามความเหมาะสม ซึ่งต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นด้วยหลักเหตุผล
มีใจเป็นกลาง และประเมินข้อมูล ภายใต้สถานการณ์นั้น รวมทั้งหาหนทางปฏิบัติจากการเลือกหนทางที่เหมาะสม
คุ้มค่าในทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลและประโยชน์สูงสุด
๖. การตระหนักรูใ้ นสถานการณ์ (Situational Awareness) หมายถึง การระลึกรู้ถึงสภาวการณ์ขององค์กร
หรือหน่วยงานตนเอง ว่าต้องเผชิญหน้าอยู่กับอะไรทั้งปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กรและปัจจัยแวดล้อมภายนอก
เช่น ผู้รับบริการทั้งที่เป็นข้าราชการทหาร พลเรือน ประชาชน รวมถึง ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง
ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการปฏิบัติภารกิจ คือ รู้ว่าตนอยู่ที่ไหน ภายใต้
สถานการณ์อย่างไรและรู้ว่าองค์กรหรือหน่วยงานอยู่ในสภาวการณ์เช่นไร
๗. การทางานเป็นทีม (Teamwork) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติและติดต่อประสาน เพื่อให้งาน
สัมฤทธิ์ผลได้ด้วยความร่วมมือในการปฏิบัติตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป ซึ่งจะมี รูปแบบที่ เป็นการท างาน ทุ กช่วงวัย เพศ
ทั้งในกลุ่มงานเดียวกัน ต่างกลุ่มงาน ต่างหน่วยงาน หรือ ระหว่างหน่วยงานและอาจรวมถึงการปฏิบัติงานร่วมกัน
กับบุคลากรจากภายนอกทั้งที่เป็นบุคลากรของภาครัฐและเอกชนเพื่อให้การปฏิบัติสาเร็จลุล่วงด้วยดี
I : Integrity and Allegiance ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี
มีความยึดมั่นในระบบเกียรติศักดิ์ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ กล้ากระทา
ในสิ่งที่ถูกต้อง มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อตรง ดารงไว้ซึ่งความยุติธรรม และ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ พร้อมเปิดใจ
รับความคิดเห็นของผู้อื่น เพื่อ แสดงความชัด เจนในการประพฤติป ฏิบัติใ นความซื่อ สัตย์แ ละความจงรัก ภัก ดี
จึ ง มี องค์ประกอบ ดังนี้
๑. ระบบเกียรติศัก ดิ์ (Honor System) หมายถึง หลัก ประพฤติพื้น ฐาน ซึ่ง ถือได้ว่าเป็น รากฐาน
ของการสร้างนัก รบในอุ ดมคติ การหลอมรวมหัวใจของชายชาติทหารหรือผู้ที่ครองยศทหารทั้ง ชายและหญิง
โดยหัวใจ...

-๕โดยหัวใจสาคัญของระบบนี้อยู่ที่ มโนสุจริตหรือการพูดในสิ่งที่ถูกต้องในสถานการณ์ที่เหมาะสม และความรักเกียรติ
หรือชีวิตของทหารที่ต้องการได้รับเกียรติได้รับการยกย่องยอมรับและการรู้จักให้เกียรติแก่ผู้อื่นก่อน ซึ่งเกียรติยศ
จะเกิดขึ้นได้จากความเชื่อถือของผู้อื่น (The Bravest is Tenderest the Noblest is Humblest) โดยเกีย รติ
ของแต่ล ะคน ถ้าถัก ทอรวมเป็นสายใยแห่งความไว้เ นื้อเชื่อใจของหมู่ คณะแล้วย่อมสามารถขยายเป็นผืนเกราะ
แห่งศรัทธาของประชาชนได้
๒. ซื่อตรง (Honesty) หมายถึง การปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่บิดเบือนด้วยความไม่เป็นธรรม
เราจะไม่พูดปดคดโกง หรือขโมย และจะไม่ยอมให้พวกเราคนใดคนหนึ่งกระทาเช่นนั้นเป็นอันขาด ถือได้ว่าเป็นจุดกาเนิด
ที่สาคัญของทหารอาชีพซึ่งคาพูดของเรานับเป็นพันธสัญญาที่ต้องกระทาตามนั้นหรือที่เรียกว่าการรัก ษาคาพูด
โดยไม่จาเป็นต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร
๒.๑ ซื่อ ตรงต่อ หน้าที่ มี ความตั้ง ใจกระทากิจการที่ ได้รับมอบหมายให้ถูกต้องเที่ ยงธรรม ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อตรง
๒.๒ ซื่อตรงต่อตนเอง มีจิตยึดมั่นในความถูกต้องเป็นที่ตั้ง และตั้งใจปฏิบัติตนให้ได้ตามที่ตนตั้งปณิธานไว้
ด้วยความซื่อตรงเสมอมา
๒.๓ ซื่อตรงต่อคนทั่วไป มีการประพฤติปฏิบัติต่อผู้อื่นหรือคนทั่วไปอย่างซื่อตรง รักษาตนให้เป็นคน
ที่เขาทั้งหลายจะเชื่อถือได้
๓. ความภักดี (Royalty) หมายถึง ความเป็นทหารแห่งราชอาณาจักรไทย และในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อุทิ ศตนเพื่ อ ปกป้อ งชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พร้อมพลีชีพเพื่อชาติและราชบัล ลัง ก์ มี จิตใจเสียสละ เพื่อประโยชน์
ส่วนรวมก่อนประโยชน์ส่วนตน
๔. กล้าหาญ (Courage) หมายถึง กล้ากระทาในสิ่งที่ถูกต้อง ด้วยกระบวนการที่ถูกต้องเป็นธรรม ไม่เกรงกลัว
ต่ออิทธิพลใด ๆ หรือไม่หวั่นไหวต่อ คาขู่จากยศอานาจใด ๆ หากสิ่งที่กระทานั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ควรประพฤติ
ปฏิบัติย่อมจะไม่อายที่ต้องกระทา
๕. คุณธรรม (Moral) หมายถึง เป็นหลักสาคัญของการประพฤติที่รับรู้ได้ว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูก เป็นจิตสานึก
ของบุคคลที่จะเดินตามหรือกระทาในสิ่งที่ถูกและยอมรับ ในมาตรฐานของการประพฤติ ป ฏิบัติที่ คน/ประชาชน
ทุกคนหรือส่วนใหญ่ยอมรับว่าควรปฏิบัติ
๖. จริยธรรม (Ethic) หมายถึง เป็นข้อกาหนดในการปฏิบัติหรือกฎที่ต้องปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้อง หรือเป็นไปตาม
หลัก ของคุณธรรม โดยสามารถใช้เ ป็นหลัก ปฏิบัติให้เ หมาะสมกั บ วิชาชีพ มาตรฐานการท างานในหน่วยงาน
หรือองค์กร
- จรรยาบรรณวิชาชีพ (Professional Ethic) เป็นหลักปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพใด ๆ ที่ต้องตระหนักถึง
ความถูก ต้อง มี จ ริยธรรมในการปฏิบัติอยู่เสมอ โดยต้องกระทาการใด ๆ ด้วยความถูกต้องตามหลักมาตรฐาน
วิชาชีพและคานึงถึงผู้รับบริการเป็นสาคัญ
๗. ยุติธรรม (Justice) หมายถึง เป็นการปฏิบัติต่อคนอื่นด้วยความเป็นธรรม ไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด
โดยต้องพิจารณาตัดสินใจในการกระทานั้นด้วยเหตุผลที่เที่ยงตรงไม่ลาเอียงทั้งในการให้รางวัล การยกย่องชื่นชม
หรือในการลงโทษต่อผู้กระทาความผิดด้วยมาตรฐานเดียวกัน
๘. เปิดใจ ...

-๖๘. เปิดใจ (Openness) หมายถึง การกระตือรือร้นที่จะรับฟังข้อมูลข่าวสารภายในหน่วยงานหรือองค์กร
โดยเฉพาะข้อมูลที่สะท้อนกลับจากทุกทิศทางที่เกี่ยวกับตนเอง หรืองานที่ตนเองรับผิดชอบกระทาอยูเ่ พื่อให้มั่นใจได้
ว่าการกระทาของตนเป็นเช่นไรและพร้อมที่พิจารณาหาแนวทางที่จะปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้ง การเปิดเผย
ไม่กลัวที่จะถูกตรวจสอบในทุกเวลาและสถานที่ ยอมรับในความเท่าเทียมกันของมนุ ษย์ มนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีของ
ความเป็นคนเท่าเทียมกัน
๙. ความถ่อมตน (Humility) หมายถึง การประมาณตน มีความนอบน้อมต่อผู้ที่มียศสูงกว่า ต่อผู้มีอาวุโส
สูงกว่า และการซึมซับและยึดมั่นในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการตระหนักรู้ว่าทหารอาชีพเป็นภารกิจที่ส าคัญ
อันยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติ
R : Responsibility ความรับผิดชอบ
ความรับ ผิด ชอบต่อ ตนเอง องค์ก าร สัง คมและประเทศชาติ เพื่อ ให้ก ารปฏิบัติภ ารกิ จ สัม ฤทธิ์ผ ล
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เพื่อแสดงความชัดเจนในการประพฤติปฏิบัติ
ในความรับผิดชอบ จึงมีองค์ประกอบ ดังนี้
๑. ความรับผิดชอบต่อตนเอง (Personal Responsibility) หมายถึง การรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง
ว่าต้องทาอะไรและอย่างไรในสถานะใด ด้วยความตั้งใจกระทาสิ่งนั้น ๆ ให้บรรลุผลตามต้องการ รวมทั้งการดูแล
รัก ษาตนเองให้พ ร้อ มปฏิบัติภารกิ จของตนเองในทุ ก บทบาททุ ก สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมทั้ งชีวิตส่วนตัว
ครอบครัวหรือการทางาน
๒. ความรับผิดชอบต่อองค์กร (Organizational Responsibility) หมายถึง การรู้บทบาทหน้าที่ว่าต้องกระทา
อะไร และอย่างไรต่อหน่วยงานหรือองค์กร ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและทุ่มเท เพื่อให้ภารกิจหรืองานที่ได้รับมอบหมายนั้น
สาเร็จในเวลาที่เหมาะสมภายใต้สถานการณ์หรือข้อจากัดต่าง ๆ
๒.๑ ความรับผิดชอบต่องาน (Accountability) เป็นความใส่ใจทุ่มเทปฏิบัติงานที่ได้รับ มอบหมาย
ให้จนสาเร็จลุล่วงด้วยดี
๒.๒ ความรับผิดชอบต่อกระบวนการ (Operational Responsibility) เป็นความใส่ใจ ในรายละเอียด
ของทุกขั้นตอนหรือกระบวนการในการปฏิบัติงานนั้นให้มีความสั้นกระชับและเกิดผลสัมฤทธิ์ ที่รวดเร็วและประหยัด
คุ้มค่ามากที่สุด
๒.๓ ความรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์การดาเนินงาน (Result Product & Outcome Responsibility)
เป็นความใส่ใจให้ความสาคัญกับผลงานหรือผลสัมฤทธิ์ของงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่มงุ่ หวังไว้ โดยเกิดความคุ้มค่า
และสร้างมูลค่าเพิ่มของหน่วยงานหรือองค์กรได้
๓. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) หมายถึง การรู้บทบาทหน้าที่ว่าต้องกระทาอะไร
และอย่างไรต่อสังคมสิ่งแวดล้อมรอบตัว ด้วยความตั้งใจและยึดมั่นในการประพฤติปฏิบัติอยู่เสมอ รวมถึงการกระทา
ของตนเองต่อบทบาทที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติต่อสังคมด้วย
๔. ความรับ ผิดชอบต่อ ประเทศชาติ (National Responsibility) หมายถึ ง การรู้บ ทบาทหน้าที่
ว่าต้องกระทาอะไรและอย่างไรต่อประเทศชาติ ด้วยความเสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจปฏิบัติอย่างไม่ย่อท้อ พร้อมอุทิศตน
เพื่อประเทศชาติได้ทุกขณะจิต
๒.๔ จิตสานึก...

-๗๒.๔ จิตสานึกทางสังคมในการให้บริการ
จิตสานึกทางสังคมในการให้บริการ เป็นบัญญัติศัพท์ที่อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศได้กาหนดไว้ โดยหมาย
ให้กาลังพลกองทัพอากาศมีจิตสานึกในการให้บริการต่อบุคคลอื่นอย่างมีคุณภาพ ทั้งต่อกาลังพลภายในกองทัพอากาศ
และประชาชน โดยมอบนโยบายให้กรมกาลังพลทหารอากาศเป็นผู้รบั ผิดชอบดาเนินการซึง่ ต่อมาได้มีการขับเคลือ่ น
การเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสานึกทางสังคมในการให้บริการ เมื่อปี ๒๕๕๙ โดยเน้นการให้บริการที่ดี หรือมีใจบริการ
(Service Mind) และการมีจิตสาธารณะ (Public Mind) ต่อมาได้มีการนาไปเป็นตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติ
ราชการที่ทุ ก หน่ว ยต้อ งดาเนิน การให้ส อดคล้อ งกัน เมื่อ ปี ๒๕๖๐ จนถึง ปัจ จุบัน จึง ได้มีก ารกาหนดนิยาม
ของคาว่า จิตสานึกทางสังคมในการให้บริการ ว่าหมายถึง การให้บริการด้วยความเต็มใจอย่างมีคุณภาพบนพื้นฐาน
ของความถูก ต้อ งตามมาตรฐานวิ ช าชีพ เพื่อ ให้ผู้รับ บริก ารภายในและภายนอกกองทั พ อากาศพึง พอใจ
หรือเกิดความประทับใจ ด้วยความตระหนัก รู้ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบที่จะเกิ ดขึ้นกับ ผู้รับบริการ วิชาชีพ
หน่วยงาน และกองทัพอากาศ จากการกระทาของตนเอง และการอยู่ร่วมกันในหน่วยงานด้วยความเอื้ออาทร
ภายในกองทัพอากาศ ตลอดจนสังคมประเทศชาติ กาลังพลทหารอากาศต้องรู้ปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติ
ของหน่วยงานและสังคม พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้อื่นอย่างถูกต้องเหมาะสมตามกาลังความสามารถที่พึงกระทาได้
หากหน่วยดาเนินการได้ตามแผนที่กาหนด แต่ละหน่วยจะได้รับคะแนนประเมินความสาเร็จของตัวชี้วัดตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการของหน่วยเพื่อเป็นขวัญกาลังใจ และแสดงให้เห็นถึงคุณภาพกาลังพลของหน่วยนั้น ๆ ในการมีจิตสานึก
ทางสังคมในการให้บริการ รวมถึงสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีต่อกาลังพลทหารอากาศและกองทัพอากาศไปพร้อม ๆ กัน
๓. แผนเสริมสร้าง...

-๘๓. แผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชมีการกาหนดแผนเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรและดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงแผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรโรงเรียนนายเรืออากาศ
นวมิ น ทกษั ตริย าธิ ร าช (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ที่ ไ ด้ มี ก ารทบทวนและปรับ ปรุง แผนให้เ หมาะสมมากยิ่ง ขึ้น
โดยมุ่งเน้นให้เกิดพฤติกรรมการปฏิบัติตนของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการที่ต้องยึดถือปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตรงกันจนกลายเป็นนิสัยความเคยชิน เป็นวิถีปฏิบัติตนในรูปแบบเดียวกันในกองทัพอากาศ จนกลายเป็นวัฒนธรรม
องค์กรกองทัพอากาศ ทั้งนี้ ต้องได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติของทุกคน
ทุกระดับให้เป็นไปตามวัฒนธรรมองค์กรกองทัพอากาศกาหนด
เป้าหมาย
โรงเรียนนายเรือ อากาศนวมิ นทกษัตริยาธิร าชมี วัฒ นธรรมองค์ก รเข้ม แข็ง ก าลัง พลทุ ก คน ทุ ก หน่วยงาน
มีพฤติกรรมการปฏิบัติได้ตามแผนที่กาหนด ภายในปี ๖๕
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ ขับเคลื่อนค่านิยมหลักของกองทัพอากาศสู่วัฒนธรรมองค์กร
มุ่งเน้นการขับเคลื่อนค่านิยมหลักของกองทัพอากาศในทุกหน่วยงานอย่างเป็นระบบ โดยใช้ AIR
ในการสร้างความตระหนักรู้ความเข้าใจ การฝึกฝนปฏิบัติตนอย่างจริงจังต่อเนื่อง มีการทางานร่วมกันเป็นทีมทุกช่วงวัย
เพศ การกากับดูแลจากผู้บังคับบัญชา การสังเกตการณ์ ติดตามประเมินผล และการให้คุณให้โทษ เพื่อให้การประพฤติ
ปฏิบัติเหล่านั้นเกิดบ่อยครั้งจนคุ้นชิน โดยเน้นบทบาทผู้นาประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างจิตสานึกทางสังคมในการให้บริการ
มุ่ ง เน้นการปลูกฝัง และส่งเสริมให้กาลังพลในทุกหน่วยงานมีจิตสานึก ทางสัง คมในการให้บริการ
โดยมุ่งเน้นการบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สร้างความพึงพอใจหรือประทับใจในการให้บริการ ยกเว้นงานใด
ขณะการปฏิบัติงานเป็นการรักษากฎระเบียบอย่างเคร่ง ครัดในการตรวจจับ จับกุม ตรวจสอบ ตรวจตรา ฯลฯ
ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งเด็ดขาดไม่ต้องคานึงถึงความพึงพอใจของผู้กระทาความผิด แต่จะสร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้บังคับบัญชา ประชาชนหรือผู้พบเห็นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตรงไปตรงมา นอกจากนี้งานจิตอาสา
เป็นอีกงานหนึ่งที่ต้องมีต้นแบบเริ่มปฏิบัติ เมื่อเกิดขึ้นผู้นาควรให้การยกย่องเชิดชูผู้กระทาความดี เสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่น
ด้วยความสมัครใจ ด้วยเจตนาดี ทั้งนี้ต้องไม่เสียแก่การงานที่ตนรับผิดชอบ
ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย
๑. ร้อ ยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานในโรงเรียนนายเรืออากาศนวมิ นทกษัตริยาธิราช ดาเนินการได้ครบถ้วน
ตามแผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรกองทัพอากาศ ภายในปี ๖๕ (กลยุทธ์ที่ ๑ และกลยุทธ์ที่ ๒)
๒. ร้อยละ ๙๕ ของกาลังพลในหน่วยมีพฤติกรรมการปฏิบัติได้ตามค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ ภายในปี ๖๕
(กลยุทธ์ที่ ๑)
๓. ร้อยละ ๙๐ ของกาลังพลในหน่วยมีจิตสานึกทางสังคมในการให้บริการ ภายในปี ๖๕ (กลยุทธ์ที่ ๒)
๔. ร้อยละ ๘๐ ของกาลังพลในหน่วยกระทาผิดวินัยลดลง และไม่พบผู้กระทาความผิ ดใหม่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี
โดยให้สาเร็จตามตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมายภายในปี ๖๕ (กลยุทธ์ที่ ๑)
กลยุทธ์ที่ ๑ ...

กลยุทธ์ที่ ๑ ขับเคลื่อนค่านิยมหลักของกองทัพอากาศสู่วัฒนธรรมองค์กร
ค่าเป้าหมายแต่ละปี
งบ
การนากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
หน่วยปฏิบัติ
ประมาณ
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑. หน่วยงาน
ร้อยละของ
๙๐
๑๐๐ ๑. การดาเนินการระดับนโยบาย
ทุกหน่วย
ในโรงเรียน
หน่วยงาน
ในโรงเรียน
๑.๑ ผู้บังคับบัญชาหน่วยรับทราบแผนการเสริมสร้าง
นายเรืออากาศ ในโรงเรียน
นายเรืออากาศ
วัฒนธรรมองค์กรกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
นวมินทกษัตริยา นายเรืออากาศ
นวมินท
๑.๒ หน่วยกาหนดผู้รับผิดชอบและแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ธิราช ดาเนินการ นวมิ น ท
กษัตริยาธิราช
หรือคณะทางานหรือคณะเจ้าหน้าที่ดาเนินการในเรื่องดังกล่าว
ได้ครบถ้วน
กษัตริยาธิราช
๑.๓ ผู้รับผิดชอบตามข้อ ๑.๒ จัดทาแผนเสริมสร้าง
ตามแผน
ดาเนินการ
วัฒนธรรมองค์กรของหน่วยให้สอดรับกับของกองทัพอากาศ
การเสริมสร้าง
ได้ครบถ้วน
โดยมีการทบทวนทุกปีเพื่อปรับแผนให้เหมาะสมตามสถานการณ์
วัฒนธรรมองค์กร ตามแผน
๑.๔ หน่วยถ่ายทอดแผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กองทัพอากาศ
การเสริมสร้าง
กองทัพอากาศให้กบั ผูบ้ ังคับบัญชาทุกระดับชั้นรับทราบเพื่อให้
วัฒนธรรม
เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน
องค์กร
๑.๕ ทุกหน่วยขึ้นตรงของหน่วยร่วมดาเนินการตามแผน
กองทัพอากาศ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรกองทัพอากาศตามแนวทางของหน่วย
๑.๖ ผู้บังคับบัญชาหน่วยให้การสนับสนุนการดาเนินการ
และให้คาปรึกษาแนะนาการปฏิบัติของหน่วย
๑.๗ ผู้บังคับบัญชาหน่วยติดตาม/รับทราบผลการดาเนินการ
ของหน่วย และส่งผลดาเนินการตามเวลาทีก่ าหนด
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

-๙-

กลยุทธ์ที่ ๑ ขับเคลื่อนค่านิยมหลักของกองทัพอากาศสู่วัฒนธรรมองค์กร (ต่อ)
ตัวชี้วัด

หน่วยปฏิบัติ
ทุกหน่วย
ในโรงเรียน
นายเรืออากาศ
นวมินท
กษัตริยาธิราช

- ๑๐ -

ค่าเป้าหมายแต่ละปี
การนากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
งบ
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
ประมาณ
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑. หน่วยงาน
ร้อยละของ
๙๐
๑๐๐ ๒. การดาเนินการระดับปฏิบัติการ (ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ)
xx,xxx
ในโรงเรียน
หน่วยงานใน
๒.๑ ถ่ายทอดแผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของหน่วย
นายเรืออากาศ โรงเรียน
ให้กาลังพลทุกคนในหน่วยได้รบั รู้และสร้างความเข้าใจเป้าหมาย
นวมินทกษัตริยา นายเรืออากาศ
ความต้องการของหน่วยและให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบตั ิ
ธิราช ดาเนินการ นวมินท
๒.๒ จัดทาช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในทุกรูปแบบ
ได้ครบถ้วน
กษัตริยาธิราช
อาทิ เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ ไลน์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์
ตามแผน
ดาเนินการได้
ของหน่วย พูดหน้าแถว
การเสริมสร้าง
ครบถ้วน
๒.๓ ผู้รับผิดชอบงานวัฒนธรรมเขียนรายงานสรุปผล
วัฒนธรรมองค์กร ตามแผน
การดาเนินการของหน่วยให้ ผบ.รร.นนก.ทราบ พร้อมหลักฐาน
กองทัพอากาศ
การเสริมสร้าง
และส่งผ่าน Google Drive วัฒนธรรมองค์กรของหน่วย
วัฒนธรรม
ตามเวลาทีก่ าหนด
องค์กร
กองทัพอากาศ
เป้าประสงค์

กลยุทธ์ที่ ๑ ขับเคลื่อนค่านิยมหลักของกองทัพอากาศสู่วัฒนธรรมองค์กร (ต่อ)
เป้าประสงค์
๒. กาลังพล
ในหน่วยงาน
มีพฤติกรรม
ปฏิบัติได้ตาม
ค่านิยมหลักของ
กองทัพอากาศ
อย่างสม่าเสมอ
ต่อเนื่อง

งบ
ประมาณ

-

หน่วยปฏิบัติ
ทุกหน่วย
ในโรงเรียน
นายเรืออากาศ
นวมินท
กษัตริยาธิราช

- ๑๑ -

ค่าเป้าหมายแต่ละปี
การนากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
ร้อยละของ
๗๐
๙๐
๙๕ ๑. การดาเนินการระดับนโยบาย
คะแนน
๑.๑ ผู้บังคับบัญชาหน่วยสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามค่านิยม
ประเมิน
หลักของกองทัพอากาศ
พฤติกรรม
๑.๒ จัดอบรม ปลูกฝังเสริมสร้างให้ปฏิบัติตามค่านิยมหลัก
การปฏิบัติตาม
ของกองทัพอากาศ โดยจัดโครงการ/กิจกรรม การปฏิบัติในหน่วย
ค่านิยมหลัก
ขึ้นตรงกองทัพอากาศ เช่น การชี้แจงหน้าแถวหลังเคารพธงชาติ
ของกองทัพอากาศ
การจัดอบรมภายในหน่วย
ของกาลังพล
๑.๓ รายงานผลการปฏิบัติให้ คณะอนุกรรมการฯ ทราบ
หน่วย
๑.๔ ส่งเสริมการทางานเป็นทีม โดยจัดให้มีการทางานเป็นทีม
ร่วมกันทุกช่วงวัย เพศ ทั้งในกลุ่มงานเดียวกัน ต่างกลุ่มงาน
ต่างหน่วยงาน หรือ ระหว่างหน่วยงานและอาจรวมถึง
การปฏิบัตงิ านร่วมกันกับบุคลากรจากภายนอกทั้งที่เป็นบุคลากร
ของภาครัฐและเอกชนเพือ่ ให้การปฏิบัตสิ าเร็จลุล่วงด้วยดี
ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ที่ ๑ ขับเคลื่อนค่านิยมหลักของกองทัพอากาศสู่วัฒนธรรมองค์กร (ต่อ)
เป้าประสงค์
๒. กาลังพล
ในหน่วยงาน
มีพฤติกรรม
ปฏิบัติได้ตาม
ค่านิยมหลักของ
กองทัพอากาศ
อย่างสม่าเสมอ
ต่อเนื่อง

งบ
ประมาณ
xx,xxx

หน่วยปฏิบัติ
ทุกหน่วย
ในโรงเรียน
นายเรืออากาศ
นวมินท
กษัตริยาธิราช

- ๑๒ -

ค่าเป้าหมายแต่ละปี
การนากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
ร้อยละของ
๗๐
๙๐
๙๕ ๒. การดาเนินการระดับปฏิบัติการ (ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ)
๒.๑ สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กบั กาลังพลอย่างต่อเนื่อง
คะแนน
ด้วยการฝึกอบรม ย้าเตือน สื่อสารต่อเนื่อง อาทิ สื่อสาร
ประเมิน
รายละเอียดค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ ความจงรักภักดี
พฤติกรรม
ความรักความสามัคคีในหน่วย โดยให้หน่วยย้าเตือนทุกวันหรือ
การปฏิบัติตาม
อย่างน้อยสัปดาห์ละครัง้ ตามแต่ หัวหน้าหน่วยพิจารณาตาม
ค่านิยมหลัก
ความเหมาะสม
ของกองทัพอากาศ
๒.๒ ฝึกวินัยทหารตามแบบธรรมเนียมปฏิบัติ อาทิ การตรวจเครื่อง
ของกาลังพล
แต่งกาย ทรงผม การทาความเคารพ การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า
หน่วย
อย่างสม่าเสมออย่างน้อยทุกสัปดาห์ และให้ ร้อย.ทสห.รร.นนก.
กวดขันวินัยอย่างต่อเนือ่ ง
๒.๓ ทุกหน่วยขึ้นตรงของหน่วยร่วมมือดาเนินการอย่างเคร่งครัด
เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และรายงานผลการปฏิบัติให้
ผู้รบั ผิดชอบของหน่วยทราบ พร้อมหลักฐาน
๒.๔ ผู้รับผิดชอบงานวัฒนธรรมของหน่วยติดตามประเมินผล
การดาเนินการ และให้ผบู้ งั คับบัญชาระดับนาวาอากาศโทขึ้นไป
ถึงหัวหน้าหน่วยร่วมประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติของกาลังพล
ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามแบบฟอร์มของ Google Form
ที่กาหนด (ค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ) โดยการสังเกต
พฤติกรรมการปฏิบัติตนและรวบรวมหลักฐานการดาเนินการ
ส่งผ่าน Google Drive วัฒนธรรมองค์กรของหน่วยตามเวลาที่กาหนด
๒.๕ กาลังพลทุกคนในหน่วย ทุกระดับชั้นให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของกองทัพอากาศอยู่เป็นนิจ
ให้เกิดความเคยชินจนกลายเป็นนิสัย
ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ที่ ๑ ขับเคลื่อนค่านิยมหลักของกองทัพอากาศสู่วัฒนธรรมองค์กร (ต่อ)
ค่าเป้าหมายแต่ละปี
การนากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
งบ
หน่วยปฏิบัติ
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
ประมาณ
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๓. กาลังพล
ร้อยละของ
๗๐
๘๐ ๑. การดาเนินการระดับนโยบาย
ทุกหน่วย
ในหน่วยกระทาผิด กาลังพล
ในโรงเรียน
๑.๑ หน่วยประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนในการเป็นหน่วย
วินัยลดลง
ในหน่วย
นายเรืออากาศ
ที่มีการปฏิบัติตามระเบียบ วินัยกองทัพอากาศ
และไม่พบ
กระทาผิดวินัย
นวมินท
๑.๒ ผู้บังคับบัญชาหน่วยทุกระดับปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ผู้กระทาความผิด ลดลงเมื่อเทียบ
กษัตริยาธิราช
ที่ดีให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ
ใหม่เพิ่มขึ้นในแต่ กับปีที่ผา่ นมา
๑.๓ ผู้บังคับบัญชาหน่วยติดตาม/รับทราบผลการดาเนินการ
ละปี
ร้อยละของ
๙๕
๙๙ ของหน่วย และส่งผลดาเนินการตามเวลาทีก่ าหนด
การไม่พบ
๑.๔ หน่วยสร้างขวัญกาลังใจ/ยกย่องชมเชย ตามความ
ผู้กระทา
เหมาะสม
ความผิดใหม่
๑.๕ หน่วยรวบรวมการกระทาผิดวินัยทหารในปี ๖๓
เพิ่มขึ้น
และปี ๖๔
ในแต่ละปี
ของแต่ละหน่วย
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

- ๑๓ -

กลยุทธ์ที่ ๑ ขับเคลื่อนค่านิยมหลักของกองทัพอากาศสู่วัฒนธรรมองค์กร (ต่อ)
ค่าเป้าหมายแต่ละปี
การนากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
งบ
หน่วยปฏิบัติ
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
ประมาณ
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๓. กาลังพล
ร้อยละของ
๗๐
๘๐ ๒. การดาเนินการระดับปฏิบัติการ (ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ)
ทุกหน่วย
ในหน่วยกระทาผิด กาลังพล
ในโรงเรียน
๒.๑ ทุกหน่วยขึ้นตรงของหน่วยร่วมมือดาเนินการตามระเบียบ
วินัยลดลง
ในหน่วย
นายเรืออากาศ
วินัยอย่างเคร่งครัด
และไม่พบผู้กระทา กระทาผิดวินัย
นวมินท
๒.๒ กาลังพลทุกคนในหน่วย ทุกระดับชั้นให้ความร่วมมือ
ความผิดใหม่
ลดลงเมื่อเทียบ
กษัตริยาธิราช
ในการปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยจนเกิดความเคยชินกลายเป็นนิสัย
เพิ่มขึ้นในแต่ละปี กับปีที่ผา่ นมา
๒.๓ เปรียบเทียบการกระทาผิดวินัยทหารปี ๖๓ กับปี ๖๔
ร้อยละของ
๙๕
๙๙ ของหน่วย
การไม่พบ
ผู้กระทา
ความผิดใหม่
เพิ่มขึ้น
ในแต่ละปี
ของแต่ละหน่วย
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

- ๑๔ -

กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างจิตสานึกทางสังคมในการให้บริการ
ค่าเป้าหมายแต่ละปี
การนากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
งบ
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
ประมาณ หน่วยปฏิบัติ
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑. หน่วยงาน
ร้อยละของ
๙๐
๑๐๐ ๑. การดาเนินการระดับนโยบาย
ทุกหน่วย
ในโรงเรียน
หน่วยงานใน
ในโรงเรียน
๑.๑ ผู้บังคับบัญชาหน่วยรับทราบแผนการเสริมสร้าง
นายเรืออากาศ โรงเรียน
นายเรืออากาศ
วัฒนธรรมองค์กรกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
นวมินทกษัตริยา นายเรืออากาศ
นวมินท
๑.๒ หน่วยกาหนดผู้รับผิดชอบและแต่งตัง้ คณะกรรมการ
ธิราช ดาเนินการ นวมินทกษัตริยา
กษัตริยาธิราช
หรือคณะทางานหรือคณะเจ้าหน้าที่ดาเนินการในเรื่องดังกล่าว
ได้ครบถ้วน
ธิราช
๑.๓ ผู้รับผิดชอบตามข้อ ๑.๒ จัดทาแผนเสริมสร้าง
ตามแผน
ดาเนินการได้
วัฒนธรรมองค์กรของหน่วยให้สอดรับกับของกองทัพอากาศ
การเสริมสร้าง
ครบถ้วน
โดยมีการทบทวนทุกปีเพื่อปรับแผนให้เหมาะสมตามสถานการณ์
วัฒนธรรมองค์กร ตามแผน
๑.๔ หน่วยถ่ายทอดแผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กองทัพอากาศ
การเสริมสร้าง
กองทัพอากาศให้กบั ผูบ้ ังคับบัญชาทุกระดับชั้นรับทราบ
วัฒนธรรม
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน
องค์กร
๑.๕ ทุกหน่วยขึ้นตรงของหน่วยร่วมดาเนินการตามแผน
กองทัพอากาศ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรกองทัพอากาศตามแนวทางของหน่วย
๑.๖ ผู้บังคับบัญชาหน่วยให้การสนับสนุนการดาเนินการ
และให้คาปรึกษาแนะนาการปฏิบัติของหน่วย
๑.๗ ผู้บังคับบัญชาหน่วยติดตาม/รับทราบผลการ
ดาเนินการของหน่วย และส่งผลดาเนินการตามเวลาที่กาหนด
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

- ๑๕ -

กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างจิตสานึกทางสังคมในการให้บริการ (ต่อ)
ตัวชี้วัด

งบ
ประมาณ
xx,xxx

หน่วยปฏิบัติ
ทุกหน่วย
ในโรงเรียน
นายเรืออากาศ
นวมินท
กษัตริยาธิราช

- ๑๖ -

ค่าเป้าหมายแต่ละปี
การนากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๑. หน่วยงาน
ร้อยละของ
๙๐ ๑๐๐ ๒. การดาเนินการระดับปฏิบัติการ (ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ)
ในโรงเรียน
หน่วยงานใน
๒.๑ ถ่ายทอดแผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของหน่วย
นายเรืออากาศ โรงเรียน
ให้กาลังพลทุกคนในหน่วยได้รบั รู้และสร้างความเข้าใจ
นวมินทกษัตริยา นายเรืออากาศ
เป้าหมายความต้องการของหน่วยและให้เกิดความร่วมมือ
ธิราช ดาเนินการ นวมินท
ในการปฏิบัติ
ได้ครบถ้วน
กษัตริยาธิราช
๒.๒ จัดทาช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในทุกรูปแบบ
ตามแผน
ดาเนินการได้
อาทิ เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ ไลน์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์
การเสริมสร้าง
ครบถ้วน
ของหน่วย พูดหน้าแถว
วัฒนธรรมองค์กร ตามแผน
๒.๓ ผู้รับผิดชอบงานวัฒนธรรมเขียนรายงานสรุปผล
กองทัพอากาศ การเสริมสร้าง
การดาเนินการของหน่วยให้ ผบ.รร.นนก.ทราบ พร้อมหลักฐาน
วัฒนธรรม
และส่งผ่าน Google Drive วัฒนธรรมองค์กรของหน่วย
องค์กร
ตามเวลาทีก่ าหนด
กองทัพอากาศ
เป้าประสงค์

กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างจิตสานึกทางสังคมในการให้บริการ (ต่อ)
ตัวชี้วัด

งบ
ประมาณ

-

หน่วยปฏิบัติ
ทุกหน่วย
ในโรงเรียน
นายเรืออากาศ
นวมินท
กษัตริยาธิราช

- ๑๗ -

ค่าเป้าหมายแต่ละปี
การนากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๒. กาลังพลใน ร้อยละของ
๖๐
๘๐
๙๐ ๑. การดาเนินการระดับนโยบาย
หน่วยมีจิตสานึก คะแนนประเมิน
๑.๑ หน่วยประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนในการเป็นหน่วย
ทางสังคม
พฤติกรรมการมี
ที่มีจิตสานึกทางสังคมในการให้บริการทั้งภายในและภายนอก
ในการให้บริการ จิตสานึกทาง
กองทัพอากาศ
สังคมในการ
๑.๒ ผู้บังคับบัญชาหน่วยทุกระดับปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ให้บริการของ
ที่ดีให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ
กาลังพลหน่วย
๑.๓ ผู้บังคับบัญชาหน่วยให้การสนับสนุนการดาเนินการ
และให้คาปรึกษาแนะนาการปฏิบัติของหน่วย
๑.๔ ผู้บังคับบัญชาหน่วยประกาศยกย่องชมเชยกาลังพล
ที่ปฏิบัติตนอย่างมีจิตสานึกทางสังคมในการให้บริการที่โดดเด่น
สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วย หรือต่อกองทัพอากาศ
โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
๑.๕ กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการ ลูกจ้าง
พนักงานราชการให้ร่วมมีจิตสานึกทางสังคมในการให้บริการ
เป้าประสงค์

กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างจิตสานึกทางสังคมในการให้บริการ (ต่อ)
เป้าประสงค์
๒. กาลังพลใน
หน่วยมีจิตสานึก
ทางสังคม
ในการให้บริการ

งบ
ประมาณ

-

หน่วยปฏิบัติ
ทุกหน่วย
ในโรงเรียน
นายเรืออากาศ
นวมินท
กษัตริยาธิราช

- ๑๘ -

ค่าเป้าหมายแต่ละปี
การนากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
ร้อยละของ
๖๐
๘๐
๙๐ ๒. การดาเนินการระดับปฏิบัติการ (ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ)
คะแนน
๒.๑ สร้างการเรียนรู้การมีจิตสานึกทางสังคมในการให้บริการ
ประเมิน
ให้เริม่ ต้นจากการปฏิบัติทหี่ น่วย เรียนรูจ้ ากกิจกรรมภายใน
พฤติกรรมการ
สู่ภายนอก
มีจิตสานึกทาง
๒.๑.๑ จัดกิจกรรมภายในหน่วยขึ้นตรงของหน่วย
สังคมในการ
ที่ต้องปฏิบัตริ ่วมกันและไม่ใช้งบประมาณ ทาเพื่อประโยชน์
ให้บริการของ
ของส่วนรวม อาทิ กิจกรรม ๕ ส กิจกรรมกีฬา เช่น วิ่ง เดิน ฯลฯ
กาลังพลหน่วย
กิจกรรมอนุรกั ษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมการกุศล และ อื่น ๆ
๒.๑.๒ ขยายฐานกิจกรรมจากหน่วยขึ้นตรงของหน่วย
เป็นกิจกรรมภายในหน่วยทีท่ ุกหน่วยขึ้นตรงของหน่วยสามารถ
เข้ามาร่วมกิจกรรมของส่วนรวมได้ โดยมีการจัดกิจกรรมของ
หน่วย ที่สามารถใช้งบประมาณหน่วยในการบริหารจัดการได้
เช่น กิจกรรมบาเพ็ญกุศลต่าง ๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์
นอกกองทัพอากาศ เช่น ทาความสะอาดวัด ทาบุญ ลดโลกร้อน
ลดการใช้ถุงพลาสติก การกาจัดขยะ ฯลฯ
๒.๑.๓ ผู้บังคับบัญชาของทุกหน่วยขึ้นตรงของหน่วย
เป็นต้นแบบในการเข้าร่วมกิจกรรมของกองทัพอากาศและ
กิจกรรมภาคประชาชน ชุมชน สังคมภายนอกกองทัพอากาศ
รวมถึงของเหล่าทัพเพื่อกระตุ้นให้กาลังพลดาเนินรอยตาม
ด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมภายนอกกองทัพอากาศมากขึ้น
ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างจิตสานึกทางสังคมในการให้บริการ (ต่อ)
เป้าประสงค์
๒. กาลังพลใน
หน่วยมีจิตสานึก
ทางสังคม
ในการให้บริการ

งบ
ประมาณ
-

หน่วยปฏิบัติ
ทุกหน่วย
ในโรงเรียน
นายเรืออากาศ
นวมินท
กษัตริยาธิราช

- ๑๙ -

ค่าเป้าหมายแต่ละปี
การนากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
ร้อยละของ
๖๐
๘๐
๙๐ ๒. การดาเนินการระดับปฏิบัติการ (ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ)
คะแนน
๒.๒ กระตุ้นจิตสานึกทางสังคมในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
ประเมิน
การให้ความรู้และมองเห็นความสาคัญของเรื่องนี้ที่มผี ลต่อคุณภาพ
พฤติกรรมการ
ชีวิตหรือมีผลต่อชีวิตคน ประโยชน์ทผี่ ู้ปฏิบัติจะได้รบั คือ ความสุขใจ
มีจิตสานึกทาง
ที่ได้เป็นผู้ให้ การยกตัวอย่างกรณีศึกษา เรื่องใกล้ตัวที่อาจพบ
สังคมในการ
หรือมีประสบการณ์เพื่อสร้างคุณค่าของงานจิตสานึกทางสังคม
ให้บริการของ
ในการให้บริการ
กาลังพลหน่วย
๒.๓ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผูม้ ีจิตสานึก
ทางสังคมในการให้บริการ โดยเคยเข้าร่วมงานของส่วนรวม ทั้งที่
สมัครใจและไม่ได้สมัครใจ การปรับทัศนะคติ เพื่อการปรับเปลี่ยน
ในการมีจิตสานึกทางสังคมในการให้บริการที่ไปเข้าร่วมกิจกรรม
ด้วยความสมัครใจเต็มใจปฏิบัติกจิ กรรมนั้น ๆ
๒.๔ การติดตามและประเมินผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การปฏิบัติตนในการมีจิตสานึกทางสังคมในการให้บริการของ
กาลังพลในหน่วย โดยใช้การประเมินตามแบบฟอร์มของ Google Form
(จิตสานึกทางสังคมในการให้บริการ) ที่กาหนด โดยการสังเกต
พฤติกรรมการปฏิบัติตนและรวบรวมหลักฐานการดาเนินการส่งผ่าน
Google Drive วัฒนธรรมองค์กรของหน่วยตามเวลาที่กาหนด
ตัวชี้วัด

กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างจิตสานึกทางสังคมในการให้บริการ (ต่อ)
เป้าประสงค์
๒. กาลังพลใน
หน่วยมีจิตสานึก
ทางสังคม
ในการให้บริการ

งบ
ประมาณ
-

หน่วยปฏิบัติ
ทุกหน่วย
ในโรงเรียน
นายเรืออากาศ
นวมินท
กษัตริยาธิราช

- ๒๐ -

ค่าเป้าหมายแต่ละปี
การนากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
ร้อยละของ
๖๐
๘๐
๙๐ ๒. การดาเนินการระดับปฏิบัติการ (ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ)
คะแนน
๒.๕ ผู้รบั ผิดชอบงานวัฒนธรรมเขียนรายงานสรุปผล
ประเมิน
การดาเนินการของหน่วยให้ผบู้ ังคับบัญชาหน่วย (หัวหน้าหน่วย)
พฤติกรรมการ
ทราบ พร้อมหลักฐาน และส่งผ่าน Google Drive วัฒนธรรมองค์กร
มีจิตสานึกทาง
ของหน่วยตามเวลาที่กาหนด โดยสรุปยอดกาลังพลทีม่ ีจิตสานึก
สังคมในการ
ทางสังคมในการให้บริการและได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์
ให้บริการของ
ของส่วนรวม จานวนครัง้ และความถี่
กาลังพลหน่วย
๒.๖ กาลังพลทุกคนทุกระดับชั้นได้รบั รูเ้ ข้าใจถึงความสาคัญ
ของการมีจิตสานึกทางสังคมในการให้บริการ และขอความร่วมมือ
ในการเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม เมื่อสามารถ
กระทาได้โดยตนเองไม่เดือดร้อน
ตัวชี้วัด

- ๒๑ แนวทางขับเคลื่อนแผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรกองทัพอากาศ
นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศปี ๒๕๖๔ นโยบายการปฏิบัติราชการ ข้อ ๒ ปลูก ฝัง ค่านิยม
และวัฒนธรรมที่ดีให้แก่กาลังพลของกองทัพอากาศ เพื่อเสริมสร้างระเบียบ วินัย และจิตสานึกในการเป็นทหารอาชีพ
การยึดมั่นในสถาบันหลัก ความรักและความภูมิใจในชาติ อีกทั้งการส่งเสริม ให้มีจติ ใจเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตน สอดคล้องตามหลัก “จิตอาสา”
นโยบายเร่งด่วน ข้อ ๔ สร้างความเข้าใจถึงความแตกต่างกันของคนแต่ละช่วงวัย เพื่อให้กาลังพล
กองทัพอากาศทุกช่วงวัย สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมให้บรรลุผลสาเร็จโดยการใช้จุดแข็งของแต่ละช่วงวัยการยอมรับ
ความแตกต่างอย่างมีเหตุผล และการให้เกียรติซึ่งกันและกันตามแบบธรรมเนียมทหาร
การขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรกองทัพอากาศ จึงได้มุ่งเน้นการขับเคลื่อนค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ
ในทุกหน่วยงานอย่างเป็นระบบให้ก้าวสู่วัฒนธรรมองค์กรกองทัพอากาศที่กาลังพลทุกคนยึดถือปฏิบัติ โดยเน้น
การเสริม สร้า งก าลัง พลให้ป ระพฤติป ฏิบ ัติต ามค่า นิย มหลัก ของกองทัพ อากาศด้ว ยความจริง จัง ต่อ เนื ่ อ ง
เนื่องจากการเสริมสร้างวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นได้นั้นต้องอาศัยระยะเวลานานไม่สามารถเสร็จสิ้นภายในปีสองปีได้
จึงต้องดาเนินการเรียนรู้ ฝึกฝนปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและดาเนินการอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากผู้นาหน่วยงาน
ให้นโยบายและปฏิบัติตนเป็นผู้นาตัวอย่าง หรือเป็นต้นแบบปฏิบัติให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา มีการแต่งตั้งคณะทางาน
หรือผู้รับผิดชอบดาเนินการ โดยร่วมกันวางแผนหรือวางแนวทางการดาเนินการ การนาแผนหรือแนวทางไปปฏิบัติ
ในหน่วยงาน การวางระบบการติดตามกากับดูแลการปฏิบัติตามแผนหรือแนวทางดังกล่าว และการประเมินผล
การดาเนินการ โดยสอดคล้องกับขั้นตอนดาเนินการตามตัวชี้วัดระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างค่านิยมหลัก
ของกองทัพอากาศในหน่วยงาน
การด าเนิ น งานวั ฒ นธรรมองค์ ก รกองทั พอากาศ ได้ น าแนวคิ ด คิ ด เชิ ง ระบบ (Systematic
Thinking) ที่เน้นปัจจัยนาเข้า (Input) ได้แก่ นโยบาย แผนหรือแนวทางปฏิบัติ ปัจจัยกระบวนการ (Process)
ได้แก่ ขั้นตอนการดาเนินการ และปัจจัยส่งออก (Output/Outcome) ได้แก่ ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น โดยเน้น
การเปลี่ยนแปลงพฤติก รรมการปฏิบัติ และต้องมีก ารติดตามผลสะท้อนกลับ (Follow-up and Feedback)
ได้แก่ ระบบการติดตามแบบทันที ระบบการประเมินผลการดาเนินการ เพื่อการแก้ไขปรับปรุงการดาเนินการดังกล่าว
รวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ในลักษณะของวงจร Deming Cycle หรือ PDCA : Plan Do Check Act
ให้เป็นไปในลักษณะเดียวกัน
การขับเคลื่อนระดับกองทัพอากาศ
๑. กาหนดเป็นนโยบายในระดับกองทัพอากาศในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี ให้แก่กาลังพล
กองทัพอากาศ มีแผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรกองทัพอากาศที่ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการทบทวน
และปรับแก้ไขการดาเนินการให้เหมาะสมตามสถานการณ์
๒. แต่ ง ตั ้ ง คณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบการด าเนิ น การเสริ ม สร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ก ร
กองทัพอากาศในระดับกองทัพอากาศ
๓. สื่ อ สารถ่ า ยทอด ประชาสั ม พั น ธ์ แ ผนการเสริม สร้า งวั ฒ นธรรมองค์ ก รกองทั พ อากาศ
ลงสู่หน่วยปฏิบัติทุก หน่วยในกองทัพ อากาศ โดยหัวหน้าหน่วยทุกหน่วยต้องได้รับ รู้รับทราบและเข้าใจในแผน
และนโยบายดังกล่าว รวมถึงการให้ความร่วมมือในการดาเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่อง
๔. คณะกรรมการ …

- ๒๒ ๔. คณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบงานดั ง กล่ า ว วางระบบการเสริ ม สร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก ร
กองทัพอากาศให้ครอบคลุมปัจจัยนาเข้า ปัจจัยกระบวนการ ปัจจัยส่งออก เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมาย
ที่กาหนด และผลักดันงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรกองทัพอากาศเป็นตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการ
ที่ทุกหน่วยต้องดาเนินการตามแผนที่กาหนด
๕. นาดิจิทัลเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔.๐ มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินการ ทั้งในการวัด
ประเมินผลการดาเนินการ การติดตามการดาเนินการ และการรายงานผลการดาเนินการ โดยพิจารณาเลือกใช้
ดิจิทัลเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และการประหยัดงบประมาณ แต่สามารถได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการได้
๖. วิ เ คราะห์แ ละรายงานสรุป ผลการเสริม สร้า งวั ฒ นธรรมองค์ ก รกองทั พอากาศนาเรียน
ผู้บังคับบัญชาทราบ พร้อมแนวทางการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นในปีต่อ ๆ ไป
๗. สร้างแรงจูงใจให้หน่วยและกาลังพลหน่วยในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
การขับเคลื่อนระดับหน่วย
๑. หัวหน้าหน่วยประกาศเจตนารมณ์ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรกองทัพอากาศลงสู่การปฏิบัติ
ในหน่วยงาน
๒. แต่ง ตั้ง คณะกรรมการหรือคณะอนุก รรมการหรือคณะท างานรับ ผิดชอบการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงาน ด้วยการจัดทาแผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงานพร้อมแนวทาง
ปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมีความสอดรับกับแนวทางที่กองทัพอากาศกาหนด ทั้งนี้ รายละเอียดการดาเนินงาน
สามารถเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมของบริบทตามธรรมชาติของแต่ละหน่วย
๓. สื่อ สาร ถ่า ยทอด ประชาสัม พัน ธ์แ ผนการเสริม สร้า งวัฒ นธรรมองค์ก รกองทั พ อากาศ
และแผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น รวมถึงกาลังพลทุกคนในหน่วย
รับทราบด้วยความเข้าใจและเห็นถึงความสาคัญที่ต้องให้ความร่วมมือในการดาเนินการตามแผนการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรของหน่วยให้สัมฤทธิ์ผล
๓.๑ สร้างช่องทางการสื่อสารให้เกิดการรับรู้รับทราบของกาลังพลหน่วยทุกคนอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม โดยใช้สื่อดิจิทัลเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามกาลังความสามารถของแต่ละหน่วย
๓.๒ สร้างความเข้าใจในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยให้กาลัง พลทุกระดับ
โดยการฝึกอบรม ประชุม ชี้แจง การประชุม สัมมนา หรืออาจใช้ก ารสื่อสารผ่านเว็บ ไซด์ที่สามารถตอบคาถาม
ข้อขัดข้องได้ ฯลฯ ที่สามารถสื่อสารได้สองทางเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
๓.๓ กระตุ้นการสื่อสารแบบตอกย้าให้จาฝังใจเพื่อย้าเตือนให้เกิดการปฏิบัติจนเกิดการตระหนักรู้
ในการปฏิบัติตามแผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของหน่วย โดยเฉพาะการประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลัก
ของกองทัพอากาศอย่างเคร่งครัดและการมีจิตสานึกทางสังคมในการให้บริการด้วยการใช้รูปแบบที่หลากหลาย
มีความจริงจังและต่อเนื่อง
๔. ฝึกปฏิบัติ โดยให้กาลังพลของทุกหน่วยขึ้นตรงของหน่วยร่วมฝึกปฏิบัติตามแบบธรรมเนียม
ทหารเพื่อการธารงวินัยและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วทันสถานการณ์เมื่อมีคาสั่ง อาทิ การยกอกอึ๊บ
วินัย ๙ ประการ การจดจาเพลงราชสวัสดิ์ ฯลฯ
๔.๑ กาหนด...

- ๒๓ ๔.๑ กาหนดตารางการฝึกปฏิบัติของทุกหน่วยในแต่ละช่วงเวลา เน้นความถี่ในการปฏิบัติ
อย่างน้อยทุกสัปดาห์หรือมากกว่านั้น รวมถึงการฝึกรวมของทุกหน่วยพร้อมกัน
๔.๒ ตรวจการแต่งกาย ทรงผม เล็บ ท่าทางการแสดงความเคารพ และอื่น ๆ
๔.๓ เฝ้าสังเกตการณ์การประพฤติปฏิบัติตน เช่น การเข้าทางานตรงเวลาหรือก่อนเวลา
การเลิกงานตรงเวลาหรือหลังเวลาเลิกงานปกติ การขาดลาตามแบบธรรมเนียมปฏิบัติด้วยเหตุผล อันสมควรการลา
๕. หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงของแต่ละหน่วยตรวจสอบความเรียบร้อย
๖. ส่ง เสริมการทางานเป็นทีม โดยจัดให้มีการทางานทุกช่วงวัย เพศ ทั้ ง ในกลุ่ มงานเดียวกัน
ต่างกลุ่มงาน ต่างหน่วยงาน หรือ ระหว่างหน่วยงานและอาจรวมถึงการปฏิบัติงานร่วมกันกับบุคลากรจากภายนอก
ทั้งที่เป็นบุคลากรของภาครัฐและเอกชนเพื่อให้การปฏิบัติสาเร็จลุล่วงด้วยดี
๗. การให้บริการผู้มารับบริการด้วยความเป็นมิตร มีใจบริการ และปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐาน
การปฏิบัติงานอย่างเท่าเทียมทั้งกับกาลังพลในกองทัพอากาศและบุคคลภายนอก โดยไม่เลือกปฏิบัติ
๘. การสร้างจิตสานึกทางสังคมในการให้บริการให้เกิดแก่กาลังพลหน่วย
๘.๑ หัวหน้าหน่วย ผู้บัง คับ บัญ ชาหน่วยขึ้นตรงของหน่วย ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ ดี
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
๘.๒ จัดให้มีกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมในระดับหน่วยขึ้นตรงของหน่วย และระดับ
หน่วยในภาพรวม โดยกาหนดเป็นกิจกรรมย่อยหลาย ๆ กิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีและ การมีส่วนในการดาเนินงาน
เพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
๘.๓ สมั ครใจเข้าร่วมกิจกรรมระดับกองทัพอากาศ ทั้ งนี้ต้องไม่ใช่งานราชการที่ ตนรับผิดชอบ
โดยสามารถแบ่งเวลาในการดาเนินการได้อย่างเหมาะสมจนเกิดประโยชน์ทั้งงานในหน้าที่และงานเพื่อส่วนรวม
ซึ่งจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประชาชนที่มีต่อกองทัพอากาศ
๘.๔ สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมระดับประเทศ เป็นกิจกรรมเพือ่ ประโยชน์สาธารณะทีเ่ หล่าทัพ
สังคม ประชาชนจัดขึ้น โดยพร้อมให้ความร่วมมือเมื่อสามารถกระทาได้โดยตนเองไม่เดือดร้อน
๙. คณะกรรมการรับ ผิด ชอบงานดัง กล่า ว ติ ด ตามประเมิ น ผลพฤติ ก รรมการปฏิบัติตน
การเปลี่ยนแปลงที่ เ กิ ดขึ้นทั้ ง ในเรื่อ งค่านิยมหลัก ของกองทั พอากาศและจิตสานึก ทางสังคมในการให้บ ริการ
โดยใช้การประเมินตามแบบฟอร์ม Google Form ที่กองทัพอากาศกาหนด และเก็บหลักฐานการดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ
ส่งผ่าน Google Drive วัฒนธรรมองค์กรของหน่วย
๑๐. วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน และสรุปรายงานผลการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของหน่วย
พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา นาเรียนหัวหน้าหน่วยรับทราบ รวมถึงรายงานการกระทาผิดวินัยของหน่วย
และส่งให้กรมกาลังพลทหารอากาศตามเวลาที่กาหนด
----------------------

