“แผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร พธ.ทอ.”
พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕
(ฉบับปรับปรุง)

โดย
คณะอนุกรรมการวัฒนธรรมองค์กร พธ.ทอ.

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ประกาศเจตนารมณ์
กรมพลาธิการทหารอากาศ เป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ มีวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กร ที่มี
มาตรฐานด้านงานบริการเป็นเลิศ ” มีหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติภารกิจกองทัพอากาศในการเตรียมกาลัง
และใช้กาลังของกองทัพอากาศในการป้องกัน โดยสนับสนุนการขับเคลื่อนกองทัพอากาศเพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์
"กองทัพอากาศชั้นนาในภูมิภาค (One of the Best Air Forces in ASEAN)" ดังนั้น การบรรลุวิสัยทัศน์
กองทัพอากาศและการธารงอยู่ของกองทัพอากาศอย่างมีศักยภาพอย่างยั่งยืนภายใต้พลวัตของการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวและข้อจากัดต่าง ๆ อันได้แก่ อาวุธยุทโธปกรณ์ งบประมาณ และกาลังพลหลายรุ่นวัย (Generation)
เป็นต้น จาเป็นต้องอาศัยพลังอานาจของกาลังพลกองทัพอากาศที่เป็นปึกแผ่นในความเสียสละทุ่มเทแรงกาย
แรงใจและใช้ ความรู้ ความสามารถของกาลั งพลกองทัพอากาศอย่างเต็ มศักยภาพในการปฏิบัติภ ารกิ จ
ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการทางานด้วยการพัฒนาตนเอง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานและกองทัพอากาศ
การดาเนินการให้ได้ตามเป้าหมายความต้องการดังกล่าวข้างต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น
จ าเป็ น ต้ อ งมี วั ฒ นธรรมองค์ ก รหน่ ว ยงานเข้ ม แข็ ง โดยอาศั ย เครื่ อ งยึ ด เหนี่ ย วจิ ต ใจให้ เ ป็ น ศู น ย์ ร วมใจ
ของกาลังพลจากรุ่ นสู่รุ่ นด้ว ยการใช้ค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ และการดาเนินการอย่างเป็นระบบ
ในหน่วยงาน โดยอาศัยจิตสานึกทางสังคมในการให้บริการ ซึ่งเป็นการเริ่มต้นของทิศทางการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรหน่วยงานเข้มแข็ง
กรมพลาธิการทหารอากาศ จึงต้องมีการทบทวนและวางแผนดาเนินการในเรื่องดังกล่าว
ได้แก่ การเสริมสร้างค่านิยมหลักของกองทัพ อากาศ และการสร้างจิตสานึกทางสังคมในการให้บริการ ของ
กาลังพล พธ.ทอ. โดยดาเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม บรรลุตามที่ประกาศ
เจตนารมณ์ไว้

พล.อ.ต.
จก.พธ.ทอ.
ก.พ.๖๔

สารบัญ
ประกาศเจตนารมณ์
หัวข้อ
บทนา
หมวดข้อมูล พธ.ทอ.
๑. ข้อมูล พธ.ทอ.
๑.๑ วิสัยทัศน์ พธ.ทอ.
๑.๒ ภารกิจ พธ.ทอ.
๑.๓ โครงสร้าง พธ.ทอ.
๒. ข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ปี ๒๕๖๔
๒.๒ ความหมายของวัฒนธรรมองค์กร ทอ.
๒.๓ ค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ
๒.๔ จิตสานึกทางสังคมในการให้บริการ
๓. แผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ พธ.ทอ.
(พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) (ฉบับปรับปรุง)
ภาคผนวก
- คาสั่งคณะกรรมการ/คณะทางานที่เกี่ยวข้อง
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-๒หมวดข้อมูล พธ.ทอ.
๑. ข้อมูล พธ.ทอ.
๑.๑ วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรที่มีมาตรฐานด้านงานบริการเป็นเลิศ”
๑.๒ ภารกิจ
กรมพลาธิการทหารอากาศ มีหน้าที่วางแผนการปฏิบัติ อานวยการ ประสานงาน ติดตาม
กากับการ พัฒนาและดาเนินการเกี่ยวกับกิจการด้านพลาธิการ การโภชนาการและบริการ และการพัสดุ
พลาธิการกับมีหน้าที่จัดการความรู้ ควบคุมประเมินผล และตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้านพลาธิการ
และพัสดุ มีเจ้ากรมพลาธิการทหารอากาศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ

-๓๑.๓ โครงสร้างองค์การ

กรมพลาธิการทหารอากาศ

กองบังคับการ

กองวิทยาการ

แผนกการเงิน

กองโรงงาน

กองพลาธิการ

กองบริการ

กองพัสดุพลาธิการ
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๒. ข้อมูลสาคัญที่เกี่ยวข้อง
๒.๑ นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ปี ๒๕๖๔
กองทัพอากาศมีหน้าที่เตรียมกาลังกองทัพอากาศ ป้องกันราชอาณาจักรและดาเนินการ
เกี่ยวกับการใช้กาลัง กองทัพอากาศตามอานาจหน้าที่ของกระทรวงกลาโหม มีผู้บัญชาการทหารอากาศ
เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ เพื่อให้สามารถบริหารราชการกองทัพอากาศภายใต้กรอบภารกิจตามกฎหมาย
และสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) นโยบายและแผนระดับชาติระดับกลาโหม และ
ระดับกองทัพไทย กองทัพอากาศ จึงได้กาหนด นโยบายการปฏิบัติราชการ เพื่อระบุให้หน่วยมีแผนงานและ
เป้าหมายที่ชัดเจน รวมถึงสามารถติดตามและประเมินผล การปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์
กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ฉบับปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๓ ดังนี้
นโยบายการปฏิบั ติราชการ ข้อ ๒ ปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีให้แก่กาลังพลของ
กองทัพอากาศ เพื่อเสริมสร้างระเบียบ วินัย และจิตสานึกในการเป็นทหารอาชีพ การยึดมั่นในสถาบันหลัก
ความรักและความภูมิใจในชาติ อีกทั้งการส่งเสริม ให้มีจิตใจเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วน
ตน สอดคล้องตามหลัก “จิตอาสา”
นโยบายเร่งด่วน ข้อ ๔ สร้างความเข้าใจถึงความแตกต่างกันของคนแต่ละช่วงวัย เพื่อให้กาลัง
พลกองทัพอากาศทุกช่วงวัย สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมให้บรรลุผลสาเร็จโดยการใช้จุดแข็งของแต่ละช่วงวัย
การยอมรับความแตกต่างอย่างมีเหตุผล และการให้เกียรติซึ่งกันและกันตามแบบธรรมเนียมทหาร
๒.๒ ความหมายของวัฒนธรรมองค์กร ทอ.
วัฒนธรรมองค์กรกองทัพอากาศ หมายถึง แบบแผนของพฤติกรรมการปฏิบัติของคนใน
องค์กร ธรรมเนียมปฏิบัติภายในองค์กร การยินยอมพร้อมใจปฏิบัติทั่วทุกคนโดยไม่ต้องใช้การบังคับ
วัฒนธรรมองค์กรเป็นวิถีชีวิตที่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนกลายเป็นนิสัย
ความเคยชิน และกลายเป็นขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีประพฤติปฏิบัติ ความเชื่อ ค่านิยม วัฒนธรรมทาให้
คนรวมตัว เป็น สังคมอยู่ ร่วมกันอย่างมีระเบียบ จะทาให้การดาเนินงานขององค์กรก้าวหน้าได้รับความ
เชื่อถือจากสังคม ดังนั้นองค์กรจึงจาเป็นที่ต้องนาจริยธรรมมาใช้ในการบริหารและแก้ไขปัญหาองค์กรอย่าง
ถูกวิธีเพื่อให้ได้รับความเชื่อถือ ภาพพจน์ที่ดีนามาซึ่งชื่อเสียง เกียรติยศและความก้าวหน้าในระยะยาวของ
องค์กร
๒.๓ ค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ
ค่ า นิ ย มหลั ก ของกองทั พ อากาศแต่ เ ดิ ม ไม่ ไ ด้ ถู ก ก าหนดไว้ อ ย่ า งเป็ น ทางการ ยั ง ไม่ มี
การประกาศใช้ที่ผ่ านการอนุมัติจ ากผู้ บัญชาการทหารอากาศ แต่มีการใช้ในบางกลุ่ มที่ไม่ระบุที่มาของ
ค่านิยมเหล่านั้น อาทิ ซื่อสัตย์ กล้าหาญ ความรู้ดี แต่ยังไม่เป็นที่ยอมรับ ทาให้ไม่เกิดการนาไปสู่การปฏิบัติ
ให้เป็นวัฒนธรรมองค์กรได้ ต่อมาในปี ๒๕๔๙ กรมกาลังพลทหารอากาศได้เริ่มศึกษาข้อมูลเพื่อการจัดทา
ค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ โดยมีการดาเนินการอย่างเป็นระบบมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ เริ่มจากการศึกษา
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องก่อนดาเนินการ การวางแผนดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งข้อมูล ได้แก่ การ
สัมภาษณ์ผู้บังคับบัญชาระดับสูง ปี ๒๕๔๙ ได้แก่ พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุก เป็นผู้บัญชาการทหารอากาศ
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ในสมัยนั้ น พลอากาศเอก ณพฤษภ์ มั ณฑะจิตร อดี ตผู้ ช่ วยผู้บั ญชาการทหารอากาศ พลอากาศเอก สุ ก าพล
สุวรรณทัต อดีตเสนาธิการทหารอากาศ พลอากาศโทหม่อมหลวง สุปรีชา กมลาศน์ อดีตผู้บัญชาการโรงเรียน
นายเรืออากาศ และการสัมมนานักศึ กษาวิทยาลัยการทัพอากาศ การสัมมนานายทหารนักเรียนโรงเรียน
เสนาธิการทหารอากาศ ใช้เวลาดาเนิ นการประมาณ ๒ ปี แต่ไม่ได้ดาเนินการต่อเนื่องจนกระทั่งปลายปี
๒๕๕๓ พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์ อดีต ผู้บัญชาการทหารอากาศได้ดาริให้มีการจัดทาค่านิยมหลักของ
กองทัพอากาศให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ทาให้ทีมงาน นาข้อมูลที่เคยศึกษาไว้มาพิจารณาอีกครั้ง และนาเข้าที่
ประชุมคณะกรรมการเพื่อสรุปประเด็นในการพิจารณาจัดทาค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ และได้หัวข้อเพื่อ
การนามาทาประชาพิจารณ์ที่เปิดโอกาสให้กาลังพลทหารอากาศทุกคนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น โดยส่งผ่าน
อีเมล์กองทัพอากาศ แล้วสรุปผลก่อนนาเข้าที่ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ จึง
ได้ร่างบทสรุปนาเรียนผู้บัญชาการทหารอากาศ เพื่อพิจารณา ใช้เวลาดาเนินการรวมทั้งสิ้นประมาณ ๑ ปี จน
ได้รับอนุมัติจาก พลอากาศเอก อิทธพร ศุภวงศ์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เมื่อปี ๒๕๕๔ ให้ใช้ AIR เป็น
ค่านิยมหลักของกองทัพอากาศสืบมา
ค่านิยมหลักของกองทัพอากาศเป็นเครื่องมือสาคัญประการหนึ่งในการถ่ายทอดเจตนารมณ์
ของกองทัพ อากาศ เป ็น ศ ูน ย ์ร วมใจเป ็น พ ัน ธะส ัญ ญาให ้ก าลัง พลทหารอากาศย ึด มั่ น ปฏ ิบ ัต ิต าม
โดยเฉพาะผู้ที่เป็ นข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ผู้ที่มาปฏิบัติงานในกองทัพอากาศ ผู้ที่เริ่มเข้ารับ
ราชการหรือปฏิบัติงานในปัจจุบันทุกระดับชั้ น ข้าราชการที่จะเกษียณอายุราชการต่อไป ผู้มาติดต่อ ผู้มา
รับ บริการ ประชาชนทั่วไปได้รับรู้เข้าใจ และเชื่อมั่นได้ว่ากาลังพลทหารอากาศ จะยึดมั่นประพฤติปฏิบัติ
ตามค่านิยมหลักของกองทัพอากาศจนเกิดความเคยชินและฝังลึกในจิต ใจการปฏิบัติ ของกาลังพลจนเป็น
ปกติว ิสัยในความเป็น ทหารอากาศ ความซื่อสัตย์แ ละความจงรักภักดี ความรับผิดชอบ โดยถือปฏิบัติกัน
อย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่น จนเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กรกองทัพอากาศที่ยังคงอยู่และดาเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง จนเป็นภาพลักษณ์ของทหารอากาศ อันยังผลให้เกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติของทหารอากาศ
ไทยทุกคนตลอดไป
กองทัพอากาศประกาศใช้ค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ (Royal Thai Air Force Core
Values : RTAF Core Values) เมื่อ ๘ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๕๔ โดยใช้สัญญาลักษณ์ย่อว่า AIR
A : Airmanship ความเป็นทหารอากาศ
การแสดงออกถึงความเป็นทหารอากาศที่มีระเบียบวินัย รู้หลักการ ขั้นตอน และมีทักษะ
ในการปฏิบัติงาน มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบอย่างมืออาชีพ มีความตระหนักรู้ในตนเอง สามารถ
ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมภายใต้ความเสี่ยงในทุกสถานการณ์ และสามารถทางานเป็นทีมเพื่อผลสัมฤทธิ์ของ
งานเพื่อแสดงความชัดเจนในการประพฤติปฏิบัติในความเป็นทหารอากาศ จึงมีองค์ประกอบ ดังนี้
๑. ความมีระเบียบวินัย (Discipline) หมายถึง เป็นผู้รู้กฎระเบียบปฏิบัติธรรมเนียมปฏิบัติ
และดารงไว้ซึ่งการมีระเบียบวินัยในทางปฏิบั ติ คือ รู้ว่าสิ่งใดถูกสิ่งใดผิดและเลือกทาในสิ่งที่ถูกต้อง สามารถ
ควบคุมพฤติกรรมของตนเองให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ แบบธรรมเนียมทหารได้อย่างเคร่งครัด มีความมุ่งมั่น
และสามารถปฏิบัติด้วยความปลอดภัย

- ๖–
๒. การมีทักษะในการปฏิบัติงาน (Skill) หมายถึง เป็นผู้มีทักษะในการปฏิบัติงานได้ตาม
เกณฑ์มาตรฐานที่กาหนดหรื อสู งกว่า ซึ่งมีล าดับของทักษะบางประการ ได้แก่ สามารถลอกเลี ยนแบบ
(Imitation) สามารถจัดการ (Manipulation) สามารถทาได้ถูกต้องแม่นยา (Precision) สามารถผสมผสาน
(Articulation) สามารถปฏิบัติได้อย่างเชี่ยวชาญ (Naturalization) ด้วยการเรียนรู้และฝึกฝนปฏิบัติจาก
ประสบการณ์ในการทางานจนทาให้สามารถปฏิบัติงานนั้นได้เป็นอัตโนมัติ รวมทั้ง สามารถสื่อสารถ่ายทอด
ทักษะหรือความสามารถเหล่านั้นให้ผู้อื่นเข้าใจได้อย่างถูกต้อง
๓. ความเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ (Proficiency) หมายถึง เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในงาน
ที่รับผิดชอบแบบมืออาชีพ สามารถทาทุกอย่างที่ได้รับมอบหมายอย่างดีที่สุด โดยต้องมีการพัฒนาและฝึกฝน
ตนเองอย่างต่อเนื่องและเรียนรู้ที่จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ เพื่อให้เกิดผลงานที่ดีกว่าเดิมในครั้งต่อ ๆ
ไป ซึ่งความสามารถในลักษณะนี้จาเป็นต้องมีองค์ประกอบ ดังนี้
๓.๑ การรู้หลักการ/รู้ในเนื้องาน (Knowledge) มีความรอบรู้ในเนื้องานที่ต้องปฏิบัติจาก
การศึกษาเรียนรู้และหาความรู้เพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรู้ถึงคุณค่าของงานตนเองที่ส่งผลต่อหน่วยงานหรือองค์กร
๓.๒ การรู้ ขั้นตอนการปฏิ บัติงาน (Aircraft) มีความรู้ในมาตรฐานงานและรู้ขั้นตอน
ปฏิบัติของงานนั้นว่าต้องทาอะไร อย่างไร ที่ไหน เมื่อไร และสามารถเลือกใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมในการ
ปฏิบัติเพื่อผลสัมฤทธิ์ได้
๔. การตระหนักรู้ในตนเอง (Self-Awareness) หมายถึง การสานึกรู้ตัวตนและสถานะของ
ตนเอง คือ รู้ว่าตนเองเป็นใคร มีอาชีพการงานอะไร มีหน้าที่ต้องทาอะไร และควรแสดงบทบาทที่เป็นจริง
อย่ างไรให้ เ หมาะสมในการครองตนและยั งคงไว้ ซึ่ง หลั ก การของตนเอง ทั้ งนี้ ต้อ งมีค วามเหมาะสมกั บ
สถานการณ์โดยไม่ก้าวล่วงผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่มีระดับชั้นยศสูงกว่า รวมทั้งผู้ที่มีอาวุโสสูงกว่า
๕. ความสามารถในการตัดสินใจ (Judgment) หมายถึง กระบวนการที่นาไปสู่การตัดสินใจ
จากการรับรู้รับทราบข้อมูลพื้นฐานและศึกษาข้อมูลเชิงลึกตามความเหมาะสม ซึ่งต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูล
เหล่านั้นด้วยหลักเหตุผล มีใจเป็นกลาง และประเมินข้อมูลภายใต้สถานการณ์นั้น รวมทั้งหาหนทางปฏิบัติ
จากการเลือกหนทางที่เหมาะสมคุ้มค่าในทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลและประโยชน์สูงสุด
๖. การตระหนักรู้ในสถานการณ์ (Situational Awareness) หมายถึง การระลึกรู้ถึงสภาวการณ์
ขององค์กรหรือหน่วยงานตนเอง ว่าต้องเผชิญหน้าอยู่กับอะไรทั้งปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กรและปัจจัย
แวดล้อมภายนอก เช่น ผู้รับบริการทั้งที่เป็นข้าราชการทหาร พลเรือน ประชาชน รวมถึง ภาวะเศรษฐกิจ
สังคม การเมืองการปกครอง ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ส่งผลต่อการปฏิบัติ
ภารกิจ คือ รู้ว่าตนอยู่ที่ไหนภายใต้สถานการณ์อย่างไรและรู้ว่าองค์กรหรือหน่วยงานอยู่ในสภาวการณ์เช่นไร

-๗๗. การทางานเป็นทีม (Teamwork) หมายถึง ความสามารถในการปฏิบัติและติดต่อประสาน
เพื่อให้งานสัมฤทธิ์ผลได้ด้วยความร่วมมือในการปฏิบัติตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป ซึ่งจะมีรูปแบบที่เป็นการทางาน ทุก
ช่วงวัย เพศ ทั้งในกลุ่มงานเดียวกัน ต่างกลุ่มงาน ต่างหน่วยงาน หรือ ระหว่างหน่วยงานและอาจรวมถึงการ
ปฏิบัติงานร่วมกันกับบุคลากรจากภายนอกทั้งที่เป็นบุคลากรของภาครัฐและเอกชนเพื่อให้การปฏิบัติสาเร็จ
ลุล่วงด้วยดี
I : Integrity and Allegiance ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี
มี ค วามยึ ด มั่ น ในระบบเกี ย รติ ศั ก ดิ์ มี ค วามจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ สถาบั น ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ กล้ากระทาในสิ่งที่ถูกต้อง มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อตรง ดารงไว้ซึ่งความยุติธรรม
และ มีจ รรยาบรรณในวิช าชี พ พร้ อมเปิดใจรับความคิด เห็ นของผู้ อื่น เพื่อ แสดงความชัด เจนในการ
ประพฤติป ฏิบั ติในความซื่อสั ตย์ และความจงรักภั กดี จึ ง มี องค์ประกอบ ดังนี้
๑. ระบบเกียรติศักดิ์ (Honor System) หมายถึง หลักประพฤติพื้นฐาน ซึ่งถือได้ว่าเป็น
รากฐานของการสร้างนักรบในอุดมคติ การหลอมรวมหัวใจของชายชาติทหารหรือผู้ที่ครองยศทหารทั้งชาย
และหญิง โดยหัวใจสาคัญของระบบนี้อยู่ที่ มโนสุจริตหรือการพูดในสิ่งที่ถูกต้องในสถานการณ์ที่เหมาะสม
และความรักเกียรติหรือชีวิตของทหารที่ต้องการได้รับเกียรติได้รับการยกย่องยอมรับและการรู้จักให้เกียรติแก่
ผู้อื่นก่อน ซึ่งเกียรติยศจะเกิดขึ้นได้จากความเชื่อถือของผู้อื่น (The Bravest is Tenderest the Noblest
is Humblest) โดยเกียรติของแต่ละคนถ้าถักทอรวมเป็นสายใยแห่งความไว้เนื้อเชื่อใจ (M) ของหมู่คณะแล้ว
ย่อมสามารถขยายเป็นผืนเกราะแห่งศรัทธาของประชาชนได้
๒. ซื่อตรง (Honesty) หมายถึง การปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่บิดเบือน ด้ว ยความไม่
เป็นธรรม เราจะไม่พูดปดคดโกง หรือขโมย และจะไม่ยอมให้พวกเราคนใดคนหนึ่งกระทาเช่นนั้นเป็นอันขาด
ถือได้ว่าเป็นจุดกาเนิดที่สาคัญของทหารอาชีพซึ่งคาพูดของเรานับเป็นพันธะสัญญาที่ต้องกระทาตามนั้นหรือ
ที่เรียกว่าการรักษาคาพูดโดยไม่จาเป็นต้องเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร
๒.๑ ซื่อตรงต่อหน้าที่ มีความตั้งใจกระทากิจการที่ได้รับมอบหมายให้ถูกต้องเที่ยง
ธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อตรง
๒.๒ ซื่อตรงต่อตนเอง มีจิตยึดมั่นในความถูกต้องเป็นที่ตั้ง และตั้งใจปฏิบัติตนให้ได้
ตามที่ตนตั้งปณิธานไว้ด้วยความซื่อตรงเสมอมา
๒.๓ ซื่อตรงต่อคนทั่วไป มีการประพฤติปฏิบัติต่อผู้ อื่นหรือคนทั่วไปอย่างซื่อตรง
รักษาตนให้เป็นคนที่เขาทั้งหลายจะเชื่อถือได้
๓. ความภักดี (Royalty) หมายถึง ความเป็นทหารแห่งราชอาณาจักรไทย และในพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว อุทิศตนเพื่อปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พร้อมพลีชีพเพื่อชาติและราชบัลลังก์ มีจิตใจเสียสละ
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมก่อนประโยชน์ส่วนตน
๔. กล้าหาญ (Courage) หมายถึง กล้ากระทาในสิ่งที่ถูกต้อง ด้วยกระบวนการที่ถูกต้องเป็นธรรม
ไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลใด ๆ หรือไม่หวั่นไหวต่อคาขู่จากยศอานาจใด ๆ หากสิ่งที่กระทานั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่
ควรประพฤติปฏิบัติย่อมจะไม่อายที่ต้องกระทา

-๘๕. คุณธรรม (Moral) หมายถึง เป็นหลักสาคัญของการประพฤติที่รับรู้ได้ว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดถูก
เป็นจิตสานึกของบุคคลที่จะเดินตามหรือกระทาในสิ่งที่ถูกและยอมรับในมาตรฐานของการประพฤติปฏิบัติ
ที่คน/ประชาชนทุกคนหรือส่วนใหญ่ยอมรับว่าควรปฏิบัติ
๖. จริยธรรม (Ethic) หมายถึง เป็นข้อกาหนดในการปฏิบัติหรือกฎที่ต้องปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้อง
หรือเป็นไปตามหลั กของคุณธรรม โดยสามารถใช้เป็นหลักปฏิบัติให้เหมาะสมกับวิชาชีพ มาตรฐานการ
ทางานในหน่วยงานหรือองค์กร
- จรรยาบรรณวิชาชีพ (Professional Ethic) เป็นหลักปฏิบัติของผู้ประกอบวิชาชีพ
ใด ๆ ที่ต้องตระหนักถึงความถูกต้อง มีจริยธรรมในการปฏิบัติอยู่เสมอ โดยต้องกระทาการใด ๆ ด้วยความ
ถูกต้องตามหลักมาตรฐานวิชาชีพและคานึงถึงผู้รับบริการเป็นสาคัญ
๗. ยุติธรรม (Justice) หมายถึง เป็นการปฏิบัติต่อคนอื่นด้วยความเป็นธรรม ไม่เข้าข้างฝ่ายหนึ่ง
ฝ่ายใด โดยต้องพิจ ารณาตัดสิ นใจในการกระทานั้นด้วยเหตุผลที่เที่ยงตรงไม่ล าเอียงทั้งในการให้ รางวัล
การยกย่องชื่นชม หรือในการลงโทษต่อผู้กระทาความผิดด้วยมาตรฐานเดียวกัน
๘. เปิดใจ (Openness) หมายถึง การกระตือรือร้นที่จะรับฟังข้อมูลข่าวสารภายในหน่วยงาน
หรือองค์กร โดยเฉพาะข้อมูลที่สะท้อนกลับจากทุกทิศทางที่เกี่ยวกับตนเอง หรืองานที่ตนเองรับผิดชอบกระทา
อยู่เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการกระทาของตนเป็นเช่นไรและพร้อมที่พิจารณาหาแนวทางที่จะปรับปรุงพัฒนาให้ดี
ยิ่งขึ้นรวมทั้ง การเปิดเผยไม่กลัวที่จะถูกตรวจสอบในทุกเวลาและสถานที่ ยอมรับในความเท่าเทียมกันของ
มนุษย์ มนุษย์ทุกคนมีศักดิ์ศรีของความเป็นคนเท่าเทียมกัน
๙. ความถ่อมตน (Humility) หมายถึง การประมาณตน มีความนอบน้อมต่อผู้ที่มียศสูงกว่า
ต่อผู้มีอาวุโสสูงกว่า และการซึมซับและยึดมั่นในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งการตระหนักรู้ว่าทหาร
อาชีพเป็นภารกิจที่สาคัญอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติ
R : Responsibility ความรับผิดชอบ
ความรั บ ผิ ดชอบต่อตนเอง องค์การ สั งคมและประเทศชาติ เพื่อให้ การปฏิบัติภ ารกิจ
สัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง เพื่อแสดงความชัดเจนในการประพฤติ
ปฏิบัติ ในความรับผิดชอบ จึงมีองค์ประกอบ ดังนี้
๑. ความรับผิดชอบต่อตนเอง (Personal Responsibility) หมายถึง การรู้บทบาทหน้าที่
ของตนเองว่าต้องทาอะไรและอย่างไรในสถานะใด ด้วยความตั้งใจกระทาสิ่งนั้น ๆ ให้บรรลุผลตามต้องการ
รวมทั้งการดูแลรักษาตนเองให้พร้อมปฏิบัติภารกิจของตนเองในทุกบทบาททุกสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม
ทั้งชีวิตส่วนตัว ครอบครัวหรือการทางาน
๒. ความรับผิดชอบต่อองค์กร (Organizational Responsibility) หมายถึง การรู้บทบาทหน้าที่
ว่าต้องกระทาอะไร และอย่างไรต่อหน่วยงานหรือองค์กร ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจและทุ่มเท เพื่อให้ภารกิจหรือ
งานที่ได้รับมอบหมายนั้นสาเร็จในเวลาที่เหมาะสมภายใต้สถานการณ์หรือข้อจากัดต่าง ๆ
๒.๑ ความรับผิดชอบต่องาน (Accountability) เป็นความใส่ใจทุ่มเทปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายให้จนสาเร็จลุล่วงด้วยดี

-๙๒.๒ ความ รับผิดชอบต่อกระบวนการ (Operational Responsibility) เป็นความใส่
ใจ ในรายละเอี ย ดของทุ กขั้น ตอนหรื อ กระบวนการในการปฏิ บัติ งานนั้ นให้ มีค วามสั้ นกระชั บและเกิ ด
ผลสัมฤทธิ์ ที่รวดเร็วและประหยัดคุ้มค่ามากที่สุด
๒.๓ ความรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์การดาเนินงาน (Result Product & Outcome
Responsibility) เป็นความใส่ใจให้ความสาคัญกับผลงานหรือผลสัมฤทธิ์ของงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ตามที่มุ่งหวังไว้ โดยเกิดความคุ้มค่าและสร้างมูลค่าเพิ่มของหน่วยงานหรือองค์กรได้
๓. ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) หมายถึง การรู้บทบาทหน้าที่ว่าต้อง
กระทาอะไร และอย่างไรต่อสังคมสิ่งแวดล้อมรอบตัว ด้วยความตั้งใจและยึดมั่นในการประพฤติปฏิบัติอยู่
เสมอ รวมทั้ง กระทาของตนเองต่อบทบาทที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติต่อสังคมด้วย
๔. ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ (National Responsibility) หมายถึง การรู้บทบาท
หน้าที่ว่าต้องกระทาอะไรและอย่างไรต่อประเทศชาติ ด้วยความเสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจปฏิบัติอย่างไม่ย่อ
ท้อ พร้อมอุทิศตนเพื่อประเทศชาติได้ทุกขณะจิต
๒.๔ จิตสานึกทางสังคมในการให้บริการ
จิ ตส านึ ก ทางสั งคมในการให้ บริ การ เป็นบัญญั ติศั พท์ที่ อดี ตผู้ บั ญชาการทหารอากาศได้
กาหนดไว้ โดยหมายให้กาลังพลกองทัพอากาศมีจิตสานึกในการให้บริการต่อบุคคลอื่นอย่างมีคุณภาพ ทั้งต่อ
กาลังพลภายในกองทัพอากาศและประชาชน โดยมอบนโยบายให้กรมกาลังพลทหารอากาศเป็นผู้รับผิดชอบ
ดาเนินการซึ่งต่อมาได้มีการขับเคลื่อนการเสริมสร้างและปลูกฝังจิตสานึกทางสังคมในการให้บริการ เมื่อปี
๒๕๕๙ โดยเน้นการให้บริการที่ดี หรือมีใจบริการ Service Mind และการมีจิตสาธารณะหรือ Public Mind
ต่อมาได้มีการนาไปเป็นตัวชี้วัดตามคารับรองการปฏิบัติราชการที่ทุกหน่วยต้องดาเนินการให้สอดคล้องกัน
เมื่อปี ๒๕๖๐ จนถึงปัจ จุบัน จึงได้มีการกาหนดนิยามของคาว่า จิตสานึกทางสังคมในการให้ บริการ ว่า
หมายถึง การให้บริการด้วยความเต็มใจอย่างมีคุณภาพบนพื้นฐานของความถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ
เพื่อให้ผู้รับบริการภายในและภายนอกกองทัพอากาศพึงพอใจหรือเกิดความประทับใจ ด้วยความตระหนักรู้
ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบที่จะเกิดขึ้นกับผู้รับบริการ วิชาชีพ หน่วยงาน และกองทัพอากาศ จากการกระทา
ของตนเอง และการอยู่ ร่ว มกัน ในหน่ ว ยงานด้ว ยความเอื้ออาทรภายในกองทัพอากาศ ตลอดจนสั งคม
ประเทศชาติ กาลังพลทหารอากาศต้องรู้ปฏิบัติตนตามกฎเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานและสังคม
พร้ อมให้ ความช่ว ยเหลื อผู้ อื่น อย่ างถูกต้องเหมาะสมตามกาลั งความสามารถที่พึงกระทาได้ หากหน่ว ย
ดาเนินการได้ตามแผนที่กาหนด แต่ละหน่วยจะได้รับคะแนนประเมินความสาเร็จของตัวชี้วัดตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการของหน่วยเพื่อเป็นขวัญกาลังใจ และแสดงให้เห็นถึงคุณภาพกาลังพลของหน่วยนั้น ๆ ใน
การมีจิ ตสานึกทางสังคมในการให้ บริการ รวมถึงสะท้อนภาพลั กษณ์ที่ดีต่อกาลั งพลทหารอากาศและ
กองทัพอากาศไปพร้อม ๆ กัน

- ๑๐ ๓. แผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ พธ.ทอ. (พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕) (ฉบับปรับปรุง)
การเสริ มสร้ างวัฒ นธรรมองค์ก ร พธ.ทอ. มี การก าหนดแผนเสริ มสร้ า งวัฒ นธรรมองค์ก รและ
ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงแผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร พธ.ทอ.(พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) ที่ได้มี
การทบทวนและปรั บ ปรุ ง แผนให้ เ หมาะสมมากยิ่ ง ขึ้ น โดยมุ่ ง เน้ น ให้ เ กิ ด พฤติ ก รรมการปฏิ บั ติ ต นของ
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการที่ต้องยึดถือปฏิ บัติให้ถูกต้องตรงกันจนกลายเป็นนิสัยความเคยชิน
เป็นวิถีปฏิบัติตนในรูปแบบเดียวกันในกองทัพอากาศ จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรกองทัพอากาศ ทั้งนี้ ต้อง
ได้รับความร่วมมือในการปฏิบัติและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติของทุกคนทุกระดับให้เป็นไปตาม
วัฒนธรรมองค์กรกองทัพอากาศกาหนด
เป้าหมาย
พธ.ทอ.มีวัฒนธรรมองค์กรเข้มแข็ง กาลังพลทุกคน ทุกหน่วยงานมีพฤติกรรม การปฏิบัติได้
ตามแผนที่กาหนด ภายในปี ๖๕
กลยุทธ์
กลยุทธ์ที่ ๑ ขับเคลื่อนค่านิยมหลักของกองทัพอากาศสู่วัฒนธรรมองค์กร
มุ่งเน้นการขับเคลื่อนค่านิยมหลักของกองทัพอากาศในทุกหน่วยงานอย่างเป็นระบบ โดยใช้ AIR
ในการสร้างความตระหนักรู้ความเข้าใจ การฝึกฝนปฏิบัติตนอย่างจริงจังต่อเนื่อง มีการทางานร่วมกันเป็นทีม
ทุกช่วงวัย เพศ การกากับดูแลจากผู้บังคับบัญชา การสังเกตการณ์ ติดตามประเมินผล และการให้คุณให้โทษ
เพือ่ ให้การประพฤติปฏิบัติเหล่านั้นเกิดบ่อยครั้งจนคุ้นชิน โดยเน้นบทบาทผู้นาประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างจิตสานึกทางสังคมในการให้บริการ
มุ่งเน้นการปลูกฝังและส่งเสริมให้กาลังพลในทุกหน่วยงานมีจิตสานึกทางสังคมในการให้บริการ
โดยมุ่งเน้นการบริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน สร้างความพึงพอใจหรือประทับใจในการให้บริการ ยกเว้น
งานใดขณะการปฏิบัติงานเป็นการรักษากฎระเบียบอย่างเคร่งครัดในการตรวจจับ จับกุม ตรวจสอบ ตรวจ
ตรา ฯลฯให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งเด็ดขาดไม่ต้องคานึงถึงความพึงพอใจของผู้กระทาความผิด แต่จะสร้างความ
พึงพอใจให้กับผู้บังคับบัญชา ประชาชนหรือผู้พบเห็นในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตรงไปตรงมา นอกจากนี้
งานจิตอาสา เป็นอีกงานหนึ่งที่ต้องมีต้นแบบเริ่มปฏิบัติ เมื่อเกิดขึ้นผู้นาควรให้การยกย่องเชิดชูผู้กระทาความดี
เสียสละ ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยความสมัครใจ ด้วยเจตนาดี ทั้งนี้ต้องไม่เสียแก่การงานที่ตนรับผิดชอบ

- ๑๑ ตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมาย
๑. ร้อยละ ๑๐๐ ของหน่ วยงานใน พธ.ทอ.ดาเนินการได้ครบถ้วนตามแผนการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรกองทัพอากาศ ภายในปี ๖๕ (กลยุทธ์ที่ ๑ และกลยุทธ์ที่ ๒)
๒. ร้ อยละ ๙๕ ของกาลั งพลในหน่ ว ยมีพ ฤติก รรมการปฏิบั ติไ ด้ตามค่ านิ ยมหลั ก ของ
กองทัพอากาศ ภายในปี ๖๕ (กลยุทธ์ที่ ๑)
๓. ร้อยละ ๙๐ ของกาลังพลในหน่วยมีจิตสานึกทางสังคมในการให้บริการ ภายในปี ๖๕
(กลยุทธ์ที่ ๒)
๔. ร้อยละ ๘๐ ของกาลังพลในหน่วยกระทาผิดวินัยลดลง และไม่พบผู้กระทาความผิดใหม่
เพิ่มขึ้นในแต่ละปี โดยให้สาเร็จตามตัวชี้วัดความสาเร็จและค่าเป้าหมายภายในปี ๖๕ (กลยุทธ์ที่ ๑)

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กาลังพล
ร้อยละของ
ในหน่วยงาน
กาลังพลใน
มีพฤติกรรม
หน่วย
ปฏิบัติได้ตาม มีพฤติกรรม
ค่านิยมหลัก
การปฏิบัติ
ของ
ได้ตาม
กองทัพอากาศ ค่านิยมหลัก
อย่าง
ของ
สม่าเสมอ
กองทัพอากาศ
ต่อเนื่อง

กลยุทธ์ที่ ๑ ขับเคลื่อนค่านิยมหลักของกองทัพอากาศสู่วัฒนธรรมองค์กร พธ.ทอ.
ค่าเป้าหมายแต่ละปี
การนากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
งบประมาณ หน่วยปฏิบัติ
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
๗๐ ๘๐ ๙๐ ๑. การดาเนินการระดับนโยบาย
ทุกหน่วยใน
กรมพลาธิการ
๑.๑ ผู้บังคับบัญชาหน่วยรับทราบแผนการเสริมสร้างวัฒนธรรม
ทหารอากาศ
องค์กรกองทัพอากาศ พ.ศ.๒๕๖๓ - ๒๕๖๕

- ๑๒ -

๑.๒ หน่วยกาหนดผู้รับผิดชอบและแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะทางานหรือคณะเจ้าหน้าที่ดาเนินการในเรื่องดังกล่าว
๑.๓ ผู้รับผิดชอบตามข้อ ๑.๒ จัดทาแผนเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรของหน่วยให้สอดรับกับของกองทัพอากาศ โดยมีการทบทวน
ทุกปีเพื่อปรับแผนให้เหมาะสมตามสถานการณ์
๑.๔ หน่ ว ยถ่ า ยทอดแผนการเสริ ม สร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก ร
กองทัพอากาศให้กับผู้บั งคับบัญชาทุกระดับชั้นรับทราบเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน
๑.๕ ทุ ก หน่ ว ยขึ้ น ตรงของหน่ ว ยร่ ว มด าเนิ น การตามแผน
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรกองทัพอากาศตามแนวทางของหน่วย
๑.๖ ผู้บังคับบัญชาหน่วยให้การสนับสนุนการดาเนินการ และ
ให้คาปรึกษาแนะนาการปฏิบัติของหน่วย
๑.๗ ผู้บังคับบัญชาหน่วยติดตาม/รับทราบผลการดาเนินการ
ของหน่วย และส่งผลดาเนินการตามเวลาที่กาหนด
๑.๘ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหน่ ว ยสร้ า งแรงจู ง ใจในการด าเนิ น การ
ตามที่เห็นสมควร

- ๑๓ -

กลยุทธ์ที่ ๑ ขับเคลื่อนค่านิยมหลักของกองทัพอากาศสู่วัฒนธรรมองค์กร พธ.ทอ.(ต่อ)
ค่าเป้าหมายแต่ละปี
การนากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
งบประมาณ หน่วยปฏิบัติ
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
กาลังพล
ร้อยละของ
๗๐ ๘๐ ๙๐ ๒. การดาเนินการระดับปฏิบัติการ (ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ)
xx,xxx
ทุกหน่วยใน
ในหน่วยงาน
กาลังพลใน
กรมพลาธิการ
๒.๑ ถ่ายทอดแผนเสริมสร้างวัฒ นธรรมองค์กรของหน่ว ยให้
มีพฤติกรรม
หน่วย
ทหารอากาศ
กาลังพลทุกคนในหน่วยได้รับรู้และสร้างความเข้าใจเป้าหมายความ
ปฏิบัติได้ตาม มีพฤติกรรม
ต้องการของหน่วยและให้เกิดความร่วมมือในการปฏิบัติ
ค่านิยมหลัก
การปฏิบัติ
๒.๒ จัดทาช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในทุกรูปแบบ อาทิ
ของ
ได้ตาม
เอกสารสื่ อสิ่ งพิมพ์ ไลน์ อีเมล เว็บไซต์ของหน่ว ย เสี ยงตามสาย
กองทัพอากาศ ค่านิยมหลัก
ประชุม/สัมมนา พูดหน้าแถว
อย่าง
ของ
๒.๓ ตรวจสอบประเมินการรับรู้และความเข้าใจของกาลังพล
สม่าเสมอ
กองทัพอากาศ
ในหน่วยให้ทั่วถึงครอบคลุมทุกคนตามความถนัดของแต่ละหน่วย
ต่อเนื่อง
๒.๔ สร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับกาลังพลอย่างต่อเนื่อง
ด้วยการฝึกอบรม ย้าเตือน สื่อสารต่อเนื่อง อาทิ สื่อสารรายละเอียด
ค่ านิ ยมหลั กของกองทั พอากาศ วิ นั ย ๙ ประการ เพลงราชสวั สดิ์
ความรักความสามัคคีในหน่วย ฯลฯ ควรย้าเตือนทุกวันหรืออย่าง
น้อยสัปดาห์ละครั้ง (ความถี่)
๒.๕ ฝึกวินัยทหารตามแบบธรรมเนียมปฏิบัติ การตรวจเครื่อง
แต่ ง กาย ทรง ผม การท าคว ามเคารพ (ย กอกอึ๊ บ ) ฯล ฯ
อย่างสม่าเสมออย่างน้อยทุกสัปดาห์
๒.๖ ทุ ก หน่ ว ยขึ้ น ตรงของหน่ ว ยร่ ว มมื อ ด าเนิ น การอย่ า ง
เคร่งครัดเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และรายงานผลการปฏิบัติ
ให้ผู้รับผิดชอบของหน่วยทราบ พร้อมหลักฐาน

- ๑๔ -

กลยุทธ์ที่ ๑ ขับเคลื่อนค่านิยมหลักของกองทัพอากาศสู่วัฒนธรรมองค์กร พธ.ทอ. (ต่อ)
ค่าเป้าหมายแต่ละปี
การนากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
งบประมาณ หน่วยปฏิบัติ
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
กาลังพล
ร้อยละของ
๗๐ ๘๐ ๙๐
๒.๗ ผู้รับผิดชอบงานวัฒนธรรมของหน่วยติดตามประเมินผล
ทุกหน่วยใน
ในหน่วยงาน
กาลังพลใน
การดาเนินการ และให้ผู้บังคับบัญชาระดับนาวาอากาศโทขึ้นไปถึง
กรมพลาธิการ
มีพฤติกรรม
หน่วย
หัวหน้าหน่วยร่วมประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติของกาลังพลที่อยู่ใน
ทหารอากาศ
ปฏิบัติได้ตาม มีพฤติกรรม
ความรับผิดชอบตามแบบฟอร์มของ Google Form ที่กาหนด
ค่านิยมหลัก
การปฏิบัติ
(ค่ า นิ ย มหลั ก ของกองทั พ อากาศ) โดยการสั ง เกตพฤติ ก รรม
ของ
ได้ตาม
การปฏิบัติตนและรวบรวมหลักฐานการดาเนินการส่งผ่าน Google
กองทัพอากาศ ค่านิยมหลัก
Drive วัฒนธรรมองค์กรของหน่วยตามเวลาที่กาหนด
อย่าง
ของ
๒.๘ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานวั ฒ นธรรมเขี ย นรายงานสรุ ป ผลการ
สม่าเสมอ
กองทัพอากาศ
ดาเนินการของหน่วยให้ผู้บังคับบัญชาหน่วย (หัวหน้าหน่วย) ทราบ
ต่อเนื่อง
พร้อมหลักฐาน และส่งผ่าน Google Drive วัฒนธรรมองค์กรของ
หน่วยตามเวลาที่กาหนด รวมถึงการรายงานกาลังพลที่กระทาผิด
วินัยทหารของหน่วย พร้อมแนวทางแก้ไข (ถ้ามี)
๒.๙ กาลังพลทุกคนในหน่วย ทุกระดับชั้นให้ความร่วมมือในการ
ปฏิ บั ติ ต นตามค่ า นิ ย มหลั ก ของกองทั พ อากาศอยู่ เ ป็ น นิ จ ให้ เ กิ ด
ความเคยชินจนกลายเป็นนิสัย

- ๑๘ -

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กาลังพล
ในหน่วย
มีจิตสานึกทาง
สังคมในการ
ให้บริการ

ร้อยละของ
กาลังพล
ในหน่วย
มีจิตสานึกทาง
สังคมในการ
ให้บริการ

กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างจิตสานึกทางสังคมในการให้บริการ พธ.ทอ.
ค่าเป้าหมายแต่ละปี
การนากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
๖๐ ๗๐ ๘๐ ๑. การดาเนินการระดับนโยบาย

-

ทุกหน่วยใน
กรมพลาธิการ
ทหารอากาศ

- ๑๕ -

๑.๑ หน่ว ยประกาศเจตนารมณ์ ชัด เจนในการเป็น หน่ว ยที่ มี
จิ ต ส านึ ก ทางสั ง คมในการให้ บ ริ ก ารทั้ ง ภายในและภายนอก
กองทัพอากาศ
๑.๒ ผู้บังคับบัญชาหน่วยทุกระดับปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ
๑.๓ ผู้บังคับบัญชาหน่วยให้การสนับสนุนการดาเนินการ และ
ให้คาปรึกษาแนะนาการปฏิบัติของหน่วย
๑.๔ ผู้บังคับบัญชาหน่วยติดตาม/รับทราบผลการดาเนินการ
ของหน่วย และส่งผลดาเนินการตามเวลาที่กาหนด
๑.๕ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหน่ ว ยประกาศยกย่ อ งชมเชยก าลั ง พล
ที่ปฏิบั ติตนอย่า งมีจิ ตส านึกทางสั งคมในการให้ บริ การที่โ ดดเด่ น
สามารถสร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ ดี ต่ อ หน่ ว ย หรื อ ต่ อ กองทั พ อากาศ
โดยพิจารณาตามความเหมาะสม
๑.๖ กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงาน
ราชการให้ร่วมมีจิตสานึกทางสังคมในการให้บริการ

งบประมาณ หน่วยปฏิบัติ

เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

กาลังพล
ในหน่วย
มีจิตสานึกทาง
สังคมในการ
ให้บริการ

ร้อยละของ
กาลังพล
ในหน่วย
มีจิตสานึกทาง
สังคมในการ
ให้บริการ

กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างจิตสานึกทางสังคมในการให้บริการ พธ.ทอ. (ต่อ)
ค่าเป้าหมายแต่ละปี
การนากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
๖๐ ๗๐ ๘๐ ๒. การดาเนินการระดับปฏิบัติการ (ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ)

-

ทุกหน่วยใน
กรมพลาธิการ
ทหารอากาศ

- ๑๖ -

๒.๑ สร้างการเรียนรู้การมีจิตสานึกทางสังคมในการให้บริการ
ให้ เ ริ่ ม ต้ น จากการปฏิ บั ติ ที่ ห น่ ว ย เรี ย นรู้ จ ากกิ จ กรรมภายในสู่
ภายนอก
๒.๑.๑ จัดกิจกรรมภายในหน่วยขึ้นตรงของหน่วยที่ต้อง
ปฏิบัติร่วมกันและไม่ใช้งบประมาณ ทาเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
อาทิ กิ จ กรรม ๕ ส. กิ จ กรรมกี ฬ า เช่ น วิ่ ง เดิ น ฯลฯ กิ จ กรรม
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กิจกรรมการกุศล และ อื่น ๆ
๒.๑.๒ ขยายฐานกิจกรรมจากหน่ว ยขึ้นตรงของหน่ว ย
เป็ น กิ จ กรรมภายในหน่ ว ยที่ทุ ก หน่ ว ยขึ้ น ตรงของหน่ ว ยสามารถ
เข้ามาร่วมกิจกรรมของส่วนรวมได้ โดยมีการจัดกิจกรรมของหน่วย
ที่สามารถใช้งบประมาณหน่วยในการบริหารจัดการได้ เช่น กิจกรรม
บาเพ็ญกุศลต่าง ๆ เพื่อสาธารณะประโยชน์นอกกองทัพอากาศ เช่น
ท าความสะอาดวั ด ท าบุ ญ ลดโลกร้ อ น ลดการใช้ ถุ ง พลาสติ ก
การกาจัดขยะ ฯลฯ
๒.๑.๓ ผู้บังคับบัญชาของทุกหน่วยขึ้นตรงของหน่วยเป็น
ต้นแบบในการเข้าร่วมกิจกรรมของกองทัพอากาศและกิจกรรมภาค
ประชาชน ชุมชน สังคมภายนอกกองทัพอากาศ รวมถึงของเหล่าทัพ
เพื่อ กระตุ้ นให้ กาลั ง พลด าเนิน รอยตามด้ ว ยการเข้ าร่ว มกิ จกรรม
ภายนอกกองทัพอากาศมากขึ้น

งบประมาณ หน่วยปฏิบัติ

- ๑๗ -

กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างจิตสานึกทางสังคมในการให้บริการ พธ.ทอ. (ต่อ)
ค่าเป้าหมายแต่ละปี
การนากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
งบประมาณ หน่วยปฏิบัติ
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
กาลังพล
ร้อยละของ
๖๐ ๗๐ ๘๐ ๒. การดาเนินการระดับปฏิบัติการ (ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ)
ทุกหน่วยใน
ในหน่วย
กาลังพล
กรมพลาธิการ
๒.๒ กระตุ้นจิตสานึกทางสังคมในการให้บริการอย่างต่อเนื่อง
มีจิตสานึกทาง
ในหน่วย
ทหารอากาศ
การให้ความรู้และมองเห็นความสาคัญของเรื่องนี้ที่มีผลต่อคุณภาพ
สังคมในการ มีจิตสานึกทาง
ชีวิตหรือมีผลต่อชีวิตคน ประโยชน์ที่ผู้ปฏิบัติจะได้รับคือ ความสุขใจ
ให้บริการ
สังคมในการ
ที่ได้เป็นผู้ให้ การยกตัวอย่างกรณีศึกษา เรื่องใกล้ตัวที่อาจพบหรือ
ให้บริการ
มีประสบการณ์เพื่อสร้างคุณค่าของงานจิตสานึกทางสังคมในการ
ให้บริการ
๒.๓ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากผู้มีจิตสานึกทาง
สังคมในการให้บริการ โดยเคยเข้าร่วมงานของส่วนรวมทั้งที่สมัครใจ
และไม่ได้ส มัครใจ การปรับทัศนะคติ เพื่อการปรับเปลี่ยนในการ
มี จิ ต ส านึ ก ทางสั ง คมในการให้ บ ริ ก ารที่ ไ ปเข้ า ร่ ว มกิ จ กรรมด้ ว ย
ความสมัครใจเต็มใจปฏิบัติกิจกรรมนั้น ๆ
๒.๔ การติดตามและประเมินผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
การปฏิ บั ติ ต นในการมี จิ ต ส านึ ก ทางสั ง คมในการให้ บ ริ ก ารของ
กาลังพลในหน่วย โดยใช้การประเมินตามแบบฟอร์มของ Google
Form (จิตสานึกทางสังคมในการให้บริการ) ที่กาหนด โดยการ
สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติตนและรวบรวมหลักฐานการดาเนินการ
ส่งผ่าน Google Drive วัฒนธรรมองค์กรของหน่วยตามเวลา
ทีก่ าหนด

- ๑๘ -

กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างจิตสานึกทางสังคมในการให้บริการ พธ.ทอ. (ต่อ)
ค่าเป้าหมายแต่ละปี
การนากลยุทธ์สู่การปฏิบัติ
เป้าประสงค์
ตัวชี้วัด
งบประมาณ หน่วยปฏิบัติ
๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕
(แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม)
กาลังพล
ร้อยละของ
๖๐ ๗๐ ๘๐ ๒. การดาเนินการระดับปฏิบัติการ (ผู้รับผิดชอบ/ผู้ปฏิบัติ)
ทุกหน่วยใน
ในหน่วย
กาลังพล
กรมพลาธิการ
๒.๕ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบงานวั ฒ นธรรมเขี ย นรายงานสรุ ป ผลการ
มีจิตสานึกทาง
ในหน่วย
ทหารอากาศ
ดาเนินการของหน่วยให้ผู้บังคับบัญชาหน่วย (หัวหน้าหน่วย) ทราบ
สังคมในการ มีจิตสานึกทาง
พร้อมหลักฐาน และส่งผ่าน Google Drive วัฒนธรรมองค์กรของ
ให้บริการ
สังคมในการ
หน่ว ยตามเวลาที่กาหนด โดยสรุปยอดกาลั งพลที่มีจิ ตส านึกทาง
ให้บริการ
สั งคมในการให้ บริการและได้เข้าร่ว มกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของ
ส่วนรวม จานวนครั้งและความถี่
๒.๖ กาลังพลทุกคนทุกระดับชั้นได้รับรู้เข้าใจถึงความสาคัญ
ของการมีจิตสานึกทางสังคมในการให้บริการ และขอความร่วมมือ
ในการเสี ย สละอุ ทิ ศ ตนเพื่ อ ประโยชน์ ข องส่ ว นรวมเมื่ อ สามารถ
กระทาได้โดยตนเองไม่เดือดร้อน

- ๑๙ แนวทางขับเคลื่อนแผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรกองทัพอากาศ
นโยบายผู้ บัญชาการทหารอากาศปี ๒๕๖๔ นโยบายการปฏิบัติราชการ ข้อ ๒ ปลู กฝั ง
ค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีให้แก่กาลังพลของกองทัพอากาศ เพื่อเสริมสร้างระเบียบ วินัย และจิตสานึก
ในการเป็นทหารอาชีพ การยึดมั่นในสถาบันหลัก ความรักและความภูมิใจในชาติ อีกทั้งการส่งเสริม ให้มี
จิตใจเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน สอดคล้องตามหลัก “จิตอาสา”
นโยบายเร่งด่วน ข้อ ๔ สร้างความเข้าใจถึงความแตกต่างกันของคนแต่ละช่วงวัย เพื่อให้
กาลังพลกองทัพอากาศทุกช่วงวัย สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมให้บรรลุผลสาเร็จโดยการใช้จุดแข็งของแต่ละ
ช่วงวัยการยอมรับความแตกต่างอย่างมีเหตุผล และการให้เกียรติซึ่งกันและกันตามแบบธรรมเนียมทหาร
การขั บเคลื่ อนวัฒนธรรมองค์กรกองทัพอากาศ จึงได้ มุ่ งเน้ นการขับเคลื่ อนค่ านิยมหลั กของ
กองทัพอากาศในทุกหน่วยงานอย่างเป็นระบบให้ก้าวสู่วัฒนธรรมองค์กรกองทัพอากาศที่กาลังพลทุกคนยึดถือปฏิบัติ
โดยเน้นการเสริมสร้างกาลังพลให้ประพฤติปฏิบัติตามค่านิยมหลักของกองทัพอากาศด้วยความจริงจัง
ต่อเนื่อง เนื่องจากการเสริมสร้างวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นได้นั้นต้องอาศัยระยะเวลานานไม่สามารถเสร็จสิ้น
ภายในปี สองปีได้ จึงต้องดาเนินการเรียนรู้ ฝึกฝนปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและดาเนินการอย่างเป็นระบบ
โดยเริ่ มจากผู้ น าหน่ ว ยงานให้ น โยบายและปฏิบัติ ตนเป็ นผู้ นาตัว อย่า ง หรื อเป็ น ต้นแบบปฏิบั ติให้ กั บ
ผู้ใต้บังคับบัญชา มีการแต่งตั้งคณะทางานหรือผู้รับผิดชอบดาเนินการ โดยร่วมกันวางแผนหรือวางแนว
ทางการดาเนินการ การนาแผนหรือแนวทางไปปฏิบัติในหน่วยงาน การวางระบบการติดตามกากับดูแล
การปฏิบัติตามแผนหรือแนวทางดังกล่าว และการประเมินผลการดาเนินการ โดยสอดคล้องกับขั้นตอน
ดาเนินการตามตัวชี้วัดระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างค่านิยมหลักของกองทัพอากาศในหน่วยงาน
การดาเนินงานวัฒนธรรมองค์กรกองทัพอากาศ ได้นาแนวคิดคิดเชิงระบบ (Systematic
Thinking) ที่เน้ น ปั จ จั ย น าเข้า (Input) ได้ แก่ นโยบาย แผนหรือแนวทางปฏิบัติ ปัจจั ย กระบวนการ
(Process) ได้แก่ ขั้น ตอนการดาเนิ น การ และปัจจัย ส่ งออก (Output/Outcome) ได้ แก่ ผลผลิ ตและ
ผลลั พธ์ที่เกิดขึ้น โดยเน้ นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการปฏิบัติ และต้องมีการติดตามผลสะท้อนกลั บ
(Follow-up and Feedback) ได้แก่ ระบบการติดตามแบบทันที ระบบการประเมินผลการดาเนินการ
เพื่อการแก้ไขปรับปรุงการดาเนินการดังกล่าว รวมถึงการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย ในลักษณะ
ของวงจร Deming Cycle หรือ PDCA : Plan Do Check Act ให้เป็นไปในลักษณะเดียวกัน
การขับเคลื่อนระดับกองทัพอากาศ
๑. กาหนดเป็นนโยบายในระดับกองทัพอากาศในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดี
ให้แก่กาลังพลกองทัพอากาศ มีแผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรกองทัพอากาศที่ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
โดยมีการทบทวนและปรับแก้ไขการดาเนินการให้เหมาะสมตามสถานการณ์
๒. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการรั บ ผิ ด ชอบการดาเนิ น การเสริ ม สร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก ร
กองทัพอากาศในระดับกองทัพอากาศ

- ๒๐ ๓. สื่อสารถ่ายทอด ประชาสัมพันธ์แผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรกองทัพอากาศ
ลงสู่หน่วยปฏิบัติทุกหน่วยในกองทัพอากาศ โดยหัวหน้าหน่วยทุกหน่วยต้องได้รับรู้รับทราบและเข้าใจ
ในแผนและนโยบายดังกล่าว รวมถึงการให้ความร่วมมือในการดาเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่อง
๔. คณะกรรมการรับผิดชอบงานดังกล่าว วางระบบการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กองทั พ อากาศให้ ค รอบคลุ ม ปั จ จั ย น าเข้ า ปั จ จั ย กระบวนการ ปั จ จั ย ส่ ง ออก เพื่ อ ให้ เ กิ ด ผลสั ม ฤทธิ์
ตามเป้าหมายที่กาหนด และผลักดันงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรกองทัพอากาศเป็นตัวชี้วัดตามคารับรอง
การปฏิบัติราชการที่ทุกหน่วยต้องดาเนินการตามแผนที่กาหนด
๕. นาดิจิทัลเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔.๐ มาช่วยเพิ่มประสิ ทธิภาพในการดาเนินการ
ทั้งในการวัดประเมินผลการดาเนินการ การติดตามการดาเนินการ และการรายงานผลการดาเนินการ
โดยพิจ ารณาเลือกใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์และการประหยัดงบประมาณ
แต่สามารถได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการได้
๖. วิเคราะห์และรายงานสรุปผลการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรกองทัพอากาศนาเรียน
ผู้บังคับบัญชาทราบ พร้อมแนวทางการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นในปีต่อ ๆ ไป
๗. สร้างแรงจูงใจให้หน่วยและกาลังพลหน่วยในรูปแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม
การขับเคลื่อนระดับหน่วย
๑. หัวหน้าหน่วยประกาศเจตนารมณ์ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรกองทัพอากาศ
ลงสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน
๒. แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการหรื อ คณะอนุ ก รรมการหรื อ คณะท างานรั บ ผิ ด ชอบการ
เสริ มสร้ างวั ฒ นธรรมองค์ กรของหน่ ว ยงาน ด้ ว ยการจั ดทาแผนการเสริมสร้างวัฒ นธรรมองค์กรของ
หน่วยงานพร้อมแนวทางปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมีความสอดรับกับแนวทางที่กองทัพอากาศ
กาหนด ทั้งนี้ รายละเอียดการดาเนินงานสามารถเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมของบริบทตามธรรมชาติ
ของแต่ละหน่วย
๓. สื่อสาร ถ่ายทอด ประชาสัมพันธ์แผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรกองทัพอากาศ
และแผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น รวมถึงกาลังพลทุกคน
ในหน่ วยรั บทราบด้ว ยความเข้าใจและเห็นถึงความสาคั ญที่ต้องให้ ความร่วมมือในการดาเนินการตาม
แผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยให้สัมฤทธิ์ผล
๓.๑ สร้ างช่องทางการสื่อสารให้เกิดการรับรู้รับทราบของกาลังพลหน่วยทุกคน
อย่ างทั่ว ถึงและเท่า เทีย ม โดยใช้สื่ อดิจิ ทัล เทคโนโลยีส ารสนเทศให้ เกิดประสิ ท ธิภ าพสู งสุ ดตามกาลั ง
ความสามารถของแต่ละหน่วย

- ๒๑ ๓.๒ สร้ างความเข้าใจในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของหน่ว ยให้ กาลังพล
ทุกระดับ โดยการฝึกอบรม ประชุมชี้แจง การประชุมสัมมนา หรืออาจใช้การสื่อสารผ่านเว็บไซด์ที่สามารถ
ตอบคาถามข้อขัดข้องได้ ฯลฯ ที่สามารถสื่อสารได้สองทางเพื่อให้เกิดความเข้าใจ
๓.๓ กระตุ้นการสื่อสารแบบตอกย้าให้จาฝังใจเพื่อย้าเตือนให้เกิดการปฏิบัติจนเกิด
การตระหนักรู้ในการปฏิบัติตามแผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของหน่วย โดยเฉพาะการประพฤติ
ปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของกองทัพอากาศอย่างเคร่งครัดและการมีจิตสานึกทางสังคมในการให้บริการ
ด้วยการใช้รูปแบบที่หลากหลาย มีความจริงจังและต่อเนื่อง
๔. ฝึ ก ปฏิ บั ติ โดยให้ ก าลั ง พลของทุ ก หน่ ว ยขึ้ น ตรงของหน่ ว ยร่ ว มฝึ ก ปฏิ บั ติ ต าม
แบบธรรมเนียมทหารเพื่อการธารงวินัยและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วทันสถานการณ์เมื่อมี
คาสั่ง อาทิ การยกอกอึ๊บ วินัย ๙ ประการ การจดจาเพลงราชสวัสดิ์ ฯลฯ
๔.๑ กาหนดตารางการฝึกปฏิบัติของทุกหน่วยในแต่ละช่วงเวลา เน้นความถี่ในการปฏิบัติ
อย่างน้อยทุกสัปดาห์หรือมากกว่านั้น รวมถึงการฝึกรวมของทุกหน่วยพร้อมกัน
๔.๒ ตรวจการแต่งกาย ทรงผม เล็บ ท่าทางการแสดงความเคารพ และอื่น ๆ
๔.๓ เฝ้าสังเกตการณ์การประพฤติปฏิบัติตน เช่น การเข้าทางานตรงเวลาหรือก่อน
เวลา การเลิกงานตรงเวลาหรือหลังเวลาเลิกงานปกติ การขาดลาตามแบบธรรมเนียมปฏิบัติด้วยเหตุผล
อันสมควรการลา
๕. หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงของแต่ละหน่วยตรวจสอบความเรียบร้อย
๖. ส่งเสริ มการทางานเป็นทีม โดยจัดให้ มีการทางานทุกช่ว งวัย เพศ ทั้งในกลุ่มงาน
เดียวกัน ต่างกลุ่มงาน ต่างหน่วยงาน หรือ ระหว่างหน่วยงานและอาจรวมถึงการปฏิบัติงานร่วมกันกับ
บุคลากรจากภายนอกทั้งที่เป็นบุคลากรของภาครัฐและเอกชนเพื่อให้การปฏิบัติสาเร็จลุล่วงด้วยดี
๗. การให้บริการผู้มารับบริการด้วยความเป็นมิตร มีใจบริการ และปฏิบัติตามระเบียบ
มาตรฐานการปฏิบัติงานอย่างเท่าเทียมทั้งกับกาลังพลในกองทัพอากาศและบุคคลภายนอก โดยไม่เลือก
ปฏิบัติ
๘. การสร้างจิตสานึกทางสังคมในการให้บริการให้เกิดแก่กาลังพลหน่วย
๘.๑ หัวหน้าหน่วย ผู้บังคับบัญชาหน่วยขึ้นตรงของหน่วย ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
๘.๒ จัดให้มีกิจกรรมเพื่อประโยชน์ ของส่วนรวมในระดับหน่วยขึ้นตรงของหน่วย
และระดับหน่วยในภาพรวม โดยกาหนดเป็ นกิจกรรมย่อยหลาย ๆ กิจกรรมเพื่อสร้างความสามัคคีและ
การมีส่วนในการดาเนินงานเพื่อส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน

- ๒๒ ๘.๓ สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมระดับกองทัพอากาศ ทั้งนี้ต้องไม่ ใช่งานราชการที่ตน
รับผิดชอบ โดยสามารถแบ่งเวลาในการดาเนินการได้อย่างเหมาะสมจนเกิดประโยชน์ทั้งงานในหน้าที่และ
งานเพื่อส่วนรวมซึ่งจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประชาชนที่มีต่อกองทัพอากาศ
๘.๔ สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมระดับประเทศ เป็นกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะที่
เหล่าทัพ สังคม ประชาชนจัดขึ้น โดยพร้อมให้ความร่วมมือเมื่อสามารถกระทาได้โดยตนเองไม่เดือดร้อน
๙. คณะกรรมการรับผิดชอบงานดังกล่าว ติดตามประเมินผลพฤติกรรมการปฏิบัติตน
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในเรื่องค่านิยมหลักของกองทัพอากาศและจิตสานึกทางสังคมในการให้บริการ
โดยใช้การประเมินตามแบบฟอร์ม Google Form ที่กองทัพอากาศกาหนด และเก็บหลักฐานการดาเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ส่งผ่าน Google Drive วัฒนธรรมองค์กรของหน่วย
๑๐. วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน และสรุปรายงานผลการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
ของหน่วย พร้อมข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา นาเรียนหัวหน้าหน่วยรับทราบ รวมถึงรายงานการกระทา
ผิดวินัยของหน่วย และส่งให้กรมกาลังพลทหารอากาศตามเวลาที่กาหนด
----------------------

ภาคผนวก

คาสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
วัฒนธรรมองค์กร พธ.ทอ.

