การจัดทําแนวทางปฏิบัติของ บน.๒๑
ตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดขี อง ทอ. ป ๒๕๕๘

-๑-

คํานํา
เพื่ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของรั ฐ ธรรมนู ญแห งราชอาณาจักรไทย พุ ทธศั กราช ๒๕๕๐
และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พุทธศักราช ๒๕๔๖ รวมทั้ง
ใหสอดคลองกับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public sector Management Quality Award :
PMQA) ซึ่ งมุงเน นการพั ฒนาคุณภาพการบริ หารจัดการภาครัฐตามหลั กธรรมาภิ บาล ทั้ งนี้ เพื่ อให การบริ หาร
ราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันจะทําใหประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไววางใจ
ในการบริหารงานภาครัฐ
กองบิน ๒๑ จึงไดจัดทําแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี ซึ่งประกอบดวย
นโยบายหลัก ๔ ดาน คือ นโยบายดานรัฐ สังคมและสิ่งแวดลอม นโยบายดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย
นโยบายดานองคการ และนโยบายดานผูปฏิบัติงาน รวมทั้งแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักทั้ง ๔ ดาน ดังกลาว
ทั้ ง นี้ เพื่ อ เป น มาตรฐานและเป น แนวทางปฏิ บั ติ ข อง กองบิ น ๒๑ รวมทั้ งเป น ค า นิ ย มร ว มสํ า หรั บ องค ก าร
และบุคลากรของกองบิน ๒๑ ทุกคน พึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูกับกฎและขอบังคับอื่นๆ อยางทั่วถึง

นาวาอากาศเอก

(นิสิต โขเมษฐวัฒน)
ผูบังคับการกองบิน ๒๑
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

-๒-

ประกาศเจตนารมณ
กองบิน ๒๑ เปนหนวยงานในกองทัพอากาศ มีหนาที่เตรียมการและปฏิบัติการใชกําลังตามอํานาจ
หนาที่ของกองทัพอากาศ
ในฐานะผูบริหารของ กองบิน ๒๑ เห็น สมควรใหมีการจัด ทําแนวทางปฏิบัติต ามนโยบาย
การกํากับดูแลองคการที่ดีของกองทัพอากาศ เพื่อใหการปฏิบัติราชการของ กองบิ น ๒๑ มีระบบการบริหาร
จัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อเปนที่ยอมรับของทุกฝายที่เกี่ยวของ อันจะเปนการเสริมสราง ความมีศักดิ์ศรี
ของการเปนหนวยงานของกองบิน ๒๑ พรอมทั้งสรางความมั่นใจ ศรัทธา และไววางใจจากประชาชนผูรับบริการ
ผูปฏิบัติงาน และผูมีสวนไดสวนเสียตลอดไป
แนวทางปฏิบัติของ กองบิน ๒๑ ตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของกองทัพอากาศ
ไดรวบรวมหลักการ นโยบายการปฏิบัติราชการ แนวทางปฏิบัติ รวมทั้งมาตรฐานการทํางาน ความประพฤติ
ที่ดีบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาลของขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจางประจํา ตามความคาดหวัง
ของสัง คม และผูเ กี่ย วขอ ง ประกอบดว ย คณะกรรมการ ผูบ ริห าร บุคลากร ผูรับ บริการ ประชาชน และ
ผูมสี วนไดสวนเสีย โดยบุคลากรทุกระดับของ กองบิน ๒๑ จะสามารถนําแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแล
องคการที่ดีฉบับนี้ ไปเปนแนวทางปฏิบัติในการดําเนินงาน และจะไมละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่ปรากฏ
อยูในแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีฉบับนี้
กองบิน ๒๑ จะพิ จารณาทบทวน และปรับปรุงแนวทางปฏิบั ติของ กองบิน ๒๑ ตามนโยบาย
การกํ ากับดูแลองค การที่ ดี ของกองทั พอากาศเป นประจํา ทั้ งนี้ เพื่ อให มีความเหมาะสมและทั น สมั ยอยู เสมอ
อีกทั้ง เพื่อเปนการแสดงถึงพันธะสัญญาระหวางกองบิน ๒๑ กับกองทัพอากาศ
นาวาอากาศเอก

(นิสิต โขเมษฐวัฒน)
ผูบังคับการกองบิน ๒๑
๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘

-๓-

สารบัญ
หมวดที่ ๑ ทั่วไป
๑. ขอมูล บน.๒๑
๑.๑ วิสัยทัศนของ บน.๒๑
๑.๒ พันธกิจ (ตามแผนปฏิบัติราชการของ บน.๒๑ ป ๕๘)
๑.๓ คานิยมหลักของ บน.๒๑
๑.๔ โครงสรางหนวย บน.๒๑
๑.๕ คํานิยาม
๒. การดําเนินการตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของ ทอ.
หมวดที่ ๒ แนวทางปฏิบัติของ บน.๒๑ ตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของ ทอ.
๑. นโยบายและแนวทางปฏิบัติดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม
๒. นโยบายและแนวทางปฏิบัติดานผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย
๓. นโยบายและแนวทางปฏิบัติดานองคการ
๔. นโยบายและแนวทางปฏิบัติดานผูปฏิบัติงาน

หนา
๔

๕

๖
๙
๑๑
๑๒

หมวดที่ ๓ แนวทางการสงเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของ บน.๒๑
ตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของ ทอ.
แนวทางสงเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี

๑๕

ภาคผนวก

๑๖
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ๑๐ ประการ

-๔-

หมวดที่ ๑
ทั่วไป
๑. ขอมูล บน.๒๑
๑.๑ วิสัยทัศนของ บน.๒๑
เปนหนึ่งในกองบินขับไลชั้นนําของกองทัพอากาศ
๑.๒ พันธกิจ (ตามแผนปฏิบัติราชการของ บน.๒๑ ป ๕๘)
๑.๒.๑ เตรียมและดํารงขีดความสามารถของกําลังรบใหมีความพรอม
๑.๒.๒ ดําเนินการฝกกําลังรบใหมีขีดความสามารถในการรบ และสงเสริมใหมีคุณธรรมจริยธรรม
๑.๒.๓ สงเสริมพัฒนาประเทศ และสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โดยดํารงความพรอม
ของกําลังพล และยุทโธปกรณ ใหพรอมชวยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติ
๑.๓ คานิยมหลักของ บน.๒๑
A:I:R
Airmanship (การแสดงออกถึงความเปนทหารอากาศ) มีระเบียบวินัย รูหลักการ ขั้นตอนและมีทักษะ
ในการปฏิบัติงาน มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบอยางมืออาชีพ มีความตระหนักรูในตนเอง สามารถตัดสินใจได
อยางเหมาะสมภายใตความเสี่ยงในทุกสถานการณ และสามารถทํางานเปนทีมเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน
Integrity and Allegiance (ความซื่อสัตยและความจงรักภักดี) มีความยึดมั่นในระบบเกียรติศักดิ์
มีความจงรักภักดีต อสถาบั นชาติ ศาสนา พระมหากษั ตริ ย กลากระทําในสิ่งที่ ถูกตอง มี คุณธรรมจริย ธรรม
และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ พรอมเปดใจรับความคิดเห็นของผูอื่น
Responsibility (ความรับผิดชอบ) ความรับผิดชอบตอตนเอง องคการ สังคม และประเทศชาติ
เพื่อใหการปฏิบัติภารกิจสัมฤทธิ์ผลอยางมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงประโยชนของสวนรวมเปนที่ตั้ง

-๕๑.๔ โครงสรางหนวย บน.๒๑

กองบิน ๒๑

กองบังคับการ

แผนกการเงิน

ฝูงบิน ๒๑๑

กองพันทหาร
อากาศโยธิน

แผนกสนับสนุนการบิน

กองเทคนิค

โรงพยาบาลกองบิน

แผนกชางโยธา

แผนกขนสง

ฝายพลาธิการ

แผนกสวัสดิการ

กองรอยทหารสารวัตร

๑.๕ คํานิยาม
กําลังพล บน.๒๑ หมายถึง ขาราชการ พนักงานราชการและลูกจาง บน.๒๑
การไมเกี่ยวของกับยาเสพติด หมายถึง ไมเสพ/ไมคา/ไมผลิตยาเสพติด
๒. การดําเนินการตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของ ทอ.
เพื่อแสดงความมุงมั่นตอการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาล บน.๒๑ ไดกําหนดโครงการและกิจกรรม
การปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีดังกลาวประกอบดวยนโยบายหลัก ๔ ดาน และแนวทางปฏิบัติ
ภายใตกรอบนโยบายหลัก ดังนี้
๒.๑ ดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม
๒.๒ ดานผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย
๒.๓ ดานองคการ
๒.๔ ดานผูปฏิบัติงาน

-๖-

หมวดที่ ๒
แนวทางปฏิบัติของ บน.๒๑ ตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของ ทอ.
๑. นโยบายและแนวทางปฏิบัติดานรัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม
 เปาหมายของการดําเนินการตามนโยบายดานนี้ (หนวยสามารถดําเนินการใหบรรลุผลตามแนวทางปฏิบัติ
ที่กําหนด)
- กําลังพล บน.๒๑ หางไกลยาเสพติด และชุมชน บน.๒๑ ปลอดยาเสพติด
- ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบไดรับการชวยเหลือตามแผนและสถานการณที่เกิดภัยพิบัติ
- ประชาชนในชุมชนมีความเชื่อมั่นในศรัทธาตอ ทอ.และใหความรวมมือสนับสนุนกิจกรรมดวยความตั้งใจ
- การรณรงคการคัดแยกขยะรีไซเคิล
- กําลังพลตระหนักถึงความสําคัญในการคัดแยกขยะ
 ตัวชี้วัดความสําเร็จ
- มีการรณรงคพิษภัยยาเสพติด
- มีการอบรมใหความรูเกี่ยวกับโทษของยาเสพติด
- สามารถใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติรวดเร็วและทันเวลา
- จํานวนประชาชน ชุมชนเปาหมายไดรับความชวยเหลือตามแผนและตามสถานการณ
- บน.๒๑ สามารถใหความชวยเหลือประชาชนไดทันเวลา
- จํานวนครั้งที่ชวยเหลือประชาชนไดไมนอยกวารอยละ ๘๐
- มีกิจกรรมคัดแยกขยะ
- ขาราชการนําขยะมาจําหนายใหกับโครงการ
นโยบายหลัก
มุ ง มั่ น ส ง เสริ ม ให ทุ ก ส ว นราชการดํ า เนิ น งานโดยคํ า นึ ง ถึ ง หน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ ประโยชน สุ ข
ของประชาชนและประเทศชาติ รวมถึงการใสใจสิ่งแวดลอม
แนวทางปฏิบัติ
๑. กําหนดมาตรการ กิจกรรม แนวทางปฏิบัติในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด
รายการ
การดําเนินการ
การวัด/ประเมินผล
ผูรับผิดชอบ
โครงการปองกันปญหา
แตงตั้ง คณก.ศพส.บน.๒๑
ติดตามประเมินผล - คณก.ศพส.บน.๒๑
ยาเสพติด บน.๒๑
กําหนดแผนการดําเนินการปองกัน เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ - ผยก.บก.บน.๒๑
ในทุกไตรมาส
แกไขปญหายาเสพติด กําลังพล
และสรุปรายงานผล
บน.๒๑
การดําเนินการ
ดําเนินการตามแผนฯ
ติดตามประเมินผลการดําเนินการ ภายในสัปดาหที่ ๒
ของเดือน ก.ย.๕๘
สรุปผลนําเรียนผูบังคับบัญชา

-๗๒. กําหนดแผนงานปฏิบัติการทางจิตวิทยา และสนับสนุนชวยเหลือประชาชนที่ไดรับความเดือดรอ น
จากภัยพิบัติ
รายการ
การดําเนินการ
การวัด/ประเมินผล
ผูรับผิดชอบ
การชวยเหลือประชาชนที่รับ จัดทําแผนงาน ปจว.และชวยเหลือ ติดตามประเมินผล ผกร.บก.บน.๒๑
ความเดือดรอนจากภัยพิบัติ ประชาชน
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
ในทุกไตรมาส
ดําเนินกิจกรรมตามแผนฯ
ดําเนินกิจกรรมตามสถานการณที่ และสรุปรายงานผล
การดําเนินการ
เกิดภัยพิบัติ
ติดตามประเมินผลการดําเนินการ ภายในสัปดาหที่ ๒
ของเดือน ก.ย.๕๘
สรุปผลนําเรียนผูบังคับบัญชา
๓. กําหนดแผนงานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและชวยเหลือประชาชนโดยการปรับปรุงสิ่ งปลูกสราง
สภาพแวดลอมในพื้นที่ชุมชนเปาหมาย
รายการ
โครงการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐาน และชวยเหลือ
ประชาชนโดยการปรับปรุง
สิ่งปลูกสรางสภาพแวดลอม
ในพื้นที่ชุมชนเปาหมาย

การดําเนินการ
จัดทําแผนงานพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานเพื่อชวยเหลือประชาชนใน
พื้นที่ชุมชนเปาหมาย
ดําเนินการตามแผนฯ
ดําเนินการตามสถานการณที่เกิด
ภัยพิบัติ
ติดตามประเมินผลการดําเนินการ
สรุปผลนําเรียนผูบังคับบัญชา

การวัด/ประเมินผล
ผูรับผิดชอบ
ติดตามประเมินผล ผกร.บก.บน.๒๑
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
ในทุกไตรมาส
และสรุปรายงานผล
การดําเนินการ
ภายในสัปดาหที่ ๒
ของเดือน ก.ย.๕๘

๔. กําหนดแผนงาน และกิจกรรมการสงเสริมโครงการจัดการขยะ
รายการ
การดําเนินการ
การวัด/ประเมินผล
ผูรับผิดชอบ
โครงการจัดการขยะ
แตงตั้ง คณก.โครงการจัดการขยะ ติดตามประเมินผล คณก.โครงการ
บน.๒๑
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ จัดการขยะ บน.๒๑
จัดทําแผนงานดําเนินการจัดการขยะ ในทุกไตรมาส
และสรุปรายงานผล
ดําเนินการตามแผนฯ
ติดตามประเมินผลการดําเนินการ การดําเนินการ
ภายในสัปดาหที่ ๒
สรุปผลนําเรียนผูบังคับบัญชา
ของเดือน ก.ย.๕๘
 เปาหมายที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ของแนวทางปฏิบัติที่เลือก
- กําลังพล บน.๒๑ ทุกคน ใหความรวมมือในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด โดยไมเขาไปเกี่ยวของ
ยาเสพติด
- จํานวนครั้งในการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติตามคํารองขอ
- ประชาชนของชุมชนเปาหมายไดรับการชวยเหลือปรับปรุงสิ่งปลูกสราง สาธารณูปโภค
- กําลังพล บน.๒๑ ทุกคนใหความรวมมือในการจัดการขยะโดยการคัดแยกขยะ
- กําลังพล บน.๒๑ นําขยะที่คัดแยกมาจําหนวยให สนง.โครงการจัดการขยะ

-๘ ตัวชี้วัดที่สะทอนผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายดังกลาว
- รอยละ ๑๐๐ ของกําลังพล บน.๒๑ ไมเขาไปเกี่ยวของกับยาเสพติด
- ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบไดรับการชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอน
- ประเมินคาความพึงพอใจจากแบบสอบถามประชาชนในพื้นที่ จํานวน ๑๐๐ คน
- ประชาชนของชุมชนเปาหมายมีความพึงพอใจในความชวยเหลือปรับปรุงสิ่งปลูกสราง สาธารณูปโภค
ตามแผนและตามสถานการณ ไมต่ํากวารอยละ ๙๐
- รอยละ ๘๐ ของกําลังพลที่เห็นความสําคัญและใหความรวมมือในการจัดการขยะโดยการคัดแยกขยะ

-๙๒. นโยบายและแนวทางปฏิบัติดานผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย
 เปาหมายของการดําเนินการตามนโยบายดานนี้ (หนวยสามารถดําเนินการใหบรรลุผลตามแนวทางปฏิบัติ
ที่กําหนด)
- การพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เครือขายไฟเบอรออฟติค พรอมทั้งระบบ
เครือขาย เพื่อการปฏิบัติการที่รวดเร็วมีประสิทธิภาพ
- นําหลักการ Network Centric มาใชเพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาสูกองบินที่ใชเครือขายเปนศูนยกลาง
- ความพรอมของกําลังทางอากาศในการปองกันประเทศ
- นักบิน ผานการตรวจสอบมาตรฐาน
- กําลังภาคพื้นมีความพรอมในการปองกันฐานบิน
 ตัวชี้วัดความสําเร็จ
- ปริมาณการแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศ
- มีระบบควบคุมและสั่งการที่มีประสิทธิภาพ
- มีการเชื่อมโยงขอมูลจาก ศปก.บน.๒๑ ไปยังสวนปฏิบัติการ รวดเร็ว ทันเวลา
- นักบินมีการฝกบินครบตาม รปป.
- การซอมบํารุงเปนไปตามแผน
- อากาศยานมีความพรอมปฏิบัติการเฉลี่ยมากกวาความตองการตามแผนปองกันประเทศ
- ความสําเร็จของการประเมินคาขีดความสามารถในการปฏิบตั ิภารกิจปองกันที่ตั้งของหนวยกําลังภาคพื้น
จากการตรวจสอบของคณะกรรมการจาก อย.
- มีการฝกซอมปองกันฐานบินภาคพื้น
นโยบายหลัก
สงเสริม สนับสนุนแนวความคิดใหมๆ ตลอดจนการนําเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหมมาประยุกตใชในการ
พัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการใหบริการ
แนวทางปฏิบัติ
๑. กําหนดแผนการพัฒนาปรับปรุงอุปกรณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการปฏิบัติการ
ดวยความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลใหสอดคลองกับยุทธศาสตรกองทัพอากาศ
รายการ
การดําเนินการ
การวัด/ประเมินผล
ผูรับผิดชอบ
โครงการพัฒนาระบบเครือขาย กําหนดแผนงานการพัฒนาระบบ
ติดตามประเมินผล ผสอ.กทน.บน.๒๑
เทคโนโลยีสารสนเทศและการ เครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
สื่อสาร การจัดหาอุปกรณ
และการสื่อสารการจัดหาอุปกรณ
ในทุกไตรมาส
คอมพิวเตอร ปรับปรุงระบบ
คอมพิวเตอร การปรับปรุงระบบ
และสรุปรายงานผล
ไฟเบอรออฟติค
ไฟเบอรออฟติค
การดําเนินการ
ภายในสัปดาหที่ ๒
ดําเนินการตามแผนงานที่กําหนด
ของเดือน ก.ย.๕๘
ติดตั้งและวางระบบตามที่กําหนด
ตรวจสอบการใชงานระบบ
ติดตามประเมินผลการดําเนินการ
ของระบบ
สรุปผลนําเรียนผูบังคับบัญชา

- ๑๐ ๒. การรักษาขีดสมรรถนะ ของกําลังทางอากาศ
รายการ
การดําเนินการ
การรักษาขีดสมรรถนะ
กําหนดกรอบแผนงานการ
ของกําลังทางอากาศ
ตรวจสอบมาตรฐานการบิน
นักบินประจําหนวยบิน
ดําเนินการฝกนักบินตามหลักสูตร
นักบินพรอมรบตามแผนฯ
ดําเนินการตรวจสอบมาตรฐาน
ตามแผน ฯ
ติดตามประเมินผลการดําเนินการ
สรุปผลนําเรียนผูบังคับบัญชา

การวัด/ประเมินผล
ผูรับผิดชอบ
ติดตามประเมินผลการ ผยก.บก.บน.๒๑
ดําเนินการแตละภาค
การตรวจสอบ
และสรุปผลรายงาน
เมื่อเสร็จสิ้นการวัดผล
ตามแผนที่กําหนด

๓. การรักษาขีดความสามารถในการพรอมรบของกําลังภาคพื้น ในการปองกันที่ตั้งหนวย บน.๒๑
รายการ
การดําเนินการ
การวัด/ประเมินผล
ผูรับผิดชอบ
การรักษาขีดความสามารถ กําหนดแผนงานและเปาหมาย
ติดตามประเมินผลการ พัน.อย.บน.๒๑
ในการพรอมรบของกําลัง การตรวจสอบสภาพความพรอมรบ ดําเนินการแตละภาค
ภาคพื้น ในการปองกัน
ของกําลังภาคพื้นในการปองกัน
การตรวจสอบ
ที่ตั้งหนวย บน.๒๑
ฐานบิน ตามมาตรฐาน
และสรุปผลรายงาน
ดําเนินการฝกซอมความพรอมรบ เมื่อเสร็จสิ้นการวัดผล
ตามแผนที่กําหนด
การปองกันฐานบินตามแผนฯ
ดําเนินการตรวจสอบสภาพความ
พรอมรบตามแผน ฯ
ติดตามประเมินผลการดําเนินการ
สรุปผลนําเรียนผูบังคับบัญชา
 เปาหมายที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ของแนวทางปฏิบัติที่เลือก
- ความสําเร็จการปฏิบัติงานดวยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติภารกิจ
- ความสําเร็จการประเมินคาความพรอมของหนวยบินในการปองกันประเทศที่มีมาตรฐาน
- ความสําเร็จการประเมินคาความพรอมรบของกําลังภาคพื้นในการปองกันที่ตั้ง
 ตัวชี้วัดที่สะทอนผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายดังกลาว
- ระดับความสําเร็จในการทํางานโดยใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- รอยละ ๑๐๐ ของ กําลังพล บน.๒๑ สามารถใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและปฏิบัติงานผานระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศบริหารงานของแตละสายวิทยาการไดอยางมีประสิทธิภาพ
- รอยละ ๑๐๐ ของ กําลังพล บน.๒๑ ไดรับทราบขอมูลอยางทั่วถึง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
- ชั่วโมงบินรักษาสมรรถภาพความพรอมรบของนักบินเพื่อดํารงขีดความสามารถและความพรอมปฏิบัติ
ภารกิจสูงสุดตามงบประมาณที่ไดรับ เปรียบเทียบกับชั่วโมงบินที่ไดรับอนุมัติจาก ยก.ทอ.ไมต่ํากวารอยละ ๘๐
- คะแนนที่ไดจากการประเมินขีดความสามารถในการปฏิบัติภารกิจการปองกันที่ตั้งของ พัน.อย.บน.๒๑
จากการประเมินขีดความสามารถ จากคณะกรรมการตรวจสอบของ อย. ไมต่ํากวารอยละ ๘๐

- ๑๑ ๓. นโยบายและแนวทางปฏิบัติดานองคการ
 เปาหมายของการดําเนินการตามนโยบายดานนี้ (หนวยสามารถดําเนินการใหบรรลุผลตามแนวทาง
ปฏิบัติที่กําหนด)
- เพื่อให บน.๒๑ ไดรับการพัฒนาใหสอดคลองตามนโยบาย ผบ.ทอ.
- ความสามารถในการปฏิบัติงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศบริหารงานดานตาง ๆ
 ตัวชี้วัดความสําเร็จ
- บน.๒๑ มีแผนปฏิบัติราชการทีช่ ัดเจน
- ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามกําหนดระยะเวลาในแผนงาน/โครงการที่กําหนดไว
นโยบายหลัก
สงเสริมใหมีการจัดทําแผนดําเนินงาน (Action Plan) ที่ชดั เจนตามแผนยุทธศาสตรของหนวยงาน
แนวทางปฏิบัติ
๑. กําหนดแผนปฏิบัติราชการ บน.๒๑ ใหสอดคลองกับนโยบาย ผบ.ทอ.
รายการ
การดําเนินการ
การวัด/ประเมินผล
ผูรับผิดชอบ
แผนปฏิบัติราชการ
แตงตั้ง คณก.พัฒนาระบบราชการ
คะแนนการประเมิน ผยก.บก.บน.๒๑
บน.๒๑
บน.๒๑
ตนเองตามคํารับรอง
กําหนดแผนการปฏิบัติราชการ บน.๒๑ การปฏิบัติราชการ
และสรุปรายงานผล
ใหสอดคลองกับนโยบาย ผบ.ทอ.
ติดตามการดําเนินการตามแผนที่กําหนด ภาพรวมของการ
ดําเนินการภายใน
ประเมินผลการดําเนินการ
สัปดาหที่ ๒
สรุปผลนําเรียนผูบังคับบัญชา
ของเดือน ก.ย.๕๘
๒. กําหนดแผนพัฒนากําลังพล บน.๒๑ ใหสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานที่รวดเร็ว
อยางมีประสิทธิภาพ
รายการ
การดําเนินการ
การวัด/ประเมินผล
ผูรับผิดชอบ
โครงการพัฒนากําลังพล แตงตั้ง คณก.โครงการพัฒนากําลังพล
ติดตามประเมินผล ฝทสส.บก.บน.๒๑
บน.๒๑ ใหสามารถใช
บน.๒๑ ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กําหนดแผนการพัฒนากําลังพล บน.๒๑ และสรุปรายงานผล
ในการปฏิบัติงานอยางมี ใหสามารถใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภาพรวมของการ
ประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ดําเนินการภายใน
สัปดาหที่ ๒
ดําเนินการตามแผนที่กําหนด
ของเดือน ก.ย.๕๘
ติดตามประเมินผลการดําเนินการ
สรุปผลนําเรียนผูบังคับบัญชา
 เปาหมายที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ของแนวทางปฏิบัติที่เลือก
- บน.๒๑ ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตามแผนโดยการนําแผนปฏิบัติราชการ บน.๒๑ ไปสูการปฏิบัติ
- กําลังพลที่ไดรับการพัฒนาความสามารถปฏิบัติงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามที่สายวิทยาการ
กําหนดและใชโปรแกรมพื้นฐานได
 ตัวชี้วัดที่สะทอนผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายดังกลาว
- รอยละของผลงานที่ปฏิบัติไดตามแผน
- รอยละของกําลังพลที่สามารถปฏิบัติงานดวยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

- ๑๒ ๔. นโยบายและแนวทางปฏิบัติดานผูปฏิบัติงาน
 เปาหมายของการดําเนินการตามนโยบายดานนี้ (หนวยสามารถดําเนินการใหบรรลุผลตามแนวทางปฏิบัติ
ที่กําหนด)
- เพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะของผูบริหารใหมีความเปนมืออาชีพ
- เพื่อให บน.๒๑ เปนองคการแหงการเรียนรู
- การจัดการความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษของกําลังพล บน.๒๑
 ตัวชี้วัดความสําเร็จ
- กําลังพลในระดับบริหาร ไดรับการพัฒนาขีดสมรรถนะ
- มีการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาผูบริหารอยางตอเนื่อง
- ความสําเร็จในการให บน.๒๑ เปนองคการแหงการเรียนรู
- สงเสริม นขต.บน.๒๑ ดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู
- กําลังพลที่ไดรับการพัฒนาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐาน
- มีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาความรูดานภาษาอังกฤษ
- มีการพัฒนาความรูภาษาอังกฤษดวยตนเอง
- จํานวนกําลังพล บน.๒๑ ที่เขารวมโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายหลักในดานนี้
นโยบายหลัก
สนับสนุนการจัดทําแผนการฝกอบรมอยางตอเนื่องเพื่อใหผูปฏิบัติงานไดรับการพัฒนาความสามารถในการ
รองรับการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
แนวทางปฏิบัติ
๑. กําหนดแผนและแนวทางการพัฒนากําลังพล ระดับผูบริหารของ บน.๒๑
รายการ
การดําเนินการ
การวัด/ประเมินผล
ผูรับผิดชอบ
โครงการพัฒนาผูบริหาร
แตงตั้ง คณก.โครงการพัฒนาผูบริหาร ติดตามประเมินผล ผกพ.บก.บน.๒๑
บน.๒๑
บน.๒๑
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
กําหนดแผนพัฒนากําลังพล ระดับ และสรุปรายงานผล
หน.นขต.บน.๒๑ ใหมีขีดสมรรถนะ ภาพรวมของการ
ดําเนินการภายใน
และความเปนทหารอาชีพ
สัปดาหที่ ๒
ดําเนินการตามแผนที่กําหนด
ติดตามประเมินผลการดําเนินการ ของเดือน ก.ย.๕๘
สรุปผลนําเรียนผูบังคับบัญชา

- ๑๓ ๒. กําหนดแผนพัฒนาการจัดการความรูพื้นฐานกําลังพล บน.๒๑ เพื่อนําไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู
รายการ
การดําเนินการ
การวัด/ประเมินผล
ผูรับผิดชอบ
โครงการพัฒนาพื้นฐานการ แตงตั้ง คณก.โครงการพัฒนาพื้นฐาน ติดตามประเมินผล คณก.กิจกรรม
จัดการความรู กําลังพล
การจัดการความรู กําลังพล บน.๒๑ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ การพัฒนาคุณภาพ
บน.๒๑ เพื่อนําไปสูการ
และสรุปรายงานผล บน.๒๑
กําหนดแผน การจัดการความรู
เปนองคการแหงการเรียนรู พื้นฐาน แกกําลังพล บน.๒๑
ภาพรวมของการ
ดําเนินการภายใน
เพื่อจัดการความรูภายในหนวย
สัปดาหที่ ๒
เพื่อนําไปสูการเปนองคการ
ของเดือน ก.ย.๕๘
แหงการเรียนรู
ดําเนินการตามแผนที่กําหนด
ติดตามประเมินผลการดําเนินการ
สรุปผลนําเรียนผูบังคับบัญชา
๓. กําหนดแผนการพัฒนาความสามารถในการใชภาษาอังกฤษแกกําลังพล บน.๒๑ ตามเกณฑมาตรฐาน
ที่กองทัพอากาศกําหนด
รายการ
การดําเนินการ
การวัด/ประเมินผล
ผูรับผิดชอบ
โครงการพัฒนาความสามารถ แตงตั้ง คณก.โครงการพัฒนา
ติดตามประเมินผล ผกพ.บก.บน.๒๑
ในการใชภาษาอังกฤษ
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ เมื่อเสร็จสิ้น
ของกําลังพล บน.๒๑
แกกําลังพล บน.๒๑
โครงการและสรุป
กําหนดแผนการพัฒนาความสามารถ รายงานผลภาพรวม
ของการดําเนินการ
ในการใชภาษาอังกฤษแกกําลังพล
บน.๒๑ ตามเกณฑมาตรฐานที่ ทอ. ทุกรอบ ๖ เดือน ใน
มี.ค.๕๘ และ
กําหนด
ก.ย.๕๘
ดําเนินการตามแผนที่กําหนด
ติดตามประเมินผลการดําเนินการ
สรุปผลนําเรียนผูบังคับบัญชา
๔. จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสรางสุขภาพใหแกผูปฏิบัติงาน
รายการ
การดําเนินการ
โครงการสรางเสริมสุขภาพ แตงตั้ง คณก.สสส.บน.๒๑ และ
กําลังพล บน.๒๑
จัดทําแผน/โครงการสรางเสริม
สุขภาพ
ขออนุมัติโครงการในการสราง
เสริมสุขภาพ
ดําเนินการตามโครงการสรางเสริม
สุขภาพ
ติดตามผลการดําเนินการ
รายงานสรุปผลการดําเนินการ

การวัด/ประเมินผล
ผูรับผิดชอบ
รายงานผลการ
คณก.สสส.บน.๒๑
ดําเนินการภายใน
สัปดาหที่ ๒ ของเดือน
ก.ย.๕๘

- ๑๔  เปาหมายที่แสดงถึงผลสัมฤทธิ์ของแนวทางปฏิบัติที่เลือก
- กําลังพลในระดับผูบริหารไดรับการพัฒนาขีดความสามารถ
- ผูบริหารมีสมรรถนะ และคะแนนประเมินคาเฉลี่ย ไมนอยกวารอยละ ๘๐
- นขต.บน.๒๑ มีกลุมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ และผลงานอยางนอย ๑ กลุมกิจกรรม
- กําลังพลที่ไดรับการพัฒนาความสามารถ ในการใชภาษาอังกฤษตามเกณฑมาตรฐาน
- คะแนนทดสอบวัดระดับความรูภาษาอังกฤษ (ECL) เพิ่มขึ้น
- กําลังพล บน.๒๑ ไดเขารับการอบรมเพื่อการพัฒนาตามแผนงานโครงการที่กําหนดตัวชี้วัดที่สะทอน
ผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายดังกลาวและมีสุขภาพรางกายสมบูรณ แข็งแรง
 ตัวชี้วัดที่สะทอนผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายดังกลาว
- ผูบริหารของ บน.๒๑ ไดรับการอบรมเพื่อพัฒนาขีดสมรรถนะ
- รอยละของกําลังพลที่เขาไปใชบริการศูนยการเรียนรู
- คะแนนเฉลี่ยการทดสอบความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ (ECL) เพิ่มขึ้นไมนอยกวารอยละ ๑๐
- กําลังพลกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการ ไดรับความรู ความเขาใจ สามารถนํามาประยุกตใชปฏิบัติงาน
- กําลังพลกลุมเปาหมายที่เขารวมโครงการตามแผนงาน มีสุขภาพรางกายสมบูรณ แข็งแรง สามารถ
ผานการทดสอบสมรรถภาพตามที่กําหนด

- ๑๕ -

หมวดที่ ๓
แนวทางสงเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของ บน.๒๑
ตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของ ทอ.
เพื่ อให การปฏิ บั ติ ง านมี ผ ลดี ต ามนโยบายการกํา กั บ ดู แ ลองค ก ารที่ ดี ข อง ทอ.จึ ง กํา หนดหลั ก
ปฏิ บั ติ ที่สําคัญ ดังนี้
๑. บน.๒๑ จะสื่อสารใหขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการในสังกัด บน.๒๑ รับทราบ
และมีความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของ ทอ.อยางทั่วถึง
๒. บน.๒๑ จะจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหทุกคนมั่นใจวาขาราชการ
และหนวยงานจะปฏิบัติตามมาตรฐานของแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของ ทอ.
และปฏิบัติใหถูกตองในการทํางานประจําวัน โดยไมมีบุคคลใดที่จะมีสิทธิหรืออนุญาตใหขาราชการ บน.๒๑ คนใด
กระทําการใด ๆ ที่ขัดตอแนวทางปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้
๓. บน.๒๑ คาดหวังใหขาราชการ ลูกจาง และพนักงานราชการในสังกัด บน.๒๑ ทุกคน มีการรายงาน
โดยสุ จ ริ ต ถึ ง การปฏิ บั ติ ที่ ขัด หรื อสงสั ย ว า จะขั ด ต อ หลั ก การต า ง ๆ ในแนวทางปฏิ บั ติ ต ามนโยบายฉบั บ นี้
ตอผูบังคับบัญชาโดยตรง ซึ่งขอมูลที่ใหนั้นใหถือปฏิบัติเปนขอมูลลับ ทั้งนี้ ผูบังคับบัญชามีหนาที่สอดสองดูแล
และใหคําแนะนําผูใตบังคับบัญชาตามลําดับชั้น ใหปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติของ บน.๒๑ ตามนโยบายการกํากับ
ดูแลองคการที่ดีของ ทอ.
๔. แนวทางปฏิบัติของ บน.๒๑ ตามนโยบายการกํากั บดูแลองค การที่ดี ของ ทอ.จะไดรั บการ
พิจารณาปรับปรุงใหเปนปจจุบันทุกป โดยผูรับผิดชอบดําเนินการตามนโยบายแตละประเภท
๕. บน.๒๑ จะกํ า หนดแนวทางการวัด และประเมิน ผล ตามแนวทางปฏิบ ัติต ามนโยบาย
การกํากับดูแลองคการที่ดีของ ทอ. ตามตัวชี้วัดที่กําหนดไวตอไปอยางเปนระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเอง
อยางสม่ําเสมอ
๖. หากผูใดมีขอสงสัยเกี่ยวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือตองการคําแนะนําเกี่ยวกับแนวทาง
ปฏิบัติของ บน.๒๑ ตามนโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของ ทอ.ฉบับนี้ สามารถติดตอหรือสอบถามไดที่ บน.๒๑
(ผกพ.บก.บน.๒๑) โทร.๔-๓๒๑๐

- ๑๖ -

ภาคผนวก
หลักธรรมาภิบาล
การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบหลักธรรมาภิบาล การบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี ประกอบดวย ๔ หลักการสําคัญ ๑๐ หลักการยอย โดย ๔ หลักการสําคัญ มีดังนี้
๑. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management) ประกอบดวย หลักประสิทธิภาพ
(Efficiency) หลักประสิทธิผล (Effectiveness) และหลักการตอบสนอง (Responsiveness)
๒. คานิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) ประกอบดวย หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถ
ตรวจสอบได (Accountability) หลักความเปดเผย/โปรงใส (Transparency) หลักนิติธรรม (Rule of Law)
และหลักความเสมอภาค (Equity)
๓. ประชารัฐ (Participatory State) ประกอบดวย หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)
และหลักการมีสวนรวม/การมุงเนนฉันทามติ (Participation/Consensus Oriented)
๔. ความรับผิดชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) ประกอบดวย หลักคุณธรรม/
จริยธรรม (Morality/Ethics)
คําอธิบายความหมายหลักธรรมาภิบาล ๑๐ หลักการยอย ดังนี้
๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) : ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมาย
ของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับสวนราชการ
หรือหนวยงานที่มีภารกิจคลายคลึงกัน และมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศ เพื่อใหเกิดประโยชนสุข
ตอประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทาง ยุทธศาสตร และเปาประสงคที่ชัดเจน มีกระบวนการ
ปฏิบัติงานและระบบงานที่เปนมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่อง
และเปนระบบ
๒. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) : การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดี
ที่ มี ก ารออกแบบกระบวนการปฏิ บั ติ ง าน โดยการใช เ ทคนิ ค และเครื่ อ งมื อ การบริ ห ารจั ด การที่ เ หมาะสม
ใหองคการสามารถใชทรัพยากร ทั้งดานตนทุนแรงงานและระยะเวลาใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนา
ขี ด ความสามารถในการปฏิ บั ติ ร าชการตามภารกิ จ เพื่ อ ตอบสนองความต องการของประชาชน และผู มี
สวนไดสวนเสียทุกกลุม
๓. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) : การใหบริการที่สามารถดําเนินการไดภายใน ระยะเวลา
ที่กําหนด และสรางความเชื่อมั่น ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/ความตองการของประชาชน
ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตาง
๔. ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได (Accountability) : ในการปฏิบัติราชการตองสามารถ
ตอบคําถามและชี้แจงไดเมื่อมีขอสงสัย รวมทั้งตองมีการจัดวางระบบการรายงานความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์
ตามเปาหมายที่กําหนดไวตอสาธารณะเพื่อประโยชนในการตรวจสอบและการใหคุณใหโทษ ตลอดจนมีการจัดเตรียม
ระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น
๕. เปดเผย ...

- ๑๗ ๕. เปดเผย/โปรงใส (Transparency) : ในการปฏิบัติราชการตองปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย
สุจริต ตรงไปตรงมา รวมทั้งตองมีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่จําเปนและเชื่อถือไดใหประชาชนไดรับทราบ
อยางสม่ําเสมอ ตลอดจนวางระบบใหการเขาถึงขอมูลขาวสารดังกลาวเปนไปโดยงาย
๖. หลักนิติธรรม (Rule of Law) : ในการปฏิบัติราชการตองใชอํานาจของกฎหมาย กฎระเบียบ
ขอบังคับในการปฏิบัติงานอยางเครงครัด ดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของ ประชาชน
และผูมีสวนไดสวนเสียฝายตาง ๆ
๗. หลักความเสมอภาค (Equity) : การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียมกันโดยไมมี
การแบงแยกด าน ชาย/หญิ ง ถิ่นกําเนิ ด เชื้ อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรื อสุ ขภาพ สถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา การฝกอบรมและอื่น ๆ
๘. การมีสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation/Consensus Oriented) :
ในการปฏิบัติราชการตองรับฟงความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปดใหประชาชนมีสวนรวมในการรับรู เรียนรู
ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของรวมคิดแกไขปญหารวมในกระบวนการ
ตัดสินใจและการดําเนินงานและรวมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตองมีความพยายามในการแสวงหาฉันทามติ
หรือขอตกลงรวมกันระหวางกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะกลุมที่ไดรับผลกระทบโดยตรงจะตองไมมี
ขอคัดคานที่หาขอยุติไมไดในประเด็นที่สําคัญ
๙. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) : การถายโอนอํานาจการตัดสินใจทรัพยากร และ
ภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแกหนวยการปกครองอื่น (ราชการบริหารสวนทองถิ่น) และภาคประชาชน
ดําเนิ นการแทนโดยมี อิส ระตามสมควร รวมถึ งการมอบอํ านาจและความรับ ผิ ด ชอบในการตั ดสิ น ใจในการ
ดําเนินการใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจการใหบริการตอผูรับบริก ารผูมีสวนไดสวนเสีย
การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อผลการดําเนินงานที่ดีของสวนราชการ
๑๐. หลักคุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethic) : ในการปฏิบัติราชการตองมีจิตสํานึกความ
รับ ผิด ชอบในการปฏิบัติห นา ที่ใ หเ ปน ไปอยา งมีศีล ธรรม คุณธรรม และตรงตามความคาดหวัง ของสังคม
รวมทั้งยึดมั่นในค านิ ยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสํ าหรั บผู ดํารงตํ าแหน งทางการเมื องและเจ าหน าที่ ของรั ฐ
ประมวลจริ ย ธรรมกํ าลั งพลทหารอากาศและจรรยาบรรณวิ ช าชี พ ตลอดจน คุ ณลั กษณะที่ พึ งประสงค
ของระบบราชการไทย
หมายเหตุ คานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ๙ ประการ ประกอบดวย
๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๒) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริตและรับผิดชอบ
๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชนทับซอน
๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตองเปนธรรมและถูกกฎหมาย
๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไมเลือกปฏิบัติ
๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวนถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง
๗) การมุงผลสัมฤทธิข์ องงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใสและตรวจสอบได
๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร

