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 ประจ าปี ๒๕๖๑ 



 

ค าน า 

  การบริหารจัดการและการด าเนินการในบริษัทเอกชนหรือในหน่วยงานภาคราชการต่างตระหนักถึง 
ความส าคัญของการให้บริการลูกค้าหรือผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยกันทั้งสิ้น เพ่ือให้ผู้รับบริการ  
เหล่านั้นพึงพอใจและกลับมาใช้บริการ หรืออุดหนุนสินค้าผลผลิตของบริษัทหรือองค์กร ซึ่งจะช่วยสร้าง              
ผลก าไรให้ผู้ประกอบการ ส่วนภาคราชการเป็นหน่วยงานไม่ค้าก า ไรแต่จ าเป็นต้องให้ความส าคัญในการ
ให้บริการเพ่ือให้ผู้รับบริการพึงพอใจเช่นกัน ทั้งนี้เพ่ือเป็นการสะท้อนประสิทธิภาพและคุณภาพของการ
ปฏิบัติงานรวมถึงการบริหารจัดการขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางรัฐบาลที่เน้นการพัฒนาคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ให้เกิดขึ้นในทุกหน่วยงานราชการ ที่ให้ความส าคัญการผู้รับบริการหรือ 
ประโยชน์สุขของประชาชนเป็นที่ตั้ง ตลอดจนยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีกับหน่วยงานและสร้างความ
น่าเชื่อถือให้กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป  

 กองทัพอากาศได้ตระหนักถึงความส าคัญดังกล่าว โดยมีนโยบาย ผู้บัญชาการทหารอากาศประจ าป ี
พ.ศ.๒๕๕๙ นโยบายเฉพาะด้านก าลังพล ข้อที่ ๖ พัฒนาก าลังพลกองทัพอากาศให้มีจิตส านึกทางสังคมในการ 
ให้บริการ ซึ่งมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการให้บริการของก าลังพลกองทัพอากาศให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐาน และหรือสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานเพ่ือความประทับใจในการบริการ โดยก าลังพลกองทัพอากาศต้องมี
จิตส านึกในการบริการที่ตระหนักถึงคุณภาพของการบริการที่จะส่งมอบให้กับผู้รับบริการและค า นึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ  

 พธ.ทอ.ได้จัดตั้งคณะเจ้าหน้าที่ท างานรับผิดชอบด าเนินการตามนโยบายดังกล่าวภายใต้การ ก ากับดูแลของ
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ พธ.ทอ.และงานที่ต้องท าการตรวจสอบ และประเมินผลคือ การด าเนินการพัฒนา
ก าลังพลของ พธ.ทอ.ให้มีจิตส านึกทางสังคมในการให้บริการ ซ่ึงคณะเจ้าหน้าทีท่ างานที่รับผิดชอบด าเนินการในเรื่องนี้
ได้จัดท าแผนเสริมสร้างจิตส านึกทางสังคมในการให้บริการของก าลังพล พธ.ทอ. พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ด้วยหวังว่า             
แผนฉบับนี้ จะช่วยให้ พธ.ทอ.ขับเคลื่อนกลยุทธ์ได้ตามที่ก าหนดไว้จนเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายได้ ด้วยความร่วม
แรงร่วมใจในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดไว้อย่างเข้มแข็งและจริงจัง ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุผลตามนโยบาย                
ผู้บัญชาการทหารอากาศ และจะช่วยสะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีของกองทัพอากาศที่พร้อมให้บริการและเป็นที่พ่ึงพิงของ
ประชาชนได้ตลอดไป  
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หลักการและเหตุผล  

 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน ท า ให้ประเทศไทยต้องเร่งพัฒนาตนเอง              
เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศได้ และยังส่งผลกระทบ
ต่อวิถีชีวิตคนในสังคมไทยให้มีการแข่งขันสูง เกิดการแย่งชิงเอารัดเอาเปรียบเห็นแก่ตัว มุ่งเน้นวัตถุนิยม และ  
แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองมากกว่าส่วนรวม ขาดซึ่งคุณธรรมจริยธรรมจนเกิดภาวะขาดสมดุลทางวัตถุและ 
จิตใจ จนไม่รู้จักผิดชอบชั่วดี ไม่มีจิตส านึกต่อส่วนรวมเกิดความเสื่อมทรามทางสังคมจนท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ 
มากมาย และเกิดความวุ่นวายขึ้นในสังคมทุกวันนี้ ดังนั้น การปลูกฝังจิตส านึกให้คนมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง และสังคมจึงเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง ด้วยเหตุนี้การมีจิตสาธารณะจึงเป็นแนวทางที่จะสร้างประโยชน์ใน              
การพัฒนาตนเองและสังคมเป็นการสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นภายในตัวบุคคล ดังนั้น                         
“จิตสาธารณะ” จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความส าคัญในการปลูกจิตส านึกให้คนรู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ มีความ
ร่วมมือในการท าประโยชน์ เพ่ือส่วนรวม และยังช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นซึ่งจะช่วยลดปัญหาในสังคม     
จึงเป็นหลักการหนึ่งในการ ด าเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์และช่วยให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคมไทยโดยรวมได้  

 เมื่อมองบริบทองค์กร โดยเฉพาะในการบริหารธุรกิจทุกวันนี้ จะพบว่ามีลักษณะของการแข่งขัน              
ที่สูงมาก เช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแข่งขันกันในด้านการให้บริการ ซึ่งกลยุทธ์การให้บริการที่ดีจะถูก
น ามาใช้เพ่ือ สร้างความพึงพอใจความประทับใจให้แก่ลูกค้าหรือผู้รับบริการเพ่ือรักษาลูกค้าเดิมและเพ่ิมลูกค้า
ใหม่ให้ได้มาก ที่สุดซึ่งจะช่วยให้ธุรกิจนั้นประสบความส าเร็จได้เมื่อหันมองหน่วยงานราชการ จะพบว่ามีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ ต้องจัดระบบการให้บริการที่ดีแม้จุดประสงค์จะมิใช่เพ่ือการเพ่ิมลูกค้าผู้รับบริการหรือการ
แสวงหาก าไร แต่เป็นการรักษามาตรฐานการให้บริการและการยกระดับคุณภาพคนในหน่วยงานให้พร้อมใน
การให้บริการด้วยจิตส านึกการให้บริการที่ดี อันจะสะท้อนภาพลักษณ์ของหน่วยงานได้ ท าให้หน่วยงานต้องมี
การเสริมสร้างจิตส านึกการเป็นผู้ให้บริการของคนในหน่วยงานอย่างจริงจังและต่อเนื่อง เนื่องจากการปลูกฝัง
จิตส านึกให้เกิดขึ้นในตัวบุคคลจ าต้องอาศัยระยะเวลาและเทคนิควิธีการที่หลากหลายเพ่ือให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ ให้บริการของคนในหน่วยงานที่จะสามารถสร้างความพึงพอใจและความประทับใจ
ให้กับลูกค้าหรือผู้รับบริการได้ ซึ่งจ าเป็นต้องปลูกฝังอย่างต่อเนื่องและตอกย้ าบ่อย ๆ จนเกิดพฤติกรรมการ
บริการด้วยใจ นั่นคือความกระตือรือร้นความเต็มใจในการให้บริการและการค านึงถึงผู้รับบริการเป็นส าคัญ 
พร้อมปรับปรุงพัฒนาการให้บริการของตนอยู่เสมอ นับว่างานให้บริการเป็นงานส าคัญประการหนึ่งของ
ผู้บริหารหรือหัวหน้าหน่วยงานที่ต้องหาวิธีการมาสร้างหรือพัฒนาให้เกิดพฤติกรรมดังกล่าวนั้นให้ได้ซึ่งหลาย
หน่วยงานอาจใช้การฝึกอบรมสัมมนา แต่พบว่าอาจช่วยได้บ้างในบางส่วนหรือบางหน่วยงานได้เริ่มน า เอา
หลักการหรือเทคนิคของการปรับพฤติกรรมมาใช้ในการสร้างพฤติกรรมจิตบริการซึ่งจะได้ผลดีมากกว่าการจัด
ฝึกอบรมสัมมนาเพียงอย่างเดียว  
 กองทัพอากาศเป็นหน่วยงานภาคราชการที่ให้บริการกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้รับบริการ                       
ที่ หลากหลาย ซึ่งไม่แตกต่างจากภาคธุรกิจเอกชน ทั้งการให้บริการกับก าลังพลภาคราชการและภาคเอกชน
หรือ ประชาชนทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ แม้ว่าภารกิจหลักของกองทัพอากาศคือการป้องกันประเทศ แต่ยัง



 

มีภารกิจอ่ืน ๆ ตามนโยบายรัฐบาล อาทิ การช่วยเหลือประชาชนทั้งในระดับประเทศและต่างประทศที่ประสบ
ภัยพิบัติต่าง ๆ การเผชิญหน้ากับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ และ อ่ืน ๆ อีกมากมายท าให้กองทัพอากาศ               
ตระหนักถึง ความส าคัญดังกล่าวที่อาจส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์กองทัพอากาศทั้งเชิงบวกและเชิงลบได้
ทั้งสิ้น ซึ่งสะท้อน ถึงความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนที่มีต่อกองทัพอากาศได้ ดังนั้นผู้บัญชาการทหารอากาศ
จึงได้ก าหนด นโยบายเฉพาะด้านก าลังพลประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๖ พัฒนาก าลังพลกองทัพอากาศให้มี
จิตส านึกทางสังคมในการให้บริการ ด้วยมุ่งหวังว่าจะช่วยยกระดับคุณภาพก าลังพลให้มีจิตบริการและมีจิต
สาธารณะมากยิ่งขึ้น โดยพร้อมช่วยเหลือสังคมส่วนรวมในทุกสถานการณ์และทุกโอกาสอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถรวมถึง ต้องอาศัยความร่วมมือทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนการเสริมสร้างและปลูกจิตส านึกทาง
สังคมในการบริการให้ เกิดขึ้นกับก าลังพลทุกหน่วยงานในกองทัพอากาศ ทั้งนี้ พธ.ทอ.ในฐานะหน่วยขึ้นตรง
กองทัพอากาศ มีหน้าที่รับผิดชอบในการวางแผนการปฏิบัติ อ านวยการ ประสานงาน ติดตาม ก ากับการ
พัฒนาและด าเนินการเกี่ยวกับกิจการ ด้านพลาธิการ การโภชนาการและบริการ และการพัสดุพลาธิการ เป็น
หน่วยรับผิดชอบด าเนินการดังกล่าวให้เกิดประสิทธิผลให้ได้ภายในปี ๒๕๖๒ นี้  

นิยามศัพท์  
 ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติให้ความหมาย “จิตบริการ” ว่า เป็นการรู้จักเอาใจใส่เป็นธุระ 
และเข้าร่วมในเรื่องของส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมีความส านึกและยึดมั่นในระบบคุณธรรม และ 
จริยธรรมที่ดีงามละอายต่อสิ่งผิดเน้นความเรียบร้อย ประหยัดและมีความสมดุลระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ  
 จิตบริการ เป็นความสามารถท่ีส่วนใหญ่จัดเป็นความสามารถหลัก ซึ่งหน่วยงานหรือองค์กรคาดหวังให้ 
คนทุกคนทุกระดับงานต้องมีความสามารถนี้ และเป็นปัจจัยส าคัญที่ใช้วัดประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ 
ให้บริการในหน่วยงานหรือองค์กร (สุนิตย์ ชูใจ, ๒๕๕๑)  
 จิตอาสา หรือจิตสาธารณะ หรือจิตส านึกสาธารณะ คือจิตส านึกที่ตระหนักรู้ตัวเป็นจิตส่วนที่รู้ตัว รู้ว่า 
ท าอะไร อยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรขณะที่ตื่นอยู่นั่นเอง ส่วนสาธารณะเป็นการแสดงออกเพ่ือสังคมส่วนรวม เป็นการ 
บริการชุมชนท าประโยชน์เพื่อสังคม ถ้าเป็นสิ่งของต้องใช้ประโยชน์ร่วมกันกล่าวได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับความ 
รับผิดชอบต่อสังคม ดังนั้นจึงเป็นการตระหนักรู้ตนที่จะท าสิ่งใดเพ่ือเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม หากคนใน
องค์กร มีจิตบริการแล้ว จะท าให้การท างานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับประโยชน์ของจิตบริการ   
 สรุป จิตส านึกการให้บริการ มุ่งเน้นการให้บริการกับผู้อ่ืนหรือผู้รับบริการในงานที่ตนรับผิดชอบด้วย 
ความกระตือรือร้นและเต็มใจ หรือในเรื่องท่ีตนมีความรอบรู้ โดยยินดีและพร้อมให้ค าแนะน าหรือบอกกล่าวได้
หรือ ในสภาวะแวดล้อมที่ตนมีความสามารถปฏิบัติให้ได้ จะรีบปฏิบัติให้ด้วยความเต็มใจ โดยไม่ต้องร้องขอ
จิตส านึก ทางสังคมในการให้บริการ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมในการกระท าใด ๆ เพ่ือประโยชน์ของคนในส่วนรวม 
โดยเป็น สถานการณ์ท่ีอาจส่งผลกระทบต่อผู้อื่นในวงกว้าง หรือชุมชน สังคม ประเทศชาติทั้งท่ีอาจเกี่ยวกับงาน
หรือไม ่เกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบแต่สามารถเสียสละอุทิศตนไปมีส่วนร่วมช่วยในการปฏิบัติการนั้น   
 
 
 



 

ความส าคัญและประโยชน์  

 ความส าคัญของการสร้างจิตบริการ การสร้างพฤติกรรมจิตบริการนั้นเป็นสิ่งที่ท าได้แต่ต้องใช้เวลา 
ทั้งนี้อาจจะใช้เวลาไม่นานหากมีสิ่งเร้า (Stimulus) มาท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้อย่างพอเหมาะ
จนเกิดการเรียนรู้ (Learning)และ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในลักษณะค่อนข้างถาวร ซึ่งต้องใช้การเสริมแรง 
(Reinforcement) อย่างเหมาะสม ต่อเนื่อง โดยเป็นเทคนิคการปรับพฤติกรรม (Behavior Modification)   
มาใช้ในการสร้างพฤติกรรมจิตบริการ (สมิต สัชฌุกร, ๒๕๔๒)  

 การที่คนมาอยู่รวมกันเป็นสังคมใน กรมพลาธิการทหารอากาศ ย่อมต้องมีความสัมพันธ์ในรูปแบบของ
การพ่ึงพากัน การที่คนในสังคมใน กรมพลาธิการทหารอากาศขาดจิตสาธารณะจะมีผลกระทบต่อบุคคล 
ครอบครัว หน่วยงาน ได้โดยเฉพาะพฤติกรรมที่ แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อส่วนรวมและการค านึง
ประโยชน์ของส่วนรวม ทั้งยังส่งผลกระทบต่อเนื่องไปสู่ ๓ ชุมชน ระดับประเทศ และระดับโลก ซึ่งจิต
สาธารณะเป็นความรับผิดชอบที่เกิดจากภายในคือ ความรู้สึกนึกคิด จิตใต้ส านึกตลอดจนคุณธรรม จริยธรรม
ซึ่งอยู่ในจิตใจ และส่งผลมาสู่พฤติกรรมการกระท าภายนอกโดยปัญหา ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น มักเกิดจากการขาด
จิตส านึกของคนส่วนรวมในสังคมในหน่วยงานใน พธ.ทอ.เป็นส าคัญ  

สร้างจิตสาธารณะ  
 การสร้างจิตสาธารณะ เป็นความรับผิดชอบในตนเอง แม้จะได้รับการอบรมสั่งสอนแต่ถ้าใจไม่ยอมรับ  
จิตสาธารณะจะไม่เกิด ดังนั้นความส าคัญในการสร้างจิตสาธารณะแต่ละคนต้องเห็นและตระหนักถึง 
ความส าคัญในเรื่องนี้ก่อนโดยมีแนวทางที่ส าคัญ ดังนี้  
 ๑. สร้างวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย รู้ถึงขอบเขตของสิทธิ  
เสรีภาพหน้าที่ ความรับผิดชอบ ต่อตนเอง ต่อหน่วยงาน ต่อ กรมพลาธิการทหารอากาศต่อกองทัพอากาศและ
สังคมประเทศชาติในล าดับต่อไป  
 ๒. ให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนักเสมอว่าตนเอง เป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานที่ต้องมีความ  
รับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดล้อมของหน่วยงาน และ พธ.ทอ.รวมถึงสังคม ซึ่งเป็นเรื่องของส่วนรวมทั้งต่อ 
ประเทศชาติ และโลกใบนี้  
 ๓. ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม ให้ถือว่าเป็นปัญหาของตนเองเช่นกันอย่าง  
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องช่วยกันแก้ไข เช่น ช่วยกันรักษาความสะอาดในทุกสถานที่ ช่วยกันลดปริมาณขยะ ช่วยกัน 
ประหยัดพลังงาน และช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเรา  
 ๔. ยึดหลักธรรมในการด าเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือค าสั่งสอนในทุกศาสนาที่นับถือ สอนให้คนท า
ความดีทั้งสิ้น ถ้าปฏิบัติได้จะท าให้ตนเองมีความสุข นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน และ               
พธ.ทอ.ด้วย ท าให้ตนเองสามารถอยู่ในหน่วยงาน และ พธ.ทอ.รวมถึงในสังคมได้อย่างมีความสุขลดการสร้าง
ความเดือดร้อน ให้กับสังคมและประเทศชาติ  
 การสร้างจิตสาธารณะให้เกิดข้ึน หากท าได้ในหน่วยงาน และ พธ.ทอ.รวมถึงสังคมส่วนใหญ่แล้วผลลัพธ์
จะเกิดขึ้นนั้น นับว่ามีประโยชน์อย่างมากทั้งส่งผลต่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของตนเองและประชาชนโดยรวมได้ใน 



 

อนาคต สามารถท าให้สมาชิกในสังคมครอบครัว หน่วยงาน และ พธ.ทอ.อยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าใจกันมีความสุข 
ช่วยเหลือเอ้ืออาทรต่อกัน ไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกัน จะมีแต่การก่อให้เกิดความปรารถนาดีต่อกัน อันจะส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานเจริญก้าวหน้า และท้ายสุดจะส่งผลให้โลกทั้งโลกมีความสงบสุข  

การพัฒนาจิตสาธารณะ  
 จิตสาธารณะเป็นสิ่งที่เกิดจากการฝึกอบรมตั้งแต่วัยเด็ก และจะพัฒนาไปจนกระทั่งเป็นผู้ใหญ่               
หากเปรียบเทียบใน กรมพลาธิการทหารอากาศจะพิจารณาฝึกอบรมตั้งแต่แรกเข้ารับราชการและเชื่อว่าหาก
ด าเนินการหรือปฏิบัติอย่าง ต่อเนื่องจะติดเป็นนิสัยจนกระทั่งเกษียณอายุราชการหรือตลอดชีพ จะเห็นได้ว่า
ต้องอาศัยระยะเวลาในการ พัฒนาและตอกย้ าการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม การฝึกอบรมเป็น
ความพยายามในการพัฒนาจิต สาธารณะในก าลังพล พธ.ทอ.ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องเสริมสร้างหรือปลูกฝัง
ตั้งแต่อายุน้อย ๆ จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ง่ายมากกว่าคนที่อายุมาก เพ่ือให้ก า ลังพล พธ.ทอ.ได้รับ
ประสบการณ์ท่ีเพียงพอเป็นพื้นฐานที่ สามารถน าไปพัฒนาตนเอง โดยการปลูกฝังนั้น ควรมีความรู้ความเข้าใจ 
และตระหนักถึงความส าคัญของจิต สาธารณะ รวมทั้งมีการฝึกฝนให้ปฏิบัติได้จริง เพ่ือให้เกิดการกระท า
เกี่ยวกับจิตสาธารณะจนเกิดเป็นลักษณะ นิสัยเหมาะสมภายใต้แนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสมด้วยเช่นกัน 
ซึ่งอาจเริ่มต้นปฏิบัติเป็นตัวอย่างจากผู้น า หน่วยหรือผู้บริหารระดับสูงที่เป็นต้นแบบปฏิบัติได้  
 ประโยชน์ของจิตบริการ การที่ผู้ให้บริการมีจิตบริการจะส่งผลให้เกิดการให้บริการที่ดีซึ่งจะเป็นผลดี
ต่อหน่วยงานและ กรมพลาธิการทหารอากาศคือ  
 ๑. ผูกใจหรือได้ใจผู้รับบริการการบริการที่ดีจะสามารถมัดใจผู้รับบริการได้ และหากเกิดความ
ประทับใจจะยิ่งสร้างภาพลักษณ์ที่ฝังในความทรงจ าของผู้รับบริการได้จนเกิดการชื่นชมยกย่องทั้งกับ                    
ผู้ให้บริการ และหน่วยงานของผู้ให้บริการ  
 ๒. ประชาสัมพันธ์ต่อ เมื่อมัดใจผู้รับบริการได้ผู้รับบริการจะเป็นกระบอกเสียงช่วยประชาสัมพันธ์ คุณภาพ
บริการที่ผู้รับบริการประทับใจไปยังผู้อื่นในลักษณะ “บอกต่อ”หากมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ด้วยแล้ว กระแสเสียงสะท้อนเหล่านี้จะขยายกลุ่มการรับรู้ได้อย่างรวดเร็ว และกว้างขวาง  
 ๓. สร้างภาพลักษณ์ท่ีดีแก่หน่วยงาน ผู้รับบริการที่เกิดความพึงพอใจและความประทับใจ และแสดงถึงการชื่น
ชมหน่วยงานของผู้ให้บริการซึ่งจะเสริมสร้างความเชื่อถือศรัทธาหน่วยงาน และ พธ.ทอ.ได้เป็น อย่างดี มากกว่าการ
ประชาสัมพันธ์ผลงานของหน่วยงาน และของ พธ.ทอ. 
 ๔. สร้างมูลค่าเพ่ิม หน่วยงานที่ท าให้ผู้รับบริการพึงพอใจและประทับใจ โดยเฉพาะหน่วยงานราชการ เป็นการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้ให้บริการที่จะได้รับผลกระทบเชิงบวก เช่น บ าเหน็จประจ าปีที่สูงขึ้น หรือโบนัส เป็นต้น และ
การสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับหน่วยงาน และ พธ.ทอ.ซึ่งเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือ และสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีของ
หน่วยงาน และ พธ.ทอ.นับเป็นก้าวแรกในการยกระดับคุณภาพของหน่วยงานขึ้นสู่ระดับสากลได้  
 
 
 
 



 

แผนเสริมสร้างจิตส านึกทางสังคมในการให้บริการของก าลังพล พธ.ทอ. พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 

เป้าหมาย  
 ก าลังพล พธ.ทอ.มีจิตส านึกทางสังคมในการให้บริการ  

วัตถุประสงค์  
 ๑. เพ่ือให้ก าลังพล พธ.ทอ.มีความรู้ความเข้าใจจิตส านึกทางสังคมในการให้บริการ  
 ๒. เพ่ือให้ก าลังพล พธ.ทอ.สามารถปฏิบัติตนด้วยการมีจิตส านึกทางสังคมในการให้บริการอย่างมี 
คุณภาพ  
 ๓. เพ่ือให้ นขต.พธ.ทอ.เป็นหน่วยงานต้นแบบในการที่ก าลังพลมีจิตส านึกทางสังคมในการให้บริการ
อย่างมีคุณภาพ 

ยุทธศาสตร์ 

 ปลูกฝังจิตส านึกทางสังคมในการให้บริการของก าลังพล พธ.ทอ.โดยก าหนดการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์นี้ ให้ส าเร็จจ าเป็นต้องก าหนดกลยุทธ์ ๔ กลยุทธ์  

  กลยุทธ์ที่ ๑ รณรงค์การสร้างจิตส านึกทางสังคมในการให้บริการ  

  กลยุทธ์ที่ ๒ กระตุ้นการให้บริการด้วยจิตส านึกทางสังคมที่ดี  

  กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการให้บริการด้วยจิตส านึกการบริการ  

  กลยุทธ์ที่ ๔ ยกระดับหน่วยงานต้นแบบในการให้บริการที่ดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลยุทธ์ที่ ๑ รณรงค์การสร้างจิตส านึกทางสังคมในการให้บริการ  

ค าอธิบาย  

 การรณรงค์การสร้างจิตส านึกทางสังคมในการให้บริการ เป็นการสร้างความตระหนักรู้และค านึงถึง 
ส่วนรวมร่วมกัน หรือการค านึงถึงผู้อ่ืนที่ร่วมสัมพันธ์เป็นกลุ่มเดียวกันจิตของคนที่รู้จักความเสียสละความ
ร่วมมือร่วมใจในการท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวมจะช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชี วิต
เพ่ือเป็นหลักการในการด าเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม ซึ่งจิตส านึกเพ่ือ
ส่วนรวม สามารถกระท าได้โดยมีแนวทางเป็น ๒ ลักษณะ คือ ๑) การมีจิตส านึกโดยการกระท าตนเอง ต้องมี
ความรับผิดชอบต่อตนเอง เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบและเกิดความเสียหายต่อส่วนรวม ๒) การมีจิตส านึกโดยมี
บทบาทต่อสังคมในการรักษาประโยชน์ของส่วนรวม เพ่ือแก้ปัญหา สร้างสรรค์สังคม ซึ่งถือว่าเป็นความ
รับผิดชอบต่อตนเองและสังคมทั้งนี้ การจะมีจิตส านึกได้ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยการให้ก าลังพล 
พธ.ทอ.ได้รับรู้รับทราบและสามารถเข้าถึงความรู้ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการมีจิตส านึกทางสังคมในการให้บริการ 
โดยผ่านการ เรียนรู้จากสื่อประชาสัมพันธ์ในหลายรูปแบบ  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
 ระดับความส าเร็จในการสร้างจิตส านึกทางสังคมในการให้บริการของก าลังพล พธ.ทอ.ผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์  
 

เกณฑ์การพิจารณาระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestones) 
ระดับข้ัน เกณฑ์การให้คะแนนตามระดับขั้น ๑ - ๕ 

๑ มีช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์การสร้างจิตส านึกทางสังคมในการให้บริการ จ านวน ๑ ช่องทาง 
๒ มีช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์การสร้างจิตส านึกทางสังคมในการให้บริการ จ านวน ๒ ช่องทาง 
๓ มีช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์การสร้างจิตส านึกทางสังคมในการให้บริการ มากกว่า ๒ ช่องทาง 
๔ นขต.พธ.ทอ.มากกว่าร้อยละ ๗๐ สามารถใช้ช่องทางในการสื่อประชาสัมพันธ์การสร้างจิตส านึก

ทางสังคมในการให้บริการกับก าลังพลภายในหน่วยได้ มากกว่า ๒ ช่องทาง 
๕ นขต.พธ.ทอ.มากกว่าร้อยละ ๙๐ สามารถใช้ช่องทางในการสื่อประชาสัมพันธ์การสร้างจิตส านึก

ทางสังคมในการให้บริการกับก าลังพลภายในหน่วยได้ มากกว่า ๒ ช่องทาง 
 
กรอบแนวคิดการด าเนินการ  
 
 
 
 
 
 

สื่อประชาสัมพันธ์ ช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ การเข้าถึงและใช้งานสื่อประชาสัมพันธ์ 



 

การด าเนินการรณรงค์การสร้างจิตส านึกทางสังคมในการให้บริการ 
    แผนงาน/โครงการ                      กิจกรรม    ระยะเวลา งบประมาณ     
๑. สร้างสื่อ
ประชาสัมพันธ์ ในการ
สร้างจิตส านึก ทางสังคม
ในการให้บริการ 

๑.๑ จัดท าเอกสารที่เป็นองค์ความรู้ในเรื่อง
จิตส านึกทางสังคมในการให้บริการ 
๑.๒ จัดท าหนังสือราชการเพ่ือแจ้ง              
นขต.พธ.ทอ.  
๑.๓ จัดท าแผ่นพับหรือแผ่นป้าย
ประชาสัมพันธ์  
๑.๔ จัดท าคลิปเพื่อการประชาสัมพันธ์ 

    ๔ เดือน  
 (ก.พ.-พ.ค.๖๑) 

 

๒. การเข้าถึงสื่อ ประชา
สัมพันธ์ฯ ของ ก าลังพล
หน่วยใน พธ.ทอ. 

๒.๑ จัดประชุมสัมมนาผู้แทน นขต.พธ.ทอ.  
๒.๒ แจ้งข้อมูลข่าวสารให้ก าลังพลใน
หน่วยงานทราบอย่างทั่วถึง       
      ๒.๒.๑ การแจ้งหน้าแถวเคารพธงชาติ 
ประจ าวัน (ช่วงเช้าอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง)  
      ๒.๒.๒ การแจ้งในการประชุม
ประจ าเดือน ของแต่ละหน่วย (เดือนละครั้ง)  
      ๒.๒.๓ การประชาสัมพันธ์เสียงตาม
สายในหน่วยงาน (อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง)  
      ๒.๒.๔ การส่งข้อมูลทาง e-mail 
รายบุคคล  
๒.๓ น าข้อมูลลงบนเว็บไซด์เพ่ือประชาสัมพันธ์ 

    ๒๑ เดือน 
 (ก.พ.๖๑-               
  ก.ย.๖๒) 
 
 
 
 
 
 
   
  ทุก ๓ เดือน 
 

 

๒.๔ ประเมินผลการรับทราบข้อมูลจากสื่อ 
ประชาสัมพันธ์ดังกล่าวของก าลังพลหน่วย          
       ๒.๔.๑ การสุ่มสอบถามก าลังพลที่เป็น 
ผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือประเมินการรับรู้ข้อมูล 
ดังกล่าว  
        ๒.๔.๒ การสังเกตการเข้าถึงข้อมูลผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

    ก.ย.๖๑  
      และ 
    ก.ย.๖๒ 

 
 
 
 
 



 

กลยุทธ์ที่ ๒ กระตุ้นการให้บริการด้วยจิตส านึกทางสังคมที่ดี  

ค าอธิบาย  

 การกระตุ้นการให้บริการด้วยจิตส านึกทางสังคมที่ดี เป็นการย้ าเน้นการปฏิบัติให้แก่ก าลังพลทุกระดับ
ชั้นในหน่วยอย่างต่อเนื่อง เพ่ือย้ าเตือนให้มีความตระหนักถึงการมีจิตส านึกทางสังคมในการให้บริการ รวมถึง
การให้ก าลังพลปฏิบัติงานด้วยจิตบริการ โดยค านึงถึงผู้อ่ืนหรือส่วนรวมเป็นที่ตั้ง และตระหนักรู้ว่าตนก าลังท า
อะไร เพ่ืออะไร ท าแล้วจะเกิดผลดีอย่างไร เป็นการเตือนตนและรู้ตัวอยู่เสมอ จากการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
อย่างสม่ าเสมอต่อเนื่อง จะเกิดความเคยชินในการปฏิบัติ จนกระทั่งปฏิบัติเป็นกิจวัตรหรือเป็นนิสัย โดยไม่ต้อง
บังคับ หรือสั่งการ ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวจะขยายจากคนหนึ่ง ๆ เป็นหลาย ๆ คนในหน่วยงานภายใต้
บรรยากาศของ ความร่วมมือร่วมใจปฏิบัติอย่างเต็มใจ เนื่องจากรับรู้ว่าเป็นบทบาททางสังคมที่เป็นที่ยอมรับ  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
 – ระดับความส าเร็จของการน าแนวทางการมีจิตส านึกทางสังคมในการให้บริการสู่การปฏิบัติงานใน
หน่วยงาน  
 – ระดับความส าเร็จของความร่วมมือของก าลังพลหน่วยในการปฏิบัติงานอย่างมีจิตส านึกทางสังคมใน
การให้บริการ  

เกณฑ์การพิจารณาระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestones) 
ระดับข้ัน เกณฑ์การให้คะแนนตามระดับขั้น ๑ - ๕ 

๑ มีแนวทางการสร้างจิตส านึกทางสังคมในการให้บริการในหน่วยงาน 
๒ มีการน าแนวทางการสร้างจิตส านึกทางสังคมในการให้บริการในหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติอย่าง

เป็นรูปธรรมในหน่วยงาน มากกว่าร้อยละ ๖๐ 
๓ มีการน าแนวทางการสร้างจิตส านึกทางสังคมในการให้บริการในหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติอย่าง

เป็นรูปธรรมในหน่วยงาน มากกว่าร้อยละ ๘๐ 
๔ มีการประมวลผลการน าแนวทางการสร้างจิตส านึกทางสังคมในการให้บริการในหน่วยงานไปสู่

การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในหน่วยงาน 
๕ มีการประมวลผลการน าแนวทางการสร้างจิตส านึกทางสังคมในการให้บริการในหน่วยงานไปสู่

การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมในหน่วยงาน 
 
กรอบแนวคิดการด าเนินการ  
 
 
 
 
 
 

แนวทางการสร้าง
จิตส านึกในการ

ให้บริการ 

น าแนวทางการสร้าง
จิตส านึกในการ

ให้บริการไปสู่การ
ปฏิบัติในหน่วย 

ประมวลผลการน าแนว
ทางการสร้างจิตส านึกใน
การให้บริการ ไปสู่การ
ปฏิบัติในหน่วยหน่วย 



 

การด าเนินการกระตุ้นการให้บริการด้วยจิตส านึกทางสังคมที่ดี 
แผนงาน/โครงการ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ 
๑. น าแนวทางการสร้าง
จิตส านกึทางสังคมในการ
ให้บริการสู่การ
ปฏิบัติงานในหน่วย 

๑.๑ ก าหนดรูปแบบการสร้างจิตส านึก  
      ๑.๑.๑ การตระหนักรู้ด้วยตนเองใน 
ความรับผิดชอบต่อภารกิจ  
      ๑.๑.๒ การตระหนักรู้บทบาทความ
รับผิดชอบของภารกิจงานต่อสังคม  
      ๑.๑.๓ ขั้นตอนปฏิบัติในระดับบุคคลและ
หน่วยงาน  
      ๑.๑.๔ การประเมินการปฏิบัติใน
หน่วยงาน  
๑.๒ ถ่ายทอดแนวทางการสร้างจิตส านึกทาง
สังคมในการให้บริการไปสู่หน่วยงาน  
๑.๓ ถ่ายทอดแนวทางการสร้างจิตส านึกทาง
สังคมในการให้บริการภายในหน่วยงาน 

    ๑๗ เดือน  
 (เม.ย.๖๑-          
  ก.ย.๖๒) 

 

๒. ก าลังพลในหน่วย
ปฏิบัติงานอย่างมี
จิตส านึกทางสังคมในการ
ให้บริการที่ดี 

๒.๑ การรับรู้รับทราบแนวทางปฏิบัติฯ          
       ๒.๑.๑ ระดับบริหาร/หน.หน่วย  
       ๒.๑.๒ ระดับผู้ประสานในหน่วย  
       ๒.๑.๓ ระดับปฏิบัติการในหน่วย  
๒.๒ พฤติกรรมการปฏิบัติของก าลังพลใน
หน่วยงาน  
       ๒.๒.๑ ประเมินภาพรวมการปฏิบัติของ
ก าลังพลหน่วย  
       ๒.๒.๒ ประเมินความร่วมมือในการน า
แนวทางสู่การปฏิบัติของหน่วย 

    ๑๗ เดือน  
 (เม.ย.๖๑-          
  ก.ย.๖๒) 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการให้บริการด้วยจิตส านึกการบริการ  

ค าอธิบาย  

 พัฒนาระบบการให้บริการด้วยจิตส านึกการบริการ เป็นการพัฒนาก าลังพลด้วยการฝึกอบรมระยะสั้น 
และการจัดท าหลักสูตรการศึกษาเพ่ือการพัฒนาระยะยาว โดยเน้นการปลูกฝังตั้งแต่แรกเข้าและด า เนินการ
ต่อเนื่องอย่างเป็นระยะ ภายในบริบทของวัฒนธรรมองค์กรหรือหน่วยงานที่มุ่งเน้นการให้ความส าคัญกับการ
ให้บริการอย่างมีจิตส านึกทางสังคมของก าลังพลหน่วยและกองทัพอากาศ ซึ่งพร้อมเสียสละทุ่มเทในการ
ปฏิบัติงานด้วยส านึกความรับผิดชอบและเต็มที่ในการปฏิบัติเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
ภายใต้ มาตรฐานการปฏิบัติที่เป็นเลิศและสร้างความประทับใจในการบริการให้กับผู้รับบริการที่เกินความ
คาดหวัง 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
 ระดับความส าเร็จในการมีหลักสูตรที่เกี่ยวกับจิตส านึกการให้บริการ  
 ระดับความส าเร็จในการใช้หลักสูตรที่เกี่ยวกับจิตส านึกการให้บริการ  
 ระดับความส าเร็จในการจัดโครงการฝึกอบรมที่เกี่ยวกับจิตส านึกการให้บริการ  

เกณฑ์การพิจารณาระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestones) 
ระดับข้ัน เกณฑ์การให้คะแนนตามระดับขั้น ๑ - ๕ 

๑ การจัดท าหรือขอใช้หลักสูตรหรือการจัดโครงการฝึกอบรมที่เก่ียวกับจิตส านึกการให้บริการ 
๒ การประชาสัมพันธ์การใช้หลักสูตรที่เก่ียวกับจิตส านึกการให้บริการ 
๓ การใช้หลักสูตรที่เกี่ยวกับจิตส านึกการให้บริการของก าลังพล พธ.ทอ. 
๔ การใช้หลักสูตรที่เกี่ยวกับจิตส านึกการให้บริการของหน่วยมากกว่าร้อยละ ๗๐ 
๕ การประมวลผลการใช้หลักสูตรของก าลังพล พธ.ทอ. 

 
กรอบแนวคิดการด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พัฒนาหลักสูตร 
หรือการจัด 

โครงการฝึกอบรม 

ประชาสัมพันธ์
หลักสูตร ให้ทราบ

ทั่วกัน 

การใช้หลักสูตร 

ประมวลผล          
เชิงพฤติกรรม          

จากการใช้หลักสูตร 



 

การด าเนินการพัฒนาระบบการให้บริการด้วยจิตส านึกการบริการ 
แผนงาน/โครงการ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ 
๑. พัฒนาหลักสูตร
การศึกษาเรียนรู้ การมี
จิตส านึกที่ดีในการ
ให้บริการ 

๑.๑ จัดท าหลักสูตรที่เกี่ยวกับจิตส านึกการ
ให้บริการ   
๑.๒ วางแผนการพัฒนาหรือใช้หลักสูตรกับ
หน่วยเกี่ยวข้อง อาทิ ยศ.ทอ. สายวิทยาการ 
๑.๓ ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่เกี่ยวกับ 
จิตส านึกการให้บริการ 

    ๖ เดือน  
(เม.ย.-ก.ย.๖๑) 

 

๒. จัดท าโครงการ
ประชุมสัมมนา/ฝึกอบรม 
การสร้างจิตส านึกที่ดีใน
การให้บริการ 

๒.๑ จัดท าโครงการประชุมสัมมนา/ฝึกอบรม 
ที่เก่ียวข้องกับจิตส านึกการให้บริการ  
๒.๒ ประเมินผลโครงการฯ / ฝึกอบรมฯ 

   ๑๐ เดือน  
   (ต.ค.๖๑-          
   ส.ค.๖๒) 

 

๓. พัฒนาการเรียนรู้ด้วย 
ตนเองผ่านสื่อ 
อิเล็กทรอนิกส์               
(e-Learning) 

๓.๑ กระตุ้นให้ก าลังพลเรียนรู้ด้วยตนเอง ผ่าน
สื่อฯ ดังกล่าว   
๓.๒ ติดตามการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อฯ 
๓.๓ ประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่อฯ 
๓.๔ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้ด้วย 
ตนเองผ่านสื่อฯ ที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลง 
การปฏิบัติหรือผลการปฏิบัติงานที่ดีขึ้น  
(เชิงบวก) เมื่อเทียบกับก่อนการเรียนรู้ 

    ๑๗ เดือน  
    (เม.ย.๖๑-          
     ก.ย.๖๒) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลยุทธ์ที่ ๔ ยกระดับหน่วยงานต้นแบบในการให้บริการที่ดี  

ค าอธิบาย  

 ยกระดับหน่วยงานต้นแบบในการให้บริการที่ดี เป็นการขับเคลื่อนพฤติกรรมการปฏิบัติของก าลังพล
ในหน่วยงานที่มีความเข้มแข็งจริงจังในการปฏิบัติงานด้วยจิตส านึกทางสังคมในการให้บริการ ซึ่งการเป็นหน่วย
ต้นแบบได้นั้น ต้องมีความเข้าใจของก าลังพลทั้งในระดับบริหาร ระดับผู้ประสานงานและระดับปฏิบัติการ 
รวมถึง การที่หน่วยมีนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน และถ่ายทอดนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติดังกล่าว      
สู่ผู้ปฏิบัติในหน่วยงานเพื่อให้การกระท าอย่างจริงจังต่อเนื่อง ตลอดจนการมีบรรยากาศที่เอ้ือต่อการปฏิบัติงาน 
ด้วยจิตส านึกทางสังคมในการให้บริการ ที่พร้อมมีส่วนร่วมและเสียสละในการปฏิบัติงานเพื่อส่วนรวมด้วยความ
เต็มใจ ซึ่งควรเริ่มจากผู้บริหารหรือผู้น าหน่วยในการปฏิบัติตนเป็นต้นแบบปฏิบัติที่ดี  

ตัวชี้วัดความส าเร็จ  
 ระดับความส าเร็จของหน่วยงานที่สามารถเป็นต้นแบบได้  

เกณฑ์การพิจารณาระดับขั้นของความส าเร็จ (Milestones) 
ระดับข้ัน เกณฑ์การให้คะแนนตามระดับขั้น ๑ - ๕ 

๑ หน่วยรับรู้รับทราบการด าเนินการสร้างจิตส านึกทางสังคมในการให้บริการ 
๒ หน่วยรับรู้รับทราบการด าเนินการสร้างจิตส านึกทางสังคมในการให้บริการมากกว่าร้อยละ ๗๐ 
๓ หน่วยรับรู้รับทราบการด าเนินการสร้างจิตส านึกทางสังคมในการให้บริการมากกว่าร้อยละ ๗๐ 

โดยครอบคลุมระดับบริหาร ระดับผู้ประสาน และระดับปฏิบัติการ 
๔ หน่วยมีแนวทางน าสู่การปฏิบัติที่มีความชัดเจนและเกิดผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเป็น

รูปธรรม 
๕ หน่วยมีแนวทางน าสู่การปฏิบัติที่มีความชัดเจนและเกิดผลการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเป็น

รูปธรรมโดยสามารถเป็นต้นแบบปฏิบัติที่ดีให้กับหน่วยอ่ืนได้ 
 
กรอบแนวคิดการด าเนินการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยรับรู้
รับทราบ การ

ด าเนินการสร้าง
จิตส านึกทาง
สังคม ในการ

ให้บริการ 

หน่วยมีแนวทาง
น าสู่การปฏิบัติที่
ชัดเจนและเกิดผล
อย่างเป็นรูปธรรม 

หน่วยมีผลการ
ปฏิบัติที่สามารถ

เป็นต้นแบบ
ปฏิบัติที่ดีได้ 



 

การด าเนินการยกระดับหน่วยงานต้นแบบในการให้บริการที่ดี 
แผนงาน/โครงการ กิจกรรม ระยะเวลา งบประมาณ 
๑. หน่วยรับรู้รับทราบ
การด าเนินการสร้าง
จิตส านึกทางสังคมในการ
ให้บริการ 

๑.๑ เกณฑ์ประเมินการรับรู้รับทราบของ 
หน่วย    
๑.๒ การขยายการรับรู้รับทราบในระดับ 
บริหาร ระดับผู้ประสานงาน และ ระดับ 
หน่วยงาน 

     ก.ย.๖๑       
       และ 
    ก.ย.๖๒ 

 

๒. หน่วยมีแนวทางการ
น าสู่การปฏิบัติภายใน
หน่วยงาน 

๒.๑ หน่วยก าหนดแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม
กับบริบทของหน่วย  
๒.๒ หน่วยมีแนวทางการถ่ายทอดแนวทาง 
ปฏิบัติให้กับ นขต.หน่วยได้อย่างทั่วถึงและ 
เท่าเทียม  
๒.๓ หน่วยกระตุ้นก าลังพลในหน่วยในปฏิบัติ
ตามแนวทางดังกล่าว  
๒.๔ หน่วยมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ
ที่ชัดเจน 

๑๖ เดือน  
   (พ.ค.๖๑-          
   ก.ย.๖๒) 

 

๓. หน่วยสามารถเป็น
ต้นแบบปฏิบัติในการ
สร้างจิตส านึกทางสังคม
ในการให้บริการที่ดีได้ 

๓.๑ มีเกณฑ์ประเมินหน่วยต้นแบบปฏิบัติ       
       ๓.๑.๑ ก าลังพลทั้ง ๓ ระดับ  
       ๓.๑.๒ การถ่ายทอดแนวทางสู่การ
ปฏิบัติที่ครอบคลุมทั่วถึง  
       ๓.๑.๓ บรรยากาศองค์กรในการปฏิบัติ  
       ๓.๑.๔ ผลการปฏิบัติของก าลังพลหน่วย  
๓.๒ มีการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติ  
      ๓.๒.๑ รางวัลให้กับหน่วยต้นแบบ  
      ๓.๒.๒ ประกาศระดับ พธ.ทอ. 

    ก.ย.๖๑       
      และ 
    ก.ย.๖๒ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แนวทางปฏิบัติของ นขต.พธ.ทอ.ในการเสริมสร้างจิตส านึกทางสังคมในการให้บริการ พธ.ทอ. 
 การก าหนดแนวทางปฏิบัติในการด าเนินการเรื่องดังกล่าว เพ่ือเป็นหนทางปฏิบัติในขั้นพ้ืนฐานส าหรับ 
นขต.พธ.ทอ.ในการด าเนินการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยแต่ละหน่วยสามารถเพ่ิมเติมในการปฏิบัติ  
โดยการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยได้ตามความเหมาะสม  
 ๑. ก าหนดคณะท างาน ทีมงาน หรือผู้รับผิดชอบอย่างเป็นทางการในการด าเนินการเสริมสร้างและ
ปลูกฝังจิตส านึกทางสังคมในการให้บริการของหน่วยงาน  
 ๒. วางแผนด าเนินการเสริมสร้างและปลูกฝังจิตส านึกทางสังคมในการให้บริการในหน่วยงาน  
      ๒.๑ แนวทางการรับรู้รับทราบของก าลังพลหน่วยในทุกระดับ  
   ๒.๑.๑ ประชาสัมพันธ์ส่งต่อข้อมูลให้ก าลังพลรับทราบระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ  
   ๒.๑.๒ จัดช่องทางที่หลากหลายในการสื่อสารประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งต่อข้อมูลดังกล่าว 
       ๒.๒ แนวทางปฏิบัติของก าลังพลในหน่วยงาน  
   ๒.๒.๑ การปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน การปฏิบัติงานปกติ  
   ๒.๒.๒ กระตุ้นการปฏิบัติ และสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติ  
      ๒.๓ แนวทางพัฒนาก าลังพลของหน่วยงาน  
   ๒.๓.๑ ฝึกอบรมให้ความรู้หรือจัดโครงการฝึกอบรม  
   ๒.๓.๒ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองหรือเรียนรู้ผ่านสื่อ e-learning  
   ๒.๓.๓ ส่งเสริมการเข้ารับการศึกษาในหลักสูตรการศึกษา  
 ๓. ติดตามการด าเนินการเสริมสร้างและปลูกฝังจิตส านึกทางสังคมในการให้บริการของหน่วยงาน  
      ๓.๑ จัดท าช่องทางรับฟังเสียงสะท้อนในการบริการในหลายรูปแบบ  
      ๓.๒ สอบถาม สังเกตพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงในภาพรวมของหน่วย  
 ๔. ประเมินผลการด าเนินการเสริมสร้างและปลูกฝังจิตส านึกทางสังคมในการให้บริการของหน่วยงาน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ห่วงโซ่คุณค่า (Value Chain) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ ปลูกฝังจิตส านึกทางสังคมในการให้บริการของก าลังพล พธ.ทอ. 

กลยุทธ์ที่ ๑ รณรงค์การสร้างจิตส านึกทางสังคมในการให้บริการ  
 
 
 
กลยุทธ์ที่ ๒ กระตุ้นการให้บริการด้วยจิตส านึกทางสังคมที่ดี  
 
 
 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาระบบการให้บริการด้วยจิตส านึกการบริการ  
 
 
 
กลยุทธ์ที่ ๔ ยกระดับหน่วยงานต้นแบบในการให้บริการที่ดี  
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 

สร้างสื่อประชาสัมพันธ์ เข้าถึงสื่อ ประชาสัมพันธ์ 

ก าลังพลในหน่วย สามารถ
ปฏิบัติได้ 

น าแนวทางไปสู่การปฏิบัติ 

พัฒนาหลักสูตรการศึกษา 
จัดท าโครงการ 

ประชุมสัมมนา/ฝึกอบรม 

พัฒนาการเรียนรู้ ด้วยตนเอง
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

หน่วยมีแนวทาง            
น าสู่การปฏิบัติ 

หน่วยเป็นต้นแบบ           
ปฏิบัติที่ดี 

หน่วยรับรู้รับทราบ 

ผู้บังคับบัญชาและ
ผู้บริหาร หน่วยงาน

ให้การสนับสนุน 

หน่วยก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติที่เหมาะสมกับ

หน่วยงาน 

การสนับสนุน
ทรัพยากรและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ
หน่วยงาน 

การสนับสนุนขวัญ
ก าลังใจ แรงจูงใจ

หน่วยงาน 


