เจตนารมณ
กรมสรรพาวุธทหารอากาศเปนหนวยงานในกองทัพอากาศ มีหนาที่วางแผนการปฏิบัติ
อํานวยการ ประสานงาน ติดตาม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการเกี่ยวกับกิจการสรรพาวุธ การทําลาย
วัตถุระเบิด และการพัสดุสรรพาวุธกับมีหนาที่จัดการความรูควบคุม ประเมินผล และการตรวจตรากิจการ
ในสายวิ ท ยาการด า นสรรพาวุ ธ โดยสนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นกองทั พ อากาศเพื่ อ มุ ง สู วิ สั ย ทั ศ น
"กองทัพอากาศชั้นนําในภูมิภาค (One of the Best Air Forces in ASEAN)" ดังนั้น การบรรลุวิสัยทัศน
กองทั พอากาศและการธํ า รงอยู ของกองทัพอากาศอยางมี ศักยภาพอย างยั่ง ยืน ภายใตพ ลวัต ของการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวและขอจํากัดตาง ๆ อันไดแก อาวุธยุทโธปกรณ งบประมาณ และกําลังพลหลายรุน
วัย (Generation) เปนตน จําเปนตองอาศัยพลังอํานาจของกําลังพลกองทัพอากาศที่เปนปกแผนในความ
เสียสละทุมเทแรงกายแรงใจและใชความรูความสามารถของกําลังพลกองทัพอากาศอยางเต็มศักยภาพในการ
ปฏิบัติภารกิจ ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการทํางานดวยการพัฒนาตนเอง การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
และการสรางสรรคนวัตกรรมเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับหนวยงานและกองทัพอากาศ
การดําเนินการใหไดตามเปาหมายความตองการดังกลาวขางตนไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น
จําเปนตองมีวัฒนธรรมองคกรหนวยงานเขมแข็ง โดยอาศัยเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจใหเปนศูนยรวมใจของ
กําลังพลจากรุนสูรุนดว ยการใชคานิยมหลักของกองทัพอากาศ และการดําเนิน การอยางเปนระบบใน
หน ว ยงาน โดยอาศั ย นโยบายการกํ า กั บ ดูแลองคการที่ดีของหนว ยงานที่มุงเนน ในดานรัฐ สังคมและ
สิ่งแวดลอม ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานองคการ และดานผูปฏิบัติงาน รวมถึงการที่กําลังพล
เต็มใจใหบริการและเต็มใจพรอมชวยเหลือผูอื่นทั้งภายในและภายนอกกองทัพอากาศหากสามารถกระทําได
โดยอาศัยจิตสํานึกทางสังคมในการใหบริการ จะเห็นไดวาเครื่องมือทั้ง ๓ ประการดังกลาว จะเปนการเริ่มตน
ของทิศทางการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรหนวยงานเขมแข็ง
กรมสรรพาวุธทหารอากาศจึงตองมีการทบทวนและวางแผนดําเนินการในเรื่องดังกลาว
ไดแก คานิยมหลักของกองทัพอากาศ นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของหนวยงาน และจิตสํานึกทาง
สังคมในการใหบริการ ใหเกิดผลสัมฤทธิ์เปนรูปธรรม ดวยความมุงมั่นตั้งใจดําเนินการอยางเขมแข็งจริงจัง
และตอเนื่อง

บทนํา
วัฒนธรรมองคกรเปรียบเสมือนแบบแผนของพฤติกรรมการปฏิบัติของคนในหนวยงาน
อาจเรียกไดวาเปนธรรมเนียมปฏิบัติภายในหนวยงานที่เปนมากกวากฎระเบียบขอบังคับ แตเปนการ
ยินยอมพรอมใจปฏิบัติทั่วทุกคนในหนวยงานโดยไมตองใชการบังคับ จึงเปนการยอมรับที่ยึดถือปฏิบัติ
สืบตอกันมาอันบงบอกถึงความเปนตัวตน ความเปนกลุมชนในการอยูรวมกัน มีความเขาใจในกฎกติกา
ของการอยู ร ว มกั น และการปฏิ บั ติ ง านร ว มกั น ภายในหน ว ยงาน อี ก ทั้ ง เป น การหล อ หลอมให ค นใน
หนวยงานมีความเชื่อและมีพฤติกรรมไปในทิศทางเดียวกัน อันเปนอัตลักษณของหนวยงาน ซึ่งทําใหคน
ในหนวยงานมีความสามัคคีและผูกพันกับหนวยงานนั้นๆ รวมถึงอยูรวมกันอยางผาสุก ไมมีความขัดแยง
ทําใหเกิดพลังในการขับเคลื่อนหนวยงานใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ
กรมสรรพาวุธทหารอากาศเล็งเห็นความสําคัญในเรื่องวัฒนธรรมองคกร และเพื่อใหการ
บริ ห ารราชการในหน ว ยงานเป น ไปตามหลั ก ธรรมภิ บ าลอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล
โดยสอดคลองตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พุทธศักราช
๒๕๔๖ รวมถึ ง กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ ง เกณฑ ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ของ
กองทัพอากาศ และนโยบายผูบัญชาการทหารอากาศ จึงไดจัดทําแผนการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร
ของกรมสรรพาวุธทหารอากาศขึ้นและนําไปสูการปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลเปนรูปธรรม
อยางไรก็ตามการจะทําใหวัฒนธรรมองคกรของหนวยงานเขมแข็งดวยการเปลี่ยนแปลง
พฤติ กรรมและทั ศนคติ ของกํ า ลั งพลหน ว ย จําตองใช ร ะยะเวลาของการดําเนิน การอยางจริงจังและ
ต อ เนื่ อ ง รวมถึ ง ความร ว มมื อ ของผูบั ง คั บ บั ญ ชาทุ ก ระดั บในหนว ยงานที่ ตอ งเป น ผู นํา ในการเริ่ มต น
ดําเนินการ ตลอดจนความรวมมือของกําลังพลหนวยระดับปฏิบัติการจึงจะประสบผลสําเร็จไดในที่สุด

หมวดขอมูลกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๑. ขอมูลกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๑.๑ วิสัยทัศนกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
“กรมสรรพาวุธทหารอากาศ เปนองคกรที่เนนความเปนเลิศ โดยการใชเทคโนโลยีบริหารจัดการ
กิจการดานสรรพาวุธเพื่อตอบสนองความตองการของกองทัพอากาศ”
๑.๒ ภารกิจกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
มี ห น า ที่ ว างแผนการปฏิ บั ติ อํ า นวยการ ประสานงาน ติ ด ตาม กํ า กั บ การ พั ฒ นา และ
ดําเนินการเกี่ยวกับกิจการสรรพาวุธ การทําลายวัตถุระเบิด และการพัสดุสรรพาวุธกับมีหนาที่จัดการ
ความรูควบคุม ประเมินผล และการตรวจตรากิจการในสายวิทยาการดานสรรพาวุธ
๑.๓ คานิยมหลักกรมสรรพาวุธทหารอากาศ

AIRMANSHIP > ความเปนทหารอากาศ :
การปฏิบัติตนดวยความมีระเบียบวินัยพรอมปฏิบัติงานดวยความเพียรพยายามใหภารกิจสําเร็จ
ลุลวงไปดวยดี
INTERGRITY & ALLEGIANCE > ความซื่อสัตย และจงรักภักดี :
มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
RESPONSIBILITY > ความรับผิดชอบ :
ความรับผิดชอบ ตองานในหนาที่
ACTIVENESS > ทํางานเชิงรุก :
มีแผน และกระตือรือรนในการทํางาน
RELATIONSHIP > อยูรวมกันฉันทพี่นอง :
มีการประสานงานและทํางานเปนทีม
MASTERY > ทํางานอยางมืออาชีพ :
มีความรูงานในหนาที่เปนอยางดี

๑.๔ โครงสรางกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ

กองบังคับการ

แผนกการเงิน

กองวิทยาการ

กองควบคุมการผลิต

กองโรงงานสรรพาวุธ ๑

กองโรงงานสรรพาวุธ ๒

กองโรงงานสรรพาวุธ ๓

กองโรงงานสรรพาวุธ ๔

กองโรงงานสรรพาวุธ ๕

กองทําลายวัตถุระเบิด

กองพัสดุสรรพาวุธ

กองบริการ

๑.๔ หลักธรรมาภิบาล ๑๐ ประการ
หลักธรรมาภิบาล เปนหลักในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีมีหลักสําคัญ ๑๐ ประการ ดังนี้
๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness): ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
สวนราชการหรือหนวยงานที่มีภารกิจคลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศ
เพื่อใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทาง ยุทธศาสตร และเปาประสงค
ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เปนมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและ
พัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่องและเปนระบบ
๒. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency): การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลที่ดีที่มี
การออกแบบกระบวนการปฏิ บัติงานโดยการใชเทคนิคและเครื่องมือการบริห ารจัดการที่เหมาะสมให
องคการสามารถใชทรัพยากรทั้งดานตนทุนแรงงานและระยะเวลา ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนา
ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน และผูมีสวนได
สวนเสียทุกกลุม
๓. หลักการตอบสนอง (Responsiveness): การใหบริการที่สามารถดําเนินการได
ภายในระยะเวลาที่กําหนด และสรางความเชื่อมั่น ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/
ความตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกตาง
๔. หลั กภาระรั บ ผิ ดชอบ/สามารถตรวจสอบได (Accountability): ในการปฏิบัติ
ราชการตองสามารถตอบคําถามและชี้แจงไดเมื่อมีขอสงสัย รวมทั้งตองมีการจัดวางระบบการรายงาน
ความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายที่กําหนดไวตอสาธารณะ เพื่อประโยชนในการตรวจสอบและ
การใหคุณใหโทษตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใด ๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้น
๕. หลักการเปดเผย/โปรงใส (Transparency): ในการปฏิบัติราชการตองปฏิบัติงาน
ดวยความซื่อสัตยสุจริต ตรงไปตรงมารวมทั้งตองมีการเปดเผยขอมูลขาวสารที่จําเปนและเชื่อถือไดให
ประชาชนไดรับทราบอยางสม่ําเสมอตลอดจนวางระบบใหการเขาถึงขอมูลขาวสารดังกลาวเปนไปโดยงาย
๖. หลักนิติธรรม (Rule of Law): ในการปฏิบัติราชการตองใชอํานาจของกฎหมาย
กฎระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงานอยางเครงครัด ดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติและคํานึงถึงสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียฝายตาง ๆ
๗. หลักความเสมอภาค (Equity): การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียม
กันโดยไมมีการแบงแยกดาน ชาย/หญิง ถิ่นกําเนิด 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
การฝกอบรมและอื่น ๆ
๘. หลักการมีสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation/Consensus Oriented):
ในการปฏิบัติราชการตองรับฟงความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งเปดใหประชาชนมีสวนรวมในการรับรู
เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นที่สําคัญที่เกี่ยวของ รวมคิดแกไขปญหา

รวมในกระบวนการตัดสินใจและการดําเนินงาน และรวมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตองมีความพยายาม
ในการแสวงหาฉันทามติหรือขอตกลงรวมกันระหวางกลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของโดยเฉพาะกลุมที่
ไดรับผลกระทบโดยตรงจะตองไมมีขอคัดคานที่หาขอยุติไมไดในประเด็นที่สําคัญ
๙. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization): การถายโอนอํานาจการตัดสินใจทรัพยากร
และภารกิจจากสวนราชการสว นกลางใหแกห นวยการปกครองอื่น (ราชการบริห ารสว นทองถิ่น) และ
ภาคประชาชนดําเนิน การแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบใน
การตั ด สิ น ใจในการดํ า เนิ น การให แ ก บุ ค ลากร โดยมุ ง เน น การสร า งความพึ ง พอใจการให บ ริ ก ารต อ
ผูรับบริการผูมีสวนไดสวนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อผลการดําเนินงานที่ดี
ของสวนราชการ
๑๐. หลักคุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethic): ในการปฏิบัติราชการตองมีจิตสํานึกความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปอยางมีศีลธรรมคุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของสังคม
รวมทั้งยึดมั่นในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของ
รัฐประมวลจริยธรรมกําลังพลทหารอากาศและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนคุณลักษณะที่พึงประสงค
ของระบบราชการไทย

หมวดแผนการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรกองทัพอากาศ
๒. แผนเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรของกรมสรรพาวุธทหารอากาศ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๒)
การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรของกรมสรรพาวุธทหารอากาศ โดยอาศัยคานิยมหลักของ
กองทัพอากาศ และหรือของหนวยงาน นโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดีของกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
และการเสริมสรางจิตสํานึกทางสังคมในการใหบริการของกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ดวยการบูรณาการ
งานทั้ง ๓ ประการ และจัดทําเปนแผนการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรของกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
เปาหมาย
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ มีการขับเคลื่อนแผนเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรของกรม
สรรพาวุธทหารอากาศ ภายในหนวยงานใหเกิดผลเปนรูปธรรมไดมากกวารอยละ ๗๐ ภายในป ๖๒
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
๑. ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรของในหนวยงานไดอยาง
ถูกตอง ครบถวน มากกวารอยละ ๘๐ ภายในป ๖๒
๒. ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการดํ า เนิ น การตามแผนเสริ ม สร า งวั ฒ นธรรมองค ก รใน
หนวยงาน มากกวารอยละ ๗๐ ภายในป ๖๒
๓. รอยละของหนวยงานที่กําลังพลมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามกลยุทธการเสริมสราง
วัฒนธรรมองคกร ทอ. มากกวารอยละ ๖๐ ภายในป ๖๒
หนวยงาน

กลยุทธการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรของกรมสรรพาวุธทหารอากาศเขมแข็งใน

กลยุทธการดําเนินการดังกลาว ประกอบดวย ๔ กลยุทธหลัก เทียบไดกับนโยบายการ
กํากับดูแลองคการที่ดีของหนวยงาน ๔ ดาน ดังนี้
กลยุทธที่ ๑ พัฒนาศักยภาพกําลั- ง๘พลกรมสรรพาวุ
ธทหารอากาศ ใหพรอมขับเคลื่อน
หนวยงานสูวิสัยทัศนหนวย
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามกลยุทธยอยในหนวยงาน
ไดอยางนอย ๑ กลยุทธยอย
กลยุทธยอย
๑.๑ พัฒนากําลังพลตามแนวคิดสมรรถนะกําลังพลกองทัพอากาศ
๑.๒ พัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคงานหรือนวัตกรรม
กลยุทธที่ ๒ เสริมสรางคานิยมหลักของกองทัพอากาศในกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการเสริมสรางคานิยมหลักของ
กองทัพอากาศในหนวยงาน

-๘กลยุ ท ธ ที่ ๓ เสริ ม สร า งจิ ต สํ า นึ ก ทางสั ง คมในการให บ ริ ก ารของกํ า ลั ง พลกรม
สรรพาวุธทหารอากาศ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการเสริมสรางจิตสํานึกทางสังคม
ในการใหบริการของหนวยงาน
ทหารอากาศ

กลยุทธที่ ๔ สรางภูมิคุมกันเขมแข็งใหกับสังคมภายในและภายนอกกรมสรรพาวุธ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามกลยุทธยอยในหนวยงาน
ไดอยางนอย ๑ กลยุทธยอย
กลยุทธยอย
๔.๑ สงเสริมการปองกันยาเสพติดในกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
๔.๒ สนับสนุนการประหยัดพลังงานไฟฟา
๔.๓ สงเสริมการปฏิบัติการอาเซียน

การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรของกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรของกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ดําเนินการโดยจัดทํา
แผนการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรของกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ซึ่งประกอบดวย ๔ กลยุทธหลัก ไดแก
กลยุ ทธที่ ๑ พัฒนาศักยภาพกํ าลั งพลกรมสรรพาวุ ธ ทหารอากาศ ให พ ร อ ม
ขับเคลื่อนหนวยงานสูวิสัยทัศนกองทัพอากาศ ประกอบดวย ๒ กลยุทธยอย ไดแก พัฒนากําลังพลตาม
แนวคิดสมรรถนะกําลังพลกองทัพอากาศ และ พัฒ นาความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
สรางสรรคงานหรือนวัตกรรม
กลยุทธที่ ๒ เสริมสรางคานิยมหลักของกองทัพอากาศในหนวยงาน
กลยุ ท ธ ที่ ๓ เสริ ม สร า งจิ ต สํ า นึ ก ทางสั ง คมในการให บ ริ ก ารของกํ า ลั ง พล
หนวยงาน
กลยุ ท ธ ที่ ๔ สร า งภู มิ คุ ม กั น เข ม แข็ ง ให กั บ สั ง คมภายในและภายนอก
กองทั พอากาศ ประกอบดว ย ๒ กลยุ ทธยอย ไดแก สงเสริมการปองกัน ยาเสพติดในหนว ยงาน และ
สนับสนุนการประหยัดพลังงานไฟฟา

กลยุทธที่ ๑ พัฒนาศักยภาพกําลังพลกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ใหพรอมขับเคลื่อนหนวยงานสูวิสัยทัศนหนวย ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒
คาเปาหมาย
หนวยรับผิดชอบ
ตัวชี้วัด
กลยุทธยอย
ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒
๑. ระดั บ ความสํ า เร็ จ ของการพั ฒ นา มากกวา มากกวา พั ฒ นากํ า ลั ง พลกรมสรรพาวุ ธ ทหาร
กกพ.บก.สพ.ทอ.
กําลังพลกรมสรรพาวุธทหารอากาศ รอยละ
รอยละ อากาศ ตามแนวคิดสมรรถนะกําลังพล
ตามแนวคิ ด สมรรถนะกํ า ลั ง พล
๗๐
๗๐
กองทัพอากาศ
กองทัพอากาศ
- คะแนนเฉลี่ยคิดเปน % (เปอรเซ็นต)
จากการประเมิ น สมรรถนะกํ า ลั ง พล
ทอ.
๒. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
มากกวา มากกวา พัฒนาความสามารถในการใช
ทสส.สพ.ทอ.
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
รอยละ
รอยละ เทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคงาน
ดิจิทัลในการสรางสรรคงานหรือ
๗๐
๗๐
หรือนวัตกรรม การใชอุปกรณ และ
นวัตกรรม
เครื่องมือที่มีอยูใหเกิดประโยชนกับ
งาน ทั้ง ๔ มิติ
- การใชอุปกรณ
- เขาใจระบบ และวิธีการทํางาน
- การสรางสรรคผลงาน
- การเขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
หมายเหตุ : สมรรถนะ หมายถึง ทักษะ ความรูและ ความสามารถ หรือพฤติกรรมของบุคลากร ที่จําเปนในการปฏิบัติงานใดงานหนึ่ง

หนวยเกี่ยวของ
นขต.สพ.ทอ.

นขต.สพ.ทอ.

แผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกําลังพลกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ใหพรอมขับเคลื่อนหนวยงานสูวิสัยทัศนหนวย ป ๖๑
กลยุทธยอย

เปาประสงค

ตัวชี้วัด

คา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
งบประมาณ หนวยปฏิบัติ
เปาหมาย
๑. พัฒนา
กรมสรรพาวุธ ระดับความ
มากกวา วิเคราะหผลคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานของกําลังพลกรม
นขต.สพ.ทอ.
กําลังพลกรม ทหารอากาศมี สําเร็จของการ รอยละ สรรพาวุธทหารอากาศ (๑๐ คะแนน)
สรรพาวุธ
แนวทางพัฒนา พัฒนากําลังพล
๗๐
จัดทําแผนหรือแนวทางพัฒนากําลังพลกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
ทหารอากาศ กําลังพล
กรมสรรพาวุธ
(๑๐ คะแนน)
ทหารอากาศ
ตามแนวคิด ตามผลการ
สงเสริมการพัฒนากําลังพลรายบุคคล (๓๐ คะแนน)
ตามแนวคิด
สมรรถนะ
ประเมินผล
กําลังพลหนวยไดรับการพัฒนา (๒๐ คะแนน)
กําลังพล
การปฏิบัติงาน สมรรถนะ
ติดตามการดําเนินการพัฒนากําลังพลกรมสรรพาวุธทหารอากาศ
กองทัพอากาศ และกําลังพล กําลังพล
(๒๐ คะแนน)
ไดรับการพัฒนา กองทัพอากาศ
รายงานผลการพัฒนากําลังพลหนวย พรอมหลักฐาน (๑๐ คะแนน)
๒. พัฒนา
- กําลังพล
ระดับความ
มากกวา หนวยมีแนวทางในการสนับสนุนใหกําลังพลใชเทคโนโลยีดิจิทัล
นขต.สพ.ทอ.
ความสามารถ สามารถใช
สําเร็จของการ รอยละ (๒๐ คะแนน)
ในการใช
เทคโนโลยี
พัฒนาความ
๗๐
กําลังพลกรมสรรพาวุธทหารอากาศเรียนรูการใชเทคโนโลยีดิจิทัล
เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการ สามารถในการใช
(๑๐ คะแนน)
ดิจิทัลในการ ทํางานได
เทคโนโลยี
กําลังพลกรมสรรพาวุธทหารอากาศสามารถใชเทคโนโลยดิจิทัลใน
สรางสรรคงาน - กําลังพล
ดิจิทัลในการ
การทํางาน (๑๐ คะแนน)
หรือนวัตกรรม สามารถ
สรางสรรคงาน
กําลังพลกรมสรรพาวุธทหารอากาศสามารถสรางสรรคผลงานหรือ
อยางมี
หรือนวัตกรรม
สรางสรรค
นวัตกรรม (๓๐ คะแนน)
ประสิทธิภาพ นวัตกรรม
กํากับดูแล ติดตามประเมินผลการดําเนินการ (๒๐ คะแนน)
รายงานผลการดําเนินการ พรอมหลักฐาน (๑๐ คะแนน)
-

กลยุทธที่ ๒ เสริมสรางคานิยมหลักของกองทัพอากาศในกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒
กลยุทธหลัก
เสริมสราง
คานิยมหลักของ
กองทัพอากาศ
ในกรม
สรรพาวุธ
ทหารอากาศ

เปาประสงค
หนวยมีการ
ดําเนินการ
เสริมสราง
คานิยมหลักของ
กองทัพอากาศใน
หนวยงานอยาง
เปนระบบ

ตัวชี้วัด
คาเปาหมาย
ระดับความ
มากกวารอย
สําเร็จของ
ละ ๗๐
การเสริมสราง
คานิยมหลักของ
กองทัพอากาศ
ในกรม
สรรพาวุธ
ทหารอากาศ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
หนวยแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน (๑๕ คะแนน)
คณะกรรมการหรือคณะทํางานประชุมจัดทําแผน (๕ คะแนน)
หนวยจัดทําแผนหรือแนวทางปฏิบัติ AIRARM (๑๐ คะแนน)
หนวยนําแผนหรือแนวทางปฏิบัติไปปฏิบัติ (๔๐ คะแนน)
• ผูนําเปนตนแบบปฏิบัติและสนับสนุนการปฏิบัติ
• สื่อสารประชาสัมพันธการขับเคลื่อนคานิยมหลัก
ของกองทัพอากาศ ความถี่ในการกระตุนย้ําเตือน
• ใหความรูสรางความเขาใจดวยการฝกอบรม A
• ตรวจสอบการดําเนินการใหตรงตามมาตรฐาน
สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติ I
• มอบหมายงานและหนาที่ตามความรับผิดชอบ R
• ดําเนินงานไดอยางรวดเร็ว คุมคาและมีคุณภาพ A
• การทํางานเปนทีมเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด R
• มีความรู มีทักษะงานในหนาที่อยางดี M
ผูรับผิดชอบกํากับดูแล ติดตามประเมินผลการดําเนินการ (๑๐
คะแนน)
ใหขวัญกําลังใจ แรงจูงใจในการปฏิบัติ (๑๐ คะแนน)
รายงานผลการดําเนินการ พรอมหลักฐาน (๑๐ คะแนน)
หมายเหตุ งบประมาณป ๒๕๖๑ ตามโครงการศึกษา การนําไปปฏิบัติสามารถดําเนินการผานโครงการกิจกรรมได

งบประมาณ หนวยปฏิบัติ
นขต.สพ.ทอ.
-

-

กลยุทธที่ ๓ เสริมสรางจิตสํานึกทางสังคมในการใหบริการของกําลังพลกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒
ตัวชี้วัด
๑. ระดับความสําเร็จของการเสริมสราง
จิตสํานึกทางสังคมในการใหบริการ
ของกําลังพล กรมสรรพาวุธทหาร
อากาศ

คาเปาหมาย
กลยุทธหลัก
ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒
มากกวา มากกวา เสริมสรางจิตสํานึกทางสังคมในการ
รอยละ
รอยละ ใหบริการของกําลังพล กรมสรรพาวุธ
๗๐
๗๐
ทหารอากาศ
- แบบสอบถามความพึงพอใจในการ
บริการ (๑๐๐ คะแนน)

หนวยรับผิดชอบ

หนวยเกี่ยวของ

คณก.ก.พ.ร.สพ.ทอ.

นขต.สพ.ทอ.

แผนปฏิบัติการเสริมสรางจิตสํานึกทางสังคมในการใหบริการของกําลังพลกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ป ๖๑
กลยุทธหลัก เปาประสงค

ตัวชี้วัด

คา
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
เปาหมาย
เสริมสราง หนวยมีการ ระดับความ
มากกวา หนวยแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน (๑๐ คะแนน)
จิตสํานึกทาง ดําเนินการ สําเร็จของ
รอยละ คณะกรรมการหรือคณะทํางานประชุมจัดทําแผน (๑๐ คะแนน)
สังคมในการ เสริมสราง
การเสริมสราง
๗๐
หนวยจัดทําแผนหรือแนวทางปฏิบัติ เนน (๒๐ คะแนน)
ใหบริการของ จิตสํานึกทาง จิตสํานึกทาง
• การทบทวนปรับปรุงมาตรฐานงานใหถูกตอง
กําลังพลกรม สังคมในการ สังคมในการ
ทันสมัย พรอมนําไปใชงาน
สรรพาวุธ ใหบริการของ ใหบริการของ
• การสงเสริมพฤติกรรมการใหบริการกับผูรับบริการ
ทหารอากาศ กําลังพล
กําลังพลกรม
ภายในและภายนอกกรมสรรพาวุธฯ พรอมชวยเหลือผูอื่น
หนวยงาน
สรรพาวุธ
หนวยนําแผนหรือแนวทางปฏิบัติไปปฏิบัติ (๓๐ คะแนน)
อยางเปน ทหารอากาศ
• ทบทวนปรับปรุงมาตรฐานงานใหถูกตอง
ระบบ
ทันสมัย พรอมนําไปใชงาน
• สงเสริมพฤติกรรมการใหบริการกับผูรับบริการ
ภายในและภายนอกกองทัพอากาศ พรอมชวยเหลือผูอื่น
 จิตบริการ Service mind
 จิตอาสา Public mind
กํากับดูแล ติดตามประเมินผลการดําเนินการ พฤติกรรมบริการ
(๒๐ คะแนน)
ใหขวัญกําลังใจ แรงจูงใจในการปฏิบัติ (๕ คะแนน)
รายงานผลการดําเนินการ พรอมหลักฐาน (๕ คะแนน)
หมายเหตุ งบประมาณป ๒๕๖๑ ตามโครงการศึกษา การนําไปปฏิบัติสามารถดําเนินการผานโครงการกิจกรรมได

งบประมาณ

หนวยปฏิบัติ

-

นขต.สพ.ทอ.

-

กลยุทธที่ ๔ สรางภูมิคุมกันเขมแข็งใหกับสังคมภายในและภายนอกกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒
ตัวชี้วัด
๑.
๒.
๓.

คาเปาหมาย
ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒

ระดับความสําเร็จของการสงเสริม
มากกวา
มากกวา
การปองกันยาเสพติดในกรม
รอยละ ๗๐ รอยละ ๗๐
สรรพาวุธทหารอากาศ
ระดับความสําเร็จของการสนับสนุน มากกวา
มากกวา
การประหยัดพลังงานไฟฟา
รอยละ ๗๐ รอยละ ๗๐
ระดับความสําเร็จของการสงเสริม
มากกวา
มากกวา
การปฏิบัติการอาเซียน
รอยละ ๗๐ รอยละ ๗๐

กลยุทธหลัก
สงเสริมการปองกันยาเสพติดใน
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ
(๑๐๐ คะแนน)
หนวยจัดทําแผนมาตราการ
ประหยัดไฟฟา (๑๐๐ คะแนน)
สงเสริมการปฏิบัติการอาเซียน
(๑๐๐ คะแนน)

หนวยรับผิดชอบ

หนวยเกี่ยวของ

คณก.ศป.ปส.สพ.ทอ.

นขต.สพ.ทอ.

กรก.สพ.ทอ.

นขต.สพ.ทอ.

กกพ.บก.สพ.ทอ.

นขต.สพ.ทอ.

แผนปฏิบัติการสรางภูมิคุมกันเขมแข็งใหกับสังคมภายในและภายนอกกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ป ๖๑
กลยุทธยอย

เปาประสงค

๑. สงเสริม
การปองกัน
ยาเสพติดใน
กรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ
๒. สนับสนุน
การประหยัด
พลังงาน
ไฟฟา

หนวยมี
แนวทาง
ปองกัน
ยาเสพติดใน
หนวยงาน
หนวยมี
แนวทาง
ประหยัด
พลังงาน
ไฟฟา

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

ระดับความ
มากกวา
สําเร็จของการ รอยละ ๗๐
สงเสริมการ
ปองกันยาเสพติด
ใน สพ.ทอ.
ระดับความ
มากกวา
สําเร็จของการ รอยละ ๗๐
สนับสนุนการ
ประหยัดพลังงาน
ไฟฟา

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วิเคราะหทบทวนการดําเนินการที่ผานมา
- จัดทําแผนหรือแนวทางพัฒนากําลังพลของหนวย (๒๐ คะแนน)
- นําแผนหรือแนวทางสูการปฏิบัติ (๔๐ คะแนน)
- ติดตามการดําเนินการของหนวย (๒๐ คะแนน)
- รายงานผลการดําเนินการพรอมหลักฐาน (๒๐ คะแนน)
วิเคราะหทบทวนการดําเนินการที่ผานมา
- จัดทําแผนหรือแนวทางพัฒนากําลังพลของหนวย (๒๐ คะแนน)
- นําแผนหรือแนวทางสูการปฏิบัติ (๔๐ คะแนน)
- ติดตามการดําเนินการของหนวย (๒๐ คะแนน)
- รายงานผลการดําเนินการพรอมหลักฐาน (๒๐ คะแนน)
๓. สงเสริม
หนวยมี
ระดับความ
มากกวา วิเคราะหทบทวนการดําเนินการที่ผานมา
การปฏิบัติการ แนวทาง
สําเร็จของการ รอยละ ๗๐ - จัดทําแผนหรือแนวทางพัฒนากําลังพลของหนวย (๒๐ คะแนน)
อาเซียน
ปฏิบัติการ
สงเสริมการ
- นําแผนหรือแนวทางสูการปฏิบัติ (๔๐ คะแนน)
อาเซียน
ปฏิบัติการ
- ติดตามการดําเนินการของหนวย(๒๐ คะแนน)
อาเซียน
- รายงานผลการดําเนินการพรอมหลักฐาน (๒๐ คะแนน)
หมายเหตุ งบประมาณป ๒๕๖๑ ตามโครงการศึกษา การนําไปปฏิบัติสามารถดําเนินการผานโครงการกิจกรรมได

งบประมาณ
-

หนวย
ปฏิบัติ
นขต.สพ.
ทอ.

นขต.สพ.
ทอ.

นขต.สพ.
ทอ.

แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการ

นิยามศัพท
วัฒนธรรมองคกร (Organizational Culture) หมายถึง แนวทางที่ยึดถือปฏิบัติกันในองคกร
ซึ่งวัฒนธรรมองคกรจะมีอิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรมของสมาชิกในองคกร หรือหมายถึงโครงราง
เกี่ยวกับความรู ความเขาใจ ซึ่งจะมีลักษณะ บงชี้ถึงคานิยม (set of values) ซึ่งบุคคลที่อยูในองคกร
ยึดถือรวมกัน คานิยมนี้เปนสิ่งที่ใชเปนเกณฑตัดสินพฤติกรรมในเปนสิ่งที่ดี ยอมรับได และพฤติกรรมใดเปน
สิ่งที่ไมดี ไมสามารถยอมรับได คานิยมจึงเปนสิ่งที่ชวยใหบุคคลในองคกรรูวาตนควรปฏิบัติตนอยางไรใน
องคกรนั้น
คานิยมองคกร หมายถึง หลักการชี้นํา (Guiding Principle) หรือ พฤติกรรมที่องคกรหรือ คน
ในองคกรคาดหวังที่จะปฏิบัติ คานิยมจะเปนตัวสะทอน หรือมีอิทธิพลตอวัฒนธรรมองคกรที่คาดหวัง
และคานิยมจะเปนตัวสนับสนุนหรือชี้นําการตัดสินใจของสมาชิกทุกคนในองคกร และเปนตัวชวยให
องคกรบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจขององคกร
นโยบายการกํ า กั บดู แ ลองค การที่ดี (Organization governance) หมายถึง การประกาศ
เจตนารมณขององคกรที่จะดําเนินการและกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี เพื่อประโยชนสุขของประชาชน โดยผูบริหารของแตละองคกรจะตองวางนโยบายที่เกี่ยวกับ
รัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย องคกรและผูปฏิบัติงาน รวมทั้งกําหนดแนวทาง
การปฏิบัติ และมาตรการหรือโครงการ เพื่อใหบรรลุตามนโยบายขององคกร
จิตสํานึกการใหบริการ หมายถึง การใหบริการกับผูอื่นหรือผูรับบริการในงานที่ตนรับผิดชอบดวย
ความกระตือรือรนและเต็มใจ หรือในเรื่องที่ตนมีความรอบรู โดยยินดีและพรอมใหคําแนะนําหรือบอกกลาวได
หรือในสภาวะแวดลอมที่ตนมีความสามารถปฏิบัติใหได จะรีบปฏิบัติใหดวยความเต็มใจ

