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การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในบริบทต่าง ๆ ทั้งด้านแนวคิด วิถีชีวิต 
และบริบททางสังคม ความทันสมัยของเทคโนโลยี ดังนั้น บุคลากรภาครัฐจึงต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ทัศนคติ
และพฤติกรรมเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานและส่งมอบบริการที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสมบูรณ์ 

  กรมฝนหลวงและการบินเกษตรให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยถือว่าเป็น
เป้าหมายหนึ่งของการพัฒนาและบริหารจัดการองค์การ ที่สามารถช่วยให้การขับเคลื่อนกระบวนการท างานภายใน
ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและเกิดคุณค่ากับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้น การจัดท าแผนวัฒนธรรมองค์กร 
5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนวัฒนธรรมองค์กร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จะช่วยสร้างความ
ชัดเจนในทิศทางการด าเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  
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ส่วนที่ 1 
บทน ำ 

  
  ที่มำและควำมส ำคัญ 

  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นกรมที่จัดตั้งขึ้นใหม่ ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นหน่วยงานระดับกรม 
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2556 ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม (ฉบับที่ 10) ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 130 ตอนที่ 8 ก โดยมีภารกิจหลักในเรื่องของการบริหาร
จัดการน้้าในชั้นบรรยากาศให้เกิดฝนในปริมาณและการกระจายที่เหมาะสม การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการท้าฝน 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้้าในชั้นบรรยากาศ และการดัดแปรสภาพอากาศแก้ไขภัยพิบัติอันเนื่อง  
มาจากความผันแปรของภูมิอากาศและสภาวะโลกร้อน 
  ปัจจุบันบุคลากรของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นบุคลากรที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน 
ซึ่งอาจมีความคิด ความเชื่อ หรือแนวปฏิบัติที่แตกต่างกัน เพราะหน่วยงานแต่ละแห่งต่างก็มีวัฒนธรรมของตนเอง
และวัฒนธรรมเหล่านั้น ต่างก็มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท้างานของบุคคลในองค์การ แต่ในขณะเดียวกันวัฒนธรรม  
ก็อาจก่อให้เกิดผลทางลบแก่หน่วยงานได้ ถ้าวัฒนธรรมนั้นไม่สอดคล้องกับลักษณะภายในและสิ่ งแวดล้อม 
ที่หน่วยงานมีอยู่ นอกจากนี้หากบุคลากรในหน่วยงานยึดติดกับวัฒนธรรมเดิมที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการหรือ
กลยุทธ์ของหน่วยงานในปัจจุบันจะท้าให้วัฒนธรรมนั้นกลายเป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์การ ดังนั้น
หน่วยงานที่ต้องการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงจึงต้องเสริมสร้างวัฒนธรรมใหม่หรือวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับ
กลยุทธ์ขององค์การ เพ่ือเป็นสิ่งที่หล่อหลอมให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่สามารถสนับสนุนการด้าเนินการต่าง ๆ ให้
องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
  วัฒนธรรมองค์กร เป็นเครื่องมือทางการบริหารและการพัฒนาองค์การอีกชนิดหนึ่งที่มีความส้าคัญ
อย่างมากในการพัฒนาองค์การในปัจจุบัน วัฒนธรรมองค์กรนั้นเป็นวิถีการปฏิบัติของคนที่อยู่ร่วมกันในองค์การ 
นอกเหนือจากกฎระเบียบที่มีอยู่ ซึ่งแสดงออกมาทั้งในสิ่งที่เป็นรูปธรรม เช่น การพูด กิริยาท่าทาง การแต่งกาย 
หรือสิ่งที่ไม่สามารถจับต้องได้ เช่น ความเชื่อ รูปแบบความสัมพันธ์ เป็นต้น วัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่  
ในทุกองค์การ สั่งสมผ่านกาลเวลาและตกผลึกกลายเป็นสิ่งที่ทุกคนในองค์การยึดถือปฏิบัติ ทั้งในด้านที่ดีและไม่ดี  
นอกจากนี้วัฒนธรรมองค์กรยังมีอิทธิพลต่อการประพฤติของบุคลากรในองค์การ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการคิด 
การตัดสินใจ และยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการด้าเนินงานขององค์การอีกด้วย 
  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จึงได้ด้าเนินการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร โดยมีการจัดท้าแผน
วัฒนธรรมองค์กร ระยะ 5 ปี และแผนวัฒนธรรมองค์กร ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพ่ือก้าหนดทิศทาง
และแนวทางในการเสริมสร้างให้บุคลากรของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีพฤติกรรมตามแนวทางของ
วัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์ของกรมฯ ให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของกรมฝนหลวง
และการบินเกษตรให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างให้บุคลากรมีรูปแบบพฤติกรรมการ
ท้างานและแนวคิด ทัศนคติที่ดีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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  ข้อมูลพื้นฐำนของกรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร 

 1. ภำรกิจของส่วนรำชกำร 
  กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีภารกิจเกี่ยวกับการปฏิบัติการฝนหลวงและการบินเกษตรทั้งระบบ  
โดยการท้าฝน ก้าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้้าในชั้นบรรยากาศ และมีส่วนร่วม 
ในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าแบบบูรณาการของประเทศ รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการท้าฝนและ
การดัดแปรสภาพอากาศ ตลอดจนการให้บริการด้านการบินและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนภารกิจด้านการเกษตร
และอ่ืน ๆ  

 2. หน้ำที่ของกรมฝนหลวงและกำรบินเกษตรตำมกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำร 
  ๑) ก้าหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนแม่บทเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้้าในชั้นบรรยากาศ
ประสานนโยบายและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้้าแบบบูรณาการของประเทศ 
  ๒) ปฏิบัติการท้าฝนเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้้าในพ้ืนที่เกษตร ป่าไม้ และเขื่อนเก็บกักน้้า แก้ไขภาวะภัยแล้ง 
ให้แก่เกษตรกรและประชาชนผู้ใช้น้้าทั่วไป รวมทั้งพ้ืนที่ที่ต้องการฝนในการแก้ปัญหาภัยพิบัติอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  ๓) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวงและการดัดแปรสภาพอากาศ 
  ๔) ปฏิบัติการด้านการบินและการสื่อสารเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวง การวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง และปฏิบัติงานด้านการเกษตร 
  ๕) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก้าหนดให้เป็นอ้านาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 จำกกฎกระทรวงแบ่งส่วนรำชกำรกรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่มที่ ๑๓๐ ตอนที่ ๔๐ ก ประกำศเมื่อวันที่ ๙ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 3. ทิศทำงองค์กร 
วิสัยทัศน์ 

“กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเป็นองค์กรชั้นน้าในระดับโลกด้านการดัดแปรสภาพอากาศ  
ตามศาสตร์ของพระราชาภายในปี 2579” 

พันธกิจ 
1. บริหารจัดการน้้าในชั้นบรรยากาศให้เกิดฝนในปริมาณและการกระจายที่เหมาะสมเพ่ือการพัฒนาการเกษตร      
    การบริหารจัดการทรัพยากรน้้า การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ และการบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ       
    อย่างบูรณาการ 
2. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการท้าฝน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้้าในชั้นบรรยากาศ และการ  
    ดัดแปรสภาพอากาศเพ่ือรองรับการแก้ไขปัญหา ภัยพิบัติอันเนื่องมาจากความผันแปรของภูมิอากาศและ  
    สภาวะโลกร้อน  
3. บริหารจัดการด้านการบินในภารกิจการท้าฝน การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี และภารกิจด้านการเกษตร 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ 
1. การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาภัยพิบัติ 
2. การเพิ่มประสิทธิภาพการดัดแปรสภาพอากาศ 
3. การบริหารจัดการด้านการบิน 
4. การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

เป้ำประสงค์หลัก 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยแล้งและบรรเทำภัยพิบัติ 
1. พื้นที่ประสบภัยแล้งและการขาดแคลนน้้าต้นทุนได้รับการแก้ไข 
2. พ้ืนที่ประสบภัยพิบัติได้รับการแก้ไข 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรดัดแปรสภำพอำกำศ 
1. ผลงานวิจัย นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ 
3. เป็นศูนย์กลางการดัดแปรสภาพอากาศระดับสากล 
ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรบิน 
1. การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบิน 
2. เป็นศูนย์การบินดัดแปรสภาพอากาศระดับสากล 
ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
1. บุคลากรมีศักยภาพสูง 
2. ระบบบริหารงานมีประสิทธิภาพและทันสมัย 
3. ประชาชนในประเทศและต่างประเทศรับรู้และเข้าใจการดัดแปรสภาพอากาศตามศาสตร์ของพระราชา 

 4. กำรแบ่งส่วนรำชกำร 
     การแบ่งส่วนราชการของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประกอบด้วย 
  (๑) ส้านักงานเลขานุการกรม 
  (๒) กองบริหารการบินเกษตร 
  (๓) กองปฏิบัติการฝนหลวง 
  (๔) กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฝนหลวง 
  (5) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
  (6) กลุ่มตรวจสอบภายใน 
  (7) กองแผนงาน (เป็นหน่วยงานจัดตั้งภายใน) 
  และมีหน่วยงานภายในที่อยู่ภายใต้กอง แต่จัดตั้งในภูมิภาค ประกอบด้วย 
  1) ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 
  2) ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง จังหวัดนครสวรรค์ 
  3) ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น 
  4) ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก จังหวัดระยอง 
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  5) ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
  6) ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน จังหวดัประจวบคีรีขันธ์ 
  7) สนามบินนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 
  8) สนามบินคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 
  9) สถานีเรดาร์ฝนหลวงอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 
  10) สถานีเรดาร์ฝนหลวงตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 
  11) สถานีเรดาร์ฝนหลวงพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 
  12) สถานีเรดาร์ฝนหลวงสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 
  13) สถานีเรดาร์ฝนหลวงพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
 5. บุคลำกรในองค์กำร 
       กรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีกรอบอัตราก้าลังรวมทั้งสิ้น 507 อัตรา แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
ประกอบด้วย ข้าราชการ มีจ้านวนกรอบอัตราก้าลังทั้งสิ้น 204 อัตรา เป็นอัตราก้าลังที่ถือครองจริง  184 อัตรา 
ลูกจ้างประจ้า มีอัตราก้าลังที่ถือครองจริง 176 อัตรา และพนักงานราชการ มีจ้านวนกรอบอัตราก้าลังทั้งสิ้น 127 
อัตรา เป็นอัตราก้าลังที่ถือครองจริง 118 อัตรา (ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560) 
 
   กำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ 

 กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท้าแผนเสริมสร้าง
วัฒนธรรมองค์การ เมื่อวันที่ 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2560 มีผู้เข้าร่วมสัมมนา ประกอบด้วย บุคลากรจากหน่วยงาน
ภายในกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการตรวจสอบ
ภายใน นักวิชาการเงินและบัญชี นิติกร นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการพัสดุ นักประชาสัมพันธ์ นักจัดการงานทั่วไป 
นักวิเทศสัมพันธ์ นักบิน ช่างเครื่องบิน ช่างอิเล็คทรอนิคส์การบิน นายช่างอากาศยาน นายช่างเครื่องกล  
นายช่างไฟฟ้า เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานธุรการ รวมทั้งสิ้น 50 คน โดยกิจกรรม
ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ การรับฟังการบรรยาย เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร จากผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.จตุพร สังขวรรณ ประธานบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนล แอดไวท์เซอรี่ แอสโซซิเอส จ้ากัด และแบ่งกลุ่มระดมความ
คิดเห็นเพ่ือวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์กร (พฤติกรรมของบุคลากร) ในปัจจุบัน และวัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์ 
ในอนาคต โดยวิเคราะห์วัฒนธรรมองค์กร จากเครื่องมือต่าง ๆ ประกอบด้วย การตอบค้าถามจากแบบส้ารวจ
วัฒนธรรมองค์กร การวิเคราะห์ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การวิเคราะห์พันธกิจ 
ยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 20 ปี และการวิเคราะห์ ปัจจัย
สนับสนุน (Forces For) และปัจจัยยับยั้ง (Forces Against) ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
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ส่วนที่ 2 
กำรวิเครำะห์สถำนกำรณ์ในกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 

 
  เครื่องมือส้าคัญที่ใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์วัฒนธรรมองค์กรของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
ประกอบด้วย 
1. กำรวิเครำะห์ควำมต้องกำรและควำมคำดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย ควำมคำดหวังต่อกรมฝนหลวงฯ พฤติกรรมทีค่วรจะเป็น 

y ผู้บริหาร 
 

4 ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย ทันเวลาและ
รวดเร็ว 
4 บุคลากรเป็นมืออาชีพในทุกสายงาน 
4 เป็นตัวแทนในการเผยแพร่ศาสตร์ของ
พระราชาด้านการดัดแปรสภาพอากาศ 
4 สร้างผลงานที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ 
4 ปฏิบัติงานเชิงรุก ตอบสนองต่อนโยบาย  
4 เป็นหน่วยงานที่มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับ 
4 ก้าวไปสู่องค์กรระดับแนวหน้าของประเทศ
และระดับโลก 

4 การท้างานเป็นทีม (Team Work) 
4 คุณธรรม จริยธรรม วินัย และความรับผิดชอบ 
4 การท้างานเชิงรุกในทุกด้าน 
4 จิตสาธารณะ 
4 ความเป็นมืออาชีพ (Smart Officer) 
4 สร้างสรรคน์วัตกรรมใหม่ ๆ 
4 มุ่งเป้าหมายและผลส้าเร็จของงาน 
4 ทัศนคติที่ดแีละมีมนุษยสัมพันธ์ระหว่าง 
เพ่ือนร่วมงาน 
4 จัดล้าดับความส้าคัญของงานได้อย่างถูกต้อง 
4 ภาวะผู้น้า ความเชื่อมั่นตนเอง 

y บุคลากร
ภายในกรมฯ 

4 ความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
4 ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน 
4 ได้รับสวัสดิการและสิ่งจูงใจอย่างเหมาะสม 
4 คุณภาพชีวิตที่ดี ท้างานอย่างมีความสุข 
4 ความสมดุลในชีวิตส่วนตัวและการท้างาน 
4 ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
4 รู้สึกศรัทธาและผูกพันกับหน่วยงาน 
4 องค์กรที่สร้างความสุขในการท้างาน 
4 ความเสมอภาค เท่าเทียมกัน 

4 ความเชี่ยวชาญในสายงาน 
4 รับผิดชอบต่อหน้าที่ 
4 ภาคภูมิใจในองค์กร  
4 ร่วมท้างานเป็นทีม 
4 ให้เกียรติเพ่ือนร่วมงาน 
4 รู้สึกเป็นเจ้าของหน่วยงาน 
4 ใฝ่รู้ พร้อมรับการพัฒนา 
4 มีอิสระทางความคิด เห็นคุณค่าในตนเอง 
4 มีวินัย ตรงต่อเวลา 

y รัฐบาล/
กระทรวง 

4 ตอบสนองนโยบายอย่างทันการณ์ 
4 เป็นหน่วยงานชั้นน้าด้านการดัดแปร 
สภาพอากาศ 
4 เป็นหน่วยงานที่แก้ปัญหาภัยแล้งและ
บรรเทาภัยพิบัติ 
4 ท้างานเชิงรุก/ส้าเร็จตามเป้าหมาย/ 
มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

4 ความเชี่ยวชาญในงาน (Smart Officer)  
4 ท้างานเชิงรุก สร้างนวัตกรรม 
4 ตรงต่อเวลา มีวินัย ความรับผิดชอบ 
4 ยึดถือกฎระเบียบในการท้างาน 
4 ยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
4 มีวิสัยทัศน์ วางแผนเชิงกลยุทธ์ 
4 สร้างเครือข่ายความร่วมมือ/การสื่อสาร 
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ผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย ควำมคำดหวังต่อกรมฝนหลวงฯ พฤติกรรมทีค่วรจะเป็น 

4 ใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
4 ร่วมบูรณาการการท้างานกับหน่วยงาน
ภายนอก 
4 บริหารจัดการน้้าในชั้นบรรยากาศส้าเร็จ 
4 เป็นหน่วยงานที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับ 
ในระดับต้นของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

4 มีความพร้อมและสามารถตอบสนอง 
ได้อย่างรวดเร็ว 
 

y หน่วยงาน
ราชการอ่ืน ๆ 

4 เครือข่ายความร่วมมือในทุกด้านที่เกี่ยวข้อง 
4 เกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจนในการแก้ปัญหาภัยแล้ง 
4 สนับสนนุ/เชื่อมโยง/บูรณาการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลด้านสภาพอากาศ 
4 เพ่ิมปริมาณน้้าต้นทุนในเขื่อนต่าง ๆ 
4 การมีส่วนร่วมด้านวิจัยและพัฒนา 
การดัดแปรสภาพอากาศ 

4 บริการด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ตรงพื้นที่
เป้าหมาย 
4 ให้ความส้าคัญกับการพัฒนานวัตกรรมและ
เทคโนโลยี 
4 สร้างความเชื่อมั่นและประสานการท้างาน
ร่วมกับหน่วยงานอื่น 
4 วิจัย พัฒนาข้อมูลทีม่ีคุณภาพ เชื่อถือได้ 
4 นักวิจัยด้านการดัดแปรสภาพอากาศ 
เป็น “Smart WMResercher” 

y ประชาชน/
เกษตรกร 

4 ช่วยเหลือเกษตรกรให้รอดพ้นจากปัญหา
ภัยแล้ง ภัยพิบัติ ทั่วถึง ทันการณ์ 
4 น้้าฝนมีคุณภาพใช้อุปโภค บริโภคได้ 
4 สร้างการมีส่วนร่วมกับภาคประชาชน 
ในการท้างานระดับพ้ืนที่ 
4 เผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจในการ 
ท้าฝน และข้ันตอนการขอรับบริการฝนหลวง 
4 เป็นศูนย์เรียนรู้ และเผยแพร่ศาสตร์ของ
พระบิดาแห่งฝนหลวง 

4 บริการตรงความต้องการอย่างทันเวลา 
4 ให้ข้อมูลทีถู่กต้อง ประชาสัมพันธ์ทั่วถึง 
4 จิตบริการ Serviced Mind 
4 มุ่งม่ัน ทุ่มเท เสียสละ และรับผิดชอบ 
4 ตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
4 สร้างความเชื่อมั่นว่าน้้าฝนมีคุณภาพ 

y ต่างประเทศ 4 ความร่วมมือด้านการดัดแปรสภาพอากาศ 
4 ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการ 
ดัดแปรสภาพอากาศ 
4 แลกเปลี่ยนข้อมูล และนวัตกรรมด้านการ
ดัดแปรสภาพอากาศ 

4 ความเชี่ยวชาญด้านการดัดแปรสภาพอากาศ 
เพ่ือเป็นผู้น้าระดับโลก 
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2. กำรวิเครำะห์วัฒนธรรมองค์กรกับยุทธศำสตร์กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร 
 เป็นเครื่องมือในการสร้างความสอดคล้องระหว่างวัฒนธรรมองค์กรกับแผนกลยุทธ์ และเป็นการ
ก้าหนดพฤติกรรมตามวัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์ เพ่ือให้สามารถสนับสนุนและขับเคลื่อนการด้าเนินงานของ
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร โดยการวิเคราะห์พฤติกรรมที่ต้องเป็นเพื่อสนับสนุนการบรรลุวิสัยทัศน์ ดังนี้ 
 2.1 พฤติกรรมที่ต้องเป็นเพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ ประกอบด้วย 
 y ความเชื่อมั่น ศรัทธา จงรักภักดี 
 y ความซื่อสัตย์ มีวินัย เคารพกติกา ส้านึกรับผิดชอบในหน้าที่ 
 y การท้างานเป็นทีม สร้างเครือข่าย 
 y เปิดใจกว้าง รับฟังความคิดเห็น มีเหตุผล 
 y ความเชี่ยวชาญ รอบรู้ ใฝ่รู้ ชอบค้นคว้า ช่างสังเกต ริเริ่มสร้างสรรค์ 
 y ภาวะผู้น้า ชอบความท้าทาย ยอมรับการเปลี่ยนแปลง  
 y จิตบริการ เสียสละ รู้จักให้อภัย มีน้้าใจ 
 2.2 พฤติกรรมที่ต้องเป็นเพื่อตอบสนองพันธกิจ ประกอบด้วย 
  y การท้างานเป็นทีม และสร้างเครือข่าย 
  y จิตบริการ รู้จักอภัย 
  y มีวินัย รู้หน้าที่ 
  y ริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ เข้าถึงนวัตกรรม 
  y ภาวะผู้น้า กล้าคิดกล้าท้า แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 
  y คุณธรรม จริยธรรม 
 2.3 พฤติกรรมที่ต้องเป็นเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์  

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาภัยพิบัติ 
กลยุทธ์ที่ 1 

การบริหารจัดการปฏิบัติการฝนหลวง 
เชิงพ้ืนที่ 

กลยุทธ์ที่ 2 
การเพ่ิมประสิทธิภาพ 
การตรวจสภาพอากาศ 

กลยุทธ์ที่ 3 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการดัดแปร 

สภาพอากาศบรรเทาปัญหาภัยพิบัติ 
- วิเคราะห์ วางแผน ละเอียด รอบคอบ 
- รอบรู้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
- ความเป็นมิตร Service Mind 
- สร้างเครือข่าย 
- กล้าคิด กล้าท้า 
- ใจกว้างยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
- สนใจเทคโนโลยีใหม่ ๆ คิดสร้างสรรค์ 
- ลงมือท้าทันที 
- มองการณ์ไกล มีวิสัยทัศน์ 
- อดทน เสียสละ สามัคคี มีวินัย 
- มุ่งเป้าหมาย/หวังผลการท้างาน 
- ช่างสังเกต ชอบค้นคว้า 

- สนใจใฝ่รู้ ชอบค้นคว้า 
- เสียสละ 
- วางแผน ละเอียด รอบคอบ 
- ซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย 
 

- ท้าทาย สร้างสรรค์   
- เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
- สร้างเครือข่าย  
- มุ่งม่ัน 
- วางแผน มีวิสัยทัศน์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการดัดแปรสภาพอากาศ 
กลยุทธ์ที่ 1 

วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ 
การเพิ่มประสิทธิภาพ 

การดัดแปรสภาพอากาศ 
 

กลยุทธ์ที่ 2 
สร้างนวัตกรรมและพัฒนา

เทคโนโลยีรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

กลยุทธ์ที่ 3 
การยกระดับมาตรฐาน
งานวิจัยการดัดแปร 

สภาพอากาศ 

กลยุทธ์ที่ 4 
การสร้างความร่วมมือ 

ทางวิชาการกับหน่วยงาน
ภายในและต่างประเทศ 

กลยุทธ์ที่ 5 
การพัฒนาและส่งเสริมการ 
เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอด

เทคโนโลยีการดัดแปร 
สภาพอากาศ 

- ใจกว้าง รับฟังความ
คิดเห็น 
- เสียสละ อดทน 
- มีวินัย สามัคค ี
- ช่างสังเกต ชอบค้นคว้า 
- วางแผน มุ่งเป้าหมาย 
- กล้าคิด กล้าท้า 
- ริเริ่มสร้างสรรค ์
- ใฝ่รู้ เรียนรู ้

- ช่างสังเกต ชอบค้นคว้า 
- ริเริ่มสร้างสรรค์  
- มีจินตนาการ 

- คิดวิเคราะห์ มีเหตุผล 
- ซื่อสัตย ์
- ส้านึกรับผดิชอบ 
- วางแผน มุ่งเป้าหมาย 
 

- ใจกว้าง รับฟังความ
คิดเห็น 
- ส้านึกรับผดิชอบ 
- กล้าคิด กล้าท้า  
- คิดวิเคราะห์ วางแผน 
- จิตบริการ  
- สร้างภาพลักษณ์องค์กร 

- ใฝ่เรียนรู ้
- ริเริ่มสร้างสรรค ์
- วางแผน 
- จิตบริการ 
- สร้างภาพลักษณ์องค์กร 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการด้านการบิน 
กลยุทธ์ที่ 1 

ยกระดับมาตรฐานการบิน 
กลยุทธ์ที่ 2 

พัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานและ
ระบบงานด้านการบิน 

กลยุทธ์ที่ 3 
การพัฒนาเทคโนโลยี 

อากาศยาน 

กลยุทธ์ที่ 4 
พัฒนาด้านการบิน 

ให้เป็นศูนย์กลางการบิน 
ดัดแปรสภาพอากาศ 

-  ใฝ่รู้ เรียนรู้สิ่งใหม ่
- รับผิดชอบ มีวินัย 
- จิตบริการ 
- ยอมรับความคิดเห็น 
- มองประโยชน์ส่วนรวม 
- เชี่ยวชาญ เป็นมืออาชีพ 
 

- ใฝ่รู้ เรียนรู้สิ่งใหม ่
- วิเคราะห์/สังเคราะห์ 
- ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
- มีวินัย อดทน 
- มุ่งม่ัน เสียสละ 
- มองภาพรวมองค์กร 
- จินตนาการ 
- ท้างานเป็นทีม 

- ช่างสังเกต ชอบทดลอง 
- ใฝ่รู้ รอบรู้ เรียนรู้สิ่งใหม ่
- เปิดใจรับสิ่งใหม่ 
- กล้าคิด กล้าท้า  
- มีวินัย เสียสละ อดทน 
- รับฟังความคิดเห็น 
- ท้างานเป็นทีม 

- เชี่ยวชาญ ใฝ่รู ้
- จิตบริการ 
- กล้าคิด กล้าท้า 
- มนุษยสัมพันธ์ดี 
- วางแผน มองภาพรวม 
- ถ่ายทอดองค์ความรู้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
กลยุทธ์ที่ 1 

พัฒนาบุคลากรให้เป็น 
Smart Officer 

กลยุทธ์ที่ 2 
การพัฒนาสมรรถนะ

องค์การ 

กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาและบริหารจัดการ

เทคโนโลยีดิจิทัล 

กลยุทธ์ที่ 4 
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

- ภาวะผู้น้า 
- การเรียนรู้ แสวงหา 
- จิตบริการ 
- ความคิดเชิงระบบ 
- การมุ่งผลลัพธ์ 

- Open Mind 
- การปรับตัว ยืดหยุ่น 
- Team Work 
- Networking 
- รับผิดชอบ 

- INNOVATION 
- ความคิดเชิงระบบ 
- จิตบริการ 
- การเรียนรู้ แสวงหา 
- ริเริ่มสร้างสรรค์ 

- ริเริ่มสร้างสรรค์ 
- จิตบริการ 
- การปรับตัว ยืดหยุ่น 
- การมุ่งผลลัพธ์ 
- Networking 



๙ 
 

 

กลยุทธ์ที่ 1 
พัฒนาบุคลากรให้เป็น 

Smart Officer 

กลยุทธ์ที่ 2 
การพัฒนาสมรรถนะ

องค์การ 

กลยุทธ์ที่ 3 
พัฒนาและบริหารจัดการ

เทคโนโลยีดิจิทัล 

กลยุทธ์ที่ 4 
ประชาสัมพันธ์เชิงรุก 

- การปรับตัวยืดหยุ่น 
- เชี่ยวชาญในสายงาน 
- ริเริ่มสร้างสรรค์ 
 

- เชี่ยวชาญในสายงาน 
- ริเริ่มสร้างสรรค์ 
- Innovation 
- ภาวะผู้น้า 
- ความคิดเชิงระบบ 
- การมุ่งผลลัพธ์ 

- การมุ่งผลลัพธ์ 
 

- ความรับผิดชอบต่อสังคม 

3. กำรวิเครำะห์ปัจจัยสนับสนุนและปัจจัยยับยั้งในกำรเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 
    3.1 ปัจจัยสนับสนุน (แรงผลัก : Forces For)  
 1) ผู้บริหารให้การสนับสนุนงบประมาณ เครื่องมือและอุปกรณ์ท่ีจ้าเป็นอย่างเพียงพอ เพ่ือสนับสนุนให้
การปฏิบัติงานประสบความส้าเร็จ 
  2) ผู้บริหารก้าหนดทิศทางและกลยุทธ์ขององค์กรอย่างชัดเจน เป็นแบบอย่างที่ดีของการมีภาวะผู้น้า 
 3) บุคลากรส่วนใหญ่มีความภาคภูมิใจที่ได้ปฏิบัติงานและเป็นส่วนหนึ่งของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
 4) การให้บริการฝนหลวงจะค้านึงถึงความต้องการของผู้ขอรับบริการฝนหลวง และบริการอย่างดีท่ีสุด 
 5) บุคลากรทุกสายงานมีศักยภาพพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ 
 3.2 ปัจจัยยับยั้ง (แรงต้ำน : Forces Against) 
  1) ผู้บริหารระดับล่างขาดศักยภาพในการบริหารจัดการ/และการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
 2) บุคลากรส่วนใหญ่ไม่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
 3) บคุลากรขาดขวัญก้าลังใจและแรงจูงใจในการท้างาน 
 4) เน้นวัฒนธรรมตั้งรับมากกว่ารุก ไม่ค้านึงถึงการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 
 5) บุคลากรส่วนใหญ่เคยชินกับพฤติกรรมที่อยู่ในพ้ืนที่ Comfort Zone (กลัวงานเข้า ไม่สั่งไม่ท้า) 
 6) ความรู้สึกที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร โดยเฉพาะพนักงานราชการ 
 7) ความรู้สึกไม่สมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวกับการท้างาน เนื่องจากปริมาณงานที่เพ่ิมมากขึ้นในปัจจุบัน 
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ส่วนที่ 3 
แผนวัฒนธรรมองค์กร กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร 

 
วิสัยทัศน์ด้ำนวัฒนธรรมองค์กร 
 “องค์กรมาตรฐาน คนส้าราญ งานส้าเร็จ” 
 
พันธกิจ 
 y ก้าหนดนโยบายและระบบงานเพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กร 
 y ปลูกจิตส้านึกบุคลากรให้มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร 
 y พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรเพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรท้างานอย่างมืออาชีพ 
 
 
วัฒนธรรมองค์กร  

LET’S GO FOR GOAL 
   
   L : Leadership                         ใฝ่ใจเป็นผู้น้า 
   E : Expertise                            มุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
   T : Teamwork and Networking   ร่วมท้างานเป็นทีม 
   S : Strategic Thinking                สร้างความคิดกลยุทธ์ 
   G : Growth                        เติบโตอย่างยั่งยืน 
   O : Open and Service Mind       เปิดใจกว้างพร้อมบริการ 

 
 
ค ำจ ำกัดควำม 
L  :  Leadership = ใฝ่ใจเป็นผู้น ำ 
 หมายถึง  ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสามารถในการปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ ความมีวินัย ซื่อสัตย์ 
รับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยันหมัน่เพียร ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค ริเริ่มงานใหม่ ๆ และกล้ายืนหยัดท้าในสิ่งที่ถูกต้อง 
E  :  Expertise = มุ่งสู่ควำมเป็นเลิศ 
 หมายถึง ความสนใจใฝ่ศึกษาหาความรู้  มุ่งมั่นพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถประยุกต์ใช้ความรู้  
เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลส้าเร็จตามเป้าหมาย 
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T  :  Teamwork and Networking = ร่วมท ำงำนเป็นทีม 
 หมายถึง การร่วมแรง ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมท้า โดยค้านึงถึงภาพรวมขององค์กร การประสานความแตกต่าง 
ของบุคคลและกระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดการท้างานอย่างบูรณาการบนพ้ืนฐานของความไว้วางใจและช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน 
S  :  Strategic Thinking = สร้ำงควำมคิดกลยุทธ์ 
 หมายถึง การคิดอย่างมีจุดมุ่งหมาย วางแผนและปฏิบัติอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์แบบมีหลักการ  
มองภาพองค์รวม เชื่อมโยงงานเพ่ือการบรรลุผลตามวิสัยทัศน์องค์กร 
G  :  Growth  = เติบโตอย่ำงยั่งยืน 
 หมายถึง ความพร้อมในการเรียนรู้ พัฒนาและขยายผลให้เกิดนวัตกรรมด้วยศาสตร์ของพระราชา เพ่ือ
การเติบโตอย่างยั่งยืนก้าวสู่เวทีระดับโลก 
O  :  Open and Service Mind  = เปิดใจกว้ำงพร้อมบริกำร  
 หมายถึง ปฏิบัติงานด้วยความคิดและจิตใจที่เปิดกว้าง ยอมรับความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีความเต็มใจในการ
ให้บริการ ท้างานด้วยความเอาใจใส่ กระตือรือร้น รวดเร็ว และมีคุณภาพ 
 
ตรำสัญลักษณ์ 

 
แนวคิด 

 วัฒนธรรมองค์กรของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประกอบด้วยแนวคิดหลัก 6 ด้าน คือ  ใฝ่ใจเป็น
ผู้น้า (Leadership),  มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Expertise), ร่วมท้างานเป็นทีม (Teamwork and Networking), สร้าง
ความคิดกลยุทธ์ (Strategic Thinking), เติบโตอย่างยั่งยืน (Growth), เปิดใจกว้างพร้อมบริการ (Open and 
Service Mind)  
  อักษรย่อของวัฒนธรรมองค์กร  หรือ LET’S GO  FOR GOAL หมายถึง การก้าวไปสู่เป้าหมายพร้อมกัน
ภายใต้แนวคิดหลักของวัฒนธรรมองค์กร 6 ด้าน เพื่อให้ง่ายต่อการจดจ้าและน้าไปสู่การปฏิบัติงาน จึงใช้สัญลักษณ์
ในรูปของ อินฟินีตี้ (infinity) ที่จะสะท้อนถึงวัฒนธรรมองค์กรที่จะต้องด้าเนินการหรือขับเคลื่อนอยู่ตลอดเวลา  
ไม่มีวันเสื่อมคลาย โดยมีรูปเมฆเป็นจุดเริ่มต้นของการเกิดฝน  มีรูปเครื่องบินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร  
ซึ่งแทนด้วยสีเขียว และมีสายรุ้งที่แสดงถึงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดข้ึนหลังจากฝนตก 



๑๒ 
 

 

แผนกลยุทธ์ 
 กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
  มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรกรมฝนหลวงและการบินเกษตรให้มีความรู้ ทักษะ รวมถึง 
พฤติกรรมและทัศนคติที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร เพ่ือสนับสนุนให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วย 2 โครงการ ได้แก่  
   1. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวัฒนธรรมองค์กร 
   2. โครงการเชื่อมโยงระบบวัฒนธรรมกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
 กลยุทธ์ที่ 2 การสร้างความตระหนักรู้ของบุคลากรเพ่ือพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  
   มุ่งเน้นการสร้างความตระหนักรู้ของบุคลากร โดยสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมองค์กร เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในความหมายและเป้าหมายของการพัฒนาและเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
ประกอบด้วย 2 โครงการ ได้แก่ 
   1. โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กร 
   2. โครงการสร้างความตระหนักรู้ด้านวัฒนธรรมองค์กร  
 กลยุทธ์ที่ 3 การเสริมสร้างบรรยากาศที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร  
   มุ่งเน้นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของบุคลากร เพ่ือให้เกิดทัศนคติเชิงบวกในการ
ท้างานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และการยกย่องชื่นชมบุคลากรที่มีความประพฤติดี
เป็นแบบอย่าง ประกอบด้วย 2 โครงการ ได้แก่  
   1. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากร 
   2. โครงการประกวดเมล็ดพันธุ์ดีวัฒนธรรมฝนหลวง  
  แผนวัฒนธรรมองค์กร 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) 

โครงกำร ระยะเวลำ กลุ่มเป้ำหมำย หน่วยงำน
รับผิดชอบ 60 61 62 63 64 

กลยุทธ์ : กำรพัฒนำบุคลำกรเพื่อเสริมสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร 

1. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านวัฒนธรรม 
    องค์กร 

 9 9 9 9 บุคลากรในสังกัดกรม กลุ่มพัฒนา 
ระบบบริหาร 

2. โครงการเชื่อมโยงระบบวัฒนธรรม 
    กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

9 9 9 9 9 บุคลากรในสังกัดกรม กลุ่มพัฒนา 
ระบบบริหาร 

กลยุทธ์ : กำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ของบุคลำกรเพื่อพร้อมรับกำรเปลี่ยนแปลง 

1. โครงการสื่อสารประชาสัมพันธ์ 
    วัฒนธรรมองค์กร 

9 9 9 9 9 บุคลากรในสังกัดกรม ทุกหน่วยงาน 

2. โครงการสร้างความตระหนักรู้ 
    ด้านวัฒนธรรมองค์กร  

9 9 9 9 9 บุคลากรในสังกัดกรม กลุ่มพัฒนา 
ระบบบริหาร 
 



๑๓ 
 

 

โครงกำร ระยะเวลำ กลุ่มเป้ำหมำย หน่วยงำน
รับผิดชอบ 60 61 62 63 64 

กลยุทธ์ : กำรเสริมสร้ำงบรรยำกำศที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร 

1. โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของ 
    บุคลากร 

9 9 9 9 9 บุคลากรในสังกัดกรม ทุกหน่วยงาน 

2. โครงการประกวดเมล็ดพันธุ์ดีวัฒนธรรม 
    ฝนหลวง 

9 9 9 9 9 บุคลากรในสังกัดกรม กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร 
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รำยละเอียดแผนวัฒนธรรมองค์กร กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร 

 
โครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนวัฒนธรรมองค์กร 

๑. หลักกำรและเหตุผล 
 วัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งที่หยั่งรากอยู่ในตัวของบุคลากร และแสดงออกซึ่งพฤติกรรมนั้นโดยไม่รู้ตัว 
องค์กรสามารถตอกย้้าและสร้างความเชื่อมโยงระหว่างวัฒนธรรมกับบุคลากรผ่านการกระตุ้นด้วยวิธีการต่าง ๆ 
โดยเฉพาะการสร้างให้บุคลากรสามารถเชื่อมโยงตนเองเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรนั้นต้องเริ่มตั้งแต่การให้ความรู้ 
สร้างความเข้าใจ เพ่ือน้าไปสู่การเกิดและประยุกต์ใช้ปฏิบัติจนเป็นส่วนหนึ่งของการด้าเนินชีวิตประจ้าวัน ดังนั้น 
การพัฒนาบุคลากรจึงเป็นสิ่งส้าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากบุคลากรเป็นผู้ที่มีบทบาทส้าคัญต่อการขับเคลื่อนองค์กร 
ให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก้าหนด ซึ่งการที่องค์กรจะประสบผลส้าเร็จได้นั้นต้องอาศัยบุคลากรที่มีพฤติกรรมอันพึง
ประสงคท์ี่สนับสนุนต่อความส้าเร็จของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้ และมีทักษะเชิงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของวัฒนธรรมองค์กร
ตามทีก่รมฝนหลวงและการบินเกษตรก้าหนด 
 2) เพื่อสร้างกระบวนการพัฒนาบุคลากรให้เป็นบุคลากรตัวอย่างด้านวัฒนธรรมองค์กรของกรมฝนหลวง
และการบินเกษตร 
 3) เพ่ือสร้างเครือข่ายสนับสนุนการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรสู่การปฏิบัติของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
๓. ขอบเขตกำรด ำเนินงำน  
 รูปแบบกิจกรรม  1) จัดฝึกอบรมและพัฒนาทักษะของบุคลากรด้านวัฒนธรรมองค์กร  
  2) คัดเลือกบุคลากรที่มีความสอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์เพ่ือเป็น 
                                       ต้นแบบของการขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กร  
  3) ประเมินผลสัมฤทธิ์เชิงประจักษ์ในการปฏิบัติงานของบุคลากรต้นแบบ 
   4) ประกาศเกียรติคุณยกย่องเชิดชูบุคลากรที่เป็น Culture Row Model 
 กลุ่มเป้ำหมำย  บุคลากรในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
4. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
 หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 หน่วยงำนสนับสนุน : ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
5. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและสามารถประยุกต์ใช้วัฒนธรรมองค์กรกรมฝนหลวงและ
การบินเกษตรกับการปฏิบัติงานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสร้างให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเป็น
หน่วยงานที่มบีุคลากรทีม่ีคุณภาพ มีความสามารถ มีความประพฤติและทัศนคติที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน อันจะส่งผล
ให้การท้างานและการให้บริการมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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โครงกำรเชื่อมโยงระบบวัฒนธรรมกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 จากแผนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ระยะ 20 ปี ก้าหนดให้การเสริมสร้างวัฒนธรรม
องค์กรเป็นกลยุทธ์หนึ่งในการพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ และมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กรของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
เพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ แต่ปัจจุบันบุคลากรของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรยังมีพฤติกรรมการท้างานแบบตั้งรับ
มากกว่าเชิงรุก ซึ่งยังไม่สะท้อนภาพของวัฒนธรรม LETSGO ดังนั้น เพ่ือเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากร
ให้สามารถตอบสนองวัฒนธรรมและเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การ จึงควรน้าหลักการ
ประเมินผลของระบบวัฒนธรรมองค์กรเชื่อมโยงกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
2. วัตถุประสงค ์
  1) เพ่ือสร้างแรงจูงใจและแรงผลักดันของบุคลากรให้เกิดการปรับเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมอันพึงประสงค์
สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์กร 
  2) เพื่อเป็นเครื่องมือในการให้รางวัลตอบแทนบุคลากรที่มีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดี 
๓. ขอบเขตกำรด ำเนินงำน  
 รูปแบบกิจกรรม  ก้าหนดแนวนโยบายและหลักเกณฑ์การประเมินผลเชิงพฤติกรรมของบุคลากร 
ทีต่อบสนองต่อวัฒนธรรมองค์กร โดยใช้การประเมินผลแบบ 360 องศา  
 กลุ่มเป้ำหมำย  บุคลากรในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
4. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
 หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
 หน่วยงำนสนับสนุน : ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
5. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 บุคลากรในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีการ เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมให้สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมองค์กร และปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
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โครงกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กร 

๑. หลักกำรและเหตุผล   
 การสื่อสารเป็นเครื่องมือและปัจจัยส้าคัญอย่างหนึ่งส้าหรับการบริหารจัดการองค์การ การสื่อสารภายใน
องค์การมีความส้าคัญต่อการบริหารงานเพราะเป็นเครื่องมือในการสร้างความเข้าใจของบุคลากรให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ประสบผลส้าเร็จได้ต้องอาศัยการประชาสัมพันธ์และรณรงค์
อย่างต่อเนื่องสม่้าเสมอผ่านช่องทางต่าง ๆ รวมทั้งความหลากหลายของรูปแบบสื่อประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้บุคลากร
เกิดความตระหนักรู้และเข้าใจ จนกระทั่งพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมให้เ กิดวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 
ในอนาคต 
2. วัตถุประสงค์   
 1) เพื่อให้เกิดการรับรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมองค์กรที่พึงประสงค์ของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
 2) เพื่อให้บุคลากรมีช่องทางในการรับทราบและสื่อสารวัฒนธรรมองค์กรที่หลากหลาย   
๓. ขอบเขตกำรด ำเนินงำน  
 รูปแบบกิจกรรม   1) จัดงานประกาศวัฒนธรรมองค์กรของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
   2) จัดท้าบอร์ดประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กรของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
    3) จัดพิมพ์ตราสัญลักษณ์วัฒนธรรมองค์กร บนกระเป๋า/แฟ้มเอกสาร เพ่ือใช้เผยแพร่ 
        ในการประชุมสัมมนา 
    4) จัดท้าเสื้อที่มีตราสัญลักษณ์วัฒนธรรมองค์กร 
    5) จัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กรในรูปแบบต่าง ๆ เช่น โปสเตอร ์สติกเกอร์ 
    6) จัดท้าเว็บไซต์เผยแพร่ผลการด้าเนินงานการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร  
    7) จัดกิจกรรมเสียงตามสายเผยแพร่วัฒนธรรมองค์กร 
    8) จัดประกวดหนังสั้นแสดงอัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมองค์กร  
    9) จัดท้าคลิบวิดีโอสัมภาษณ์ผู้บริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามวัฒนธรรมองค์กร  
 กลุ่มเป้ำหมำย บุคลากรในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
 4. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ   
 หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก  :  ส้านักงานเลขานุการกรม, กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร,  

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กองวิจัยฯ   
 หน่วยงำนสนับสนุน   :  ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร  
5. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ   
 บุคลากรได้รับรู้ เข้าใจ และประยุกต์ใช้วัฒนธรรมองค์กรของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กับการ
ปฏิบัติงานจริง ตลอดจนมีช่องทางการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการท้างาน  
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โครงกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ด้ำนวัฒนธรรมองค์กร  

1. หลักกำรและเหตุผล 
 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร เป็นเครื่องมือหนึ่งที่กรมฝนหลวงและการบินเกษตร น้ามาใช้เป็น
แนวทางในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคลากร เพ่ือน้าไปสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
ระยะ 20 ปี ซึ่งการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะมีผู้ที่เกี่ยวข้อง 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้น้าการเปลี่ยนแปลง ผู้ที่เห็นด้วยกับการ
เปลี่ยนแปลง ผู้ที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง และผู้ที่ไม่สนใจว่ามีอะไรเกิดขึ้น หรือมีการเปลี่ยนแปลงในองค์การ 
ดังนั้น การจะขับเคลื่อนวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ้าเป็นต้องสร้างความตระหนักรู้ของ
บุคลากรในทุกระดับเพ่ือสร้างจิตส้านึกความรู้สึกของความเป็นเจ้าขององค์กร รวมทั้งเกิดความซาบซึ้ง ความหวงแหน 
ความวิตกและห่วงใย จนก่อให้เกิดความร่วมมือกันอย่างเป็นเอกภาพท่ามกลางความหลากหลายในเชิงพฤติกรรม  
2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ของบุคลากรเก่ียวกับวัฒนธรรมองค์กร 
 2) เพ่ือปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของบุคลากรให้ตอบสนองต่อวัฒนธรรมองค์กร  
๓. ขอบเขตกำรด ำเนินงำน  
 รูปแบบกิจกรรม  จัดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักรู้ในคุณค่าเกี่ยวกับวัฒนธรรม
องค์กร โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลุ่มเป้ำหมำย  บุคลากรในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
 4. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ   
 หน่วยงำนรับผิดชอบหลัก  :  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  
 หน่วยงำนสนับสนุน   :  ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร  
5. ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับ   
 บุคลากรกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เกิดการตระหนักรู้ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนเกิดความ
รับผิดชอบร่วมกันในการขับเคลื่อนองค์กรอย่างสร้างสรรค์ 
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โครงกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ของบุคลำกร 

1. หลักกำรและเหตุผล 
 บุคลากรของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เป็นบุคลากรที่มาจากหลากหลายหน่วยงาน ซึ่งอาจมี
ความคิด ความเชื่อ หรือแนวปฏิบัติที่แตกต่างกัน เพราะองค์การแต่ละแห่งต่างก็มีวัฒนธรรมของตนเองและ
วัฒนธรรมเหล่านั้น ต่างก็มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการท างานของบุคลากรในองค์การ นอกจากนี้หากบุคลากรยึดติด
กับวัฒนธรรมเดิมที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการหรือกลยุทธ์ขององค์การในปัจจุบันจะท าให้วัฒนธรรมนั้น
กลายเป็นอุปสรรคต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์การ ดังนั้นองค์การที่ต้องการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
จึงต้องเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ เพ่ือเป็นสิ่งที่หล่อหลอมให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่สามารถ
สนับสนุนการด าเนินการต่าง ๆ ให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

2. วัตถุประสงค์ 
 1) เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และความผูกผันระหว่างบุคลากรในกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
 2) เพ่ือปลูกฝังความรู้สึกที่ดี ความสามัคคีกลมเกลียว ให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันจนเกิดเป็น
เครือข่ายและทีมงานที่เข้มแข็ง 
๓. ขอบเขตกำรด ำเนินงำน  
     รูปแบบกิจกรรม  1)  กิจกรรมสันทนาการเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในกรมฝนหลวง 
       และการบินเกษตร  
  2) กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับเจ้าหน้าที่  
                                       ผู้ปฏิบัติงาน 
 กลุ่มเป้ำหมำย  บุคลากรในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
4. หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 
 ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
5. ผลที่คำดว่ำจะได้รับ 
 บุคลากรในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีความรักและผูกพัน รวมทั้งเกิดความรับผิดชอบ
ร่วมกันต่อความส้าเร็จของการปฏิบัติงานในทุกภารกิจหน้าที่ของหน่วยงาน 
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โครงกำรประกวดเมล็ดพันธุ์ดีวัฒนธรรมฝนหลวง 

1. หลักกำรและเหตุผล 
  วัฒนธรรมองค์กรของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ประกอบด้วยแนวคิดหลัก 6 ด้าน คือ ใฝ่ใจ  
เป็นผู้น้า (Leadership),  มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Expertise), ร่วมท้างานเป็นทีม (Teamwork and Networking), 
สร้างความคิดกลยุทธ์ (Strategic Thinking), เติบโตอย่างยั่งยืน (Growth), เปิดใจกว้างพร้อมบริการ (Open and 
Service Mind) อักษรย่อของวัฒนธรรมองค์กร หรือ LET’S GO FOR GOAL หมายถึง การก้าวไปสู่เป้าหมายพร้อมกัน 
ซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในทุกระดับ เนื่องจากบุคลากรเป็นผู้ที่มี
บทบาทส้าคัญและเป็นกลไกหลักขององค์กรในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น กลุ่ม
พัฒนาระบบบริหาร จึงจัดให้มีกิจกรรมโหวตบุคลากรดีเด่นในแต่ละด้านของวัฒนธรรมองค์กร ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วย
สนับสนุนการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ในอีกทางหนึ่ง   

2. วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือยกย่องเชิดชูบุคลากรที่เป็นที่ยอมรับของหน่วยงาน มีความประพฤติดี มีความสามารถ และ
รับผิดชอบในการท้างาน  
 2. เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองให้บุคลากรกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
 3. เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร  

3. ขอบเขตกำรด ำเนินงำน 
     รูปแบบกิจกรรม  การโหวตลงคะแนนเลือกบุคลากรภายในกรมฝนหลวงและการบินเกษตรที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสม โดยแจ้งเวียนให้บุคลากรในสังกัดกรมฯ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ร่วมโหวตบุคลากรดีเด่นในแต่ละ
ด้านของวัฒนธรรมองค์กร และประกาศผลกิจกรรม พร้อมมอบรางวัลแก่บุคลากรเพ่ือเป็นขวัญและก้าลังใจ                                   
     กลมุเปำหมำย บุคลากรในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

4. หนวยงำนที่รับผิดชอบ 
     หนวยงำนรับผิดชอบหลัก :  กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
     หนวยงำนสนับสนุน        :  ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร 

5. ผลที่คำดวำจะไดรับ 
     1) บุคลากรในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีความภาคภูมิใจ และมีขวัญและก้าลังใจที่จะ
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งพัฒนาตนเองและพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2) บุคลากรในสังกัดกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ด้าเนินการกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม เป็นการเชื่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน ก่อให้เกิดการประสานงานที่ดี 
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แผนวัฒนธรรมองค์กร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร 

โครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำ หน่วยงำนรับผิดชอบ 
โครงกำรเชื่อมโยงระบบวัฒนธรรมกับกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
กิจกรรม 
1. ก้าหนดหลักเกณฑ์การประเมินพฤติกรรมของบุคลากร
ด้านวัฒนธรรมองค์กร  

 
ก.ค. 60 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

2. จัดท้าแบบประเมินพฤติกรรมด้านวัฒนธรรมองค์กร
ของบุคลากร 

ก.ค. - ส.ค. 60 

3. ประเมินพฤติกรรมด้านวัฒนธรรมองค์กรของบุคลากร
แบบ 360 องศา 

ส.ค. - ก.ย. 60 

4. จัดสรรค่าตอบแทนหรือเงินรางวัลโดยเชื่อมโยงกับ 
ผลการปฏิบัติงาน 

ก.ย. 60 

โครงกำรสื่อสำรประชำสัมพันธ์วัฒนธรรมองค์กร 
กิจกรรม 
1. จัดพิมพ์ตราสัญลักษณ์วัฒนธรรมองค์กร  
บนกระเป๋า/แฟ้มเอกสาร ส้าหรับการประชุมสัมมนา 

 
ช่วงจัดประชุม/

สัมมนา 

 
ทุกหน่วยงาน 

2. จัดท้าเสื้อที่มีตราสัญลักษณ์วัฒนธรรมองค์กร ก.ย. 60 กองบริหารการบินเกษตร 
3. จัดงานประกาศวัฒนธรรมองค์กรของกรมฝนหลวง 
และการบินเกษตร 

ส.ค. – ก.ย. 60 ส้านักงานเลขานุการกรม/ 
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

โครงกำรสร้ำงควำมตระหนักรู้ด้ำนวัฒนธรรมองค์กร 
กิจกรรม 
1. จัดกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจวัฒนธรรมองค์กร 

 
ก.ย. 60 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

2. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานโครงการตามแนวทาง 
เศรษฐกิจพอเพียง 

ก.ย. 60 

โครงกำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ของบุคลำกร 
กิจกรรม 
1. จัดกิจกรรมสันทนาการด้านกีฬา ได้แก่ วิ่งโบกี้รถไฟ  
แข่งขันแบดมินตัน เต้นแอโรบิค ฯลฯ 

 
ม.ค. – ก.ย. 60 

 
ทุกหน่วยงาน 

2. จัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างความสัมพันธ์และ 
ทัศนคติเชิงบวกในการท้างานร่วมกันของบุคลากร 

ก.ย. 60 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

โครงกำรประกวดเมล็ดพันธุ์ดีวัฒนธรรมฝนหลวง  
กิจกรรม 
1. โหวตลงคะแนนคัดเลือกบุคลากรภายในกรมฝนหลวง
และการบินเกษตรที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 

 
ก.ค. – ก.ย. 60 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 



21 
 

 

โครงกำร/กิจกรรม ระยะเวลำ หน่วยงำนรับผิดชอบ 
2. มอบรางวัลแกบุ่คลากรเพ่ือเป็นขวัญและก้าลังใจ ก.ย. 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

แบบฟอร์มรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
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แบบฟอร์มกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนวัฒนธรรมองค์กร กรมฝนหลวงและกำรบินเกษตร 

� รอบ 6 เดือน     � รอบ 12 เดือน 
หน่วยงำน .................................................... 

โครงกำร/กิจกรรม รำยละเอียดผลกำรด ำเนินงำน ระยะเวลำด ำเนินกำร 
1.   

  
  
  

2.   
  
  
  

3.   
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