“แผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ กองบิน ๒๑”
พ.ศ.๒๕๖๒

โดย

คณะอนุกรรมการวัฒนธรรมองค์กรของ กองบิน ๒๑
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ประกาศเจตนารมณ์
กองบิน ๒๑ เป็นหน่วยงานในกองทัพอากาศ มีหน้าที่ เตรียมและปฏิบัติการใช้กาลังตาม
อ านาจหน้ า ที ข องกองทั พ อากาศ โดยสนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นกองทั พ อากาศเพื่ อ มุ่ ง สู่ วิ สั ย ทั ศ น์
"กองทัพอากาศชั้นนาในภูมิภาค (One of the Best Air Forces in ASEAN)" ดังนั้น การบรรลุวิสัยทัศน์
กองทั พอากาศและการธ ารงอยู่ ของกองทัพอากาศอย่างมี ศักยภาพอย่ างยั่ง ยืนภายใต้พ ลวัตของการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวและข้อจากัดต่าง ๆ อันได้แก่ อาวุธยุทโธปกรณ์ งบประมาณ และกาลังพลหลายรุ่น
วัย (Generation) เป็นต้น จาเป็นต้องอาศัยพลังอานาจของกาลังพลกองทัพอากาศที่เป็นปึกแผ่นในความ
เสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจและใช้ความรู้ความสามารถของกาลังพลกองทัพอากาศอย่างเต็มศักยภาพในการ
ปฏิบัติภารกิจ ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการทางานด้วยการพัฒนาตนเอง การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับหน่วยงานและกองทัพอากาศ
การดาเนินการให้ได้ตามเป้าหมายความต้องการดังกล่าวข้างต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น
จาเป็นต้องมีวัฒนธรรมองค์กรหน่วยงานเข้มแข็ง โดยอาศัยเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้เป็นศูนย์รวมใจของ
กาลังพลจากรุ่นสู่รุ่นด้ว ยการใช้ค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ และการดาเนินการอย่างเป็นระบบใน
หน่ ว ยงาน โดยอาศัย นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของหน่ว ยงานที่มุ่งเน้นในด้านรัฐ สั งคมและ
สิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์การ และด้านผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการที่กาลังพล
เต็มใจให้บริการและเต็มใจพร้อมช่วยเหลือผู้อื่นทั้งภายในและภายนอกกองทัพอากาศหากสามารถกระทาได้
โดยอาศัยจิตสานึกทางสังคมในการให้บริการ จะเห็นได้ว่าเครื่องมือทั้ง ๓ ประการดังกล่าว จะเป็นการเริ่มต้น
ของทิศทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรหน่วยงานเข้มแข็ง
กองบิน ๒๑ จึงต้องมีการทบทวนและวางแผนดาเนินการในเรื่องดังกล่าว ได้แก่ ค่านิยม
หลักของกองทัพอากาศ นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของหน่วยงาน และจิตสานึกทางสังคมในการ
ให้บริการ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรม ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจดาเนินการอย่างเข้มแข็งจริงจังและต่อเนื่อง

สารบัญ
หน้า
ประกาศเจตนารมณ์
หัวข้อ
บทนา
หมวดข้อมูล กองบิน ๒๑
- ข้อมูล กองบิน ๒๑
- วิสัยทัศน์ ภารกิจ
- โครงสร้าง กองบิน ๒๑
- หลักธรรมาภิบาล ๑๐ ประการ
หมวดแผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ กองบิน ๒๑ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๒)
- กลยุทธ์ ๔ ประการ
ภาคผนวก
 นิยามศัพท์
 คาสั่งคณะกรรมการ/คณะทางานที่เกี่ยวข้อง

๑
๒
๒
๓
๔
๖ – ๑๖

บทนา
วัฒนธรรมองค์กรเปรียบเสมือนแบบแผนของพฤติกรรมการปฏิบัติของคนในหน่วยงาน
อาจเรียกได้ว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติภายในหน่วยงานที่เป็นมากกว่ากฎระเบียบข้อบังคับ แต่เป็นการ
ยินยอมพร้อมใจปฏิบัติทั่วทุกคนในหน่วยงานโดยไม่ต้องใช้การบังคับ จึงเป็นการยอมรับที่ยึดถือปฏิบัติ
สืบต่อกันมาอันบ่งบอกถึงความเป็นตัวตน ความเป็นกลุ่มชนในการอยู่ร่วมกัน มีความเข้าใจในกฎกติกา
ของการอยู่ ร่ ว มกั น และการปฏิ บั ติ ง านร่ ว มกั น ภายในหน่ ว ยงาน อี ก ทั้ ง เป็ น การหล่ อ หลอมให้ ค นใน
หน่วยงานมีความเชื่อและมีพฤติกรรมไปในทิศทางเดียวกัน อันเป็นอัตลักษณ์ของหน่วยงาน ซึ่งทาให้คน
ในหน่วยงานมีความสามัคคีและผูกพันกับหน่วยงานนั้นๆ รวมถึงอยู่ร่วมกันอย่างผาสุก ไม่มีความขัดแย้ง
ทาให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนหน่วยงานให้บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หน่วยงานเล็ งเห็นความส าคัญในเรื่องวัฒนธรรมองค์กรของหน่ว ยงานดังกล่าว และ
เพื่ อ ให้ ก ารบริ ห ารราชการในหน่ ว ยงานเป็ น ไปตามหลั ก ธรรมภิ บ าลอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
เกิดประสิทธิผล โดยสอดคล้องตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พุทธศักราช ๒๕๔๖ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ของกองทัพอากาศ และนโยบายผู้บั ญชาการทหารอากาศ ขึงได้จัดทาแผนการเสริมสร้างวัฒ นธรรม
องค์กรของหน่วยงานขึ้นและนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
อย่ า งไรก็ ต ามการจะท าให้ วั ฒ นธรรมองค์ ก รของหน่ ว ยงานเข้ ม แข็ ง ด้ ว ยการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและทัศนคติของกาลังพลหน่วย จาต้องใช้ระยะเวลาของการดาเนินการอย่าง
จริงจังและต่อเนื่อง รวมถึง ความร่วมมือของผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ในหน่วยงานที่ต้องเป็นผู้นาในการ
เริ่มต้นดาเนินการ ตลอดจนความร่วมมือของกาลังพลหน่วยระดับปฏิบัติการ จึงจะประสบผลสาเร็จได้ในที่สุด

-๒-

หมวดข้อมูล กองบิน ๒๑
๑. ข้อมูล กองบิน ๒๑
๑.๑ วิสัยทัศน์ กองบิน ๒๑
“ เป็นหนึ่งในกองบินขับไล่ชั้นนาของกองทัพอากาศ”
๑.๒ ภารกิจ กองบิน ๒๑
กองบิน ๒๑ มีหน้าที่ เตรียมและปฏิบัติการใช้กาลังตามอานาจหน้าที่ของกองทัพอากาศ

-๓-

๑.๓ โครงสร้าง กองบิน ๒๑
กองบิ น ๒๑ แบ่ ง ส่ ว นราชการออกเป็ น ๑๒ หน่ ว ย ได้ แ ก่ กองบั ง คั บ การ, กองเทคนิ ค ,
ฝู ง บิ น ๒๑๑, กองพั น ทหารอากาศโยธิ น , แผนกสนั บ สนุน การบิ น, แผนกการเงิ น , แผนกช่า งโยธา,
แผนกขนส่ ง, แผนกสวัส ดิการ,โรงพยาบาลกองบิน , แผนกพลาธิการ, กองร้อยทหารสารวัตร และมี
หน่วยสมทบ ๕ หน่วย ดังนี้

กองทัพอากาศ
กองบิน ๒๑
กองบังคับการ
กองเทคนิค

ฝูงบิน ๒๑๑

แผนกสนับสนุนการบิน

แผนกการเงิน

แผนกสวัสดิการ

โรงพยาบาลกองบิน

หน่วยสมทบ
หน่วยบิน ๒๐๓๖
ฝคว.๑ ผคว.๒ กพว.สพ.ทอ.
ฝคช.๒ ผคช.๒ กพช.ชอ.
มว.ผลิตก๊าซ ๓ ฝผก.๑ ผผก.กซภ.ชอ.
ชทว.๕ ผทว.๒ กทว.สพ.ทอ.

กองพันทหารอากาศโยธิน

แผนกช่างโยธา

แผนกขนส่ง

แผนกพลาธิการ

กองร้อยทหารสารวัตร

-๔–

๑.๔ หลักธรรมาภิบาล ๑๐ ประการ
หลักธรรมาภิบาล เป็นหลักในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีมีหลักสาคัญ ๑๐ ประการ ดังนี้
๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness): ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดาเนินการ รวมถึง สามารถเทียบเคียงกับ
ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีภารกิจคล้ายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนาของประเทศ
เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะต้องมีทิศทาง ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์
ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและ
พัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
๒. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency): การบริหารราชการตามแนวทางการกากับดูแลที่ดีที่มี
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยการใช้เทคนิคและเครื่องมือการบริห ารจัดการที่เหมาะสมให้
องค์การสามารถใช้ทรั พยากรทั้งด้านต้นทุนแรงงานและระยะเวลา ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียทุกกลุ่ม
๓. หลักการตอบสนอง (Responsiveness): การให้บริการที่สามารถดาเนินการได้
ภายในระยะเวลาที่กาหนด และสร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/
ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่าง
๔. หลั กภาระรั บ ผิ ดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ (Accountability): ในการปฏิบัติ
ราชการต้องสามารถตอบคาถามและชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย รวมทั้งต้องมีการจัดวางระบบการรายงาน
ความก้าวหน้าและผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ต่อสาธารณะ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและ
การให้คุณให้โทษตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแก้ไขหรือบรรเทาปัญหาและผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้น
๕. หลักการเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency): ในการปฏิบัติราชการต้องปฏิบัติงาน
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตรงไปตรงมารวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จาเป็นและเชื่อถือได้ให้
ประชาชนได้รับทราบอย่างสม่าเสมอตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปโดยง่าย
๖. หลักนิติธรรม (Rule of Law): ในการปฏิบัติราชการต้องใช้อานาจของกฎหมาย
กฎระเบียบข้อบังคับในการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและคานึงถึงสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฝ่ายต่าง ๆ
๗. หลักความเสมอภาค (Equity): การได้รับการปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียม
กันโดยไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชาย/หญิง ถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย
หรื อ สุ ข ภาพ สถานะของบุ ค คล ฐานะทางเศรษฐกิ จ และสั ง คม ความเชื่ อ ทางศาสนา การศึ ก ษา
การฝึกอบรมและอื่น ๆ
๘. หลักการมีส่วนร่วม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation/Consensus Oriented):
ในการปฏิบัติราชการต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรับรู้
เรียนรู้ ทาความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่สาคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแก้ไขปัญหา

-๕ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและการดาเนินงาน และร่วมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ต้องมีความพยายาม
ในการแสวงหาฉันทามติหรือข้อตกลงร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกลุ่มที่
ได้รับผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นที่สาคัญ
๙. หลักการกระจายอานาจ (Decentralization): การถ่ายโอนอานาจการตัดสินใจทรัพยากร
และภารกิจจากส่วนราชการส่ว นกลางให้ แก่ห น่วยการปกครองอื่น (ราชการบริห ารส่ว นท้องถิ่น) และ
ภาคประชาชนดาเนิน การแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอานาจและความรับผิดชอบใน
การตั ด สิ น ใจในการด าเนิ น การให้ แ ก่ บุ ค ลากร โดยมุ่ ง เน้ น การสร้ า งความพึ ง พอใจการให้ บ ริ ก ารต่ อ
ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อผลการดาเนินงานที่ดี
ของส่วนราชการ
๑๐. หลักคุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethic): ในการปฏิบัติราชการต้องมีจิตสานึกความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปอย่างมีศีลธรรมคุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของสังคม
รวมทั้งยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสาหรับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐประมวลจริยธรรมกาลังพลทหารอากาศและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของระบบราชการไทย

-๖-

หมวดแผนการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรกองทัพอากาศ
๒. แผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ กองบิน ๒๑ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๒)
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ กองบิน ๒๑ โดยอาศัยค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ
และหรือของหน่วยงาน นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ ดีของ กองบิน ๒๑ และการเสริมสร้างจิตสานึก
ทางสังคมในการให้บริการของ กองบิน ๒๑ ด้วยการบูรณาการงานทั้ง ๓ ประการ และจัดทาเป็นแผนการ
เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ กองบิน ๒๑

เป้าหมาย
กองบิน ๒๑ มีการขับเคลื่อนแผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ กองบิน ๒๑ ภายใน
หน่วยงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมได้มากกว่าร้อยละ ๗๐ ภายในปี ๖๒

ตัวชี้วัดความสาเร็จ
๑. ระดับความสาเร็จของการจัดทาแผนเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของในหน่วยงานได้อย่าง
ถูกต้อง ครบถ้วน มากกว่าร้อยละ ๘๐ ภายในปี ๖๒
๒. ระดั บ ความส าเร็ จ ของการด าเนิ น การตามแผนเสริ ม สร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก รใน
หน่วยงาน มากกว่าร้อยละ ๗๐ ภายในปี ๖๒
๓. ร้อยละของหน่วยงานที่กาลังพลมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามกลยุทธ์การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กร ทอ. มากกว่าร้อยละ ๖๐ ภายในปี ๖๒

กลยุทธ์การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ กองบิน ๒๑ เข้มแข็งในหน่วยงาน
กลยุทธ์การดาเนินการดังกล่าว ประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์หลัก เทียบได้กับนโยบายการกากับ
ดูแลองค์การที่ดีของหน่วยงาน ๔ ด้าน ดังนี้
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาศักยภาพกาลังพล กองบิน ๒๑ ให้พร้อมขับเคลื่อนหน่วยงานสู่วิสัยทัศน์
หน่วย
คาอธิบาย มุ่งเน้นการพัฒนากาลังพลให้มีความรู้ความสามารถเพิ่มมากขึ้น ซึ่งควรมีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของหน่วยและของกองทัพอากาศ ด้วยการดาเนินการให้ครอบคลุมตามหลักการ
PDCA โดยร่วมกันวางแผนหรือวางแนวทางการดาเนินการ การนาแผนหรือแนวทางไปปฏิบัติในหน่วยงาน
การวางระบบการติดตามกากับดูแลการปฏิบัติตามแผนหรือแนวทางดังกล่าว และการประเมินผลการ
ดาเนินการ ซึ่งกลยุทธ์ที่ ๑ ข้างต้นเทียบได้กับนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของหน่วยในนโยบายด้าน
ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ พัฒนากาลังพลตามแนวคิดสมรรถนะกาลังพลกองทัพอากาศ พัฒนาความสามารถใน
การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ การใช้ งานระบบการจัดการความรู้ หรือ ICT KM (ระบุเพิ่มเติมตามความ
เหมาะสม) เป็นต้น
ตัวชี้วัดความสาเร็จ ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามกลยุทธ์ย่อยในหน่วยงาน
ได้อย่างน้อย ๑ กลยุทธ์ย่อย (หรือเพิ่มเติม)

-๗กลยุทธ์ย่อย
๑.๑ พัฒนากาลังพลตามแนวคิดสมรรถนะกาลังพลกองทัพอากาศ
๑.๒ พัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์งานหรือนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างค่านิยมหลักของกองทัพอากาศใน กองบิน ๒๑
คาอธิบาย มุ่งเน้นการขับเคลื่อนค่านิยมหลักของกองทัพอากาศในหน่วยงานอย่างเป็นระบบ
โดยเน้นการเสริมสร้างกาลังพลให้ประพฤติปฏิบัติตามค่านิยมหลักของกองทัพอากาศด้วยความจริงจังและ
ต่อเนื่อง เริ่มจากผู้นาหน่วยงานให้นโยบายและปฏิบั ติตนเป็นผู้นาตัวอย่าง หรือเป็นต้นแบบปฏิบัติให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา มีการแต่งตั้งคณะทางานหรือผู้รับผิดชอบดาเนินการ โดยร่วมกัน วางแผนแนวทางการ
ดาเนินการ การนาแผนหรือแนวทางไปปฏิบัติในหน่วยงาน การวางระบบการติดตามกากับดูแลการปฏิบัติ
ตามแผนหรือแนวทางดังกล่าว และการประเมินผลการดาเนินการ โดยสอดคล้องกับขั้นตอนดาเนินการ
ตามตั ว ชี้ วั ด ระดั บ ความส าเร็ จ ของการเสริ ม สร้ า งค่ า นิ ย มหลั ก ของกองทั พ อากาศในหน่ ว ยงาน และ
ดาเนินการให้ครอบคลุมตามหลักการ PDCA ซึ่งกลยุทธ์ที่ ๒ ข้างต้นเทียบได้กับนโยบายการกากับดูแล
องค์การที่ดีของหน่วยงานในนโยบายด้านองค์การ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ ระดับความสาเร็จของการดาเนินการเสริมสร้างค่านิยมหลักของ
กองทัพอากาศในหน่วยงาน
กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างจิตสานึกทางสังคมในการให้บริการของกาลังพล กองบิน ๒๑
คาอธิบาย มุ่งเน้นการปลูกฝังและส่งเสริมให้กาลังพลในหน่วยงานให้มีจิตสานึกทางสังคม
ในการให้บริการ โดยมุ่งเน้นการดาเนินการใน ๒ ประการหลัก ได้แก่ ทบทวนมาตรฐานงานของหน่วยงาน
ให้ถูกต้องทันสมัยพร้อมนาไปใช้งาน และมุ่งเน้น ให้กาลังพลปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานงานในงานที่ตน
รับผิดชอบ ซึ่งเป็นพื้นฐานสาคัญของการทางานอย่างมืออาชีพ ร่วมกับความตั้งใจให้บริการให้เกิดความ
ถูกต้องเป็นทีย่ อมรับของสังคมภายในและภายนอกหน่วยงาน รวมถึง งานด้านการบริการที่ต้องมีความเต็มใจ
ในการให้ บ ริ ก ารในงานนั้ น ๆ เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความพึ ง พอใจหรื อ เกิ ด ความประทั บ ใจกั บ ผู้ รั บ บริ ก าร
โดยหน่วยงานกาหนดแผนหรือแนวทางปฏิบัติ มีการแต่งตั้งคณะทางานหรือผู้รับผิดชอบดาเนินการ โดย
ร่วมกันวางแผนหรือวางแนวทางการดาเนินการ การนาแผนหรือแนวทางไปปฏิบัติในหน่วยงาน การวาง
ระบบการติดตามกากับดูแลการปฏิบัติตามแผนหรือแนวทางดังกล่าว และการประเมินผลการดาเนินการ
โดยสอดคล้องกับขั้นตอนดาเนินการตามตัวชี้วัดระดับความสาเร็จของการเสริมสร้างจิตสานึกทางสังคม
ในการให้บริการของหน่วยงาน และดาเนินการให้ครอบคลุมตามหลักการ PDCA ซึ่งกลยุทธ์ที่ ๓ ข้างต้น
เทียบได้กับนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของหน่วยงานในนโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ตัวชี้วัดความสาเร็จ ระดับความสาเร็จของการดาเนินการเสริมสร้างจิตสานึกทางสังคม
ในการให้บริการของหน่วยงาน

-๘กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างภูมิคุ้มกันเข้มแข็งให้กับสังคมภายในและภายนอก กองบิน ๒๑
คาอธิบาย มุ่งเน้นการสร้างภูมิคุ้มกันเข้มแข็งให้กับกาลังพล กองบิน ๒๑ ด้วยการไม่สร้าง
ความเดือนร้อนให้กับตนเอง ครอบครัว หน่วยงาน กองทัพอากาศ สังคมและประเทศชาติ ซึ่งควรมีความ
สอดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ก องทั พ อากาศและนโยบายผู้ บั ญ ชาการทหารอากาศ และด าเนิ น การให้
ครอบคลุ มตามหลั กการ PDCA โดยร่ วมกันวางแผนหรือวางแนวทางการดาเนินการ การนาแผนหรือ
แนวทางไปปฏิบัติ ในหน่ วยงาน การวางระบบการติดตามกากับดูแลการปฏิบัติตามแผนหรือแนวทาง
ดังกล่ าว และการประเมิน ผลการดาเนิ นการ โดยสอดคล้ อ งกับขั้นตอนดาเนินการตามตัว ชี้วัดระดั บ
ความส าเร็ จ ของการเสริมสร้ างจิ ตส านึกทางสั งคมในการให้ บริการของหน่วยงาน และดาเนินการให้
ครอบคลุมตามหลักการ PDCA ซึ่งกลยุทธ์ที่ ๔ ข้างต้นเทียบได้กับนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของ
หน่วยงานในนโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ส่งเสริมการป้องกันยาเสพติดในหน่วยงาน ฯลฯ
ตัวชี้วัดความสาเร็จ ระดับความสาเร็จของการดาเนินการตามกลยุทธ์ย่อยในหน่วยงาน
ได้อย่างน้อย ๑ กลยุทธ์ย่อย
กลยุทธ์ย่อย
๔.๑ ส่งเสริมการป้องกันยาเสพติดในหน่วยงาน
๔.๒ สนับสนุนการพัฒนาสิ่งแวดล้อม
๔.๓ ส่งเสริมการปฏิบัติการอาเซียน

-๙-

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ กองบิน ๒๑
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของ กองบิน ๒๑ ดาเนินการโดยจัดทาแผนการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรของ กองบิน ๒๑ ซึ่งประกอบด้วย ๔ กลยุทธ์หลัก ได้แก่ กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาศักยภาพกาลังพล
กองบิน ๒๑ ให้พร้อมขับเคลื่อนหน่วยงานสู่วิสัยทัศน์กองทัพอากาศ ประกอบด้วย ๒ กลยุทธ์ย่อย ได้แก่
พัฒนากาลังพลตามแนวคิดสมรรถนะกาลังพลกองทัพอากาศ และพัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการสร้ างสรรค์งานหรื อนวัตกรรม กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างค่านิยมหลั ก ของกองทัพอากาศใน
หน่วยงาน กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างจิตสานึกทางสังคมในการให้บริการของกาลังพลหน่วยงาน และกลยุทธ์ที่ ๔
สร้างภูมิคุ้มกันเข้มแข็งให้กับสังคมภายในและภายนอกกองทัพอากาศ ประกอบด้วย ๓ กลยุทธ์ย่อย ได้แก่
ส่งเสริมการป้องกันยาเสพติดในหน่วยงาน สนับสนุนการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการปฏิบัติการ
อาเซียน

- ๑๐ -

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาศักยภาพกาลังพล กองบิน ๒๑ ให้พร้อมขับเคลื่อนหน่วยงานสู่วิสัยทัศน์หน่วย ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒
ค่าเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
กลยุทธ์ย่อย
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒
๑ ระดั บ ความส าเร็ จ ของการพั ฒ นา สาเร็จ
สาเร็จ พัฒนากาลังพล กองบิน ๒๑ ตามแนวคิด
กาลั งพล กองบิ น ๒๑ ตามแนวคิ ด
สมรรถนะกาลังพลกองทัพอากาศ
สมรรถนะกาลังพลกองทัพอากาศ

หน่วยรับผิดชอบ

หน่วยเกี่ยวข้อง

ผกพ.บก.บน.๒๑

นขต.บน.๒๑

๒ ระดับความสาเร็จของการพัฒนา

ฝทสส.บก.บน.๒๑

นขต.บน.๒๑

ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการสร้างสรรค์งานหรือ
นวัตกรรม

สาเร็จ

สาเร็จ

พัฒนาความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการสร้างสรรค์งานหรือ
นวัตกรรม

- ๑๑ -

แผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกาลังพล กองบิน ๒๑ ให้พร้อมขับเคลื่อนหน่วยงานสู่วิสัยทัศน์หน่วย ปี ๖๒
กลยุทธ์ย่อย
๑. พัฒนา
กาลังพล
หน่วย
ตามแนวคิด
สมรรถนะ
กาลังพล
กองทัพอากาศ
๒. พัฒนา
ความสามารถ
ในการใช้
เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการ
สร้างสรรค์งาน
หรือนวัตกรรม
อย่างมี
ประสิทธิภาพ
หมายเหตุ

เป้าประสงค์
หน่วยมีแนวทาง
พัฒนากาลังพล
ตามผลการ
ประเมินผล
การปฏิบัติงาน
และกาลังพล
ได้รับการพัฒนา
- กาลังพล
สามารถใช้
เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการ
ทางานได้
- กาลังพล
สามารถ
สร้างสรรค์
นวัตกรรม

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ระดับความ
สาเร็จ
สาเร็จของการ
พัฒนากาลังพล
หน่วยตาม
แนวคิดสมรรถนะ
กาลังพล
กองทัพอากาศ
ระดับความ
สาเร็จของการ
พัฒนาความ
สามารถในการใช้
เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการ
สร้างสรรค์งาน
หรือนวัตกรรม

สาเร็จ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
วิเคราะห์ผลคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานของ
กาลังพลหน่วย
จัดทาแผนหรือแนวทางพัฒนากาลังพลหน่วย
ส่งเสริมการพัฒนากาลังพลรายบุคคล
กาลังพลหน่วยได้รับการพัฒนา
ติดตามการดาเนินการพัฒนากาลังพลหน่วย
รายงานผลการพัฒนากาลังพลหน่วย พร้อมหลักฐาน
หน่วยมีแนวทางในการสนับสนุนให้กาลังพลใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล

งบประมาณ

-

หน่วยปฏิบัติ
- ผกพ.บก.บน.๒๑
- นขต.บน.๒๑

-

-

กาลังพลหน่วยเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

-

กาลังพลหน่วยสามารถใช้เทคโนโลยดิจิทัลในการทางาน

-

กาลังพลหน่วยสามารถสร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรม

-

กากับดูแล ติดตามประเมินผลการดาเนินการ
รายงานผลการดาเนินการ พร้อมหลักฐาน

-

- ฝทสส.บก.บน.๒๑
- ผกพ.บก.บน.๒๑
- นขต.บน.๒๑

- ๑๒ -

กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างค่านิยมหลักของกองทัพอากาศใน กองบิน ๒๑ ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒
ตัวชี้วัด
๑ ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้าง
ค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ
ใน กองบิน ๒๑

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์หลัก
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒
สาเร็จ
สาเร็จ การเสริมสร้างค่านิยมหลักของ
กองทัพอากาศในหน่วยงาน

หน่วยรับผิดชอบ
คณะกรรมการวัฒนธรรม
องค์กร บน.๒๑

หน่วยเกี่ยวข้อง
- นขต.บน.๒๑

- ๑๓ -

กลยุทธ์ที่ ๒ เสริมสร้างค่านิยมหลักของกองทัพอากาศใน กองบิน ๒๑ ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒
กลยุทธ์หลัก
เสริมสร้าง
ค่านิยมหลักของ
กองทัพอากาศ
ในหน่วยงาน

เป้าประสงค์
หน่วยมีการ
ดาเนินการ
เสริมสร้าง
ค่านิยมหลักของ
กองทัพอากาศใน
หน่วยงานอย่าง
เป็นระบบ

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ระดับความ
สาเร็จ
สาเร็จของ
การเสริมสร้าง
ค่านิยมหลักของ
กองทัพอากาศ
ในหน่วยงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หน่วยแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางาน
คณะกรรมการหรือคณะทางานประชุมจัดทาแผน
หน่วยจัดทาแผนหรือแนวทางปฏิบัติ AIR
A ความเป็นทหารอากาศ, I ความซื่อสัตย์และความ
จงรักภักดี และ R ความรับผิดชอบ
หน่วยนาแผนหรือแนวทางปฏิบัติไปปฏิบัติ
 ผู้นาเป็นต้นแบบปฏิบัติและสนับสนุนการปฏิบัติ
 สื่อสารประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนค่านิยมหลัก
ของกองทัพอากาศ ความถี่ในการกระตุ้นย้าเตือน
 ให้ความรู้สร้างความเข้าใจด้วยการฝึกอบรม A
 ตรวจสอบการดาเนินการให้ตรงตามมาตรฐาน
สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติ I
 มอบหมายงานและหน้าที่ R
ผู้รับผิดชอบกากับดูแล ติดตามประเมินผลการดาเนินการ
ให้ขวัญกาลังใจ แรงจูงใจในการปฏิบัติ
รายงานผลการดาเนินการ พร้อมหลักฐาน
หมายเหตุ งบประมาณปี ๒๕๖๑ ตามโครงการศึกษา การนาไปปฏิบัติสามารถดาเนินการผ่านโครงการกิจกรรมได้

งบประมาณ
หน่วยปฏิบัติ
- ผกพ.บก.บน.๒๑
- นขต.บน.๒๑
xxx,xxx

-

- ๑๔ -

กลยุทธ์ที่ ๓ เสริมสร้างจิตสานึกทางสังคมในการให้บริการของกาลังพล กองบิน ๒๑ ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒
ตัวชี้วัด
๑ ระดับความสาเร็จของการเสริมสร้าง
จิตสานึกทางสังคมในการให้บริการ
ของกาลังพลหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์หลัก
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒
สาเร็จ
สาเร็จ เสริมสร้างจิตสานึกทางสังคมในการ
ให้บริการของกาลังพลหน่วยงาน

หน่วยรับผิดชอบ
คณะกรรมการวัฒนธรรม
องค์กร บน.๒๑

หน่วยเกี่ยวข้อง
- นขต.บน.๒๑

- ๑๕ -

แผนปฏิบัติการเสริมสร้างจิตสานึกทางสังคมในการให้บริการของกาลังพล กองบิน ๒๑ ปี ๖๒
กลยุทธ์หลัก
เสริมสร้าง
จิตสานึกทาง
สังคมในการ
ให้บริการของ
กาลังพล
หน่วยงาน

เป้าประสงค์
หน่วยมีการ
ดาเนินการ
เสริมสร้าง
จิตสานึกทาง
สังคมในการ
ให้บริการของ
กาลังพล
หน่วยงานอย่าง
เป็นระบบ

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ระดับความ
สาเร็จ
สาเร็จของ
การเสริมสร้าง
จิตสานึกทาง
สังคมในการ
ให้บริการของ
กาลังพล
หน่วยงาน

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หน่วยแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทางาน
คณะกรรมการหรือคณะทางานประชุมจัดทาแผน
หน่วยจัดทาแผนหรือแนวทางปฏิบัติ เน้น
 การทบทวนปรับปรุงมาตรฐานงานให้ถูกต้อง
ทันสมัยสามารถนาไปใช้งาน พร้อมลงระบบการจัดการความรู้
บน.๒๑ (KMS)
 การส่งเสริมพฤติกรรมการให้บริการกับผู้รับบริการ
ภายในและภายนอกกองทัพอากาศ พร้อมช่วยเหลือผู้อื่น
หน่วยนาแผนหรือแนวทางปฏิบัติไปปฏิบัติ
 ทบทวนปรับปรุงมาตรฐานงานให้ถูกต้อง
ทันสมัย พร้อมนาไปใช้งาน
 ส่งเสริมพฤติกรรมการให้บริการกับผู้รับบริการ
ภายในและภายนอกกองทัพอากาศ พร้อมช่วยเหลือผู้อื่น
 จิตบริการ Service mind
 จิตอาสา Public mind
กากับดูแล ติดตามประเมินผลการดาเนินการ พฤติกรรมบริการ
ให้ขวัญกาลังใจ แรงจูงใจในการปฏิบัติ
รายงานผลการดาเนินการ พร้อมหลักฐาน

หมายเหตุ งบประมาณปี ๒๕๖๑ ตามโครงการศึกษา การนาไปปฏิบัติสามารถดาเนินการผ่านโครงการกิจกรรมได้

งบประมาณ

-

-

-

หน่วยปฏิบัติ
- นขต.บน.๒๑

- ๑๖ -

กลยุทธ์ที่ ๔ สร้างภูมิคุ้มกันเข้มแข็งให้กับสังคมภายในและภายนอก กองบิน ๒๑ ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒
ค่าเป้าหมาย
กลยุทธ์หลัก
ปี ๒๕๖๑ ปี ๒๕๖๒
๑ ระดั บ ความส าเร็ จ ของการส่ ง เสริ ม สาเร็จ
สาเร็จ ส่ งเสริมการป้องกันยาเสพติ ด
การป้องกันยาเสพติดในหน่วยงาน
ในหน่วยงาน
ตัวชี้วัด

๒ ระดับความสาเร็จของการสนับสนุน

สาเร็จ

สาเร็จ

สนับสนุนการการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม

สาเร็จ

สาเร็จ

ส่งเสริมการปฏิบัติการอาเซียน

การพัฒนาสิ่งแวดล้อม
๓ ระดับความสาเร็จของการส่งเสริม
การปฏิบัติการอาเซียน

หน่วยรับผิดชอบ

หน่วยเกี่ยวข้อง

ศป.ปส.บน.๒๑

นขต.บน.๒๑

- คณะ จนท.ทางานด้านสิ่งแวดล้อม บน.๒๑
- ผกบ.บก.บน.๒๑

นขต.บน.๒๑

ผยก.บก.บน.๒๑

ผกพ.บก.บน.๒๑

- ๑๗ -

แผนปฏิบัติการสร้างภูมิคุ้มกันเข้มแข็งให้กับสังคมภายในและภายนอก กองบิน ๒๑ ปี ๖๒
กลยุทธ์ย่อย
๑. ส่งเสริม
การป้องกัน
ยาเสพติดใน
หน่วยงาน
๒. สนับสนุน
การพัฒนา
สิ่งแวดล้อม

เป้าประสงค์
หน่วยมี
แนวทาง
ป้องกัน
ยาเสพติดใน
หน่วยงาน
หน่วยมีแนว
ทางการ
พัฒนา
สิ่งแวดล้อมใน
หน่วยงาน

๓. ส่งเสริม
หน่วยมี
การปฏิบัติการ แนวทาง
อาเซียน
ปฏิบัติการ
อาเซียน

ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
ระดับความ
สาเร็จ
สาเร็จของการ
ส่งเสริมการ
ป้องกันยาเสพติด
ในหน่วยงาน
ระดับความ
สาเร็จ
สาเร็จของการ
สนับสนุนการ
การพัฒนา
สิ่งแวดล้อม
ระดับความ
สาเร็จของการ
ส่งเสริมการ
ปฏิบัติการ
อาเซียน

สาเร็จ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
วิเคราะห์ทบทวนการดาเนินการที่ผ่านมา
หน่วยจัดทาแผนหรือแนวทางพัฒนากาลังพลของหน่วย
หน่วยนาแผนหรือแนวทางสู่การปฏิบัติ
หน่วยติดตามการดาเนินการของหน่วย
หน่วยรายงานผลการดาเนินการ พร้อมหลักฐาน
วิเคราะห์ทบทวนการดาเนินการที่ผ่านมา
หน่วยจัดทาแผนหรือแนวทางพัฒนากาลังพลของหน่วย
หน่วยนาแผนหรือแนวทางสู่การปฏิบัติ
หน่วยติดตามการดาเนินการของหน่วย
หน่วยรายงานผลการดาเนินการ พร้อมหลักฐาน
วิเคราะห์ทบทวนการดาเนินการที่ผ่านมา
หน่วยจัดทาแผนหรือแนวทางพัฒนากาลังพลของหน่วย
หน่วยนาแผนหรือแนวทางสู่การปฏิบัติ
หน่วยติดตามการดาเนินการของหน่วย
หน่วยรายงานผลการดาเนินการ พร้อมหลักฐาน

หมายเหตุ งบประมาณปี ๒๕๖๒ ตามโครงการศึกษา การนาไปปฏิบัติสามารถดาเนินการผ่านโครงการกิจกรรมได้

งบประมาณ
หน่วยปฏิบัติ
ตามแผนงาน - ศป.ปส.บน.๒๑
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นิยามศัพท์
วัฒนธรรมองค์กร (Organizational Culture) หมายถึง แนวทางที่ยึดถือปฏิบัติกันในองค์กร
ซึ่งวัฒนธรรมองค์กรจะมีอิทธิพลต่อทัศนคติและพฤติกรรมของสมาชิกในองค์กร หรือหมายถึงโครงร่าง
เกี่ยวกับความรู้ ความเข้าใจ ซึ่งจะมีลักษณะ บ่งชี้ถึงค่านิยม (set of values) ซึ่งบุคคลที่อยู่ในองค์กร
ยึดถือร่วมกัน ค่านิยมนี้เป็นสิ่งที่ใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินพฤติกรรมในเป็นสิ่ งที่ดี ยอมรับได้ และพฤติกรรมใดเป็น
สิ่งที่ไม่ดี ไม่สามารถยอมรับได้ ค่านิยมจึงเป็นสิ่งที่ช่วยให้บุคคลในองค์กรรู้ว่าตนควรปฏิบัติตนอย่างไรใน
องค์กรนั้น
ค่านิยมองค์กร หมายถึง หลักการชี้นา (Guiding Principle) หรือ พฤติกรรมที่องค์กรหรือ คน
ในองค์กรคาดหวังที่จะปฏิบัติ ค่านิยมจะเป็นตัวสะท้อน หรือมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมองค์กรที่คาดหวัง
และค่านิยมจะเป็นตัวสนับสนุ นหรือชี้นาการตัดสินใจของสมาชิกทุกคนในองค์กร และเป็นตัวช่วยให้
องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจขององค์กร
นโยบายการกากั บดู แ ลองค์การที่ดี (Organization governance) หมายถึง การประกาศ
เจตนารมณ์ขององค์กรที่จะดาเนินการและกาหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยผู้บริหารของแต่ละองค์กรจะต้องวางนโยบายที่เกี่ยวกับ
รัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์กรและผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งกาหนดแนวทาง
การปฏิบัติ และมาตรการหรือโครงการ เพื่อให้บรรลุตามนโยบายขององค์กร
จิตสานึกการให้บริการ หมายถึง การให้บริการกับผู้อื่นหรือผู้รับบริการในงานที่ตนรับผิดชอบด้วย
ความกระตือรือร้นและเต็มใจ หรือในเรื่องที่ตนมีความรอบรู้ โดยยินดีและพร้อมให้คาแนะนาหรือบอกกล่าวได้
หรือในสภาวะแวดล้อมที่ตนมีความสามารถปฏิบัติให้ได้ จะรีบปฏิบัติให้ด้วยความเต็มใจ
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