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กรมการบินพลเรือน
กระทรวงคมนาคม
ประจําปี พ.ศ. 2555

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรมการบินพลเรือน
กันยายน 2555

ใบลงนามรับทราบของผู้ปฏิบัติงาน
กรมการบินพลเรือน
1. ข้าพเจ้าได้รับ/รับทราบนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี ฉบับนี้แล้ว
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(ลงชื่อ)...................................................................
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หมวดที่ 1
บททั่วไป
1.1 ข้อมูลองค์การ
วิสัยทัศน์
เป็นองค์กรชั้นนําในระดับภูมิภาค เพื่อการขับเคลื่อนและผลักดันให้การบินพลเรือนของประเทศ
เป็นที่ยอมรับและแข่งขันได้ในระดับสากล
พันธกิจ
1. ส่งเสริม พัฒนา และกํากับดูแลด้านการบินพลเรือนของประเทศ
2. พัฒนา และยกระดับคุณภาพการบริการด้านขนส่งทางอากาศของประเทศ
3. ปรับปรุงและพัฒนาท่าอากาศยานที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ
ค่านิยมหลักขององค์การ SAFE
S = safe
การบินปลอดภัย
A = aggregation ร่วมใจบริการ
F = formulation ทํางานเป็นระบบ
E = ethics
เคารพจริยธรรม

โครงสร้างองค์การ
กรมการบินพลเรือน มีหน้าทีค่ วามรับผิดชอบ แบ่งเป็น 2 ด้าน ได้แก่

1. การกํากับดูแล
- ด้านความปลอดภัยการบินพลเรือน (Civil Aviation Safety) มีหน้าที่ในการกํากับดูแลความปลอดภัย
ด้านการบินพลเรือน การปฏิบัติการบิน บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบิน บริการจราจรทางอากาศ การตรวจรับรอง
สนามบินและเครื่องอํานวยความสะดวกในการเดินอากาศ
- ด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน (Civil Aviation Security) มีหน้าที่ในการกํากับดูแลและ
ตรวจสอบการดําเนินการรักษาความปลอดภัยของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบินพลเรือน
- ด้านการขนส่งทางอากาศ (Air Transport) มีหน้าที่ในการกําหนดนโยบายด้านการบินของประเทศ
ได้แก่ สิทธิการบิน พิกัดอัตราค่าโดยสาร ค่าธรรมเนียมการบินต่างๆ กํากับดูแลประกอบกิจการขนส่งทางอากาศ
รวมถึงการวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจและข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศ
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2. การปฏิบัติการ
- ดําเนินการและบริหารจัดการกิจการของท่าอากาศยาน ดําเนินการก่อสร้าง บํารุงรักษาและปรับปรุงท่า
อากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมการบินพลเรือน จํานวน 28 แห่ง
ทั้งนี้ กรมการบินพลเรือน มีแผนภูมิโครงสร้างองค์การ ดังนี้
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหารประกอบด้วย อธิบดี รองอธิบดี (3 คน) ผู้เชี่ยวชาญ (4 คน) ผู้อํานวยการสํานัก (7 คน)
ผู้อํานวยการศูนย์ (1 คน) ผูอ้ ํานวยการท่าอากาศยาน (27 คน) และผู้อํานวยการกลุ่มขึน้ ตรงอธิบดี (2 คน)

โครงสรางกรมการบินพลเรือน
อธิบดี
Director General

รองอธิบดี

ผูเชี่ยวชาญ

Deputy Director General

Expert

กลุมพัฒนาระบบบริหาร

กลุมตรวจสอบภายใน

Public Sector Development Group

Internal Audit Group

สํานักบริหารกลาง

สํานักกฎหมาย

ศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศ

สํานักมาตรฐานสนามบิน

General Administrative Bureau

Legal Bureau

Information Technology Centre

Airport Standards Bureau

สํานักพัฒนาทาอากาศยาน

สํานักมาตรฐานการบิน

สํานักกํากับกิจการขนสงทางอากาศ

Airport Development Bureau

Flight Standards Bureau

Air Transport Regulatory Bureau

สํานักสงเสริมและพัฒนากิจการขนสงทางอากาศ

ทาอากาศยาน (28 แหง)

Air Transport Promotion and development Bureau

Airports
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คณะทํางานด้านการกํากับดูแลองค์การที่ดี
อธิบดีแต่งตั้งคณะทํางานด้านการกํากับดูแลองค์การที่ดี กรมการบินพลเรือน ตามคําสั่งกรมการบิน
พลเรือน ที่ 108/2554 สั่ง ณ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2554
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1.2 หลักการและแนวคิด
การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีของกรมการบินพลเรือน นับเป็นการ
สนองตอบต่อแนวคิดธรรมาภิบาล โดยมีภาพรวมดังนี้
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 4 หน้าที่ของชนชาวไทยมาตรา 74
กําหนดให้ “บุคคลผู้เป็นข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
เจ้าหน้าที่อื่นของรัฐ มีหน้าทีด่ ําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม อํานวยความสะดวก
และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ในการปฏิบัติหน้าที่และใน
การปฏิบัติการอื่นที่เกี่ยวข้องกับประชาชน บุคคลตามวรรคหนึ่ง ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมือง.......” และ
มาตรา 78 (4) (5) รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้
(4) พัฒนาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพ คุณธรรมและจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ควบคู่ไปกับการปรับปรุงรูปแบบและวิธีการทํางาน เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติราชการ
(5) จัดระบบงานราชการและงานของรัฐ อย่างอื่น เพื่ อให้การจัดทําและการให้บริการ
สาธารณะเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยคํานึงถึงการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
2. การกําหนดให้มีการจัดทํานโยบายการกํากับดูแ ลองค์การที่ดีนี้ ถื อเป็นส่ วนหนึ่งของการนํา
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหาร
ราชการแผ่นดินของไทย ดังเจตนารมณ์ที่ปรากฏอย่างชัดเจนในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับ
ที่ 5 ) พ.ศ. 2545 มุ่งเน้นให้ส่วนราชการใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
ราชการ กล่าวคือ
“การบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐความมี
ประสิ ท ธิภาพ ความคุ้ม ค่าในเชิ งภารกิ จแห่งรั ฐ การลดขั้นตอนการปฏิ บัติงาน การลดภารกิ จและยุ บเลิก
หน่วยงานที่ไม่จําเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอํานาจตัดสินใจ การอํานวย
ความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลงาน
การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าดํารงตําแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ต้อง
คํานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง
ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งให้คํานึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของภารกิจ
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เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกา กําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้
3. คําแถลงนโยบายรัฐบาลของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2551 เรื่อง นโยบาย
การบริห ารกิ จ การบ้านเมื อ งที่ดีมุ่ง เน้นพั ฒ นาระบบงานให้ มีค วามรวดเร็ว มีป ระสิ ท ธิภ าพ โปร่ง ใสและ
ตรวจสอบได้ ส่งเสริมให้ใช้หลักธรรมาภิบาลเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการและพัฒนาสมรรถนะของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีขีดความสามารถในการปฏิบัติราชการและการ
ส่งมอบบริการสาธารณะ โดยจะเน้นการพัฒนาข้าราชการในตําแหน่งที่มีความสําคัญต่อยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศและสร้ า งผู้ นํ า การเปลี่ ย นแปลงในระบบราชการ รวมทั้ ง วางมาตรการสํ า หรั บ ประเมิ น ผลการ
ปฏิบัติงานและจ่ายค่าตอบแทนที่เป็นธรรมตามผลงาน เพื่อให้เกิดขวัญกําลังใจและแรงจูงใจ ในการพัฒนา
ผลงาน
4. สํ า นั ก งาน ก.พ.ร. ได้ ดํ า เนิ น โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ นั บ ตั้ ง แต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน โดยได้จัดทําเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ส่วนราชการต่างๆ นําไปใช้ในการยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการให้เป็น
หน่วยงานที่มี ผลการปฏิบัติงานสูงและมีมาตรฐานการทํางานเทียบเคียงกับมาตรฐานสากล ซึ่งในเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1 การนําองค์การนั้น ส่วนหนึ่งได้ให้ความสําคัญกับการนําองค์กร
(หัวข้อ 1.1) เพื่อให้ส่วนราชการมีการกํากับดูแลตนเองที่ดีโดยดําเนินการด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มี
ความรับผิดชอบ ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติและ (หัวข้อ 1.2) ดําเนินการอย่างมีจริยธรรมรวมทั้ง
ต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์การเป็นทั้งคนเก่งและคนดี มีจริยธรรมและ
ธรรมาภิบาล ประพฤติตนต่อเพื่อนร่วมงานด้วยความเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน รวมถึงการใช้ทรัพยากรของ
องค์การอย่างมีความรับผิดชอบแล้ว บุคลากรในองค์การต้องมีการดําเนินงานอย่างมีจริยธรรมและธรรมาภิบาล
ต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ ผู้บริหารควรมีการกําหนดกรอบในการตรวจสอบการปฏิบัติตนของ
บุคลากรในองค์การว่าเป็นไปอย่างถูกต้องเหมาะสมหรือไม่ เช่น มีการดูแลต่อผู้รับบริการอย่างซื่อสัตย์สุจริต ให้
เกียรติ เป็นธรรม รวมกับการรักษาปกป้องไม่ให้องค์การดําเนินการในทางที่มีความเสี่ยงต่อศักดิ์ศรีหรือสิ่งไม่ดี
ใดๆ
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1.3 วัตถุประสงค์ในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การทีด่ ี
เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรมการบินพลเรือน มีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริงและเกิดประโยชน์
กับทุกฝ่าย การจัดทํานโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีจึงได้ยึดหลักการที่สําคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ดังต่อไปนี้
1) เพื่อเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนสําหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน
และสามารถนําไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม
2) เพื่อใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาล ในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของกรมการบินพลเรือน
ทั้งนี้ เพื่อมิให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะทําให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม
สิ่งแวดล้อม องค์การ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ปฏิบัติงานภายในกรมการบินพลเรือน
3) เพื่ อสร้ างการยอมรั บ ความน่าเชื่ อถือ ความไว้วางใจ ความมั่ นใจและศรั ท ธากับผู้รับบริก าร
ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์การ
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หมวดที่ 2
นโยบายการกํากับดูแลองค์การทีด่ ี
เพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิ บาล กรมการบินพลเรือนได้
กําหนดนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี ประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน และแนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบ
นโยบายหลัก คือ
1.
2.
3.
4.

นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม
นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
นโยบายด้านองค์การ
นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน

2.1 นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี
1. นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม
กรมการบินพลเรือนพึงส่งเสริมนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดย
จะดําเนินการ ดังนี้
นโยบายหลัก
1. มุ่งมั่นให้การบินพลเรือนมีความปลอดภัย โดยการกํากับดูแลที่มีประสิทธิภาพ
2. ให้ความสําคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่กําหนด
แนวทางปฏิบัติ
1. สร้างกลไกการกํากับดูแลการดําเนินการตามภารกิจต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและ
กฎระเบียบ (สํานักกฎหมาย สํานักมาตรฐานการบิน สํานักมาตรฐานสนามบิน สํานักกํากับกิจการการ
ขนส่งทางอากาศ)
2. ติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการก่อสร้าง หรือปรับปรุงขยายท่าอากาศยาน
(สํานักพัฒนาท่าอากาศยาน)

2. นโยบายด้านผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กรมการบินพลเรือนพึงส่งเสริมนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย โดยจะดําเนินการดังนี้
นโยบายหลัก
1. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาอํานวยความสะดวกในการให้บริการ
2. ให้ความสําคัญกับการสํารวจความพึงพอใจ/การร้องเรียน/การแก้ไขความเดือดร้อนของผู้รับบริการ
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แนวทางปฏิบัติ
1. พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการ (ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ)
2. จัดระบบการสํารวจความพึงพอใจ การจัดการข้อร้องเรียนและแก้ไขความเดือดร้อนของผู้รับบริการ
(สํานักบริหารกลาง )

3. นโยบายด้านองค์การ
กรมการบินพลเรือนพึงส่งเสริมนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีด้านองค์การ โดยจะดําเนินการ
ดังนี้
นโยบายหลัก
ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การให้เป็นองค์การที่มีความโปร่งใส
แนวทางปฏิบัติ
1. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้ (สํานักบริหารกลาง)
2. ขับเคลื่อนมาตรการการต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่น (สํานักบริหารกลาง)

4. นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน
กรมการบินพลเรือนพึงส่งเสริมนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีด้านผู้ปฏิบัติงาน โดยจะดําเนินการ
ดังนี้
นโยบายหลัก
1. สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
2. สร้างความผาสุกให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
แนวทางปฏิบัติ
1. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสุขลักษณะของที่ทํางาน (สํานักบริหารกลาง)
2. จัดสวัสดิการนอกเหนือจากที่รัฐจัดให้ (สํานักบริหารกลาง)
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2.2 แนวทางการนํานโยบายไปสู่การปฏิบตั ิภายใต้กรอบนโยบายหลัก 4 ด้าน โดย
กําหนดเป็นมาตรการ/โครงการ
เพื่อ ให้ เกิ ด การปฏิ บั ติอย่ างเป็ นรูป ธรรม กรมการบิ นพลเรื อ นได้ กํ าหนดโครงการและมาตรการ
เพื่อรองรับนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดี ดังนี้

1. นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม
นโยบายหลัก 1. มุ่งมั่นให้การบินพลเรือนมีความปลอดภัย โดยการกํากับดูแลที่มปี ระสิทธิภาพ
แนวทางปฏิบตั ิ 1. สร้างกลไกการกํากับดูแลการดําเนินการตามภารกิจต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย และกฎระเบียบ
มาตรการ/โครงการ
ลักษณะของมาตรการ/โครงการ หน่วยงานที่
ตัวชี้วดั
รับผิดชอบ
จัดเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจ สํานักกฎหมาย จํานวนครั้งของการ
การเผยแพร่ความรู้และความ
เผยแพร่ความรู้แก่
เข้าใจในกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการ ในกฎระเบียบที่เกี่ยวกับการออก
ผู้ดําเนินการ
ใบรับรองผู้ดําเนินการเดินอากาศ
ออกใบรับรองผู้ดําเนินการ
เดินอากาศและ
เดินอากาศ (AOC) และการออก (AOC) และการออกใบรับรองการ
ผู้ดําเนินการ
ใบรับรองการดําเนินงานสนามบิน ดําเนินงานสนามบินสาธารณะ
สนามบินสาธารณะ
สาธารณะ

เกณฑ์การให้คะแนน
ตัวชี้วดั
จํานวนครั้งของการเผยแพร่ความรู้แก่
ผู้ดําเนินการเดินอากาศ และผู้ดําเนินงาน
สนามบินสาธารณะ

1
1 ครั้ง

ระดับคะแนน
2
3
4
2 ครั้ง 3 ครั้ง 4 ครั้ง

5
5 ครั้ง
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1. นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม
นโยบายหลัก 1. มุ่งมั่นให้การบินพลเรือนมีความปลอดภัย โดยการกํากับดูแลที่มปี ระสิทธิภาพ
แนวทางปฏิบตั ิ 1. สร้างกลไกการกํากับดูแลการดําเนินการตามภารกิจต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย และกฎระเบียบ
มาตรการ/โครงการ
ลักษณะของมาตรการ/โครงการ หน่วยงานที่
ตัวชี้วดั
รับผิดชอบ
ตรวจติดตามมาตรฐานสนามบิน สํานักมาตรฐาน ระดับความสําเร็จ
การตรวจติดตามมาตรฐาน
สนามบิน
ของการตรวจ
สนามบิน และการอํานวยความ และการอํานวยความสะดวกใน
ติดตามมาตรฐาน
การเดินอากาศ จํานวน 9 แห่ง
สะดวกในการเดินอากาศ
สนามบินและการ
ประกอบด้วยสนามบินสุโขทัย
อํานวยความ
สนามบินดอนเมือง สนามบิน
สะดวกในการ
ตราด สนามบินภูเก็ต
เดินอากาศ
สนามบินสุวรรณภูมิ
สนามบินแม่ฟา้ หลวง-เชียงราย
สนามบินเชียงใหม่
สนามบินหาดใหญ่ และ
สนามบินสมุย
เกณฑ์การให้คะแนน
ตัวชี้วดั
ระดับความสําเร็จของการตรวจ
ติดตามมาตรฐานสนามบิน และ
การอํานวยความสะดวกในการ
เดินอากาศ

1
2
ดําเนินการ ดําเนินการ
ตามแผน ตามแผนได้
ได้ร้อยละ ร้อยละ 90
80
(8.1 แห่ง)
(7.2 แห่ง)

ระดับคะแนน
3
ดําเนินการ
ตามแผนได้
ร้อยละ
100
(9 แห่ง)

4
จัดทําการ
ประเมิน
ผลการ
ดําเนินงาน
พร้อมทั้ง
ระบุปัญหา
อุปสรรค
และข้อ
เสนอแนะใน
การปรับปรุง
งาน

5
ปัญหา
อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ
ในการ
ปรับปรุงงาน
ของ
ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2554
ได้รับการ
ตอบสนอง
ภายใต้อํานาจ
หน้าที่ที่
กรมสามารถ
ดําเนินการได้
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1. นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม
นโยบายหลัก 1. มุ่งมั่นให้การบินพลเรือนมีความปลอดภัย โดยการกํากับดูแลที่มปี ระสิทธิภาพ
แนวทางปฏิบตั ิ 1. สร้างกลไกการกํากับดูแลการดําเนินการตามภารกิจต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย และกฎระเบียบ
มาตรการ/โครงการ
ลักษณะของมาตรการ/โครงการ หน่วยงานที่
ตัวชี้วดั
รับผิดชอบ
สํานักมาตรฐาน ระดับความสําเร็จ
กําหนดรายละเอียดของแต่ละ
ปรับปรุงประกาศกรมการบิน
การบิน
ในการปรับปรุงร่าง
ขั้นตอนในการพิจารณาความ
พลเรือนเรื่องขั้นตอนการออก
ใบรับรองผู้ดําเนินการเดินอากาศ พร้อมในด้านต่างๆ ของ
ขั้นตอนการออก
ผู้ดําเนินการเดินอากาศ อาทิ เช่น
(AOC) ให้เกิดความถูกต้อง
ใบรับรอง
การจัดทําคู่มือในด้านต่างๆ ของ
รวดเร็ว ตามนโยบายของ
ผู้ดําเนินการ
องค์กร บุคลากรให้เป็นไปตาม
กระทรวงคมนาคม
เดินอากาศ
มาตรฐานก่อนออกใบรับรอง
ผู้ดําเนินการเดินอากาศ

เกณฑ์การให้คะแนน
ตัวชี้วดั
ระดับความสําเร็จในการปรับปรุงร่าง
ขั้นตอนการออกใบรับรองผู้ดําเนินการ
เดินอากาศ

1
ประชุม
หารือ
แนวทาง
และ
กําหนด
เจ้าหน้าที่
ที่
รับผิดชอบ

ระดับคะแนน
2
3
4
5
ประชุม
ร่าง
ปรับปรุง ประชุม
ร่าง
ปรับปรุง สรุปร่าง ประกาศฯ
ประกาศฯ แก้ไขร่าง ประกาศฯ ส่งไปยัง
สํานัก
ประกาศฯ
กฎหมาย
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1. นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม
นโยบายหลัก 1. มุ่งมั่นให้การบินพลเรือนมีความปลอดภัย โดยการกํากับดูแลที่มปี ระสิทธิภาพ
แนวทางปฏิบตั ิ 1. สร้างกลไกการกํากับดูแลการดําเนินการตามภารกิจต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย และกฎระเบียบ
มาตรการ/โครงการ
ลักษณะของมาตรการ/โครงการ หน่วยงานที่
ตัวชี้วดั
รับผิดชอบ
ร้อยละความ
สํานักกํากับ
การส่งเสริมและกํากับดูแลให้สาย การดําเนินการพิจารณาคําขอ
พึงพอใจของ
กิจการขนส่ง
อนุญาตแต่งตั้งเป็นสายการบิน
การบินต่างประเทศทําการบิน
ผู้รับบริการ
ทางอากาศ
มายัง/ไปจากประเทศไทยเพิ่มขึ้น ที่กําหนดของสายการบิน
และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ต่างประเทศและการขออนุญาต
ทําการบินแบบประจํา โดยให้
ผู้ขออนุญาตได้รับความสะดวก
รวดเร็ว

เกณฑ์การให้คะแนน
ตัวชี้วดั
ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ

1
65

2
70

ระดับคะแนน
3
75

4
80

5
85
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1. นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม
นโยบายหลัก 2.ให้ความสําคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่กําหนด
แนวทางปฏิบตั ิ 2. ติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงขยาย
ท่าอากาศยาน
มาตรการ/โครงการ
ลักษณะของมาตรการ/โครงการ
หน่วยงานที่
ตัวชี้วดั
รับผิดชอบ
สํานักพัฒนา
ระดับ
หลังจากคณะกรรมการ
การจ้างที่ปรึกษาติดตาม
ท่าอากาศยาน ความสําเร็จของ
ผู้ชํานาญการมีมติเห็นชอบ
ตรวจสอบผลกระทบ
การจัดทํา
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการ
รายงานการ
ก่อสร้างหรือปรับปรุงขยาย สิ่งแวดล้อมของโครงการแล้ว
ติดตามตรวจสอบ
ต้องติดตามตรวจสอบและ
ท่าอากาศยานอุดรธานี
ขอนแก่น สุราษฎร์ธานี ตรัง ประเมินผลการปฏิบัติตามเงื่อนไข
ผลกระทบ
และมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่
และนครศรีธรรมราช
สิ่งแวดล้อมของ
กําหนดไว้ในรายงาน โดยจ้าง
โครงการก่อสร้าง
บริษัทที่ปรึกษาดําเนินการ
หรือปรับปรุง
ขยาย
ท่าอากาศยาน
อุดรธานี
ขอนแก่น
สุราษฎร์ธานี ตรัง
และ
นครศรีธรรมราช
เกณฑ์การให้คะแนน
ตัวชี้วดั

ระดับคะแนน
1
2
3
กําหนด ลงนามใน บริษัทที่
ระดับความสําเร็จของการจัดทํารายงาน
การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม TOR แล้ว สัญญาจ้าง ปรึกษาส่ง
รายงาน
เสร็จ
ของโครงการก่อสร้างหรือปรับปรุงขยาย
การศึกษา
ท่าอากาศยานอุดรธานี ขอนแก่น
เบื้องต้น
สุราษฎร์ธานี ตรัง และนครศรีธรรมราช

4
5
บริษัทที่ บริษัทที่
ปรึกษาส่ง ปรึกษาส่ง
รายงาน
รายงาน
การศึกษา การศึกษา
ฉบับ
ฉบับกลาง
สมบูรณ์
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2.นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีสว่ นได้สว่ นเสีย
นโยบายหลัก 1. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาอํานวยความสะดวกในการให้บริการ
แนวทางปฏิบตั ิ 1. พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการให้บริการ
มาตรการ/โครงการ
ลักษณะของมาตรการ/โครงการ หน่วยงานที่
ตัวชี้วดั
รับผิดชอบ
การวิเคราะห์โครงสร้างเมนูและ ศูนย์เทคโนโลยี ร้อยละของจํานวน
การปรับปรุงโครงสร้างข้อมูล
ข้อมูลที่มกี าร
สารสนเทศ
การปรับรูปลักษณ์ของเว็บไซต์
บนเว็บไซต์หลักของกรม
ปรับปรุงแล้วเสร็จ
ใหม่ รวมถึงการเพิ่มฟังชั่นการ
การบินพลเรือน
ตามโครงสร้างที่
ค้นหาบนหน้าเว็บไซต์ เพื่อให้
ออกแบบใหม่
ผู้ใช้งานสามารถเข้ามาใช้งาน
ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เกณฑ์การให้คะแนน
ตัวชี้วดั
ร้อยละของจํานวนข้อมูลที่มกี ารปรับปรุงแล้ว
เสร็จตามโครงสร้างที่ออกแบบใหม่

1
50

2
60

ระดับคะแนน
3
4
70
80

5
90
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2.นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีสว่ นได้สว่ นเสีย
นโยบายหลัก

2. ให้ความสําคัญกับการสํารวจความพึงพอใจ/การร้องเรียน/การแก้ไขความเดือดร้อนของ
ผู้รับบริการ
แนวทางปฏิบตั ิ 2. จัดระบบการสํารวจความพึงพอใจ การจัดการข้อร้องเรียนและแก้ไขความเดือดร้อนของ
ผู้รับบริการ
มาตรการ/โครงการ

ลักษณะของมาตรการ/โครงการ

การจัดการข้อร้องเรียนและ การจัดการข้อร้องเรียนและแก้ไข
แก้ไขความเดือดร้อนของ ความเดือดร้อนของผู้รับบริการที่
กรมการบินพลเรือนได้รับทุก
ผู้รับบริการ
ช่องทางและสามารถดําเนินการ
จนได้รับการตอบสนอง

หน่วยงานที่
ตัวชี้วดั
รับผิดชอบ
สํานักบริหารกลาง ร้อยละของ
จํานวนข้อ
ร้องเรียนที่ได้รับ
การตอบสนอง

เกณฑ์การให้คะแนน
ตัวชี้วดั
ร้อยละของจํานวนข้อร้องเรียนที่ได้รับการตอบสนอง

1
65

ระดับคะแนน
2
3
4
70
75
80

5
85
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3. นโยบายด้านองค์การ
นโยบายหลัก ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การให้เป็นองค์การที่มีความโปร่งใส
แนวทางปฏิบตั ิ 1. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้
มาตรการ/โครงการ
การเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับรู้

ลักษณะของมาตรการ/ หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
ตัวชี้วดั
โครงการ
ระดับความสําเร็จในการ
สํานักบริหารกลาง
ดําเนินการเกี่ยวกับการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ
ของราชการ โดย
กรมการบินพลเรือนต้อง
ดําเนินการให้เป็นไปตาม
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540
และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อ
วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.
2547 เกี่ยวกับการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ
การประกาศประกวด
ราคา ประกาศสอบราคา
และ สรุปผลการจัดซื้อ
จัดจ้างของหน่วยงาน
ราชการ และการกําหนด
มาตรการให้ทกุ
หน่วยงานของรัฐ
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ แก่ประชาชนด้วย
ความรวดเร็ว ซึ่ง
พิจารณาจาก
ความก้าวหน้าของการ
ดําเนินงานตามเป้าหมาย
ที่กําหนดไว้ในแต่ละ
ระดับ

19
เกณฑ์การให้คะแนน
ตัวชี้วัด

ระดับคะแนน
2
3
ขั้นตอนที่ 1-2 ขั้นตอนที่
1-3

1
ขั้นตอนที่ 1

ระดับความสําเร็จในการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ

4
ขั้นตอนที่
1-4

5
ขั้นตอนที่
1-5

รายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนน :
กําหนดเป็นระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ พิจารณา
จากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดําเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้
ระดับคะแนน

1
2
3
4
5

ขั้นตอนที่ 1

9
9
9
9
9

ระดับขั้นของความสําเร็จ (Milestone)
ขั้นตอนที่ 2
ขั้นตอนที่ 3
ขั้นตอนที่ 4

9
9
9
9

9
9
9

9
9

ขั้นตอนที่ 5

9

โดยที่ :
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน/ ขั้นตอนการดําเนินงาน
1
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ดังนี้
Ð กรมการบินพลเรือนและท่าอากาศยานในสังกัดจะต้องจัดสถานที่/จัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของส่วนราชการ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก
และตั้งอยู่ในบริเวณที่ประชาชนเข้าไปใช้บริการได้ง่าย
Ð กรมการบินพลเรือนมีแฟ้มข้อมูลตามมาตรา 9 จํานวน 1 แฟ้ม มาไว้ที่ศูนย์ข้อมูลฯ
จังหวัด พร้อมดัชนี
Ð มีเจ้าหน้าที่รบั ผิดชอบประจําศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารเป็นการเฉพาะ
Ð มีป้ายบอกถึงที่ตั้งของสถานที่หรือศูนย์ขอ้ มูลข่าวสารทีจ่ ัดไว้ สําหรับการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารที่เข้าใจได้ง่าย และมองเห็นได้ชัดเจน

20
ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน/ ขั้นตอนการดําเนินงาน
2
จัดระบบข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 9
ดังนี้
Ð ศูนย์ข้อมูลข่าวสารมีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 (1) – (8) ของส่วนราชการประจํา
จังหวัดครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และเก็บไว้เผยแพร่เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
Ð จัดทําดัชนีข้อมูลข่าวสารไว้ให้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจน และสามารถ
สืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว และเป็นปัจจุบัน
Ð มีคําสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ในรูปของคณะทํางานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
3
บริหารจัดการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบ โดยดําเนินการ ดังนี้
Ð มอบหมายให้ผู้บริหารระดับกลุ่มงาน/ฝ่ายรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารของราชการเป็นการเฉพาะ
Ð ผู้บริหารของหน่วยงานให้ความสําคัญและควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย
ข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างเคร่งครัด เช่น มีการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ
เป็นต้น
Ð จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการและ รายงาน
ให้ผู้บริหารของหน่วยงานและจังหวัดทราบอย่างสม่ําเสมอ (รายเดือนหรือรายไตรมาส)
Ð มีการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ในการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว โดยมีเรื่องที่สามารถตอบสนอง หรือ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารได้ภายในกําหนดร้อยละ 100 โดยไม่มีเรื่องร้องเรียนไปยัง
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
Ð มีการปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการฯ ที่สั่งตามมาตรา 32 โดยเคร่งครัด (ถ้ามี)
4
เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารให้บุคลากรในหน่วยงานและ
ประชาชนทราบ ดังนี้
Ð ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เกี่ยวกับผลการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูลข่าวสารของราชการ
โดยเฉพาะการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลตามมาตรา 9 ให้ประชาชนรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ
อย่างน้อย 3 ช่องทางโดย 2 ใน 3 ช่องทาง จะต้องเป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผ่าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์
Ð เผยแพร่ข้อมูลประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคาที่หัวหน้าส่วนราชการลงนาม
แล้ว ให้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมการบินพลเรือน
Ð จัดทําสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน โดยแยกประเภทเป็นหมวดหมู่ให้ชัดเจน
จัดส่งให้จังหวัดและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของส่วนราชการประจําจังหวัดทุกเดือน โดย
เผยแพร่ตลอดปีงบประมาณ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
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ระดับคะแนน
เกณฑ์การให้คะแนน/ขั้นตอนการดําเนินงาน
5
Ð รับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางช่องทาง
ต่างๆ และมีการนําความคิดเห็นของประชาชน (ถ้ามี) มาพิจารณาประกอบการบริหาร
จัดการด้านการเปิดเผยหรือให้บริการข้อมูลข่าวสาร

หมายเหตุ :

1. ให้หน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ
2. มาตรา 9 และมาตรา 32 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ บัญญัติไว้ดังนี้
มาตรา 9 ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด
(1) ผลการพิจารณาหรือคําวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคําสั่งที่เกี่ยวข้องในการ
พิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (4)
(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจําปีของปีที่กําลังดําเนินการ
(4) คู่มือหรือคําสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง
(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทํา
บริการสาธารณะ
(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ ให้ระบุ
รายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นํามาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย
(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกําหนดข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามวรรคหนึ่ง
ถ้ามีส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผย ตามมาตรา 14 หรือมาตรา 15 อยู่ด้วย ให้ลบหรือตัดทอนหรือทําโดยประการอื่นใดที่ไม่
เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารนั้น
บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอสําเนาหรือขอสําเนาที่มีคํารับรอง
ถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งได้ ในกรณีที่สมควรหน่วยงานของรัฐโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
จะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ ในการนี้ให้คํานึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบด้วย ทั้งนี้
เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรานี้เพียงใดให้เป็นไปตามที่กําหนดโดยกฎกระทรวง
มาตรา 32 ให้คณะกรรมการมีอํานาจเรียกให้บุคคลใดให้ถ้อยคําหรือให้ส่งวัตถุ เอกสารหรือพยานหลักฐานมา
ประกอบการพิจารณาได้
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3. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เกี่ยวกับการกําหนดมาตรการให้ทุกหน่วยงาน
ของรัฐ ให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว โดยต้องถือปฏิบัติ เมื่อประชาชนขอข้อมูลข่าวสาร
ดังนี้
3.1 กรณีที่ประชาชนขอข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐ และข้อมูลข่าวสารนั้นหน่วยงานของรัฐ
มีข้อมูลข่าวสารพร้อมที่จะจัดหาให้ได้ จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วหรือภายในวันที่รับคําขอ
3.2 ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารที่ขอมีเป็นจํานวนมาก หรือไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
15 วัน จะต้องแจ้งให้ผู้ขอข้อมูลทราบภายใน 15 วัน รวมทั้งแจ้งกําหนดวันที่จะดําเนินการแล้วเสร็จให้ผู้ขอข้อมูล
ทราบด้วย
3.3 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคําขอ จะต้องแจ้งคําสั่ง มิให้เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารพร้อมเหตุผลให้ผู้ขอข้อมูลทราบภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับคําขอ
4. หน่ วยงานสามารถดาวน์ โหลด พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้จากเว็ บไซต์
www.oic.go.th ของสํานักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
5. หน่ วยงานสามารถขอคํ าปรึ กษาเกี่ ยวกั บการเปิดเผยข้ อมู ลข่ าวสารของราชการจากสํ านั กงาน
คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.) สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีได้
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3. นโยบายด้านองค์การ
นโยบายหลัก ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์การให้เป็นองค์การที่มีความโปร่งใส
แนวทางปฏิบตั ิ 2. ขับเคลือ่ นมาตรการการต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่น
มาตรการ/โครงการ
จัดทํามาตรฐานความ
โปร่งใสของหน่วยงาน

ลักษณะของมาตรการ/ หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
โครงการ
สํานักบริหารกลาง
การจัดทํามาตรฐาน
ความโปร่งใส 4 มิติ
13 ตัวชี้วัด โดยมี
คณะกรรมการประเมิน
ความโปร่งใส
ประเมินผลตามมิติต่างๆ
เพื่อวัดความโปร่งใส

ตัวชี้วดั
ร้อยละของคะแนนความ
โปร่งใสที่ได้รับการ
ประเมินจาก
คณะกรรมการ

เกณฑ์การให้คะแนน
ตัวชี้วดั
ร้อยละของคะแนนความโปร่งใสที่
ได้รับการประเมินจากคณะกรรมการ

1
75

ระดับคะแนน
2
3
4
80
85
90

5
95
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4. นโยบายด้านผู้ปฏิบตั งิ าน
นโยบายหลัก 1. สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
แนวทางปฏิบตั ิ 1. ปรับปรุงสภาพแวดล้อม และสุขลักษณะของที่ทํางาน
มาตรการ/โครงการ

ลักษณะของมาตรการ/ หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
ตัวชี้วดั
โครงการ
จํานวนหน่วยงานที่
สํานักบริหารกลาง
ปรับปรุงสภาพแวดล้อม การปรับปรุง
ดําเนินการสําเร็จตาม
สภาพแวดล้อมภายใน
ภายในหน่วยงาน
โครงการ
หน่วยงานให้สะอาด เป็น
ส่วนกลาง
ระเบียบ สะดวกต่อการ
ทํางานและการติดต่อ
ของประชาชน

เกณฑ์การให้คะแนน
ตัวชี้วดั
จํานวนหน่วยงานที่ดําเนินการ
สําเร็จตามโครงการ

ระดับคะแนน
1
2
3
4
5
4
5
6
7
8
หน่วยงาน หน่วยงาน หน่วยงาน หน่วยงาน หน่วยงาน
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4. นโยบายด้านผู้ปฏิบตั งิ าน
นโยบายหลัก 2. สร้างความผาสุกให้กบั เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม
แนวทางปฏิบตั ิ 2. จัดสวัสดิการนอกเหนือจากที่รัฐจัดให้
มาตรการ/โครงการ
จัดหาบ้านพักสวัสดิการ
ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้มี
รายได้น้อย

ลักษณะของมาตรการ/ หน่วยงานที่รบั ผิดชอบ
ตัวชี้วดั
โครงการ
ร้อยละความพึงพอใจ
จัดหาที่พักให้กบั
สํานักบริหารกลาง
ของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับ
เจ้าหน้าที่ที่มีรายได้น้อย
จากการจัดบ้านพัก
อย่างเหมาะสม
สวัสดิการ

เกณฑ์การให้คะแนน
ตัวชี้วดั
ร้อยละความพึงพอใจของ
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับจากการ
จัดบ้านพักสวัสดิการ

1
70

2
75

ระดับคะแนน
3
80

4
85

5
90
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หมวดที่ 3
แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การทีด่ ี
เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านมี ผ ลดี ต ามนโยบายการกํ า กั บ ดู แ ลองค์ ก ารที่ ดี ข องกรมการบิ น พลเรื อ น
จึงกําหนดหลักปฏิบัติที่สําคัญดังนี้
1) กรมการบิ น พลเรื อ นจะสื่ อ สารให้ บุ ค ลากรทุ ก คนได้ รั บ ทราบและมี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ
นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง
2) กรมการบินพลเรือนจะจัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทุกคนมั่นใจว่า
บุคลากรและองค์การจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การ
ที่ดีฉบับนี้อย่างเคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็นข้อปฏิบัติขององค์การข้อหนึ่ง ที่บุคลากรทุก
ระดับต้องทําความเข้าใจ ยึดมั่นและปฏิบัติให้ถูกต้องในการทํางานประจําวัน และไม่มีบุคคล
ใดที่จะมีสิทธิหรืออนุญาตให้บุคลากรของกรมการบินพลเรือนคนใด กระทําการใดๆ ที่ขัดต่อ
นโยบายฉบับนี้
3) กรมการบินพลเรือนคาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัดหรือ
สงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับนี้ ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่
อาจรายงานต่ อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาได้ อาจขอคํ า ปรึ ก ษาจากผู้ บ ริ ห ารระดั บ สู ง หรื อ กลุ่ ม การ
เจ้าหน้าที่ สํานักบริหารกลาง โดยข้อมูลที่ให้นั้นให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชา
เองมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแลและให้คําแนะนําผู้ใต้บังคับบัญชาตามลําดับชั้นให้ปฏิบัติให้
สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้
4) นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปี
โดยคณะทํางานด้านการกํากับดูแลองค์การที่ดี กรมการบินพลเรือน
5) กรมการบินพลเรือนจะกําหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแล
องค์การที่ดีตามตัวชี้วัดที่กําหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่าง
สม่ําเสมอ
6) หากผู้ ใดมี ข้ อสงสั ยเกี่ ยวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือต้องการคําแนะนําเกี่ยวกับ
นโยบายการกํากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ที่กลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร โทร 0-2287-0320-9 ต่อ 2921
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