รายงานผลการดาเนินการตามนโยบาย
การกากับดูแลองค์การที่ดี
ของกรมท่าอากาศยาน
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กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรมท่าอากาศยาน
พฤศจิกายน 2562

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. 2562 พร้อมทั้งได้นาเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบต่อไป

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
พฤศจิกายน 2562

สารบัญ
หน้า
1. การกาหนดมาตรการ/โครงการตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
ในนโยบาย 4 ด้าน รวมทั้งสิ้น 13 มาตรการ/โครงการ

1

2. ผลการดาเนินการตามมาตรการ/โครงการทั้ง 13 มาตรการ/โครงการ

2

3. ความสอดคล้องเชื่อมโยงนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีกับวิสัยทัศน์
พันธกิจ ค่านิยม และหลักธรรมาภิบาลในการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

21

4. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการส่งเสริมนโยบายการกากับ ดูแลองค์การที่ดี
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รายงานผลการดาเนินการตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
ของกรมท่าอากาศยาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ตามที่กรมท่าอากาศยานได้จัดทาและประกาศนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีเพื่อเป็น
มาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งเป็นค่านิยมสาหรับองค์กรและบุคลากรทุกคน ซึ่งยึดถือปฏิบัติควบคู่กับ
กฎข้อบังคับอื่น ๆ และได้มอบหมายให้คณะทางานด้านการกากับดูแลองค์การที่ดีของกรมท่าอากาศยาน
ตามคาสั่งที่ 8/2562 สั่ง ณ วันที่ 8 มกราคม 2562 เป็นผู้รับผิดชอบการกากับ ติดตามการดาเนินงาน
ให้เป็นไปตามนโยบายฯ ดังนั้น กลุ่มพัฒนาระบบบริหารในฐานะเลขานุการคณะทางานฯ จึงขอรายงานผล
การดาเนินการตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีของกรมท่าอากาศยาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
1. การกาหนดมาตรการ/โครงการตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดีในนโยบาย 4 ด้าน รวมทั้งสิ้น 13
มาตรการ/โครงการ
1.1 นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
กาหนดมาตรการ/โครงการรวมทั้งสิ้นจานวน 5 มาตรการ/โครงการ ประกอบด้วย
1.1.1 การกาหนดแนวทางในการปฏิบัติด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย
1.1.2 การแก้ไขข้อบกพร่องด้านความปลอดภัย
1.1.3 การแก้ไขข้อบกพร่องด้านการรักษาความปลอดภัย
1.1.4 ติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของท่าอากาศยาน แพร่ นครพนม เลย บุรีรัมย์ ตรัง
ระนอง ชุมพร และหัวหิน
1.1.5 ทาความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม
1.2 นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
กาหนดมาตรการ/โครงการรวมทั้งสิ้นจานวน 2 มาตรการ/โครงการ ประกอบด้วย
1.2.1 โครงการจ้างพัฒนาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลประชาชนของส่วนราชการ (population Information
Linkage) กรมท่าอากาศยาน ระยะที่ 1
1.2.2 การจัดการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ
1.3 นโยบายด้านองค์การ
กาหนดมาตรการ/โครงการรวมทั้งสิ้นจานวน 2 มาตรการ/โครงการ ประกอบด้วย
1.3.1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้
1.3.2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
1.4 นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน
กาหนดมาตรการ/โครงการรวมทั้งสิ้นจานวน 4 มาตรการ/โครงการ ประกอบด้วย
1.4.1 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานส่วนกลาง
1.4.2 โครงการอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับเจ้าหน้าที่
1.4.3 การจัดทาแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล (Individual Development Planning : IDP) ของ
ข้าราชการกรมท่าอากาศยาน (ส่วนกลาง)
1.4.4 การถ่ายทอดนโยบายองค์กรหรือความรู้ด้านบริหารงานบุคคล

-22. ผลการดาเนินงานของมาตรการ/โครงการทั้ง 13 มาตรการ/โครงการ
2.1 นโยบายด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
2.1.1 การกาหนดแนวทางในการปฏิบัติด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย
ลักษณะของมาตรการ/
โครงการ

ดาเนินการจัดทาคู่มือที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย
ของสนามบิน
1. คู่มือการสารวจด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย
มีคู่มือและแบบฟอร์มรายงานการสารวจด้านความปลอดภัยและการรักษา
ความปลอดภัย ที่ใช้เป็นแนวทางในการดาเนินการประเมินความต้อ งการ
ด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยสนามบิน เช่น ความต้องการ
ด้ า นบุ คลากร อุ ปกรณ์ ด้ านความปลอดภั ย อุ ปกรณ์ รั กษาความปลอดภั ย
มาตรการความปลอดภัย/มาตรการรักษาความปลอดภัยที่จะต้องปรั บปรุง
เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลง รวมถึงการระบุจุดอ่อนที่จะเป็นช่องทางให้เกิด
การกระทาอันแทรกแซงโดยมิชอบด้วยกฎหมาย ณ ท่าอากาศยาน และให้
คาแนะนาในการปรับปรุงแก้ไข

ผลการวิเคราะห์การดาเนินงาน
2. คู่มือการตรวจสอบด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย
ตามมาตรการ/โครงการ
เฉพาะด้าน (inspection)
มี คู่ มื อ และแบบฟอร์ ม รายงานการตรวจสอบด้ านความปลอดภั ยและ
การรักษาความปลอดภัย ด้านใดด้านหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งด้าน เพื่อบ่งชี้ว่า
ท่ า อากาศยานได้ ด าเนิ นการปฏิ บั ติ ตามมาตรการและกระบวนการด้ าน
ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพเพียงใด
3. คู่มือตรวจสอบทั้งระบบ (Audit)
มี คู่ มื อ และแบบฟอร์ ม รายงานการตรวจสอบด้ านความปลอดภั ยและ
การรักษาความปลอดภัยทั้งระบบ เพื่อบ่งชี้ว่าท่าอากาศยานได้ดาเนินการปฏิบัติ
ตามมาตรการและกระบวนการรักษาความปลอดภัยมีประสิทธิภาพเพียงใด

ผลการดาเนินการตามตัวชี้วัด

ผลการดาเนินการตามเกณฑ์การให้คะแนนอยู่ในระดับ 4 คะแนน โดยร้อยละ
ความสาเร็จของการจัดทาคู่มือการสารวจด้านความปลอดภัยและการรักษา
ความปลอดภัย, คู่มือการตรวจสอบด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย
เฉพาะด้าน (inspection) และคู่มือตรวจสอบทั้งระบบ (Audit) ทาได้ร้อยละ 80

ปัญหา/อุปสรรค

มีการแก้ไขแผนด้านความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือน
แห่งชาติหลายครั้ง ส่งผลให้ต้องปรับปรุงคู่มือฯ ให้สอดคล้องตามแผนข้างต้น
รวมถึงบุคลากรมีจานวนจากัดเมื่อเทียบกับภาระงาน

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

กาหนดรอบติดตามการปรับปรุงแผนอยู่เป็นประจาสม่าเสมอ

-32.1.2 การแก้ไขข้อบกพร่องด้านความปลอดภัย
ลักษณะของมาตรการ/โครงการ

ดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องด้านความปลอดภัยจากการตรวจสอบของ
สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ผลการวิเคราะห์การดาเนินงาน
ตามมาตรการ/โครงการ

เนื่องจากสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยไม่มีแผนการตรวจสอบ
ด้านความปลอดภัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ส่งผลให้ไม่สามารถ
ดาเนินการตามตัวชี้วัดที่กาหนดได้ ดังนั้น กรมท่าอากาศยานจึงจัด ให้ มี
การดาเนินการตรวจสอบภายในด้านความปลอดภัย ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 จานวน 6 สนามบิน เพื่อลดข้อบกพร่องด้านความปลอดภัย
ซึ่งสามารถดาเนินการตรวจสอบภายในด้า นความปลอดภัย ได้ ครบทั้ ง
6 สนามบินตามแผนที่กาหนด

ผลการดาเนินการตามตัวชี้วัด

ผลการด าเนิ น การตามเกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนอยู่ ใ นระดั บ 5 คะแนน
โดยลดข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องกับ การดาเนินงานสนามบินและเอกสาร
ได้ร้อยละ 80

ปัญหา/อุปสรรค

- เนื่องจากสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยไม่มีแผนการตรวจสอบ
ด้ านความปลอดภั ย ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 จึ งไม่ ส ามารถ
ดาเนินการตามตัวชี้วัดที่กาหนดได้
- เจ้าหน้าที่ยังขาดความเข้าใจในการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัย

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

- กรมท่าอากาศยาน จัดให้มีการดาเนินการตรวจสอบภายในด้านความปลอดภัย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จานวน 6 สนามบิน เพื่อลดข้อบกพร่อง
ด้านความปลอดภัย
- จัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัยให้กับเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

-42.1.3 การแก้ไขข้อบกพร่องด้านการรักษาความปลอดภัย
ลักษณะของมาตรการ/โครงการ

ดาเนินการแก้ไขข้อบกพร่องด้านการรักษาความปลอดภัย จากการตรวจสอบ
ของสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ผลการวิเคราะห์การดาเนินงาน
ตามมาตรการ/โครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ดาเนินการตรวจสอบมาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยเฉพาะด้าน
(Inspection) ของท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมท่าอากาศยาน
จานวน 16 ท่าอากาศยาน ซึ่งข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงาน
และเอกสารมีจานวนลดลง

ผลการดาเนินการตามตัวชี้วัด

ผลการด าเนิ น การตามเกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนอยู่ ใ นระดั บ 5 คะแนน
โดยลดข้อบกพร่องที่เกี่ยวข้องกับ การดาเนินงานสนามบินและเอกสาร
ได้ร้อยละ 80

ปัญหา/อุปสรรค

จานวนเจ้าหน้าที่ดาเนินงานด้านเอกสารไม่เพียงพอและขาดความเข้าใจ
ในการปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

- จัดสรรจานวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเติม
- ฝึ กอบรม/สั ม มนาด้ านการรัก ษาความปลอดภั ยให้ กับ เจ้ าหน้ า ที่ แ ละ
ผู้ปฏิบัติงาน

-52.1.4 ติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของท่าอากาศยาน แพร่ นครพนม เลย บุรีรัมย์
ตรัง ระนอง ชุมพร และหัวหิน
หลังจากคณะกรรมการผู้ชานาญการมีมติเห็นชอบรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมของโครงการแล้ว ต้องติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติ
ลักษณะของมาตรการ/โครงการ
ตามเงื่อนไขและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมที่กาหนดไว้ในรายงานโดยจ้างบริษัท
ที่ปรึกษาดาเนินการ
การวิเคราะห์ผลการดาเนินการโครงการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่าอากาศยาน
แพร่ นครพนม เลย บุรีรัมย์ ตรัง ระนอง ชุมพร และหัวหิน ดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์โครงการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของท่าอากาศยานแพร่
สรุปผลการตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- คุณภาพอากาศ : ผลการตรวจวัดคุณภาพของอากาศ จานวน 3 สถานี ทั้ง 2 ครั้ง
พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
- ระดับเสียง : ผลการตรวจวัดระดับเสียง จานวน 3 สถานี ทั้ง 2 ครั้ง พบว่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
- คุณภาพน้าผิวดิน : ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าผิวดิน จานวน 4 สถานี
ทั้ง 2 ครั้ง พบว่าคุณภาพน้าส่วนใหญ่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ยกเว้นค่าออกซิเจนละลายและบีโอดีที่มีค่า
ต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
- คุณภาพน้าทิ้ง : การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้ง จานวน 1 สถานี ทั้ง 2 ครั้ง
คุณภาพน้าทิ้งอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
- คุณภาพน้าใช้ : การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าใช้ จานวน 1 สถานี ทั้ง 2 ครั้ง
ผลการวิเคราะห์การดาเนินงาน
คุณภาพน้าใช้อยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
ตามมาตรการ/โครงการ
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ให้นามาตรการฯ ที่เสนอไว้ในรายงานโครงการปรับปรุงขยายท่าอากาศยาน
แพร่ ซึ่งได้รับความเห็นชอบแล้ว นาไปกาหนดเป็นเงื่อนไขสัญญาจ้างบริษัทผู้รับจ้าง
ออกแบบก่อสร้างและ/หรือบริษัทฯ
2. ให้ดาเนินการหรือว่าจ้างคณะทางานชุดที่ 3 (Third Part) ให้เป็นผู้ดาเนินการ
ติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการกากับการติดตามตรวจสอบและการปฏิบัติตามมาตรการ
ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดแพร่ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจั งหวัด ส่วนราชการในระดับ
ภูมิภาคและท้องถิ่น หรือองค์กรในท้องถิ่นรวมทั้งองค์กรเอกชน เป็นต้น
3. จัดเตรียมงบประมาณในการดาเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและการดาเนินงานของคณะกรรมการกากับ
4. บริเวณบ้านพักพนักงานของกรมท่าอากาศยานจะมีจุดระบายน้าทิ้งอยู่ 3 แห่ง
ทั้งนี้ โดยปกติน้าทิ้งจากครัวเรือนมักจะมีไขมันปะปนรวมทั้งขยะจากบริเวณดังกล่าว
ดังนั้น จึงควรกาหนดให้สร้างระบบดักขยะและบ่อดักไขมันก่อนที่น้าจะไหลลงสู่บ่อพัก

-65. การประชาสัมพันธ์ให้จัดทาเอกสารเพื่อการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการ
ต่าง ๆ ท่าอากาศยานแพร่ดาเนินการในกรณีที่ประชาชนหรือผู้สนใจต้องการทราบ
การดาเนินงานของท่าอากาศยานแพร่ รวมทั้งผลการตรวจวัดระดับเสียง ณ สถานี
ตรวจวัดต่าง ๆ
6. ปรับปรุงระบบระบายน้าตลอดแนวสองข้างทางวิ่งให้สามารถระบายน้า
ได้เร็วขึ้นไม่มีน้าท่วมขังในคูระบาย
2. ผลการวิเคราะห์โครงการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของท่าอากาศยาน
นครพนม
สรุปผลการตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ระดับเสียง : ผลการตรวจวัดระดับเสียง จานวน 2 สถานี ทั้ง 2 ครั้ง พบว่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
- คุณภาพน้าผิวดิน : ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าผิวดิน จานวน 2 สถานี
ทั้ง 2 ครั้ง พบว่าคุณภาพน้าส่วนใหญ่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ยกเว้นค่าออกซิเจนละลายและบีโอดีที่มีค่าต่ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน
- คุณภาพน้าทิ้ง : การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้ง จานวน 1 สถานี ทั้ง 2 ครั้ง
คุณภาพน้าทิ้งอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
ผลการวิเคราะห์การดาเนินงาน
- คุณภาพน้าใช้ : การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าใช้ จานวน 1 สถานี ทั้ง 2 ครั้ง
ตามมาตรการ/โครงการ
คุณภาพน้าใช้อยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. กาจัดวัชพืชบริเวณร่องน้าที่อยู่ระหว่างทางวิง่ กับทางขับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของการระบายน้าและกาจัดแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ชนิดต่าง ๆ
2. ขยะมูลฝอย
3. ติ ดตามตรวจสอบปั ญหาสุ ขภาพของประชาชนโดยรอบพื้ นที่ โครงการ
การตรวจสุขภาพประจาปีของพนักงาน บันทึ กการเกิดอุบัติเหตุและการเจ็บป่วย
พร้อมวิธีแก้ไข บันทึกการตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยและระบบป้องกัน
อัคคีภัยรายเดือน
3. ผลการวิเคราะห์โครงการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของท่าอากาศยานเลย
สรุปผลการตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- คุณภาพอากาศ : ผลการตรวจวัดคุณภาพของอากาศ จานวน 2 สถานี ทั้ง 2 ครั้ง
พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
- ระดับเสียง : ผลการตรวจวัดระดับเสียง จานวน 3 สถานี ทั้ง 2 ครั้ง พบว่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

-7- คุณภาพน้าผิวดิน : ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าผิวดิน จานวน 3 สถานี
ทั้ง 2 ครั้ง พบว่าคุณภาพน้าส่วนใหญ่เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2537) ยกเว้นค่าบีโอดีที่มีค่าต่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
- คุณภาพน้าทิ้ง : ไม่สามารถดาเนินการได้ เนื่องจากระบบบาบัดน้าเสียของ
อาคารที่พักผู้โดยสารอยู่ในระหว่างปรับปรุง
- คุณภาพน้าใช้ : การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าใช้ จานวน 1 สถานี ทั้ง 2 ครั้ง
คุณภาพน้าใช้อยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. งดการบินขึ้น - ลงในช่วงเวลากลางคืน (เวลา 22.00-06.00 น.)
2. ดาเนินการปรับปรุงระบบบาบัดน้าเสียของอาคารต้อนรับผู้โดยสารและ
บ้านพักเจ้าหน้าที่
3. จัดสร้างบ่อพักน้าเพื่อรองรับน้าหลังผ่านการบาบัดแต่ละจุด นาน้าไปใช้
ประโยชน์ในการรดน้าต้นไม้หรือสนามหญ้า
4. ในกรณีเวนคืนที่ดินควรดาเนินการชดเชยในราคาที่เหมาะสมเพื่อให้เกิด
ความเป็นธรรมต่อเจ้าของที่ดิน
5. จ่ายค่าชดเชยในการซื้อที่ดิน และการชดเชยทรัพย์สินให้เป็นไปตามข้อตกลง
ที่ทากับเจ้าของที่ดินแต่ละราย
6. ควบคุมดูแลให้คนงานก่อสร้างปฏิบัติตามมาตรการเกี่ยวกับน้าเสียและการ
ผลการวิเคราะห์การดาเนินงาน
กาจัดขยะอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรค
ตามมาตรการ/โครงการ
4. ผลการวิเคราะห์โครงการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของท่าอากาศยาน
บุรีรัมย์
สรุปผลการตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- คุณภาพอากาศ : ผลการตรวจวัดคุณภาพของอากาศ จานวน 2 สถานี ทั้ง 2 ครั้ง
พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
- ระดับเสียง : ผลการตรวจวัดระดับเสียง จานวน 2 สถานี ทั้ง 2 ครั้ง พบว่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
- คุณภาพน้าทิ้ง : การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้ง จานวน 1 สถานี ทั้ง 2 ครั้ง
คุณภาพน้าทิ้งอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
- คุณภาพน้าใช้ : การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าใช้ จานวน 1 สถานี ทั้ง 2 ครั้ง
คุณภาพน้าใช้อยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. จ่ายค่าชดเชยที่ดินให้กับราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าโคกโจด อาเภอสตึก
จังหวัดบุรีรัมย์
2. จั ดสรรงบประมาณสนั บสนุ นหน่วยงานปลู กสร้ างสวนป่ าเศรษฐกิ จให้ มา
จัดสร้างป่าธรรมชาติ

-83. ปรับเปลีย่ นบทบาทของศูนย์เพาะชากล้าไม้สวนป่าโคกโจด จากการเพาะกล้าไม้
4. ต้องจัดทาคลองระบายน้ารอบพื้นที่โครงการ และตั้งสถานีสูบน้าบริเวณด้าน
ทิศใต้ของพื้นที่โครงการ
5. ควรมีการก าหนดวิธี การขึ้ นลงของเครื่ องบิ นให้ เป็นมาตรฐานว่ าจะต้ อง
หลีกเลี่ยงการบินเหนือบริเวณที่มีผู้คนอาศัยอยู่มากเท่าที่จะทาได้
6. การจากัดจานวนเที่ยวบินต่อวันหรือต่อปี
7. การห้ามบินเป็นบางเวลา เช่น เวลากลางคืน
8. คลองระบายน้ารอบโครงการ และห้วยที่รับน้าต่อจากคลอง ได้แก่ ห้วยร่อนทอง
เมื่อมีการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเขตปลอดภัย
ในการเดินอากาศ
9. เมื่อมีการก่อสร้างท่าอากาศยานเสร็จเรียบร้อยแล้วควรมีการเผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ
5. ผลการวิเคราะห์โครงการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของท่าอากาศยานตรัง
สรุปผลการตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ระดับเสียง : ผลการตรวจวัดระดับเสียง จานวน 5 สถานี ทั้ง 2 ครั้ง พบว่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
- คุณภาพน้าทิ้ง : การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้ง จานวน 2 สถานี ทั้ง 2 ครั้ง
ผลการวิเคราะห์การดาเนินงาน คุณภาพน้าทิ้งอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
- คุณภาพน้าใช้ : การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าใช้ จานวน 1 สถานี ทั้ง 2 ครั้ง
ตามมาตรการ/โครงการ
คุณภาพน้าใช้อยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
- คุณภาพน้าผิวดิน : การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าผิวดิน จานวน 5 สถานี
ทั้ง 2 ครั้ง คุณภาพน้าผิวดินอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ดาเนินการจัดการไม่ให้มีวัชพืชในแหล่งน้าในบริเวณใกล้เคียงพื้นที่โครงการ
2. การดูแลรักษาระบบระบายน้า
3. จากัดเที่ยวบินในช่วงเวลากลางวันเป็นเครื่องบิน DASH-8 ไม่เกิน 4 เทีย่ วบิน
และเครื่องบิน Boeing-737 ไม่เกิน 4 เที่ยวบิน
6. ผลการวิเคราะห์โครงการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของท่าอากาศยานระนอง
สรุปผลการตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- คุณภาพอากาศ : ผลการตรวจวัดคุณภาพของอากาศ จานวน 3 สถานี ทั้ง 2 ครั้ง
พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
- ระดับเสียง : ผลการตรวจวัดระดับเสียง จานวน 3 สถานี ทั้ง 2 ครั้ง พบว่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
- คุณภาพน้าทิ้ง : การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้ง จานวน 2 สถานี ทั้ง 2 ครั้ง
คุณภาพน้าทิ้งอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้

-9- คุณภาพน้าใช้ : การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าใช้ จานวน 1 สถานี ทั้ง 2 ครั้ง
คุณภาพน้าใช้อยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
- คุณภาพน้าผิวดิน : การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าผิวดิน จานวน 3 สถานี
ทั้ง 2 ครั้ง คุณภาพน้าผิวดินอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. ป่าไม้จังหวัดควบคุมดูแลมิให้ราษฎรบุกรุกเข้าไปใช้ประโยชน์บริ เวณพื้นที่
ป่าสงวนแห่งชาติและป่าชายเลน
2. จัดให้มีระบบการกาจัดขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง ฝังกลบ/หรือเผา โดยต้องทาการ
กาจัดทุกวัน
7. ผลการวิเคราะห์โครงการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของท่าอากาศยานชุมพร
สรุปผลการตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- คุณภาพอากาศ : ผลการตรวจวัดคุณภาพของอากาศ จานวน 2 สถานี ทั้ง 2 ครั้ง
พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
- ระดับเสียง : ผลการตรวจวัดระดับเสียง จานวน 4 สถานี ทั้ง 2 ครั้ง พบว่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
- คุณภาพน้าผิวดิน : การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าผิวดิน จานวน 4 สถานี
ผลการวิเคราะห์การดาเนินงาน ทั้ง 2 ครั้ง คุณภาพน้าผิวดินอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
- คุณภาพน้าทะเล : การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทะเล จานวน 2 สถานี
ตามมาตรการ/โครงการ
ทั้ง 2 ครั้ง คุณภาพน้าทะเลอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
- คุณภาพน้าใต้ดิน : การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าใต้ดิน จานวน 3 สถานี
ทั้ง 2 ครั้ง คุณภาพน้าใต้ดินอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
- คุณภาพน้าใช้ : การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าใช้ จานวน 1 สถานี ทั้ง 2 ครั้ง
คุณภาพน้าใช้อยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
- คุณภาพน้าทิ้ง : การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าทิ้ง จานวน 2 สถานี ทั้ง 2 ครั้ง
คุณภาพน้าทิ้งอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. สายการบินพาณิชย์ที่เข้ามาใช้บริการท่าอากาศยานชุมพร มีจานวน 3
เที่ยวบิน/วัน สายการบินนกแอร์ จานวน 2 เที่ยวบิน/วัน ทาการบินเวลา 7.30,
8.00, 17.40 และ 18.10 น. ใช้แบบอากาศยาน DASH-Q400 และสายการบิน
ไทยแอร์เอเชีย ทาการบินเวลา 12.50 และ 13.35 น. ใช้แบบอากาศยาน A320
2. บ้านพักของเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งบ่อเกรอะบ่อซึม เพื่อบาบัดน้าเสียของบริเวณ
บ้านพักเจ้าหน้าที่โดยไม่มีการเติมคลอรีน C7
3. ปัจจุบันท่าอากาศยานชุมพรไม่ได้ใช้เตาเผาขยะ โดยขยะภายในท่าอากาศยาน
มีถังรองรับขยะมูลฝอยแล้วนาไปพักยังโรงพักขยะบริเวณข้างท่าอากาศยาน อีกทั้ง
ได้ประสานงานไปยังเทศบาลตาบลชุมโคเข้ามาจัดเก็บขยะที่เกิดขึ้นภายในท่าอากาศยาน

- 10 4. ท่าอากาศยานชุมพรไม่ได้จัดตั้งสัญญาณไฟจราจรบริเวณทางเข้า -ออก
แต่มีป้ายจราจรบอกเส้นทางเข้า -ออกท่าอากาศยาน พร้อมกับเจ้าหน้าที่ดูแล
รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
8. ผลการวิเคราะห์โครงการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของท่าอากาศยานหัวหิน
สรุปผลการตรวจวัดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- คุณภาพอากาศ : ผลการตรวจวัดคุณภาพของอากาศ จานวน 3 สถานีทั้ง 2 ครั้ง
พบว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
- ระดับเสียง : ผลการตรวจวัดระดับเสียง จานวน 3 สถานี ทั้ง 2 ครั้ง พบว่า
อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน
- คุณภาพน้าผิวดิน : การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าผิวดิน จานวน 2 สถานี
ทั้ง 2 ครั้ง คุณภาพน้าผิวดินอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
- คุณภาพน้าใต้ดิน : การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าใต้ดิน จานวน 1 สถานี
ผลการวิเคราะห์การดาเนินงาน ทั้ง 2 ครั้ง คุณภาพน้าใต้ดินอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
- คุณภาพน้าใช้ : การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าใช้ จานวน 1 สถานี ทั้ง 2 ครั้ง
ตามมาตรการ/โครงการ
คุณภาพน้าใช้อยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
- คุณภาพน้าทิ้ง : การตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้าใช้ จานวน 1 สถานี ทั้ง 2 ครั้ง
คุณภาพน้าทิ้งอยู่ในเกณฑ์ตามมาตรฐานที่กาหนดไว้
สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
1. มีรางระบายน้าช่วงห้วยน้อยถึงถนนเพชรเกษมเป็นรางเปิดขนาด 5.4X1.8 ม.
ลึก 1.8 ม. และจากการสารวจพบว่าบริเวณพื้นที่ดังกล่ าวปกคลุมด้วยวัช พืช
อย่างหนาแน่น
2. บริเวณช่องลอดถนนเพชรเกษมมีระบบระบายน้าลั กษณะเป็นท่ อ ลอด
สี่เหลี่ยมเรียงกัน และจากการส ารวจพบว่ามีน้าแห้ งขอดและมีวัช พืช ปกคลุ ม
อย่างหนาแน่น แต่สามารถมองเห็นท่อลอดได้
3. กรณีสิ่งปลูกสร้างอาคารที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของท่าอากาศยาน
ในทางปฏิบัติท่าอากาศยานสามารถปฏิบัติได้
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ผลการดาเนินการตามตัวชี้วัด

ผลการดาเนินการตามเกณฑ์การให้คะแนนอยู่ในระดับ 5 คะแนน โดยทีป่ รึกษา
จัดทารายงานการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมท่าอากาศยานแพร่
นครพนม เลย บุรีรัมย์ ตรัง ระนอง ชุมพร และหัวหิน ฉบับสมบูรณ์แล้วเสร็จ
1. โครงการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของท่าอากาศยานแพร่
ส าหรั บ การด าเนิ นการหรื อว่ าจ้ างคณะท างานชุ ดที่ 3 (Third Part) ให้ เป็ น
ผู้ดาเนินการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่ งแวดล้ อม และปฏิบัติตามมาตรการ
ด้านสิ่ งแวดล้ อมฯ กรมท่าอากาศยานยิน ดีป ฏิบั ติต ามเงื่ อ นไข แต่ติดขั ด ด้ า น
งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ ดังนั้น ที่ผ่านมาจึงไม่สามารถดาเนินการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นประจาทุกปี
2. โครงการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของท่าอากาศยานนครพนม
ไม่มี
3. โครงการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของท่าอากาศยานเลย
การงดการบินขึ้น - ลงในช่วงเวลากลางคืน (เวลา 22.00-06.00 น.) ไม่สามารถ
กาหนดช่วงเวลาที่จะมาถึงท่าอากาศยานของเครื่องบินเช่าเหมาลาได้ แต่อย่างไรก็ตาม
จานวนเที่ยวบินดังกล่าวมีค่อนข้างน้อย

ปัญหา/อุปสรรค

4. โครงการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของท่าอากาศยานบุรีรัมย์
พบปัญหาการกัดเซาะพังทลายของพื้นที่ด้านข้างรางระบายน้าด้านข้างทางขับ
และรางระบายน้ารอบแนวเขตท่าอากาศยาน เนื่องจากเป็นรางดินที่มีความลาดชัน
จึ ง มี ก ารพั ง ทลายของพื้ น ที่ ด้ า นข้ า งค่ อ นข้ า งสู ง บางบริ เ วณมี ส ภาพตื้ น เขิ น
แต่อย่างไรก็ตามยังสามารถระบายน้าออกจากพื้นที่ได้ โดยไม่มีปัญหาการท่วมขัง
ของน้าในเขตพื้นที่ท่าอากาศยาน
5. โครงการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของท่าอากาศยานตรัง
ไม่มี
6. โครงการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของท่าอากาศยานระนอง
ไม่มี
7. โครงการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของท่าอากาศยานชุมพร
ไม่มี
8. โครงการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของท่าอากาศยานหัวหิน
ไม่มี

- 12 1. โครงการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของท่าอากาศยานแพร่
- ในปัจจุบันท่าอากาศยานแพร่ยังไม่ได้ขยายทางวิ่ง มีแต่การเตรียมพื้นที่ไว้
- บริเวณบ้านพักพนักงานของกรมท่าอากาศยาน ให้ดาเนินการติดตั้งตะแกรง
ดักขยะแบบรางไว้บริเวณด้านหน้าบ่อดักไขมัน
- จัดทาเอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการต่าง ๆ ที่ท่าอากาศยานดาเนินการ
รวมทั้งแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียง ณ สถานีตรวจวัดต่าง ๆ
- ให้มีการขุดลอกเพื่อดูรางระบายน้าอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
2. โครงการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของท่าอากาศยานนครพนม
- ให้ตรวจสอบร่องระบายน้า หากพบว่ามีวัชพืชขึ้นภายในร่องน้าจานวนมาก
ให้ดาเนินการขุดลอกร่องระบายน้าข้างทางวิ่งและทางขับ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
- ควรมีการจดบันทึกสถิติปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวัน เพื่อใช้ในการประเมิน
ความสามารถของแหล่งรองรับขยะ
- ให้ท่าอากาศยานนครพนมประสานงานกับหน่วยงานสาธารณสุขโดยรอบพื้นที่
เพื่อติดตามปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชน

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

3. โครงการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของท่าอากาศยานเลย
- ควรขอปรับปรุงมาตรการจาก "งด" เป็น"หลีกเลี่ยง" การบินในช่วงเวลา
กลางคืนโดยเฉพาะช่วงเวลา 22.00-07.00 น. ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน เช่น ภารกิจ
ด้านการทหารอากาศยานรับส่งผู้ป่วยไม่สามารถกาหนดช่วงเวลาที่แน่นอนได้
- ควรมีการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบาบัดน้าเสียแต่ละจุดอย่างสม่าเสมอ
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
- ควรจัดสร้างบ่อพักน้า/บ่อบาบัดหลังฝนตกแต่ละจุดเพื่อรองรับน้าและนาไปใช้
ประโยชน์ในการรดน้าต้นไม้หรือสนามหญ้า
- ควรขอยกเลิกมาตรการ (กรณีเวนคืนที่ดินควรดาเนินการชดเชยในราคา
ที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมต่อเจ้าของที่ดิน /จ่ายค่าชดเชยในการซื้อ
ที่ดินและการชดเชยทรัพย์สินให้เป็นไปตามข้อตกลงที่ทากับเจ้าของที่ดินแต่ละราย)
เนื่องจากการก่อสร้างท่าอากาศยานได้ดาเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
4. โครงการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของท่าอากาศยานบุรีรัมย์
- ควรขอยกเลิกมาตรการจ่ายค่าชดเชยที่ดินให้กับราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
ป่าโคกโจด อาเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องจากท่าอากาศยานได้จ่ายค่าชดเชย
ที่ดินให้กับราษฎรก่อนก่อสร้ างท่า อากาศยานแล้ว แต่ปัจจุบันพบว่ามีราษฎร
บางส่วนยังอาศัยอยู่ในพื้นที่ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ดังนั้น หากไม่มีความ
ประสงค์จะใช้พื้นที่ในส่วนดังกล่าวอาจพิจารณาตัดพื้นที่ออกจากเขตท่าอากาศยาน
- การจั ดสรรงบประมาณเพื่ อการปลู กสร้ างสวนป่ าเศรษฐกิ จและการจั ดหา
เครื่องมือเครื่องใช้สาหรับการป้องกันการบุกรุกป่ า เป็นงานในความรับผิดชอบ
ขององค์การอุตสาหกรรมป่า ไม้ (อ.อ.ป) ท่ าอากาศยานบุรีรัมย์จึง ดาเนิ นการ
เฉพาะงานด้านการช่วยเหลือและสนับสนุนการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่
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ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

- มาตรการปรับเปลี่ยนบทบาทของศูนย์เพาะชากล้าไม้สวนป่าโคกโจดจากการ
เพาะกล้ าไม้ไม่ส ามารถดาเนินการได้ จึงควรมีการขอยกเลิกมาตรการเพื่อให้
สอดคล้องกับบทบาทหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ควรปรับปรุงพื้นที่ทางด้านทิศใต้ของพื้นที่โครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ระบายน้า โดยการจัดทาท่อลอดตัดผ่านถนนเพื่อให้น้าไหลลงสู่บ่อน้าสาธารณะ
ได้ดียิ่งขึ้น
- การขยายตัวของชุมชนเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะบริเวณแนวบินขึ้นลงของอากาศยาน
อาจเกิดปัญหาผลกระทบด้านเสียงรบกวนตามมา จึงควรมีการควบคุมการขยาย
พื้นที่ชุมชนบริเวณแนวเขตร่อนของอากาศยาน
- นาผลการศึกษาไปใช้ในการกาหนดจานวนเที่ยวบิน และควรมีการทบทวน
หรือทาการประเมินด้านเสียงใหม่อย่างน้อยทุก 2 ปี
- ควรปรับปรุงมาตรการจาก "การห้ามบิน" เป็น "การหลีกเลี่ยง" การบินในเวลา
กลางคืนโดยเฉพาะในช่วงเวลา 22.00 - 07.00 น. ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน เช่น ภารกิจ
ด้านการทหารอากาศยานรับส่งผู้ป่วยไม่สามารถกาหนดช่วงเวลาที่แน่นอนได้
และกาหนดเฉพาะการบินเชิงพาณิชย์
- เสนอให้มีการขุดลอกรางระบายน้ารอบแนวเขตท่า อากาศยานและแก้ไข
ปัญหาเรื่องการพังทลายของพื้นที่ด้านข้างรางระบายน้า เช่น การปลูกหญ้าแฝก
เป็นต้น
- ควรจัดทาแผ่นพับประชาสัมพันธ์และคู่มือให้ประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ
ทราบถึงข้อกาหนดเขตความปลอดภัยในการเดินอากาศ
5. โครงการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของท่าอากาศยานตรัง
- ควรกาจัดวัชพืชน้าที่ขึ้นในรางระบายน้าอย่างน้อยปีล ะ 1 ครั้ง ก่อนเข้า
ฤดูน้าหลาก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้า
- พบว่ารางระบายน้ าบางส่ ว นมีต ะกอนดิ นสะสมและมีวัช พื ช ขึ้น ปกคลุ ม
รางระบายน้า
- นาเสนอรายงานเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการให้ประเมินผลกระทบ
ด้านเสียงที่เกิดจากอากาศยานโดยใช้แบบจาลองทางคณิตศาสตร์
6. โครงการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของท่าอากาศยานระนอง
- เสนอควรมีก ารยกเลิ กมาตรการควบคุ มดู แลมิ ให้ ราษฎรบุกรุ กเข้ า ไปใช้
ประโยชน์บริเวณพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและป่าชายเลน เนื่องจากเป็นหน้าที่ของ
กรมป่าไม้และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
- เสนอให้มีการปรับปรุ งมาตรการระบบการจัดการขยะมูลฝอยให้เหมาะสม
ต่อการปฏิบัติ เนื่องจากปัจจุบันทางท่าอากาศยานไม่มีการจัดการระบบขยะมูลฝอย
แบบฝังกลบ/เผาขยะ แต่มีการประสานงานให้เทศบาลตาบลราชกรู ดมารับไป
กาจัด ซึ่งจะเข้ามาทาการเก็บขยะมูลฝอยจานวน 1 เที่ยวต่อวัน โดยขยะมูลฝอย
ที่เกิดจากบริเวณอาคารที่พักผู้โดยสารให้นาไปรวบรวมยังโรงพักขยะ ส่วนขยะมูล
ฝอยที่เกิดจากบ้านพักเจ้าหน้าทีใ่ ห้เก็บรวบรวมยังบริเวณบ้านพักเจ้าหน้าที่
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ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

7. โครงการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของท่าอากาศยานชุมพร
- ควรปรับปรุงมาตรการจาก "งดการบิน" เป็น "การหลีกเลี่ยง" การบินในช่วงเวลา
กลางคืนโดยเฉพาะในช่วงเวลา 22.00 - 07.00 น. ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน เช่น ภารกิจ
ด้านการทหารอากาศยานรับส่งผู้ป่วยไม่สามารถกาหนดช่วงเวลาที่แน่นอนได้
และกาหนดเฉพาะการบินเชิงพาณิชย์
- สาหรับบ้านพักของเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งบ่อเกรอะบ่อซึม เพื่อบาบัดน้าเสี ย
โดยไม่มีการเติมคลอรีน C7 เนื่องจากเป็นระบบบ่อเกราะบ่อซึมจึงไม่ได้มีการเติม
คลอรีนลงไปในระบบ
- หากในกรณีที่กรมท่าอากาศยานมีโครงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของ
โครงการหรือมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้ ดาเนิน การ
ปรับปรุงมาตรการด้านการจัดการขยะให้มีความเหมาะสมต่อไป เนื่องจากไม่มี
การเผาขยะในพื้นที่
- เสนอมาตรการให้ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร/ไฟกระพริบบริเวณทางเข้า -ออก
เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการท่าอากาศยานและพื้นที่บริเวณใกล้เคียง
8. โครงการติดตามผลกระทบสิ่งแวดล้อมของท่าอากาศยานหัวหิน
- รางระบายน้าช่วงห้วยน้อยถึงถนนเพชรเกษม และบริเวณช่องลอดถนน
เพชรเกษมมีวัชพืชปกคลุมอย่างหนาแน่น จึง ควรมีการกาจัดวัชพืชตลอดแนว
รางระบายน้า อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง และจัดให้ทาการขุดลอกรางระบายน้า
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อป้องกันน้าท่วมและให้การไหลของน้าเป็นไปอย่าง
สม่าเสมอ
- กรณีสิ่ งปลู กสร้างอาคารที่อยู่ในเขตความรับผิ ดชอบของท่าอากาศยาน
การอนุญาตสิ่งปลูกสร้างอาคารเป็นอานาจของหน่วยงานท้องถิ่น เสนอแนะให้
ท่าอากาศยานทาการสารวจสิ่งปลูกสร้างอาคารในเขตทีไ่ ด้รับผลกระทบด้านเสียง
จากท่าอากาศยาน เพื่อทาเป็นฐานข้อมูลสิ่งปลูกสร้างอาคารบริเวณท่าอากาศยาน
ปีละ 1 ครั้ง

- 15 2.1.5 ทาความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม
ดาเนินกิจกรรมการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย โดยการสื่อสารให้บุคลากรรับรู้
ลักษณะของมาตรการ/โครงการ และเข้าใจ เพื่อให้ บุคลากรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดและคัดแยก
ขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
การดาเนินงานตามมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน ได้ดาเนินการ
โดยการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และมีการสื่อสารประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน
ผลการวิเคราะห์การดาเนินงาน
เช่น การใช้ปิ่นโตแทนกล่ องโฟมบรรจุ อาหาร การใช้ถุงผ้ าแทนถุงพลาสติ ก
ตามมาตรการ/โครงการ
การใช้แก้ว น้าส่ ว นตัว แทนแก้ว พลาสติ ก เป็ นต้น ซึ่งได้รับความร่ว มมื อ จาก
บุคลากรในหน่วยงานของกรมท่าอากาศยานเป็นอย่างดีส่งผลให้สามารถลด
ปริมาณขยะมูลฝอยได้ร้อยละ 85.4561
ผลการดาเนินการตามตัวชี้วัด

ผลการดาเนินการตามเกณฑ์การให้คะแนนอยู่ในระดับ 5 คะแนน โดยปริมาณ
ขยะมูลฝอยที่ลดลงร้อยละ 5

ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

- 16 2.2 นโยบายด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.2.1 โครงการจ้ างพั ฒนาการเชื่ อมโยงฐานข้ อมู ลประชาชนของส่ วนราชการ (population
Information Linkage) กรมท่าอากาศยาน ระยะที่ 1
น าระบบสารสนเทศมาใช้ง านเพื่ อ เชื่ อ มโยงข้ อ มู ล กั บ ระบบ Linkage Center
ซึ่งเป็นศูนย์กลางที่เก็บข้อมูลหน่วยงานของรัฐ ที่ทางราชการออกให้ มีเป้าหมาย
ลักษณะของมาตรการ/โครงการ
เพื่องดเรียกเอกสารที่จาเป็นต้องใช้ประกอบการพิจารณากระบวนงานให้บริการ
ประชาชนของกรมท่าอากาศยาน
ดาเนินการตามแผนการดาเนินโครงการ 100% โดยได้ผ่านการตรวจรับด้วย
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2562 ซึ่งระบบรองรับการงดเรียก
สาเนาทะเบียนราษฎร สาเนาบัตรประชาชน สาเนาการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล
(ต้องใช้สิทธิประชาชน และ Smart Card ของประชาชนที่มาใช้บริการ) โดยเรียก
ผลการวิเคราะห์การดาเนินงาน
ข้ อ มู ล ส าเนาเอกสารดั งกล่ าวจากระบบบู รณาการฐานข้ อ มู ล ประชาชนและ
ตามมาตรการ/โครงการ
การบริ การภาครัฐ (Linkage Center) ของกรมการปกครองโดยตรง ซึ่งเป็นการ
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารดังกล่าวอีกด้วยเนื่ องจากเป็นการเรียกข้ อมูล
จากหน่วยงานเจ้าของข้อมูลโดยตรง และระบบสามารถให้บริการ ณ ส่วนกลางและ
ท่าอากาศยานในสังกัดกรม
ผลการดาเนินการตามตัวชี้วัด
ปัญหา/อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

ผลการดาเนินการตามเกณฑ์การให้คะแนนอยู่ในระดับ 5 คะแนน โดยระบบ
สามารถเชื่อมโยงข้อมูลเอกสารจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูลได้
มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เดิม
จัดให้มีการอบรมการใช้งานอย่างต่อเนื่องและติดตามการดาเนินงานอย่างใกล้ชิด

2.2.2 การจัดการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ
ลักษณะของมาตรการ/โครงการ

การจัดการข้อร้องเรียนและแก้ไขความเดือดร้อนของผู้รับบริการที่กรมท่าอากาศยาน
ได้รับทุกช่องทางและสามารถดาเนินการจนได้รับการตอบสนอง

ผลการวิเคราะห์การดาเนินงาน เรื่องร้องเรียนของปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 - กันยายน
ตามมาตรการ/โครงการ
2562 มีจานวน 113 เรื่อง ได้รับการตอบสนอง 113 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100
ผลการดาเนินการตามตัวชี้วัด

ผลการดาเนินการตามเกณฑ์การให้คะแนนอยู่ในระดับ 5 คะแนน

ปัญหา/อุปสรรค

ไม่มี

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

- 17 1.3 นโยบายด้านองค์การ
1.3.1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้
ดาเนินการเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่กฎหมายกาหนด
โดยกรมท่าอากาศยานต้องดาเนินการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของ
ลักษณะของมาตรการ/โครงการ ราชการ พ.ศ. 2540 โดยการกาหนดมาตรการให้ทุกหน่วยงานให้ บริการข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ แก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว ซึ่งพิจารณาจากความก้าวหน้า
ของการดาเนินงานตามเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแต่ละระดับ
- กรมท่าอากาศยานได้ดาเนินการจัดให้มีศูนย์ข้อมูล ข่าวสารของราชการของ
กรมท่าอากาศยานภายในอาคารห้ องสมุ ด และให้ บริการข้อมูล ข่าวสารของ
ราชการทั้งด้านกายภาพ และศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์มีการจัดข้อมูล
ข่าวสารของราชการให้ประชาชนเข้าตรวจดูอย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามกฎหมาย
- ดาเนินการจัดหาข้อมูลข่าวสาร จัดทาแฟ้มแสดงรายการข้อมูลข่าวสารตาม
ผลการวิเคราะห์การดาเนินงาน มาตราต่าง ๆ
ตามมาตรการ/โครงการ
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของกรมท่าอากาศยาน
- มีคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
- มีแผนการจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายข้อมูล
ข่าวสาร
- มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์กรมท่าอากาศยาน ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
และศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของกรมท่าอากาศยาน
ผลการดาเนินการตามตัวชี้วัด

ผลการดาเนินการตามเกณฑ์การให้คะแนนอยู่ในระดับ 3 คะแนน โดยระดับ
ความสาเร็จในการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการดาเนินการได้ถึงขั้นตอนที่ 3

ปัญหา/อุปสรรค

- การขอความร่วมมือให้หน่วยงานภายในกรมท่ าอากาศยานจัดส่งข้อมูลข่าวสาร
มาเก็บที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการของกรมท่าอากาศยาน แต่ยังไม่ได้รับความ
ร่วมมือเท่าที่ควร
- ขาดงบประมาณในการจัดฝึกอบรม

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

ไม่มี

- 18 1.3.2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
แบ่งออกเป็น 5 ดัชนี ดังนี้
1. ดัชนีความโปร่งใส
ลักษณะของมาตรการ/โครงการ 2. ดัชนีความพร้อมรับผิด
3. ดัชนีความปลอดจากการทุจริต ในการปฏิบัติงาน
4. ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร
5. ดัชนีคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา กรมท่าอากาศยานได้แต่งตั้งคณะทางาน
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ผลการวิเคราะห์การดาเนินงาน
(Integrity and Transparency Assesment : ITA) กรมท่าอากาศยาน เพื่อให้
ตามมาตรการ/โครงการ
หน่วยงานในสังกัดได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการ เพื่อยกระดับผลการ
ประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมท่าอากาศยาน
ผลการดาเนินการตามตัวชี้วัด

ผลการดาเนินการตามเกณฑ์การให้คะแนนอยู่ในระดับ 4 คะแนน โดยผลการประเมิน
ITA ของกรมท่าอากาศยาน คือ 86.14 คะแนน (ระดับ A)

ปัญหา/อุปสรรค

จากผลการดาเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ผ่านมา กรมท่าอากาศยาน
มีปัญหาและอุปสรรค ดังนี้
1. เนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นปีแรกที่มีการเปลี่ยนให้ทางหน่วยงาน
ที่เข้ารับการประเมินทาการประเมินผ่านช่องทางออนไลน์ ทาให้เกิดปัญหาในการ
เข้าไปทาการประเมินหรือส่งข้อมูลทางออนไลน์ เนื่องจากระบบล่ม
2. ทางสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามปารทุจริตแห่งชาติ ยังไม่มี
การระบุขั้นตอน วิธีการดาเนินการ และรายละเอียดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน
ทราบอย่างชัดเจน
3. ระยะเวลาในการดาเนินการค่อนข้างน้อย

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ควรมีการวางแผนการดาเนินการให้เร็วขึ้น และให้
หน่วยงานในสังกัดเข้ามามีส่วนร่วมและตระหนักถึงความสาคัญในการประเมิน
เรื่องดังกล่าว

- 19 2.4 นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน
2.4.1 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงานส่วนกลาง
ดาเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในที่ทางาน โดยดาเนินการตามโครงการจิตอาสา
ลักษณะของมาตรการ/โครงการ “ปันรัก...ปันสุข” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในกิจกรรมที่ 3
จิตอาสา ทาความดีด้วยหัวใจ
ดาเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยการปลูกต้นไม้ จานวน 1,200 ต้น บริเวณพื้นที่
ภายในกรมท่าอากาศยาน ได้แก่
- บริเวณด้านหน้าป้ายกรมท่าอากาศยาน
- บริเวณถนนภายในกรมท่าอากาศยาน
ผลการวิเคราะห์การดาเนินงาน
- บริเวณพื้นที่แสดงเครื่องบิน
ตามมาตรการ/โครงการ
- บริเวณทางเข้าอาคาร 10 ชั้น
ซึ่งบุ คลากรได้มีส่ ว นร่ว มในการทากิจ กรรมแสดงถึงความรัก สามัคคี ร่ว มแรง
ร่ ว มใจกั น ปฏิ บั ติ กิ จ กรรมให้ บ รรลุ ต ามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ไ ด้ ก าหนดไว้ ก่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์ต่อภาพรวมขององค์กรและเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะที่ยั่งยืนสืบไป
ผลการดาเนินการตามตัวชี้วัด

ผลการดาเนินการตามเกณฑ์การให้คะแนนอยู่ในระดับ 1 คะแนน

ปัญหา/อุปสรรค

การดาเนินโครงการมีระยะเวลาจากัด ประกอบกับการดาเนินกิจกรรมอื่น ๆ อยู่ใน
ระยะเวลาใกล้เคียงกัน

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

กาหนดระยะเวลาการดาเนินโครงการให้สอดคล้องและเหมาะสมกับแผนดาเนินงาน
ของกลุ่มและภาพรวมของหน่วยงาน

2.4.2 โครงการอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับเจ้าหน้าที่
ลักษณะของมาตรการ/โครงการ จัดหาวิทยากรให้ความรู้เพื่อสร้างรายได้ให้กับเจ้าหน้าที่
ดาเนินการค้นหาหลักสูตรที่เจ้าหน้าที่กรมท่าอากาศยานสนใจ และดาเนินการจัดหา
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละหลักสูตร เพื่อมาให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่กรมท่าอากาศยาน
ผลการวิเคราะห์การดาเนินงาน
ซึ่งเมื่อจบหลักสูตรแล้วเจ้าหน้าที่กรมท่าอากาศยานที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว
ตามมาตรการ/โครงการ
สามารถนาความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน และสามารถนาไปต่อยอดธุรกิจ
ของตนเองจนเกิดเป็นรายได้และอาชีพ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและส่วนรวมต่อไป
ผลการดาเนินการตามตัวชี้วัด
ปัญหา/อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

ผลการดาเนินการตามเกณฑ์การให้คะแนนอยู่ในระดับ 0 คะแนน
ไม่มงี บประมาณดาเนินการ
ศึกษา วางแผนการจัดทาแผนงาน/โครงการ/งบประมาณอย่างละเอียด เพื่อให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติ

- 20 2.4.3 การจัดทาแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล (Individual Development Planning : IDP)
ของข้าราชการกรมท่าอากาศยาน (ส่วนกลาง)
แผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล (Individual Development Planning : IDP) เป็นการ
เพิ่มเติมสมรรถนะของบุคลากรที่ขาดทักษะความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อเรียนรู้
ลักษณะของมาตรการ/โครงการ
ทักษะใหม่ในการปรับปรุงงานปัจจุบันให้ดีขึ้นเพิ่มความพึงพอใจในการทางาน
ส่งผลให้เกิดการพัฒนาและปรับปรุงระดับบุคคลและหน่วยงานให้เพิ่มขึ้น
กรมท่าอากาศยานได้ดาเนินการศึกษา ทบทวน และวางกรอบแนวทางในการจัดทา
ผลการวิเคราะห์การดาเนินงาน
แผนพัฒนารายบุคคล และมีตัวแบบแผนการพัฒนาสมรรถนะรายบุคคลเพื่อใช้
ตามมาตรการ/โครงการ
เป็นแบบฟอร์มในการประเมิน
ผลการดาเนินการตามตัวชี้วัด
ปัญหา/อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

ผลการดาเนินการตามเกณฑ์การให้คะแนนอยู่ในระดับ 2 คะแนน
รายละเอียดสมรรถนะยังไม่ครอบคลุมครบทุกตาแหน่งงาน
ดาเนินการสัมภาษณ์และกาหนดสมรรถนะเพิ่มเติมร่วมกับผู้ปฏิบัติงานแต่ละตาแหน่ง

2.4.4 การถ่ายทอดนโยบายองค์กรหรือความรู้ด้านบริหารงานบุคคล
จัดให้มีการพบปะระหว่างผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในระดับต่าง ๆ เพื่อสร้างความเข้าใจ
ลักษณะของมาตรการ/โครงการ เกี่ยวกับบทบาท แนวทางการดาเนินงานขององค์กร หรือการถ่ายทอดสื่อสารความรู้
ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ดาเนิ น การจัดให้ มีก ารพบปะระหว่ างผู้ บริห ารและเจ้ าหน้ าที่ ในระดับ ต่า ง ๆ
ผลการวิเคราะห์การดาเนินงาน เพื่อสร้ างความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาท และแนวทางการดาเนินงานขององค์ กร
ตามมาตรการ/โครงการ
โดยการถ่ายทอดความรู้ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล และรายงานผลการ
ดาเนินงานในแต่ละภารกิจสาคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคล
ผลการดาเนินการตามตัวชี้วัด
ปัญหา/อุปสรรค
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

ผลการดาเนินการตามเกณฑ์การให้คะแนนอยู่ในระดับ 5 คะแนน
ข้อจากัดของงบประมาณที่ใช้ในการเดินทางไปราชการในภาพรวมของสานักงาน
เลขานุการกรม
- จัดทาแผนการดาเนินงาน/โครงการให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
- จัดตั้งงบประมาณล่วงหน้าให้เพียงพอต่อการดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ

- 21 3. ความสอดคล้ อ งเชื่ อ มโยงนโยบายการกากั บ ดู แ ลองค์ก ารที่ดี กั บ วิสั ย ทัศ น์ พัน ธกิจ ค่า นิย ม และ
หลักธรรมมาภิบาลในการบริ หารกิจการบ้า นเมื อ งที่ดี
การกาหนดมาตรการ/โครงการทั้งหมด 13 มาตรการ/โครงการ ตามนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
ทั้ง 4 ด้าน นั้น กรมท่าอากาศยานได้กาหนดขั้นตอนตามกรอบความคิดที่เชื่อมโยงกัน ดังนี้

วิสัยทัศน์
พันธกิจ

นโยบายการ
กากับดูแล
องค์การที่ดี
หลัก
ธรรมาภิบาล

ค่านิยม
องค์การ

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

- 22 แผนภาพแสดงความสอดคล้องเชื่อมโยง
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์
ท่าอากาศยานมาตรฐานสากล
ส่งเสริมโครงข่ายคมนาคม
ของประเทศ

พันธกิจ
1. พั ฒ นาท่ า อากาศยาน
ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ และ
สามารถรองรับ การเติบโต
ด้านคมนาคมทางอากาศ
2. ดาเนินงานท่าอากาศยาน
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล
3. บริหารจัดการองค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ค่านิยม/วัฒนธรรมองค์กร
ค่านิยม
i - Intelligence
การมุ่งสู่ความเป็นเลิศ
D - Development
การพัฒนาขีดความสามารถ
ท่ า อากาศยาน บุ ค ลากร
ร ะ บ บ และการบริ ห าร
จัดการองค์กร
O - Operation
ปฏิ บั ติ ก ารได้ ม าตรฐาน
สากล
A - Accountability
ความรับผิดชอบในงาน

วัฒนธรรมองค์กร
• ร่วมคิด
• ร่วมทา
• ร่วมนาองค์กร

หลักธรรมาภิบาล

นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี

1. หลักประสิทธิผล
นโยบาย 1.1, 1.2, 1.3,
1.4, 4.3
2. หลักประสิทธิภาพ
นโยบาย 2.1
3. หลักการตอบสนอง
นโยบาย 2.2, 3.1
4. หลักภาระรับผิดชอบ
นโยบาย 1.5, 2.2, 3.1,
4.1
5. หลักความโปร่งใส
นโยบาย 3.1, 3.2
6. หลักการมีส่วนร่วม
นโยบาย 2.2, 4.4
7. หลักการกระจาย
อานาจ
นโยบาย 1.1, 1.2, 1.3
8. หลักนิติธรรม
นโยบาย 1.1, 1.2, 1.3,
1.4
9. หลักความเสมอภาค
นโยบาย 2.2, 4.2, 4.3
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ
นโยบาย 1.4

1. ด้านรัฐ สังคม และสิ่งแวดล้อม
1.1 การกาหนดแนวทางในการปฏิบัติด้าน
ความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัย
1.2 การแก้ไขข้อบกพร่องด้านความปลอดภัย
1.3 การแก้ไขข้อบกพร่องด้านการรักษา
ความปลอดภัย
1.4 ติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ของท่าอากาศยาน แพร่ นครพนม เลย บุรีรัมย์
ตรัง ระนอง ชุมพร และหัวหิน
1.5 ทาความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม
2. ด้านผู้รับบริการ/ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย
2.1 โครงการจ้างพัฒนาการเชื่อมโยงฐานข้อมูล
ประชาชนของส่วนราชการ (population Information
Linkage) กรมท่าอากาศยาน ระยะที่ 1
2.2 การจัดการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ
3. ด้านองค์การ
3.1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน
ได้รับรู้
3.2 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
4. ด้านผู้ปฏิบัติงาน
4.1 ปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในหน่วยงาน
ส่วนกลาง
4.2 โครงการอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับ
เจ้าหน้าที่
4.3 การจัดทาแผนพัฒนาสมรรถนะรายบุคคล
( Individual Development Planning : IDP)
ของข้าราชการกรมท่าอากาศยาน (ส่วนกลาง)
4.4 การถ่ายทอดนโยบายองค์กรหรือความรู้
ด้านบริหารงานบุคคล

- 23 4. ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการส่งเสริมนโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี
กรมท่าอากาศยานได้ดาเนินการจัดทานโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดยส่งเสริมการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาลครบถ้วนทั้ง 10 ข้อ ซึ่งจากการวิเคราะห์ผลการ
ดาเนินการตามข้อ 2 ข้างต้น กรมท่าอากาศยานได้กาหนดมาตรการ/โครงการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ในหลายประการ เช่น ปฏิบัติตามหลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ
หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักกระจายอานาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักมุ่งเน้น
ฉั น ทามติ อย่ า งไรก็ ต ามในหลั ก การมุ่ ง เน้ น ฉั น ทามติ นี้ กรมท่ า อากาศยานไม่ ส ามารถด าเนิ น การได้ ค รบ
ทุกองค์ประกอบของหลักดังกล่าว ดังนั้น สิ่งที่ กรมท่าอากาศยานต้องให้ความสาคัญ และปรับปรุงเพื่อส่งเสริม
นโยบายการกากับดูแลองค์การที่ดี คือ พยายามให้การปฏิบัติราชการของกรมท่าอากาศยานสามารถดาเนินการ
ได้ครบถ้ว นทุกกระบวนการในการแสวงหาฉันทามติ หรือข้อตกลงร่ว มกันระหว่างกลุ่มผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย
ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจะต้องไม่มีข้อคัดค้านที่หาข้อยุติไม่ได้ในประเด็นสาคัญ
ดังนั้น กรมท่าอากาศยานจึงควรส่งเสริมให้มีการทาโครงการที่เกิดจากการใช้กระบวนการแสวงหาฉันทามติจาก
กลุ่ มผู้ ได้รั บ ประโยชน์ และกลุ่ มผู้ เสี ย ประโยชน์จากการดาเนินการกากับดูแล เพื่อให้ มีการปฏิบัติงานตาม
ข้อตกลง พร้อมทั้งให้มีการเผยแพร่การดาเนินการในเรื่องดังกล่าวนี้ด้วย

.....................................

