
ประกาศกองทัพอากาศ ลง ๘ ส.ค.๕๔ เรื่อง คานิยมหลักของกองทัพอากาศ (RTAF Core Values)

Royal Thai Air Force Core Values

คานิยมหลักของกองทัพอากาศ

         กำหนดขึ้นจากคำปฏิญาณตนตอธงชัยเฉลิมพลที่ทหารทุกคนไดกลาวไว 

นับตั้งแตเริ่มตนของการเขารับราชการและไดยึดถือเปนหลักในการประพฤติปฏิบัติตน 

ตราบจนกระทั่งวาระสุดทายของการรับราชการ หรือแมกระทั่งวาระสุดทายแหงการ

ดำรงชีวิต ดังนั้น คานิยมหลักของกองทัพอากาศจึงเปนแนวทางใหกำลังพลของ

กองทัพอากาศไดยึดถือปฏิบัติรวมกัน อันเปนเอกลักษณของทหารอากาศไทย 

เพื่อเปนการสรางจิตสำนึกในความเปนทหารอากาศ (Air - minded) โดยกำหนด

คานิยมหลักของกองทัพอากาศไว ๓ ประการ ใชคำยอวา “AIR” ใหกำลังพล

ของกองทัพอากาศถือปฏิบัติ ดังนี้

  Airmanship (ความเปนทหารอากาศ) หมายถึง การแสดงออกถึงความเปน

ทหารอากาศที่มีระเบียบวินัย รูหลักการ ขั้นตอน และมีทักษะในการปฏิบัติงาน

มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบอยางมืออาชีพ มีความตระหนักรูในตนเอง 

สามารถตัดสินใจไดอยางเหมาะสมภายใตความเสี่ยงในทุกสถานการณและสามารถ

ทำงานเปนทีมเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน 

  Integrity and Allegiance (ความซื่อสัตยและความจงรักภักดี) หมายถึง 

มีความยึดมั่นในระบบเกียรติศักดิ์ มีความจงรักภักดีตอสถาบันชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย กลากระทำในสิ่งที่ถูกตอง มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อตรง

ดำรงไวซึ่งความยุติธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ พรอมเปดใจรับความคิดเห็น

ของผูอื่น

 Responsibility (ความรับผิดชอบ) หมายถึง ความรับผิดชอบตอตนเอง 

องคการ สังคมและประเทศชาติ เพื่อใหการปฏิบัติภารกิจสัมฤทธิ์ผลอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยคำนึงถึงประโยชนของสวนรวมเปนที่ตั้ง

                                                                                                        



 

 

Announcement of the Royal Thai Air Force   

Subject: Royal Thai Air Force Core Values (RTAF Core Values) 

------------------------------------------------------- 

  

  The Core Values of the RTAF originated from the Oath of Allegiance to the 
Colours by Airmen since the beginning of their service in the Air Force.  They are guiding 
principles for the RTAF personnel to follow until their last days of service, or afterwards in 
their civilian lives.  Therefore, the RTAF Core Values are the path for the RTAF personnel to 
commonly uphold in order to represent their identity and to create an air-mindedness. The 
RTAF Core Values, abbreviated hereby as “AIR”, are divided into 3 concepts as follows: 

  1.  Airmanship implies that the RTAF personnel are to be disciplined and 
knowledgeable of the principles, steps and operational skills.  They are to perform their tasks 
professionally, be self-aware, be capable of making proper decisions under critical situations, 
and be able to work effectively together as a good team. 

  2.  Integrity and Allegiance imply that the RTAF personnel are to uphold the 
honour system and be loyal to the nation, religion and monarchy.  They are to have moral 
courage, as well as being ethical, honest, equitable, professional and open-minded to any 
comments.   

  3.  Responsibility implies that the RTAF personnel are to be responsible for 
themselves, organisation, society and country in order to perform their duties successfully 
and efficiently by aiming to achieve the common interests to benefit the country as a whole. 

 
 
    Announced on 8 August 2011. 
 

         Air Chief Marshal Itthaporn  Subhawong 

     Commander-in-Chief, Royal Thai Air Force 

 
 

 

 

 



 
 
 
          

ประกาศกองทัพอากาศ 
เรื่อง ค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ 

(RTAF Core Values) 
------------------------ 

 ค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ ก าหนดขึ้นจากค าปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลที่ทหารทุกคน 
ได้กล่าวไว้ นับตั้งแต่เริ่มต้นของการเข้ารับราชการทหารและได้ยึดถือเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติตน 
ตราบจนกระทั่งวาระสุดท้ายของการรับราชการ หรือแม้กระทั่งวาระสุดท้ายแห่งการด ารงชีวิต ดังนั้น ค่านิยมหลัก 
ของกองทัพอากาศจึงเป็นแนวทางให้ก าลังพลของกองทัพอากาศได้ยึดถือปฏิบัติร่วมกัน อันเป็นเอกลักษณ์ 
ของทหารอากาศไทย เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกในความเป็นทหารอากาศ (Air-minded) โดยก าหนดค่านิยมหลัก 
ของกองทัพอากาศไว้ ๓ ประการ ใช้ค าย่อว่า “AIR” ให้ก าลังพลของกองทัพอากาศถือปฏิบัติ ดังนี้ 

 ๑.  Airmanship (ความเป็นทหารอากาศ) หมายถึง การแสดงออกถึงความเป็นทหารอากาศ 
ทีมี่ระเบียบวินัย รู้หลักการ ขั้นตอน และมีทักษะในการปฏิบัติงาน มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบ 
อย่างมืออาชีพ มีความตระหนักรู้ในตนเอง สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมภายใต้ความเสี่ยงในทุกสถานการณ์  
และสามารถท างานเป็นทีมเพ่ือผลสัมฤทธิ์ของงาน 

 ๒.  Integrity and Allegiance (ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี) หมายถึง มีความยึดมั่น  
ในระบบเกียรติศักดิ์ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ กล้ากระท าในสิ่งที่ถูกต้อง  
มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อตรง ด ารงไว้ซึ่งความยุติธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ พร้อมเปิดใจ 
รับความคิดเห็นของผู้อ่ืน 

 ๓.  Responsibility (ความรับผิดชอบ) หมายถึง ความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์การ สังคม  
และประเทศชาติ เพ่ือให้การปฏิบัติภารกิจสัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม 
เป็นที่ตั้ง 

 ประกาศ    ณ    วันที่          สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๕๔       

 

 
                                                พลอากาศเอก    
        (อิทธพร   ศุภวงศ์) 
              ผู้บัญชาการทหารอากาศ         



 
 
 
 

 

         ค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ กําหนดขึ้นจากคําปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล
ที่ทหารทุกคนได้กล่าวไว้ นับตั้งแต่เริ่มต้นของการเข้ารับราชการทหารและได้ยึดถือ
เป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติตนตราบจนกระทั่งวาระสุดท้ายของการรับราชการ 
หรือแม้กระทั่งวาระสุดท้ายแห่งการดํารงชีวิต ดังนั้น ค่านิยมหลักของกองทัพอากาศ
จึงเป็นแนวทางให้กําลังพลของกองทัพอากาศได้ยึดถือปฏิบัติร่วมกัน อันเป็นเอกลักษณ์ 
ของทหารอากาศไทย เพื่อเป็นการสร้างจิตสํานึกในความเป็นทหารอากาศ (Air-minded) 
โดยกําหนดค่านิยมหลักของกองทัพอากาศไว้ ๓ ประการ ใช้คําย่อว่า “AIR” 
ให้กําลังพลของกองทัพอากาศถือปฏิบัติ ดังนี้ 

  ๑.  Airmanship (ความเป็นทหารอากาศ) หมายถึง การแสดงออกถึง 
ความเป็นทหารอากาศที่มีระเบียบวินัย รู้หลักการ ขั้นตอน และมีทักษะในการปฏิบัติงาน 
มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบอย่างมืออาชีพ มีความตระหนักรู้ในตนเอง 
สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมภายใต้ความเสี่ยงในทุกสถานการณ์ และสามารถ
ทํางานเป็นทีมเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน 

   ๒.  Integrity and Allegiance (ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี) 
หมายถึง มีความยึดมั่นในระบบเกียรติศักดิ์ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ กล้ากระทําในสิ่งที่ถูกต้อง มีคุณธรรมจริยธรรม 
มีความซื่อตรง ดํารงไว้ซึ่งความยุติธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ พร้อม
เปิดใจรับความคิดเห็นของผู้อื่น 

          ๓.  Responsibility (ความรับผิดชอบ) หมายถึง ความรับผิดชอบต่อตนเอง 
องค์การ สังคม และประเทศชาติ เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจสัมฤทธิ์ผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง  

 
 

                                           พลอากาศเอก 

                                                            (อิทธพร   ศุภวงศ์) 

                                        ผู้บัญชาการทหารอากาศ       

 

 

 

 

 

 

   

ที่มาของคา่นยิมหลักของ ทอ. 
 
คําปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล 

-  
      ทหารทุกนายต้องผ่านพิธีกระทําสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลก่อนที่จะ
เข้ารับราชการเป็นทหารอาชีพ เฉกเช่นเดียวกับข้าราชบริพารในอดีตที่ต้องดื่มน้ําพิพัฒสัตยา 
ซึ่งพิธีกระทําสัตย์ปฏิญาณนี้ สันนิษฐานว่าได้กระทําครั้งแรกเมื่อ ๒๐ ต.ค. ๒๔๗๑ ในรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปัจจุบันพิธีนี้ กระทําในวันที่ ๑๘ ม.ค. ของทุกปี 
และเป็นวันกองทัพไทย รวมทั้งเป็นวันระลึกถึงวีรกรรมที่ยิ่งใหญ่ของสมเด็จ 
พระนเรศวรมหาราชที่ทรงกระทํายุทธหัตถีที่ได้รับชัยชนะต่อข้าศึก 

       คําปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพลของทหารที่ว่า 

       “ ข้าพเจ้า...............ขอกระทําสัตย์ปฏิญาณว่า   

ข้าพเจ้า/ จักยอมตาย /เพื่ออิสรภาพ /และความสงบแห่งประเทศชาติ  

       ข้าพเจ้า/ จักอยู่ในศีลธรรมของศาสนา   

ข้าพเจ้า/ จักเทิดทูนและรักษาไว้/ ซึ่งพระบรมเดชานุภาพ/ 

แห่งพระมหากษัตริย์เจ้า 

ข้าพเจ้า/จักรักษาไว้/ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย/ 

อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข   

ข้าพเจ้า/ จักเชื่อถือผู้บังคับบัญชา/ และปฏิบัติตามคําสั่งอย่างเคร่งครัด/ 

ทั้งจักปกครองผู้ใต้บังคับบัญชา/ ด้วยความยุติธรรม   

       ข้าพเจ้า/ จะไม่แพร่งพรายความลับ/ ของทางราชการเป็นอันขาด ” 

       จากคําสัตย์ปฏิญาณตนข้างต้น บ่งบอกได้ถึงความเป็นทหารที่ตระหนัก
ถึงความซื่อสัตย์จงรักภักดี และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในบทบาทของความเป็นทหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

กองทัพอากาศ 
ROYAL THAI AIR FORCE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“การเป็นข้าราชการจําเป็นต้องมีคุณวิเศษ ๑๐ ประการ โดย ๒ ประการหลักในนั้นคือ 

ความจงรักภักด ีหมายถึง ยอมเสียสละเพื่อประโยชน์แห่งชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

และความซื่อตรงมี ๒ นัยยะ คือ ความซื่อตรงต่อหน้าที่ หมายถึง ตั้งใจกระทํากิจการ

ซึ่งได้รับมอบให้เป็นหน้าที่ด้วยความซื่อสตัยส์ุจริต ใช้ความอุตสาหวิริยภาพเต็มสติ

กําลังของตน ด้วยความมุ่งหมายให้กิจการนัน้ๆ บรรลุถึงซึ่งความสาํเร็จโดยอาการ

อันงดงามที่สุดที่จะพึงมีหนทางจัดไปได้ และความซื่อตรงต่อคนทั่วไป หมายถึง 

ประพฤติซื่อตรงต่อคนทัว่ไป รกัษาตนให้เป็นคนที่เขาจะเชือ่ถือได้ โดยรกัษาวาจาสตัย์ 

พูดอะไรเป็นมั่น ไม่เหียนหันเปลี่ยนสะดวกเฉพาะครั้งหนึ่งคราวหนึ่ง” 

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว 



A : Airmanship ความเป็นทหารอากาศ 
 การแสดงออกถึงความเป็นทหารอากาศที่มีระเบียบวินัย รู้หลักการ ขั้นตอน 

และมีทักษะในการปฏิบัติงาน มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบอย่างมืออาชีพ  
มีความตระหนักรู้ในตนเอง สามารถตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมภายใต้ความเสี่ยง
ในทุกสถานการณ์และสามารถทํางานเป็นทีมเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยการ
ประพฤติปฏิบัติในความเป็นทหารอากาศ มีองค์ประกอบ ดังนี้ 

          ความมีระเบียบวินัย (Discipline) หมายถึง เป็นผู้รู้กฎระเบียบปฏิบัติ
ธรรมเนียมปฏิบัติและดํารงไว้ซึ่งการมีระเบียบวินัยในทางปฏิบัติ  

 การมีทักษะในการปฏิบัติงาน (Skill)  หมายถึง เป็นผู้มีทักษะในการ
ปฏิบัติงานได้ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดหรือสูงกว่า ด้วยการเรียนรู้และฝึกฝน
ปฏิบัติจากประสบการณ์ในการทํางานจนทําให้สามารถปฏิบัติงานนั้นได้เป็นอัตโนมัติ 
รวมทั้ง สามารถสื่อสารถ่ายทอดทักษะหรือความสามารถเหล่านั้นให้ผู้อื่นเข้าใจ
ได้อย่างถูกต้อง  

         ความเป็นผู้เชี่ยวชาญอย่างมืออาชีพ (Proficiency) หมายถึง เป็นผู้
มีความเชี่ยวชาญในงานที่รับผิดชอบแบบมืออาชีพ ด้วยการเรียนรู้หลักการ 
เนื้องาน และขั้นตอนการปฏิบัติงานจนสามารถทําทุกอย่างที่ได้รับมอบหมาย
ได้อย่างดีที่สุด โดยต้องมีการพัฒนาและฝึกฝนตนเองอย่างต่อเนื่อง และเรียนรู้
ที่จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการใหม่ๆ เพื่อให้เกิดผลงานที่ดีกว่าเดิมในครั้งต่อๆ ไป 

 การตระหนักรู้ในตนเอง (Self-Awareness)  หมายถึง การสํานึกรู้
ตัวตนและสถานะของตนเอง คือ รู้ว่าตนเองเป็นใคร มีอาชีพการงานอะไร  
มีหน้าที่ต้องทําอะไร และควรแสดงบทบาทที่เป็นจริงอย่างไรให้เหมาะสม 
ในการครองตนและคงไว้ซึ่งหลักการของตนเอง ทั้งนี้ต้องมีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์โดยไม่ก้าวล่วงผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่มีระดับชั้นยศสูงกว่า รวมทั้ง 
ผู้ที่มีอาวุโสสูงกว่า 

 ความสามารถในการตัดสินใจ (Judgment) หมายถึง กระบวนการ
ที่นําไปสู่การตัดสินใจจากการรับรู้รับทราบข้อมูลพื้นฐานและศึกษาข้อมูลเชิงลึก
ตามความเหมาะสม ซึ่งต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้นด้วยหลักเหตุผล 
มีใจเป็นกลางและประเมินข้อมูลภายใต้สถานการณ์นั้น รวมทั้งหาหนทางปฏิบัติ
จากการเลือกหนทางที่เหมาะสมคุ้มค่าในทางปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลและ
ประโยชน์สูงสุด 

         การตระหนักรู้ในสถานการณ์ (Situational Awareness) หมายถึง 
การระลึกถึงสภาวการณ์ขององค์กรหรืหน่วยงานตนเองว่าต้องเผชิญหน้าอยู่กับอะไร 
ทั้งปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กรและปัจจัยแวดล้อมภายนอก ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

 

 

I : Integrity and allegiance ความซื่อสัตย์และความจงรักภักดี 
มีความยึดมั่นในระบบเกียรติศักดิ์ มีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ 

ศาสนา และพระมหากษัตริย์ กล้ากระทําในสิ่งที่ถูกต้อง มีคุณธรรมจริยธรรม มีความ
ซื่อตรงดํารงไว้ซึ่งความยุติธรรม และมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ พร้อมเปิดใจรับความ
คิดเห็นของผู้อื่นเพื่อแสดงความชัดเจนในการประพฤติปฏิบัติในความซื่อสัตย์และความ
จงรักภักดี มีองค์ประกอบ ดังนี้  

 ระบบเกียรติศักดิ์ (Honor System)  หมายถึง หลักประพฤติพื้นฐาน  
ซึ่งถือได้ว่าเป็นรากฐานของการสร้างนักรบในอุดมคติ การหลอมรวมหัวใจของ
ชายชาติทหารหรือผู้ที่ครองยศทหารทั้งชายและหญิง การพูดในสิ่งที่ถูกต้องใน
สถานการณ์ที่เหมาะสมและความรักเกียรติหรือชีวิตของทหารที่ต้องการได้รับ
เกียรติได้รับการยกย่องยอมรับและการรู้จักให้เกียรติแก่ผู้อื่นก่อน 

       ซื่อตรง (Honesty) หมายถึง การปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาโดย ไม่บิดเบือน 
ปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม ไม่พูดปด คดโกง หรือขโมย และจะไม่ยอมให้คนใดคนหนึ่ง
กระทําเช่นนั้นเป็นอันขาด ซึ่งต้องมีความซื่อตรงต่อตนเอง ต่อหน้าที่และต่อบุคคลทั่วไป 

          ความภักดี (Royalty) หมายถึง ความเป็นทหารแห่งราชอาณาจักรไทยและ 
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อุทิศตนเพื่อปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์ พร้อมพลีชีพ 
เพื่อชาติและราชบัลลังก์ มีจิตใจเสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมก่อนประโยชน์ส่วนตน 

          กล้าหาญ (Courage) หมายถึง กล้ากระทําในสิ่งที่ถูกต้อง ด้วยกระบวนการ 
ที่ถูกต้องเป็นธรรม ไม่เกรงกลัวต่ออิทธิพลใดๆ หรือไม่หวั่นไหวต่อคําขู่จากยศอํานาจใดๆ 
หากสิ่งที่กระทํานั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่ควรประพฤติปฏิบัติย่อมจะไม่อายที่ต้องกระทํา 

        คุณธรรม (Moral)  หมายถึง เป็นหลักสําคัญของการประพฤติที่รับรู้ได้ว่าสิ่งใด
ผิดสิ่งใดถูก เป็นจิตสํานึกของบุคคลที่จะเดินตามหรือกระทําในสิ่งที่ถูกและยอมรับใน
มาตรฐานของการประพฤติปฏิบัติที่คน/ประชาชนทุกคนหรือส่วนใหญ่ยอมรับว่าควรปฏบิตัิ 

         จริยธรรม (Ethic)  หมายถึง เป็นข้อกําหนดในการปฏิบัติหรือกฎที่ต้องปฏิบัติ ให้
สอดคล้องหรือเป็นไปตามหลักของคุณธรรม โดยสามารถใช้เป็นหลักปฏิบัติให้
เหมาะสมกับวิชาชีพ มาตรฐานการทํางานในหน่วยงานหรือองค์กร โดยเฉพาะต้อง
มีจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นหลักปฏิบัติในการประกอบอาชีพนั้น 

           ยุติธรรม (Justice) หมายถึง เป็นการปฏิบัติต่อคนอื่นด้วยความเป็นธรรม ไม่เข้าข้าง 
ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด โดยต้องพิจารณาตัดสินใจในการกระทํานั้นด้วยเหตุผลที่เที่ยงตรงไม่ลําเอียง
ทั้งในการให้รางวัล การยกย่องชื่นชม หรือการลงโทษต่อผู้กระทําความผิดด้วยมาตรฐานเดียวกัน 

         เปิดใจ (Openness) หมายถึง การกระตือรือร้นที่จะรับฟังข้อมูลข่าวสาร
ภายในหน่วยงานหรือองค์กร พร้อมพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น
รวมทั้งการเปิดเผยโดยไม่กลัวที่จะถูกตรวจสอบในทุกเวลาและสถานที่ ซึ่งต้องมียอมรับ
ในความมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน 

        ความถ่อมตน (Humility) หมายถึง การประมาณตน มีความนอบน้อมต่อผู้ที่ 
มียศสูงกว่า ต่อผู้มีอาวุโสสูงกว่า และการซึมซับและยึดมั่นในภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
รวมทั้งการตระหนักรู้ว่าทหารอาชีพนั้นเป็นภารกิจที่สําคัญอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติ 

R : Responsibility ความรับผิดชอบ 

           ความรับผิดชอบต่อตนเอง องค์การ สังคมและประเทศชาติ เพื่อให้การปฏิบัติ
ภารกิจสัมฤทธิ์ผลอย่างมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นที่ตั้ง 
เพื่อแสดงความชัดเจนในการประพฤติปฏิบัติในความรับผิดชอบ มีองค์ประกอบ ดังนี้  

         ความรับผิดชอบต่อตนเอง (Personal Responsibility) หมายถึง การรู้
บทบาทหน้าที่ของตนเองว่าต้องทําอะไรและอย่างไรในสถานะใดด้วยความตั้งใจ
กระทําสิ่งนั้นๆ ให้บรรลุผลตามต้องการ รวมทั้งการดูแลรักษาตนเองให้พร้อมปฏิบัติ
ภารกิจของตนเองในทุกบทบาททุกสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมทั้งชีวิตส่วนตัว 
ครอบครัวหรือการทํางาน 

             ความรับผิดชอบต่อองค์การ (Organizational Responsibility) หมายถึง การรู้
บทบาทหน้าที่ว่าต้องกระทําอะไร และอย่างไรต่อหน่วยงานหรือองค์กร ด้วยความ
มุ่งมั่นตั้งใจและทุ่มเทเพื่อให้ภารกิจหรืองานที่ได้รับมอบหมายนั้นสําเร็จในเวลาที่
เหมาะสมภายใต้สถานการณ์หรือข้อจํากัดต่างๆ 
         -  ความรับผิดชอบต่องาน (Accountability) เป็นความใส่ใจทุ่มเท
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้จนสําเร็จลุล่วงด้วยดี 
           -  ความรับผิดชอบต่อกระบวนการ (Operational Responsibility)  
เป็นความใส่ใจในรายละเอียดของทุกขั้นตอนหรือกระบวนการในการปฏิบัติงาน
นั้นให้มีความสั้นกระชับและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่รวดเร็วและประหยัดคุ้มค่ามากที่สุด 
           -  ความรับผิดชอบต่อผลสัมฤทธิ์การดําเนินงาน (Result Product & 
Outcome Responsibility) เป็นความใส่ใจให้ความสําคัญกับผลงานหรือ
ผลสัมฤทธิ์ของงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่มุ่งหวังไว้ โดยเกิดความคุ้มค่าและ
สร้างมูลค่าเพิ่มของหน่วยงานหรือองค์กรได้ 

         ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) หมายถึง การรู้
บทบาทหน้าที่ว่าต้องกระทําอะไร และอย่างไรต่อสังคมสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
ด้วยความตั้งใจและยึดมั่นในการประพฤติปฏิบัติอยู่เสมอ รวมทั้ง การกระทําของ
ตนเองต่อบทบาทที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติต่อสังคมด้วย 

         ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติ (National Responsibility) 
หมายถึง การรู้บทบาทหน้าที่ว่าต้องกระทําอะไร และอย่างไรต่อประเทศชาติ 
ด้วยความเสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจปฏิบัติอย่างไม่ย่อท้อ พร้อมอุทิศตนเพื่อ
ประเทศชาติได้ทุกขณะจิต 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
   


