ด่วนมำก

สำเนำคู
(สำเนำ) ่ฉบับ

หน่วยรับ
..............

บันทึกข้อควำม

ส่วนรำชกำร คณอก.วัฒนธรรมองค์กร (เลขำนุกำร โทร.๒-๐๕๒๑)
ที่ /๖๕
วันที่
ม.ค.๖๕
เรื่อง รำยงำนกำรประชุม คณอก.วัฒนธรรมองค์กร ครั้งที่ ๑/๖๕ (ออนไลน์)
เรียน ประธำนอนุกรรมกำรวัฒนธรรมองค์กร รร.นนก. (รอง ผบ.รร.นนก.(สำยงำนบริหำร))
เพื่อตรวจรำยงำนกำรประชุม คณอก.วัฒนธรรมองค์กร ครั้งที่ ๑/๖๕ (ออนไลน์) เมื่อพฤหัสบดี
ที่ ๒๗ ม.ค.๖๕ เวลำ ๑๓๓๐ ตำมที่แนบมำพร้อมนี้ให้ต่อไปด้วย
(ลงชื่อ) น.อ.อนิรุทธ์ ซันเหมือน
หก.กกพ.บก.รร.นนก.
อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร
ตรวจแก้ไขให้แล้ว
ชื่อ) พล.อ.ต.นีลโสภณ คำบุศย์
รอง ผบ.รร.นนก.(สำยงำนบริหำร)
ประธำนอนุกรรมกำร คณอก.วัฒนธรรมองค์กร
ม.ค.๖๕
กำรแจกจ่ำย
- สน.ผบ.รร.นนก., สน.รอง ผบ.รร.นนก., สน.เสธ.รร.นนก.และ สน.รอง เสธ.รร.นนก.
- นขต.รร.นนก.และ นขต.บก.รร.นนก.
สำเนำถูกต้อง
(ลงชื่อ) น.อ.อนิรุทธ์ ซันเหมือน
(อนิรุทธ์ ซันเหมือน)
หก.กกพ.บก.รร.นนก.
๒๒ ธ.ค.๖๓
นำยทัตธนำ ฯ
พิมพ์/ทำน
น.ต.หญิง พรพรรณ ฯ
ตรวจ

รำยงำนกำรประชุมคณะอนุกรรมกำรวัฒนธรรมองค์กร
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (ออนไลน์)
เมื่อพฤหัสบดีที่ ๒๗ ม.ค.๖๕
ผู้มำประชุม
๑. พล.อ.ต.ณรงค์ศักดิ์ พิชิตชโลธร
๒. ลำดับ ๒ - ๒๑ รวม ๒๐ คน

รอง ผบ.รร.นนก.(สำยงำนบริหำร) ประธำน
รำยชื่อตำมผนวกที่แนบ

ผู้ไม่มำประชุม
รวม ๑ คน
เจ้ำหน้ำที่กำรประชุม
รวม ๒ คน
เริ่มประชุมเวลำ ๑๓๓๐

รำยชื่อตำมผนวกที่แนบ
รำยชื่อตำมผนวกที่แนบ

๑. เรื่อง ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
ประธำน แจ้งว่ำ กำรประชุม คณอก.วัฒนธรรมองค์กร ที่ ๑/๒๕๖๕ (ออนไลน์) ในครั้งนี้
เป็ น กำรประชุมครั้ งแรก เพื่อรับ ทรำบคำสั่งแต่งตั้ง คณอก.วัฒนธรรมองค์กร อำนำจหน้ำที่ กำรพิจำรณำ
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม สำหรับ ดำเนินกำรในปีงบประมำณ ๖๕ สำหรับรำยละเอียดต่ำง ๆ ให้เลขำนุกำร
ดำเนินกำรตำมระเบียบวำระกำรประชุมต่อไป
ที่ประชุม รับทรำบ
๒. เรื่อง เลขำนุกำรชี้แจงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
น.อ.อภิชำติ ธิพิมพำ หก.กกพ.บก.รร.นนก.อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร แจ้งให้ที่ประชุม
ทรำบดังนี้
๒.๑ เรื่อง คำสั่งแต่งตั้ง คณก.พัฒนำระบบรำชกำร รร.นนก.
คำสั่ง รร.นนก.(เฉพำะ) ทั่ ๕๔/๖๓ เรื่อง แต่งตั้ง คณก.พัฒนำระบบรำชกำร รร.นนก.
ประกอบด้วยคำสั่งแต่งตั้ง คณก.อำนวยกำร และคำสั่ง คณอก.อีก ๖ คำสั่ง ในส่วนของ คณอก.วัฒนธรรมองค์กร
ตำมผนวก จ. มี รอง ผบ.รร.นนก.(สำยงำนบริหำร) เป็น ประธำนอนุกรรมกำร โดย คณอก.ฯ มีหน้ำที่ดังนี้
๒.๑.๑ กำหนดนโยบำยและกรอบกำรดำเนินงำน วัฒ นธรรมองค์กร คุณธรรม
ควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร ค่ำนิยมหลัก ทอ.และกำรสร้ำงจิตสำนึกด้ำนบริกำร
๒.๑.๒ วำงแผน อำนวยกำร ควบคุม และกำกับดูแลกำรดำเนินกำรตำมกรอบระยะเวลำ
ที่เหมำะสม ติดตำมกำรดำเนินงำนตำมแผน วิเครำะห์และประเมินผล ให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ
๒.๑.๓ ประสำนกำรปฏิบัติกับ นกข.รวมทั้งกำรดำเนินกำรในเรื่องต่ำง ๆ ให้เป็นไป
ตำมระเบียบ คำสั่ง ของทำงรำชกำร
๒.๑.๔ รำยงำนผลกำรปฏิบัติให้ผู้เกี่ยวข้องตำมระยะเวลำที่เหมำะสม
ที่ประชุม รับทรำบ
๒.๒ เรื่อง คำรับรอง...

-๒๒.๒ เรื่อง คำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร รร.นนก.
ตัวชี้วัดที่ ๗ ระดับควำมสำเร็จของกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร ทอ.ของหน่วยงำน
มีหน่วยวัดเป็นระดับขั้น น้ำหนักคะแนน ร้อยละ ๘ โดยมีคำอธิบำยดังนี้
ตัวชี้วัดนี้เป็นตัวแทนของภำพลักษณ์องค์กร ทอ.มุ่งเน้นกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรม
องค์กร ทอ. ซึ่งเป็นแบบแผนพฤติกรรมกำรปฏิบัติตน เป็นธรรมเนียมปฏิบัติของกำลังพลใน ทอ.ร่วมกันยินยอม
พร้อมใจปฏิบัติอย่ำงต่อเนื่องจนเป็นอัตลักษณ์ของกำลังพล ทอ. อำทิ ยึดมั่นในค่ำนิยมหลักของ ทอ. มีจิตสำนึก
ทำงสังคมในกำรให้บริกำรด้วยกำรมีจิตบริกำร จิตอำสำในกำรปฏิบัติตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งจะสอดรับ
กับแผนกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรของ ทอ.
หน่วยจัดทำแผนหรือแนวทำงในกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร ทอ.ของหน่วย
ในปี ๖๕ โดยให้สอดคล้องกับแผนกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร ทอ.ปี ๖๓ - ๖๕ (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งมีกำรกำหนด
ตัวชี้วัดควำมสำเร็จ ลำดับขั้นตอนกำรดำเนินกำร และกำรดำเนินกำรดังกล่ำวให้เกิดผลสำเร็จตำมเป้ำหมำย
ที่กำหนด โดยมีหลักฐำนเชิงประจักษ์ในกำรดำเนินกำร
ที่ประชุม รับทรำบ
๒.๓ เรื่อง แนวทำงกำรจัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำรของ นขต.ทอ.ปี ๖๕
สพร.ทอ.และ กพ.ทอ.ชี้แ จงแนวทำงกำรจัด ทำคำรับ รองกำรปฏิบัติร ำชกำร
ของ นขต.ทอ.ปี ๖๕ กำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนน ตัวชี้วัดที่ ๗ ระดับควำมสำเร็จของกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรม
องค์กร ทอ.ของหน่วยงำน น้ำหนักคะแนน ร้อยละ ๘ (ปี ๖๔ น้ำหนักคะแนน ร้อยละ ๕) ภำยใต้ภำพลักษณ์
ขององค์กรตำมค่ำนิยมหลักของ ทอ.(AIR) สู่ Code of Conduct “จงรักภักดี สำนึกหน้ำที่ สำมัคคี เสียสละ”
กำรมีจิตสำนึกในกำรให้บริกำร ซึ่งกำหนดในแผนกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร ทอ.ปี ๖๓ - ๖๕ (ฉบับปรับปรุง)
รำยละเอียดดังนี้
ระดับขั้นของควำมสำเร็จ (Milestone)
ระดับ
คะแนน
ขั้นตอนที่ ๑
ขั้นตอนที่ ๒
ขั้นตอนที่ ๓
ขั้นตอนที่ ๔
ขั้นตอนที่ ๕
๑
√
๒
√
√
๓
√
√
√
๔
√
√
√
√
๕
√
√
√
√
√
รำยละเอียดดังนี้
ขั้นตอนที่
กำรดำเนินกำร
หลักฐำน
๑
 ประชุมคณะทำงำน/คณะเจ้ำหน้ำที่ รับผิดชอบ  รำยงำนกำรประชุม รูปภำพ
วัฒนธรรมองค์กรของหน่วย ทบทวนกำร
กำรประชุม (๐.๔ คะแนน)
ดำเนินกำรที่ผ่ำนมำ กำหนดแผนงำน/โครงกำร/  แผนในกำรดำเนินกำร/
กิจกรรมที่จะดำเนินกำรในปี ๖๕ ตำมเป้ำหมำย
ตัวชี้วัด แนวทำงปฏิบัติระบุ
Code of Conduct/ จิตสำนึกในกำรให้บริกำร
กิจกรรมและช่วงเวลำปฏิบัติ
(๑.๐ คะแนน)
(๐.๖ คะแนน)
ขั้นตอนที่ ๒ ...

-๓ขั้นตอนที่
๒

๓

๔

เกณฑ์กำรให้คะแนน
หลักฐำน
 สร้ำงควำมเข้ำใจผ่ำนกิจกรรม
 ระบุรูปแบบกำรสร้ำงควำม
๑. กิจกรรมค่ำนิยมหลักของ ทอ.เน้น Code of
เข้ำใจ รูปภำพ
Conduct “จงรักภักดี สำนึกหน้ำที่ สำมัคคี
(๐.๒ คะแนน)
เสียสละ”
 ประเมินผลกำรรับรู้ ควำม
๑.๑ ควำมเป็นทหำรอำกำศ (สำนึกหน้ำที่
เข้ำใจของกำลังพลหน่วย
สำมัคคี)
(๐.๘ คะแนน)
๑.๒ ควำมซื่อสัตย์จงรักภักดี (จงรักภักดี)
๑.๓ ควำมรับผิดชอบ (สำนึกหน้ำที่ เสียสละ)
๒. กิจกรรมจิตสำนึกทำงสังคมในกำรให้บริกำร
ส่วนร่วมทำงสังคมและจิตอำสำ (สำมัคคี
เสียสละ)
(๑.๐ คะแนน)
ขั้นตอนที่ ๑ และขั้นตอนที่ ๒ รำยงำนผลกำรดำเนินกำรภำยใน ๑๘ ก.พ.๖๕
 ดำเนินโครงกำรกิจกรรมกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรม  รูปภำพกำรดำเนินกำร
องค์กรของหน่วยตำมแนวทำงที่กำหนด
รูปภำพตำมแต่ละโครงกำร
(๑.๐ คะแนน)
กิจกรรม (๐.๒ คะแนน)
 ประเมินผลสำเร็จแต่ละ
โครงกำรกิจกรรมตำมตัวชี้วัด
หรือตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
สถิติชัดเจน (๐.๖ คะแนน)
 ประเมินผลภำพรวม
โครงกำรกิจกรรมตำม
ตัวชี้วัดหรือตำมเป้ำหมำยที่
กำหนด สถิติชัดเจน
(๐.๒ คะแนน)
 ติดตำมกำรประเมินผลโครงกำรกิจกรรมกำร
 ผลประเมินของ น.ท.ขึ้นไป
เสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยตำมแนวทำง
ที่ชัดเจนผ่ำน Google Form
ที่กำหนด
(๐.๕ คะแนน)
- ผบช.หน่วย น.ท.ขึ้นไป ประเมินพฤติกรรม
 รำยงำนผลกำรกระทำผิด
กำลังพล ผู้บังคับบัญชำ Code of Conduct/
วินัยและกำรยุ่งเกี่ยวกับ
จิตสำนึกทำงสังคมในกำรให้บริกำร
ยำเสพติด (๐.๒ คะแนน)
- ผู้บังคับผิดชอบวิเครำะห์ผลประเมินทั้งหมด
 รำยงำนกำรวิเครำะห์
(๑.๐ คะแนน)
ผลประเมินทั้งหมด
(๐.๓ คะแนน)
ขั้นตอนที่ ๕ ...

-๔ขั้นตอนที่
๕

เกณฑ์กำรให้คะแนน
หลักฐำน
 สรุปผลสัมฤทธิ์ของกำรดำเนินโครงกำรกิจกรรม  รำยงำนสรุปผลกำรดำเนินกำร
กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรของหน่วย
เสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร
(๑.๐ คะแนน)
ของหน่วยที่เป็นทำงกำรผ่ำน
ผบช.หน่วยลงนำม และ
ส่งตำมเวลำ (๑.๐ คะแนน)
ขั้นตอนที่ ๓ - ๕ รำยงำนผลกำรดำเนินกำรภำยใน ๑๙ ส.ค.๖๕

ที่ประชุม รับทรำบ
๒.๔ เรื่อง แผนกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร รร.นนก. พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง)
กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร รร.นนก.มีกำรกำหนดแผนเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร
และดำเนินกำรมำอย่ำงต่อเนื่องจนถึงแผนกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร รร.นนก.(พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕)
ที่ได้มีกำรทบทวนและปรั บ ปรุ งแผนให้ เหมำะสมมำกยิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นให้ เกิดพฤติกรรมกำรปฏิบัติตนของ
ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง และพนักงำนรำชกำรที่ต้องยึดถือปฏิบัติให้ถูกต้องตรงกันจนกลำยเป็นนิสัยควำมเคยชิน เป็นวิถี
ปฏิบัติตนในรูปแบบเดียวกันในกองทัพอำกำศ จนกลำยเป็นวัฒนธรรมองค์กร ทอ.ทั้งนี้ ต้องได้รับควำมร่วมมือในกำร
ปฏิบัติและกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกำรปฏิบัติของทุกคนทุกระดับให้เป็นไปตำมวัฒนธรรมองค์กร ทอ.กำหนด
๒.๔.๑ เป้ำหมำย
รร.นนก.มี วั ฒ นธรรมองค์ ก รเข้ ม แข็ ง ก ำลั ง พลทุ ก คน ทุ ก หน่ ว ยงำน
มีพฤติกรรมกำรปฏิบัติได้ตำมแผนที่กำหนด ภำยในปี ๖๕
๒.๔.๒ กลยุทธ์
๒.๔.๒.๑ กลยุทธ์ที่ ๑ ขับเคลื่อนค่ำนิยมหลักของ ทอ.สู่วัฒนธรรมองค์กร
มุ่ง เน้น กำรขับ เคลื่อ นค่ำ นิย มหลัก ของ ทอ.ในทุก หน่ว ยงำน
อย่ำงเป็นระบบ โดยใช้ AIR ในกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ควำมเข้ำใจ กำรฝึกฝนปฏิบัติตนอย่ำงจริงจังต่อเนื่อง
มีก ำรท ำงำนร่ ว มกั น เป็ น ทีม ทุ ก ช่ ว งวั ย เพศ กำรก ำกั บ ดู แ ลจำกผู้ บั ง คับ บั ญ ชำ กำรสั ง เกตกำรณ์ ติ ด ตำม
ประเมินผล และกำรให้คุณให้โทษ เพื่อให้กำรประพฤติปฏิบัติเหล่ำนั้นเกิดบ่อยครั้งจนคุ้นชิน โดยเน้นบทบำท
ผู้นำประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดี
๒.๔.๒.๒ กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้ำงจิตสำนึกทำงสังคมในกำรให้บริกำร
มุ่งเน้นกำรปลูกฝังและส่งเสริมให้กำลังพลในทุกหน่วยงำนมีจิตสำนึก
ทำงสังคมในกำรให้บริกำร โดยมุ่งเน้นกำรบริกำรที่มีคุณภำพตำมมำตรฐำน สร้ำงควำมพึงพอใจหรือประทับใจ
ในกำรให้บริกำร ยกเว้นงำนใดขณะกำรปฏิบัติงำนเป็นกำรรักษำกฎระเบียบอย่ำงเคร่งครัดในกำรตรวจจับ
จับ กุม ตรวจสอบ ตรวจตรำ ฯลฯ ให้ป ฏิบัติห น้ำ ที่อ ย่ำ งเข้ม แข็ง เด็ด ขำดไม่ต้อ งคำนึง ถึง ควำมพึง พอใจ
ของผู้กระทำควำมผิด แต่จะสร้ำงควำมพึงพอใจให้กับ ผบช. ประชำชนหรือผู้พบเห็นในกำรปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงถูกต้อง
ตรงไปตรงมำ นอกจำกนี้งำนจิตอำสำ เป็นอีกงำนหนึ่งที่ต้องมีต้นแบบเริ่มปฏิบัติ เมื่อเกิดขึ้นผู้นำควรให้กำรยกย่องเชิดชู
ผู้กระทำควำมดี เสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยควำมสมัครใจ ด้วยเจตนำดี ทั้งนี้ต้องไม่เสียแก่กำรงำนที่ตนรับผิดชอบ
๒.๔.๓ ตัวชี้วัด...

-๕๒.๔.๓ ตัวชี้วัดควำมสำเร็จและค่ำเป้ำหมำย
๒.๔.๓.๑ ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงำนใน รร.นนก.ดำเนินกำรได้ครบถ้วน
ตำมแผนกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร ทอ.ภำยในปี ๖๕ (กลยุทธ์ที่ ๑ และกลยุทธ์ที่ ๒)
๒.๔.๓.๒ ร้อ ยละ ๙๕ ของกำลั ง พลในหน่ว ยมีพฤติก รรมกำรปฏิบัติไ ด้
ตำมค่ำนิยมหลักของ ทอ.ภำยในปี ๖๕ (กลยุทธ์ที่ ๑)
๒.๔.๓.๓ ร้ อยละ ๙๐ ของก ำลั งพลในหน่ วยมี จิ ตส ำนึ กทำงสั งคมในกำร
ให้บริกำร ภำยในปี ๖๕ (กลยุทธ์ที่ ๒)
๒.๔.๓.๒ ร้อยละ ๘๐ ของกำลังพลในหน่วยกระทำผิดวินัยลดลง และไม่พบ
ผู้กระทำควำมผิดใหม่เพิ่มขึ้นในแต่ละปี โดยให้สำเร็จตำมตัวชี้วัดควำมสำเร็จและค่ำเป้ำหมำยภำยในปี ๖๕
(กลยุทธ์ที่ ๑)
ที่ประชุม รับทรำบ
๒.๕ เรื่อง แผนบูรณำกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม ควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำรและกำรป้องกัน
กำรทุจริต ทอ. พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๕
รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ ๑
ที่ประชุม รับทรำบ
๒.๖ เรื่อง แผนบูรณำกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม ควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำรและ
กำรป้องกันกำรทุจริต ทอ. พ.ศ.๒๕๖๒ – ๒๕๖๕ ของ รร.นนก.
รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ ๒
ที่ประชุม รับทรำบ
๒.๗ เรื่อง กำรดำเนินกำรในปีที่ผ่ำนมำ
๒.๗.๑ รำยงำนผลกำรดำเนิน กำรตำมแผนเสริม สร้ำ งวัฒ นธรรมองค์ก ร ทอ.
พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง) ประจำปี ๖๔
รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ ๓
ที่ประชุม รับทรำบ
๒.๗.๒ รำยงำนผลกำรปฏิ บั ติ ต ำมแผนกำรเสริ ม สร้ ำ งวั ฒ นธรรมองค์ ก รของ
รร.นนก.ปี ๖๔
รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ ๔
ที่ประชุม รับทรำบ
๒.๗.๓ สรุ ป ผลกำรประเมิ น พฤติ ก รรมก ำลั ง พล ทอ.ตำมแผนกำรเสริ ม สร้ ำ ง
วัฒนธรรมองค์กร รร.นนก. พ.ศ.๒๕๖๔
รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ ๕
ที่ประชุม รับทรำบ
๒.๗.๔ ข้อมูล...

-๖๒.๗.๔ ข้อมูลพื้นฐำนตัวชี้วัด
ข้อมูลพื้นฐำนประกอบตัวชี้วัด

หน่วยวัด

ผลกำรดำเนินงำนในอดีต ปีงบประมำณ พ.ศ.
๒๕๖๒
๒๕๖๓
๒๕๖๔
๕
๕
๕

ระดับควำมสำเร็จของกำรเสริมสร้ำง
ระดับขั้น
วัฒนธรรมองค์กร ทอ.ของหน่วยงำน
ที่ประชุม รับทรำบ
๒.๗.๕ แผนและรำยงำนสรุปดำเนินกำรเสริมสร้ำงคุณธรรม ควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติ
รำชกำรและกำรป้องกันกำรทุจริต ทอ. ของ รร.นนก.ประจำปีงบประมำณ ๖๔
รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ ๖
ที่ประชุม รับทรำบ
๓. เรื่อง พิจำรณำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ประจำปี ๖๕
น.อ.อภิ ช ำติ ธิ พิ ม พำ กห.กกพ.บก.รร.นน. อนุ ก รรมกำรและเลขำนุ ก ำร น ำเสนอ
แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ประจำปี ๖๕ ดังนี้
๓.๑ เรื่อง พิจำรณำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ของ คณอก.วัฒนธรรมองค์กรของ
รร.นนก.ประจำปี ๖๕
รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ ๗ และ ๘
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตำมที่ อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร เสนอ
๓.๒ เรื่อง พิจ ำรณำแผนเสริม สร้ำ งคุณ ธรรม ควำมโปร่ง ใสในกำรปฏิบัติร ำชกำร
และกำรป้องกันกำรทุจริต ทอ.ประจำปี ๖๕
รำยละเอียดตำมเอกสำรแนบ ๙
ที่ประชุมมีมติเห็นชอบตำมที่ อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร เสนอ
๔. เรื่องอื่น ๆ
๔.๑ เรื่อง กำรให้ควำมร่วมมือของกำลังพล รร.นนก.
ประธำน แจ้งว่ำ ขอให้ คณอก.ฯ ได้ร่วมมือร่วมใจในกำรดำเนินกำรตำมแผนงำน/
โครงกำร/กิจกรรม และขอให้ประชำสัมพันธ์ให้กำลังพล รร.นนก.เข้ำใจและให้ควำมร่วมมือในกำรเสริมสร้ำง
วั ฒ นธรรมองค์ ก ร ทอ.ให้ ส ำเร็ จ ตำมควำมมุ่ ง หมำยของทำง รำชกำร มี พ ฤติ ก รรมกำรปฏิ บั ติ
ตำมค่ำนิยมหลักของ ทอ.และมีจิตสำนึกทำงสังคมในกำรให้บริกำร รวมถึงกำรไม่พบผู้กระทำควำมผิดใหม่เพิ่มขึ้น
ที่ประชุมรับทรำบ
เลิกประชุมเวลำ ๑๕๐๐
(ลงชื่อ) น.อ.
(อภิชำติ ธิพิมพำ)
หก.กกพ.บก.รร.นนก.
อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร
ผู้จดรำยงำนกำรประชุม

ผนวก
รำยชื่อผู้เข้ำประชุม คณอก.วัฒนธรรมองค์กร
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ (ออนไลน์)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๗ ม.ค.๖๕
ผู้มำประชุม
๑. พล.อ.ต.ณรงค์ศักดิ์ พิชิตชโลธร
๒. น.อ.ณัฐวุฒิ อำจลบุญ
๓. น.อ.ปรัชญำ ทิพยรัตน์
๔. น.อ.ศ.นำกร พีระพันธุ์
๕. น.อ.วัชรินทร์ โกมุทผล
๖. น.อ.ศุภษักดิ์ ว่ำนกระ
๗. น.อ.วรปรีชำ กมลำศน์ ณ อยุธยำ
๘. น.อ.อภิชำติ ธิพิมพำ
๙. น.อ.สิทธิศักดิ์ ปิ่นชำรี
๑๐. น.อ.อุระพงค์ ทิมอ่อน
๑๑. น.อ.ปกรณ์ มหำรักษ์
๑๒. น.อ.สุบิน สุขสงวน
๑๓. น.อ.อำนวย เหมสุวรรณ
๑๔. น.อ.วิชิต วงศ์สำยตำ
๑๕. น.อ.เสกสรรค์ เพ็งพันธ์
๑๖. น.อ.หญิง จันทร์จะรำ ใจซื่อ
๑๗. น.อ.หญิง สุวิมล สมัตถะ
๑๘. น.อ.หญิง อรนุช จุลชำต
๑๙. น.ท.กฤษณำ ชูทรัพย์
๒๐. น.ท.ธวัชชัย กุลละวณิชย์
๒๑. น.ต.บำรุง บุญเพ็ง
ผู้ไม่มำประชุม
ร.อ.วรวิชญ์ ศรีสุนทรรัตน์
เจ้ำหน้ำที่กำรประชุม
๑. น.อ.บุญลัพธ์ มำภักดี
๒. ร.ต.หญิง ทวินันท์ นำคแก้ว

รอง ผบ.รร.นนก.(สำยงำนบริหำร)
รอง เสธ.รร.นนก.(สำยงำนบริหำร)
ผบ.กรม นนอ.รอ.รร.นนก.
รอง ผอ.สบฑ.รร.นนก.
รอง ผอ.กกศ.รร.นนก.
ผอ.กวท.รร.นนก.
หก.กยข.บก.รร.นนก.
หก.กกพ.บก.รร.นนก.
หก.กกบ.บก.รร.นนก.
หก.กทส.บก.รร.นนก.
หก.กรก.รร.นนก.
หก.กพล.รร.นนก.
หก.กสว.รร.นนก.
หก.กสป.รร.นนก.
นงป.รร.นนก.
หก.กกร.บก.รร.นนก.
หก.กปศ.บก.รร.นนก.
ผอ.รพ.รร.นนก.
หน.ผธก.บก.รร.นนก.
หน.นกง.ผกง.รร.นนก.
ผบ.ร้อย.ทย.รร.นนก.

ประธำน
รอง หน.จนท.
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
จนท.และเลขำนุกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร
อนุกรรมกำร

รรก.นธน.รร.นนก.

อนุกรรกมำร ศึกษำ

ประจำ รร.นนก.และ รรก.รอง หก.บก.รร.นนก.
นกพ.กกพ.บก.รร.นนก.

แผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ของ คณอก.วัฒนธรรมองค์กรของ รร.นนก.
กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรของ ทอ.ของกำลังพล รร.นนก.ประจำปี ๖๕
กิจกรรม
๑. ทบทวนคำสั่งและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
๑.๑ แต่งตั้งคณะทำงำน
๑.๒ จัดผู้แทนเข้ำร่วมกิจกรรมกำรจัดทำคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร
๑.๓ ศึกษำแผนกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร รร.นนก. พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
(ฉบับปรับปรุง)
๒. แต่งตั้งคณะเจ้ำหน้ำที่กำกับดูแลกำรควบคุมภำยใน และวัฒนธรรมองค์กร
๓. จัดประชุมคณะเจ้ำหน้ำที่กำกับดูแลฯ พิจำรณำแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม
และติดตำมกำรดำเนินกำร
๔. ขออนุมัติแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรของ ทอ.
ของกำลังพล รร.นนก.ประจำปี ๖๕
๕. ประชำสัมพันธ์กำลังพล รร.นนก.เพื่อให้เข้ำใจกำรดำเนินกำรตำมตัวชี้วัด
และกำรดำเนินกำรแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรของหน่วย
ตำม Code of Conduct “จงรักภักดี สำนึกหน้ำที่ สำมัคคี เสียสละ” กำรมีจิตสำนึก
ในกำรให้บริกำร รวมถึงกำรเผยแพร่แผนกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร สง.ปรมน.ทอ.
พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง) ผ่ำน website ของ รร.นนก.เพื่อให้กำลังพล
รร.นนก.รับทรำบ

ระยะเวลำที่ใช้ ปี พ.ศ.
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

-๒กิจกรรม
๖. รวบรวมเอกสำรกำรดำเนินกำรที่ผ่ำนมำเพื่อรำยงำนผลกำรดำเนินกำรตำมตัวชี้วัด
ขั้นตอนที่ ๑ และ ๒ ส่ง คณอก.วัฒนธรรมองค์กร ทอ.
๗. ดำเนินกำรตำมแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรของ ทอ.
ของกำลังพล รร.นนก.ประจำปี ๖๕
๗.๑ กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมเป็นทหำรอำกำศ (ตัวชี้วัด ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนิน
กิจกรรม)
๗.๑.๑ กำรจัดทำอนุมัตแิ นวทำงกำรอบรมชี้แจงหน้ำแถวหลังกำรเคำรพธงชำติ
และกำรเน้นย้ำกำรใช้แพรแถบประกอบเครื่องแบบปกติ หรือกำรกวดขันวินัยอื่น ๆ
๗.๑.๒ กำรทบทวนกำรฝึกตำมแบบธรรมเนียมทหำร
๗.๑.๓ กำรสุ่มตรวจสำรเสพติดกำลังพล รร.นนก.
๗.๒ กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมซื่อสัตย์และควำมจงรักภักดี (ตัวชีว้ ัด ระดับควำมสำเร็จ
ของกำรดำเนินกิจกรรม)
๗.๒.๑ กำรส่งข้ำรำชกำรเข้ำร่วมอบรมคุณธรรมจริยธรรม และร่วมกิจกรรม
ในวันสำคัญต่ำง ๆ

ระยะเวลำที่ใช้ ปี พ.ศ.
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

-๓กิจกรรม
๗.๒.๒ กำรดำเนินกำรตำมแผนกำรทำกิจกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรม ควำมโปร่งใส
ในกำรปฏิบัตริ ำชกำรและกำรป้องกันกำรทุจริต ทอ. หน่วย รร.นนก.ประจำปีงบประมำณ
๖๕
๗.๓ กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบ (ตัวชี้วัด ระดับควำมสำเร็จของกำร
ดำเนินกิจกรรม)
๗.๓.๑ กำรส่งข้ำรำชกำรเข้ำร่วมกำรอบรมต่ำง ๆ
๗.๓.๒ กำรให้ควำมรูเ้ กี่ยวกับนิรภัยภำคพื้นเป็นประจำ
๗.๔ กิจกรรมกำรปฏิบัติกำรมีจิตสำนึกทำงสังคมในกำรให้บริกำร (ตัวชี้วัด ระดับ
ควำมสำเร็จของกำรดำเนินกิจกรรม)
๗.๔.๑ กิจกรรมพัฒนำหน่วย, กิจกรรม ๕ ส ฯลฯ
๗.๔.๒ กำรเข้ำร่วมกิจกรรมสำธำรณะประโยชน์ของกำลังพล รร.นนก.
๗.๔.๓ กำรประเมินกำรมีจิตสำนึกทำงสังคมในกำรให้บริกำรของข้ำรำชกำร
รร.นนก.
๘. รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร รอบ ๖ เดือน
๙. ประเมินผลแผนงำน/โครงกำร/กิจกรรม ภำพรวม
๑๐. ผบช.ประเมินพฤติกรรมผู้ใต้บังคับบัญชำ
๑๑. รวบรวมข้อมูลกำรกระทำผิดวินัยทหำร/ยำเสพติด
๑๒. รำยงำนกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินทั้งหมด

ระยะเวลำที่ใช้ ปี พ.ศ.
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

-๒กิจกรรม
๑๓. รวบรวมเอกสำรและสรุปผลกำรดำเนินกำรที่ผ่ำนมำเพื่อรำยงำนผลกำรดำเนินกำร
ตำมตัวชี้วัด ขั้นตอนที่ ๓ - ๕ ส่ง คณอก.วัฒนธรรมองค์กร ทอ.ตำมแบบฟอร์มและเวลำ
ที่กำหนด
๑๔. รำยงำนผลกำรปฏิบัติรำชกำรตำมคำรับรองกำรปฏิบัติรำชกำร รอบ ๑๒ เดือน

ระยะเวลำที่ใช้ ปี พ.ศ.
๒๕๖๔
๒๕๖๕
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย.

ก.ค.

ส.ค.

ก.ย.

แผนเสริมสร้ำงคุณธรรม ควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติรำชกำร และกำรป้องกันกำรทุจริต ทอ.ประจำปี ๖๕ ของ รร.นนก.
ลำดับ
๑

๒

๓
๔

กิจกรรม/โครงกำร

รำยละเอียดของ
กิจกรรม/โครงกำร

จัดทำช่องทำงรับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน รร.นนก.ตรวจสอบ
แบบออนไลน์ที่สำมำรถเข้ำถึง ได้ง่ำย
กำรจัดทำช่องทำงรับ
เรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน
แบบออนไลน์ ให้มี
ควำมพร้อมในกำรใช้
งำน
๒.๑ จัดทำแบบฟอร์มประเมิน
คณะ จนท.ฯ กำกับ
ควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจแบบออนไลน์ ดูแลฯ จัดทำ
และประชำสัมพันธ์ให้ทรำบทั่วกัน
แบบฟอร์มประเมิน
๒.๒ ประเมินควำมพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจ คณะ จนท.ฯ กำกับ
ผู้รับบริกำรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ดูแลฯ ประชำสัมพันธ์
รวมถึงนำผลประเมินไปปรับปรุง
ผู้เกี่ยวข้อง
พัฒนำกำรดำเนินงำน
เข้ำประเมินฯ
จัดดำเนินกำรฝึกอบรมเกี่ยวกับ
รร.นนก.ส่งข้ำรำชกำร
เสริมสร้ำงรำชกำรโปร่งใส ป้องกัน
เข้ำรับกำรฝึกอบรมฯ
กำรทุจริตในกำรปฏิบัติรำชกำร
กำรอบรมค่ำนิยมหลัก ทอ.
จัดทำแนวทำง
กำรอบรมชี้แจงหน้ำ
แถวหลังกำรเคำรพ
ธงชำติ

งบประมำณ

สถำนที่
ดำเนินกำร

-

รร.นนก.

-

รร.นนก.

-

รร.นนก.

-

ตำมที่ทำง
รำชกำรกำหนด

-

รร.นนก.

ไตรมำส ๑

ไตรมำส ๒

ไตรมำส ๓

ไตรมำส ๔

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

ลำดับ ๕ ...

-๒-

ลำดับ

กิจกรรม/โครงกำร

๕

กำรปฏิญำณตนยึดมั่นในคุณธรรมร่วม
ต้ำนกำรทุจริตในกำรปฏิบัติรำชกำร

๖

จัดทำสื่อและช่องทำงเผยแพร่ข้อมูล
ข่ำวสำรฯ อำทิ เว็บไซต์ ไลน์
QR Code และอื่น ๆ

๗

รำยละเอียดของ
กิจกรรม/โครงกำร
กำลังพล รร.นนก.เข้ำ
ร่วมกำรปฏิญำณฯ

คณะ จนท.ฯ กำกับ
ดูแลฯ ประชำสัมพันธ์
ดำเนินกำรจัดเก็บ
องค์ควำมรู้ จัดทำ
ข้อมูลข่ำวสำร
และเผยแพร่
ตำมช่องทำงที่
เหมำะสม
หน่วยดำเนินกำรตำมแผนบูรณกำร
ดำเนินกำรตำมแผนฯ
เสริมสร้ำงคุณธรรม ควำมโปร่งใสในกำร ให้เป็นไปตำมที่กำหนด
ปฏิบัติ รำชกำรและกำรป้องกันกำร
ทุจริต รวมทั้งมี กำรรำยงำนผลกำรดำเนินกำร

งบประมำณ

สถำนที่
ดำเนินกำร

-

รร.นนก.

-

รร.นนก.

-

รร.นนก.

ไตรมำส ๑

ไตรมำส ๒

ไตรมำส ๓

ไตรมำส ๔

๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔ ๑ ๒ ๓ ๔

(สำเนำ)
หน่วยงำน
ชื่อโครงกำร
หน่วยงำนที่รับผิดชอบ
ระยะเวลำดำเนินกำร

โรงเรียนนำยเรืออำกำศนวมินทกษัตริยำธิรำช (รร.นน.)
กำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรของ ทอ.ของกำลังพล รร.นนก.ประจำปี ๖๕
คณอก.วัฒนธรรมองค์กรของ รร.นนก.
ปีงบประมำณ ๖๕

๑. หลักกำรและเหตุผล
กำรเสริ มสร้ ำงวั ฒนธรรมองค์ กร รร.นนก.มี กำรก ำหนดแผนเสริ มสร้ ำงวั ฒนธรรมองค์ กรและด ำเนิ นกำร
มำอย่ ำงต่ อเนื่ องจนถึ งแผนกำรเสริ มสร้ ำงวั ฒนธรรมองค์ กร รร.นนก.(พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ฉบั บปรั บปรุ ง
ที่ ได้ มี กำรทบทวนและปรั บ ปรุ ง แผนให้ เ หมำะสมมำกยิ่ ง ขึ้ น โดยมุ่ ง เน้ น ให้ เ กิ ด พฤติ ก รรมกำรปฏิ บั ติ ต น
ของข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง และพนักงำนรำชกำรที่ต้องยึดถือปฏิบัติให้ถูกต้องตรงกันจนกลำยเป็นนิสัยควำมเคยชิน
เป็นวิถีปฏิบัติตนในรูปแบบเดียวกันในกองทัพอำกำศ จนกลำยเป็นวัฒนธรรมองค์กร ทอ.ทั้งนี้ ต้องได้รับควำมร่วมมือ
ในกำรปฏิบัติและกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกำรปฏิบัติของทุกคนทุกระดับให้เป็นไปตำมวัฒนธรรมองค์กร ทอ.
กำหนด
๒. วัตถุประสงค์
กำลังพล รร.นนก.มีพฤติกรรมกำรปฏิบัติตนถูกต้องตรงกันจนกลำยเป็นนิสัยควำมเคยชิน เป็นวิถีปฏิบัติตน
ในรูปแบบเดียวกันใน ทอ.จนกลำยเป็นวัฒนธรรมองค์กร ทอ.
๓. เป้ำหมำย
รร.นนก.มีวัฒ นธรรมองค์ก รเข้ม แข็ง กำลัง พลทุก คน ทุก หน่ว ยงำนมีพ ฤติก รรมกำรปฏิบัติไ ด้ ตำม
แผนกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร รร.นนก.(พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ฉบับปรับปรุง ที่กำหนด
๔. วิธีดำเนินกำร
๔.๑ กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมเป็นทหำรอำกำศ (ตัวชี้วัด ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินกิจกรรม)
๔.๑.๑ กำรจัดทำอนุมัติแนวทำงกำรอบรมชี้แจงหน้ำแถวหลังกำรเคำรพธงชำติและกำรเน้นย้ำ
กำรใช้แพรแถบประกอบเครื่องแบบปกติ หรือกำรกวดขันวินัยอื่น ๆ
๔.๑.๒ กำรทบทวนกำรฝึกตำมแบบธรรมเนียมทหำร
๔.๑.๓ กำรสุ่มตรวจสำรเสพติดกำลังพล รร.นนก.
๔.๒ กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมซื่อสัตย์และควำมจงรักภักดี (ตัวชี้วัด ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนิน
กิจกรรม)
๔.๒.๑ กำรส่งข้ำรำชกำรเข้ำร่วมอบรมคุณธรรมจริยธรรม และร่วมกิจกรรมในวันสำคัญต่ำง ๆ
๔.๒.๒ กำรดำเนินกำรตำมแผนกำรทำกิจกรรมกำรส่งเสริมคุณธรรม ควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติ
รำชกำรและกำรป้องกันกำรทุจริต ทอ. หน่วย รร.นนก.ประจำปีงบประมำณ ๖๕
๔.๓ กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบ (ตัวชี้วัด ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนินกิจกรรม)
๔.๓.๑ กำรส่งข้ำรำชกำรเข้ำร่วมกำรอบรมต่ำง ๆ
๔.๓.๒ กำรให้ควำมรู้เกี่ยวกับนิรภัยภำคพื้นเป็นประจำ
๔.๔ กิจกรรมกำรปฏิบัติกำรมีจิตสำนึกทำงสังคมในกำรให้บริกำร (ตัวชี้วัด ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนิน
กิจกรรม)
๔.๔.๑ กิจกรรมพัฒนำหน่วย, กิจกรรม ๕ ส ฯลฯ
๔.๔.๒ กำรเข้ำร่วม ...

-๒

-

๔.๔.๒ กำรเข้ำร่วมกิจกรรมสำธำรณะประโยชน์ของกำลังพล รร.นนก.
๔.๔.๓ กำรประเมินกำรมีจิตสำนึกทำงสังคมในกำรให้บริกำรของข้ำรำชกำร รร.นนก.
๕. ระยะเวลำดำเนินกำร
ปีงบประมำณ ๖๕ โดยมีแผนดำเนินงำนดังนี้
แผนดำเนินงำน
กิจกรรม
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๑. กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมเป็นทหำรอำกำศ
(ตัวชี้วัด ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนิน
กิจกรรม)
๑.๑ กำรจัดทำอนุมตั ิแนวทำงกำรอบรม
ชี้แจงหน้ำแถวหลังกำรเคำรพธงชำติ
และกำรเน้นย้ำกำรใช้แพรแถบประกอบ
เครื่องแบบปกติ หรือกำรกวดขันวินยั อื่น ๆ
๑.๒ กำรทบทวนกำรฝึกตำมแบบ
ธรรมเนียมทหำร
๑.๓ กำรสุม่ ตรวจสำรเสพติดกำลังพล
๒. กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมซื่อสัตย์และ
ควำมจงรักภักดี (ตัวชี้วัด ระดับควำมสำเร็จ
ของกำรดำเนินกิจกรรม)
๒.๑ กำรส่งข้ำรำชกำรเข้ำร่วมอบรม
คุณธรรมจริยธรรม และร่วมกิจกรรม
ในวันสำคัญต่ำง ๆ
๒.๒ กำรดำเนินกำรตำมแผนกำรทำกิจกรรม
กำรส่งเสริมคุณธรรม ควำมโปร่งใส
ในกำรปฏิบัตริ ำชกำรและกำรป้องกัน
กำรทุจริต ทอ. หน่วย รร.นนก.ประจำปี
งบประมำณ ๖๕
๓. กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมรับผิดชอบ
(ตัวชี้วัด ระดับควำมสำเร็จของกำรดำเนิน
กิจกรรม)
๓.๑ กำรส่งข้ำรำชกำรเข้ำร่วม
กำรอบรมต่ำง ๆ
๓.๒ กำรให้ควำมรูเ้ กี่ยวกับนิรภัย
ภำคพื้นเป็นประจำ

กิจกรรม ...

-๓

กิจกรรม

-
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๔. กิจกรรมกำรปฏิบัติกำรมีจิตสำนึก
ทำงสังคมในกำรให้บริกำร (ตัวชี้วัด ระดับ
ควำมสำเร็จของกำรดำเนินกิจกรรม)
๔.๑ กิจกรรมพัฒนำหน่วย, กิจกรรม ๕ ส
ฯลฯ
๔.๒ กำรเข้ำร่วมกิจกรรมสำธำรณะ
ประโยชน์ของกำลังพล รร.นนก.
๔.๓ กำรประเมินกำรมีจิตสำนึก
ทำงสังคมในกำรให้บริกำรของข้ำรำชกำร
รร.นนก.

๖. ผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ
กำลังพล รร.นนก.
๗. งบประมำณกำรดำเนินกำร
ไม่มี
๘. หน่วยรับผิดชอบโครงกำร
คณอก.วัฒนธรรมองค์กร ของ รร.นนก.
๙. กำรประเมินโครงกำร
ประเมินผลสำเร็จแต่ละกิจกรรมตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
๑๐. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
กำลังพล รร.นนก.ได้รับกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรของ ทอ.มีพฤติกรรมกำรปฏิบัติได้ตำมค่ำนิยมหลักของ
ทอ.และมีจิตสำนึกทำงสังคมในกำรให้บริกำร รวมถึงกำรไม่พบผู้กระทำควำมผิดใหม่เพิ่มขึ้น

(ลงชื่อ) น.อ.

ผู้เสนอโครงกำร

(อภิชำติ ธิพิมพำ)
หก.กกพ.บก.รร.นนก.
อนุกรรมกำรและเลขำนุกำร คณอก.วัฒนธรรมองค์กร
ม.ค.๖๕
(ลงชื พล.อ.ต.
ผู้อนุมัติโครงกำร
(ณรงค์ศักดิ์ พิชิตชโลธร)
รอง ผบ.รร.นนก.(สำยงำนบริหำร)
ประธำนอนุกรรมกำร คณอก.วัฒนธรรมองค์กรของ รร.นนก.
ม.ค.๖๕

