
 

เจตนารมณ 

  กรมสรรพาวุธทหารอากาศเปนหนวยงานในกองทัพอากาศ มีหนาท่ีวางแผนการปฏิบัติ 
อํานวยการ ประสานงาน ติดตาม กํากับการ พัฒนา และดําเนินการเก่ียวกับกิจการสรรพาวุธ การทําลาย
วัตถุระเบิด และการพัสดุสรรพาวุธกับมีหนาท่ีจัดการความรูควบคุม ประเมินผล และการตรวจตรากิจการ
ในสายวิทยาการดานสรรพาวุธ โดยสนับสนุนการขับเคลื่อนกองทัพอากาศเพ่ือมุงสูวิสัยทัศน 
"กองทัพอากาศชั้นนําในภูมิภาค (One of the Best Air Forces in ASEAN)" ดังนั้น การบรรลุวิสัยทัศน
กองทัพอากาศและการธํารงอยูของกองทัพอากาศอยางมีศักยภาพอยางยั่งยืนภายใตพลวัตของการ
เปลี่ยนแปลงดังกลาวและขอจํากัดตาง ๆ อันไดแก อาวุธยุทโธปกรณ งบประมาณ และกําลังพลหลายรุน
วัย (Generation) เปนตน จําเปนตองอาศัยพลังอํานาจของกําลังพลกองทัพอากาศท่ีเปนปกแผนในความ
เสียสละทุมเทแรงกายแรงใจและใชความรูความสามารถของกําลังพลกองทัพอากาศอยางเต็มศักยภาพในการ
ปฏิบัติภารกิจ ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการทํางานดวยการพัฒนาตนเอง การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน 
และการสรางสรรคนวัตกรรมเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับหนวยงานและกองทัพอากาศ 
  การดําเนินการใหไดตามเปาหมายความตองการดังกลาวขางตนไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น 
จําเปนตองมีวัฒนธรรมองคกรหนวยงานเขมแข็ง โดยอาศัยเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจใหเปนศูนยรวมใจของ
กําลังพลจากรุนสูรุนดวยการใชคานิยมหลักของกองทัพอากาศ และการดําเนินการอยางเปนระบบใน
หนวยงาน โดยอาศัยนโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีของหนวยงานท่ีมุงเนนในดานรัฐ สังคมและ
สิ่งแวดลอม ดานผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย ดานองคการ และดานผูปฏิบัติงาน รวมถึงการท่ีกําลังพล
เต็มใจใหบริการและเต็มใจพรอมชวยเหลือผูอ่ืนท้ังภายในและภายนอกกองทัพอากาศหากสามารถกระทําได 
โดยอาศัยจิตสํานึกทางสังคมในการใหบริการ จะเห็นไดวาเครื่องมือท้ัง ๓ ประการดังกลาว จะเปนการเริ่มตน
ของทิศทางการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรหนวยงานเขมแข็ง 
  กรมสรรพาวุธทหารอากาศจึงตองมีการทบทวนและวางแผนดําเนินการในเรื่องดังกลาว 
ไดแก คานิยมหลักของกองทัพอากาศ นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีของหนวยงาน และจิตสํานึกทาง
สังคมในการใหบริการ ใหเกิดผลสัมฤทธิ์เปนรูปธรรม ดวยความมุงม่ันตั้งใจดําเนินการอยางเขมแข็งจริงจัง
และตอเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

บทนํา 

  วัฒนธรรมองคกรเปรียบเสมือนแบบแผนของพฤติกรรมการปฏิบัติของคนในหนวยงาน 
อาจเรียกไดวาเปนธรรมเนียมปฏิบัติภายในหนวยงานท่ีเปนมากกวากฎระเบียบขอบังคับ แตเปนการ
ยินยอมพรอมใจปฏิบัติท่ัวทุกคนในหนวยงานโดยไมตองใชการบังคับ จึงเปนการยอมรับท่ียึดถือปฏิบัติ 
สืบตอกันมาอันบงบอกถึงความเปนตัวตน ความเปนกลุมชนในการอยูรวมกัน มีความเขาใจในกฎกติกา
ของการอยูรวมกันและการปฏิบัติงานรวมกันภายในหนวยงาน อีกท้ังเปนการหลอหลอมใหคนใน
หนวยงานมีความเชื่อและมีพฤติกรรมไปในทิศทางเดียวกัน อันเปนอัตลักษณของหนวยงาน ซ่ึงทําใหคน
ในหนวยงานมีความสามัคคีและผูกพันกับหนวยงานนั้นๆ รวมถึงอยูรวมกันอยางผาสุก ไมมีความขัดแยง 
ทําใหเกิดพลังในการขับเคลื่อนหนวยงานใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  กรมสรรพาวุธทหารอากาศเล็งเห็นความสําคัญในเรื่องวัฒนธรรมองคกร และเพ่ือใหการ                                                                                    
บริหารราชการในหนวยงานเปนไปตามหลักธรรมภิบาลอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล       
โดยสอดคลองตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พุทธศักราช 
๒๕๔๖ รวมถึงกฎหมายท่ีเ ก่ียวของ เกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ของ
กองทัพอากาศ และนโยบายผูบัญชาการทหารอากาศ จึงไดจัดทําแผนการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร
ของกรมสรรพาวุธทหารอากาศข้ึนและนําไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหเกิดผลเปนรูปธรรม 
  อยางไรก็ตามการจะทําใหวัฒนธรรมองคกรของหนวยงานเขมแข็งดวยการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมและทัศนคติของกําลังพลหนวย จําตองใชระยะเวลาของการดําเนินการอยางจริงจังและ
ตอเนื่อง รวมถึงความรวมมือของผูบังคับบัญชาทุกระดับในหนวยงานท่ีตองเปนผูนําในการเริ่มตน
ดําเนินการ ตลอดจนความรวมมือของกําลังพลหนวยระดับปฏิบัติการจึงจะประสบผลสําเร็จไดในท่ีสุด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หมวดขอมูลกรมสรรพาวุธทหารอากาศ  

๑.  ขอมูลกรมสรรพาวุธทหารอากาศ  

 ๑.๑  วิสัยทัศนกรมสรรพาวุธทหารอากาศ  
 “กรมสรรพาวุธทหารอากาศ เปนองคกรท่ีเนนความเปนเลิศ โดยการใชเทคโนโลยีบริหารจัดการ
กิจการดานสรรพาวุธเพ่ือตอบสนองความตองการของกองทัพอากาศ” 

 ๑.๒  ภารกิจกรมสรรพาวุธทหารอากาศ 

 มีหนาท่ีวางแผนการปฏิบัติ อํานวยการ ประสานงาน ติดตาม กํากับการ พัฒนา และ
ดําเนินการเก่ียวกับกิจการสรรพาวุธ การทําลายวัตถุระเบิด และการพัสดุสรรพาวุธกับมีหนาท่ีจัดการ
ความรูควบคุม ประเมินผล และการตรวจตรากิจการในสายวิทยาการดานสรรพาวุธ 

 ๑.๓  คานิยมหลักกรมสรรพาวุธทหารอากาศ 

 

 

 

 

 

 

AIRMANSHIP > ความเปนทหารอากาศ : 
การปฏิบัติตนดวยความมีระเบียบวินัยพรอมปฏิบัติงานดวยความเพียรพยายามใหภารกิจสําเร็จ 

ลุลวงไปดวยดี 
INTERGRITY & ALLEGIANCE > ความซ่ือสัตย และจงรักภักดี : 

มีความรักชาติ ศาสนา  พระมหากษัตริย 

RESPONSIBILITY > ความรับผิดชอบ : 

ความรับผิดชอบ ตองานในหนาท่ี 

ACTIVENESS > ทํางานเชิงรุก : 

มีแผน และกระตือรือรนในการทํางาน 

RELATIONSHIP > อยูรวมกันฉันทพ่ีนอง : 

มีการประสานงานและทํางานเปนทีม 

MASTERY > ทํางานอยางมืออาชีพ  : 

มีความรูงานในหนาท่ีเปนอยางดี 

 



 

 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
กิจการบานเมืองท่ีดีมีหลักสําคัญ ๑๐ ประการ ดังนี้ 
     ๑. หลักประสิทธิผล (Effectiveness): ผลการปฏิบัติราชการท่ีบรรลุวัตถุประสงคและ
เปาหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามท่ีไดรับงบประมาณมาดําเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับ
สวนราชการหรือหนวยงานท่ีมีภารกิจคลายคลึงกันและมีผลการปฏิบัติงานในระดับชั้นนําของประเทศ 
เพ่ือใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชน โดยการปฏิบัติราชการจะตองมีทิศทาง ยุทธศาสตร และเปาประสงค 
ท่ีชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานท่ีเปนมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตามประเมินผลและ
พัฒนาปรับปรุงอยางตอเนื่องและเปนระบบ 
     ๒. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency): การบริหารราชการตามแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีท่ีมี
การออกแบบกระบวนการปฏิบัติงานโดยการใชเทคนิคและเครื่องมือการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมให
องคการสามารถใชทรัพยากรท้ังดานตนทุนแรงงานและระยะเวลา ใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนา 
ขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการตามภารกิจ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชน และผูมีสวนได
สวนเสียทุกกลุม 
     ๓. หลักการตอบสนอง (Responsiveness): การใหบริการท่ีสามารถดําเนินการได
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด และสรางความเชื่อม่ัน ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง/
ความตองการของประชาชนผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสียท่ีมีความหลากหลายและมีความแตกตาง 
     ๔. หลักภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได (Accountability): ในการปฏิบัติ
ราชการตองสามารถตอบคําถามและชี้แจงไดเม่ือมีขอสงสัย รวมท้ังตองมีการจัดวางระบบการรายงาน
ความกาวหนาและผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมายท่ีกําหนดไวตอสาธารณะ เพ่ือประโยชนในการตรวจสอบและ
การใหคุณใหโทษตลอดจนมีการจัดเตรียมระบบการแกไขหรือบรรเทาปญหาและผลกระทบใด ๆ ท่ีอาจจะ
เกิดข้ึน 
    ๕.  หลักการเปดเผย/โปรงใส (Transparency): ในการปฏิบัติราชการตองปฏิบัติงาน
ดวยความซ่ือสัตยสุจริต ตรงไปตรงมารวมท้ังตองมีการเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีจําเปนและเชื่อถือไดให
ประชาชนไดรับทราบอยางสมํ่าเสมอตลอดจนวางระบบใหการเขาถึงขอมูลขาวสารดังกลาวเปนไปโดยงาย 
    ๖.  หลักนิติธรรม (Rule of Law): ในการปฏิบัติราชการตองใชอํานาจของกฎหมาย 
กฎระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงานอยางเครงครัด ดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติและคํานึงถึงสิทธิ
เสรีภาพของประชาชนและผูมีสวนไดสวนเสียฝายตาง ๆ 
    ๗.  หลักความเสมอภาค (Equity): การไดรับการปฏิบัติและไดรับบริการอยางเทาเทียม
กันโดยไมมีการแบงแยกดาน ชาย/หญิง ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา              
การฝกอบรมและอ่ืน ๆ 
    ๘.  หลักการมีสวนรวม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation/Consensus Oriented): 
ในการปฏิบัติราชการตองรับฟงความคิดเห็นของประชาชน รวมท้ังเปดใหประชาชนมีสวนรวมในการรับรู 
เรียนรู ทําความเขาใจ รวมแสดงทัศนะ รวมเสนอปญหา/ประเด็นท่ีสําคัญท่ีเก่ียวของ รวมคิดแกไขปญหา 
 



 

รวมในกระบวนการตัดสินใจและการดําเนินงาน และรวมตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ ตองมีความพยายาม
ในการแสวงหาฉันทามติหรือขอตกลงรวมกันระหวางกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท่ีเก่ียวของโดยเฉพาะกลุมท่ี
ไดรับผลกระทบโดยตรงจะตองไมมีขอคัดคานท่ีหาขอยุติไมไดในประเด็นท่ีสําคัญ 
    ๙.  หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization): การถายโอนอํานาจการตัดสินใจทรัพยากร 
และภารกิจจากสวนราชการสวนกลางใหแกหนวยการปกครองอ่ืน (ราชการบริหารสวนทองถ่ิน) และ                  
ภาคประชาชนดําเนินการแทนโดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอํานาจและความรับผิดชอบใน             
การตัดสินใจในการดําเนินการใหแกบุคลากร โดยมุงเนนการสรางความพึงพอใจการใหบริการตอ
ผูรับบริการผูมีสวนไดสวนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพ่ิมประสิทธิภาพ เพ่ือผลการดําเนินงานท่ีดี
ของสวนราชการ 
    ๑๐. หลักคุณธรรม/จริยธรรม (Morality/Ethic): ในการปฏิบัติราชการตองมีจิตสํานึกความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปอยางมีศีลธรรมคุณธรรม และตรงตามความคาดหวังของสังคม 
รวมท้ังยึดม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของ
รัฐประมวลจริยธรรมกําลังพลทหารอากาศและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตลอดจนคุณลักษณะท่ีพึงประสงค
ของระบบราชการไทย 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หมวดแผนการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรกองทัพอากาศ 

๒.  แผนเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรของกรมสรรพาวุธทหารอากาศ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๒) 

การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรของกรมสรรพาวุธทหารอากาศ โดยอาศัยคานิยมหลักของ
กองทัพอากาศ และหรือของหนวยงาน นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดีของกรมสรรพาวุธทหารอากาศ 
และการเสริมสรางจิตสํานึกทางสังคมในการใหบริการของกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ดวยการบูรณาการ
งานท้ัง ๓ ประการ และจัดทําเปนแผนการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรของกรมสรรพาวุธทหารอากาศ 

เปาหมาย 
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ มีการขับเคลื่อนแผนเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรของกรม

สรรพาวุธทหารอากาศ ภายในหนวยงานใหเกิดผลเปนรูปธรรมไดมากกวารอยละ ๗๐ ภายในป ๖๒ 
 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
 ๑. ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรของในหนวยงานไดอยาง
ถูกตอง ครบถวน มากกวารอยละ ๘๐ ภายในป ๖๒ 
 ๒. ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามแผนเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรใน
หนวยงาน มากกวารอยละ ๗๐ ภายในป ๖๒ 
 ๓. รอยละของหนวยงานท่ีกําลังพลมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามกลยุทธการเสริมสราง
วัฒนธรรมองคกร ทอ. มากกวารอยละ ๖๐ ภายในป ๖๒ 

 
กลยุทธการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรของกรมสรรพาวุธทหารอากาศเขมแข็งใน

หนวยงาน 
กลยุทธการดําเนินการดังกลาว ประกอบดวย ๔ กลยุทธหลัก เทียบไดกับนโยบายการ 

กํากับดูแลองคการท่ีดีของหนวยงาน ๔ ดาน ดังนี้ 
 

กลยุทธท่ี ๑  พัฒนาศักยภาพกําลังพลกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ใหพรอมขับเคล่ือน
หนวยงานสูวิสัยทัศนหนวย 
  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามกลยุทธยอยในหนวยงาน
ไดอยางนอย ๑ กลยุทธยอย  

 กลยุทธยอย 
๑.๑  พัฒนากําลังพลตามแนวคิดสมรรถนะกําลังพลกองทัพอากาศ  
๑.๒  พัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคงานหรือนวัตกรรม  
 
กลยุทธท่ี ๒  เสริมสรางคานิยมหลักของกองทัพอากาศในกรมสรรพาวุธทหารอากาศ 

  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการเสริมสรางคานิยมหลักของ
กองทัพอากาศในหนวยงาน 
 

 - ๘ - 



 

กลยุทธท่ี ๓  เสริมสรางจิตสํานึกทางสังคมในการใหบริการของกําลังพลกรม
สรรพาวุธทหารอากาศ 
  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการเสริมสรางจิตสํานึกทางสังคม
ในการใหบริการของหนวยงาน 
 

กลยุทธท่ี ๔  สรางภูมิคุมกันเขมแข็งใหกับสังคมภายในและภายนอกกรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ 
  ตัวช้ีวัดความสําเร็จ ระดับความสําเร็จของการดําเนินการตามกลยุทธยอยในหนวยงาน
ไดอยางนอย ๑ กลยุทธยอย 

กลยุทธยอย 
๔.๑  สงเสริมการปองกันยาเสพติดในกรมสรรพาวุธทหารอากาศ 
๔.๒  สนับสนุนการประหยัดพลังงานไฟฟา 
๔.๓  สงเสริมการปฏิบัติการอาเซียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 - ๘ - 



 

การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรของกรมสรรพาวุธทหารอากาศ 
 

การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรของกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ดําเนินการโดยจัดทํา
แผนการเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรของกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ซ่ึงประกอบดวย ๔ กลยุทธหลัก ไดแก   

กลยุทธท่ี ๑ พัฒนาศักยภาพกําลังพลกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ใหพรอม
ขับเคลื่อนหนวยงานสูวิสัยทัศนกองทัพอากาศ ประกอบดวย ๒ กลยุทธยอย ไดแก พัฒนากําลังพลตาม
แนวคิดสมรรถนะกําลังพลกองทัพอากาศ และ พัฒนาความสามารถในการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการ
สรางสรรคงานหรือนวัตกรรม  

กลยุทธท่ี ๒ เสริมสรางคานิยมหลักของกองทัพอากาศในหนวยงาน  
กลยุทธท่ี ๓ เสริมสรางจิตสํานึกทางสังคมในการใหบริการของกําลังพล

หนวยงาน 
กลยุทธ ท่ี  ๔  สรางภู มิ คุมกันเขมแข็งให กับสังคมภายในและภายนอก

กองทัพอากาศ ประกอบดวย ๒ กลยุทธยอย ไดแก สงเสริมการปองกันยาเสพติดในหนวยงาน และ 
สนับสนุนการประหยัดพลังงานไฟฟา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

กลยุทธท่ี ๑  พัฒนาศักยภาพกําลังพลกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ใหพรอมขับเคล่ือนหนวยงานสูวิสัยทัศนหนวย ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 

หมายเหตุ : สมรรถนะ หมายถึง ทักษะ ความรูและ ความสามารถ หรือพฤติกรรมของบุคลากร ท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานใดงานหนึ่ง 
 
 
 

 
ตัวช้ีวัด 

คาเปาหมาย  
กลยุทธยอย 

หนวยรับผิดชอบ หนวยเกี่ยวของ 
ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ 

๑. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
กําลังพลกรมสรรพาวุธทหารอากาศ 
ตามแนว คิดสมรรถนะ กําลั งพล
กองทัพอากาศ 

มากกวา
รอยละ 

๗๐ 

มากกวา
รอยละ 

๗๐ 

พัฒนากําลังพลกรมสรรพาวุธทหาร
อากาศ ตามแนวคิดสมรรถนะกําลังพล
กองทัพอากาศ 
-  คะแนนเฉลี่ยคิดเปน % (เปอรเซ็นต)
จากการประเมินสมรรถนะกําลังพล 
ทอ.  

กกพ.บก.สพ.ทอ. นขต.สพ.ทอ. 

๒. ระดับความสําเร็จของการพัฒนา
ความสามารถในการใชเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการสรางสรรคงานหรือ
นวัตกรรม 

มากกวา
รอยละ 

๗๐ 

มากกวา
รอยละ 

๗๐ 

พัฒนาความสามารถในการใช
เทคโนโลยีดิจิทัลในการสรางสรรคงาน
หรือนวัตกรรม การใชอุปกรณ และ
เครื่องมือท่ีมีอยูใหเกิดประโยชนกับ
งาน ท้ัง ๔ มิติ 
-  การใชอุปกรณ 
-  เขาใจระบบ และวิธีการทํางาน 
-  การสรางสรรคผลงาน 
-  การเขาถึงเทคโนโลยีดิจิทัลไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

ทสส.สพ.ทอ. นขต.สพ.ทอ. 



 

แผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพกําลังพลกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ใหพรอมขับเคล่ือนหนวยงานสูวิสัยทัศนหนวย ป ๖๑  
 

กลยุทธยอย เปาประสงค ตัวช้ีวัด คา
เปาหมาย 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หนวยปฏิบัติ 

๑. พัฒนา
กําลังพลกรม
สรรพาวุธ
ทหารอากาศ 
ตามแนวคิด
สมรรถนะ
กําลังพล
กองทัพอากาศ 

กรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศมี
แนวทางพัฒนา
กําลังพล 
ตามผลการ
ประเมินผล
การปฏิบัติงาน
และกําลังพล
ไดรับการพัฒนา 

ระดับความ 
สําเร็จของการ
พัฒนากําลังพล
กรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ
ตามแนวคิด
สมรรถนะ 
กําลังพล
กองทัพอากาศ 

มากกวา
รอยละ 

๗๐ 

วิเคราะหผลคะแนนประเมินผลการปฏิบัติงานของกําลังพลกรม
สรรพาวุธทหารอากาศ (๑๐ คะแนน) 

- นขต.สพ.ทอ. 

จัดทําแผนหรือแนวทางพัฒนากําลังพลกรมสรรพาวุธทหารอากาศ 
(๑๐ คะแนน) 

- 

สงเสริมการพัฒนากําลังพลรายบุคคล (๓๐ คะแนน) - 

กําลังพลหนวยไดรับการพัฒนา (๒๐ คะแนน) - 
ติดตามการดําเนินการพัฒนากําลังพลกรมสรรพาวุธทหารอากาศ 
(๒๐ คะแนน) 

- 

รายงานผลการพัฒนากําลังพลหนวย พรอมหลักฐาน (๑๐ คะแนน) - 
๒.  พัฒนา
ความสามารถ
ในการใช
เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการ
สรางสรรคงาน
หรือนวัตกรรม
อยางมี
ประสิทธิภาพ 

- กําลังพล
สามารถใช
เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการ
ทํางานได  
- กําลังพล
สามารถ
สรางสรรค
นวัตกรรม 

ระดับความ 
สําเร็จของการ
พัฒนาความ 
สามารถในการใช
เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการ
สรางสรรคงาน
หรือนวัตกรรม 

มากกวา
รอยละ 

๗๐ 

หนวยมีแนวทางในการสนับสนุนใหกําลังพลใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
(๒๐ คะแนน) 

- นขต.สพ.ทอ. 

กําลังพลกรมสรรพาวุธทหารอากาศเรียนรูการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
(๑๐ คะแนน) 

- 

กําลังพลกรมสรรพาวุธทหารอากาศสามารถใชเทคโนโลยดิจิทัลใน
การทํางาน (๑๐ คะแนน) 

- 

กําลังพลกรมสรรพาวุธทหารอากาศสามารถสรางสรรคผลงานหรือ
นวัตกรรม (๓๐ คะแนน) 

- 

กํากับดูแล ติดตามประเมินผลการดําเนินการ (๒๐ คะแนน) - 
รายงานผลการดําเนินการ พรอมหลักฐาน (๑๐ คะแนน) - 



 

กลยุทธท่ี ๒  เสริมสรางคานิยมหลักของกองทัพอากาศในกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 
 

กลยุทธหลัก เปาประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หนวยปฏิบัติ 
เสริมสราง

คานิยมหลักของ
กองทัพอากาศ

ในกรม
สรรพาวุธ

ทหารอากาศ 

หนวยมีการ
ดําเนินการ
เสริมสราง
คานิยมหลักของ
กองทัพอากาศใน
หนวยงานอยาง
เปนระบบ 

ระดับความ 
สําเร็จของ 
การเสริมสราง
คานิยมหลักของ
กองทัพอากาศ
ในกรม
สรรพาวุธ
ทหารอากาศ 

มากกวารอย
ละ ๗๐ 

หนวยแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน (๑๕ คะแนน) - นขต.สพ.ทอ. 
คณะกรรมการหรือคณะทํางานประชุมจัดทําแผน (๕ คะแนน) - 
หนวยจัดทําแผนหรือแนวทางปฏิบัต ิAIRARM (๑๐ คะแนน) - 

หนวยนําแผนหรือแนวทางปฏิบัติไปปฏิบัต ิ(๔๐ คะแนน) 

• ผูนําเปนตนแบบปฏิบัติและสนับสนุนการปฏิบัติ 

• สื่อสารประชาสัมพันธการขับเคลื่อนคานิยมหลัก 
ของกองทัพอากาศ ความถ่ีในการกระตุนย้ําเตือน 

• ใหความรูสรางความเขาใจดวยการฝกอบรม A 

• ตรวจสอบการดําเนินการใหตรงตามมาตรฐาน  
สังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติ I 

• มอบหมายงานและหนาท่ีตามความรับผิดชอบ R 

• ดําเนินงานไดอยางรวดเร็ว คุมคาและมีคุณภาพ A 

• การทํางานเปนทีมเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด R 

• มีความรู มีทักษะงานในหนาท่ีอยางดี M 

- 

ผูรับผิดชอบกํากับดูแล ติดตามประเมินผลการดําเนินการ (๑๐ 
คะแนน) 

- 

ใหขวัญกําลังใจ แรงจูงใจในการปฏิบัต ิ(๑๐ คะแนน) - 
รายงานผลการดําเนินการ พรอมหลักฐาน (๑๐ คะแนน) - 

หมายเหตุ งบประมาณป ๒๕๖๑ ตามโครงการศึกษา การนําไปปฏิบัติสามารถดําเนินการผานโครงการกิจกรรมได 



 

 
 

กลยุทธท่ี ๓  เสริมสรางจิตสํานึกทางสังคมในการใหบริการของกําลังพลกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ตัวช้ีวัด 

คาเปาหมาย  
กลยุทธหลัก 

หนวยรับผิดชอบ หนวยเกี่ยวของ 
ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ 

๑. ระดับความสําเร็จของการเสริมสราง
จิตสํานึกทางสังคมในการใหบริการ
ของกําลังพล กรมสรรพาวุธทหาร
อากาศ 

มากกวา 
รอยละ 

๗๐ 

มากกวา
รอยละ 

๗๐ 

เสริมสรางจิตสํานึกทางสังคมในการ
ใหบริการของกําลังพล กรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ 
- แบบสอบถามความพึงพอใจในการ
บริการ (๑๐๐ คะแนน) 

คณก.ก.พ.ร.สพ.ทอ. นขต.สพ.ทอ. 



 

แผนปฏิบัติการเสริมสรางจิตสํานึกทางสังคมในการใหบริการของกําลังพลกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ป ๖๑  
 

หมายเหตุ งบประมาณป ๒๕๖๑ ตามโครงการศึกษา การนําไปปฏิบัติสามารถดําเนินการผานโครงการกิจกรรมได 

กลยุทธหลัก เปาประสงค ตัวช้ีวัด คา
เปาหมาย 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หนวยปฏิบัติ 

เสริมสราง
จิตสํานึกทาง
สังคมในการ
ใหบริการของ
กําลังพลกรม
สรรพาวุธ

ทหารอากาศ 

หนวยมีการ
ดําเนินการ
เสริมสราง
จิตสํานึกทาง
สังคมในการ
ใหบริการของ
กําลังพล
หนวยงาน
อยางเปน
ระบบ 

ระดับความ 
สําเร็จของ 
การเสริมสราง
จิตสํานึกทาง
สังคมในการ
ใหบริการของ
กําลังพลกรม
สรรพาวุธ
ทหารอากาศ 

มากกวา 
รอยละ 

๗๐ 

หนวยแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางาน (๑๐ คะแนน) - นขต.สพ.ทอ. 
คณะกรรมการหรือคณะทํางานประชุมจัดทําแผน (๑๐ คะแนน) - 
หนวยจัดทําแผนหรือแนวทางปฏิบัติ เนน (๒๐ คะแนน) 

• การทบทวนปรับปรุงมาตรฐานงานใหถูกตอง 
ทันสมัย พรอมนําไปใชงาน 

• การสงเสริมพฤติกรรมการใหบริการกับผูรับบริการ 
ภายในและภายนอกกรมสรรพาวุธฯ พรอมชวยเหลือผูอ่ืน 

 
- 
 
- 

หนวยนําแผนหรือแนวทางปฏิบัติไปปฏิบัติ (๓๐ คะแนน) 

• ทบทวนปรับปรุงมาตรฐานงานใหถูกตอง 
ทันสมัย พรอมนําไปใชงาน 

• สงเสริมพฤติกรรมการใหบริการกับผูรับบริการ 
ภายในและภายนอกกองทัพอากาศ พรอมชวยเหลือผูอ่ืน 

 จิตบริการ Service mind 
 จิตอาสา  Public mind 

 
- 
 
- 
 
- 
- 

กํากับดูแล ติดตามประเมินผลการดําเนินการ พฤติกรรมบริการ   
(๒๐ คะแนน) 

- 

ใหขวัญกําลังใจ แรงจูงใจในการปฏิบัต ิ(๕ คะแนน) - 
รายงานผลการดําเนินการ พรอมหลักฐาน (๕ คะแนน) - 



 

 

กลยุทธท่ี ๔  สรางภูมิคุมกันเขมแข็งใหกับสังคมภายในและภายนอกกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ป ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ 

 
 

 

 

 

 

 

ตัวช้ีวัด 
คาเปาหมาย 

กลยุทธหลัก หนวยรับผิดชอบ หนวยเกี่ยวของ 
ป ๒๕๖๑ ป ๒๕๖๒ 

๑. 
ระดับความสําเร็จของการสงเสริม
การปองกันยาเสพติดในกรม
สรรพาวุธทหารอากาศ 

มากกวา 
รอยละ ๗๐ 

มากกวา 
รอยละ ๗๐ 

สงเสริมการปองกันยาเสพติดใน
กรมสรรพาวุธทหารอากาศ  
(๑๐๐ คะแนน) 

คณก.ศป.ปส.สพ.ทอ. นขต.สพ.ทอ. 

๒. 
ระดับความสําเร็จของการสนับสนุน
การประหยัดพลังงานไฟฟา 

มากกวา 
รอยละ ๗๐ 

มากกวา 
รอยละ ๗๐ 

หนวยจัดทําแผนมาตราการ
ประหยัดไฟฟา (๑๐๐ คะแนน) 

กรก.สพ.ทอ. นขต.สพ.ทอ. 

๓. 
ระดับความสําเร็จของการสงเสริม
การปฏิบัติการอาเซียน 

มากกวา 
รอยละ ๗๐ 

มากกวา 
รอยละ ๗๐ 

สงเสริมการปฏิบัติการอาเซียน 
(๑๐๐ คะแนน) 

กกพ.บก.สพ.ทอ. นขต.สพ.ทอ. 



 

 

แผนปฏิบัติการสรางภูมิคุมกันเขมแข็งใหกับสังคมภายในและภายนอกกรมสรรพาวุธทหารอากาศ ป ๖๑ 
  

กลยุทธยอย เปาประสงค ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ หนวย
ปฏิบัต ิ

๑. สงเสริม
การปองกัน 
ยาเสพติดใน
กรมสรรพาวุธ
ทหารอากาศ 

หนวยมี
แนวทาง
ปองกัน 
ยาเสพติดใน
หนวยงาน 

ระดับความ 
สําเร็จของการ
สงเสริมการ 
ปองกันยาเสพติด 
ใน สพ.ทอ. 

มากกวา  
รอยละ ๗๐ 

วิเคราะหทบทวนการดําเนินการท่ีผานมา  นขต.สพ.
ทอ. - จัดทําแผนหรือแนวทางพัฒนากําลังพลของหนวย (๒๐ คะแนน) - 

- นําแผนหรือแนวทางสูการปฏิบัติ (๔๐ คะแนน) - 
- ติดตามการดําเนินการของหนวย (๒๐ คะแนน) - 
- รายงานผลการดําเนินการพรอมหลักฐาน (๒๐ คะแนน) - 

๒.  สนับสนุน
การประหยัด
พลังงาน            
ไฟฟา 

หนวยมี
แนวทาง
ประหยัด
พลังงาน           
ไฟฟา 

ระดับความ 
สําเร็จของการ
สนับสนุนการ
ประหยัดพลังงาน          
ไฟฟา 

มากกวา  
รอยละ ๗๐ 

วิเคราะหทบทวนการดําเนินการท่ีผานมา  นขต.สพ.
ทอ. - จัดทําแผนหรือแนวทางพัฒนากําลังพลของหนวย (๒๐ คะแนน) - 

- นําแผนหรือแนวทางสูการปฏิบัติ (๔๐ คะแนน) - 

- ติดตามการดําเนินการของหนวย (๒๐ คะแนน) - 

- รายงานผลการดําเนินการพรอมหลักฐาน (๒๐ คะแนน) - 

๓. สงเสริม
การปฏิบัติการ
อาเซียน 

หนวยมี
แนวทาง
ปฏิบัติการ
อาเซียน 

ระดับความ 
สําเร็จของการ
สงเสริมการ
ปฏิบัติการ
อาเซียน 

มากกวา  
รอยละ ๗๐ 

วิเคราะหทบทวนการดําเนินการท่ีผานมา  นขต.สพ.
ทอ. - จัดทําแผนหรือแนวทางพัฒนากําลังพลของหนวย (๒๐ คะแนน) - 

- นําแผนหรือแนวทางสูการปฏิบัติ (๔๐ คะแนน) - 

- ติดตามการดําเนินการของหนวย(๒๐ คะแนน) - 

- รายงานผลการดําเนินการพรอมหลักฐาน (๒๐ คะแนน) - 

หมายเหตุ งบประมาณป ๒๕๖๑ ตามโครงการศึกษา การนําไปปฏิบัติสามารถดําเนินการผานโครงการกิจกรรมได 



 

แบบฟอรมรายงานผลการดําเนินการ 

 

 



 

นิยามศัพท 

 วัฒนธรรมองคกร (Organizational Culture) หมายถึง แนวทางท่ียึดถือปฏิบัติกันในองคกร           

ซ่ึงวัฒนธรรมองคกรจะมีอิทธิพลตอทัศนคติและพฤติกรรมของสมาชิกในองคกร หรือหมายถึงโครงราง

เก่ียวกับความรู ความเขาใจ ซ่ึงจะมีลักษณะ บงชี้ถึงคานิยม (set of values) ซ่ึงบุคคลท่ีอยูในองคกร

ยึดถือรวมกัน คานิยมนี้เปนสิ่งท่ีใชเปนเกณฑตัดสินพฤติกรรมในเปนสิ่งท่ีดี ยอมรับได และพฤติกรรมใดเปน

สิ่งท่ีไมดี ไมสามารถยอมรับได คานิยมจึงเปนสิ่งท่ีชวยใหบุคคลในองคกรรูวาตนควรปฏิบัติตนอยางไรใน

องคกรนั้น 

คานิยมองคกร หมายถึง หลักการชี้นํา (Guiding Principle) หรือ พฤติกรรมท่ีองคกรหรือ คน

ในองคกรคาดหวังท่ีจะปฏิบัติ คานิยมจะเปนตัวสะทอน หรือมีอิทธิพลตอวัฒนธรรมองคกรท่ีคาดหวัง 

และคานิยมจะเปนตัวสนับสนุนหรือชี้นําการตัดสินใจของสมาชิกทุกคนในองคกร และเปนตัวชวยให

องคกรบรรลุวิสัยทัศน พันธกิจขององคกร 

 นโยบายการกํากับดูแลองคการท่ีดี (Organization governance) หมายถึง การประกาศ
เจตนารมณขององคกรท่ีจะดําเนินการและกําหนดนโยบายตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดี เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน โดยผูบริหารของแตละองคกรจะตองวางนโยบายท่ีเก่ียวกับ
รัฐ สังคม และสิ่งแวดลอม ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย องคกรและผูปฏิบัติงาน รวมท้ังกําหนดแนวทาง  
การปฏิบัติ และมาตรการหรือโครงการ เพ่ือใหบรรลุตามนโยบายขององคกร 

 จิตสํานึกการใหบริการ หมายถึง การใหบริการกับผูอ่ืนหรือผูรับบริการในงานท่ีตนรับผิดชอบดวย
ความกระตือรือรนและเต็มใจ หรือในเรื่องท่ีตนมีความรอบรู โดยยินดีและพรอมใหคําแนะนําหรือบอกกลาวได 
หรือในสภาวะแวดลอมท่ีตนมีความสามารถปฏิบัติใหได จะรีบปฏิบัติใหดวยความเต็มใจ 

 

 

 

 

 

 

 


