รายงานสรุปผลการดําเนินงาน
ตามแผนการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของสถาบันการบินพลเรือน
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563
ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริต
สถาบันการบินพลเรือน

รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามแผนการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสถาบันการบินพลเรือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถานะดาเนินการ
ดาเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตอบสนอง

ยกระดับตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
1. จัดทาข้อมูลรายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปีของหน่วยงาน

ผลประเมิน ITA
ปี 62



2. จั ดทารายงานความก้าวหน้ าในการดาเนิ น งาน
ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี

ผลประเมิน ITA
ปี 62



3. จั ด ท าผลการด าเนิ น งานตามแผนการใช้ จ่ า ย
งบประมาณประจาปี โดยมีข้อมูลรายละเอียด เช่น
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
เป็นต้น
4. จั ด ท าข้ อ มู ล รายละเอี ย ดแผนการจั ด ซื้อ จั ดจ้ าง
ตามที่หน่วยงานจะต้องดาเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ผลประเมิน ITA
ปี 62



ผลประเมิน ITA
ปี 62



รายละเอียดการดาเนินงาน

สบพ. ได้ จั ด ท าแผนการใช้ จ่ า ยงบประมาณ
(งบท าการและงบลงทุ น) แสดงแยกตามแหล่ งเงิ น
ประจาปีงบประมาณ 2563 กรอบวงเงินเบิกจ่าย
ตามความเห็ นชอบของคณะกรรมการ สบพ.
ปรับปรุงงบประมาณปี 2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่
25 ธันวาคม 2562
สบพ. ได้จัดทาแผน/ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ
(งบทาการและงบลงทุน) ประจาปีงบประมาณ
2563 (ร า ย ง า น ณ 31 มี น า ค ม 2563)
กรอบวงเงิ น เบิก จ่ ายตามความเห็ นชอบของ
คณะกรรมการ สบพ. ปรับปรุงงบประมาณปี
2563 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562
สบพ. ได้จัดทาแผน/ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ
(งบทาการและงบลงทุน) ประจาปีงบประมาณ
2562 ปรับปรุงแผนการเบิกจ่ายเงินครั้งที่ 3
(รายงาน ณ 30 กันยายน 2562)
สบพ. ได้ดาเนินการขออนุมัติประกาศเผยแพร่
แผนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2563 โดยประกาศเผยแพร่ ในระบบ
เครื อข่ ายสารสนเทศกรมบั ญชี กลางและเว็ บไซต์
ของ สบพ. เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ผงป.

ผงป.

ผงป.

ผจห.

1

รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามแผนการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสถาบันการบินพลเรือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถานะดาเนินการ
ดาเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตอบสนอง

5. จัดทารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ
ประจาปีของหน่วยงาน

ผลประเมิน ITA
ปี 62



6. เผยแพร่ ประชาสั มพั นธ์ แผนการใช้ จ่ ายงบประมาณ ผลประเมิน ITA
ประจาปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ
ปี 62
และส่ งเสริ มให้ บุ คลากรในหน่ วยงานมี ส่ วนร่ วมในการ
ตรวจสอบ โดยการจัดประชุ มชี้แจง จั ดทาหนั งสื อเวี ยน
เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เป็นต้น
ยกระดับตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
1. เสริ ม สร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก รให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ข อง ผลประเมิน ITA
หน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่าง ปี 62 , ผลการ
ซื่อสัตย์สุจริต และสามารถแยกผลประโยชน์ส่วนรวม ประเมินความ
และประโยชน์ส่วนตัว
ตระหนักรูด้ า้ นการ
ป้องกันการทุจริตฯ
2. จั ด ท าคู่ มื อ /แนวทาง/ระเบี ย บปฏิ บั ติ เ กี่ ย วกั บ ผลประเมิน ITA
การใช้ทรั พย์ สิ น ของทางราชการ การยื มทรั พย์ สิ น
ปี 62
ของทางราชการ การขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก
รวมทั้งกากับ ดูและตรวจสอบการใช้ทรั พย์ สิ น ของ
ราชการอย่างสม่าเสมอ
3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือ/แนวทาง/ระเบียบปฏิบัติ ผลประเมิน ITA
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สิน
ปี 62
ของทางราชการ ให้บุคลากรภายในและประชาชนได้รับทราบ





หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สบพ. ได้จัดทาสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง
ผจห.
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นประจาทุกเดือน
พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ สบพ.
สบพ. ได้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่าย ผงป. , ผจห.
งบประมาณประจาปีงบประมาณ 2563 และแผนการ
จั ดซื้ อจั ดจ้ างประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ทางเว็บไซต์ของ สบพ. และกลุ่ ม Line ผู้ บริหารและ
บุคลากรใน สบพ.





รายละเอียดการดาเนินงาน





สบพ. ได้ดาเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศพนักงาน
และลู กจ้างของ สบพ. ประจาปีงบประมาณ 2563
ระหว่างวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2562 โดยมีผู้เข้าร่วม
โครงการทั้งสิ้นจานวน 42 คน ณ โรงแรมรามา
การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร
สบพ. ได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของแผนกพัสดุ
ปรับปรุง ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2562 โดยมีเนื้อหางาน
ด้ านการบริ หารพั สดุ ตามที่ ก าหนดไว้ ใน พ.ร.บ.
การจัดซื้อจัดจ้างฯ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ให้กับพนักงาน สบพ. ที่ปฏิบัติงานด้านการบริหารพัสดุ
สบพ. ได้ มี ก ารเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ คู่ มื อ
การปฏิบัติงานของแผนกพัสดุโดยการแจ้งเวียน
ภายในหน่วยงาน

สบค.

ผพด.

ผพด.

2

รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามแผนการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสถาบันการบินพลเรือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถานะดาเนินการ
ดาเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตอบสนอง

ยกระดับตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
1. ผู้บริหารสูงสุดแสดงเจตนารมณ์หรือคามั่นว่าจะ
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ แ ละบริ ห ารหน่ ว ยงานอย่ า งซื่ อ สั ต ย์
สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

ผลประเมิน ITA
ปี 62



2. จัดทาแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกัน
การทุจริต หรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ของหน่วยงาน

ผลประเมิน ITA
ปี 62



3. จั ด ให้ มี ก ารทบทวนนโยบาย หรื อ มาตรการ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานเป็นประจาทุกปี

ผลประเมิน ITA
ปี 62 , ผลการ
ประเมินความ
ตระหนักรูด้ า้ น
การป้องกันการ
ทุจริตฯ



รายละเอียดการดาเนินงาน

สบพ. ได้จัดทาประกาศนโยบายการแสดงเจตจานง
ในการบริ หารงาน ว่ าด้ วย ความซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต
มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุ จริ ต
ติ ดตามตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วั นที่ 10
เมษายน 2563 พร้ อมทั้ งแจ้ งเวี ยนประกาศฯ
และเผยแพร่ทางเว็บไซต์สบพ.
สบพ. ได้ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกั น
ปราบปรามการทุ จริ ตและประพฤติ มิ ชอบ และ
ส่ งเสริ มคุ ณธรรมจริ ยธรรม ของ สบพ. ประจ าปี
พ.ศ. 2563 โดย ผวก.สบพ. เห็นชอบแผนฯ ดังกล่าว
เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการดาเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริต
ภายในหน่วยงาน
สบพ. ได้จัดทาประกาศนโยบายการแสดงเจตจานง
ในการบริ หารงาน ว่ าด้ วย ความซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต
มีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุ จริ ต
ติ ดตามตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศ ณ วั นที่ 10
เมษายน 2563 พร้ อมทั้ งแจ้ งเวี ยนประกาศฯ
และเผยแพร่ทางเว็บไซต์สบพ.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
ศปท.สบพ.
(สนผ.)

ศปท.สบพ.
(สนผ.)

ศปท.สบพ.
(สนผ.)

3

รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามแผนการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสถาบันการบินพลเรือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สถานะดาเนินการ
ดาเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตอบสนอง

4. เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วม
ในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริต โดยการจัดให้มี
ช่องทางการร้องเรียนที่เข้าถึงง่าย ปลอดภัย รวมทั้ง
ช่องทางการติดตาม

ผลประเมิน ITA
ปี 62



5. จัดให้มีฝ่ายที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกัน
การทุ จ ริ ต ภายในหน่ ว ยงานเป็ น การเฉพาะ และ
ด าเนิ น การตรวจสอบเรื่ อ งร้ อ งเรี ย นการทุ จ ริ ต
ด้วยความรวดเร็ว ตรงไปตรงมา และรายงานสรุปผล
การด าเนิ น การแก้ ไ ขการทุ จ ริ ต และเผยแพร่ ใ ห้
บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ

ผลประเมิน ITA
ปี 62



รายละเอียดการดาเนินงาน
สบพ. มี ช่ องทางการรั บข้ อร้ องเรี ยนทั้ งภายใน
และภายนอกเพื่ อรั บข้ อร้ องเรี ยน ข้ อคิ ดเห็ น
หรือข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ โดยกาหนดช่องทาง
ในการร้องเรียนจานวน 5 ช่องทาง ได้แก่
1. ช่องทางที่ 1 จดหมาย/ส่วนราชการ
2. ช่องทางที่ 2 Internet , E-mail Address , Line ID
3. ช่องทางที่ 3 สื่อสิ่งพิมพ์ , โทรศัพท์ , เดินทาง
มาด้วยตนเอง
4. ช่องทางที่ 4 ช่องทางอื่นๆ , กล่องรับความคิดเห็น
5. ช่องทางที่ 5 สายตรงผู้บริหารสูงสุด
พร้ อมทั้ งเผยแพร่ ประชาสั มพั นธ์ ทางกลุ่ ม Line
ผู้บริหารและบุคลากรใน สบพ.
สบพ. มีคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียน
โดยให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่ดาเนินการพิจารณา
เรื่องร้องเรียนในเรื่องต่างๆ ตามกระบวนการ
และขั้นตอนที่กาหนดไว้ในคู่มือฯ มีการจัดเก็บ
สถิติ และจัดทาสรุป รายงานเป็ นรายไตรมาส
พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางกลุ่ม Line
ผู้บริหารและบุคลากรใน สบพ.

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
พิจารณา
เรื่องร้องเรียน

คณะกรรมการ
พิจารณา
เรื่องร้องเรียน

4
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตอบสนอง

สถานะดาเนินการ
ดาเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ

ผลประเมิน ITA
ปี 62 , ผลการ
ประเมินความ
ตระหนักรู้ด้าน
การป้องกัน
การทุจริตฯ
7. ปลูกฝังฐานความคิดในการแยกแยะผลประโยชน์ ผลประเมิน ITA
ส่ วนตนและส่ วนรวม เช่ น เสริ มสร้ างความรู้ ความเข้ าใจ
ปี 62
ให้เกิดความตระหนักในการเห็นประโยชน์ส่วนรวม
มากกว่าส่วนบุคคล



8. เสริ ม สร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก รให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ข อง
หน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริต

ผลประเมิน ITA
ปี 62



ผลประเมิน ITA
ปี 62 , ผลการ
ประเมินความ



6. จั ด ให้ มี ก ารเผยแพร่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ เ กี่ ย วกั บ
การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการ
ด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (ITA) เพื่ อ สร้ า ง
ความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน

ยกระดับตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
1. การจัดให้มีและปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ
หน่วยงานตามกฎหมาย ว่าด้วยข้อมูล ข่าวสารของ
ของทางราชการ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ
ของหน่ ว ยงานให้ ส าธารณะชนได้ รั บ ทราบ เช่ น



รายละเอียดการดาเนินงาน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

สบพ. ได้ เผยแพร่ ประชาสั มพั นธ์ คู่ มื อการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนิ นงาน
ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2563 โดยจัดทาเป็นQR CODE สาหรับ
ดาวน์โหลด ในคราวประชุมวันพุธที่ 27 พฤษภาคม
2563 ณ ห้องประชุม 200 ชั้น 2 อาคาร 1
สบพ. ได้ จั ดท าเอกสารให้ ความรู้เบื้ องต้นเกี่ ยวกับ
กฎหมาย ฉบับที่ 2/2563 ในหัวข้อ ความรู้เบื้องต้น
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานรัฐ พ.ศ. 2563
ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ เพื่อให้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ
กฎหมายแก่พนักงานและบุคลากรใน สบพ.
สบพ. ได้ดาเนินการจัดโครงการปฐมนิเทศพนักงาน
และลู กจ้างของ สบพ. ประจาปีงบประมาณ 2563
ระหว่างวันที่ 2 – 4 ธันวาคม 2562 โดยมีผู้เข้าร่วม
โครงการทั้ งสิ้ นจ านวน 42 คน ณ โรงแรมรามา
การ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ศปท.สบพ.
(สนผ.)

สบพ. มี การเผยแพร่ ข้ อมู ลข่ าวสารของราชการ
ทั้ งทางกายภาพ และอิ เล็ กทรอนิ กส์ โดยแบ่ งเป็ น
หั วข้ อตามข้ อก าหนดของ สขร. ได้ แก่ มาตรา 7
และมาตรา 9 ซึ่งมีการปรับปรุงข้อมูลทุก 6 เดือน

สนท.

สบค.

สบค.
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตอบสนอง

การเปิ ดเผยข้ อมู ลพื้ นฐานของหน่ วยงาน การบริ หารงาน
บุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหา
พั ส ดุ การค านวณ ราคากลาง การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
การใช้จ่ายงบประมาณ การรายงานผลการปฏิบั ติ งาน
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ
กฎ ข้ อ บั ง คั บ ที่ ก าหนดให้ ห น่ ว ยงานต้ อ งเผยแพร่
ให้ ป ระชาชนทราบและตรวจสอบ โดยมี ข้ อ มู ล
ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
เป็นต้น

ตระหนักรู้ด้าน
การป้องกัน
การทุจริตฯ

2. จั ด ให้ มี ห น่ ว ยประชาสั ม พั น ธ์ ณ ที่ ท าการของ
หน่ว ยงาน เพื่อคอยอานวยความสะดวกในการให้
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่ผู้มารับบริการ

ผลประเมิน ITA
ปี 62

ยกระดับตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทางาน
1. จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ มารั บบริ การ ผลประเมิน ITA
เพื่อรับทราบถึงปัญหา ข้อเสนอแนะและนาผลการ ปี 62 , ผลการ
ประเมินฯ มาปรับปรุงพัฒนาระบบการบริการของ ประเมินความ
หน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเผยแพร่ผลการประเมินฯ ตระหนักรูด้ ้าน
ให้เจ้าหน้าที่ทราบ
การป้องกัน
การทุจริตฯ

สถานะดาเนินการ
ดาเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ





รายละเอียดการดาเนินงาน
เพื่อให้ ข้อมูลเป็นปัจจุ บันที่ สุ ด และได้ดาเนินการ
ประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง เพื่อให้ผู้ใช้บริการ
เข้ าถึ งได้ ง่ าย ได้ แก่ หน้ าเว็ บไซต์ หลั กของ สบพ.
แผ่นพับและโปสเตอร์ พร้อมทั้งมีช่องทางในการรับฟัง
ความคิ ดเห็ น ได้ แก่ กล่ องรั บความคิ ดเห็ นในการ
ใช้บริการ และการประเมินผลการให้บริการผ่าน
หน้ าเว็ บไซต์ ในกรณี ที่ ผู้ ใช้ บริ การต้ องการข้ อมู ล
ข่ าวสารเพิ่ มเติ ม หรื อข้ อสงสั ย ที่ จะต้ องพิ จารณา
การเปิดเผย จะต้องนาเข้าที่ประชุ มคณะกรรมการ
เพื่อใช้ดุลพินิจในการให้ข้อมูล
สบพ. มี หน่ วยประชาสั มพั นธ์ อยู่ บริ เวณอาคาร 1
ชั้ น 1 ห้ องแผนกสื่ อสารองค์ กรเพื่ อคอยอ านวย
ความสะดวกในการให้ ข้ อมู ลข่ าวสารในเรื่ องต่ าง ๆ
แก่ผู้มารับบริการ
สบพ. ได้ จั ดท า Summary Result of Program
Evaluation CATC Training Courses Fiscal Year
2020, Quarter 1 - 2

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

ผสก.

ผวจ.
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สถานะดาเนินการ
ดาเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตอบสนอง

2. กาหนดให้แต่ละส่วนงานพิจารณา ตรวจสอบหรือ
ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
หากมีขั้นตอน วิธีการ หรือภาระงานที่ปฏิบัติยังไม่มี
การจัดทาคู่มือให้ส่วนงานพิจารณาดาเนินการจัดทา
ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
และเผยแพร่ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

ผลประเมิน ITA
ปี 62



3. การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใ นการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ
สะดวก รวดเร็ ว และลดการใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ของ
เจ้าหน้าที่

ผลประเมิน ITA
ปี 62 , ผลการ
ประเมินความ
ตระหนักรู้ด้าน
การป้องกัน
การทุจริตฯ



รายละเอียดการดาเนินงาน
สบพ. ได้ให้ ทุกหน่วยงานจัดทา, ปรับปรุง, ทบทวน
คู่ มื อการปฏิ บั ติ งานเป็ นประจ าทุ กปี พร้ อมทั้ ง
ได้ จั ดท ารายงานความก้ าวหน้ าการจั ดท าคู่ มื อ
การปฏิบัติงานของ สบพ. เพื่อคณะกรรมการ สบพ.
ทราบ ประจาเดือนมิถุนายน 2563 (ข้อมูล ณ วันที่
1 มิถุนายน 2563 ) โดยในปี 2563 มีหน่วยงาน
ที่จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเพิ่มเติมอีกจานวน 8
คู่ มื อ สรุปจานวนคู่มือการปฏิบัติงานในปี 2563
มีทั้งสิ้น 40 คู่มือ
สบพ.ได้พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุน
การบริ หารองค์ กร (MIS) ขึ้ นใช้ งาน โดยระบบ MIS
เป็ น ระบบที่ ใ ช้ ใ นการรวบรวมจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล
ประมวลผล และสื บค้นข้อ มูล ที่ เกี่ ยวข้ อ งกั บ
กระบวนการปฏิบัติงานขององค์กร เพื่อให้ ทราบถึง
สถานภาพของการดาเนินงานที่เป็นอยู่ปัจจุบัน
สามารถติ ดตามหรื อวั ดผลการด าเนิ นงานกั บ
เป้าหมายขององค์กรได้ เพื่อเป็นข้อมูลในการวาง
แนวทางในการแก้ปัญหาหรือปรับปรุง เปลี่ยนแปลง
ได้ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
สบค.

สนท.
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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตอบสนอง

4. ด าเนิ น การหรื อ จั ด กิ จ กรรมที่ แ สดงถึ ง การเปิ ด ผลประเมิน ITA
โอกาสให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการ ปี 62 , ผลการ
ด าเนิ นงานตามภารกิ จของหน่ วยงาน เช่ น ร่ วมวางแผน ประเมินความ
ร่วมดาเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือ ตระหนักรู้ด้าน
ร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น
การป้องกัน
การทุจริตฯ

สถานะดาเนินการ
ดาเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ


รายละเอียดการดาเนินงาน

1. สบพ. ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม
ในการพัฒนาศูนย์ฝึกการบินหัวหินให้ก้าวไปสู่
Airbus Flight Training Standard และ EASA
ร่วมกับตัวแทนจาก บริษัท Airbus ประเทศฝรั่งเศส
ในการมาตรวจประเมิ นเบื้ องต้ น (Gap Analysis)
นอกจากนั้นยังมีตัวแทนจากโรงเรียนการบินในเครือ
บริษัท การบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน) ซึ่งจะเข้าร่วม
เป็นหนึ่งในพันธมิตรที่จะทาการผลิตนักบินร่วมกับ
สบพ. เมื่ อวั นที่ 30 กั นยายน 2562 ณ โรงแรม
เซ็นทาราแกรนด์ เซนทรัลลาดพร้าว
2. เมื่ อวั นที่ 1 ตุ ลาคม 2562 ผู้ เชี่ ยวชาญจาก
บริ ษั ท Airbus ประเทศฝรั่ งเศส เข้ าเยี่ ยมชมและ
ตรวจประเมินเบื้องต้น (Gap Analysis) เพื่อเตรียม
ความพร้ อมศู นย์ ฝึ กการบิ นหั วหิ นเพื่ อรองรั บ
มาตรฐาน EASA และการจัดทาหลักสูตร Ab-initio
Programme ร่วมกับบริษัท Airbus
ยกระดับผลการประเมินความตระหนักรู้ด้านการป้องกันการทุจริต ทัศนคติและค่านิยมสุจริตของบุคลากร สบพ. ประจาปีงบประมาณ 2562

1. การพิ จ ารณาลงโทษทางวิ นั ย หรื อ ด าเนิ น คดี ผลการประเมิน
สบพ. มี ข้ อบั งคั บสถาบั นการบิ นพลเรื อน ว่ าด้ วย
ทางกฎหมายตามเหมาะสมกั บ ผู้ บ ริ ห าร บุ ค ลากร ความตระหนักรู้
การบรรจุ การแต่ งตั้ ง การออกจากต าแหน่ ง วิ นั ย
หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทาความผิด
ที่ ด้านการป้องกัน
และการลงโทษของพนั กงาน พ.ศ. 2537
เกี่ยวข้องกับเรื่องการทุจริต
การทุจริตฯ
ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2537 ซึ่งในปัจจุบัน
สบพ. ยังถือปฏิบัติตามข้อบังคับฯ ฉบับนี้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
กองวิชาฯ

ผนก.
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รายงานสรุปผลการดาเนินงานตามแผนการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของสถาบันการบินพลเรือน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตอบสนอง

สถานะดาเนินการ
ดาเนินการ อยู่ระหว่าง ยังไม่ได้
แล้ว
ดาเนินการ ดาเนินการ

2. ช่ อ งทางในการรั บ เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นและเบาะแส ผลการประเมิน
การกระทาความผิดและการทุจริต เพื่อให้สามารถ ความตระหนักรู้
แจ้งข้อมูลที่เกี่ยวกับการกระทาที่เข้าข่ายการทุจริต ด้านการป้องกัน
และประพฤติมิชอบ
การทุจริตฯ



3. กลไกการคุ้มครองผู้ร้องเรียนหรือผู้แจ้งเบาะแส
ข้อมูลที่เกี่ยวกับการกระทาที่เข้าข่ายการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ

ผลการประเมิน
ความตระหนักรู้
ด้านการป้องกัน
การทุจริตฯ



4. การตรวจสอบและมีมาตรการลงโทษทางวินัยต่อ ผลการประเมิน
บุคลากรผู้กระทาการทุจริตอย่างจริงจังและรวดเร็ว ความตระหนักรู้
เป็นไปตามระเบียบและกฎหมาย และอยู่บนพื้นฐาน ด้านการป้องกัน
ความยุติธรรมต่อพนักงานในทุกระดับ
การทุจริตฯ



รายละเอียดการดาเนินงาน
สบพ. มี ช่ องทางการรั บข้ อร้ องเรี ยนทั้ งภายใน
และภายนอกเพื่ อรั บข้ อร้ องเรี ยน ข้ อคิ ดเห็ น
หรือข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ โดยกาหนดช่องทาง
ในการร้องเรียนจานวน 5 ช่องทาง ได้แก่
1. ช่องทางที่ 1 จดหมาย/ส่วนราชการ
2. ช่องทางที่ 2 Internet , E-mail Address , Line ID
3. ช่องทางที่ 3 สื่อสิ่งพิมพ์ , โทรศัพท์ , เดินทาง
มาด้วยตนเอง
4. ช่องทางที่ 4 ช่องทางอื่นๆ , กล่องรับความคิดเห็น
5. ช่องทางที่ 5 สายตรงผู้บริหารสูงสุด
พร้ อมทั้ งเผยแพร่ ประชาสั มพั นธ์ ทางกลุ่ ม Line
ผู้บริหารและบุคลากรใน สบพ.
สบพ. มี การพิ จารณาข้ อร้ องเรี ยนในการก าหนด
ชั้นความลับและคุ้มครองผู้ร้องเรียน โดยยึดถือปฏิบัติ
ตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ
พ.ศ. 2544 ทั้งนี้ สบพ. ได้กาหนดเรื่ องดั งกล่ าวฯ
ไว้ใน "คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียน"
สบพ. มี ข้ อบั งคั บสถาบั นการบิ นพลเรื อน ว่ าด้ วย
การบรรจุ การแต่ งตั้ ง การออกจากต าแหน่ ง วิ นั ย
และการลงโทษของพนั กงาน พ.ศ. 2537
ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2537 ซึ่งในปัจจุบัน
สบพ. ยังถือปฏิบัติตามข้อบังคับฯ ฉบับนี้

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
คณะกรรมการ
พิจารณา
เรื่องร้องเรียน

คณะกรรมการ
พิจารณาเรื่อง
ร้องเรียน
ผนก.
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