
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ รร.นนก.ปี ๖๕ 

เป้าหมาย รร.นนก. มีวัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง ก าลังพลทุกคน ทุกหน่วยงานมีพฤติกรรมการปฏิบัติได้ตามแผน 
                        ที่ก าหนด ภายในปี ๖๕ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของ นขต.รร.นนก.ด าเนินการได้ครบถ้วนตามแผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ทอ. 
ภายในปี ๖๕ 

๒. ร้อยละ ๙๕ ของก าลังพล รร.นนก มีพฤติกรรมการปฏิบัติได้ตามค่านิยมหลักของ ทอ.ภายในปี ๖๕ 
๓. ร้อยละ ๙๐ ของก าลังพล รร.นนก.มีจิตส านึกทางสังคมในการให้บริการ ภายในปี ๖๕ 
๔. ร้อยละ ๘๐ ของก าลังพล รร.นนก.กระท าผิดวินัยลดลง และไม่พบผู้กระท าความผิดใหม่เพ่ิมข้ึนในแต่ละปี 

ผู้รับผิดชอบ น.อ.อภิชาติ  ธิพิมพา ต าแหน่ง หก.กกพ.บก.รร.นนก. เบอร์ติดต่อ..๒-๔๒๗๖ 
สรุปผลการด าเนินการ รวมจ านวน...๒...กลยุทธ์   รวมจ านวน..........๑๕..........โครงการ/กิจกรรม 
 

กลยุทธ์การ
ด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน หลักฐานเชิงประจกัษ์ (ชื่อ/Link) 

กลยุทธ์ที่ ๑ ขับเคลื่อน
ค่านิยมหลักสู่
วัฒนธรรมองค์กร 

 

 

 

กิจกรรมปฏิบัติตามค่านิยมหลักของ ทอ. เน้น “จงรักภักดี 
ส านึกหน้าที่ สามัคคี เสียสละ”  
๑. ความเป็นทหารอากาศ (A) “ส านึกหน้าที่ สามัคคี” อาทิ 
    ๑.๑ ความรอบรู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ เช่น การประกวด 
KM ประจ าปี ๖๕ ในส่วน รร.นนก. ได้แก่ กลุ่ม M Solar-X 
 เรื่อง อากาศยานไร้คนขับพลังงานแสงอาทิตย์ สังกัด รร.นนก.  
 
    
 
   
 
 
      ๑.๒ ความมีระเบียบวินัย ได้แก่ การฝึกอบรมและการปฏิบัติ
ตามวินัย ๙ ข้อ และการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- การตัดสินผลงานที่เสริมสร้าง ทอ.ให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรม
และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพประจ าปี 
๖๕ ใน ๒๘ มิ.ย.๖๕ ณ ห้องบรรยาย บก.
ทอ. 
- https://drive.google.com/drive/ 
folders/18JS4GeF5OKyNSEqWHY
XFg3eKy3DDMhL6 
 
 
https://nkrafa.rtaf.mi.th/images/2
563_Publish_File/KM/10.pdf 
https://nkrafa.rtaf.mi.th/images/2
563_Publish_File/KM/12.pdf 
https://nkrafa.rtaf.mi.th/images/2
563_Publish_File/KM/16.pdf 
 
 
 
 

https://drive.google.com/drive/folders/
https://drive.google.com/drive/folders/
https://nkrafa.rtaf.mi.th/images/2563_Publish_File/KM/10.pdf
https://nkrafa.rtaf.mi.th/images/2563_Publish_File/KM/10.pdf


 
๒. ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี (I) อาทิ 
    ๒.๑ สื่อสารประชาสัมพันธ์  และอบรมเพ่ือเสริมสร้าง  
ความซื่อสัตย์และจงรักภักดีให้ก าลังพลหน่วย เช่น ค่านิยมหลัก
ของ ทอ. คุณธรรมจริยธรรม ความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ ทอ.ในวิชาค่านิยมหลักของ ทอ. ประชาสัมพันธ์ประมวล
จริยธรรมในการเข้าแถวขณะเคารพธงชาติ, การอบรมชี้แจง
หน้าแถวหลังจากการเคารพธงชาติ และการประชาสัมพันธ์ 
Code of Conduct “จงรั กภั กดี  ส านึ กหน้ าที่  ส ามั คคี  
เสียสละ” ของ ผบ.ทอ. 
 
  ๒.๒  การส่งข้าราชการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมคุณธรรม
จริยธรรมก าลังพล ทอ. 
 
 
 
๓. ความรับผิดชอบ (R) “ส านึกหน้าที่ เสียสละ” อาท ิ 
    ๓.๑ การปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์โคโรนา ๒๐๑๙        
(โควิด-๑๙) ที่มีผู้ปฏิบัติงานในแต่ละหน่วยเจ็บป่วย และต้อง
ปฏิบัติงานให้ภารกิจส าเร็จลุล่วงในสถานการณ์วิกฤติเนื่องจาก
มีผู้ปฏิบัติงานติดเชื้อ และมีค าสั่งให้ปรับเปลี่ยนแผนงาน
ตลอดเวลา 
    ๓.๒ การปลูกฝังข้าราชการบรรจุใหม่ให้มีความพร้อมใน
การปฏิบัติหน้าที่ และแบบธรรมเนียมทหาร ในโครงการอบรม
แบบธรรมเนียมทหารให้ก าลังพลที่บรรจุเข้ารับราชการใน 
ทอ.ปี ๖๕ 
    ๓.๓ เน้นย้ าให้ก าลังพล ทอ.ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย 
และแบบธรรมเนียมทหาร 
 
๔. ประเมินพฤติกรรมการมีจิตส านึกทางสังคมในการ
ให้บริการและการปฏิบัติตามค่านิยมหลัก  ทอ. ชั้นยศ  
พล.อ.ท. - น.ท. 
 
 
๕. ผลการกระท าผิดวินัย รร.นนก.ปี ๖๕ 

 
 

 
 
 
 

https://nkrafa.rtaf.mi.th/images/2
563_Publish_File/KM/10.pdf 
https://nkrafa.rtaf.mi.th/images/2
563_Publish_File/KM/8.pdf 
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563_Publish_File/Flie_text/_.___
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https://nkrafa.rtaf.mi.th/images/2
563_Publish_File/KM/17.pdf 
https://nkrafa.rtaf.mi.th/images/2
563_Publish_File/KM/18.pdf 
 
 
- แผนการปฏิบัติงานของ นขต.รร.นนก.
ภายใต้สถานการณ์โคโรนา ๒๐๑๙ ฯ 
 
 
 
https://nkrafa.rtaf.mi.th/images/2
563_Publish_File/KM/15.pdf 
 
 
https://nkrafa.rtaf.mi.th/images/2
563_Publish_File/KM/14.pdf 
 
https://nkrafa.rtaf.mi.th/index.ph
p/th/nkrafa-link/2022-07-27-06-
33-35 
 
 
https://nkrafa.rtaf.mi.th/index.ph
p/th/nkrafa-link/2022-07-27-06-
33-35 

- ๒ - 
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กลยุทธ์การ
ด าเนินการ 

กิจกรรม/ขั้นตอน หลักฐานเชิงประจักษ์ (ชื่อ/Link) 

กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้าง
จิตส านึกทางสังคมใน
การให้บริการ 

 

๑. จิตอาสาแบ่งปันเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว          
โดยมีการมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภค บริโภค เพ่ือช่วยเหลือ 
นายสมัคร  แก้วโนน (ลุงน้อย) ที่อาศัยอยู่เพียงล าพัง บ้าน
ช ารุดทรุดโทรม ยังชีพด้วยเงินจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และ จัด
กิจกรรมสันทนาการเขียนความฝันใส่ขวดโหลเพ่ือสร้างฝัน 
แรงบันดาลใจ รวมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่เด็กนักเรียน 
โรงเรียนบ้านหลังเขา เมื่อวันที่  ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕  
ณ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 
 
๒. ข้าราชการ , ลูกจ้าง, พนักงานราชการ และนักเรียน 
นายเรืออากาศ ร่วมท ากิจกรรมจิตอาสา บริจาคโลหิต 
เ พ่ือถวาย เป็นพระราชกุศล  เนื่ อง ใน โอกาสวัน เฉลิ ม 
พระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล
ลักษณ พระบรมราชินี รวมยอดผู้บริจาคโลหิตที่สามารถ
บริจาคได้ จ านวน ๖๐ คน รวบรวมโลหิตได้จ านวน ๑๙,๓๕๐ 
ซีซี เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ห้องนภัศวิน สโมสร 
นักเรียนนายเรืออากาศ 
 
๓. จัดทีมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ ร่วมกับจิตอาสา
พระราชทาน ๙๐๔ อบต.มวกเหล็ก , คณะครูอาจารย์
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก และภาคประชาชน ให้การ
ช่วยเหลือ เคลียร์พื้นที่ อาคารเก็บอุปกรณ์การเรียน ที่ถูกเพลิง
ไหม้  ณ โรงเรียนวัดบ้านหมาก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี   
เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
 
๔. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ 
พระบรมราชินี ร่วมกับศูนย์อ านวยการจิตอาสาพระราชทาน 
อ าเภอมวกเหล็ก โดยมีการปรับปรุงภูมิทัศน์, ปลูกต้นไม้, ทาสี
และท าความสะอาดบริเวณโรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยง 
โคนม  ณ อ าเภอมวกเหล็ก จั งหวัดสระบุรี  เมื่ อวันที่   
๑ มิถุนายน  ๒๕๖๕ 
 
 
๕. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ร่วมกับศูนย์อ านวยการจิตอาสา

https://youtu.be/2dr-UeTFAuY 
 
https://drive.google.com/drive/u
/0/folders/1LyBqdcKE9tIBKQj9m
BpIpgTXVKnmwf2v 
 
 
 
 
 
https://drive.google.com/drive/u
/0/folders/1LyBqdcKE9tIBKQj9m
BpIpgTXVKnmwf2v 
 
 
 
 
 
 
https://nkrafa.rtaf.mi.th/images/2
563_Publish_File/KM/25.pdf 
 
 
 
 
 
https://nkrafa.rtaf.mi.th/images/2
563_Publish_File/KM/26.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๓ - 
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พระราชทาน อ าเภอมวกเหล็ก โดยมีการปรับปรุงภูมิทัศน์ 
ลอกท่อระบายน้ า และท าความสะอาดถนน เพ่ือถวายเป็น
พระราชกุศลและน้อมร าลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ
พระมหากษัตริย์ไทย ณ อ าเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  
เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ 
 
 
๖. กิจกรรมพัฒนาท าความสะอาดพ้ืนที่  รร .นนก."Big 
Cleaning Day"  
 
 

https://drive.google.com/drive/u
/0/folders/1LyBqdcKE9tIBKQj9m
BpIpgTXVKnmwf2v 
 
 
 
 
 
 
https://drive.google.com/drive/u
/0/folders/1DeaAI7iM9Ps-
ERiKf1Tvg1fvCrOdiYbi 

นวัตกรรม (ถ้ามี) ระบุ     - อากาศยานไร้คนขับพลังงานแสงอาทิตย์ 
                                    ( M Solar-X UAV) 

หลักฐานเชิงประจักษ์ 

https://drive.google.com/drive/ 
folders/18JS4GeF5OKyNSEq 
WHYXFg3eKy3DDMhL6 

 

แนวทางพัฒนา ระบุ     - อากาศยานไร้คนขับนานาชาติ Association for 
Unmanned Vehicle Systems International Student Unmanned Aerial 
Systems Competition (AUVSI SAUS ) ณ สหรัฐอเมริกา 

 

 

- ๔ - 
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