รายงานผลการดาเนินการตามนโยบาย
การกากับดูแลองค์การที่ดี
ของกรมท่าอากาศยาน
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรมท่าอากาศยาน
ตุลาคม 2563

คานา
ตามที่สานักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาลและขยายผลสู่การปฏิบัติในรูปมาตรการ
และโครงการที่เป็นรูปธรรม ซึ่งกรมท่าอากาศยานได้มีการจัดทาและประกาศนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
อันประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน คือ 1) ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม 2) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย 3) ด้านองค์การ และ 4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงได้กาหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักด้านต่าง ๆ
เพื่อเป็นมาตรฐานในการดาเนินการต่อไป นั้น
ในการนี้ สานักงาน ก.พ.ร. ได้กาหนดให้ส่วนราชการมีการรายงานผลการดาเนินการตามมาตรการ/
โครงการครบ 4 ด้านข้างต้น ซึ่งในรายงานผลฯ ดังกล่าวควรประกอบด้วยการวิเคราะห์ผลการดาเนินการและ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงเพื่อส่งเสริมนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี โดยกลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดทา
รายงานผลการดาเนินการตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของกรมท่าอากาศยาน ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 พร้อมทั้งได้นาเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบต่อไป

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
ตุลาคม 2563

สารบัญ
หน้า
1. การกาหนดมาตรการ/โครงการตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
ในนโยบาย 4 ด้าน รวมทั้งสิ้น 17 มาตรการ/โครงการ

1

2. ผลการดาเนินการตามมาตรการ/โครงการทั้ง 17 มาตรการ/โครงการ

2

3. ความสอดคล้องเชื่อมโยงนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีกับวิสัยทัศน์
พันธกิจ ค่านิยม และหลักธรรมาภิบาลในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

13

4. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการส่งเสริมนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี

15

รายงานผลการดาเนินการตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
ของกรมท่าอากาศยาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามที่กรมท่าอากาศยานได้จัดทาและประกาศนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี เพื่อเป็น
มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมสาหรับองค์กรและบุคลากรทุกคน ซึ่งยึดถือปฏิบัติควบคู่กับ
กฎข้อบังคับ อื่น ๆ และได้มอบหมายให้คณะทางานด้านการกากับดูแลองค์การที่ดีของกรมท่าอากาศยาน
ตามคาสั่งที่ 413/2563 สั่ง ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563 เป็นผู้รับผิดชอบการกากับ ติดตามการดาเนินงาน
ให้เป็นไปตามนโยบายฯ ดังนั้น กลุ่มพัฒนาระบบบริหารในฐานะเลขานุการคณะทางานฯ จึงขอรายงานผล
การดาเนินการตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของกรมท่าอากาศยาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ดังนี้
1. การกาหนดมาตรการ/โครงการตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีในนโยบาย 4 ด้าน รวมทั้งสิ้น 17
มาตรการ/โครงการ
1.1 นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
กาหนดมาตรการ/โครงการรวมทั้งสิ้นจานวน 5 มาตรการ/โครงการ ประกอบด้วย
1.1.1 การประมวลผลข้อมูลอุบัติเหตุอุบัติการณ์จากสัตว์ภายในเขตการบินของท่าอากาศยาน
1.1.2 แนวทางปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) สาหรับการเริ่มเปิดให้บริการของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน
1.1.3 งานจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กาหนดไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่าอากาศยานพิษณุโลก น่านนคร แพร่ แม่ฮ่องสอน ลาปาง แม่สอด ปาย และ
เพชรบูรณ์ (ภาคเหนือ) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 รายการ
1.1.4 งานจ้ างที่ป รึ กษาติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กาหนดไว้ในรายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่าอากาศยานอุดรธานี ขอนแก่น อุบลราชธานี นครพนม เลย ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์
และนครราชสีมา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 รายการ
1.1.5 ทาความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม
1.2 นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กาหนดมาตรการ/โครงการรวมทั้งสิ้นจานวน 3 มาตรการ/โครงการ ประกอบด้วย
1.2.1 โครงการจ้างพัฒนาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนของส่วนราชการ (Population Information
Linkage Center) กรมท่าอากาศยาน ระยะที่ 2
1.2.2 การจัดการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ
1.2.3 การดาเนินงานตามแนวทางปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีตรวจพบผู้โดยสารที่มีอาการเข้าข่ายติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ณ ท่าอากาศยาน
1.3 นโยบายด้านองค์การ
กาหนดมาตรการ/โครงการรวมทั้งสิ้นจานวน 3 มาตรการ/โครงการ ประกอบด้วย
1.3.1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้
1.3.2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
1.3.3 โครงการจัดทาแนวทางการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยปฏิบัติงานในภาวะวิกฤต

2
1.4 นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน
กาหนดมาตรการ/โครงการรวมทั้งสิ้นจานวน 6 มาตรการ/โครงการ ประกอบด้วย
1.4.1 โครงการจิตอาสา “กรมท่าอากาศยานสร้างรอยยิ้ม ปันความสุข”
1.4.2 โครงการการจั ดทาประกันกรมธรรม์ส่ว นบุคคลคุ้มครอง กรณีติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
(COVID-19)
1.4.3 การจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรประจาตาแหน่งของหน่วยงานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน
1.4.4 การถ่ายทอดนโยบายองค์กรหรือความรู้ด้านบริหารงานบุคคล
1.4.5 โครงการ “แบ่งปันรัก ปลูกผักปลอดภัย”
1.4.6 ทองเอกหมอยาท่าโฉลง
2. ผลการดาเนินการตามมาตรการ/โครงการทั้ง 17 มาตรการ/โครงการ
2.1 นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
2.1.1 การประมวลผลข้อมูลอุบัติเหตุอุบัติการณ์จากสัตว์ภายในเขตการบินของท่าอากาศยาน
วัตถุประสงค์
ของมาตรการ/โครงการ

เพื่อให้การดาเนินงานด้านความปลอดภัยในส่วนของอันตรายจากสัตว์ภายในท่าอากาศยาน
กรมท่าอากาศยาน เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของสานักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย

ผลการวิเคราะห์การดาเนินงาน
ตามมาตรการ/โครงการ

ท่าอากาศยานนาส่งรายงานข้อมูลอุบัติเหตุอุบัติการณ์จากสัตว์ภายในเขตการบิน จานวน
26 แห่ง และได้รับการประมวลผลครบทุกท่าอากาศยาน

ผลการดาเนินการตามตัวชี้วัด

ผลการดาเนินการตามเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดอยู่ในระดับ 5 คะแนน
คือ มีการประมวลผลข้อมูลอุบัติเหตุอุบัติการณ์จากสัตว์ภายในเขตการบินของท่าอากาศยาน
ได้ครบ 26 แห่ง

ปัญหา/อุปสรรค

ท่าอากาศยานบางแห่งยังไม่สามารถส่งรายงานตรงตามวันที่กาหนดไว้ในแต่ละรอบเดือนได้
ทาให้เกิดความล่าช้าในการประมวลผล

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

สรรหาวิธีการรายงานข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดขั้นตอนและลดระยะเวลาการดาเนินการ

2.1.2 แนวทางปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) สาหรับการเริ่มเปิดให้บริการของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน

วัตถุประสงค์
ของมาตรการ/โครงการ

ตามที่ปรากฏการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และรัฐบาล
ได้มีการกาหนดมาตรการทางสาธารณสุขเพื่อ ยกระดับ การดาเนิ นมาตรการเฝ้า ระวั ง
ป้องกันโรค และสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ออกประกาศ เรื่อง แนวปฏิบัติ
ในการให้บริการผู้โดยสารในเส้นทางการบินภายในประเทศในระหว่างสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่ อรองรั บการกลั บมาเปิ ด ท าการบิ น
ภายในประเทศของสายการบินต่าง ๆ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 กรมท่าอากาศยาน
ในฐานะของผู้ดาเนินงานสนามบินจึงต้องกาหนดแนวทางปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สาหรับการเริ่มเปิดให้บริการ
ของท่าอากาศยานในสั งกัดกรมท่ าอากาศยาน โดยให้ท่าอากาศยานทุ กแห่ งน าไปใช้ เป็ น
แนวทางปฏิบัติ เพื่อรองรับการกลับมาเปิดทาการบินภายในประเทศของสายการบินต่าง ๆ

3

ผลการวิเคราะห์การดาเนินงาน
ตามมาตรการ/โครงการ

กรมท่าอากาศยานได้กาหนดแนวทางปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สาหรับการเริ่มเปิดให้บริการของท่าอากาศยาน
ในสังกัด กรมท่าอากาศยาน โดยให้ท่าอากาศยานทุกแห่งนาไปใช้เป็น แนวทางปฏิ บั ติ
เพื่อรองรับการกลับมาเปิดทาการบินภายในประเทศของสายการบินต่าง ๆ

ผลการดาเนินการตามตัวชี้วัด

ผลการดาเนินการตามเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดอยู่ในระดับ 5 คะแนน
คือ มีการจัดทาหนังสือแจ้งเวียนไปยังท่าอากาศยานในสังกัด กรมท่าอากาศยานทุกแห่ง
เพื่อนาไปปฏิบัติรองรับการเปิดทาการบินภายในประเทศของสายการบินต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่
1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

2.1.3 งานจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กาหนดไว้ในรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่ งแวดล้ อมท่ าอากาศยานพิ ษณุ โลก น่ านนคร แพร่ แม่ ฮ่ องสอน ล าปาง แม่ สอด ปาย และ
เพชรบูรณ์ (ภาคเหนือ) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

วัตถุประสงค์
ของมาตรการ/โครงการ

1. เพื่อดาเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของแต่ละท่าอากาศยาน
2. เพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของแต่ละท่าอากาศยาน
3. เพื่อศึกษานิเวศวิทยา พืชพรรณ นกและสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบินและแผนป้องกัน
อุบัติเหตุทางการบินที่เกิดจากนกและสัตว์
4. เพื่อดาเนินการใช้แบบจาลองทางคณิตศาสตร์ คาดการณ์ระดับเสียงจากสนามบิน
ต่อสภาพแวดล้อมโดยรอบในสภาพปัจจุบัน
5. เพื่อกาหนดแนวทางการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากสนามบินพาณิชย์ โดยจัดทา
เป็นแผนปฏิบัติการอย่างละเอียดและเสนองบประมาณดาเนินการ
6. เพื่อศึกษาทบทวนความเหมาะสมของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของท่าอากาศยานที่เคยมีการศึกษาและจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งเสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับการดาเนินงานในปัจจุบัน

ผลการวิเคราะห์การดาเนินงาน
ตามมาตรการ/โครงการ

บริษัทที่ปรึกษาจัดส่งรายงานความก้าวหน้า ตามหนังสือบริษัท เอ บี อี เอ็น เอ็นจิเนียริง
คอนซัลแตนท์ จากัด ที่ M310/09/2563 ลงวันที่ 18 กันยายน 2563

ผลการดาเนินการตามตัวชี้วัด

ผลการดาเนินการตามเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดอยู่ในระดับ 5 คะแนน
คือ บริษัทที่ปรึกษาฯ ส่งรายงานความก้าวหน้า

ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

ไม่มี
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2.1.4 งานจ้างที่ปรึกษาติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กาหนดไว้ในรายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่าอากาศยานอุดรธานี ขอนแก่น อุบลราชธานี นครพนม เลย ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ และ
นครราชสีมา (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 รายการ

วัตถุประสงค์
ของมาตรการ/โครงการ

ผลการวิเคราะห์การดาเนินงาน
ตามมาตรการ/โครงการ
ผลการดาเนินการตามตัวชี้วัด
ปัญหา/อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

1. เพื่อดาเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของแต่ละท่าอากาศยาน
2. เพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของแต่ละท่าอากาศยาน
3. เพื่อศึกษานิเวศวิทยา พืชพรรณ นกและสัตว์ที่เป็นอันตรายต่อการบินและแผนป้องกัน
อุบัติเหตุทางการบินที่เกิดจากนกและสัตว์
4. เพื่ อด าเนิ นการใช้ แบบจ าลองทางคณิ ตศาสตร์ คาดการณ์ ระดับเสียงจากสนามบินต่อ
สภาพแวดล้อมโดยรอบในสภาพปัจจุบัน
5. เพื่อกาหนดแนวทางการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากสนามบินพาณิชย์ โดยจัดทา
เป็นแผนปฏิบัติการอย่างละเอียดและเสนองบประมาณดาเนินการ
6. เพื่อศึกษาทบทวนความเหมาะสมของมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของท่าอากาศยานที่เคยมีการศึกษาและจัดทารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
รวมทั้งเสนอแนวทางการปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับการดาเนินงานในปัจจุบัน
บริษัทที่ปรึกษาจัดส่งรายงานความก้าวหน้า ตามหนังสือบริษัท อินโนเวชั่น คอนซัลแตนท์
จากัด ที่ IVC007/09/63 ลงวันที่ 11 กันยายน 2563
ผลการดาเนินการตามเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดอยู่ในระดับ 5 คะแนน
คือ บริษัทที่ปรึกษาฯ ส่งรายงานความก้าวหน้า
ไม่มี
ไม่มี

2.1.5 ทาความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์
ของมาตรการ/โครงการ

ผลการวิเคราะห์การดาเนินงาน
ตามมาตรการ/โครงการ

ผลการดาเนินการตามตัวชี้วัด
ปัญหา/อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

เพื่อให้การดาเนินงานตามมาตรการ ลดและคัดแยกขยะมู ลฝอยในกรมท่าอากาศยาน
เป็นไปด้วยความถูกต้องเหมาะสม สอดคล้องกับทิศทางบริหารราชการแนวใหม่ที่เน้นการ
จัดการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ตามที่
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ “มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ”
เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 โดยมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐดาเนินงานพร้อมกัน
ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561
การดาเนินงานตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานได้ดาเนินการโดย
การจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน เช่น การใช้ปิ่นโต
แทนกล่องโฟมบรรจุอาหาร การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การใช้แก้วน้าส่วนตัวแทนแก้ว
พลาสติก เป็นต้น ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคลากรในหน่วยงานของกรมท่าอากาศยาน
เป็นอย่างดีส่งผลให้สามารถลดปริมาณขยะมูลฝอยได้ร้อยละ 90.40
ผลการดาเนินการตามเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดอยู่ในระดับ 4 คะแนน
คือ ปริมาณขยะมูลฝอยลดลงร้อยละ 4.95
ท่ าอากาศยานมี การเปลี่ยนแปลงเจ้าหน้าที่ ที่ รั บ ผิด ชอบแต่ ไ ม่ ไ ด้แ จ้ งให้ ส่ ว นกลางทราบ
ทาให้การติดต่อประสานงานเกิดความล่าช้า
ควรจัดสรรให้มีเจ้าหน้าที่สารองเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามกรอบเวลาที่กาหนด
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2.2 นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.2.1 โครงการจ้างพัฒนาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนของส่วนราชการ (Population Information
Linkage Center) กรมท่าอากาศยาน ระยะที่ 2
วัตถุประสงค์
ของมาตรการ/โครงการ

1. เพื่อดาเนินการตามมาตรการอานวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียก
สาเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)
2. เพื่อเพิ่มความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของข้อมูลโดยการเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบ
Population Information Linkage Center

ผลการวิเคราะห์การดาเนินงาน
ตามมาตรการ/โครงการ

กรมท่าอากาศยานได้ดาเนินการศึกษา วิเคราะห์ กระบวนงานที่มีการเรียกสาเนาเอกสาร
ทีท่ างราชการออกให้ และสารวจกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในการเชื่อมโยงข้อมูล และดาเนินการ
จัดทาหนังสือขออนุญาตใช้ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนของส่วนราชการของกรมท่าอากาศยาน เมื่อพัฒนาระบบ
เสร็จสมบูรณ์ กรมท่าอากาศยานสามารถให้บริการประชาชนโดยไม่ต้องเรียกสาเนาเอกสาร
ที่ทางราชการออกให้ตามมาตรการอานวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียก
สาเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน)

ผลการดาเนินการตามตัวชี้วัด

ผลการดาเนินการตามเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดอยู่ในระดับ 5 คะแนน
คือ ระบบสามารถเชื่อมโยงข้อมูลเอกสารจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้

ปัญหา/อุปสรรค

กรมท่าอากาศยานไม่ได้รับอนุญาตให้เชื่อมโยงข้อมูลจากบางหน่วยงานโดยการใช้สิทธิ
ของหน่วยงาน เนื่องจากตามพระราชบัญญัตขิ ้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 24
กาหนดว่า หน่วยงานของรัฐจะเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่อยู่ ในความควบคุมดูแล
ของตนต่อหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นหรือผู้อื่น โดยปราศจากความยินยอมเป็นหนังสือของ
เจ้าของข้อมูลที่ให้ไว้ล่วงหน้าหรือในขณะนั้นมิได้

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

กรมท่าอากาศยานได้ดาเนินการพัฒนาให้ระบบรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลโดยการใช้สิทธิ
ของประชาชน เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูล เนื่องจาก
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 มาตรา 25 กาหนดว่า บุคคล
ย่อมมีสิทธิที่จะได้รู้ถึงข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนและเมื่อบุคคลนั้นมี คาขอ
เป็นหนังสือ หน่วยงานของรัฐที่ควบคุมดูแลข้อมูลข่าวสารนั้น จะต้องให้บุคคลนั้นหรือ
ผู้กระทาการแทนบุคคลนั้นได้ตรวจดูหรือได้รับสาเนาข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ส่วนที่
เกี่ยวกับบุคคลนั้น

2.2.2 การจัดการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ

วัตถุประสงค์
ของมาตรการ/โครงการ

เพื่อให้การดาเนินงานของกรมท่าอากาศยานเป็นไปอย่างถูกต้อง โปร่งใส ยุติธรรม และ
สามารถตรวจสอบได้ รวมถึงการรับฟังข้อมูลจากผู้รับบริการ เพื่อนามาพัฒนา ปรับปรุง
การให้บริการ ให้เกิดประโยชน์กับผู้ใช้บริการ และตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ฉบับตราไว้ ณ วันที่ 6 เมษายน พุทธศักราช 2560 ในมาตรา 41 บัญญัติให้บุคคลและ
ชุมชนย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องราวร้องทุกข์ต่อหน่วยงานของรัฐ และได้รับแจ้งผลการพิจารณา
โดยรวดเร็ว ประกอบกับระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์
พ.ศ. 2552 ได้กาหนดให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย หรืออาจเดือดร้อน หรือ
เสียหายจากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือส่วนราชการ หรือจาเป็นต้องให้ส่วนราชการ
ช่วยเหลือเยียวยาหรือปลดเปลื้องทุกข์ มีสิทธิเสนอคาร้องทุกข์ต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้
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ผลการวิเคราะห์การดาเนินงาน
ตามมาตรการ/โครงการ

- การดาเนินการจัดการข้อร้องเรียนจากทุกช่องทาง
- เรื่องร้องเรียนของปี พ.ศ. 2563 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 – กันยายน 2563 มีจานวน
เรื่องร้องเรียนทั้งหมด 64 เรื่อง ได้รับการตอบสนอง 64 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100

ผลการดาเนินการตามตัวชี้วัด

ผลการดาเนินการตามเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดอยู่ในระดับ 5 คะแนน
คือ จานวนข้อร้องเรียนได้รับการตอบสนองภายใน 15 วันทาการ คิดเป็นร้อยละ 100

ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

2.2.3 การดาเนินงานตามแนวทางปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีตรวจพบผู้โดยสารที่มีอาการเข้าข่ายติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ณ ท่าอากาศยาน

วัตถุประสงค์
ของมาตรการ/โครงการ

เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และรัฐบาล
ได้มีการกาหนดมาตรการทางสาธารณสุข เพื่อยกระดับการดาเนินมาตรการเฝ้าระวัง
ป้องกันโรคแพร่กระจาย ไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ผ่านการเดินทางของผู้โดยสารทางอากาศ
กรมท่ า อากาศยานจึงได้ก าหนดการดาเนิ นงานตามแนวทางปฏิบั ติการเฝ้า ระวังและ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีตรวจพบ
ผู้โดยสารที่มีอาการเข้าข่ายติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ท่าอากาศยาน
เพื่อให้ ท่าอากาศยานทุกแห่งในสังกัด กรมท่าอากาศยานนาไปปฏิบัติให้สอดคล้องและ
เป็นไปตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุข และรายงานกลับมายังส่วนกลางเพื่ อเป็น
ข้อมูลในการดาเนินงานของกรมท่าอากาศยาน

ผลการวิเคราะห์การดาเนินงาน
ตามมาตรการ/โครงการ

กรมท่าอากาศยานได้กาหนดการดาเนินงานตามแนวทางปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกัน
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรณีตรวจพบผู้โดยสาร
ที่ มี อ าการเข้ า ข่า ยติ ดเชื้ อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ท่ า อากาศยาน เพื่ อ ให้
ท่าอากาศยานทุกแห่งในสังกัด กรมท่าอากาศยานนาไปปฏิบัติให้สอดคล้องและเป็นไป
ตามขั้ น ตอนของกระทรวงสาธารณสุ ขและรายงานกลั บมายั งส่ วนกลางเพื่ อเป็ นข้ อมู ล
ในการดาเนินงานของกรมท่าอากาศยาน

ผลการดาเนินการตามตัวชี้วัด

ผลการดาเนินการตามเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดอยู่ในระดับ 5 คะแนน
คื อ ท่ าอากาศยานที่ ตรวจพบผู้ โดยสารที่ มี อ าการเข้ า ข่ ายติ ดเชื้ อไวรั สโคโรนา 2019
(COVID-19) รายงานการคัดกรองไปยังกองควบคุมมาตรฐานสนามบิน เพื่อรวบรวมข้อมูล
และรายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น

ปัญหา/อุปสรรค

เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอต่อการตรวจวัดอุณหภูมิผู้โดยสารขาเข้า ท่าอากาศยาน
บางแห่งจึงให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงมาช่วยดาเนินการตรวจวัดอุณหภูมิ

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

กองเครื่องช่วยการเดินอากาศและเครื่องกลได้จัดสรรเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิเทอร์โมสแกน
ให้ท่าอากาศยานทุกแห่งในสังกัด
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2.3 นโยบายด้านองค์การ
2.3.1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้
วัตถุประสงค์
ของมาตรการ/โครงการ

เพื่อให้ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดาเนินการต่าง ๆ ของรัฐ เพื่อรองรับ
สิทธิของประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ และเพื่อความโปร่งใส เป็นการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่กฎหมายกาหนด

ผลการวิเคราะห์การดาเนินงาน
ตามมาตรการ/โครงการ

กรมท่าอากาศยานดาเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน
บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน www.airports.go.th เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงาน
ให้สาธารณชนได้รับทราบ ดังนี้
1. ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน
2. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
3. แผนปฏิบัติราชการประจาปี และการติดตามประเมินผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจาปี
4. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
5. มาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงาน

ผลการดาเนินการตามตัวชี้วัด

ผลการดาเนินการตามเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดอยู่ในระดับ 5 คะแนน
คือ มีการดาเนินการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของกรมท่าอากาศยานที่เป็นปัจจุบันให้ประชาชน
ได้รับรู้ครบถ้วน ทั้ง 5 เรื่อง

ปัญหา/อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

ไม่มี
ไม่มี

2.3.2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
วัตถุประสงค์
ของมาตรการ/โครงการ

เพื่อส่งเสริมให้กรมท่าอากาศยานเป็นหน่วยงานที่มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมีความโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากการทุจริต และเพื่อเป็นการยกระดับ
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของกรมท่าอากาศยานนาไปสู่
การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (CPI) ของประเทศไทย

ผลการวิเคราะห์การดาเนินงาน
ตามมาตรการ/โครงการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา กรมท่าอากาศยานได้ดาเนินการตามขั้นตอนที่
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกาหนด

ผลการดาเนินการตามตัวชี้วัด

ผลการดาเนินการตามเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดอยู่ในระดับ 4 คะแนน
คือ ผลการประเมิน ITA ของกรมท่าอากาศยานประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับ
ผลการประเมินค่าคะแนน 85.64 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ A

ปัญหา/อุปสรรค

จากผลการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทีผ่ ่านมา กรมท่าอากาศยาน มีปัญหา
และอุปสรรค ดังนี้
1. การเข้ารับการประเมิน ผ่านช่องทางออนไลน์ มักเกิดปัญหาระบบล่ม ในการเข้าไป
ทาแบบประเมินสาหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
2. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ทาให้การดาเนินการต่าง ๆ เกิดความล่าช้า และไม่สามารถดาเนินการในบางโครงการได้

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติควรปรับปรุงระบบให้ดียิ่งขึ้น

8
2.3.3 โครงการจัดทาแนวทางการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยปฏิบัติงานในภาวะวิกฤต

วัตถุประสงค์
ของมาตรการ/โครงการ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ที่แ พร่ร ะบาดทั่วประเทศ ทาให้พ ฤติก รรมและการปฏิบัติตนในสังคมต้อ งปรับเปลี่ยน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และจากการดาเนินการตามมาตรการ Work From Home
ที่กรมท่าอากาศยานดาเนินการอยู่ มีข้อจากัดและปัญหาอุปสรรคในเรื่องของระบบการลงเวลา
การปฏิบัติราชการ ซึ่งแต่ละหน่วยงานยังมีแนวทางปฏิบัติที่แตกต่างกัน
เพื่อให้การดาเนินการตามมาตรการ Work From Home มีประสิทธิภาพ และมีหลักฐาน
ในการลงเวลาการปฏิบัติราชการที่ตรวจสอบได้ จึงเห็นควรกาหนดแนวทางการนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ ใ ช้ใ นทางปฏิบัติ ให้ห น่ว ยงานมีเ ครื่อ งมื อที่ ใ ช้ ในการ
ปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทางปฏิบัติเดียวกัน

ผลการวิเคราะห์การดาเนินงาน
ตามมาตรการ/โครงการ

สานักงานเลขานุการกรม กรมท่าอากาศยานได้ดาเนินการตามโครงการจัดทาแนวทาง
การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อช่วยปฏิบัติงานในภาวะวิกฤต โดยนาระบบการลงเวลา
และการควบคุมการปฏิบัติงานในภาวะวิกฤตมาใช้ในการดาเนินการดังกล่าว สาหรับ
การวั ด ผลประเมิน ผลของโครงการ วั ด จากการแจกแบบสอบถามความพอใจสาหรับ
ผู้ปฏิบัติงานภายในที่พัก จานวน 60 คน คิดเป็นร้อยละ 80 และจากการสารวจความพึงพอใจ
และทดลองใช้ระบบฯ สานักงานเลขานุการกรมเห็นว่าการดาเนินการดังกล่าวเป็นที่น่าพอใจ
สามารถนาไปใช้ประโยชน์เพื่อรองรับการปฏิบัติงานในภาวะวิกฤตได้

ผลการดาเนินการตามตัวชี้วัด

ผลการดาเนินการตามเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดอยู่ในระดับ 5 คะแนน
คือ มีการรายงานผลการดาเนินการของหน่วยงาน พร้อมปัญหา อุปสรรค และแนวทาง
แก้ไขเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ

ปัญหา/อุปสรรค

ปัญหาที่เกิดจากการดาเนินโครงการฯ คือ ยังมีส่วนที่ต้องเพิ่มเติมให้ระบบสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
เช่น เรื่องของการแสดงผลเวลาเข้าและออกจากงาน รวมถึงการระบุวันในการลงทะเบียน
การใช้งานในแต่ละครั้ง

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

จากปัญหาที่เกิดขึ้นสานักงานเลขานุการกรมจะดาเนินการประสานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อปรับปรุงและหาแนวทางการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อพัฒนาระบบให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
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2.4 นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน
2.4.1 โครงการจิตอาสา “กรมท่าอากาศยานสร้างรอยยิ้ม ปันความสุข”

วัตถุประสงค์
ของมาตรการ/โครงการ

ผลการวิเคราะห์การดาเนินงาน
ตามมาตรการ/โครงการ

เพื่อดาเนินกิจกรรมสาธารณะให้เกิดประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม โดยการสร้างจิตสานึกและ
ความตระหนักให้กับบุคลากรในองค์กร ประชาชนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนพลังจิตอาสา
ให้เกิดขึ้นแก่สังคม ร่วมมือกันปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในองค์กรและภายนอกองค์กรให้เกิด
ความสะอาด สวยงาม รวมทั้ งส่ งเสริ ม และสนั บ สนุ น สั งคมในด้ า นการแบ่ ง ปั น ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อสาธารณะ สร้างคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อมที่ดี ให้เกิดความยั่งยืน
สืบไป
สานักงานเลขานุการกรม (กลุ่มพัฒนาบุคคลและสวัสดิการ) ได้ดาเนินการเสนอขอความเห็นชอบ
การจัดโครงการ โดยมีกาหนดระยะเวลาตั้งแต่เดือนมีนาคม - เดือนธันวาคม 2563 ซึ่งได้
ดาเนินการจัดกิจกรรม 3 กิจกรรม เรียบร้อยแล้ว ดังนี้
1. กิจกรรมบริจาคโลหิต
2. กิจกรรมบาเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์
โครงการจิตอาสา “เราทาความดี เพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัต ริย์ ” เนื่อ งในโอกาสเฉลิม
พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
3. กิจกรรม How to ทิ้ง ส่งสุขใส่กล่อง
- จั ด กิ จ กรรมร่ ว มแบ่ งปั น สิ่ งของเครื่ อ งใช้ ที่ อ ยู่ ใ นสภาพดี กั บ มู ล นิ ธิ ยุ ว พั ฒ น์ โดยมี
ระยะเวลาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนกรกฎาคม 2563 และส่งมอบสิ่งของให้ กั บ
มูลนิธิฯ
- เปิดรับบริจาคเครื่องอุ ปโภคบริโภคที่จ าเป็ น ระหว่างวันที่ 4 - 12 มิถุนายน 2563
เพื่อเดินทางไปบริจาคให้แก่ สตรีตั้งครรภ์ ทารก สตรีและเด็กที่ประสบปัญหาทางสังคม
ณ สมาคมส่งเสริมสถานภาพสตรี (บ้านพักฉุกเฉิน) ดอนเมือง กรุงเทพฯ
ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว เจ้าหน้าที่กรมท่าอากาศยานได้มีส่วนร่วมในการทากิจกรรม
เป็นอย่างดี เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้

ผลการดาเนินการตามตัวชี้วัด

ผลการดาเนินการตามเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดอยู่ในระดับ 5 คะแนน
คือ สามารถดาเนินการจัดกิจกรรม ได้ 3 กิจกรรม ตามตัวชี้วัดที่กาหนด

ปัญหา/อุปสรรค

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ส่งผลให้กาหนดการในการจัดกิจกรรมเปลี่ยนแปลงจากแผนที่กาหนดไว้ และมีเจ้าหน้าที่
บางส่วนไม่สามารถเข้าร่วมการจัดกิจกรรมได้

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

ควรมีการประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทาแผน
การดาเนินงานครั้งต่อไป
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2.4.2 โครงการการจัดทาประกันกรมธรรม์ส่วนบุคคลคุ้มครอง กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)

วัตถุประสงค์
ของมาตรการ/โครงการ

ผลการวิเคราะห์การดาเนินงาน
ตามมาตรการ/โครงการ
ผลการดาเนินการตามตัวชี้วัด

ปัญหา/อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

เพื่อจัดทาประกันกรมธรรม์ส่วนบุคคลคุ้มครองให้กับผู้ปฏิบัติงาน ณ ท่าอากาศยานในสังกัด
กรมท่าอากาศยาน คือ เจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอั นตราย (จตอ.) เนื่องจากจะต้ อง
ปฏิบัติหน้าที่ตรวจค้นบุคคล สัมภาระไม่ลงทะเบียน สัมภาระลงทะเบียน และยานพาหนะ
เพื่อป้องกันอาวุธ วัตถุต้องห้าม เข้าไปยังพื้นที่หวงห้ามและบนอากาศยาน ซึ่งจะต้องใช้มือ
สั มผั สร่ างกายผู้ โดยสาร เจ้ าหน้ าที่ สนามบิ นผู้ ประจ าหน้ า ที่ หรื อผู้ ปฏิ บั ติ งานที่ จ ะขึ้ น
อากาศยาน รวมถึงสิ่งของสัมภาระของบุคคลที่จะต้องได้รับการตรวจค้น ร่วมกับการใช้
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยในการตรวจค้น
เจ้าหน้าที่ในสังกัดของกรมท่าอากาศยานได้รับสวัสดิการเพิ่มเติมนอกเหนือจากปกติ ส่งผล
ให้เกิดความมั่นใจ ความผาสุก ความปลอดภัย และมีกาลังใจในการทางานมากขึ้น
ผลการดาเนินการตามเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดอยู่ในระดับ 5 คะแนน
คือ มีการดาเนินการจัดทาประกันกรมธรรม์ส่วนบุคคลคุ้มครอง ได้ 100% ของเจ้าหน้าที่
ที่อยู่ในหลักเกณฑ์ โดยมีการติดตามผลความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่
1. การจัดทาประกันกรมธรรม์ฯ ไม่สามารถดาเนินการให้กับเจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานในสังกัด
ได้ทุกคน
2. เจ้าหน้าที่ท่าอากาศยานบางรายอยู่ในตาแหน่งลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนได้
ตลอดเวลา ทาให้ข้อมูลรายชื่อมีความคลาดเคลื่อนได้
จัดทาและรวบรวมรายชื่อเจ้าหน้าที่ให้ชัดเจนและถูกต้อง เพื่อให้ง่ายต่อการดาเนินการ

2.4.3 การจัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรประจาตาแหน่งของหน่วยงานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน
วัตถุประสงค์
ของมาตรการ/โครงการ

ผลการวิเคราะห์การดาเนินงาน
ตามมาตรการ/โครงการ

ผลการดาเนินการตามตัวชี้วัด

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

เพื่อใหกรมทาอากาศยานมีแผนพัฒนาบุคลากรประจาตาแหน่งของหน่วยงานในสังกัด
สาหรับเป็นแนวทางในการดาเนินการตามแผน เพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานให กับ
บุคลากรอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มพัฒนาบุคคลและสวัสดิการ ได้ดาเนินการวางรูปแบบ
การจัดทาแผนพัฒนาบุคลากรของกรมท่าอากาศยาน โดยได้เร่งรัดดาเนินการจัดทาแผน
ในด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยเป็นลาดับแรก เนื่องจากเป็นด้าน
ที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับการตรวจสอบมาตรฐานการดาเนินงานของท่าอากาศยาน
ในสังกัดจากสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย รวมถึงดาเนินการพัฒนาบุคลากร
ในด้านการรักษาความปลอดภัยให้เข้าสู่กระบวนการรับรอง เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่
ได้ถูกต้องตามระเบียบที่กาหนด
ผลการดาเนินการตามเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดอยู่ในระดับ 4 คะแนน
คือ จัดทาแผนการพัฒนาบุคลากรประจาตาแหน่งของหน่วยงานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน
แล้วเสร็จอย่างน้อย 2 ด้าน
ชื่อตาแหน่งบางตาแหน่ง มีรายละเอียดเนื้องานและความรู้เฉพาะทางในการปฏิบัติงาน
ที่แตกต่างกันตามแต่ละสังกัด จึงทาให้ต้องใช้ระยะเวลาและความละเอียดรอบคอบในการ
วิเคราะห์รายละเอียดให้ครอบคลุมในแต่ละกลุ่มงาน รวมถึงบุคลากรบางตาแหน่งมีคุณวุฒิ
ที่ไม่ตรงกับการดารงตาแหน่ง จึงทาให้ต้องเสริมความรู้และสมรรถนะพื้นฐานก่อนความรู้
เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ
เพื่อให้การดาเนินการในด้านที่เหลือมีรายละเอียดที่ครอบคลุม ควรขยายเวลาการจัดทา
โดยให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
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2.4.4 การถ่ายทอดนโยบายองค์กรหรือความรู้ด้านบริหารงานบุคคล
วัตถุประสงค์
ของมาตรการ/โครงการ

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลให้ทราบถึง
กฎ ระเบี ย บ หลั ก เกณฑ์ วิ ธี ก าร ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ กระบวนการ เป็ น การเปิ ด เผย
อย่างตรงไปตรงมาชี้แจงได้เมื่อมีข้อสงสัย และสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเสรี
โดยบุคลากรในหน่วยงานสามารถรู้ทุกขั้นตอนในการดาเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่าง ๆ
และสามารถตรวจสอบได้

ผลการวิเคราะห์การดาเนินงาน
ตามมาตรการ/โครงการ

เป็นโครงการที่ต้องการให้บุคลากรในองค์กรรับทราบถึงกระบวนการในด้านบริหารงานบุคคล
ประกาศให้ทราบกันได้อย่างทั่วถึง และรับทราบกันทุกฝ่ายงานตามมาตรการ
โครงการการถ่ายทอดนโยบายหรือความรู้ด้านบริหารงานบุคคลได้วิเคราะห์ถึงการให้
ข้อมูลความถูกต้องของกระบวนการดาเนินการได้อย่างชัดเจน และช่องทางในการเข้าถึง
กระบวนการเป็นช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีหลายรูปแบบในการเข้าถึงข่าวสาร
ที่ได้กระจายออกไปให้ทราบ

ผลการดาเนินการตามตัวชี้วัด

ผลการดาเนินการตามเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดอยู่ในระดับ 5 คะแนน
คือ มีการดาเนินงานถ่ายทอดความรู้ หรือเผยแพร่ KM เพื่อสร้างการรับรู้แก่เจ้าหน้าที่
เกี่ยวกับนโยบาย หรือความรู้ด้านบริหารงานบุคคลแก่เจ้าหน้าที่กรมท่าอากาศยาน 5 เรื่อง
ได้แก่
1. เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้รับเงินเพิ่มพิเศษสาหรับพนักงานราชการ
ผู้ปฏิบัติงานในตาแหน่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยดับเพลิง กรมท่าอากาศยาน พ.ศ. 2562
2. เรื่อง กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่ อนไขการได้รับเงินเพิ่มพิเศษสาหรับลูกจ้า งประจ า
ผู้ปฏิบัติงานในตาแหน่งพนักงานกู้ภัย และพนักงานดับเพลิง กรมท่าอากาศยาน พ.ศ. 2562
3. เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ
ทางาน
4. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ
ในสังกัดกรมท่าอากาศยาน
5. เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชานาญการพิเศษ
โดยมีช่องทางในการติดตามข่าวสารได้ที่ เว็บไซต์กรมท่าอากาศยาน www.airports.go.th 
หน้าแรก  งานวินัยและจริยธรรม  หัวข้อเอกสารเผยแพร่ และหัวข้อกฎหมาย ระเบียบ
พรบ. ที่เกี่ยวข้อง และอีกหนึ่งช่องทางภายใน คือ หนังสือเวียนภายในหน่วยงาน

ปัญหา/อุปสรรค

จากผลการดาเนินงานที่ผ่านมาของโครงการนี้อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับการได้รับข้อมูล
ไม่ครบถ้วนทุกฝ่ายงาน ถึงแม้ว่าจะมีการเพิ่มช่องทางการติดตามประกาศได้อย่างทั่วถึง
แต่จะพบปัญหาว่าบางกลุ่มงานอาจจะไม่ทราบถึงประกาศ เพราะอาจจะไม่ได้เปิดอ่าน
หรือเข้าเว็บไซต์ จึงถือว่าเป็นปัญหาที่ทาให้บุคลากรภายในไม่ทราบกันทุกหน่วยงาน

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

ควรมีการกระจายข่าวสารประกาศข่าวกันภายในหน่วยงานทุกหน่วยงาน เพื่อให้ทราบกัน
ทุกฝ่ายหรือมีการทาแหล่งข้อมูลรับข่าวสารของแต่ละหน่วยงาน เพื่อที่จะได้ทราบโดย
ทั่วถึงกันทุกหน่วยงาน
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2.4.5 โครงการ “แบ่งปันรัก ปลูกผักปลอดภัย”

วัตถุประสงค์
ของมาตรการ/โครงการ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ปัญหาที่สะท้อนจากสังคมในปัจจุบัน พบว่าประชาชนวิตกกังวลในเรื่องการขาดแคลนและ
ความสะอาดสุขอนามัยของอาหาร รวมทั้ง หาซื้อยากและมีแนวโน้มราคาที่สูงขึ้น เพื่อเป็น
การส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่กรมท่าอากาศยาน (ส่วนกลาง) มีอาหารพืชผักสวนครัวที่ปลอดภัย
และเพียงพอต่อการบริโภคในครัวเรือน ลดค่าใช้จ่าย เพิ่มรายได้ และแบ่งปันแก่เพื่อนร่วมงาน
ซึ่งสอดคล้องตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จึงสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่กรมท่าอากาศยาน
(ส่วนกลาง) ปลูกผักสวนครัวในที่พักอาศัยของตนเอง

ผลการวิเคราะห์การดาเนินงาน
ตามมาตรการ/โครงการ

สานักงานเลขานุการกรม (กลุ่มพัฒนาบุคคลและสวัสดิการ) ดาเนินการค้นหาชนิดของ
เมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวที่มีลักษณะเติบโตเร็ว เหมาะสมแก่การบริโภค สามารถปลูกในที่พัก
อาศัยและกาหนดงบประมาณที่ใช้ในการดาเนินการ พร้อมเสนอขอความเห็นชอบการจัด
โครงการ ซึ่งได้ดาเนินการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวให้แก่เจ้าหน้าที่กรมท่าอากาศยาน
(ส่วนกลาง) จานวน 300 ซอง และแจกพันธุ์กล้าผักสวนครัว 200 ต้น

ผลการดาเนินการตามตัวชี้วัด

ผลการดาเนินการตามเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดอยู่ในระดับ 5 คะแนน
คือ มีการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ผักสวนครัวภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปัญหา/อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

ไม่มี
ควรมีการประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทาแผนการ
ดาเนินงานครั้งต่อไป

2.4.6 ทองเอกหมอยาท่าโฉลง
วัตถุประสงค์
ของมาตรการ/โครงการ

เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างภูมิคุ้มกันของเจ้าหน้าที่กรมท่าอากาศยานให้แข็งแรง
ด้ ว ยการรั บ ประทานน้ าขิ ง และยาเม็ ด ฟ้ า ทะลายโจรที่ มี ส ารกระตุ้ น ภู มิ คุ้ ม กั น และมี
ศักยภาพในการป้องกันการติดเชื้อไวรัสที่จะเป็นเกราะป้องกันตนเองซึ่งลดโอกาสติดเชื้อ
ไวรัสได้ หรือหากติดเชื้อก็อาจช่วยลดความเสี่ยงที่จะมีอาการรุนแรงได้

ผลการวิเคราะห์การดาเนินงาน
ตามมาตรการ/โครงการ

โครงการทองเอกหมอยาท่าโฉลง ได้รั บผลตอบรับที่ดีจากผู้เข้าร่วมโครงการ และเป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่รู้สึกว่ามีภูมิคุ้มกันที่ดี แข็งแรง และ
ไม่ป่วยง่าย นอกจากนี้ ยังมีผู้เข้าร่วมโครงการซื้อขิงผงสาเร็จรูปและยาเม็ดฟ้าทะลายโจร
เพื่อนากลับไปรับประทานเป็นจานวนมาก

ผลการดาเนินการตามตัวชี้วัด

ผลการดาเนินการตามเกณฑ์การให้คะแนนของตัวชี้วัดอยู่ในระดับ 5 คะแนน
คือ มีผลประเมินความพึงพอใจในการดาเนินโครงการได้ร้อยละ 86.70

ปัญหา/อุปสรรค

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

ไม่มีงบประมาณในการจัดซื้อขิงผงสาเร็จรูปและยาเม็ดฟ้าทะลายโจรให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้ การจัดทาโครงการดังกล่าวใช้งบประมาณส่วนตัว
ของหัวหน้ากลุ่มควบคุมมาตรฐานทรัพยากร
การจัดทาโครงการครั้งต่อไปอาจเพิ่มเติมสมุนไพรไทยชนิดอื่น ๆ เช่น ขมิ้นชัน ตะไคร้หอม
เป็นต้น
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3. ความสอดคล้ อ งเชื่ อ มโยงนโยบายการกากั บ ดู แ ลองค์ ก ารที่ดีกั บ วิสั ย ทัศ น์ พัน ธกิจ ค่า นิย ม และ
หลักธรรมมาภิบาลในการบริ หารกิจการบ้า นเมื อ งที่ดี
การกาหนดมาตรการ/โครงการทั้งหมด 17 มาตรการ/โครงการ ตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
ทั้ง 4 ด้าน นั้น กรมท่าอากาศยานได้กาหนดขั้นตอนตามกรอบความคิดที่เชื่อมโยงกัน ดังนี้

วิสัยทัศน์
พันธกิจ

นโยบายการ
กากับดูแล
องค์การที่ดี
หลักธรรมาภิบาล

ค่านิยมองค์การ

ดังนั้น จะเห็นได้ว่ามาตรการ/โครงการที่กาหนดในนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี เป็นไปตามวิสัยทัศน์
พันธกิจ ค่านิยม และเมื่อพิจารณาถึงหลักธรรมาภิบาล 10 ประการแล้ว พบว่ามีความสอดคล้องกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม
หลักการกระจายอานาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักมุ่งเน้นฉันทามติ ตามแผนภาพ ดังนี้
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แผนภาพแสดงความสอดคล้องเชื่อมโยง
วิสัยทัศน์

ค่านิยม

หลักธรรมาภิบาล

นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี

ท่าอากาศยานมาตรฐาน
สากล ส่ ง เสริ ม โครงข่ า ย
คมนาคมของประเทศ

i - Intelligence
การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ

พันธกิจ

O - Operation
ปฏิ บั ติ การได้ มาตรฐาน
สากล

1. หลักประสิทธิผล
2. หลักประสิทธิภาพ
3. หลักการตอบสนอง
4. หลักภาระรับผิดชอบ
5. หลักความโปร่งใส
6. หลักการมีส่วนร่วม
7. หลั กการกระจาย
อานาจ
8. หลักนิติธรรม
9. หลักความเสมอภาค
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ

1. ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.1 การประมวลผลข้อมูลอุบัติเหตุอุบัติการณ์จากสัตว์ภายใน
เขตการบินของท่าอากาศยาน
1.2 แนวทางปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สาหรับ การเริ่มเปิ ด
ให้บริการของท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน
1.3 งานจ้ า งที่ ป รึ ก ษาติ ด ตามตรวจสอบผลการปฏิ บั ติ ต าม
มาตรการที่กาหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ท่าอากาศยานพิษณุโลก น่านนคร แพร่ แม่ฮ่องสอน ลาปาง แม่สอด
ปาย และเพชรบู ร ณ์ (ภาคเหนื อ ) แขวงทุ่ ง มหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 1 รายการ
1.4 งานจ้ า งที่ ป รึ ก ษาติ ด ตามตรวจสอบผลการปฏิ บั ติ ต าม
มาตรการที่กาหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ท่ า อากาศยานอุ ด รธานี ขอนแก่ น อุ บ ลราชธานี นครพนม เลย
ร้อ ยเอ็ ด บุ รีรัมย์ และนครราชสีมา (ภาคตะวันออก เฉี ย งเหนือ )
แขวง ทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 1 รายการ
1.5 ทาความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม

1. พัฒนาท่า อากาศยาน
ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และ
สามารถรองรับการเติบโต
ด้านคมนาคมทางอากาศ
2. ดาเนินงานท่าอากาศยาน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
3. บริห ารจั ดการองค์ก ร
อย่างมีประสิทธิภาพ

D - Development
การพัฒนาขีดความสามารถ
ท่ าอากาศยาน บุ คลากร
ระบบ และการบริ ห าร
จัดการองค์กร

A - Accountability
ความรับผิดชอบในงาน

วัฒนธรรมองค์กร
• ร่วมคิด
• ร่วมทา
• ร่วมนาองค์กร

2. ด้านผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.1 โครงการจ้ า งพั ฒ นาการเชื่ อ มโยงฐานข้ อ มู ล ประชาชน
ของส่วนราชการ (population Information Linkage Center)
กรมท่าอากาศยาน ระยะที่ 2
2.2 การจัดการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ
2.3 การดาเนินงานตามแนวทางปฏิบัติการเฝ้าระวังและป้องกัน
การแพร่ ร ะบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา 2019 (COVID-19)
กรณีตรวจพบผู้โดยสารที่มีอาการเข้าข่ายติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) ณ ท่าอากาศยาน
3. ด้านองค์การ
3.1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้
3.2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
3.3 โครงการจัดทาแนวทางการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อช่วยปฏิบัติงานในภาวะวิกฤต
4. ด้านผู้ปฏิบัติงาน
4.1 โครงการจิตอาสา “กรมท่าอากาศยานสร้างรอยยิ้ม ปันความสุข”
4.2 โครงการการจัดทาประกันกรมธรรม์ส่วนบุคคลคุ้มครอง
กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
4.3 การจั ด ท าแผนการพั ฒ นาบุ ค ลากรประจ าต าแหน่ ง ของ
หน่วยงานในสังกัดกรมท่าอากาศยาน
4.4 การถ่ายทอดนโยบายองค์กรหรือความรู้ด้านบริหารงานบุคคล
4.5 โครงการ “แบ่งปันรัก ปลูกผักปลอดภัย”
4.6 โครงการ “ทองเอกหมอยาท่าโฉลง”
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4. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการส่งเสริมนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
กรมท่าอากาศยานได้ดาเนินการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โดยส่งเสริมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ข้อ ซึ่งจากการวิเคราะห์ผลการ
ดาเนินการตามข้อ 2 ข้างต้น กรมท่าอากาศยานได้กาหนดมาตรการ/โครงการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ในหลายประการ เช่น ปฏิบัติตามหลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ
หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอานาจ หลักนิติธรรม และหลักความเสมอภาค ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นว่ากรมท่าอากาศยานได้มีการส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติราชการทาหน้าที่โดยคานึงถึงกฎหมาย กฎระเบียบ
ข้อบังคับ มีการดาเนินการในการเรียนรู้ มีระบบงานที่เอื้อต่อการทางาน แต่ อย่างไรก็ตามในหลักการมุ่งเน้น
ฉันทามตินี้ กรมท่าอากาศยานไม่สามารถดาเนินการได้ครบทุกองค์ประกอบของหลักการดังกล่าว ดังนั้น สิ่งที่
กรมท่าอากาศยานต้องให้ความสาคัญและปรับปรุงเพื่อส่งเสริมนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี คือ พยายาม
ให้การปฏิบัติราชการของกรมท่าอากาศยานสามารถดาเนินการได้ครบถ้วนทุกกระบวนการในการแสวงหา
ฉันทามติ หรือข้อตกลงร่วมกันระหว่ างกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบ
โดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นสาคัญ ดังนั้น กรมท่าอากาศยานจึงควรส่งเสริมให้มี
การทาข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการแสวงหาฉันทามติจากกลุ่ มผู้ ได้รับประโยชน์ และกลุ่ มผู้ เสี ย
ประโยชน์จากการดาเนินการกากับดูแล เพื่อให้มีการปฏิบัติงานตามข้อตกลง พร้อมทั้งให้มีการเผยแพร่การ
ดาเนินการในเรื่องดังกล่าวนี้ด้วย
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