
น.ท.หญิง อัจฉรา  นุตตะโร 
อนุกรรมการและ ผช.เลขานุการ  

คณอก.วัฒนธรรมองค์กร ทอ. 

โครงการบูรณาการงานวัฒนธรรมองค์กร 
๒๗ มิ.ย.๖๐ 

ห้องบรรยาย บก.ทอ. 
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การประชุม คณอก.จัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
ครั้งที่ ๑/ ๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ ธ.ค.๕๙ ณ ห้องประชุม จร.ทอ. 



การประชุม คณอก.จัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
ครั้งที่ ๑/ ๕๙ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๙ ธ.ค.๕๙ ณ ห้องประชุม จร.ทอ. 

ที่ประชุมมีมติ 
 - ปรับปรุงชื่อ คณอก.ฯ เป็น คณอก.วัฒนธรรมองค์การ ทอ. 
 



คณอก.วัฒนธรรมองค์กร ทอ. 
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รอง เสธ.ทอ.(กพ.) 
ประธานอนุกรรมการวัฒนธรรมองค์กร ทอ. 



คณอก.วัฒนธรรมองค์การ ทอ. มีหน้าที ่
๑. ก าหนดนโยบายที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ ทอ. ได้แก่ ค่านิยม นโยบายการก ากับ

ดูแลองค์การที่ดี และวัฒนธรรมองค์การ ทอ. อื่นๆ  
๒. จัดท าและทบทวนค่านิยมหลัก จัดท าและทบทวนนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

รวมทั้งการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมองค์การ ทอ.ให้เหมาะสมและทันสมัย 
๓. อ านวยการ ควบคุม ก ากับดูแล ตลอดจนผลักดันการด าเนินการตามนโยบาย 

ที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ ทอ. โดยเฉพาะค่านิยมหลักของ ทอ. และนโยบายการ
ก ากับดูแลองค์การที่ดีของ ทอ.ให้เกิดเป็นรูปธรรม 

๔. ก าหนดแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์การ 
ทอ. อย่างเป็นระบบ 

๕. ประสานและเชิญผู้แทนส่วนราชการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ มาให้ค าปรึกษา หรือเข้าร่วม
การประชุมกับคณะอนุกรรมการฯ ได้ตามความจ าเป็น 

๖. แต่งต้ัง คณะท างานหรือ คณะเจ้าหน้าที่ เพ่ือด าเนินการในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรมองค์การได้ตามที่เห็นสมควร 

๗. รายงานผลการด าเนินการให้ ประธาน ก.พ.ร.ทอ.ทราบ ภายใน ก.ย.ของทุกปี 
 



 



 



งานวัฒนธรรมองค์กร ทอ. 
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OG นโยบายการก ากับ
ดูแลองค์การที่ดี PMQA 

Core 
Value 

ค่านิยมหลักของ ทอ. ยาเสพติด 

สมรรถนะ Competency องค์กร
โปร่งใส 

ประมวล
จริยธรรม การทุจริต 



12 



นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
 หมายถึง การประกาศเจตนารมณ์ขององคก์ารที่จะด าเนนิการ 
และก าหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด ี
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยผู้บริหารของแต่ละองค์การจะต้องวาง 
นโยบายเกี่ยวกับรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ 
ผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้ง ก าหนดแนวทางปฏิบัติ และมาตรการหรือโครงการ  
เพื่อให้บรรลผุลตามนโยบายขององค์การ     ด้าน 

 รัฐ สังคม  
สิ่งแวดล้อม 

   ด้าน 
ผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วน 
ได้ส่วนเสีย 

    ด้าน 
ผู้ปฏิบัติงาน     

    ด้าน 
 องค์การ 



เหตุผลความส าคัญ 
  การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธภิาพและเกิดประสิทธิผล 

อันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรทัธาและไว้วางใจในการ
บริหารงานภาครัฐ 

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐           
หมวด ๔ มาตรา ๗๔ 

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลกัเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖ 

เกณฑ์การพัฒนาคุณภาพการบรหิารจัดการภาครัฐตามหลกัธรรมาภบิาล  
(Public sector Management Quality Award : PMQA) 









ค่านิยมหลัก
ขององค์การ 

ธรรมาภบิาล 
มาตรการ/ 
โครงการ 

นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
นโยบายหลัก 4 ด้าน 

พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ แนวทาง 
ปฏิบัต ิ

การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

18 

ด้านรัฐ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม 

ด้านองค์การ ด้านผู้ปฏิบัติงาน 
ด้านผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ 

ส่วนเสีย 











วิสัยทัศน:์ กองทัพอากาศชั้นน าในภูมิภาค 

พันธกิจ : เตรียมก าลัง ใช้ก าลังทางอากาศ 

ค่านิยม : A I R 

นโยบายการก ากับดูแลองค์การท่ีดี ๔ ด้าน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : พิทักษ์รักษาเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย ์

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เสริมสร้างสมรรถนะและ
ความพร้อมในการปูองกันประเทศ 

รัฐ สังคม และ สิ่งแวดล้อม 

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

องค์การ 

ผู้ปฏิบัติงาน 

• ค านึงถึงความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์
ประชาชนและประเทศชาต ิ ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : รักษาความม่ันคงแห่งรัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : รักษาผลประโยชน์แหง่ชาต ิ

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ : สนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศของรัฐบาล 

แผนแม่บท ๗ ด้าน 
กลยุทธ์รองรับการปฏบิัติ 

• เน้นการน าเทคโนโยลีมาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงานเพือ่เพิ่มประสิทธผิลและ
ประสิทธิภาพในการบริการ 

• ส่งเสริมการจัดท าแผนปฏบิัติงาน 
(Action Plan) ตามยุทธศาสตร ์

• เน้นการพัฒนาบุคลากร การจัดการ
ความรู้และคุณภาพชีวิตบุคลากร 

บริหารองค์การอย่างมีแบบแผน 
ภายใตห้ลักธรรมาภบิาล 



คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกองทัพอากาศ 
ผช.ผบ.ทอ.(สายงานกิจการพิเศษ) เป็นประธาน 

ผอ.สพร.ทอ. เป็นเลขานุการ 

คณะอนุกรรมการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
รอง เสธ.ทอ.(กพ.) เป็นประธาน 

ผอ.กคพ.สปพ.กพ.ทอ. เป็นเลขานุการ 

ค าสั่ง ทอ. (เฉพาะ) ที่ ๕๐/๕๗ ลง ๑๖ ต.ค.๕๗  
เรื่อง แต่งต้ังผู้น าการบริหารการเปลี่ยนแปลงและคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

ค าสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการกองทพัอากาศ (เฉพาะ) ที่ ๕/๕๘ 
เรื่อง แต่งต้ังคณะอนุกรรมการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ด ี



แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ส่วนกิจการพิเศษ 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ส่วนส่งการศึกษา 

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 
ส่วนส่งก าลังบ ารุง 

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

ส่วนก าลังรบ 

แผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 
ส่วนบัญชาการ 

 การขับเคลื่อนนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของ ทอ.  

นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของ ทอ.แต่ละปี 
 

นโยบายฯ ของ นขต.ทอ.แต่ละปี (๔๕ หน่วย) 
 

วิสัยทัศน์ ทอ. “กองทัพอากาศชัน้น าในภูมิภาค” 
๕ ยุทธศาสตร์ ทอ. 

คณอก.ฯ 
ระดับหน่วย 
 (นขต.ทอ.) 

คณอก.ฯ 
ระดับ ทอ. รัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์การ ผู้ปฏิบัติงาน 

รัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย องค์การ ผู้ปฏิบัติงาน 

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

กองบัญชาการ 



แผนและผลการด าเนินการในปี ๕๙  
ทบทวนงาน 

ปี ๕๘ 

ธรรมาภิบาล 

พันธกิจ 

วิสัยทัศน์ 

กระบวนการ 

ผู้รับบริการ
ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 

องค์การ ผู ้
ปฏิบัติงาน 

รัฐ สังคม
และ

สิ่งแวดล้อม 

แนวทางปฏิบัติ 

โครงการ
กิจกรรม 

นโยบายหลัก 

ค่านิยมหลัก 

วิเคราะห ์

ขั้นตอนการปฏิบัติ 
ทบทวนนโยบายฯ ปี ๕๘ 

จัดท านโยบายฯ  
ปี ๕๙ - ๖๐ 

แจ้ง นขต.ทอ. ม.ค.๕๙ 

ให้ค าปรึกษา/แนะน า 
นขต.ทอ.ส่งแนวทางปฏิบัติ             

ก.พ. ๕๙ 

 
ติดตาม/แจ้ง นขต.ทอ.               

ส่งผล ส.ค.๕๙ 
 สรุปผลงาน พ.ย.๕๙ 

 ๑ 

ตรวจติดตามการปฏิบัต ิ

๒ 

นขต.ทอ.ด าเนินการตาม
แนวทางปฏิบัติ             

ก.พ. ๕๙ 



 



ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 ๑. ระดับความส าเรจ็ของ นขต.ทอ.ในการจัดท าแนวทางปฏิบัติ
ตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของ ทอ.ปี ๕๙ ได้ครอบคลุมนโยบาย
ท้ัง ๔ ด้าน (ส าเร็จ) 

 ๒. ระดับความส าเรจ็ของ นขต.ทอ.ในการด าเนินการตามแนวทาง
ปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของ ทอ.ปี ๕๙ ได้ครอบคลุม
นโยบายทั้ง ๔ ด้าน (ส าเร็จ) 

 ๓.  ร้อยละของการแสดงผลสัมฤทธิ์ของ นขต.ทอ.ในการ
ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย ปฏิบัติตามนโยบายการก ากับ
ดูแลองค์การที่ดีของ ทอ.ปี ๕๙  (ร้อยละ ๑๐๐) 
 



ผลการด าเนินการจัดท านโยบายดังกล่าวในปี ๕๙  
มีโครงการทั้งสิ้น จ านวน ๖๕๐ โครงการ ดังนี้ 

๑. นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม  จ านวน ๑๓๕ โครงการ 

๒. นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสยี จ านวน ๑๗๔ 
โครงการ  

๓. นโยบายด้านองค์การ จ านวน ๑๖๘ โครงการ 

๔. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน จ านวน ๑๗๓ โครงการ 

 



578 

504 
526 

582 
596 

650 

500

550

600

650

700

ปี ๕๔ ปี ๕๕ ปี ๕๖ ปี ๕๗ ปี ๕๘ ปี ๕๙ 

ผลการด าเนินงานปี ๕๔ - ๕๙ 

เปรียบเทียบผลการด าเนินงานที่ผ่านมาตั้งแต่ปี ๕๔ – ๕๙ 



๑. ระดับความส าเร็จของ นขต.ทอ.ในการ
จัดท าแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการก ากับ
ดูแลองค์การที่ดีของ ทอ.ปี ๕๙   
ไดค้รอบคลุมนโยบายทั้ง ๔ ด้าน 

0

1

2

3

4

5

การจัดท าแนวทางฯ การด าเนินงานตามแนวทางฯ 

๒. ระดับความส าเร็จของ นขต.ทอ.ในการ
ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติตามนโยบาย
การก ากับดูแลองค์การที่ดีของ ทอ.ปี ๕๙  
ไดค้รอบคลุมนโยบายทั้ง ๔ ด้าน 



 

แผนการด าเนินการ ปี ๖๐ ระยะเวลา 

แจ้งส่วนราชการจัดท าแนวทางปฏิบัติตามนโยบายฯ ธ.ค.๕๙ 

ส่วนราชการจัดท าแนวทางปฏิบัติตามนโยบายฯ ธ.ค.๕๙ 

ส่วนราชการส่งแนวทางปฏิบัติตามนโยบายฯ ม.ค.๕๙ 

ส่วนราชการด าเนนิการตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนด ก.พ.-ก.ค.๖๐ 

**สัมมนานโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของ ทอ.(ส ารอง)** 
**ตรวจติดตาม** 

แจ้งส่วนราชการส่งผลการด าเนินการ ส.ค.๖๐ 

ส่วนราชการสง่ผลการด าเนินการพรอ้มหลักฐาน ส.ค.๖๐ 

ฝุายเลขาฯ รวบรวมวิเคราะห์ผล ก.ย.๖๐ 

สรุปผลน าเรียน ผบ.ทอ.ลงนามรับทราบ ก.ย.๖๐ 



งานวัฒนธรรมองค์กร ทอ. 
40 

OG นโยบายการก ากับ
ดูแลองค์การที่ดี PMQA 

Core 
Value 

ค่านิยมหลักของ ทอ. ยาเสพติด 

สมรรถนะ Competency องค์กร
โปร่งใส 

ประมวล
จริยธรรม การทุจริต 
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“แผนการปลูกฝังและเสริมสร้างค่านยิมหลักของ กองทัพอากาศ” 

พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ 

โดย น.ท.หญิง อัจฉรา  นุตตะโร 
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เพื่อเป็นแนวทางให้ก าลังพลของกองทพัอากาศได้ยึดถือปฏิบัติร่วมกัน  
อันเป็นอัตลักษณ์ของทหารอากาศไทย 

คณอก.ฯ 
พิจารณาร่าง

ค่านิยมหลัก ทอ.  
 

ฝุายเลขานุการ
สรุปเพื่อน าเรียน 

ผบ.ทอ. 

ผบ.ทอ.อนุมัติ
ค่านิยมหลัก 

เม.ย.๕๔ 
 มิ.ย.๕๔  

และ ก.ค.๕๔ 

ใน ก.ค.๕๔ เมื่อ ๘ ส.ค.๕๔ 
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48    ค่านิยม วัฒนธรรมองค์กร และ สมรรถนะ ทอ. 

A ;  Airmanship 
       ความเป็นทหารอากาศ 
 I ;  Integrity & Allegiance 
      ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี 
R ;  Responsibility 
      ความรับผิดชอบ 

-  สมรรถนะหลัก 
-  สมรรถนะการ
บริหารจัดการ 
-  สมรรถนะหน้าที่ 
-  สมรรถนะ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 

การครองตน การปฏิบัติตน 

การปฏิบัติตน การครองคน 

การครองงาน 

เตรียมความพร้อม/ความเป็นทหารอากาศ 
- ระเบียบวินัย 
- พัฒนาตนเอง KM/IT 
ความซื่อสัตย์จงรักภักดี 
- ไม่คดโกง 
- รักหน่วยวาน/ทอ./king 

วัฒนธรรมองค์กร ทอ. 

ท างานเป็นหนึ่งเดียว 
- มีมนุษย์สัมพันธ์ 
- ทักษะการเจรจาต่อรอง 

ความรับผิดชอบ 
- มุ่งมั่นทุ่มเท    
- เสียสละ 

การปฏิบัติตน 

มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามเปูาหมาย 
- รับผิดชอบ มุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อให้ส าเร็จ 
สร้างความท้าทายด้วยนวัตกรรม 
- คิดสร้างสรรค์ พัฒนาผลงาน 

หน.ส่วนราชการ 
สนับสนุน 
ก ากับดูแล วิสัยทัศน์ ทอ. 

ยุทธศาสตร์ ทอ. 

สภาพแวดล้อม 
การท างาน 

คุณภาพชีวิต 
ก าลังพล 

ตอบสนอง 
นโยบาย ผบ.ทอ. 

แผนแม่บทด้านก าลังพล 
แผนงาน/โครงการ 
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การเสริมสร้าง “ค่านิยมร่วม” (Shared Values)  

 

Core Value 

Team 
Value 

Personnel 
Value 



 



นโยบายทั่วไป ด้านก าลังพล  

 ข้อ ๑.๑  สร้างจิตส านึกในความเป็นทหารอากาศ 
โดยการปลูกฝังและเสริมสร้างค่านิยมหลักของ ทอ. 
(RTAF Core Values) ให้ก าลังพล ทอ. ยึดถือปฏิบัติ
ร่วมกันและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม 

 

นโยบาย ผบ.ทอ.ปี ๖๐ - ๖๑ 



 



“เป็นความจริงอยู่โดยธรรมดา  
ที่บุคคลในสังคมนั้นย่อมมีอัชฌาสัยจิตใจแตกต่างเหลือ่มล้ ากันเป็นหลายระดบั  

ขึ้นอยู่กับพื้นฐานภูมิธรรมของตน  
บางคนก็มีความคิดจิตใจสูง มีความประพฤติปฏิบัติดีงาม เป็นคุณเป็นประโยชน์อยู่แล้วเป็นปกติ  

แต่บางคนไม่สามารถจะท าเช่นนั้นได้  
เพราะยังไม่เห็นคุณค่าของการปฏิบัติดี  จึงมักก่อปัญหาให้เกิดแก่สงัคม  

คนเรานั้น ส าคัญอยู่ที่ควรจะได้ปรารภปรารถนาที่จะพัฒนาตัวเองให้ดีข้ึนเป็นล าดับ  
เพื่อให้ชีวิตเป็นสุข และเจริญรุ่งเรือง” 



 

กิจกรรม / ขั้นตอน ปี ๖๐ ปี ๖๑ 

ไตรมาส๑ ไตรมาส๒ ไตรมาส๓ ไตรมาส๔ ไตรมาส๑ ไตรมาส๒ ไตรมาส๓ ไตรมาส๔ 

•จัดประชุม ก าหนด นโยบาย และแนวทางการ
ด าเนินการปลูกฝังและเสริมสร้างค่านิยมหลักของ
กองทัพอากาศ 

•จัดท า แผนการปลูกฝังและเสริมสร้างค่านิยมหลัก
ของกองทัพอากาศ 
• ขออนุมัติแผนฯ 

•ประชุม ชี้แจง ถ่ายทอดนโยบาย และแนวทางการ
ด าเนินการปลูกฝังและเสริมสร้างค่านิยมหลักของ ทอ. 
• นขต.ทอ. และผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผนฯ 

•ผู้รับผิดชอบ ติดตาม ให้ค าแนะน า และประเมินผล
การด าเนินการตามแผนฯ 

•สัมมนาการปลูกฝังและเสริมสร้างคา่นิยมหลักของ ทอ. 

•นขต.ทอ. รายงานผลการด าเนินการ  

•การประเมินและคัดเลือกหน่วยงานดีเด่น 

•สรุปรายงานการด าเนินการ 



๔ กลยุทธ์ ๑ เงื่อนไข 

กลยุทธ์ที่ ๑  การส่งเสริมให้ผู้น าหน่วยให้ความส าคัญ (Leadership)  
เพื่อส่งเสริมและผลักดันให้ก าลังพล ทอ.ปฏิบัติตามค่านิยมหลักของ ทอ. 

กลยุทธ์ที่ ๒  การสื่อสารที่หลากหลาย (Communication)  
เพื่อ สร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง ค่านิยมหลักของ ทอ. 

กลยุทธ์ที่ ๓  สร้างแรงจูงใจให้ก าลังพลเห็นความส าคัญ (Motivation) โดย
พัฒนาระบบบริหาร เครื่องมือ และการรณรงค์  
เพื่อสนับสนุนให้ก าลังพลยึดถือปฏิบัติตาม ค่านิยมหลักของ ทอ. 

กลยุทธ์ที่ ๔  ปลูกฝังค่านิยมหลักให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร ทอ.จนบุคลากรปฏิบัติ
ตามธรรมชาต ิ(Mindset)  
เพื่อผลักดันการสร้างแบบอย่างที่ดี ในระดับ หน่วยงาน  

๑ เงื่อนไข : ความสม่ าเสมอในการปฏิบัติ (Consistency) 
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ปี ๖๐ : ระยะแรก ก่อนการด าเนินการ 
 แบบทดสอบความรู้เรื่องค่านิยมหลักของ ทอ. ของ ข้าราชการ ทุก นขต.ทอ.  
ปี ๖๐ : ระยะที่ ๒  
 ความส าเร็จของกระบวนการด าเนินการ ตามแผนการปลูกฝังและเสริมสร้าง
ค่านิยมหลักของ ทอ.   
ปี ๖๑ - ๖๒ : ระยะที่ ๓ ประเมินจาก 
 ๑) แบบทดสอบความรู้เรื่องค่านิยมหลักของ ทอ. 
ของ ข้าราชการ ทุก นขต.ทอ. 
 ๒) แบบวัดพฤติกรรมการปฏิบัติตาม ค่านิยมหลักของ ทอ. ของ ข้าราชการ ทุก 
นขต.ทอ. 
 

แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามแผน 
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ปี ๖๓ - ๖๔ : ระยะที่ ๔ 
 ๑) แบบทดสอบความรู้เรื่องค่านิยมหลักของ ทอ.  
 ๒) แบบวัดพฤติกรรมการปฏิบัติตาม ค่านิยมหลักของ ทอ.  
 ๓) แบบประเมินวัฒนธรรมองค์กร ทอ.เข้มแข็ง 
 
 

แนวทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ตามแผน 
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Airmanship (ความเป็นทหารอากาศ) หมายถึง การแสดงออกถึงความเป็นทหารอากาศที่มี
ระเบียบวินัย รู้หลักการ ขั้นตอน และมีทักษะในการปฏิบัติงานมีความเชี่ยวชาญในงานที่
รับผิดชอบอย่างมืออาชีพ มีความตระหนักรู้ในตนเอง 
สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมภายใต้ความเสี่ยงในทุกสถานการณ์และสามารถท างาน
เป็นทีมเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน 
Integrity and Allegiance (ความซ่ือสัตย์และความจงรักภักดี) หมายถึงมีความยึดมั่นใน
ระบบเกียรติศักด์ิ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ กล้ากระท า
ในสิ่งที่ถูกต้อง มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อตรง 
ด ารงไว้ซ่ึงความยุติธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ พร้อมเปิดใจรับความคิดเห็นของ
ผู้อื่น 
Responsibility (ความรับผิดชอบ) หมายถึง ความรับผิดชอบต่อตนเององค์การ สังคมและ
ประเทศชาติ เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจสัมฤทธ์ิผลอย่างมีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงประโยชน์
ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 

Royal Thai Air Force’s Core Values 



 

ค าอธิบาย 
การส่งเสริมให้ผู้น าหน่วยให้ความส าคัญ เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญที่สดุที่ตอ้งเร่งด าเนินการในล าดบัแรก เพื่อส่งเสริมและผลักดนัให้
ก าลังพล ทอ.ปฏิบัติตามค่านิยมหลกัของ ทอ. การด าเนินการ 
ในกลยุทธ์นี้จะส่งเสริมการสร้างคุณค่าให้กับพฤตกิรรมตามค่านิยมทีก่ าลงัพล ทอ.พึงปฏิบัติ การให้ความส าคัญของผู้น าหน่วย
ตลอดจนการปฏิบัตพิฤติกรรมตามค่านิยมหลกัของ ทอ.ย่อมจะท าให้ 
ก าลังพลภายในหน่วยไม่มขี้อขัดข้องในการปฏิบัติ และช่วยให้ก าลังพลตัดสินใจปฏิบัตพิฤติกรรมตามค่านิยมหลกัของ ทอ. จน
สามารถเพิ่มจ านวนก าลงัพลที่ปฏบิัตติามค่านิยมหลกัของ ทอ. และเพ่ิมความถี่ในการปฏิบัติพฤตกิรรมตามค่านิยมหลกัของ 
ทอ.ในคราวเดียวกัน นับเป็นวิธีที่ดีในการส่งเสริมและผลักดนัให้ก าลังพล ทอ.ปฏิบัติตามค่านิยมหลกัของ ทอ. ภายใต้เงื่อนไข 
ความสม่ าเสมอในการปฏิบัตอิย่างต่อเนื่อง (CONSISTENCY) 

วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมและผลักดันให้ก าลังพล ทอ.ปฏิบัติตามค่านิยมหลกัของ ทอ. 

กรอบแนวคิดการด าเนินการ 
 
 

กลยุทธ์ที่ ๑  การส่งเสริมให้ผูน้ าหน่วยใหค้วามส าคญั (Leadership)  
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๑.๑ ผู้น าสร้างคุณค่า  
๑.๑.๑ ผู้น าหน่วย ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบด าเนินการเร่ืองการปฏิบัติพฤติกรรมตามค่านิยมหลักของ ทอ. 

๑.๑.๒. ผู้น าหน่วย เป็นประธาน และ/หรือหัวหน้าคณะ ด าเนินการเรื่องการปลูกฝัง ส่งเสริม และถ่ายทอดค่านิยม

หลักของ ทอ. 

๑.๑.๓. ผู้น าหน่วย ส่งเสริมการปฏิบัติพฤติกรรมตามค่านิยมหลักของ ทอ. ด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การชื่นชม 

การให้รางวัล ก าหนดให้มีการทบทวนพฤติกรรมการปฏิบัติพฤติกรรมตามค่านิยมหลักของ ทอ .ก่อนการเข้าร่วม

สัมมนา 

๑.๑.๔. ผู้น าหน่วย ติดตามการปฏิบัติพฤติกรรมตามค่านิยมหลักของ ทอ.ผ่านการประชุม หน่วยขึ้นตรง สอดแทรก

กับกิจกรรมของหน่วย และการสังเกตอย่างไม่เป็นทางการ 

๑.๒ ผู้น าเป็นแบบอย่าง ๑.๒.๑. ครองตน และด ารงการปฏิบัติพฤติกรรมตามค่านิยมหลักของ ทอ. 

๑.๒.๒. จัดให้มีการส่งเสริมให้ก าลังพลมีเวทีร่วมแสดงบทบาทการเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติพฤติกรรมค่านิยม

หลักของ ทอ. 

๑.๒.๓ ย้ าเตือน ยกย่อง ก าลังพลที่ปฏิบัติพฤติกรรมตามค่านิยมหลักของ ทอ. 

ได้แก่ แบบอย่างจากก าลังพลดีเด่นและหัวหน้าหน่วยงาน เพื่อเป็นแบบอย่างของก าลังพลระดับผู้ใต้บังคับบัญชา  

๑.๒.๔ หลีกเลี่ยง ระมัดระวังการกระท าที่อาจขัดแย้งกับการปฏิบัติพฤติกรรมตามค่านิยมหลักของ ทอ. หรือ 

วัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์ 

๑.๓ ปฏิบัติต่อเนื่อง ๑.๓.๑ ด าเนินการตามแนวทางปฏิบตัิ ๑.๑ – ๑.๒ อย่างต่อเนื่อง 



การสื่อสารที่หลากหลาย(Communication) 
63 

การด าเนินการ ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

๒.๑ สร้างความ

เข้าใจ 

๑.๑.๑ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง ค่านิยมหลักของ ทอ. และ การปฏิบัติพฤติกรรมตามค่านิยมหลักของ ทอ. 

๑.๑.๒. สอดแทรกกิจกรรมให้ความรู้ เรื่อง ค่านิยมหลักของ ทอ. และ การปฏิบัติพฤติกรรมตามค่านิยมหลักของ 

ทอ.ผ่านโครงการกิจกรรมที่ต้องด าเนินการ อย่างไม่เป็นทางการ เช่น การบรรยายให้ความรู้สั้น ๆ หรือยกตัวอย่าง

การปฏิบัติพฤติกรรมตามค่านิยมหลักของ ทอ.ก่อนการอบรมประจ าสัปดาห์  

๑.๑.๓. จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างก าลังพลในหน่วยงาน ระดับ นขต.ทอ. และ/ หรือ ระดับกอง ระดับ

แผนก 

๑.๑.๔. บรรจุ หัวข้อ ค่านิยมหลักของ ทอ. และ การปฏิบัติพฤติกรรมตามค่านิยมหลักของ ทอ.ในแผนการ

ปฐมนิเทศ ก าลังพลบรรจุใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร 

และช่วยให้ก าลังพลใหม่ปรับตัวเข้ากับองค์กรได้รวดเร็วขึ้น ดังนั้นการปฐมนิเทศ จึงเป็นวิธีการอีกวิธีหนึ่งที่

หน่วยงานใช้เป็นเครื่องมือในการหล่อหลอมขัดเกลาพนักงานให้ปฏิบัติพฤติกรรมตามค่านิยมหลักของ ทอ. 

๑.๑.๕ จัดกิจกรรมเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ได้แก่  เข้าร่วมกิจกรรมวันส าคัญเกี่ยวกับสถาบัน

พระมหากษัตริย์  เช่น  วันเฉลิมพระชนมพรรษา  วันจักรี  วันปิยมหาราช ฯลฯ   

๑.๑.๖ การน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

๑.๑.๗ เปิดเพลงปลูกฝังการรักชาติ  เพลงพระราชนิพนธ์ ฯลฯ  ก่อนเข้าแถวตอนเช้าทุกวัน  หรือเสียงตามสาย

ช่วงพักเที่ยง 
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๑.๒ สื่อสาร

หลากหลาย 

๑.๒.๑. จัดท าโปสเตอร์ แผ่นพับ ปูายขนาดใหญ่ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง ค่านิยมหลักของ ทอ . และ การ

ปฏิบัติพฤติกรรมตามค่านิยมหลักของ ทอ. 

๑.๒.๒. เผยแพร่ ค่านิยมหลักของ ทอ. และ การปฏิบัติพฤติกรรมตามค่านิยมหลักของ ทอ.ผ่านสื่อ ที่ก าลังพลสามารถ

เข้าถึงได้ในชีวิตประจ าวัน เช่น การบรรจุ เร่ือง ค่านิยมหลักของ ทอ. และ การปฏิบัติพฤติกรรมตามค่านิยมหลักของ ทอ. 

ในเว็บไซด์หน่วยงาน พิมพ์ ปัก หรือสกรีน ค่านิยมหลักของ ทอ. ลงบนเสื้อ ที่ใช้แจกจ่ายก าลังพลในหน่วยงาน หรือการ

ส่งข้อมูลเกี่ยวกับค่านิยมหลักของ ทอ. ผ่านจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ รายบุคคล เป็นต้น 

๑.๒.๓ การมีบทเพลงเกี่ยวกับ ค่านิยมหลักของ ทอ. เนื้อร้องในเพลงเหล่านั้นนอกจากส่งเสริมความสามัคคีรักใคร่กลม

เกลียวกันแล้ว ยังกระตุ้นให้บุก าลังพล ตระหนักถึงการเป็นก าลังพลที่แสดงความเป็นทหารอากาศ มีความซื่อสัตย์

จงรักภักดีและรับผิดชอบ ซึ่งหน่วยงาน ควรใช้เพลงควบคู่กับวิธีการอื่นๆ ที่กล่าวมาในการหล่อหลอมขัดเกลา และ

กระตุ้นให้พนักงานตระหนักถึงค่านิยม บรรทัดฐาน และธรรมเนียมปฏิบัติที่หน่วยงานคาดหวังจากสมาชิกของหน่วยงาน

ได้ 

๑.๒.๔ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ค่านิยมหลักของ ทอ.ไห้มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ หากมี

โปรแกรมส าเร็จรูป หรือแอปพลิเคชั่น (Application) อื่นใด สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้เพื่อความหลากหลายและ

ทันสมัย 

๒.๓ ปฏิบัติต่อเนื่อง ๒.๓.๑ ด าเนินการตามแนวทางปฏิบตัิ ๒.๑ – ๒.๒ อย่างต่อเนื่อง 



การสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเห็นความส าคัญ (Motivation) 
65 

การด าเนินการ ตัวอย่างแนวทางปฏิบัติ 

๓.๑ พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือ ๓.๑.๑ ผู้บังคับบัญชาก าหนดนโยบาย ถ่ายทอดนโยบายเกี่ยวกับการปลูกฝังและ

เสริมสร้างค่านิยมหลักของ ทอ. 

๓.๑.๒ ก าหนดผู้รับผิดชอบขับเคลื่อน ผลักดัน นโยบายด้านการปลูกฝัง และ

เสริมสร้างค่านิยมหลักของ ทอ. 

๓.๑.๓ ผู้รับผิดชอบด าเนินการ จัดท าแผนการปลูกฝัง และเสริมสร้างค่านิยมหลัก

ของ ทอ. ระดับ ทอ. ระดับ นขต.ทอ. ระดับหน่วยงาน 

๓.๑.๔ จัดท าสื่อวิดีทัศน์ ตัวอย่างการปฏิบัติพฤติกรรมตามค่านิยมหลักของ ทอ. หรือ 

วิดีทัศน์ เรื่องเล่าและต านานภายในองค์การ   หน่วยงานสามารถตอกย้ าวัฒนธรรม

องค์กรได้ โดยใช้เรื่องเล่าในหน่วยงาน 
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๓.๒ รณรงคเ์รื่องค่านิยมหลัก ของ ทอ. ๓.๒.๑. สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมและศึกษาวิจัยท่ีเกี่ยวกับค่านิยมหลักของ ทอ. 

๓.๒.๒. จัดพิธีมอบรางวัลในวาระต่าง ๆ ได้แก่ พิธีมอบรางวัลก าลังพลดีเด่น 

ประจ าปี พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณก าลังพลที่อุทิศตนหรือมีผลงานโดดเด่น โดยมี

วัตถุประสงค์ ดังนี้ ๑) ยกย่องชมเชยก าลังพลที่การปฏิบัติพฤติกรรมตามค่านิยมหลัก

ของ ทอ.ที่คาดหวัง ๒) ชมเชยก าลังพลที่เป็นแบบอย่างให้กับก าลังพลอื่น ๓) เป็น

สัญลักษณ์ในการสื่อความหมายให้ก าลังพลทราบว่าผู้ใดมีผลงานและความประพฤติ

ตามแนวทาง ที่ ทอ. คาดหวัง ก็จะมีโอกาสได้รับรางวัลและได้รับการประกาศเกียรติ

คุณให้สาธารณชนรับทราบ กล่าวอีกนัยหนึ่ง เป็นการตอกย้ าให้ก าลังพลทุกคนทราบ

ว่า วัฒนธรรมของ ทอ.คือ การเห็นคุณค่าของผลงานและความประพฤติที่แสดง

ค่านิยมหลัก และ ๔) เชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างก าลังพลในหน่วยงาน หรือใน

องค์กร 

๓.๒.๓ จัดให้มีการประกวด บทเพลง ท านอง ที่มีเนื้อหา ส่งเสริมการปฏิบัติ

พฤติกรรมตามค่านิยมหลักของ ทอ.จิตส านึก 

๓.๒.๔  ส่งเสริมการเขียนบทความเกี่ยวกับค่านิยมหลักของ ทอ. 
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๔.๑ สร้าง

จิตส านึก 

๔.๑.๑ ก าหนดรูปแบบการสร้างจิตส านึก 

๔.๑.๒ จัดท าหลักสูตรการปลูกฝังและเสริมสร้างค่านิยมหลักของ ทอ. และเผยแพร่หลักสูตร ในหลักสูตรหรือชั้น

เรียนต่าง ๆ ของ ทอ. 

๔.๑.๓ จัดให้มีท าเนียบวิทยากรถ่ายทอดค่านิยมหลักของ ทอ. 

๔.๑.๔ จัดทาเอกสารที่เปน็องค์วามรู้ในเรื่อง 

ค่านิยมหลักของ ทอ. 

๔.๒.๕ จัดท าโครงการประชุมสัมมนา/ฝึกอบรม 

ที่เกีย่วข้องกับการปลูกฝังและเสริมสร้างค่านิยมหลักของ ทอ. 

๔.๒.๖ การยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลที่ท าความดี เช่น บุคคลดีเด่น ผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
๔.๒.๗ จัดกิจกรรมส่งเสริมการน าหลักธรรมมาบูรณาการกับชีวิตประจ าวัน  เน้นความซื่อสัตย์  เสียสละ 
รับผิดชอบ ผ่านประพฤติกรรมทางกาย  วาจา  ใจ  ต่อตนเอง  เช่น การให้ข้อมูลที่เป็นจริงปราศจากความ
ล าเอียง  การปฏิบัติตามค ามั่นสัญญา  มีความละอายและเกรงกลัวต่อบาป  การประพฤติตรงตามความเป็นจริง
ทางกาย  วาจาใจต่อผู้อื่น  เช่น  การไม่ถือเอาของคนอื่นเป็นของตน  การปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความซื่อตรง  ไม่หา
ผลประโยชน์ 
๔.๒.๘ การกล่าวค าปฏิญาณตนหน้าเสาธง ด้านความยึดมั่นในค่านิยมหลักของ ทอ. 
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เกณฑ์ประเมินการด าเนินการตามแผนการปลูกฝังและเสริมสร้างค่านิยมหลักของ ทอ. 
องค์ประกอบ ภาพรวม การด าเนินการตามแผนฯ การติดตามประเมินผล 

และการรายงาน 

เกณฑ์การ
พิจารณา 

๑)  ผู้น าหน่วยให้ความส าคัญ ๑)  ความถูกต้องการด าเนินการที่
สอดคล้องกับกลยุทธ์ 

๑) มีการวิเคราะห์จุดอ่อน จุด
แข็งการด าเนินการของ
ผู้รับผิดชอบ 

๒) ก าหนดผู้รับผิดชอบ ๒) ความครบถ้วนของการ
ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติกล
ยุทธ ์

๒) ติดตามประเมินผลผลลพัธ์ 
และวิเคราะห์ผลการปฏิบัติ 

๓) ก ากับดูแลการด าเนินการตาม
แผน 

๓) พัฒนาแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติมที่
สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงและ

เหมาะสมกับบริบทของ
หน่วยงาน 

๓) น าเสนอผลการปฏิบัติและ
แนวทางปรับปรุงผลการ
ปฏิบัติของหน่วย 

๔) ติดตามประเมินผล     

การให้ความส าคัญของแต่ละองค์ประกอบในเกณฑ์ประเมิน (ร้อยละ) 

(น้ าหนักคะแนนในแต่ละองค์ประกอบย่อย เท่ากับ ร้อยละ ๑๐) 

น ้าหนัก ร้อยละ ๔๐ ร้อยละ ๓๐ ร้อยละ ๓๐ 
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OG นโยบายการก ากับ
ดูแลองค์การที่ดี PMQA 

Core 
Value 

ค่านิยมหลักของ ทอ. ยาเสพติด 

สมรรถนะ Competency องค์กร
โปร่งใส 

ประมวล
จริยธรรม การทุจริต 



ยุทธศาสตร์ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ทอ. 
พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 

น.ท.หญิง อัจฉรา  นุตตะโร 
หน.ผปก.กคพ.สปพ.กพ.ทอ. 

Airmanship ; Integrity and 
Allegiance ; Responsibility 



  ความเป็นมาของศูนยป์ระสานราชการใสสะอาด ทอ. 

  ค าสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๓๖/๔๔ ลง ๑๖ ต.ค.๔๔ เรื่องจัดตั้งศูนย์
ประสานราชการใสสะอาด ทอ. โดยมี ผบ.ทอ. เป็น ผอ.ศูนย์ประสาน 

  ราชการใสสะอาด ทอ. และมีพันธกิจ ดังนี้ 
• งานปรับปรุงประสิทธิภาพและวิธีการท างาน 
• งานส่งเสริมแผนสร้างราชการใสสะอาดและจริยธรรม 
• งานตรวจสอบความโปร่งใสและประเมินความใสสะอาด 

 

Airmanship ; Integrity and 
Allegiance ; Responsibility 



  ความเป็นมาของศูนยป์ระสานราชการใสสะอาด ทอ. 
  ค าสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๓๔/๕๗ ลง ๒๓ ธ.ค.๕๗ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ 
   ประสานราชการใสสะอาด ทอ. โดยมี ผบ.ทอ. เป็น ผอ.ศูนย์ประสาน 
   ราชการใสสะอาด ทอ. มีภารกิจ ก าหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย 
   ที่เก่ียวข้องกับการปูองกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชั่น หรือ 
   เสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสในการปฏิบัติราชการของ ทอ. 
   รวมถึงการก ากับ ควบคุมดูแลการบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบาย 
   ที่ก าหนดไว้  
 Airmanship ; Integrity and 

Allegiance ; Responsibility 



  ยุทธศาสตร์ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ทอ. 

 อนุมัติ ผบ.ทอ. เมื่อ ๑๔ ก.ค.๕๘ ท้ายหนังสือ คณะเจ้าหน้าท่ี 
   จัดท าร่างยุทธศาสตร์ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ทอ. ที่ ๗/๕๘  
   ลง ๑๔ ก.ค.๕๘ เรื่อง ขออนุมัติยุทธศาสตร์ศูนย์ประสานราชการ 
   ใสสะอาด ทอ. พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ 

Airmanship ; Integrity and 
Allegiance ; Responsibility 



  ยุทธศาสตรศ์ูนย์ประสานราชการใสสะอาด ทอ. 
พ.ศ.๒๕๕๘ - ๒๕๖๒ 

Airmanship ; Integrity and 
Allegiance ; Responsibility 



ศูนย์ประสานราชการ 
ใสสะอาด ทอ. 

คณะเจ้าหน้าที่จัดท าร่างยุทธศาสตร ์

ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ทอ.  

แผนสร้างความ
โปร่งใสในการ

ปฏิบัติราชการ ทอ. 

แผนปูองกันและ
ปราบปรามการ

ทุจริต ทอ. 

คณะท างานศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ทอ 

ส านักงาน 

กพ.ทอ. 
หน่วยรับผิดชอบ 

หน่วยปฏิบัต ิ

กพ.ทอ., ยก.ทอ.,  
กบ.ทอ., กร.ทอ.,  
ทสส.ทอ., สพร.ทอ., 
สตน.ทอ. และ สธน.ทอ. 

กพ.ทอ., กบ.ทอ.,  
สพร.ทอ., จร.ทอ., 
สตน.ทอ., สธน.ทอ. 
และ ยศ.ทอ.  



หน่วยรับผิดชอบ 
แผนสร้างความโปร่งใส 

ในการปฏิบัติราชการ ทอ. 

กพ.ทอ., ยก.ทอ., กบ.ทอ., 
กร.ทอ., ทสส.ทอ., สพร.ทอ.,  
สตน.ทอ. และ สธน.ทอ. 

 

แผนปูองกันและปราบปราม 
การทุจริต ทอ. 

กพ.ทอ., กบ.ทอ., สพร.ทอ.,  
จร.ทอ., สตน.ทอ., สธน.ทอ.  
และ ยศ.ทอ.  

 

Airmanship ; Integrity and 
Allegiance ; Responsibility 



  การรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยรับผิดชอบ 

  

Airmanship ; Integrity and 
Allegiance ; Responsibility 



  การรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยปฏิบัติ 

  

Airmanship ; Integrity and 
Allegiance ; Responsibility 



ผลการด าเนินงาน ปี ๕๙ 
ยุทธศาสตร์ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ทอ. 

พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 
น.ท.หญิง อัจฉรา  นุตตะโร 

หน.ผปก.กคพ.สปพ.กพ.ทอ. 

Airmanship ; Integrity and 
Allegiance ; Responsibility 



แผนสร้างความโปร่งใส           
ในการปฏิบัติราชการ

กองทัพอากาศ 



วัตถุประสงคห์ลัก 
  เพื่อสร้างค่านิยมส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมมาภิบาล 
    ตามแนวทางนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของกองทัพอากาศ 
  เพื่ อส่ ง เสริมให้ก าลั งพล ทอ .ตระหนักถึ งการ มีจรรยาบรรณ          
    ในวิชาชีพ 
  เพื่อส่งเสริมให้ก าลังพล ทอ.ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ 
    ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
  เ พื่ อ พัฒนา ปร ะสิ ท ธิ ภ าพกร ะบวนงาน ให้ มี ค ว าม โปร่ ง ใ ส                 
    ในการปฏิบัติราชการ การให้บริการประชาชนและภาคเอกชน 

Airmanship ; Integrity and 
Allegiance ; Responsibility 



แนวทางการด าเนินงาน ปี ๖๐ 
ยุทธศาสตร์ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ทอ. 

พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๒ 
น.ท.หญิง อัจฉรา  นุตตะโร 

หน.ผปก.กคพ.สปพ.กพ.ทอ. 

Airmanship ; Integrity and 
Allegiance ; Responsibility 



  

 ๑. แต่งตั้งคณะท างานศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ทอ. 
   ประจ าปี เพื่อก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน  
 ๒. แจ้งผลการด าเนินการให้ นขต.ทอ.ทราบ เพื่อเป็นแนวทางใน 
   การปฏิบัติราชการ 
 ๓. นขต.ทอ.ประชาสัมพันธ์การด าเนินการให้ก าลังพลของหน่วย 
   ทราบโดยทั่วกัน 
  
  
 

  แนวทางด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ ปี ๖๐ 

Airmanship ; Integrity and 
Allegiance ; Responsibility 



 



  

 ๔. จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินงานให้กับผู้แทน 
   นขต.ทอ. 
 ๕. ออกหนังสือแจ้งให้ นขต.ทอ.ทราบการปฏิบัติ ในทุกวงรอบ 
   เนื่องจาก อาจมีการปรับเปลี่ยน ผบช.ของหน่วย  
 ๖. หน่วยรับผิดชอบ จัดท าแผนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ  
   ประจ าปี ๖๐ ให้มีมาตรการ/แนวทาง/กิจกรรม/โครงการ ที่ชัดเจน 
   หลากหลาย และครอบคลุมในทุกตัวชี้วัด ภายใน ๓๐ พ.ย.๕๙ 

  

Airmanship ; Integrity and 
Allegiance ; Responsibility 

แนวทางด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ ปี ๖๐ 



  

 ๗. หน่วยรับผิดชอบ ก าหนดหน่วยปฏิบัติ  เพื่อเป็นตัวแทน 
 นขต.ทอ.ในการปฏิบัติและรายงานผล ภายใน ๓๐ พ.ย.๕๙   
 ๘. หน่วยปฏิบัติ (นขต.ทอ.) ด าเนินการตามแผน 
 ๙. หน่วยปฏิบัติรายงานความก้าวหน้าการด าเนินการ ๓๑ มี.ค.๖๐ 
 ๑๐. หน่วยรับผิดชอบ รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการ   
   ภายใน ๑๒ เม.ย.๖๐ 
 
    
 

  

Airmanship ; Integrity and 
Allegiance ; Responsibility 

แนวทางด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ ปี ๖๐ 



  

 ๑๑. หน่วยปฏิบัติ รายงานผลการด าเนินการประจ าปี และ 
   ส่งส าเนาหลักฐานความส าเร็จของตัวชี้วัดให้ หน่วยรับผิดชอบ  
   ภายใน ๓๐ ก.ย.๖๐ 
  ๑๒. หน่วยรับผิดชอบ ด าเนินการจัดท าแฟูมรวบรวมหลักฐาน 
   การด าเนินงาน และจัดท ารายงานผลการด าเนินการประจ าปี  
   ให้ คณะท างานศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ทอ.ประจ าปี ๕๙  
   ภายใน ๑๕ ต.ค.๕๙ 

  

Airmanship ; Integrity and 
Allegiance ; Responsibility 

แนวทางด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ ปี ๖๐ 



  

  

ภายใน ๑๒ เม.ย. 
ของทุกปี 

ภายใน ๑๕ ต.ค. 
ของทุกปี 

ภายใน ๑๕ พ.ย.ของทุกปี 

ภายใน มี.ค. 
ของทุกปี 

ตามอนุมัติ ผอ.ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ทอ.
เมื่อ๑๘ พ.ย.๕๙ ท้ายหนังสือ ศูนย์ประสาน

ราชการใสสะอาด ทอ. ที่ ๘/๕๙ ลง ๑๖ พ.ย.๕๙ 

ภายใน ๓๐ ก.ย. 
ของทุกปี 

จัดตั้ง ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด นขต.ทอ.แล้วรายงานค าสั่ง ฯ ภายใน ธ.ค.๕๙ 

ประชาสัมพันธ์การด าเนินการให้ ก าลังพล นขต.ทอ.ทราบ 



  

 ๑๓. หากหน่วยไม่สามารถรายงานผลการด าเนินงานตามวงรอบ 
   การรายงานได้ ให้รายงานกระบวนการท างานและผลการด าเนินงาน 
   ย้อนหลังโดยเร็วที่สุด 
 

  

Airmanship ; Integrity and 
Allegiance ; Responsibility 

แนวทางด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ ปี ๖๐ 



  

 ๑๔. การสนับสนุนงบประมาณ “โครงการประชุมสัมมนา 
ปลุกจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริตและสร้างจิตสาธารณะให้แก่ก าลังพล ทอ.” 
ให้แก่ รร.การบิน และกองบิน (นอกที่ตั้ง ดอนเมือง) จ านวน ๑๑ หน่วย  
หน่วยละ ๒๘,๙๐๐.- บาท  
 

  

Airmanship ; Integrity and 
Allegiance ; Responsibility 

แนวทางด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ ปี ๖๐ 



  

 “โครงการประชุมสัมมนาปลุกจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต
และสร้างจิตสาธารณะให้แก่ก าลังพล ทอ.”  
วัตถุประสงค์  
  เพื่อปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริตใน ก าลังพล ทอ. โดยเน้น

การปรับเปลี่ยนฐานความคิด และสร้าง  
 เพื่อส่งเสริมให้ก าลังพล ทอ.ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบ 

ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และมีจิตสาธารณะ 
 

 

  

Airmanship ; Integrity and 
Allegiance ; Responsibility 

แนวทางด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ ปี ๖๐ 



  

 “โครงการประชุมสัมมนาปลุกจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต
และสร้างจิตสาธารณะให้แก่ก าลังพล ทอ.”  
แนวทางด าเนินงาน  
  เชิญวิทยากรจาก ป.ป.ท.เขตฯ ที่รับผิดชอบ ให้ความรู้และสร้าง

ความตระหนักตามวัตถุประสงค์โครงการ 
  ด าเนินการในไตรมาสที่ ๒ 
 รายงานการปฏิบัติ ให้ สนง.ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด ทอ.

ทราบ ภายใน ๑๕ วันหลังสิ้นสุดโครงการ  
 

  แนวทางด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ ปี ๖๐ 



  

ขอความร่วมมือ นขต.ทอ.ในการปฏิบัติ เพื่อน า ทอ.ไปสู่การเป็น  

 
“องค์กรที่มีการบริหารจัดการด้วยความโปร่งใส 

ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ยอมรับในระดับสากล  
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ด”ี  

 

  

Airmanship ; Integrity and 
Allegiance ; Responsibility 

แนวทางด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ฯ ปี ๖๐ 
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OG นโยบายการก ากับ
ดูแลองค์การที่ดี PMQA 

Core 
Value 

ค่านิยมหลักของ ทอ. ยาเสพติด 

สมรรถนะ Competency องค์กร
โปร่งใส 

ประมวล
จริยธรรม สุจริต 



๑.  ก าหนดเพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานของภาครัฐ  
ให้สอดคล้องกับ พ.ร.ฏ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
๒.  เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐใช้เป็นแนวทางพัฒนาฯ  
สู่มาตรฐานสากล 
๓.  ใช้ติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการของหน่วยงาน
ภาครัฐ 

เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  
(Public Sector Management Quality Award; PMQA)  
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1.2 การก ากับดูแลองค์การ 
และความรับผิดชอบต่อสังคม 

หมวด 1  การน าองค์การ 

 วิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ 
 การก าหนดวิสัยทัศน์ ค่านิยม และพันธกิจ 
 การส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติตามหลักนติิ

ธรรม ความโปร่งใส และความมีจริยธรรม 
 การสร้างองค์การคุณภาพที่ยั่งยืน 

 การสื่อสารและผลการด าเนินการ 
 ขององค์การ 
 การสื่อสารสร้างความผูกพันทั้งภายในและ

ภายนอก 
 การท าให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง 

การก ากับดูแลองค์การ 
 ระบบการก ากับดูแลองค์การ 
 การประเมินผลการด าเนินการ 

การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายอย่างมีจริยธรรม 
 การประพฤติปฏิบัติตามกฎหมายและ

กฎระเบียบ 
 การประพฤติปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม 

ความรับผิดชอบต่อสังคมและการสนับสนุนชุมชน
ที่ส าคัญ 
 การค านึงถึงความผาสุกของสังคม 
 การสนับสนุนชุมชนให้เข้มแข็ง 

          เพื่อให้เห็นถึงบทบาทของผู้น าในการชี้น าและขับเคลื่อนองคก์ารให้เกิดความยั่งยืน การสื่อสารทั้ง
ภายในและภายนอก เพื่อให้เกิดความผูกพัน การสร้างนวัตกรรม และผลการด าเนินการที่ดี 
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2.2การน ายุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ 

หมวด 2  การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ 

กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ 
 กระบวนการวางแผนยุทธศาสตร์ 
 การสร้างสภาพแวดล้อมสนับสนุนนวัตกรรม  

ก าหนดโอกาสเชิงยุทธศาสตร์ 
 การวิเคราะห์และก าหนดยุทธศาสตร์ 
 ระบบงานและสมรรถนะหลักขององคก์าร 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 
 วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ส าคัญ 
 การพิจารณาวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

การจัดท าแผนปฏิบัติการและถ่ายทอด 
สู่การปฏิบัติ 
 การจัดท าแผนปฏิบัติการ 
 การน าแผนปฏิบัติการไปปฏิบัติ 
 การจัดสรรทรัพยากร 
 แผนด้านทรัพยากรบุคคล 
 ตัวชี้วัดผลการด าเนินการ 
 การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ 

การคาดการณ์ผลการด าเนินการ 
 การคาดการณ์ผลการด าเนินการ 

           เพื่อให้ส่วนราชการสามารถวางแผนยุทธศาสตร์ที่มีประสิทธิภาพ ก าหนดกลยุทธ์ที่ตอบสนอง 
ความท้าทายเชิงกลยุทธ์  โดยใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ และโอกาสเชิงกลยุทธ์ รวมถึง 
การตัดสินใจเรื่องระบบงานที่ส าคัญ ในการบรรลุเปูาหมายขององค์การ 
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3.2 การสร้างความผูกพันกับ 
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

หมวด 3  การให้ความส าคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 สารสนเทศผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 สารสนเทศผู้รับบริการและ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปัจจุบัน 
 สารสนเทศผู้รับบริการและ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่พึงมีในอนาคต 
 การประเมินความพึงพอใจและ 

การสร้างความผูกพันกับผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ความพึงพอใจและสร้างความผูกพันกับ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ความพึงพอใจเปรียบเทียบคู่แข่ง/คู่เทียบ 
 ความไม่พึงพอใจ 

ผลผลิต การบริการ และการสนับสนุนผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ผลผลิตและการบริการ 
 การสนับสนุนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 การจ าแนกผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

 การสร้างความผูกพันกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 
 การจัดการความสัมพันธ์ 
 การจัดการกับข้อร้องเรียน 
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 เพื่อให้ส่วนราชการสามารถก าหนดวิธีการที่ใช้รับฟังเสียงของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและการใช้ 
 สารสนเทศเกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการปรับปรุงและค้นหาโอกาสในการสร้างนวัตกรรม 
 เพื่อสร้างความผูกพันและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 



          เพื่อให้ส่วนราชการสามารถใช้ข้อมูลและสารสนเทศในทุกระดับและทุกสว่นขององค์การมาใช้วดั วิเคราะห์ ทบทวนและปรับปรุงผล
การด าเนินการขององค์การ รวมทั้งเพื่อให้ส่วนราชการใช้ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบและข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพือ่
สนับสนุนการตัดสินใจในทุกระดับ เกิดการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ และการเรียนรู้จนเกิดแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ 

4.2 การจัดการความรู้ สารสนเทศ  
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

หมวด 4  การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ 

การวัดผลการด าเนินการ 
 ตัววัดผลการด าเนินการ 
 ข้อมูลเชิงเปรียบเทียบ 
 ข้อมูลผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 ความคล่องตัวของการวัดผล 

การวิเคราะห์ และทบทวนผลการด าเนินการ 
 การวิเคราะห์ และทบทวนผลการด าเนินการ 

การปรับปรุงผลการด าเนินการ 
 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
 ผลการด าเนินการในอนาคต 
 การปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและสร้างนวัตกรรม 
 

ความรู้ของส่วนราชการ 
 การจัดการความรู ้
 การเรียนรู้ระดับองค์กร 
 

ข้อมูล สารสนเทศ และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 คุณลักษณะของข้อมูลและสารสนเทศ 
 ความพร้อมใช้งานของข้อมูลและสารสนเทศ 
 คุณลักษณะของฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ 
 ความพร้อมใช้งานในภาวะฉุกเฉิน 
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         เพื่อใหส้่วนราชการสามารถประเมนิความต้องการด้านความสามารถและอัตราก าลัง เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมของบุคลากรที่ก่อให้เกิดผล
การด าเนินการที่ดี สร้างความผูกพัน การบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรภายในองค์การ รวมถึงการน าศักยภาพของบุคลากรมาใช้อย่างเต็มที่
ให้สอดคล้องไปในทางเดียวกันกับพันธกิจ กลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการขององคก์าร 

5.2 ความผูกพันของบุคลากร 

หมวด 5  การมุ่งเน้นบุคลากร 

ขีดความสามารถและอัตราก าลัง 
ด้านบุคลากร 
 ขีดความสามารถและอัตราก าลัง 
 บุคลากรใหม ่
 การท างานให้บรรลุผล 
 การจัดการการเปลี่ยนแปลงด้านบุคลากร 
 

บรรยากาศการท างานของบุคลากร 
 สภาพแวดล้อมการท างาน 
 นโยบายและสวัสดิการ 

ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 องค์ประกอบของความผูกพัน 
 วัฒนธรรมส่วนราชการ 
 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การประเมินความผูกพันของบุคลากร 
 การประเมินความผูกพัน 
 ความเชื่อมโยงกับผลลัพธ์ของส่วนราชการ 

การพัฒนาบุคลากรและผู้บริหาร 
 ระบบการเรียนรู้และการพัฒนา 
 ประสิทธิผลของการเรียนรู้และการพัฒนา 
 ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
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6.2 ประสิทธิผลการปฏิบัติงาน 

หมวด 6  การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ 

การออกแบบผลผลิตและกระบวนการ 
 แนวคิดในการออกแบบ 
 ข้อก าหนดของผลผลิต การบริการ และ

กระบวนการท างาน 
 

การจัดการกระบวนการ 
 การน ากระบวนการไปปฏิบัติ 
 กระบวนการสนับสนุน 
 การปรับปรุงผลผลิต การบริการ และ

กระบวนการ 

การควบคุมต้นทุน 
 การควบคุมต้นทุน 

การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 
 การจัดการห่วงโซ่อุปทาน 

การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและ
ต่อภาวะฉุกเฉิน 
 ความปลอดภัย 
 การเตรียมพร้อมต่อภาวะฉุกเฉิน 

การจัดการนวัตกรรม 
 การจัดการนวัตกรรม 
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            เพื่อใหส้่วนราชการสามารถออกแบบ จัดการ ปรับปรุงผลผลิต บริการ และกระบวนการท างานทั่วทั้งองค์การ  
ใหเ้กิดประสิทธิผลของการปฏิบัติงานและสามารถส่งมอบผลผลิตแก่ผู้รับบริการและผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้องค์การ
ประสบความส าเร็จอย่างยั่งยืน 
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คณอก.และคณะท างานด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของ ทอ. 

ผช.ผบ.ทอ.เป็นผู้แทน ผบ.ทอ.รับใบประกาศเกียรติคุณ การรับรองคุณภาพการ
บริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 (Certified FL Version 2)  จาก 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ โดย นายธงทอง จันทรางศุ ประธาน อ.
ก.พ.ร.เกี่ยวกับการส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เมื่อ 9 ธันวาคม 2559 





 ให้ท่านร่วมกันพิจารณา เกณฑ์การประเมินองค์กร  
 หมวดที่ ๑ องค์กรปฏิบัติภารกิจและมีการแสดงออกถึงความพร้อม
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่       

 หมวดท่ี ๒ องค์กรมีการปฏิบัติภารกิจตามหลักนิติธรรม 

 หมวดที่ ๓ การปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กรให้ความส าคญัและ
เคารพต่อสทิธิมนุษยชนปฏิบัติตามแนวทางจริยธรรมที่เป็นสากล  

      หมวดที่ ๔  องค์กรด าเนินงานด้วยความโปร่งใส  
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 ให้ท่านร่วมกันพิจารณา เกณฑ์การประเมินองค์กร  
 การปฏิบัติ  
 ท าเครื่องหมาย  มี หรือ  ไม่มี เพื่อแสดงว่า หน่วยงาน มี
นโยบาย แนวทาง และการด าเนินการตามเกณฑ์ที่ระบุไว้หรือไม่ หากพบว่ามี 
ให้ระบุตัวอย่างในแต่ละประเด็นการพจิารณา เช่น การประกาศเจตนารมณ์และ
นโยบายที่ชัดเจนในประเด็นที่เกี่ยวกับการประเมิน, แนวทางปฏิบัติหรือคู่มือ
ปฏิบัติในภารกิจทีเ่กี่ยวข้องกับจริยธรรมและความโปร่งใสที่ปรับให้เข้ากับบริบท
ขององค์กร, การน าคู่มือหรือแนวปฏิบัติไปฝึกอบรมให้ความรู้และปฏิบัติจริง,  
การประเมินผล ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย ตามคู่มือและมี
ตัวชี้วัดผลการประเมิน ตลอดจนเอกสารรายงานผลการปฏิบัติจริง หรือการ
ปรับปรุงแก้ไขปัญหาและมาตรการลงโทษผู้ฝุาฝืนกฎ ระเบียบ กฎหมายในกรณี
ที่มีการฝุาฝืน ด้วย  
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ส่งผู้แทนน าเสนอผลจากการสัมมนา 
 เป็นรายกลุ่ม ระยะเวลา ๑๕ นาท ี

หัวข้อการน าเสนอ 
หมวด ........ 

ประเด็นการพิจาราณา ....... 

ตัวอย่าง   

• การประกาศเจตนารมณ์และนโยบายทีช่ัดเจน 

• แนวทางปฏิบัติหรือคู่มือปฏิบัติในภารกิจที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมและความโปร่งใสที่ปรับใหเ้ข้ากับ
บริบทขององค์กร 

• การน าคู่มือหรือแนวปฏิบัติไปฝึกอบรมให้ความรู้และปฏิบัตจิริง  

• การประเมินผล ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติตามนโยบาย ตามคู่มือและมีตัวชี้วัดผลการประเมิน 
ตลอดจนเอกสารรายงานผลการปฏิบัติจริง หรือการปรับปรุงแก้ไขปัญหา 

• มาตรการลงโทษผู้ฝุาฝืนกฎ ระเบียบ กฎหมายในกรณีที่มีการฝุาฝืน  
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งานวัฒนธรรมองค์กร ทอ. 
112 

OG นโยบายการก ากับ
ดูแลองค์การที่ดี PMQA 

Core 
Value 

ค่านิยมหลักของ ทอ. ยาเสพติด 

สมรรถนะ Competency องค์กร
โปร่งใส 

ประมวล
จริยธรรม การทุจริต 
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รัฐบาล 

กห. 

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

แผนส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ 

ประมวลจริยธรรม 

ก.พ.ร. 
PMQA 

นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี OG 

ป.ป.ช /ป.ป.ท. 

องค์กรโปร่งใส 

คุณธรรมและความโปร่งใสภาครัฐ ITA 

ทอ. 
นโยบาย ผบ.ทอ. แผนปลูกฝังค่านิยมหลักของ ทอ. 

ยุทธศาสตร์ ทอ. แผนป้องกันแก้ไขยาเสพติด สมรรถนะ 

สมรรถนะ 



 

ก าหนด OG Core Value 
ราชการใสสะอาด 

แผนสร้างความโปร่งใส/ 
แผนปราบปรามการทุจริต 

ประมวลจริยธรรม 

พ.ย.59 หน่วยส่งแผนปฏิบัติการ หน่วยรับผิดชอบจัดท าแผน 

ธ.ค.๕๙ หน่วยปฏิบัติจัดท าแผน 

ม.ค.๕๙ 
หน่วยส่งแนวทางปฏิบัติตาม

นโยบายฯ 

ม.ีค.๖๐ 
หน่วยปฏิบัติรายงาน

ความก้าวหน้า 

เม.ย.60 
12 หน่วยรับผิดชอบรายงาน

ความก้าวหน้า 

มิ.ย.60 หน่วยส่งแผนปฏิบัติการ (60) 

ส.ค.๖๐ 
หน่วยส่งผลการด าเนินการ

พร้อมหลักฐาน 
รายงานผลการด าเนินงาน 

ก.ย.๖๐ 30 หน่วยปฏิบัติรายงานผล 
หน่วยรายงานผู้กระท า

ความผิด 

ต.ค.60 สรุปผลน าเรียน ผบ.ทอ. สรุปผล น าเรียน ผบ.ทอ. 15 หน่วยรับผิดชอบรายงานผล สรุปผล น าเรียน ผบ.ทอ. 

พ.ย.60 15 สรุปผล น าเรียน ผบ.ทอ. 



รางวัลองค์กรโปร่งใส (NACC Integrity Awards)  
ยกย่องเชิดชูหน่วยงาน/องค์กร/สถาบัน ภาครัฐ ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคธุรกิจเอกชน 
เป็นแบบอย่างองค์กรที่ดีให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
เพื่อเป็นการสร้างกระแสให้สังคมเกิดค่านิยมส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลัก 

ธรรมาภิบาล (Good Governance) บรรษัทภิบาล (Corporate Governance)  
มีจรรยาบรรณทางการค้า (Code of Conduct) และรับผิดชอบสังคมส่วนรวม 
(Corporate Social Responsibility : CSR)  



กลยุทธ์ที่ ๑ สนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 
พัฒนาสังคม และรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 

กลยุทธ์ที่ ๒ ปลูกจิตส านึกให้ก าลังพล ทอ.ปฏิบัติ
ตามหลักนิติธรรม  

กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างค่านิยมให้ก าลังพล ทอ.
ตระหนักถึงสิทธิมนุษยชน 

กลยุทธ์ที่ ๔  สร้างกลไกการด าเนินงานที่โปร่งใส 

กลยุทธ์ที่ ๕  ปลูกจิตส านึกให้ก าลังพล ทอ.
ปฏิบัติงานอย่างมีจริยธรรม 

กลยุทธ์ที่ ๖  สร้างค่านิยมในการปฏิบัติต่อ
ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กลยุทธ์ที่ ๗   ปลูกจิตส านึกในการปฏิบัติตาม
แนวทางของสากล 

 หมวดที่ ๑ องค์กรปฏิบัติภารกิจและมีการแสดงออก
ถึงความพร้อมรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 

 หมวดที่ ๒ องค์กรมีการปฏิบัติภารกิจตามหลักนิติ
ธรรม  

 หมวดที่ ๓ การปฏิบัติงานตามภารกิจขององค์กรให้
ความส าคัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชน ปฏิบัติตาม
แนวทางจริยธรรมที่เป็นสากล  

 หมวดที่ ๔  องค์กรด าเนินงานด้วยความโปร่งใส  
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องค์กรโปร่งใส 



 



 



 



 

ยกระดับค่า CPI ของประเทศไทยให้สูงข้ึนให้ได้ระดับ ๕๐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๐  
ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 



 
 

ประเทศ 

 ปี พ.ศ. 2558  
 

ประเทศ 

ปี พ.ศ. 2559 

คะแนน 
 

อันดับโลก  
(176 

ประเทศ) 

อันดับใน
อาเซียน 

 

อันดับใน
อาเซียน 

อันดับโลก  
(168 

ประเทศ) 

คะแนน 

สิงคโปร ์ 1 8 85 สิงคโปร ์ 84 7 1 

มาเลเซีย 2 54 50 บรูไน 58 41 2 

ไทย 3 76 38 มาเลเซีย 49 55 3 

อินโดนีเซีย 4 88 36 อินโดนีเซีย 37 90 4 

ฟิลิปปินส์ 5 95 35 ฟิลิปปินส์ 35 101 5 

เวียดนาม 6 112 31 ไทย 35 101 5 

ลาว 7 139 26 เวียดนาม 33 113 6 

พม่า 8 147 22 ลาว 30 123 7 

กัมพูชา 9 150 21 พม่า 28 136 8 

กัมพูชา 21 156 9 

ดัชนีการรับรู้เรือ่งการทุจรติ  พ.ศ. 2559 ในระดับอาเซียน 

4 



5 

ตารางแสดงอันดบัและดชันีการรับรู้เร่ืองการทุจริตของประเทศไทย 
เม่ือเปรียบเทยีบกับอันดบัโลกและอันดับอาเซียน 



ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 
(พ.ศ. 2556 - 2560) 

แผนยุทธศาสตร์ส านักงานคณะกรรมการปูองกันและปราบปราม 
การทุจริตแห่งชาติ 5 ปี (พ.ศ. 2556 - 2560) 

การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม 
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561-2565) 

เดิม 



เพื่อให้สอดคล้องกับ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  

(พ.ศ. 2560 - 2564)  
 

การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทจุริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2561-2565) 

 
 

การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
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ปรับ 



คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 

นโยบายและทิศทางการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 
โดย ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
 



กรมยุทธการทหารอากาศ 

126 ความเชื่อมโยงร่างยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

ร่างยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ 
กระทรวงกลาโหม 

 พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ (ฉบับใหม่) 

ร่างยุทธศาสตร์ทหาร กองทัพไทย 
 ระยะ ๒๐ ปี (ปี ๖๐ – ๗๙) 

ร่างยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 
 ระยะ ๒๐ ปี (ปี ๖๐ – ๗๙) 



กรมยุทธการทหารอากาศ 
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กรอบเวลาร่างยุทธศาสตร์ ทอ.พ.ศ.2560-2579 

ด ารงวิสัยทัศน์การพัฒนาสู่ “กองทัพอากาศชั้นน าในภูมิภาค” 
จัดท าร่างยุทธศาสตร์ ทอ. ฉบับใหม่ (พ.ศ.2560-2579) ให้ระยะเวลาคาบเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ฉบับเดิม 

(พ.ศ.2551-2562) เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในพัฒนาและรองรับยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับร่าง) 
 มุ่งเน้นเสริมสร้างขีดความสามารถเพื่อพัฒนาสู่การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายศูนย์กลาง (RTAF 

NCO Function Strengthening) 
 พัฒนากองทัพอากาศให้ทันสมัยโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเพื่อสนับสนุน

การปฏิบัติงาน (RTAF Organization and Management Modernization) 

2551 2562 2554 2558 

          Digital Air Force 

      Network Centric Air Force 

One of the Best Air Forces in ASEAN 

2555 2560 2566 2563 2579 2567 

ยุทธศาสตร์ ทอ.2560-2579 ยุทธศาสตร์ ทอ.2551-2562 

      Network Centric Air Force 

Digital Air Force (RTAF Modernization) 
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ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด 

ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 

ร่างยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ 
กระทรวงกลาโหม 

 พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๗๙ (ฉบับใหม่) 

ร่างยุทธศาสตร์ทหาร กองทัพไทย 
 ระยะ ๒๐ ปี (ปี ๖๐ – ๗๙) 

ร่างยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 
 ระยะ ๒๐ ปี (ปี ๖๐ – ๗๙) 
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น.ท.หญิง อัจฉรา  นุตตะโร 
อนุกรรมการและ ผช.เลขานุการ  

คณอก.วัฒนธรรมองค์กร ทอ. 

โครงการบูรณาการงานวัฒนธรรมองค์กร 
๒๗ มิ.ย.๖๐ 

ห้องบรรยาย บก.ทอ. 
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