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ประกาศเจตนารมณ์ 
 

  โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชเป็นหน่วยงานในกองทัพอากาศ มีวิสัยทัศน์  
“สถาบันหลักที่ผลิตนายทหารอาชีพที่มีภาวะผู้น าและแหล่งองค์ความรู้ด้านการบิน รวมถึงเทคโนโลยีป้องกันประเทศ” 
ดังนั้น การบรรลุวิสัยทัศน์กองทัพอากาศและการธ ารงอยู่ของกองทัพอากาศอย่างมีศั กยภาพอย่างยั่งยืน
ภายใต้พลวัตของการเปลีย่นแปลงดังกล่าวและข้อจ ากัดต่าง ๆ อันได้แก่ อาวุธยุทโธปกรณ์ งบประมาณ และก าลังพล
หลายรุ่นวัย (Generation) เป็นต้น จ าเป็นต้องอาศัยพลังอ านาจของก าลังพลกองทัพอากาศที่เป็นปึกแผ่นในความเสียสละ
ทุ่มเทแรงกายแรงใจและใช้ความรู้ความสามารถของก าลังพลกองทัพอากาศอย่างเต็มศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจ 
ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการท างานด้วยการพัฒนาตนเอง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และการสร้างสรรค์
นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานและกองทัพอากาศ 

  การด าเนินการให้ได้ตามเป้าหมายความต้องการดังกล่าวข้างต้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้นั้น 
จ าเป็นที่ก าลังพลหน่วยต้องมีวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงานเข้มแข็ง เพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและเป็นศูนย์รวมใจ 
ของก าลังพลในการมุ่งมั่นปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่นโดยอาศัยค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ 
และการด าเนินการอย่างเป็นระบบในหน่วยงาน โดยอาศัยจิตส านึกทางสังคมในการให้บริการ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญ
ของการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรหน่วยงานเข้มแข็ง 

  โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชจึงต้องมีการทบทวนและวางแผนด าเนินการ
ในเรื่องดังกล่าว ได้แก่ ค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ และจิตส านึกทางสังคมในการให้บริการ โดยด าเนินการ
อย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิเป็นรูปธรรม บรรลุตามที่ประกาศเจตนารมณ์ไว้ 

 
 

 (ลงช่ือ) พลอากาศโท ณรงค์  อินทชาติ 
(ณรงค์  อินทชาติ) 

 ผู้บญัชาการโรงเรยีนนายเรืออากาศนวมนิทกษัตริยาธิราช 
๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
            
ประกาศเจตนารมณ ์
 

หัวข้อ หน้า 

   ๑.  ข้อมูลโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ๑ 

        ๑.๑  วิสัยทัศน์โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตรยิาธิราช ๑ 
        ๑.๒  ภารกิจโรงเรียนนายเรอือากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ๑ 
        ๑.๓  โครงสร้างโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตรยิาธิราช ๑ 

   ๒.   ข้อมลูส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง 
        ๒.๑  นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ปี ๒๕๖๔ 
        ๒.๒  ความหมายของวัฒนธรรมองค์กรกองทัพอากาศ 
        ๒.๓  ค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ 
        ๒.๔  จิตส านึกทางสังคมในการให้บริการ 

๒ 
๒ 
๒ 
๒ 
๖ 

   ๓.  แผนการเสริมสรา้งวัฒนธรรมองค์กรของ 
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 

         (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) (ฉบับปรบัปรุง) 

๘ 

ภาคผนวก  
     -  ค าสั่งคณะกรรมการ/คณะท างานที่เกี่ยวข้อง  
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๑.  ข้อมูลโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
     ๑.๑  วิสัยทัศน์โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
            “สถาบันหลักที่ผลิตนายทหารอาชีพที่มีภาวะผู้น าและแหล่งองค์ความรู้ด้านการบิน รวมถึงเทคโนโลยี
ป้องกันประเทศ” 
     ๑.๒  ภารกิจโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
        หน้าที่วางแผนการปฏิบัติการ อ านวยการ ประสานงาน ก ากับการและด าเนินการเกี่ยวกับการศึกษา  
การฝึกอบรม และประเมินผลแก่นักเรียนนายเรืออากาศ รวมทั้งการผลิตบุคลากรด้านการบิน  มีผู้บัญชาการ
โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 
 ๑.๓  โครงสร้างโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒.  ข้อมูล… 
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๒.  ข้อมูลส าคัญท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๒.๑ นโยบายผูบ้ัญชาการทหารอากาศ ปี ๒๕๖๔ 
   กองทัพอากาศมีหน้าที่เตรียมก าลังกองทัพอากาศ ป้องกันราชอาณาจักรและด าเนินการเกี่ยวกับ 
การใช้ก าลังกองทัพอากาศตามอ านาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม มีผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นผู้บังคับบัญชา
รับผิดชอบ เพื่อให้สามารถบริหารราชการกองทัพอากาศภายใต้กรอบภารกิจตามกฎหมาย และสอดคล้อง  
ตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) นโยบายและแผนระดับชาติระดับกลาโหม และระดับกองทัพไทย 
กองทัพอากาศ จึงได้ก าหนด นโยบายการปฏิบัติราชการ เพื่อระบุให้หน่วยมีแผนงานและเป้าหมายที่ชัดเจน รวมถึง
สามารถติดตามและประเมินผล การปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้ 
   นโยบายการปฏิบัติราชการ ข้อ ๒ ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีให้แก่ก าลังพลของกองทัพอากาศ  
เพื่อเสริมสร้างระเบียบ วินัย และจิตส านึกในการเป็นทหารอาชีพ การยึดมั่นในสถาบันหลัก ความรักและความภูมิใจ 
ในชาติ อีกทั้งการส่งเสริม ให้มีจิตใจเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน สอดคล้องตามหลัก  
“จิตอาสา” 
   นโยบายเร่งด่วน ข้อ ๔ สร้างความเข้าใจถึงความแตกต่างกันของคนแต่ละช่วงวัย เพื่อให้ก าลังพลกองทัพอากาศ
ทุกช่วงวัย สามารถปฏิบัติงานเป็นทมีให้บรรลผุลส าเร็จโดยการใช้จุดแข็งของแต่ละช่วงวัย การยอมรับความแตกต่าง
อย่างมีเหตุผล และการให้เกียรติซึ่งกันและกันตามแบบธรรมเนียมทหาร 
 ๒.๒ ความหมายของวัฒนธรรมองค์กรกองทัพอากาศ 
  วัฒนธรรมองค์กรกองทัพอากาศ หมายถึง แบบแผนของพฤติกรรมการปฏิบัติของคนในองค์กร  
ธรรมเนียมปฏิบัติภายในองค์กร การยินยอมพร้อมใจปฏิบัติทั่วทุกคนโดยไม่ต้องใช้การบังคับ  
  วัฒนธรรมองค์กรเป็นวิถีชีวิตที่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นนิสยั ความเคยชิน 
และกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีประพฤติปฏิบัติ ความเช่ือ ค่านิยม วัฒนธรรมท าให้คนรวมตัวเป็นสังคม
อยู่ร่วมกันอย่างมีระเบียบ จะท าให้การด าเนินงานขององค์กรก้าวหน้าได้รับความเช่ือถือจากสังคม ดังนั้นองค์กร  
จึงจ าเป็นที่ต้องน าจริยธรรมมาใช้ในการบริหารและแก้ไขปัญหาองค์กรอย่างถูกวิธีเพื่อให้ได้รับความเช่ือถือ 
ภาพพจน์ที่ดีน ามาซึ่งช่ือเสียง เกียรติยศและความก้าวหน้าในระยะยาวขององค์กร 
 ๒.๓ ค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ 
  ค่านิยมหลักของกองทัพอากาศแต่เดิมไม่ได้ถูกก าหนดไว้อย่างเป็นทางการ ยังไม่มีการประกาศใช้  
ที่ผ่านการอนุมัติจากผู้บญัชาการทหารอากาศ แต่มีการใช้ในบางกลุ่มที่ไม่ระบุที่มาของค่านิยมเหลา่น้ัน อาทิ ซื่อสตัย์ 
กล้าหาญ ความรู้ดี แต่ยังไม่เป็นที่ยอมรับ ท าให้ไม่เกิดการน าไปสู่การปฏิบัติให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรได้  
  ต่อมาในปี ๒๕๔๙ กรมก าลังพลทหารอากาศได้เริ่มศึกษาข้อมูลเพื่อการจัดท าค่านิยมหลักของกองทพัอากาศ 
โดยมีการด าเนินการอย่างเป็นระบบมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ เริ่มจากการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนด าเนินการ  
การวางแผนด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ได้แก่ การสัมภาษณ์ผู้บังคับบัญชาระดับสูง ปี ๒๕๔๙ 
ได้แก่ พลอากาศเอกชลิต  พุกผาสุก เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศในสมัยนั้น พลอากาศเอก  ณพฤษภ์ มัณฑะจิตร 
อดีตผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศ พลอากาศเอก สุก าพล สุวรรณทัต อดีตเสนาธิการทหารอากาศ พลอากาศโท
หม่อมหลวง สุปรีชา กมลาศน์ อดีตผู้บัญชาการโรงเรยีนนายเรืออากาศ และการสัมมนานักศึกษาวิทยาลยัการทัพอากาศ  
 

การสมัมนา… 
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การสัมมนานายทหารนักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารอากาศ ใช้เวลาด าเนินการประมาณ ๒ ปี แต่ไม่ได้ด าเนินการ
ต่อเนื่องจนกระทั่งปลายปี ๒๕๕๓ พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์ อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศได้ด าริให้มีการจัดท า 
ค่านิยมหลักของกองทัพอากาศให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ท าให้ทีมงานน าข้อมูลที่เคยศึกษาไว้มาพิจารณาอีกครั้ง  
และน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปประเด็นในการพิจารณาจัดท าค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ และได้หัวข้อ
เพื่อการน ามาท าประชาพิจารณ์ที่เปิดโอกาสให้ก าลังพลทหารอากาศทุกคนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น โดยส่งผ่าน
อีเมล์กองทัพอากาศ แล้วสรุปผลก่อนน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ จึงได้ร่างบทสรุป
น าเรียนผู้บัญชาการทหารอากาศ พื่อพิจารณา ใช้เวลาด าเนินการรวมทั้งสิ้นประมาณ ๑ ปี จนได้รับอนุมัติ
จาก พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เมื่อปี ๒๕๕๔ ให้ใช้ AIR เป็นค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ
สืบมา 
  ค่านิยมหลักของกองทัพอากาศเป็นเครื่องมือส าคัญประการหนึ่งในการถ่ายทอดเจตนารมณ์ของกองทัพอากาศ 
เป็นศูนย์รวมใจเป็นพันธะสัญญาให้ก าลังพลทหารอากาศยึดมั่นปฏ ิบัติตาม โดยเฉพาะผู้ที่เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจ า 
พนักงานราชการ ผู้ที่มาปฏิบัติงานในกองทัพอากาศ ผู้ที่เริ่มเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในปัจจุบันทุกระดับช้ัน 
ข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการต่อไป ผู้มาติดต่อ ผู้มารับบริการ ประชาชนทั่วไปได้รับรู้เข้าใจ และเช่ือมั่น
ได้ว่าก าลังพลทหารอากาศ จะยึดมั่นประพฤติปฏิบัติตามค่านิยมหลักของกองทัพอากาศจนเกิดความเคยชินและฝังลึก
ในจิตใจการปฏิบัติของก าลังพลจนเป็นปกติวิสัยในความเป็นทหารอากาศ ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี 
ความรับผิดชอบ โดยถือปฏิบัติกันอย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่นจนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรกองทัพอากาศ
ที่ยังคงอยู่และด าเนินการอย่างต่อเนื่อง จนเป็นภาพลักษณ์ของทหารอากาศ อันยังผลให้เกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติ
ของทหารอากาศไทยทกุคนตลอดไป 
  กองทัพอากาศประกาศใช้ค่านิยมหลกัของกองทัพอากาศ (Royal Thai Air Force Core Values : RTAF 
Core Values) เมื่อ ๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ โดยใช้สัญลักษณ์ย่อว่า AIR  
  A : Airmanship ความเป็นทหารอากาศ 
  การแสดงออกถึงความเป็นทหารอากาศที่มีระเบียบวินัย รู้หลักการ ข้ันตอน และมีทักษะในการปฏิบัติงาน  
มีความเช่ียวชาญในงานที่รับผิดชอบอย่างมืออาชีพ มีความตระหนักรู้ในตนเอง สามารถตัดสินใจไดอ้ย่างเหมาะสม
ภายใต้ความเสี่ยงในทุกสถานการณ์และสามารถท างานเป็นทีมเพื่อผลสมัฤทธ์ิของงาน เพื่อแสดงความชัดเจนในการประพฤติ
ปฏิบัติในความเป็นทหารอากาศ จึงมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
  ๑. ความมีระเบียบวินัย (Discipline) หมายถึง เป็นผู้รู้กฎระเบียบปฏิบัติธรรมเนียมปฏิบัติและด ารงไว้
ซึ่งการมีระเบียบวินัยในทางปฏิบัติ คือ รู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดและเลือกท าในสิ่งที่ถูกต้อง สามารถควบคุมพฤติกรรม
ของตนเองให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมทหารได้อย่างเคร่งครัด มีความมุ่งมั่นและสามารถปฏิบัติ
ด้วยความปลอดภัย 

  ๒. การมีทักษะในการปฏิบัติงาน (Skill) หมายถึง เป็นผู้มีทักษะในการปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ที่ก าหนดหรือสูงกว่า ซึ่งมีล าดับของทักษะบางประการ ได้แก่ สามารถลอกเลียนแบบ (Imitation) สามารถจัดการ 
(Manipulation) สามารถท าได้ถูกต้องแม่นย า (Precision) สามารถผสมผสาน (Articulation) สามารถปฏิบัติได้
อย่างเช่ียวชาญ (Naturalization) ด้วยการเรียนรู้และฝกึฝนปฏิบัติจากประสบการณ์ในการท างานจนท าให้สามารถ 
 

ปฏิบัติงาน... 
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ปฏิบัติงานนั้นได้เป็นอัตโนมัติ รวมทั้ง สามารถสื่อสารถ่ายทอดทักษะหรือความสามารถเหล่านั้นให้ผู้อื่นเข้าใจได้
อย่างถูกต้อง 

  ๓. ความเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ (Proficiency)  หมายถึง เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในงาน  
ที่รับผิดชอบแบบมืออาชีพ สามารถท าทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุด โดยต้องมีการพัฒนาและฝึกฝนตนเอง
อย่างต่อเนื่องและเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ เพื่อให้เกิดผลงานที่ดีกว่าเดิมในครั้งต่อ ๆ ไป   
ซึ่งความสามารถในลักษณะนี้จ าเป็นต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
   ๓.๑ การรู้หลักการ/รู้ในเนื้องาน (Knowledge) มีความรอบรู้ในเนื้องานที่ต้องปฏิบัติจากการศึกษา
เรียนรู้และหาความรู้เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรู้ถึงคุณค่าของงานตนเองที่ส่งผลต่อหน่วยงานหรือองค์กร 

   ๓.๒ การรู้ข้ันตอนการปฏิบัติงาน (Aircraft) มีความรู้ในมาตรฐานงานและรู้ข้ันตอนปฏิบัติของงานนั้น
ว่าต้องท าอะไร อย่างไร ที่ไหน เมื่อไร และสามารถเลือกใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมในการปฏิบัติเพื่อผลสัมฤทธ์ิได้ 
  ๔. การตระหนักรู้ในตนเอง (Self-Awareness)  หมายถึง การส านึกรู้ตัวตนและสถานะของตนเอง  
คือ รู้ว่าตนเองเป็นใคร มีอาชีพการงานอะไร มีหน้าที่ต้องท าอะไร  และควรแสดงบทบาทที่เป็นจริงอย่างไร 
ให้เหมาะสมในการครองตนและยังคงไว้ซึ่งหลักการของตนเอง ทั้งนี้ต้องมีความเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยไม่ก้าวล่วง
ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่มีระดับช้ันยศสูงกว่า รวมทั้งผู้ที่มีอาวุโสสูงกว่า 

  ๕. ความสามารถในการตัดสินใจ (Judgment) หมายถึง กระบวนการที่น าไปสู่การตัดสินใจจากการรับรู้
รับทราบข้อมูลพื้นฐานและศึกษาข้อมูลเชิงลึกตามความเหมาะสม ซึ่งต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นด้วยหลักเหตผุล 
มีใจเป็นกลาง และประเมินข้อมูลภายใต้สถานการณ์นั้น รวมทั้งหาหนทางปฏิบัติจากการเลือกหนทางที่เหมาะสม
คุ้มค่าในทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลและประโยชน์สูงสุด 

  ๖. การตระหนักรูใ้นสถานการณ์ (Situational Awareness) หมายถึง การระลึกรู้ถึงสภาวการณ์ขององค์กร
หรือหน่วยงานตนเอง ว่าต้องเผชิญหน้าอยู่กับอะไรทั้งปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กรและปัจจัยแวดล้อมภายนอก   
เช่น ผู้รับบริการทั้งที่เป็นข้าราชการทหาร พลเรือน ประชาชน รวมถึง ภาวะเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง 
ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการปฏิบัติภารกิจ คือ รู้ว่าตนอยู่ที่ไหน ภายใต้
สถานการณ์อย่างไรและรู้ว่าองค์กรหรือหน่วยงานอยู่ในสภาวการณ์เช่นไร 

  ๗. การท างานเป็นทีม (Teamwork) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติและติดต่อประสาน เพื่อให้งาน
สัมฤทธ์ิผลได้ด้วยความร่วมมือในการปฏิบัติตั้งแต่ ๒ คนข้ึนไป ซึ่งจะมีรูปแบบที่เป็นการท างาน ทุกช่วงวัย เพศ  
ทั้งในกลุ่มงานเดียวกัน ต่างกลุ่มงาน ต่างหน่วยงาน หรือ ระหว่างหน่วยงานและอาจรวมถึงการปฏิบัติงานร่วมกัน
กับบุคลากรจากภายนอกทั้งที่เป็นบุคลากรของภาครัฐและเอกชนเพื่อให้การปฏิบัติส าเร็จลุล่วงด้วยดี 

  I : Integrity and Allegiance ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี 

  มีความยึดมั่นในระบบเกียรติศักดิ์ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ กล้ากระท า
ในสิ่งที่ถูกต้อง มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อตรง ด ารงไว้ซึ่งความยุติธรรม และ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ พร้อมเปิดใจ
รับความคิดเห็นของผู้อื่น เพื่อแสดงความชัดเจนในการประพฤติปฏิบัติในความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี 
จึงมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
  ๑. ระบบเกียรติศักดิ์ (Honor System) หมายถึง หลักประพฤติพื้นฐาน ซึ่งถือได้ว่าเป็นรากฐาน 
ของการสร้างนักรบในอุดมคติ การหลอมรวมหัวใจของชายชาติทหารหรือผู้ที่ครองยศทหารทั้งชายและหญิง  
 

โดยหัวใจ... 
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โดยหัวใจส าคัญของระบบนี้อยู่ที่ มโนสุจริตหรือการพูดในสิ่งที่ถูกต้องในสถานการณ์ที่เหมาะสม และความรักเกยีรติ
หรือชีวิตของทหารที่ต้องการได้รับเกียรติได้รับการยกย่องยอมรับและการรู้จักให้เกียรติแก่ผู้อื่นก่อน ซึ่งเกียรติยศ 
จะเกิดข้ึนได้จากความเช่ือถือของผู้อื่น (The Bravest is Tenderest the Noblest is Humblest) โดยเกียรติ
ของแต่ละคน ถ้าถักทอรวมเป็นสายใยแห่งความไว้เนื้อเช่ือใจของหมู่คณะแล้วย่อมสามารถขยายเป็นผืนเกราะ
แห่งศรัทธาของประชาชนได้ 
  ๒. ซื่อตรง (Honesty) หมายถึง การปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่บิดเบือนด้วยความไม่เป็นธรรม  
เราจะไม่พูดปดคดโกง หรือขโมย และจะไม่ยอมให้พวกเราคนใดคนหนึ่งกระท าเช่นนั้นเป็นอันขาด ถือได้ว่าเป็นจุดก าเนดิ
ที่ส าคัญของทหารอาชีพซึ่งค าพูดของเรานับเป็นพันธสัญญาที่ต้องกระท าตามนั้นหรือที่เรียกว่าการรักษาค าพูด  
โดยไม่จ าเป็นต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร 

   ๒.๑ ซื่อตรงต่อหน้าที่ มีความตั้งใจกระท ากิจการที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้องเที่ยงธรรม ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อตรง 

   ๒.๒ ซื่อตรงต่อตนเอง มีจิตยึดมั่นในความถูกต้องเป็นที่ตั้ง และตั้งใจปฏิบัติตนให้ได้ตามที่ตนตั้งปณิธานไว้
ด้วยความซื่อตรงเสมอมา 

           ๒.๓ ซื่อตรงต่อคนทั่วไป มีการประพฤติปฏิบัติต่อผู้อื่นหรือคนทั่วไปอย่างซื่อตรง รักษาตนให้เป็นคน
ที่เขาทั้งหลายจะเช่ือถือได้ 
  ๓. ความภักด ี(Royalty) หมายถึง ความเป็นทหารแห่งราชอาณาจักรไทย และในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
อุทิศตนเพื่อปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พร้อมพลีชีพเพื่อชาติและราชบัลลังก์ มีจิตใจเสียสละ เพื่อประโยชน์
ส่วนรวมก่อนประโยชน์ส่วนตน 

  ๔. กล้าหาญ (Courage) หมายถึง กล้ากระท าในสิ่งที่ถูกต้อง ด้วยกระบวนการที่ถูกต้องเป็นธรรม ไม่เกรงกลัว
ต่ออิทธิพลใด ๆ หรือไม่หว่ันไหวต่อค าขู่จากยศอ านาจใด ๆ หากสิ่งที่กระท านั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ควรประพฤติ
ปฏิบัติย่อมจะไม่อายที่ต้องกระท า 

  ๕. คุณธรรม (Moral) หมายถึง เป็นหลักส าคัญของการประพฤติที่รับรู้ได้ว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูก เป็นจิตส านึก 
ของบุคคลที่จะเดินตามหรือกระท าในสิ่งที่ถูกและยอมรับในมาตรฐานของการประพฤติปฏิบัติที่คน/ประชาชน
ทุกคนหรือส่วนใหญ่ยอมรับว่าควรปฏิบัติ 
  ๖. จริยธรรม (Ethic) หมายถึง เป็นข้อก าหนดในการปฏิบัติหรือกฎที่ต้องปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้อง หรือเป็นไปตาม
หลักของคุณธรรม โดยสามารถใช้เป็นหลักปฏิบัติให้เหมาะสมกับวิชาชีพ มาตรฐานการท างานในหน่วยงาน  
หรือองค์กร 

   - จรรยาบรรณวิชาชีพ (Professional Ethic)  เป็นหลักปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพใด ๆ ที่ต้องตระหนักถึง
ความถูกต้อง มีจริยธรรมในการปฏิบัติอยู่เสมอ โดยต้องกระท าการใด ๆ ด้วยความถูกต้องตามหลักมาตรฐาน
วิชาชีพและค านึงถึงผู้รับบริการเป็นส าคัญ 

  ๗. ยุติธรรม (Justice) หมายถึง เป็นการปฏิบัติต่อคนอื่นด้วยความเป็นธรรม ไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด 
โดยต้องพิจารณาตัดสินใจในการกระท านั้นด้วยเหตุผลที่เที่ยงตรงไม่ล าเอียงทั้งในการให้รางวัล การยกย่องช่ืนชม 
หรือในการลงโทษต่อผู้กระท าความผิดด้วยมาตรฐานเดียวกัน 
 

๘.  เปิดใจ ... 
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  ๘. เปิดใจ (Openness) หมายถึง การกระตือรือร้นที่จะรบัฟังข้อมูลข่าวสารภายในหน่วยงานหรือองค์กร 
โดยเฉพาะข้อมูลที่สะท้อนกลับจากทุกทิศทางที่เกี่ยวกับตนเอง หรืองานที่ตนเองรับผิดชอบกระท าอยูเ่พื่อให้มั่นใจได้
ว่าการกระท าของตนเป็นเช่นไรและพร้อมที่พิจารณาหาแนวทางที่จะปรับปรุงพัฒนาให้ดีย่ิงข้ึนรวมทั้ง การเปิดเผย
ไม่กลัวที่จะถูกตรวจสอบในทุกเวลาและสถานที่ ยอมรับในความเท่าเทียมกันของมนุษย์ มนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีของ
ความเป็นคนเท่าเทียมกัน 

  ๙. ความถ่อมตน (Humility) หมายถึง การประมาณตน มีความนอบน้อมต่อผู้ที่มียศสูงกว่า ต่อผู้มีอาวุโส
สูงกว่า และการซึมซับและยึดมั่นในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการตระหนักรู้ว่าทหารอาชีพเป็นภารกิจที่ส าคัญ
อันยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติ 

  R : Responsibility ความรับผิดชอบ 

  ความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์การ สังคมและประเทศชาติ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจสัมฤทธ์ิผล
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เพื่อแสดงความชัดเจนในการประพฤติปฏิบัติ 
ในความรับผิดชอบ จึงมีองค์ประกอบ ดังนี้ 
  ๑. ความรับผิดชอบต่อตนเอง (Personal Responsibility) หมายถึง การรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง
ว่าต้องท าอะไรและอย่างไรในสถานะใด ด้วยความตั้งใจกระท าสิ่งนั้น ๆ  ให้บรรลุผลตามต้องการ รวมทั้งการดูแล
รักษาตนเองให้พร้อมปฏิบัติภารกิจของตนเองในทุกบทบาททุกสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมทั้งชีวิตส่วนตัว 
ครอบครัวหรือการท างาน 
  ๒. ความรับผิดชอบต่อองค์กร (Organizational Responsibility) หมายถึง การรู้บทบาทหน้าที่ว่าต้องกระท า
อะไร และอย่างไรต่อหน่วยงานหรือองค์กร ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและทุ่มเท เพื่อให้ภารกิจหรืองานที่ได้รับมอบหมายนั้น
ส าเร็จในเวลาที่เหมาะสมภายใต้สถานการณ์หรือข้อจ ากัดต่าง ๆ 

   ๒.๑ ความรับผิดชอบต่องาน (Accountability) เป็นความใส่ใจทุ่มเทปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
ให้จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
   ๒.๒ ความรับผิดชอบต่อกระบวนการ (Operational Responsibility) เป็นความใส่ใจ ในรายละเอียด
ของทุกขั้นตอนหรือกระบวนการในการปฏิบัติงานนั้นให้มีความสั้นกระชับและเกิดผลสัมฤทธ์ิ ที่รวดเร็วและประหยัด
คุ้มค่ามากที่สุด 
   ๒.๓ ความรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธ์ิการด าเนินงาน (Result Product & Outcome Responsibility) 
เป็นความใส่ใจให้ความส าคัญกับผลงานหรอืผลสมัฤทธ์ิของงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่มุง่หวังไว้ โดยเกิดความคุ้มค่า
และสร้างมูลค่าเพิ่มของหน่วยงานหรือองค์กรได้ 
  ๓. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) หมายถึง การรู้บทบาทหน้าที่ว่าต้องกระท าอะไร 
และอย่างไรต่อสังคมสิ่งแวดล้อมรอบตัว ด้วยความตั้งใจและยึดมั่นในการประพฤติปฏิบัติอยู่เสมอ รวมถึงการกระท า
ของตนเองต่อบทบาทที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติต่อสังคมด้วย 
  ๔. ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ (National Responsibility ) หมายถึง การรู้บทบาทหน้าที่
ว่าต้องกระท าอะไรและอย่างไรต่อประเทศชาติ ด้วยความเสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจปฏิบัติอย่างไม่ย่อท้อ พร้อมอุทิศตน
เพื่อประเทศชาติได้ทุกขณะจิต 
 

 ๒.๔  จิตส านึก... 
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 ๒.๔ จิตส านึกทางสังคมในการให้บริการ 
  จิตส านึกทางสังคมในการให้บริการ เป็นบัญญัติศัพท์ที่อดีตผู้บัญชาการทหารอากาศได้ก าหนดไว้ โดยหมาย
ให้ก าลังพลกองทัพอากาศมีจิตส านึกในการให้บริการต่อบุคคลอื่นอย่างมีคุณภาพ ทั้งต่อก าลังพลภายในกองทัพอากาศ
และประชาชน โดยมอบนโยบายให้กรมก าลังพลทหารอากาศเป็นผู้รบัผดิชอบด าเนินการซึง่ต่อมาได้มีการขับเคลือ่น
การเสริมสร้างและปลูกฝังจิตส านึกทางสังคมในการให้บริการ เมื่อปี ๒๕๕๙ โดยเน้นการให้บริการที่ดี หรือมีใจบริการ 
(Service Mind) และการมีจิตสาธารณะ (Public Mind) ต่อมาได้มีการน าไปเป็นตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการที่ทุกหน่วยต้องด าเนินการให้สอดคล้องกัน เมื่อปี ๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบัน จึงได้มีการก าหนดนิยาม
ของค าว่า จิตส านึกทางสังคมในการให้บริการ ว่าหมายถึง การให้บริการด้วยความเต็มใจอย่างมีคุณภาพบนพื้นฐาน
ของความถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อให้ผู้รับบริการภายในและภายนอกกองทัพอากาศพึงพอใจ  
หรือเกิดความประทับใจ ด้วยความตระหนักรู้ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบที่จะเกิดข้ึนกับผู้รับบริการ วิชาชีพ 
หน่วยงาน และกองทัพอากาศ จากการกระท าของตนเอง และการอยู่ร่วมกันในหน่วยงานด้วยความเอื้ออาทร
ภายในกองทัพอากาศ ตลอดจนสังคมประเทศชาติ ก าลังพลทหารอากาศต้องรู้ปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติ
ของหน่วยงานและสังคม พร้อมให้ความช่วยเหลือผู้อื่นอย่างถูกต้องเหมาะสมตามก าลังความสามารถที่พึงกระท าได้ 
หากหน่วยด าเนินการได้ตามแผนที่ก าหนด แต่ละหน่วยจะได้รับคะแนนประเมินความส าเร็จของตัวช้ีวัดตามค ารับรอง
การปฏิบัติราชการของหน่วยเพื่อเป็นขวัญก าลังใจ และแสดงให้เห็นถึงคุณภาพก าลังพลของหน่วยนั้น ๆ ในการมีจิตส านึก
ทางสังคมในการให้บรกิาร รวมถึงสะท้อนภาพลกัษณ์ที่ดีต่อก าลงัพลทหารอากาศและกองทัพอากาศไปพร้อม ๆ กัน 
 

๓.  แผนเสริมสร้าง... 
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๓.  แผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ (ฉบับปรับปรุง) 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชมีการก าหนดแผนเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรและด าเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงแผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรโรงเรียนนายเรืออากาศ 
นวมินทกษัตริยาธิราช (พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ที่ได้มีการทบทวนและปรับปรุงแผนให้เหมาะสมมากยิ่งข้ึน 
โดยมุ่งเน้นให้เกิดพฤติกรรมการปฏิบัติตนของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการที่ต้องยึดถือปฏิบัติให้ถูกต้อง
ตรงกันจนกลายเป็นนิสัยความเคยชิน เป็นวิถีปฏิบัติตนในรูปแบบเดียวกันในกองทัพอากาศ จนกลายเป็นวัฒนธรรม
องค์กรกองทัพอากาศ ทั้งนี้ ต้องได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติของทุกคน
ทุกระดับให้เป็นไปตามวัฒนธรรมองค์กรกองทัพอากาศก าหนด 

เป้าหมาย 
 โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชมีวัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง ก าลังพลทุกคน ทุกหน่วยงาน 
มีพฤติกรรมการปฏิบัติได้ตามแผนที่ก าหนด ภายในปี ๖๕  

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ท่ี ๑ ขับเคลื่อนค่านิยมหลักของกองทัพอากาศสู่วัฒนธรรมองค์กร 

 มุ่งเน้นการขับเคลื่อนค่านิยมหลักของกองทัพอากาศในทุกหน่วยงานอย่างเป็นระบบ โดยใช้ AIR 
ในการสร้างความตระหนักรู้ความเข้าใจ การฝึกฝนปฏิบัติตนอย่างจริงจังต่อเนื่อง มีการท างานร่วมกันเป็นทีมทุกช่วงวัย 
เพศ การก ากับดูแลจากผู้บังคับบัญชา การสังเกตการณ์ ติดตามประเมินผล และการให้คุณให้โทษ เพื่อให้การประพฤติ
ปฏิบัติเหล่าน้ันเกิดบ่อยครั้งจนคุ้นชิน โดยเน้นบทบาทผู้น าประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
กลยุทธ์ท่ี ๒ เสริมสร้างจิตส านึกทางสังคมในการให้บริการ 

 มุ่งเน้นการปลูกฝังและส่งเสริมให้ก าลังพลในทุกหน่วยงานมีจิตส านึกทางสังคมในการให้บริการ  
โดยมุ่งเน้นการบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สร้างความพึงพอใจหรือประทับใจในการให้บริการ ยกเว้นงานใด
ขณะการปฏิบัติงานเป็นการรักษากฎระเบียบอย่างเคร่งครัดในการตรวจจับ จับกุม ตรวจสอบ ตรวจตรา ฯลฯ  
ให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งเด็ดขาดไม่ต้องค านึงถึงความพึงพอใจของผู้กระท าความผิด แต่จะสร้างความพึงพอใจ
ให้กับผู้บังคับบัญชา ประชาชนหรือผู้พบเห็นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตรงไปตรงมา นอกจากนี้งานจิตอาสา 
เป็นอีกงานหนึ่งที่ต้องมีต้นแบบเริ่มปฏิบัติ เมื่อเกิดข้ึนผู้น าควรให้การยกย่องเชิดชูผู้กระท าความดี เสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่น
ด้วยความสมัครใจ ด้วยเจตนาดี ทั้งนี้ต้องไม่เสียแก่การงานที่ตนรับผิดชอบ 

ตัวชี้วัดความส าเร็จและค่าเป้าหมาย 
 ๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานในโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช ด าเนินการได้ครบถ้วน
ตามแผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรกองทัพอากาศ ภายในปี ๖๕  (กลยุทธ์ที่ ๑ และกลยุทธ์ที่ ๒) 
 ๒. ร้อยละ ๙๕ ของก าลังพลในหน่วยมีพฤติกรรมการปฏิบัติได้ตามค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ ภายในปี ๖๕ 
(กลยุทธ์ที่ ๑) 

๓. ร้อยละ ๙๐ ของก าลังพลในหน่วยมีจิตส านึกทางสังคมในการให้บริการ ภายในปี ๖๕ (กลยุทธ์ที่ ๒) 
 ๔. ร้อยละ ๘๐ ของก าลังพลในหน่วยกระท าผิดวินัยลดลง และไม่พบผู้กระท าความผิดใหม่เพิ่มข้ึนในแต่ละปี 
โดยให้ส าเร็จตามตัวช้ีวัดความส าเร็จและค่าเป้าหมายภายในปี ๖๕ (กลยุทธ์ที่ ๑) 

กลยุทธ์ที่ ๑ ... 



กลยุทธ์ท่ี ๑  ขับเคลื่อนค่านิยมหลักของกองทัพอากาศสู่วัฒนธรรมองค์กร 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายแตล่ะปี การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ

(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
งบ

ประมาณ หน่วยปฏิบัติ
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

๑. หน่วยงาน 
ในโรงเรียน 
นายเรืออากาศ 
นวมินทกษัตริยา 
ธิราช ด าเนินการ
ได้ครบถ้วน 
ตามแผน  
การเสรมิสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
กองทัพอากาศ 

ร้อยละของ
หน่วยงาน 
ในโรงเรียน
นายเรอือากาศ 
นวมินท  
กษัตริยาธิราช 
ด าเนินการ 
ได้ครบถ้วน
ตามแผน  
การเสรมิสร้าง
วัฒนธรรม
องค์กร
กองทัพอากาศ 

- ๙๐ ๑๐๐ ๑. การด าเนินการระดับนโยบาย - ทุกหน่วย 
ในโรงเรียน 

นายเรอือากาศ 
นวมินท 

กษัตริยาธิราช 

    ๑.๑  ผู้บังคับบญัชาหน่วยรับทราบแผนการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
    ๑.๒  หน่วยก าหนดผู้รับผิดชอบและแต่งตัง้คณะกรรมการ
หรือคณะท างานหรือคณะเจ้าหน้าที่ด าเนินการในเรื่องดงักลา่ว 
    ๑.๓  ผู้รับผิดชอบตามข้อ ๑.๒ จัดท าแผนเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรของหน่วยให้สอดรับกับของกองทัพอากาศ 
โดยมีการทบทวนทกุปเีพื่อปรบัแผนใหเ้หมาะสมตามสถานการณ์ 
    ๑.๔  หน่วยถ่ายทอดแผนการเสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กองทัพอากาศให้กบัผูบ้ังคับบัญชาทกุระดบัช้ันรับทราบเพื่อให้
เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน
    ๑.๕  ทุกหน่วยข้ึนตรงของหน่วยร่วมด าเนินการตามแผน
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรกองทัพอากาศตามแนวทางของหน่วย 
    ๑.๖  ผู้บังคับบญัชาหน่วยให้การสนบัสนุนการด าเนินการ 
และให้ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติของหน่วย  
    ๑.๗  ผู้บังคับบัญชาหน่วยตดิตาม/รบัทราบผลการด าเนนิการ
ของหน่วย และส่งผลด าเนินการตามเวลาทีก่ าหนด 

-๙ -



กลยุทธ์ท่ี ๑  ขับเคลื่อนค่านิยมหลักของกองทัพอากาศสู่วัฒนธรรมองค์กร (ต่อ) 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายแตล่ะปี การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ

(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
งบ

ประมาณ หน่วยปฏิบัติ
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

๑. หน่วยงาน 
ในโรงเรียน 
นายเรืออากาศ 
นวมินทกษัตริยา 
ธิราช ด าเนินการ
ได้ครบถ้วน 
ตามแผน  
การเสรมิสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
กองทัพอากาศ 

ร้อยละของ
หน่วยงานใน
โรงเรียน 
นายเรอือากาศ 
นวมินท 
กษัตริยาธิราช
ด าเนินการได้
ครบถ้วน 
ตามแผน 
การเสรมิสร้าง
วัฒนธรรม
องค์กร
กองทัพอากาศ 

- ๙๐ ๑๐๐ ๒. การด าเนินการระดับปฏิบัติการ (ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ) xx,xxx ทุกหน่วย 
ในโรงเรียน 

นายเรอือากาศ 
นวมินท 

กษัตริยาธิราช

    ๒.๑  ถ่ายทอดแผนเสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กรของหน่วย
ให้ก าลงัพลทุกคนในหน่วยได้รบัรู้และสร้างความเข้าใจเป้าหมาย 
ความต้องการของหน่วยและให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบติั 
    ๒.๒  จัดท าช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในทุกรูปแบบ 
อาทิ เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ ไลน์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ 
ของหน่วย พูดหน้าแถว 
    ๒.๓  ผู้รับผิดชอบงานวัฒนธรรมเขียนรายงานสรปุผล 
การด าเนินการของหน่วยให้ ผบ.รร.นนก.ทราบ พรอ้มหลักฐาน 
และสง่ผ่าน Google Drive วัฒนธรรมองค์กรของหน่วย 
ตามเวลาทีก่ าหนด 

-๑๐ -



กลยุทธ์ท่ี ๑  ขับเคลื่อนค่านิยมหลักของกองทัพอากาศสู่วัฒนธรรมองค์กร (ต่อ) 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายแตล่ะปี การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ

(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
งบ 

ประมาณ หน่วยปฏิบัติ
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

๒. ก าลังพล      
ในหน่วยงาน     
มีพฤติกรรม
ปฏิบัติได้ตาม
ค่านิยมหลกัของ
กองทพัอากาศ
อย่างสม่ าเสมอ
ต่อเนื่อง 

ร้อยละของ
คะแนน
ประเมิน
พฤติกรรม 
การปฏิบัติตาม
ค่านิยมหลัก 
ของกองทพัอากาศ
ของก าลังพล
หน่วย 

๗๐ ๙๐ ๙๕ ๑. การด าเนินการระดับนโยบาย - ทุกหน่วย 
ในโรงเรียน 

นายเรอือากาศ 
นวมินท 

กษัตริยาธิราช

    ๑.๑  ผู้บังคับบัญชาหน่วยสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติตามค่านิยม
หลักของกองทัพอากาศ 
    ๑.๒  จัดอบรม ปลูกฝังเสริมสร้างให้ปฏิบัติตามค่านิยมหลัก 
ของกองทัพอากาศ โดยจัดโครงการ/กจิกรรม การปฏิบัติในหน่วย
ข้ึนตรงกองทัพอากาศ เช่น การช้ีแจงหน้าแถวหลังเคารพธงชาติ 
การจัดอบรมภายในหน่วย 

 ๑.๓  รายงานผลการปฏิบัติให้ คณะอนุกรรมการฯ ทราบ 
    ๑.๔  ส่งเสรมิการท างานเป็นทมี โดยจัดให้มีการท างานเป็นทมี
ร่วมกันทุกช่วงวัย เพศ ทั้งในกลุ่มงานเดียวกัน ต่างกลุ่มงาน  
ต่างหน่วยงาน หรือ ระหว่างหน่วยงานและอาจรวมถึง 
การปฏิบัตงิานร่วมกันกับบุคลากรจากภายนอกทั้งที่เป็นบุคลากร
ของภาครัฐและเอกชนเพือ่ให้การปฏิบัตสิ าเร็จลลุ่วงด้วยดี 

-๑๑ -



กลยุทธ์ท่ี ๑  ขับเคลื่อนค่านิยมหลักของกองทัพอากาศสู่วัฒนธรรมองค์กร (ต่อ) 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายแตล่ะปี การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ

(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
งบ 

ประมาณ 
หน่วยปฏิบัติ

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๒. ก าลังพล      
ในหน่วยงาน     
มีพฤติกรรม
ปฏิบัติได้ตาม
ค่านิยมหลกัของ
กองทพัอากาศ
อย่างสม่ าเสมอ
ต่อเนื่อง 

ร้อยละของ
คะแนน
ประเมิน
พฤติกรรม 
การปฏิบัติตาม
ค่านิยมหลัก 
ของกองทพัอากาศ
ของก าลังพล
หน่วย 

๗๐ ๙๐ ๙๕ ๒. การด าเนินการระดับปฏิบัติการ (ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ) xx,xxx ทุกหน่วย 
ในโรงเรียน 

นายเรอือากาศ 
นวมินท 

กษัตริยาธิราช

    ๒.๑  สร้างการรบัรู้และความเข้าใจให้กบัก าลงัพลอย่างต่อเนื่อง
ด้วยการฝึกอบรม ย้ าเตือน สื่อสารตอ่เนื่อง  อาทิ สื่อสาร
รายละเอียดค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ ความจงรักภักด ี
ความรักความสามัคคีในหน่วย โดยใหห้น่วยย้ าเตือนทุกวันหรือ
อย่างน้อยสปัดาหล์ะครัง้ ตามแต่ หัวหน้าหน่วยพจิารณาตาม
ความเหมาะสม 
    ๒.๒  ฝึกวินัยทหารตามแบบธรรมเนียมปฏิบัติ อาทิ การตรวจเครื่อง
แต่งกาย ทรงผม การท าความเคารพ การฝกึบุคคลท่ามือเปลา่ 
อย่างสม่ าเสมออย่างน้อยทุกสัปดาห์ และให้ ร้อย.ทสห.รร.นนก.
กวดขันวินัยอย่างต่อเนือ่ง 
    ๒.๓  ทุกหน่วยข้ึนตรงของหน่วยร่วมมือด าเนินการอย่างเคร่งครัด
เพื่อใหเ้ป็นมาตรฐานเดียวกัน และรายงานผลการปฏิบัติให้
ผู้รบัผิดชอบของหน่วยทราบ พรอ้มหลักฐาน
    ๒.๔  ผู้รับผิดชอบงานวัฒนธรรมของหน่วยติดตามประเมนิผล
การด าเนินการ และให้ผูบ้งัคับบญัชาระดบันาวาอากาศโทข้ึนไป
ถึงหัวหน้าหน่วยร่วมประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติของก าลังพล
ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามแบบฟอร์มของ Google Form
ที่ก าหนด (ค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ) โดยการสังเกต
พฤติกรรมการปฏิบัติตนและรวบรวมหลักฐานการด าเนินการ
ส่งผ่าน Google Drive วัฒนธรรมองค์กรของหน่วยตามเวลาที่ก าหนด  

๒.๕  ก าลงัพลทุกคนในหน่วย ทุกระดับช้ันให้ความร่วมมอื
ในการปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของกองทพัอากาศอยู่เป็นนิจ
ให้เกิดความเคยชินจนกลายเป็นนิสัย 

-๑๒ -



กลยุทธ์ท่ี ๑  ขับเคลื่อนค่านิยมหลักของกองทัพอากาศสู่วัฒนธรรมองค์กร (ต่อ) 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายแตล่ะปี การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 

(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม) 
งบ 

ประมาณ หน่วยปฏิบัติ 
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 

๓. ก าลังพล 
ในหน่วยกระท าผดิ
วินัยลดลง  
และไม่พบ
ผู้กระท าความผิด
ใหมเ่พิ่มข้ึนในแต่
ละปี  

ร้อยละของ
ก าลังพล 
ในหน่วย
กระท าผิดวินัย
ลดลงเมื่อเทียบ
กับปทีี่ผา่นมา 

- ๗๐ ๘๐ ๑. การด าเนินการระดับนโยบาย - ทุกหน่วย 
ในโรงเรียน 

นายเรอือากาศ 
นวมินท 

กษัตริยาธิราช 

    ๑.๑  หน่วยประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนในการเป็นหน่วย 
ที่มีการปฏิบัติตามระเบียบ วินัยกองทัพอากาศ 
    ๑.๒  ผู้บังคับบญัชาหน่วยทุกระดับปฏิบัติตนเป็นแบบอยา่ง 
ที่ดีให้กับข้าราชการ ลกูจ้าง พนกังานราชการ 
    ๑.๓  ผู้บังคับบญัชาหน่วยติดตาม/รบัทราบผลการด าเนนิการ
ของหน่วย และส่งผลด าเนินการตามเวลาทีก่ าหนด 
    ๑.๔  หน่วยสร้างขวัญก าลังใจ/ยกย่องชมเชย ตามความ
เหมาะสม 
    ๑.๕  หน่วยรวบรวมการกระท าผิดวินัยทหารในปี ๖๓ 
และปี ๖๔ 

ร้อยละของ 
การไม่พบ
ผู้กระท า
ความผิดใหม่
เพิ่มข้ึน 
ในแต่ละป ี
ของแต่ละหน่วย 

- ๙๕ ๙๙ 

-๑๓ -



กลยุทธ์ท่ี ๑  ขับเคลื่อนค่านิยมหลักของกองทัพอากาศสู่วัฒนธรรมองค์กร (ต่อ) 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายแตล่ะปี การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ 

(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม) 
งบ 

ประมาณ 
หน่วยปฏิบัติ 

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ 
๓. ก าลังพล 
ในหน่วยกระท าผดิ
วินัยลดลง  
และไม่พบผู้กระท า
ความผดิใหม่
เพิ่มข้ึนในแต่ละปี  

ร้อยละของ
ก าลังพล 
ในหน่วย
กระท าผิดวินัย
ลดลงเมื่อเทียบ
กับปทีี่ผา่นมา 

- ๗๐ ๘๐ ๒. การด าเนินการระดับปฏิบัติการ (ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ) - ทุกหน่วย 
ในโรงเรียน 

นายเรอือากาศ 
นวมินท 

กษัตริยาธิราช 

    ๒.๑  ทุกหน่วยข้ึนตรงของหน่วยร่วมมอืด าเนินการตามระเบยีบ
วินัยอย่างเคร่งครัด
    ๒.๒  ก าลังพลทกุคนในหน่วย ทุกระดบัช้ันให้ความร่วมมอื   
ในการปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยจนเกิดความเคยชินกลายเป็นนสิัย
    ๒.๓  เปรียบเทียบการกระท าผิดวินัยทหารปี ๖๓ กับปี ๖๔ 
ของหน่วย ร้อยละของ 

การไม่พบ
ผู้กระท า
ความผิดใหม่
เพิ่มข้ึน 
ในแต่ละป ี
ของแต่ละหน่วย 

- ๙๕ ๙๙ 

-๑๔ -



กลยุทธ์ท่ี ๒  เสริมสรา้งจิตส านึกทางสังคมในการให้บริการ 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายแตล่ะปี การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ

(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
งบ

ประมาณ หน่วยปฏิบัติ
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

๑. หน่วยงาน 
ในโรงเรียน 
นายเรืออากาศ 
นวมินทกษัตริยา 
ธิราช ด าเนินการ
ได้ครบถ้วน 
ตามแผน  
การเสรมิสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
กองทัพอากาศ 

ร้อยละของ
หน่วยงานใน 
โรงเรียน 
นายเรืออากาศ 
นวมินทกษัตริยา 
ธิราช
ด าเนินการได้
ครบถ้วน 
ตามแผน       
การเสรมิสร้าง
วัฒนธรรม
องค์กร
กองทัพอากาศ 

- ๙๐ ๑๐๐ ๑. การด าเนินการระดับนโยบาย - ทุกหน่วย 
ในโรงเรียน 

นายเรอือากาศ 
นวมินท 

กษัตริยาธิราช

    ๑.๑  ผู้บังคับบญัชาหน่วยรับทราบแผนการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
    ๑.๒  หน่วยก าหนดผู้รับผิดชอบและแต่งตัง้คณะกรรมการ
หรือคณะท างานหรือคณะเจ้าหน้าที่ด าเนินการในเรื่องดังกล่าว 
    ๑.๓  ผู้รับผิดชอบตามข้อ ๑.๒ จัดท าแผนเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรของหน่วยให้สอดรับกับของกองทัพอากาศ 
โดยมีการทบทวนทกุปเีพื่อปรบัแผนใหเ้หมาะสมตามสถานการณ์ 
    ๑.๔  หน่วยถ่ายทอดแผนการเสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กองทัพอากาศให้กบัผูบ้ังคับบัญชาทกุระดบัช้ันรับทราบ 
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและสามารถปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน 

    ๑.๕  ทุกหน่วยข้ึนตรงของหน่วยร่วมด าเนินการตามแผน
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรกองทัพอากาศตามแนวทางของหน่วย 
    ๑.๖  ผู้บังคับบญัชาหน่วยให้การสนบัสนุนการด าเนินการ 
และให้ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติของหน่วย  
    ๑.๗  ผู้บังคับบัญชาหน่วยตดิตาม/รบัทราบผลการ
ด าเนินการของหน่วย และสง่ผลด าเนินการตามเวลาที่ก าหนด 

-๑๕ -



กลยุทธ์ท่ี ๒  เสริมสรา้งจิตส านึกทางสังคมในการให้บริการ (ต่อ) 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายแตล่ะปี การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ

(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
งบ 

ประมาณ หน่วยปฏิบัติ
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

๑. หน่วยงาน 
ในโรงเรียน 
นายเรืออากาศ 
นวมินทกษัตริยา 
ธิราช ด าเนินการ
ได้ครบถ้วน 
ตามแผน  
การเสรมิสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร
กองทัพอากาศ 

ร้อยละของ
หน่วยงานใน
โรงเรียน 
นายเรอือากาศ 
นวมินท 
กษัตริยาธิราช
ด าเนินการได้
ครบถ้วน 
ตามแผน 
การเสรมิสร้าง
วัฒนธรรม
องค์กร
กองทัพอากาศ 

- ๙๐ ๑๐๐ ๒. การด าเนินการระดับปฏิบัติการ (ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ) xx,xxx ทุกหน่วย 
ในโรงเรียน 

นายเรอือากาศ 
นวมินท 

กษัตริยาธิราช

    ๒.๑  ถ่ายทอดแผนเสรมิสร้างวัฒนธรรมองค์กรของหน่วย
ให้ก าลงัพลทุกคนในหน่วยได้รบัรู้และสร้างความเข้าใจ 
เป้าหมายความต้องการของหน่วยและใหเ้กิดความร่วมมือ 
ในการปฏิบัติ 
    ๒.๒  จัดท าช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในทุกรูปแบบ 
อาทิ เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์ ไลน์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ 
ของหน่วย พูดหน้าแถว 
    ๒.๓  ผู้รับผิดชอบงานวัฒนธรรมเขียนรายงานสรปุผล 
การด าเนินการของหน่วยให้ ผบ.รร.นนก.ทราบ พรอ้มหลักฐาน 
และสง่ผ่าน Google Drive วัฒนธรรมองค์กรของหน่วย 
ตามเวลาทีก่ าหนด 

-๑๖ -



กลยุทธ์ท่ี ๒  เสริมสรา้งจิตส านึกทางสังคมในการให้บริการ (ต่อ) 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายแตล่ะปี การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ

(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
งบ 

ประมาณ หน่วยปฏิบัติ
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

๒. ก าลังพลใน
หน่วยมีจิตส านึก
ทางสงัคม 
ในการใหบ้ริการ 

ร้อยละของ
คะแนนประเมิน
พฤติกรรมการมี
จิตส านกึทาง
สังคมในการ
ให้บริการของ
ก าลังพลหน่วย 

๖๐ ๘๐ ๙๐ ๑. การด าเนินการระดับนโยบาย - ทุกหน่วย 
ในโรงเรียน 

นายเรอือากาศ 
นวมินท 

กษัตริยาธิราช

    ๑.๑  หน่วยประกาศเจตนารมณ์ชัดเจนในการเป็นหน่วย 
ที่มีจิตส านึกทางสงัคมในการให้บริการทั้งภายในและภายนอก
กองทัพอากาศ 
    ๑.๒  ผู้บังคับบญัชาหน่วยทุกระดับปฏิบัติตนเป็นแบบอยา่ง
ที่ดีให้กับข้าราชการ ลกูจ้าง พนกังานราชการ
    ๑.๓  ผู้บังคับบญัชาหน่วยให้การสนบัสนุนการด าเนินการ 
และให้ค าปรึกษาแนะน าการปฏิบัติของหน่วย 
    ๑.๔  ผู้บังคับบญัชาหน่วยประกาศยกย่องชมเชยก าลังพล    
ที่ปฏิบัติตนอย่างมีจิตส านึกทางสงัคมในการให้บริการที่โดดเด่น 
สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วย หรือตอ่กองทัพอากาศ    
โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
    ๑.๕  กระตุ้นและสร้างแรงจงูใจให้ข้าราชการ ลกูจ้าง 
พนักงานราชการใหร้่วมมจีิตส านึกทางสังคมในการใหบ้ริการ 

-๑๗ -



กลยุทธ์ท่ี ๒  เสริมสรา้งจิตส านึกทางสังคมในการให้บริการ (ต่อ) 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายแตล่ะปี การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ

(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
งบ 

ประมาณ
หน่วยปฏิบัติ

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๒. ก าลังพลใน
หน่วยมีจิตส านึก
ทางสงัคม 
ในการใหบ้ริการ 

ร้อยละของ
คะแนน
ประเมิน
พฤติกรรมการ
มีจิตส านึกทาง
สังคมในการ
ให้บริการของ
ก าลังพลหน่วย 

๖๐ ๘๐ ๙๐ ๒. การด าเนินการระดับปฏิบัติการ (ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ) - ทุกหน่วย 
ในโรงเรียน 

นายเรอือากาศ 
นวมินท 

กษัตริยาธิราช

    ๒.๑  สร้างการเรียนรู้การมีจิตส านึกทางสงัคมในการให้บริการ 
ให้เริม่ต้นจากการปฏิบัติทีห่น่วย เรียนรูจ้ากกจิกรรมภายใน 
สู่ภายนอก 

       ๒.๑.๑  จัดกิจกรรมภายในหน่วยข้ึนตรงของหน่วย 
ที่ต้องปฏิบัตริ่วมกันและไม่ใช้งบประมาณ ท าเพื่อประโยชน์ 
ของส่วนรวม อาทิ กจิกรรม ๕ ส กจิกรรมกีฬา เช่น ว่ิง เดิน ฯลฯ 
กิจกรรมอนุรกัษ์สิ่งแวดลอ้ม กิจกรรมการกุศล และ อื่น ๆ 

       ๒.๑.๒  ขยายฐานกิจกรรมจากหน่วยข้ึนตรงของหน่วย 
เป็นกจิกรรมภายในหน่วยทีทุ่กหน่วยข้ึนตรงของหน่วยสามารถ   
เข้ามาร่วมกจิกรรมของส่วนรวมได้ โดยมีการจัดกจิกรรมของ
หน่วย ที่สามารถใช้งบประมาณหน่วยในการบริหารจัดการได้  
เช่น กิจกรรมบ าเพญ็กุศลต่าง ๆ เพื่อสาธารณะประโยชน ์
นอกกองทัพอากาศ เช่น ท าความสะอาดวัด ท าบญุ ลดโลกรอ้น 
ลดการใช้ถุงพลาสตกิ การก าจัดขยะ ฯลฯ 

       ๒.๑.๓  ผู้บังคับบัญชาของทกุหน่วยข้ึนตรงของหนว่ย
เป็นต้นแบบในการเข้าร่วมกจิกรรมของกองทัพอากาศและ
กิจกรรมภาคประชาชน ชุมชน สังคมภายนอกกองทัพอากาศ 
รวมถึงของเหล่าทัพเพื่อกระตุ้นให้ก าลงัพลด าเนินรอยตาม 
ด้วยการเข้าร่วมกจิกรรมภายนอกกองทัพอากาศมากขึ้น 

-๑๘ -



กลยุทธ์ท่ี ๒  เสริมสรา้งจิตส านึกทางสังคมในการให้บริการ (ต่อ) 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายแตล่ะปี การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ

(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
งบ 

ประมาณ
หน่วยปฏิบัติ

๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
๒. ก าลังพลใน
หน่วยมีจิตส านึก
ทางสงัคม 
ในการใหบ้ริการ 

ร้อยละของ
คะแนน
ประเมิน
พฤติกรรมการ
มีจิตส านึกทาง
สังคมในการ
ให้บริการของ
ก าลังพลหน่วย 

๖๐ ๘๐ ๙๐ ๒. การด าเนินการระดับปฏิบัติการ (ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ) - ทุกหน่วย 
ในโรงเรียน 

นายเรอือากาศ 
นวมินท 

กษัตริยาธิราช 

    ๒.๒  กระตุ้นจิตส านึกทางสงัคมในการใหบ้ริการอย่างตอ่เนื่อง 
การให้ความรู้และมองเห็นความส าคัญของเรื่องนี้ที่มผีลตอ่คุณภาพ
ชีวิตหรือมผีลต่อชีวิตคน ประโยชน์ทีผู่้ปฏิบัติจะได้รบัคือ ความสุขใจ 
ที่ได้เป็นผู้ให้ การยกตัวอย่างกรณีศึกษา เรื่องใกล้ตัวที่อาจพบ 
หรือมีประสบการณ์เพื่อสร้างคุณค่าของงานจิตส านึกทางสังคม 
ในการใหบ้ริการ 

    ๒.๓  จัดให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผูม้ีจิตส านึก 
ทางสงัคมในการให้บริการ โดยเคยเข้าร่วมงานของส่วนรวม ทั้งที่
สมัครใจและไม่ได้สมัครใจ การปรบัทัศนะคติ เพื่อการปรับเปลี่ยน 
ในการมีจิตส านึกทางสังคมในการใหบ้ริการที่ไปเข้าร่วมกจิกรรม 
ด้วยความสมัครใจเต็มใจปฏิบัติกจิกรรมนั้น ๆ  
    ๒.๔  การติดตามและประเมนิผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
การปฏิบัติตนในการมจีิตส านึกทางสังคมในการใหบ้รกิารของ       
ก าลังพลในหน่วย โดยใช้การประเมินตามแบบฟอร์มของ Google Form 
(จิตส านึกทางสังคมในการใหบ้รกิาร) ที่ก าหนด โดยการสงัเกต
พฤติกรรมการปฏิบัติตนและรวบรวมหลักฐานการด าเนินการสง่ผ่าน 
Google Drive วัฒนธรรมองค์กรของหน่วยตามเวลาที่ก าหนด 

-๑๙ -



กลยุทธ์ท่ี ๒  เสริมสรา้งจิตส านึกทางสังคมในการให้บริการ (ต่อ) 

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด 
ค่าเป้าหมายแตล่ะปี การน ากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ

(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
งบ 

ประมาณ หน่วยปฏิบัติ
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕

๒. ก าลังพลใน
หน่วยมีจิตส านึก
ทางสงัคม 
ในการใหบ้ริการ 

ร้อยละของ
คะแนน
ประเมิน
พฤติกรรมการ
มีจิตส านึกทาง
สังคมในการ
ให้บริการของ
ก าลังพลหน่วย 

๖๐ ๘๐ ๙๐ ๒. การด าเนินการระดับปฏิบัติการ (ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ) - ทุกหน่วย 
ในโรงเรียน 

นายเรอือากาศ 
นวมินท 

กษัตริยาธิราช 

    ๒.๕  ผู้รบัผิดชอบงานวัฒนธรรมเขียนรายงานสรปุผล
การด าเนินการของหน่วยให้ผูบ้ังคับบญัชาหน่วย (หัวหน้าหน่วย) 
ทราบ พร้อมหลักฐาน และสง่ผ่าน Google Drive วัฒนธรรมองค์กร 
ของหน่วยตามเวลาที่ก าหนด โดยสรปุยอดก าลังพลทีม่ีจิตส านึก 
ทางสงัคมในการให้บริการและได้เข้าร่วมกจิกรรมเพื่อประโยชน์ 
ของส่วนรวม จ านวนครัง้และความถ่ี 
    ๒.๖  ก าลังพลทกุคนทุกระดับช้ันได้รบัรูเ้ข้าใจถึงความส าคัญ 
ของการมจีิตส านึกทางสังคมในการให้บริการ และขอความรว่มมือ
ในการเสียสละอทุิศตนเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม เมื่อสามารถ
กระท าได้โดยตนเองไมเ่ดือดร้อน 

-๒๐ -



- ๒๑ -

แนวทางขับเคลื่อนแผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรกองทัพอากาศ 
นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศปี ๒๕๖๔ นโยบายการปฏิบัติราชการ ข้อ ๒ ปลูกฝังค่านิยม 

และวัฒนธรรมที่ดีให้แก่ก าลังพลของกองทัพอากาศ เพื่อเสริมสร้างระเบียบ วินัย และจิตส านึกในการเป็นทหารอาชีพ 
การยึดมั่นในสถาบันหลกั ความรักและความภูมิใจในชาติ อีกทั้งการส่งเสริม ให้มีจติใจเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนตน สอดคล้องตามหลัก “จิตอาสา” 

นโยบายเร่งด่วน ข้อ ๔ สร้างความเข้าใจถึงความแตกต่างกันของคนแต่ละช่วงวัย เพื่อให้ก าลังพล
กองทัพอากาศทุกช่วงวัย สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมใหบ้รรลผุลส าเรจ็โดยการใช้จุดแข็งของแต่ละช่วงวัยการยอมรบั
ความแตกต่างอย่างมีเหตุผล และการให้เกียรติซึ่งกันและกันตามแบบธรรมเนียมทหาร 

การขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรกองทัพอากาศ จึงได้มุ่งเน้นการขับเคลื่อนค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ 
ในทุกหน่วยงานอย่างเป็นระบบให้ก้าวสู่วัฒนธรรมองค์กรกองทัพอากาศที่ก าลังพลทุกคนยึดถือปฏิบัติ โดยเน้น
การเสริมสร้างก าลังพลให้ประพฤติปฏิบัติตามค่านิยมหลักของกองทัพอากาศด้วยความจริงจังต่อเนื ่อง 
เนื่องจากการเสริมสร้างวัฒนธรรมให้เกิดข้ึนได้นั้นต้องอาศัยระยะเวลานานไม่สามารถเสร็จสิ้นภายในปีสองปีได้ 
จึงต้องด าเนินการเรียนรู้ ฝึกฝนปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและด าเนินการอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มจากผู้น าหน่วยงาน 
ให้นโยบายและปฏิบัติตนเป็นผู้น าตัวอย่าง หรือเป็นต้นแบบปฏิบัติให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา มีการแต่งตั้งคณะท างาน
หรือผู้รับผิดชอบด าเนินการ โดยร่วมกันวางแผนหรือวางแนวทางการด าเนินการ การน าแผนหรือแนวทางไปปฏิบัติ
ในหน่วยงาน การวางระบบการติดตามก ากับดูแลการปฏิบัติตามแผนหรือแนวทางดังกล่าว และการประเมินผล
การด าเนินการ โดยสอดคล้องกับข้ันตอนด าเนินการตามตัวช้ีวัดระดับความส าเร็จของการเสริมสร้างค่านิยมหลัก
ของกองทัพอากาศในหน่วยงาน  

การด าเนินงานวัฒนธรรมองค์กรกองทัพอากาศ ได้น าแนวคิดคิดเชิงระบบ (Systematic 
Thinking) ที่เน้นปัจจัยน าเข้า (Input) ได้แก่ นโยบาย แผนหรือแนวทางปฏิบัติ ปัจจัยกระบวนการ (Process) 
ได้แก่ ข้ันตอนการด าเนินการ และปัจจัยส่งออก (Output/Outcome) ได้แก่ ผลผลิตและผลลัพธ์ที่เกิดข้ึน โดยเน้น
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติ และต้องมีการติดตามผลสะท้อนกลับ (Follow-up and Feedback) 
ได้แก่ ระบบการติดตามแบบทันที ระบบการประเมินผลการด าเนินการ เพื่อการแก้ไขปรับปรุงการด าเนินการดังกล่าว 
รวมถึงการประเมินผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย ในลักษณะของวงจร Deming Cycle หรือ PDCA : Plan Do Check Act 
ให้เป็นไปในลักษณะเดียวกัน 

การขับเคลื่อนระดับกองทพัอากาศ 
๑. ก าหนดเป็นนโยบายในระดับกองทัพอากาศในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี ให้แก่ก าลังพล

กองทัพอากาศ มีแผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรกองทัพอากาศที่ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการทบทวน
และปรับแก้ไขการด าเนินการให้เหมาะสมตามสถานการณ์ 

๒. แต่งตั ้ง คณะกรรมการรับผ ิดชอบการด า เนินการ เสริมสร้า ง วัฒนธรรมองค์กร
กองทัพอากาศในระดับกองทัพอากาศ 

๓. สื่อสารถ่ายทอด ประชาสัมพันธ์แผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรกองทัพอากาศ 
ลงสู่หน่วยปฏิบัติทุกหน่วยในกองทัพอากาศ โดยหัวหน้าหน่วยทุกหน่วยต้องได้รับรู้รับทราบและเข้าใจในแผน  
และนโยบายดังกล่าว รวมถึงการให้ความร่วมมือในการด าเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่อง 

๔. คณะกรรมการ …
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๔. คณะกรรมการรับผิดชอบงานดังกล่าว  วางระบบการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กองทัพอากาศให้ครอบคลุมปัจจัยน าเข้า ปัจจัยกระบวนการ ปัจจัยส่งออก เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ ตามเป้าหมาย  
ที่ก าหนด และผลักดันงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรกองทัพอากาศเป็นตัวช้ีวัดตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
ที่ทุกหน่วยต้องด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 

๕. น าดิจิทัลเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔.๐ มาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินการ ทั้งในการวัด
ประเมินผลการด าเนินการ การติดตามการด าเนินการ และการรายงานผลการด าเนินการ โดยพิจารณาเลือกใช้
ดิจิทัลเทคโนโลยีใหม้ีความเหมาะสมกับสถานการณ์และการประหยัดงบประมาณ แต่สามารถได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการได้ 

๖. วิเคราะห์และรายงานสรุปผลการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรกองทัพอากาศน าเรียน
ผู้บังคับบัญชาทราบ พร้อมแนวทางการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึนในปีต่อ ๆ ไป 

๗. สร้างแรงจูงใจให้หน่วยและก าลังพลหน่วยในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม 
  การขับเคลื่อนระดับหน่วย 
 ๑. หัวหน้าหน่วยประกาศเจตนารมณ์ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรกองทัพอากาศลงสู่การปฏิบัติ
ในหน่วยงาน 
 ๒. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานรับผิดชอบการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงาน ด้วยการจัดท าแผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงานพร้อมแนวทาง
ปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมีความสอดรับกับแนวทางที่กองทัพอากาศก าหนด ทั้งนี้ รายละเอียดการด าเนินงาน
สามารถเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมของบริบทตามธรรมชาติของแต่ละหน่วย 
 ๓. สื่อสาร ถ่ายทอด ประชาสัมพันธ์แผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรกองทัพอากาศ
และแผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับช้ัน รวมถึงก าลังพลทุกคนในหน่วย
รับทราบด้วยความเข้าใจและเห็นถึงความส าคัญที่ต้องให้ความร่วมมือในการด าเนินการตามแผนการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรของหน่วยให้สัมฤทธ์ิผล 
  ๓.๑ สร้างช่องทางการสื่อสารให้เกิดการรับรู้รับทราบของก าลังพลหน่วยทุกคนอย่างทั่วถึง
และเท่าเทียม โดยใช้สื่อดิจิทัลเทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามก าลังความสามารถของแต่ละหน่วย  
  ๓.๒ สร้างความเข้าใจในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยให้ก าลังพลทุกระดับ 
โดยการฝึกอบรม ประชุมช้ีแจง การประชุมสัมมนา หรืออาจใช้การสื่อสารผ่านเว็บไซด์ที่สามารถตอบค าถาม
ข้อขัดข้องได้ ฯลฯ ที่สามารถสื่อสารได้สองทางเพื่อให้เกิดความเข้าใจ 
  ๓.๓ กระตุ้นการสื่อสารแบบตอกย้ าให้จ าฝังใจเพื่อย้ าเตือนให้เกิดการปฏิบัติจนเกิดการตระหนักรู้
ในการปฏิบัติตามแผนการเสริมสรา้งวัฒนธรรมองค์กรของหน่วย โดยเฉพาะการประพฤติปฏิบัติตนตามค่านิยมหลกั
ของกองทัพอากาศอย่างเคร่งครัดและการมีจิตส านึกทางสังคมในการให้บริการด้วยการใช้รูปแบบที่หลากหลาย  
มีความจริงจังและต่อเนื่อง 
 ๔. ฝึกปฏิบัติ โดยให้ก าลังพลของทุกหน่วยข้ึนตรงของหน่วยร่วมฝึกปฏิบัติตามแบบธรรมเนียม
ทหารเพื่อการธ ารงวินัยและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วทันสถานการณ์เมื่อมีค าสั่ง อาทิ การยกอกอึ๊บ 
วินัย ๙ ประการ การจดจ าเพลงราชสวัสดิ์ ฯลฯ 
 

๔.๑  ก าหนด... 
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  ๔.๑ ก าหนดตารางการฝึกปฏิบัติของทุกหน่วยในแต่ละช่วงเวลา เน้นความถ่ีในการปฏิบัติ
อย่างน้อยทุกสัปดาห์หรือมากกว่าน้ัน รวมถึงการฝึกรวมของทุกหน่วยพร้อมกัน 
  ๔.๒ ตรวจการแต่งกาย ทรงผม เล็บ ท่าทางการแสดงความเคารพ และอื่น ๆ  
  ๔.๓ เฝ้าสังเกตการณ์การประพฤติปฏิบัติตน เช่น การเข้าท างานตรงเวลาหรือก่อนเวลา 
การเลิกงานตรงเวลาหรือหลังเวลาเลกิงานปกติ การขาดลาตามแบบธรรมเนียมปฏิบัติด้วยเหตุผล อันสมควรการลา 
 ๕. หัวหน้าหน่วยข้ึนตรงของแต่ละหน่วยตรวจสอบความเรียบร้อย 
 ๖. ส่งเสริมการท างานเป็นทีม โดยจัดให้มีการท างานทุกช่วงวัย เพศ ทั้งในกลุ่ มงานเดียวกัน  
ต่างกลุ่มงาน ต่างหน่วยงาน หรือ ระหว่างหน่วยงานและอาจรวมถึงการปฏิบัติงานร่วมกันกับบุคลากรจากภายนอก
ทั้งที่เป็นบุคลากรของภาครัฐและเอกชนเพื่อให้การปฏิบัติส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
 ๗. การให้บริการผู้มารับบริการด้วยความเป็นมิตร มีใจบริการ และปฏิบัติตามระเบียบมาตรฐาน
การปฏิบัติงานอย่างเท่าเทียมทั้งกับก าลังพลในกองทัพอากาศและบุคคลภายนอก โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 ๘. การสร้างจิตส านึกทางสังคมในการให้บริการให้เกิดแก่ก าลังพลหน่วย 
  ๘.๑ หัวหน้าหน่วย ผู้บังคับบัญชาหน่วยข้ึนตรงของหน่วย ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 
  ๘.๒ จัดให้มีกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมในระดับหน่วยข้ึนตรงของหน่วย และระดับ
หน่วยในภาพรวม โดยก าหนดเป็นกิจกรรมย่อยหลาย ๆ  กิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีและ การมีส่วนในการด าเนินงาน 
เพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 
  ๘.๓ สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมระดับกองทัพอากาศ ทั้งนี้ต้องไม่ใช่งานราชการที่ตนรับผิดชอบ  
โดยสามารถแบ่งเวลาในการด าเนินการได้อย่างเหมาะสมจนเกิดประโยชน์ทั้งงานในหน้าที่และงานเพื่อส่วนรวม  
ซึ่งจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประชาชนที่มีต่อกองทัพอากาศ 
  ๘.๔ สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมระดับประเทศ เป็นกิจกรรมเพือ่ประโยชน์สาธารณะทีเ่หลา่ทพั 
สังคม ประชาชนจัดข้ึน โดยพร้อมให้ความร่วมมือเมื่อสามารถกระท าได้โดยตนเองไม่เดือดร้อน 
 ๙. คณะกรรมการร ับผ ิดชอบงานดังกล่าว  ติดตามประเมินผลพฤติกรรมการปฏิบัติตน  
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนทั้งในเรื่องค่านิยมหลักของกองทัพอากาศและจิตส านึกทางสังคมในการให้บริการ  
โดยใช้การประเมินตามแบบฟอร์ม Google Form ที่กองทัพอากาศก าหนด และเก็บหลักฐานการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ  
ส่งผ่าน Google Drive วัฒนธรรมองค์กรของหน่วย 
 ๑๐.  วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน และสรุปรายงานผลการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของหน่วย 
พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา น าเรียนหัวหน้าหน่วยรับทราบ รวมถึงรายงานการกระท าผิดวินัยของหน่วย 
และส่งให้กรมก าลังพลทหารอากาศตามเวลาที่ก าหนด 
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