คม
ู อืการกำกบ
ั ดแูลกจิการทีดี
สำนก
ั งานการบน
ิ พลเรอืนแหงประเทศไทย
(CAAT Good Governance Manual)

ต้นฉบับ

ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ
ข้าพเจ้าได้รับและอ่านคู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ กพท. แล้ว
ข้าพเจ้าเข้าใจ รับทราบ และน้อมรับเป็นหลักปฏิบัติในการดำ�เนินงานต่อไป

					ลงชื่อ ..................................................
        (..............................................)
ตำ�แหน่ง : ..........................................
หน่วยงาน : ........................................
วันที่ : ................................................
						
หมายเหตุ : เมื่อลงนามเข้าใจและยอมรับแล้วให้รวบรวมต้นฉบับ และจัดส่งที่
กองกำ�กับดูแลองค์กร ฝ่ายอำ�นวยการ สำ�นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

สำ�เนา

ใบลงนามรับทราบและถือปฏิบัติ
ข้าพเจ้าได้รับและอ่านคู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของ กพท. แล้ว
ข้าพเจ้าเข้าใจ รับทราบ และน้อมรับเป็นหลักปฏิบัติในการดำ�เนินงานต่อไป

					ลงชื่อ ..................................................
        (..............................................)
ตำ�แหน่ง : ..........................................
หน่วยงาน : ........................................
วันที่ : ................................................
						

สารบัญ
เรื่อง
ส่วนที่ 1 บทนำ�
บททั่วไป
นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
ความหมาย

หน้า
85
      
      
     

12
ส่วนที่ 2 หลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติที่ดี
9
2.1 นิยามและความหมายของการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
2.2 หลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติที่ดี
หลักปฏิบัติที่ 1 บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
                   (Role and Responsibilities of the Board Commissioner)
หลักปฏิบัติที่ 2 กำ�หนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรเพื่อความยั่งยืน
                   (Objectives and Sustainable Value Creation)
หลักปฏิบัติที่ 3 สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
                   (Top Management and People Management)
หลักปฏิบัติที่ 4 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
                   (Risk Management and Internal Control)
หลักปฏิบัติที่ 5 มีความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
                   (Transparency and Disclosure)
หลักปฏิบัติที่ 6 ส่งเสริมนวัตกรรมในองค์กร
                   (Innovation in Organization)

เรื่อง
ส่วนที่ 3 จรรยาบรรณในการดำ�เนินงานของพนักงานและลูกจ้าง
ประกาศสำ�นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ความหมาย
ขอบเขต
หลักการ และแนวปฏิบัติที่ดี
1. การปฏิบัติตามกฎหมาย และเคารพต่อหลักสิทธิมนุษยชนสากล
2. การสนับสนุนภาคการเมือง
3. การมีส่วนได้เสีย และผลประโยชน์ขัดกัน
4. การรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล และการใช้ข้อมูลภายใน
5. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย
6. การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้า
7. การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
8. ความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อมโดยรวม
9. การปฏิบัติต่อพนักงาน
10. การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
11. การรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
12. คุณภาพความปลอดภัย สุขอนามัย และสิ่งแวดล้อม
13. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
เอกสารอ้างอิง

หน้า
46
21

ส่วนที่ 1

บทนำ�

8

สำ�นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)

บททั่วไป
สำ�นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้กำ�หนดให้องค์กร
มี ก ารกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี เพื่ อ ให้ ค ณะกรรมการ ผู้ อำ � นวยการ พนั ก งาน                         
และลูกจ้างทุกคนยึดถือเป็นแนวทาง ในการปฏิบัติงานเพื่อส่งเสริมให้ กพท.         
เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการดำ�เนินงาน มีการกำ�กับดูแลกิจการและ            
การบริหารจัดการ ที่เป็นเลิศ มีคุณธรรมในการดำ�เนินงาน มีความโปร่งใสและ  
ตรวจสอบได้เพื่อให้การดำ�เนินงานสอดคล้องตามมาตรฐาน การบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ
กพท. จั ด ทำ � เป็ น คู่ มื อ การกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี ข ององค์ ก ร เพื่ อ ให้้                   
คณะกรรมการ   ผู้อำ�นวยการ   และพนักงานของ กพท. ทุกคนได้รับทราบ       
และนำ�มาใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงานเสมือนเป็นวินัยอย่างหนึ่ง อีกทั้งเพื่อ                  
ให้สอดคล้องกับหลักการของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
ซึ่งบัญญัติให้มีการจัดทำ�ประมวลจริยธรรมเพื่อกำ�หนดมาตรฐานทางจริยธรรม    
ของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ โดยประกอบด้วยนโยบาย หลักการ  มาตรฐานทางจริยธรรม
จรรยาบรรณ   และหลักปฏิบัติที่ดีในด้านต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจว่า  
กพท. จะพัฒนาระบบการจัดการให้มีความเหมาะสม   เน้นการสร้างประโยชน์
สูงสุดองค์กรตลอดจนคำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ         
สิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นการแสดงถึงพันธะสัญญาที่จะร่วมกันยึดถือสาระสำ�คัญในคู่มือ
ฉบับนี้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน จึงกำ�หนดให้บุคลากรทุกระดับของ กพท.      
ทำ�ความเข้าใจ ลงนามรับทราบ และยอมรับเป็น หลักปฏิบัติเพื่อธำ�รงไว้ซึ่ง          
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดีของสำ�นักงานต่อไป

สำ�นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)

9

นโยบายการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
คู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีเป็นปัจจัยที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อองค์กร
เพราะจะช่วยให้องค์กรสามารถดำ�เนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
คณะกรรมการ และบุคลากรของสำ�นักงานทุกคนมีหน้าที่ศึกษาหลักการกำ�กับ
ดูแลกิจการทีด่ ตี ลอดจนจรรยาบรรณในการดำ�เนินงานของสำ�นักงานโดยละเอียด
ถีถ่ ว้ นและปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัดเพราะต้องเป็นส่วนของวินยั ในการปฏิบตั งิ าน
ผู้ละเว้นอาจถูกสอบสวน และลงโทษทางวินัยตามระเบียบและข้อกำ�หนดของ
สำ�นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2559
และอาจถูกดำ�เนินคดีตามกฎหมาย
ผู้บังคับบัญชาตามลำ�ดับชั้นในทุกหน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบกำ�กับดูแล
สนับสนุน และส่งเสริมให้พนักงานในบังคับบัญชาปฏิบัติตามคู่มือการกำ�กับดูแล
กิจการที่ดี ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนหรือละเว้นการปฏิบัติตามคู่มือฉบับนี้ ให้วินิจฉัย
ตามลักษณะของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนาการหลีกเลี่ยงมูลเหตุจูงใจ     
ความสำ�คัญ และระดับตำ�แหน่งหน้าที่ของผู้ฝ่าฝืน ประวัติและความประพฤติใน
อดีตสภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืนหรือเหตุอื่นอันควรจะ
นำ�มาประกอบการพิจารณา

  (นายชาติชาย ทิพย์สุนาวี)
                     ประธานคณะกรรมการกำ�กับ
  สำ�นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

10 สำ�นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)

วิสัยทัศน์
“การบินพลเรือนของประเทศเป็นที่ยอมรับในระดับสากลในปี 2563”

พันธกิจ

1
2
3
4

แก้ไขข้อบกพร่องที่องค์กรระหว่างประเทศตรวจพบ
สร้างระบบกำ�กับดูแลที่เป็นธรรมและเป็นมาตรฐานสากล
ส่งเสริมและพัฒนากิจการการบินพลเรือนให้มปี ระสิทธิภาพและยัง่ ยืน
พัฒนาองค์กร บุคลากร ระบบงานสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

ความหมาย
ในคู่มือการกำ�กับดูแลกิจการที่ดีนี้ให้คำ�นิยามและความหมาย ดังต่อไปนี้            
“สํานักงาน” หมายความว่า สํานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
“คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการกํากับสํานักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย
“กรรมการ” หมายความว่า องค์ประกอบคณะกรรมการกํากับสํานักงานการบิน
พลเรือนแห่งประเทศไทย
“ผู้ อํ า นวยการ” หมายความว่ า ผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานการบิ น พลเรื อ น               
แห่งประเทศไทย     
“พนักงาน” หมายถึง พนักงานประจำ�ซึ่งสำ�นักงานบรรจุแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่ง
โดยให้ปฏิบัติงานเป็นการประจำ�  และพนักงานตามสัญญาจ้างซึ่งสำ�นักงานจ้าง  
ให้มาปฏิบัติงานตามข้อตกลงที่กำ�หนดไว้ในสัญญาจ้าง แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่
(1) ประเภทบริหาร ประกอบด้วยตำ�แหน่งรองผู้อำ�นวยการ ผู้จัดการฝ่าย   
ผู้จัดการหรือ หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อผู้อำ�นวยการ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
และหัวหน้ากอง หรือตำ�แหน่งอื่นเทียบเท่าตามที่คณะกรรมการกำ�หนด
(2) ประเภทปฏิบตั กิ าร ประกอบด้วยตำ�แหน่งอืน่ นอกจากตำ�แหน่งพนักงาน
ประเภทบริหาร
“ลูกจ้าง” หมายความว่า บุคคลซึง่ สำ�นักงานจ้างให้ท�ำ งานโดยมีการกำ�หนดระยะ
เวลาจ้างไว้ในสัญญาจ้าง
สำ�นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)

11

ส่วนที่ 2

หลักปฏิบัติ
และ
แนวปฏิบัติที่ดี

12 สำ�นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)

2.1 นิยามและความหมายของ
การกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

การกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ี หมายถึง ความสัมพันธ์ในเชิงการกำ�กับดูแลการ
จัดโครงสร้างตลอดจนกลไกการบริหารจัดการภายในองค์กร เพื่อเชื่อมโยงความ
สัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการ  ผอู้ �ำ นวยการ พนักงาน และลูกจ้าง โดยมีวตั ถุประสงค์
ที่สำ�คัญในการสร้างประโยชน์ที่เหมาะสมแก่ประเทศ โดยคำ�นึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย
โดยรวม
การจัดโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการดังกล่าว ต้องสะท้อนหลัก
ปฏิบัติ 6 ข้อหลัก ดังต่อไปนี้
บผิดชอบของคณะกรรมการ
1.    บทบาทและความรั
   (Role and Responsibilities of the Board Commissioner)
�หนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรเพื่อความยั่งยืน
2.    กำ
   (Objectives and Sustainable Value Creation)
ฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
3.    สรรหาและพั
   (Top Management and People Management)
ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
4.    (Risk
Management and Internal Control)
5.    มีความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลที่ดี
   (Transparency and Disclosure)
6.    ส่งเสริมนวัตกรรมในองค์กร
06

01

นวัตกรรม

   (Innovation in Organization)

05

ความ
โปร่งใส

การกำ�กับ
ดูแลกิจการที่ดี

ความ
เสี่ยง
04

บทบาท

วัตถุ
ประสงค์

02

การสรรหา
03

สำ�นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)

13

14 สำ�นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)

2.2 หลักปฏิบัติและแนวปฏิบัติที่ดี
หลักปฏิบัติที่ 1
บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
(Role and Responsibilities of the Board Commissioner)

หลักปฏิบัติที่ 1.1
พระราชกำ�หนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 มีบทบัญญัติ
ในเรื่ององค์ประกอบและโครงสร้างคณะกรรมการกำ�กับ   โดยคณะกรรมการ
กำ�กับสำ�นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย   ประกอบด้วย   ปลัดกระทรวง
คมนาคมเป็นประธานกรรมการ  และกรรมการอืน่ อีกไม่เกินห้าคน ซึง่ คณะรัฐมนตรี             
แต่งตั้งจากผู้แทนกองทัพอากาศคนหนึ่ง และผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารองค์กร        
การบินพาณิชย์  ด้านกฎหมาย  ด้านการเงินหรือการคลัง  ด้านบริหารจัดการ  หรือ
ด้านอื่นใดซึ่งจะยังประโยชน์ต่อสำ�นักงาน  โดยคณะกรรมการกำ�กับมีอํานาจหน้าที่         
ในการกำ�กับการดำ�เนินงานของสำ�นักงาน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสำ�นักงาน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สำ�นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)
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หลักปฏิบัติที่ 1.2
คณะกรรมการเข้าใจบทบาทและตระหนักถึงความรับผิดชอบในฐานะผู้นำ�
ที่ต้องกำ�กับดูแลให้สำ�นักงานมีการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งครอบคลุมถึงการกำ�หนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย กลยุทธ์ นโยบายการดำ�เนินงาน ตลอดจนการจัดสรร
ทรัพยากรสำ�คัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย การติดตามประเมินผล
การดำ�เนินงานเป็นระยะ และดูแลการรายงานผลการดำ�เนินงาน

แนวปฏิบัติ
1.2.1 คณะกรรมการมีบทบาทสำ�คัญในการสร้างและขับเคลื่อนวัฒนธรรม
องค์กรทีย่ ดึ มัน่ ในจริยธรรม โดยคณะกรรมการประพฤติตนเป็นแบบอย่างในฐานะ
ผู้นำ�ในการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
1.2.2 คณะกรรมการจัดให้มนี โยบายสำ�หรับกรรมการ ผูอ้ �ำ นวยการ พนักงาน
และลูกจ้างทีแ่ สดงถึงหลักการและแนวทางในการดำ�เนินงานเป็นลายลักษณ์อกั ษร
อาทิ นโยบาย พันธกิจ และจรรยาบรรณในการ  ดำ�เนินงาน เป็นต้น
1.2.3  คณะกรรมการอุทศิ เวลาและเอาใจใส่กบั การศึกษาทำ�ความเข้าใจเกีย่ ว
กับลักษณะ การดำ�เนินการ และภารกิจของสำ�นักงาน

16 สำ�นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)

หลักปฏิบัติที่ 1.3
คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลให้กรรมการ ผู้อำ�นวยการ พนักงานและลูกจ้าง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง  (duty of care)  และซื่อสัตย์สุจริตต่อองค์กร  
(loyalty) และดูแลให้การดำ�เนินงานเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อกําหนด
ประกาศ ระเบียบ หรือคําสั่งของสํานักงาน และให้การดำ�เนินงานเป็นไปตาม
มาตรฐานการบินนานาชาติ

แนวปฏิบัติ
1.3.1 คณะกรรมการมีอำ�นาจในการออกข้อบังคับ ข้อกําหนด ประกาศหรือ
ระเบียบเกีย่ วกับการแบ่งส่วนงาน การบริหาร จัดการองค์กร การบริหารงานทัว่ ไป
การเงิน การคลังการใช้จา่ ยเงินงบประมาณ การพัสดุ การบริหารงานบุคคล ค่าจ้าง
ค่าตอบแทน การจัดสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์อื่นที่ในการบริหารสำ�นักงาน
1.3.2 คณะกรรมการให้ ค วามเห็ น ชอบในการกํ า หนดค่ า ธรรมเนี ย ม               
ค่าตรวจสอบ ค่าบํารุง ค่าตอบแทน และค่าบริการใดๆ ในการดําเนินงานตาม       
อํานาจหน้าที่ของสํานักงาน

สำ�นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)
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หลักปฏิบัติที่ 1.4
คณะกรรมการจั ด ให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ป ระจำ � ปี ข อง
คณะกรรมการ โดยผลประเมินควรถูกนำ�ไปใช้สำ�หรับการพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปด้วย

แนวปฏิบัติ
1.4.1 คณะกรรมการจัดการประเมินผลการปฏิบัติงานทุก 6 เดือน เพื่อให้
คณะกรรมการ ร่วมกันพิจารณาผลงานและปัญหา เพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป           
โดยกำ�หนดบรรทัดฐานที่จะใช้เปรียบเทียบกับผลการปฏิบัติงานอย่างมีหลักเกณฑ์
1.4.2 ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ านมีประเมินผลการปฏิบตั งิ านแบบคณะ
รวมทั้งเปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และผลการประเมินในภาพรวมไว้ในรายงาน
ประจำ�ปี
1.4.3   คณะกรรมการดูแลให้มั่นใจว่าบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่
จะได้รบั การแนะนำ� และมีขอ้ มูลทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั หิ น้าที่ ซึง่ รวมถึงความ
เข้าใจในวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก วิสัยทัศน์พันธกิจ ตลอดจนลักษณะธุรกิจและ
แนวทางการดำ�เนินธุรกิจของสำ�นักงาน

18 สำ�นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)

หลักปฏิบัติที่ 1.5
คณะกรรมการดู แ ลให้ มั่ น ใจว่ า การดำ � เนิ น งานของคณะกรรมการเป็ น ไป
ด้วยความเรียบร้อยสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จำ�เป็น และมีฝ่ายจัดการที่มีความรู้
และประสบการณ์ ที่จำ�เป็นและเหมาะสมต่อการสนับสนุ นการดำ� เนิ นงานของ              
คณะกรรมการ

แนวปฏิบัติ
1.5.1 คณะกรรมการจัดให้มีกำ�หนดการประชุมและวาระการประชุมคณะ
กรรมการทีเ่ หมาะสม และเป็นการล่วงหน้าเพือ่ ให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้า
ร่วมประชุมได้
1.5.2 คณะกรรมการดูแลให้มีกลไกให้กรรมการแต่ละคน รวมทั้งฝ่ายจัดการ
มีอิสระที่จะเสนอเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อสำ�นักงานเข้าสู่วาระการประชุม
1.5.3 เอกสารประกอบการประชุมมีการส่งให้แก่กรรมการเป็นการล่วงหน้า
อย่างน้อย 3 วันทำ�การก่อนวันประชุม
1.5.4 กรรมการมี ก ารเตรี ย มตั ว และศึ ก ษาข้ อ มู ล อย่ า งเพี ย งพอมาก่ อ น           
การประชุมคณะกรรมการ สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และมีความ
เป็น กลางในการลงมติเพื่อประโยชน์สูงสุดของสำ�นักงาน

สำ�นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)
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หลักปฏิบัติที่ 1.6
การดำ�เนินการของคณะกรรมการร่วมกับผูอ้ �ำ นวยการ

แนวปฏิบัติ
1.6.1 การกำ�หนดและทบทวนกลยุทธ์ เป้าหมาย แผนงานประจำ�ปี
1.6.2 การกำ�หนดอำ�นาจดำ�เนินการที่เหมาะสมกับความรับผิดชอบของ            
ผู้อำ�นวยการ
1.6.3 การกำ�หนดกรอบการจัดสรรทรัพยากร การพัฒนาและงบประมาณ    
เช่น นโยบาย และแผนการบริหารจัดการบุคคล และนโยบายด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

20 สำ�นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)

1.6.4 กำ�หนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำ�นวยการประจำ�ปี     
เพือ่ ประโยชน์ตอ่ การปรับปรุงคุณภาพการปฏิบตั งิ านอย่างสร้างสรรค์ และเป็นกรอบ
ในการวัดผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย (KPI) ได้อย่างเป็นรูปธรรม
1.6.5  กรรมการมีความสัมพันธ์ทดี่ ี และสามารถหารือกับผูอ้ �ำ นวยการได้อย่าง
ตรงไปตรงมา
1.6.6 กรรมการสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาแก้ไขปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับสำ�นักงาน อย่างเหมาะสม แต่ไม่ได้เข้าไปแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของ               
ผู้อำ�นวยการและพนักงานประเภทบริหาร

สำ�นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)
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หลักปฏิบัติที่ 1.7
คณะกรรมการมีอำ�นาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ที่ปรึกษา หรือคณะทํางาน
เพื่อดําเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

แนวปฏิบัติ
1.7.1 คณะกรรมการมีอำ�นาจในการตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำ�งาน      
ต่าง ๆ เพือ่ สนับสนุนการปฏิบตั งิ านตามอำ�นาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการแล้วแต่กรณี
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่กำ�หนด  
1.7.2 การแต่งตัง้ คณะอนุกรรมการหรือคณะทำ�งานต่าง ๆ ให้ค�ำ นึงถึงกรณีของ
ประธานกรรมการ ว่าประธานกรรมการไม่ควรเข้าร่วมเป็นสมาชิกในคณะอนุกรรมการ
หรือคณะทำ�งานต่าง ๆ เพื่อมิให้การดำ�รงตำ�แหน่งของประธานกรรมการในตำ�แหน่ง
ต่าง ๆ มีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน
1.7.3 กรรมการแต่ละคนสามารถดำ�รงตำ�แหน่งในคณะอนุกรรมการหรือ     
คณะทำ�งานต่างๆ ได้ไม่เกินกว่า 4 คณะ โดยให้นับรวมการเป็นคณะกรรมการเป็น 1
คณะด้วย เพือ่ ให้กรรมการสามารถอุทศิ เวลาในการปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล

22 สำ�นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)

สำ�นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)
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คณะอนุกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
คณะอนุ ก รรมการกำ � กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี แ ต่ ง ตั้ ง โดยคณะกรรมการ              
ประกอบด้วย อนุกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยอนุกรรมการอย่างน้อย 1 คน
เป็นผู้แทนจากคณะกรรมการ  และอนุกรรมการ 2 คน  เป็นอนุกรรมการอิสระ
ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการเห็นควรว่ามีความเหมาะสม

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะอนุกรรมการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี

1. ให้คำ�แนะนำ�แก่คณะกรรมการในเรื่องเกี่ยวกับการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
2. ดูแลการปฏิบัติงานของกรรมการ พนักงานและลูกจ้างให้เป็นไปตาม       

หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
3. ทบทวนแนวทางหลักการกำ�กับดูแลกิจการทีด่ ขี องสำ�นักงานโดยเปรียบเทียบ
กับหลักปฏิบัติของสากล  และเสนอแนะต่อคณะกรรมการ
4. ติดตามผลการดำ�เนินงานและรายงานต่อคณะกรรมการ
5. กำ � หนดนโยบายและแนวปฏิ บั ติ ด้ า นการกำ � กั บ ดู แ ลสั ง คมชุมชนและ            
สิง่ แวดล้อม (Corporate Social Responsibility : CSR)  รวมทั้งติดตาม
ให้มีการดำ�เนินการอย่างเหมาะสม

24 สำ�นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)

คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะอนุ ก รรมการบริ ห ารความเสี่ ย งแต่ ง ตั้ ง โดยคณะกรรมการ                                  
โดยประกอบด้วยอนุกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยอนุกรรมการอย่างน้อย 1 คน
เป็นผู้แทนจากคณะกรรมการ และอนุกรรมการ 2 คน เป็นอนุกรรมการอิสระ ซึ่ง
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะกรรมการเห็นควรว่ามีความเหมาะสม

หน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

1. ให้คำ�ปรึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงเพื่อให้บรรลุ      
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติงานของสำ�นักงานเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
2. เสนอแนะแนวทางในการบริหารจัดการหรือการดำ�เนินงานเพือ่ ลดผลกระทบ
และความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับสำ�นักงาน
3. ติดตามและประเมินความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการบริหาร
ความเสี่ยงเพื่อรายงานต่อคณะกรรมการ
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หลักปฏิบัติที่ 2
กำ�หนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กรเพื่อความยั่งยืน
(Objectives and Sustainable Value Creation)

หลักปฏิบัติที่ 2.1
คณะกรรมการมีหน้าที่กำ�กับและดูแลให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
ของสำ�นักงาน (objectives) เป็นไปเพื่อความยั่งยืน โดยเป็นวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่สอดคล้องกับการสร้างคุณค่าให้ทั้งองค์กร ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคม
โดยรวม

แนวปฏิบัติ
2.2.1 กำ�หนดให้ส�ำ นักงานมีวตั ถุประสงค์หรือเป้าหมายหลัก (objectives)
ที่ชัดเจนเหมาะสม สามารถสื่อสารให้ทุกคนในองค์กรขับเคลื่อนไปในทิศทาง
เดียวกัน โดยอาจจัดทำ�เป็นวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมขององค์กร (vision and
values) หรือวัตถุประสงค์และหลักการ (purposes and principles) หรืออื่นๆ
ในทำ�นองเดียวกัน
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2.2.2 คณะกรรมการกำ � หนดรู ป แบบการดำ � เนิ น งานในการบรรลุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ห รื อ เป้ า หมายหลั ก ที่ ส ามารถสร้ า งคุ ณ ค่ า ให้ ทั้ ง แก่ อ งค์ ก ร                    
ผู้มีส่วนได้เสียและสังคมโดยรวมควบคู่กันไป
2.2.3 การสร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจในองค์ ก รถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะของการ
กำ�กับดูแลกิจการที่ดีเช่นความรับผิดชอบในผลการกระทำ�  (accountability)               
ความเที่ยงธรรม (integrity)   ความโปร่งใส (transparency)   ความเอาใจใส่        
ต่อสังคมและสภาพแวดล้อม (due consideration of social and environmental responsibilities)
2.2.4 ส่งเสริมการสื่อสารภายในองค์กรให้วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก
ขององค์กรสะท้อนอยูใ่ นการตัดสินใจและการดำ�เนินงานของบุคลากรในทุกระดับ
จนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กร
2.2.5 การจัดทำ�กลยุทธ์และแผนงานประจำ�ปีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของสำ�นักงาน และดูแลให้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม ปัจจัย
และความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจมีผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้เสีย
2.2.6 การจัดสรรทรัพยากรและการควบคุมการดำ�เนินงานที่เหมาะสม
และติดตามการดำ�เนินการตามกลยุทธ์และแผนงานประจำ�ปี โดยอาจจัดให้                 
มีผู้ทำ�หน้าที่รับผิดชอบดูแลและติดตามผลการดำ�เนินงาน
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หลักปฏิบัติที่ 3
สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร
(Top Management and People Management)

หลักปฏิบัติที่ 3.1
ผู้บริหารสูงสุด (ผู้อำ�นวยการ) ขององค์กร

แนวปฏิบัติ
3.1.1 คณะกรรมการกำ�หนดให้มีกระบวนการสรรหา พิจารณาและแต่งตั้ง
ผู้อำ�นวยการ รวมทั้งมีการประเมินผลการปฏิบัติงานผู้อำ�นวยการประจำ�ปีอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
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3.1.2  ผู้อำ�นวยการในฐานะผู้บริหารสูงสุดขององค์กร มีบทบาทสำ�คัญต่อ
การขับเคลือ่ นและผลักดันแนวนโยบาย ตลอดจนบริหารจัดการองค์กร  ให้สามารถ
ดำ�เนินการได้อย่างบรรลุผล   ตามเป้าหมายที่กำ�หนด   ดังนั้น   คณะกรรมการ   
จึงให้ความสำ�คัญกับการสรรหา พิจารณาและคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสม
โดยการกำ�หนดแนวปฏิบัติในการสรรหา การพิจารณา และการคัดเลือกบุคคล
เพื่อให้มีขั้นตอนการดำ�เนินการที่เป็นไปอย่างโปร่งใส เป็นธรรมและตรวจสอบได้                  
ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชกำ�หนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558    
และระเบียบคณะกรรมการกำ�กับการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยว่าด้วยการ
บริหารบุคคล พ.ศ. 2559
3.1.3 กำ � หนดให้ มี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู้ อำ � นวยการ     
ประจำ�ปี เพื่อประโยชน์ต่อการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างสร้างสรรค์
และเป็ น กรอบในการวัดผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติ ง านตามเป้ า หมาย (KPI)                               
ได้อย่างเป็นรูปธรรม
3.1.4   การกำ�หนดแผนการสืบทอดงานเพื่อให้การทำ�หน้าที่ในตำ�แหน่ง    
รองผู้อํานวยการขึ้นไปของสำ�นักงานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
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หลักปฏิบัติที่ 3.2
คณะกรรมการติดตามดูแลการบริหารและพัฒนาบุคลากรให้มีจำ�นวน
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์และแรงจูงใจที่เหมาะสม

แนวปฏิบัติ
3.2.1 คณะกรรมการส่งเสริมให้พนักงานและลูกจ้างได้รบั การฝึกอบรม เพือ่
ให้เข้าใจบทบาทหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะกรรมการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
3.2.2 การจัดตั้งกองทุนสำ�รองเลี้ยงชีพหรือกลไกอื่นเพื่อดูแลให้พนักงาน
มีการออมอย่างเพียงพอสำ�หรับรองรับการเกษียณ รวมทั้งสนับสนุนให้พนักงาน
มีความรู้ความเข้าใจในการบริหารจัดการเงิน การเลือกนโยบายการลงทุนที่
สอดคล้องกับช่วงอายุ ระดับความเสี่ยงที่เหมาะสม
3.2.3 การกำ�หนดค่าตอบแทนในการปฏิบัติงานที่เหมาะสมและการจัดทำ�
มาตรการที่จะรักษาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพไว้ในองค์กร
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หลักปฏิบัติที่ 4
ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม
(Risk Management and Internal Control)

หลักปฏิบัติที่ 4.1
คณะกรรมการจัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
ที่จะทำ�ให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิผล และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

แนวปฏิบัติ
4.1.1 เข้ า ใจความเสี่ ย งที่ สำ � คั ญ ของสำ � นั ก งานและอนุ มั ติ ค วามเสี่ ย งที่          
ยอมรับได้
4.1.2 อนุมัติและทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์ และความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของสำ�นักงาน
สำ�หรับเป็นกรอบการปฏิบัติงานในกระบวนการบริหารความเสี่ยงของทุกคนใน
องค์กรให้เป็นทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ ต้องให้ความสำ�คัญกับสัญญาณเตือนภัย         
ล่วงหน้า (early warning) และดูแลให้มกี ารทบทวนนโยบายการบริหารความเสีย่ ง
เป็นประจำ�อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4.1.3 มีการระบุความเสีย่ งโดยพิจารณาปัจจัยทัง้ ภายนอกและภายในองค์กร
ที่อาจส่งผลให้สำ�นักงานไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำ�หนดไว้
4.1.4 มีการประเมินผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นของความเสี่ยงที่ได้ระบุ
ไว้เพื่อจัดลำ�ดับความเสี่ยงและมีวิธีจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม

สำ�นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)

31

หลักปฏิบัติที่ 4.2
คณะกรรมการต้องจัดตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบทีส่ ามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้
อย่างมีประสิทธิภาพและอิสระ

แนวปฏิบัติ
4.2.1 องค์ประกอบและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ มีกรรมการตรวจสอบ
จํานวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน เป็นผู้มี                     
ความรู้ความเข้าใจหรือประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงินหรือตรวจสอบ
อย่างเพียงพอทีจ่ ะทำ�หน้าทีใ่ นการสอบทานความน่าเชือ่ ถือของงบการเงินเพือ่ เสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ
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หน้าที่และความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. จัดทำ�กฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้

สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำ�เนินงานของสำ�นักงาน โดยต้อง
นำ�เสนอคณะกรรมการเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ และมีการสอบทานความ
เหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อย ปีละ 1 ครัง้
2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี
กระบวนการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการควบคุมภายใน
3. สอบทานให้สำ�นักงานมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องตามควรใน
สาระสำ�คัญและน่าเชื่อถือ
4. สอบทานการดำ�เนินงานของสำ�นักงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ วิธี ปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ข้อกำ�หนด ประกาศ หรือคำ�สั่ง             
ที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานของสำ�นักงาน
5. สอบทานให้สำ�นักงานมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดีสนับสนุนการ           
ยกระดับความสำ�คัญและความเป็นอิสระของกลุ่มตรวจสอบภายใน โดยการ
ทบทวนกิจกรรมและโครงสร้างองค์กรของกลุ่มตรวจสอบภายใน ทบทวนและ
พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบกฎบั ต รการตรวจสอบภายในก่ อ นนำ � เสนอคณะ
กรรมการ พิจารณาอนุมัติ กำ�หนดขอบเขตการตรวจสอบ สอบทานและอนุมัติ
แผนการตรวจสอบภายใน ก่อนนำ�เสนอคณะกรรมการ เพื่อทราบ ซึ่งสอดคล้อง
กับความเสี่ยงองค์กรและแผนกลยุทธ์ของสำ�นักงาน พิจารณาความเพียงพอของ
งบประมาณ บุคลากร รวมทั้ง กำ�กับดูแล การปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตาม
แผนงานและมาตรฐานสากลว่าด้วยการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน
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6. พิจารณาความดีความชอบประจำ�ปีของผู้ตรวจสอบภายในเพื่อเสนอแนะ

ต่อผู้อำ�นวยการ

7. ประสานงานเกีย่ วกับผลการตรวจสอบกับสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(สตง.) หรือผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตทีส่ �ำ นักงานตรวจเงินแผ่นดินให้ความเห็นชอบ
และอาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำ�เป็น

8. ดำ�เนินการให้ฝา่ ยบริหารจัดให้มกี ระบวนการรับและกำ�กับดูแลการรับเรือ่ ง

ร้องเรียน

9. กรณีที่การดำ�เนินงานตรวจสอบภายในเรื่องใดหรือการปฏิบัติงานอื่นใด

ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีความจำ�เป็นต้องอาศัยความรูค้ วามสามารถจาก
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการ เพื่อ
พิจารณาให้มกี ารเชิญหรือดำ�เนินการว่าจ้างผูเ้ ชีย่ วชาญเฉพาะเรือ่ งด้วยค่าใช้จา่ ย
ของสำ�นักงานได้
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10. เมื่ อ คณะกรรมการตรวจสอบได้ รั บ รายงานผลการตรวจสอบภายใน

ที่ พ บว่ า มี ก ารปฏิ บั ติ ที่ ฝ่ า ฝื น กฎหมาย ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ วิ ธี ป ฏิ บั ติ ง าน                                     
มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ  และคำ�สัง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการดำ�เนินงานของสำ�นักงาน
ให้แจ้งต่อผูอ้ �ำ นวยการเพือ่ พิจารณา สัง่ ให้หน่วยงานทีร่ บั ผิดชอบในการปฏิบตั งิ าน
ของสำ�นักงานดำ�เนินการแก้ไข

11. เสนอความเห็นเกี่ยวกับผลการตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ
12. ปฏิบตั งิ านอืน่ ใดตามทีก่ ฎหมายกำ�หนดหรือคณะกรรมการมอบหมาย ทัง้ นี้

ต้องอยู่ในขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
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หลักปฏิบัติที่ 5
มีความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลทีด่ ี (Transparency and Disclosure)

หลักปฏิบัติที่ 5.1
คณะกรรมการมีความรับผิดชอบในการส่งเสริมให้มีการจัดทำ�และเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารขององค์กรอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โปร่งใส และเท่าเทียมกัน เพื่อ
ให้ผู้มีส่วนได้เสียของ สำ�นักงานได้รับข้อมูลอย่างเท่าเทียมกันตามที่กำ�หนดโดย
กฎหมายและข้อบังคับของสำ�นักงาน และปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ให้มีความ
ครบถ้วนอย่างสมำ�่ เสมอ รวดเร็วและทันสถานการณ์เพื่อให้แน่ใจว่าผู้มีส่วนได้
เสียสามารถหาข้อมูลประกอบการพิจารณาเพิ่มเติม และติดต่อกับหน่วยงานที่      
รับผิดชอบการให้ข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

แนวปฏิบัติ
5.1.1 พิจารณาความเหมาะสมในการเปิดเผยข้อมูล การปฏิบตั ติ ามกฎหมาย
การปฏิบัติตามจรรยาบรรณ นโยบายการต่อต้านทุจริต การปฏิบัติต่อพนักงาน
และผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งรวมถึง การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม และการเคารพสิทธิ
มนุษยชน รวมทั้งความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยคำ�นึงถึงกรอบ
การรายงานที่ได้รับการยอมรับในประเทศหรือในระดับสากล ทั้งนี้ การเปิดเผย
ข้อมูลดังกล่าวไว้ในรายงานประจำ�ปี หรืออาจจัดทำ�เป็นเล่มแยกต่างหากตาม
ความเหมาะสม
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หลักปฏิบัติที่ 5.2
จัดให้มีการสื่อสารเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การดำ�เนินงาน และผลงาน
ของสำ�นักงานที่เป็นประโยชน์แก่พนักงาน ผู้ที่เกี่ยวข้อง และสาธารณชนอย่าง
สมำ�่ เสมอและมีประสิทธิภาพ เพือ่ ป้องกันและขจัดความเข้าใจทีผ่ ดิ ในองค์กรด้วย
ช่องทางการติดต่อที่สะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่าย

แนวปฏิบัติ
5.2.1 การจัดให้มีนโยบายและกระบวนการ (policy and procedure)
ในการสื่อสาร (communication) และการเปิดเผยข้อมูล (disclosure) เพื่อให้
มัน่ ใจได้วา่ การสือ่ สารและการเปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายในและภายนอกองค์กร
เป็นไปอย่างเหมาะสมเท่าเทียมกัน ทันเวลา และใช้ช่องทางที่เหมาะสม
5.2.2 คณะกรรมการดูแลให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำ�และเปิดเผย
ข้อมูล มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
และมีจำ�นวนเพียงพอ
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5.2.3 ในการเปิดเผยข้อมูลรายงานทางการเงิน พิจารณาปัจจัยอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้ด้วย
(1) ผลการประเมินความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน
(2) ความเห็นของผูส้ อบบัญชีในรายงานทางการเงินและข้อสังเกตของผูส้ อบ
บัญชีเกีย่ วกับระบบควบคุมภายใน รวมทัง้ ข้อสังเกตของผูส้ อบบัญชีผา่ นการสือ่ สาร
ในช่องทางอื่น ๆ (ถ้ามี)
(3) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
(4) ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมายหลัก กลยุทธ์และนโยบาย
ของสำ�นักงาน
5.2.4 คณะกรรมการดูแลให้การเปิดเผยข้อมูล ซึง่ รวมถึงงบการเงิน รายงาน
ประจำ�ปี สามารถสะท้อนฐานะการเงินและผลการดำ�เนินงานอย่างเพียงพอ
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หลักปฏิบัติที่ 5.3
คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารทำ�งบการเงิน และรายงานการตรวจสอบบัญชี
ของผู้สอบบัญชีพร้อมทั้งรายงานการดำ�เนินงานประจำ�ปี
หลักปฏิบัติที่ 5.4
การจัดทำ�นโยบายและแนวปฏิบัติด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตที่ชัดเจน และแนวทางการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ตลอดจน
สื่อสารในทุกระดับขององค์กรและต่อคนนอกเพื่อให้เกิดการนำ�ไปปฏิบัติได้จริง
สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3              
(พ.ศ. 2560-2564)

แนวปฏิบัติ
5.4.1 การจัดให้มีโครงการหรือแนวทางในการต่อต้านการทุจริตรวมถึงการ
สนับสนุนกิจกรรมทีส่ ง่ เสริมและปลูกฝังให้พนักงานทุกคนปฏิบตั ติ ามกฎหมาย และ
ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
5.4.2 การจัดให้มีแนวทางการป้องปรามและการจัดการความขัดแย้งทาง   
ผลประโยชน์ ตลอดจนการรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ใด ๆ
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หลักปฏิบัติที่ 5.5
การจัดให้มีกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการดำ�เนินการกรณีมีการชี้
เบาะแสข้อขัดแย้งทีม่ ตี อ่ การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องผูอ้ �ำ นวยการและพนักงานของ กพท.

แนวปฏิบัติ
5.5.1 จัดให้มีกลไกและกระบวนการจัดการ (บันทึก ติดตามความคืบหน้า
แก้ไขปัญหารายงาน) ข้อร้องเรียนของผูม้ สี ว่ นได้เสีย และดูแลให้มกี ารจัดช่องทาง
เพือ่ การรับข้อร้องเรียนทีม่ คี วามสะดวกและมีมากกว่าหนึง่ ช่องทาง รวมทัง้ เปิดเผย
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนไว้ใน website หรือรายงานประจำ�ปี
5.5.2 จัดให้มีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในกรณีที่มีการชี้เบาะแส โดย
กำ�หนดให้มชี อ่ งทางในการแจ้งเบาะแสผ่านทาง website ของสำ�นักงานหรือผ่าน
คณะกรรมการตรวจสอบของสำ�นักงาน
5.5.3 กำ�หนดให้มีมาตรการคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ผู้แจ้งเบาะแสที่แจ้ง
เบาะแสด้วยเจตนาสุจริต
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หลักปฏิบัติที่ 6
ส่งเสริมนวัตกรรมในองค์กร (Innovation in Organization)

หลักปฏิบัติที่ 6.1
คณะกรรมการให้ความสำ�คัญและสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมที่ก่อให้
เกิดมูลค่าแก่สำ�นักงานควบคู่ไปกับการสร้างคุณประโยชน์ต่อประชาชนหรือผู้ที่
เกี่ยวข้อง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

แนวปฏิบัติ
6.1.1 คณะกรรมการให้ความสำ�คัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กรทีส่ ง่ เสริม
ให้เกิดนวัตกรรมและดูแลให้ฝา่ ยบริหารนำ�ไปเป็นส่วนหนึง่ ในการทบทวนกลยุทธ์
การวางแผนพัฒนาปรับปรุงการดำ�เนินงานและการติดตามผลการดำ�เนินงาน
6.1.2 ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มคุณค่าให้แก่องค์กรตามสภาพ
ปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ซึ่งอาจครอบคลุมการกำ�หนดรูปแบบ                  
การดำ�เนินงาน วิธีคิดมุมมองในการวิจัย (research) การสร้างนวัตกรรมบริการ  
(service innovation)   และการปรับปรุงกระบวนการทำ�งาน (process              
innovation) รวมทัง้ การสร้างนวัตกรรมแบบเปิด (open innovation) กับองค์กร
ภายนอก เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานนานาชาติ
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หลักปฏิบัติที่ 6.2
จัดให้มีกรอบการกำ�กับดูแลและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระดับองค์กร ที่สอดคล้องกับความต้องการของสำ�นักงาน รวมทั้งดูแลให้มีการนำ�
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการพัฒนาการดำ�เนินงาน การบริหารความเสี่ยง  
เพื่อให้สำ�นักงานสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของสำ�นักงาน

แนวปฏิบัติ
6.2.1 จัดทำ�นโยบายด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ
6.2.2 จัดสรรและการบริหารทรัพยากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้มคี วาม
เหมาะสมและเพียงพอต่อการปฏิบตั งิ าน รวมถึงการกำ�หนดแนวทางเพือ่ รองรับใน
กรณีที่ไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้เพียงพอตามที่กำ�หนดไว้
6.2.3 การบริหารความเสี่ยงขององค์กรให้ครอบคลุมถึงการบริหารความ
เสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้วย
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ประกาศสำ�นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
เรื่อง จรรยาบรรณในการดำ�เนินงานของพนักงานและลูกจ้าง
------------------------------------------------------------------เพื่อเป็นการกำ�หนดแนวทาง แบบแผน   และมาตรฐานความประพฤติ
เกีย่ วกับการปฏิบตั งิ านของพนักงาน และลูกจ้างของสำ�นักงานการบินพลเรือน
แห่งประเทศไทย ให้ดำ�เนินไปอย่างโปร่งใส   มีคุณธรรม และรับผิดชอบต่อ       
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
อาศัยอำ�นาจตามพระราชกำ�หนดการบินพลเรือน พ.ศ. 2558 มาตรา 28
(8) และระเบียบคณะกรรมการกำ�กับสำ�นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พุทธศักราช 2559 ข้อ 8 (2)   ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงออกประกาศไว้   ดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ประกาศนี้ เ รี ย กว่ า “ประกาศสำ � นั ก งานการบิ น พลเรื อ น
แห่งประเทศไทย เรือ่ ง จรรยาบรรณในการดำ�เนินงานของพนักงานและลูกจ้าง
สำ�นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย”
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ข้อ 2 ในประกาศนี้
“สำ�นักงาน” หมายความว่า สำ�นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
“พนักงาน” หมายถึง พนักงานประจำ�ซึง่ สำ�นักงานบรรจุแต่งตัง้ ให้ด�ำ รง
ตำ�แหน่ง โดยให้ปฏิบัติงานเป็นการประจำ�  และพนักงานตามสัญญาจ้างซึ่ง
สำ�นักงานจ้างให้มาปฏิบัติงานตามข้อตกลงที่กำ�หนดไว้ในสัญญาจ้าง
“ลู ก จ้ า ง” หมายถึ ง บุ ค คลผู้ ซึ่ ง สำ � นั ก งานการบิ น พลเรื อ น                                
แห่งประเทศไทยจ้างให้ท�ำ งานโดยมีการกำ�หนดระยะเวลาจ้างไว้ในสัญญาจ้าง
ข้อ 3 การดำ�เนินงานของพนักงาน และลูกจ้างของสำ�นักงานการบิน
พลเรือนแห่งประเทศไทย ให้เป็นไปตามจรรยาบรรณในการดำ�เนินงาน
สำ�นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2560

(นายจุฬา สุขมานพ)
ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

ผู้มีส่วนได้เสีย ของ กพท. ในที่นี้หมายถึง บุคคลใดผู้อาจได้รับผลกระทบจากการดำ�เนินงานของบุคลากรของ กพท.
เช่น ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการบิน ผู้เข้าประกวดราคา คู่สัญญา เป็นต้น
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ส่วนที่ 3

จรรยาบรรณ
ในการดำ�เนินงาน
ของพนักงาน
และลูกจ้าง
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ความหมาย
จรรยาบรรณในการดำ�เนินงานสำ�นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย
(กพท.) เป็นการประมวลแบบแผน กำ�หนดขอบเขต มาตรฐาน ความประพฤติ
และพฤติ ก รรมที่ บุ ค ลากรทุ ก คนของ กพท. พึ ง กระทำ � ในการดำ � เนิ น งาน            
และการปฏิบัติงาน โดยปฏิบัติไปในวิถีทางเดียวกันภายใต้กรอบคุณธรรม              
ความซื่อสัตย์ ในวิถีทางที่สร้างสรรค์เป็นระเบียบเรียบร้อย เสมอภาค เท่าเทียม
เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และรักษาภาพพจน์ของ  กพท.  ให้เป็นองค์กรที่มีการ
เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
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ขอบเขต
คู่มือจรรยาบรรณในการดำ�เนินงาน กพท. นี้ ใช้บังคับแก่บุคลากรทุกคน
ของ กพท.
บุคลากรในที่นี้ หมายถึง พนักงาน และลูกจ้างของ กพท. ตามระเบียบ
คณะกรรมการสำ�นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยว่าด้วยการบริหารงาน
บุคคล 2559 ดังนี้ี
พนักงาน หมายถึง พนักงานประจำ�ซึ่งสำ�นักงานบรรจุแต่งตั้งให้ดำ�รง
ตำ�แหน่ง โดยให้ปฏิบัติงานเป็นการประจำ�  และพนักงานตามสัญญาจ้างซึ่ง
สำ�นักงานจ้างให้มาปฏิบัติงานตามข้อตกลงที่กำ�หนดไว้ในสัญญาจ้าง แบ่งเป็น 2
ประเภท ได้แก่
ก. ประเภทบริหาร ประกอบด้วยตำ�แหน่งรองผู้อำ�นวยการ ผู้จัดการฝ่าย
ผู้จัดการหรือหัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อผู้อำ�นวยการ หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน
และหัวหน้ากอง หรือตำ�แหน่งอื่นเทียบเท่าตามที่คณะกรรมการ กพท. กำ�หนด
ข. ประเภทปฏิบตั กิ าร ประกอบด้วยตำ�แหน่งอืน่ นอกจากตำ�แหน่งพนักงาน
ประเภทบริหาร
ลูกจ้าง หมายถึง บุคคลผู้ซึ่ง กพท. จ้างให้ทำ�งานโดยมีการกำ�หนดระยะ
เวลาจ้างไว้ในสัญญาจ้าง
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หลักการ และแนวปฏิบัติที่ดี

บัติตามกฎหมาย และเคารพต่อหลัก
1. การปฏิ
สิทธิมนุษยชนสากล

บุคลากรของ กพท. ทุกคนพึงตระหนักว่า กพท. เป็นหน่วยงานของรัฐที่
มีอำ�นาจหน้าที่ในการกำ�กับดูแล ควบคุม ส่งเสริม และพัฒนากิจการการบิน
พลเรือนทั้งในด้านความปลอดภัยการบิน การรักษาความปลอดภัยทางการบิน
การรักษาสิง่ แวดล้อม การอำ�นวยความสะดวกในการขนส่งทางอากาศ เศรษฐกิจ
การขนส่งทางอากาศ และด้านอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจการการบินพลเรือนให้เป็น
ไปตามกฎหมาย และมาตรฐานสากล ดังนั้นบุคลากรของ กพท. จึงต้องปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่กฎหมายให้อำ�นาจ อนึ่ง ในการปฏิบัติงานของบุคลากรของ กพท.
ย่อมมีการติดต่อเกี่ยวข้องกับสังคมโลกอันเป็นสังคมที่ปกครองโดยอาศัยอำ�นาจ
ตามกฎหมายหรือนิติรัฐแต่ละประเทศที่ กพท. เข้าไปข้องเกี่ยวมีระบบกฎหมาย
ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่แตกต่างกันแต่ก็ยึดถือหลักสิทธิมนุษยชนสากลเป็น
หลักปฏิบัติร่วมกัน บุคลากรของ กพท. ทุกคนจึงต้องเคารพกฎหมายของแต่ละ
ประเทศ และหลักสิทธิมนุษยชนสากลรวมทัง้ ยืนหยัดทำ�ในสิง่ ทีถ่ กู ต้อง เป็นธรรม
และถูกกฎหมาย
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แนวปฏิบัติที่ดี
1.1 การปฏิบัติงานตามกฎหมาย
1.1.1 บุคลากรของ กพท. ต้องปฏิบัติงานตามอำ�นาจหน้าที่ และความ        
รับผิดชอบที่กฎหมายกำ�หนดอย่างชัดเจน และต้องดำ�เนินการภายใต้อำ�นาจ
กฎหมายที่มีบทบัญญัติรองรับอย่างชัดเจน และเคร่งครัด โดยให้ส่วนงานกำ�หนด
แนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจนสอดคล้องตามขั้นตอน และกรอบของกฎหมาย
เช่น มีคู่มือการปฏิบัติงานที่แสดงได้ว่าการปฏิบัติงานในเรื่องดังกล่าวเป็นไปตาม
ขั้นตอนของกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  และตรวจสอบได้
1.1.2 บุคลากรของ กพท. แสดงได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
ได้ดำ�เนินการอย่างมีประสิทธิผลบนพื้นฐานความเข้าใจในอำ�นาจหน้าที่ที่มี          
อย่างชัดเจน ถูกต้อง เป็นธรรม  และด้วยความรับผิดชอบ
1.1.3 เพื่ อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการดำ � เนิ น งานบุ ค ลากรของ กพท. ต้ อ ง              
ทำ�ความเข้าใจกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับหน้าที่ และความรับผิดชอบของตนโดยตรง
ให้ถี่ถ้วนทั้งกฎหมายภายใน และกฎหมายระหว่างประเทศ
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1.2 การปฏิบัติงานอย่างเป็นอิสระ โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และปลอด
จากการทุจริต
1.2.1. บุคลากรของ กพท. ต้องปฏิบัติงานที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วน      
ได้เสีย ด้วยความเป็นอิสระ โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และป้องกันการทุจริต
1.2.2 ในกรณีที่จำ�เป็นต้องใช้ดุลยพินิจในการตีความ (interpretation)
ระเบียบกฎเกณฑ์หรือการดำ�เนินการตามอำ�นาจหน้าที่ใด ๆ ต่อผู้มีส่วนได้เสีย
ต้องจัดให้มีขั้นตอนการดำ�เนินการที่เป็นอิสระ โปร่งใส  เป็นธรรม  ตรวจสอบได้
ป้องกันการทุจริต และเป็นมาตรฐานเดียวกันรวมทัง้ มีการจัดทำ�บันทึกการดำ�เนิน
การไว้เป็นลายลักษณ์อักษร
1.2.3 ในกรณีทบี่ คุ ลากรของ กพท. บังคับใช้กฎหมาย (law enforcement)
ไม่ว่าจะเป็นการดำ�เนินการทางปกครองหรือการดำ�เนินการทางอาญาซึ่งมีผลก
ระทบต่อผู้มีส่วนได้เสียต้องจัดให้มีขั้นตอนการดำ�เนินการที่โปร่งใส เป็นธรรม     
ตรวจสอบได้ และป้องกันการทุจริตรวมทั้งจัดให้มีขั้นตอนรองรับเพื่อเปิดโอกาส
ให้ผไู้ ด้รบั ผลกระทบจากการดำ�เนินการดังกล่าวสามารถขออุทธรณ์ตามกฎหมาย
หรือร้องขอให้มีการพิจารณาทบทวนการสั่งการได้
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1.3 การปฏิบัติตามกฎหมายต่างประเทศ
บุคลากรของ กพท. ที่ต้องไปปฏิบัติงานในต่างประเทศ ควรศึกษากฎหมาย
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทางก่อนการเดินทาง
เพื่อให้แน่ใจว่าการปฏิบัติงานในประเทศปลายทาง เป็นไปตามกฎหมายไม่ขัดต่อ
ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมของประเทศปลายทาง
1.4 การเคารพหลักสิทธิมนุษยชนสากล
บุคลากรของ กพท. ต้องปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากลทั้งนี้เพื่อให้
บุคลากรของ กพท. นำ�ไปปฏิบัติเป็นส่วนหนึ่งในการดำ�เนินงาน และเพื่อมิให้มี
การกระทำ�ใดที่ละเมิดหลักสิทธิมนุษยชนสากล
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2. การสนับสนุนภาคการเมือง

กพท. เป็ น องค์ ก รที่ เ ป็ น กลางทางการเมื อ งไม่ ฝั ก ใฝ่ พ รรคการเมื อ ง              
กลุ่มการเมืองหรือนักการเมืองคนใด ไม่ว่าในระดับประเทศ ระดับภูมิภาคหรือ
ระดับโลก กพท. สนับสนุนการดำ�เนินการใด ๆ ที่เป็นไปตามระบอบการปกครอง
ในประเทศนั้น ๆ ทั้งนี้ กพท. สนับสนุนให้บุคลากรของ กพท. ยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และใช้สิทธิทางการเมือง     
ของตนตามครรลองของกฎหมาย

แนวปฏิบัติที่ดี
2.1 กพท. ต้องเป็นกลางทางการเมือง บุคลากรของ กพท. ต้องไม่นำ�
ทรัพยากรของ กพท. ไปสนับสนุนกิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมือง        
กลุ่มการเมือง หรือนักการเมืองคนใด ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม และไม่อนุญาต
ให้ฝา่ ยการเมืองเข้ามาใช้ทรัพยากรและสถานทีข่ อง กพท. ในกิจกรรมทางการเมือง
2.2 กพท. ให้ เ สรี ภ าพแก่ บุ ค ลากรของ กพท. ในการแสดงออก                             
เข้าร่วม สนับสนุน และใช้สิทธิทางการเมืองนอกเวลาทำ�งานโดยทรัพยากร                       
ของบุคลากรเอง โดยห้ามบุคลากรของ กพท. ใช้อำ�นาจ ทรัพยากร เงินทุน          
และชื่อ กพท. ไปใช้ในการเรี่ยไรหรือใช้ประกอบกิจกรรมทางการเมืองอื่นใด
2.3 กพท. ไม่สนับสนุนให้มีการวิ่งเต้นที่มิใช่การใช้หลักการ และเหตุผล
ที่เหมาะสม เช่น การวิ่งเต้นโดยใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเสนอผลประโยชน์
ตอบแทน
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3. การมีส่วนได้เสีย และผลประโยชน์ขัดกัน

บุคลากรของ กพท. ต้องหลีกเลี่ยง และไม่เกี่ยวข้องในกิจกรรมที่อาจก่อให้
เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทอี่ าจส่งผลกระทบในการตัดสินใจใด ๆ ทัง้ นีใ้ น
การปฏิบตั หิ น้าทีจ่ ะต้องยึดถือประโยชน์ของ กพท. เป็นสำ�คัญภายใต้ความถูกต้อง
ตามกฎหมาย และจริยธรรม
3.1 บุคลากรของ กพท. พึงปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
และมติคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับการทับซ้อนหรือขัดกันของผลประโยชน์ เช่น              
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามทุจริต
พ.ศ. 2542  พระราชบัญญัตวิ า่ ด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2542
เป็นต้น
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3.2   บุ ค ลากรของ กพท. ต้ อ งปฏิ บั ติ ง านโดยคำ � นึ ง ถึ ง ประโยชน์                   
ของประเทศชาติ เ หนื อ กว่ า ประโยชน์ ส่ ว นตน และไม่ มี ผ ลประโยชน์                         
ทับซ้อนนอกจากนี้ต้องคำ�นึงถึงประโยชน์ของ กพท. เป็นที่ตั้ง โดยปราศจาก               
ความต้ อ งการส่ ว นตั ว และอิ ท ธิ พ ลจากผู้ ใ กล้ ชิ ด บุ ค ลากรของ กพท.                        
ต้ อ งตรวจสอบอยู่ เ สมอว่ า ตนเองมี ส่ ว นได้ เ สี ย หรื อ ผลประโยชน์ ขั ด กั น                
ในการปฏิ บั ติ ง านหรื อ ไม่ เมื่ อ พบว่ า ตนมี ส่ ว นได้ เ สี ย หรื อ ผลประโยชน์                 
ขัดกันแล้ว บุคลากรผู้นั้นพึงงดการปฏิบัติงานนั้นแล้วให้ผู้อื่นเข้ามารับผิดชอบ
แทนตนเพื่อกำ�จัดข้อครหาว่าด้วยผลประโยชน์ทับซ้อนหรือใช้อำ�นาจของตน                       
ในทางที่ผิดเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง และทำ�ให้ กพท. เสียหาย          
ดั ง นั้ น บุ ค ลากรทุ ก คนพึ ง ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการป้ อ งกั น การมี ส่ ว นได้ เ สี ย                                                                                       
และการเปิดเผยส่วนได้เสียตามแนวปฏิบัติที่ กพท. กำ�หนดอย่างเคร่งครัด

แนวปฏิบัติที่ดี
3.2.1 ห้ามบุคลากรของ กพท. ใช้อิทธิพลหรืออำ�นาจของตนทำ�ธุรกรรม
ระหว่าง กพท. กับบุคคล ห้างหุ้นส่วนหรือนิติบุคคลที่บุคคลนั้นถือหุ้นอยู่หรือ
ผู้ที่เกี่ยวดองในครอบครัวทุกคน นอกเหนือจากสวัสดิการที่บุคลากร กพท.     
ควรได้
3.2.2 บุคลากรของ กพท. หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวดองในครอบครัวไม่
สามารถทำ�ธุรกรรมทีม่ ขี อ้ ตกลงทางการค้าทัว่ ไปกับ กพท. ได้
3.2.3  การออกคำ�สั่งเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคลากรผู้ออกคำ�สั่งเอง
ย่อมทำ�ไม่ได้
3.2.4 การเข้าประชุมพิจารณาวาระใดที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีส่วนได้เสีย
บุคลากรผูม้ สี ว่ นได้เสียต้องออกจากทีป่ ระชุมเป็นการชัว่ คราว และไม่รบั เอกสาร
ระเบียบวาระการประชุมที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่นมีโอกาส
พิจารณา วิเคราะห์ และวิจารณ์โดยปราศจากอิทธิพลของบุคลากรผู้มีส่วน    
ได้เสียคนนั้น
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3.2.5 ผูบ้ ริหาร ต้องพิจารณาความขัดแย้งของผลประโยชน์เกีย่ วกับรายการ
ที่เกี่ยวโยงกันระหว่าง กพท. กับองค์กรที่เกี่ยวข้องด้วยความซื่อสัตย์สุจริต        
อย่างมีเหตุผล และเป็นอิสระภายใต้กรอบจริยธรรมที่ดี โดยคำ�นึงถึงประโยชน์
สูงสุดของ กพท.
3.2.6 บุคลากรของ กพท. ทุกคนต้องจัดทำ�รายงานเปิดเผยรายการที่สงสัย
ว่าตนเองหรือญาติที่มีความเกี่ยวดองในครอบครัวมีผลประโยชน์ที่ขัดกันกับ        
ผลประโยชน์ของ กพท. เป็นประจำ�ทุกปี และทุกครั้งที่พบโดยแจ้งผู้บังคับบัญชา
และนำ�ส่งฝ่ายบริหารกลาง  
3.2.7  ผู้บริหาร และผู้สอบบัญชีของ กพท. ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของ กพท.
3.2.8  บุคลากรของ กพท. ต้องไม่รับงานภายนอก กพท. ที่เป็นการขัดแย้ง
กับการดำ�เนินงานกับ กพท. หรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ขัดแย้งกับ กพท. ไม่ว่า
จะเป็นการปฏิบัติงานชั่วคราวหรือถาวร เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะ
เจาะจงจากผู้บังคับบัญชา  
3.2.9 การรับบุคลากรใหม่ทเี่ ป็นผูเ้ กีย่ วดองกับบุคลากรของ กพท. ต้องเป็น
ไปอย่างโปร่งใสเป็นธรรมต่อผูท้ มี่ คี ณ
ุ สมบัตอิ ย่างเดียวกัน บุคลากรของ กพท. ต้อง
ไม่แทรกแซงหรือใช้อทิ ธิพลของตนเข้าช่วยเหลือให้รบั ผูเ้ กีย่ วดองของตนเข้าทำ�งาน
3.2.10 ห้ามมิให้บุคลากรของ กพท. เป็นกรรมการหรือผู้บริหารหรือ
ผู้มีอำ�นาจในการจัดการ หรือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มีส่วน                 
ได้เสียจากการดำ�เนินงานของ กพท. เช่น ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการบิน                    
ผู้เข้าประกวดราคา คู่สัญญา เป็นต้น
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การรักษาความลับ การเก็บรักษาข้อมูล
4. และการใช้
ข้อมูลภายใน
ข้อมูลที่เป็นความลับเป็นข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลสาธารณะเป็นข้อมูลที่หาก                         
เปิ ด เผยต่ อ สาธารณชนหรื อ ตกอยู่ ใ นมื อ คู่ แข่ ง แล้ ว ย่ อ มก่ อ ให้ เ กิ ด ผลกระทบ         
ร้ายแรงต่อ กพท. รวมทั้งข้อมูลทุกประเภทที่ผู้ประกอบการได้มอบให้แก่ กพท.                  
ด้วยความเชื่อใจ กพท. ย่อมมีหน้าที่ปกปิดข้อมูลดังกล่าวไว้เป็นความลับโดย                    
ให้รับรู้เฉพาะผู้ที่จำ�เป็นจึงเป็นหน้าที่ของผู้ที่ดูแลหรือครอบครองข้อมูลในการ
ดูแลรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด

แนวปฏิบัติที่ดี
4.1 กพท. มีการกำ�หนดชัน้ ความลับของข้อมูล และวิธกี ารทีบ่ คุ ลากรของ กพท.     
ต้องทำ�ความเข้าใจเกี่ยวกับระดับชั้นความลับ และการปฏิบัติเพื่อรักษาความลับ
บุคลากรของ กพท. ต้องรักษาความลับในส่วนที่ตนรับผิดชอบไม่ให้ความลับ        
ตกไปยังบุคคลอื่นรวมทั้งบุคลากรอื่นของ กพท. ที่ไม่เกี่ยวข้อง
4.2 บุคลากรของ กพท. แม้จะเกษียณอายุ ลาออกหรือสิ้นสุดการทำ�งาน
กับ กพท. แล้วควรจะต้องรักษา และไม่เปิดเผยความลับของ กพท.
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4.3 กพท. ต้ อ งรั ก ษา และปกปิ ด ข้ อ มู ล ผู้ ป ระกอบการ และข้ อ มู ล                
ทางการค้า   ไว้เป็นความลับ บุคลากรของ กพท. ต้องไม่เปิดเผยความลับของ          
ผู้ประกอบการต่อบุคลากรของ กพท. และบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้อง เว้นแต่
เป็นข้อบังคับโดยกฎหมายให้เปิดเผย การเปิดเผยเพื่อวัตถุประสงค์ทางการฟ้องร้อง
คดีหรือคณะกรรมการ อนุมตั ใิ ห้มกี ารเปิดเผย
4.4 ข้อมูลภายในเป็นข้อมูลในการดำ�เนินการ และบริหารกิจการอันเป็นข้อมูล
ลับของ กพท. ที่ยังไม่เปิดเผยสู่สาธารณะ หากเปิดเผยแล้วย่อมส่ง  ผลกระทบต่อ
กพท. บุคลากรของ กพท. จึงต้องรักษาข้อมูลภายในไว้เป็นความลับ  และต้องไม่
นำ�ข้อมูลภายในทีต่ นล่วงรูม้ าจากการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องตนไปบอกผูอ้ นื่ หรือนำ�ข้อมูล
ภายในไปใช้แสวงหาประโยชน์ในทางมิชอบเสียเองหรือทำ�ให้ประโยชน์ของ กพท.
ลดลง
4.5 ในการว่าจ้างบุคคลที่เคยทำ�งานกับผู้ประกอบการหรือรัฐบาลมาก่อน
กพท. ต้องค้นหา และศึกษาข้อตกลงรักษาความลับที่บุคคลนั้นเคยทำ�ไว้กับ              
ผูป้ ระกอบการหรือรัฐบาลมาก่อน กพท. และต้องไม่กระทำ�การใดเพือ่ ให้บคุ คลนัน้
กระทำ�การใดอันเป็นการผิดข้อตกลงกับผูป้ ระกอบการหรือรัฐบาลอันจะก่อให้เกิด
การฟ้องร้องดำ�เนินคดีตามมา
4.6 การเปิดเผยข้อมูลต้องเป็นไปโดยบุคลากรของ กพท. ที่มีอำ�นาจหน้าที่
บุคลากรทัว่ ไปไม่มหี น้าทีเ่ ปิดเผยข้อมูล เมือ่ ถูกถามให้เปิดเผยข้อมูลทีต่ นไม่มหี น้าที่
เปิดเผยให้แนะนำ�ผู้ถามสอบถามผู้ที่มีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลนั้นเพื่อให้การให้ข้อมูล       
ถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
4.7 บุคลากรของ กพท. ควรเก็บรักษาข้อมูลไว้อย่างน้อย 10 ปี ทัง้ ทีเ่ ก็บไว้ใน
รูปแบบเอกสาร และที่เก็บไว้ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เอกสารที่มีกฎหมาย
กำ�หนดการเก็บรักษาไว้เป็นการเฉพาะ ให้บคุ ลากรของ กพท. ดำ�เนินการให้เป็นไป
ตามทีก่ ฎหมายกำ�หนดในกรณีทลี่ าออกหรือเกษียณอายุการทำ�งานก่อนครบกำ�หนด
ให้จัดทำ�บันทึกส่งมอบข้อมูลที่เก็บรักษาให้แก่ผู้บังคับบัญชาพิจารณาต่อไป
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5. การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสีย

กพท. คำ�นึงถึงความพึงพอใจสูงสุดของผู้ใช้บริการ และมีความรับผิดชอบ
ต่อผู้ใช้บริการ โดยต้องให้บริการด้วยมาตรฐานสากล ความรวดเร็ว มีอัธยาศัย
และไม่เลือกปฏิบัติ

แนวปฏิบัติที่ดี
5.1 กพท. มุ่งมั่นบริการให้ครบวงจร บริการรวดเร็ว และมีคุณภาพเพื่อ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่อง บุคลากรของ กพท.                 
ต้ อ งทุ่ ม เทเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของผู้ ใช้ บ ริ ก ารอย่ า งเต็ ม ที่ ทั น ต่ อ
สถานการณ์ มีคุณภาพ และมีเงื่อนไขที่เป็นธรรม และเป็นมาตรฐานสากล
5.2 กพท. ต้ อ งไม่ ทำ � การใดอั น เป็ น การหลอกลวง และบริ ก ารของ
กพท. ต้องมีผลสำ�รวจหรือผลวิจัยเพื่อสนับสนุนการดำ�เนินงานอย่างละเอียด               
และส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบริการให้แก่ผู้ใช้บริการ
5.3 กพท. มุ่งมั่นพัฒนาการตรวจสอบความปลอดภัย และการรักษา      
ความปลอดภัยด้านการบินพลเรือนให้กับผู้ใช้บริการ
5.4 กพท. พึงสร้างมูลค่าเพิม่ ในเชิงเศรษฐศาสตร์ให้แก่ประเทศชาติ รัฐบาล
และผู้มีส่วนได้เสียกับองค์กร
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6. การจัดซื้อ จัดหา และการปฏิบัติต่อคู่ค้า
กพท. ให้ความสำ�คัญกับการจัดหาพัสดุซงึ่ เป็นกระบวนการสำ�คัญทีส่ นับสนุน
การดำ�เนินกิจการ และธุรกิจของ กพท. ภายใต้หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี      
และมีการตรวจสอบอย่างรัดกุมในฐานะหน่วยงานของรัฐ กพท. ยังให้ความสำ�คัญ
กับผู้ค้า (vendor) โดยปฏิบัติต่อผู้ค้าอย่างเสมอภาคบนพื้นฐานของการแข่งขัน
ที่เป็นธรรมโปร่งใส และเท่าเทียมเพื่อก้าวไปสู่การเป็นพันธมิตรที่สนับสนุนการ
ดำ�เนินงานระหว่างกันในระยะยาว กพท. จึงมีแนวทางปฏิบัติอย่างยั่งยืนกับผู้
ค้าเพื่อให้ผู้ค้าของ กพท. มีการดำ�เนินงานอย่างมีจริยธรรมเคารพสิทธิมนุษยชน          
มีการดูแลอาชีวอนามัย และความปลอดภัยของลูกจ้างรวมถึงการให้ความสำ�คัญ
ต่อการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างยั่งยืน

แนวปฏิบัติที่ดี
6.1 หน่วยงานของ กพท. ที่ต้องจัดหาพัสดุต้องคำ�นึงถึงความต้องการ       
ความคุ้มค่า ราคา คุณภาพของสินค้า และบริการ กระบวนการจัดหาพัสดุต้อง
ดำ�เนินการถูกต้องตามระเบียบข้อกำ�หนด และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ กพท. กำ�หนด
ไว้อย่างโปร่งใส และให้ข้อมูลแก่ผู้ค้าอย่างเท่าเทียม ถูกต้อง ไม่มีอคติ ไม่เลือก
ปฏิบัติต่อผู้ค้า สร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมระหว่างผู้ค้า วิธีการจัดหาพัสดุควร
อ้างอิงแนวทางปฏิบตั ทิ เี่ ป็นสากลมีความรัดกุม สอดคล้องกับสถานการณ์ และต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมาย  ข้อบังคับ  และคำ�สั่งที่เกี่ยวข้องที่ใช้กำ�กับหน่วยงานภาครัฐ
อย่างเคร่งครัด
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6.2 กพท. สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ อ ย่ า งเสมอภาคต่ อ ผู้ ค้ า ของ กพท.                  
ทั้งการปฏิบัติระหว่างผู้ค้าเอง และการปฏิบัติระหว่างผู้ค้ากับ กพท. หน่วยงาน
ของ กพท. ที่ต้องจัดหาพัสดุไม่ควรดำ�เนินการในระยะเวลากระชั้นจนเกินไป             
ควรให้เวลาผู้ค้าอย่างพอเพียงในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐาน และเอกสาร                   
การเสนอราคาต่าง ๆ ข้อกำ�หนดหรือเงื่อนไขรายละเอียดของสัญญา ไม่ควร
เป็นการเอารัดเอาเปรียบจนเกินไป และควรปรึกษาฝ่ายกฎหมายในการทำ�สัญญา
6.3 บุคลากรของ กพท. ต้องไม่เรียกรับประโยชน์จากการจัดหาพัสดุ           
ต้องวางตัวเป็นกลาง ไม่ใกล้ชิดกับผู้ค้าจนทำ�ให้ผู้ค้ามีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และ
ปฏิบตั ติ ามข้อปฏิบตั ใิ นจรรยาบรรณว่าด้วยการมีสว่ นได้สว่ นเสียและผลประโยชน์
ขัดกันอย่างเคร่งครัด
6.4 หน่วยงานหรือบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดหาพัสดุต้อง       
เก็บเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เช่น การอนุมัติ เอกสารการเสนอราคา การเจรจา
สัญญาหรือการปฏิบตั ติ ามสัญญาไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงตามสมควรแก่ความจำ�เป็น
ตามระยะเวลาที่กำ�หนด
6.5 กพท. ต้องปฏิบัติตามข้อสัญญาอย่างเคร่งครัด หากพบว่า กพท.             
ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือผู้ค้าไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาหรือเหตุอื่นใดที่
ทำ�ให้ไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ หากเป็นไปได้ และไม่ก่อให้เกิดความเสีย
หายแก่ กพท. ให้ยตุ กิ ารดำ�เนินการ และยุตกิ ารติดต่อกับผูค้ า้ ทันที โดยให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชาเพื่อปรึกษาในทันที และหาแนวทางแก้ไขต่อไป
6.6 บุคลากรของ กพท. ที่ดำ�เนินการจัดหาพัสดุมีหน้าที่กำ�กับดูแลให้ผคู้ า้
ปฏิบตั ติ ามแนวทางการปฏิบตั อิ ย่างยัง่ ยืนของผูค้ า้ กพท. อย่างเคร่งครัด
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7. การปฏิบัติต่อเจ้าหนี้
แนวปฏิบัติที่ดี
7.1 ปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาที่มีต่อเจ้าหนี้อย่างเคร่งครัด โปร่งใส และ          
เท่าเทียมกัน ทัง้ ในแง่การชำ�ระเงิน และเงือ่ นไขอืน่ ใดทีไ่ ด้ท�ำ ข้อตกลงไว้กบั เจ้าหนี้
7.2 เปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงินแก่เจ้าหนี้ตามข้อกำ�หนดในสัญญา     
อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามกำ�หนดเวลา
7.3 แจ้งให้เจ้าหนี้ทราบในกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในสัญญา
และร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว

บผิดชอบต่อชุมชนสังคม
8. ความรั
และสิ่งแวดล้อมโดยรวม
กพท. เป็นส่วนหนึ่งของสังคมจึงมีพันธกิจรับผิดชอบการพัฒนาชุมชน และ
สังคมโดยรวมเพื่อให้ กพท. เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนตามการพัฒนาของสังคม
กพท. ถือเป็นหน้าที่ และนโยบายหลักในการให้ความสำ�คัญกับกิจกรรมของ
ชุมชน และสังคมโดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาสังคมชุมชนสิ่งแวดล้อมทำ�นุบำ�รุง
ศาสนา สร้างสรรค์ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งสนับสนุนการศึกษา
แก่เยาวชน และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชนเพื่อให้ชุมชน                       
เข้มแข็ง และพึ่งพาตนเองได้
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แนวปฏิบัติที่ดี
8.1 กพท. มุ่งที่จะทำ�ความเข้าใจ และสื่อสารกับสังคมเกี่ยวกับสถานะ        
และข้อเท็จจริงในการดำ�เนินงานของ กพท. ความรับผิดชอบของ กพท. ต่อชุมชน
และสังคมโดยรวม และความรับผิดชอบของ กพท.  ต่อสิง่ แวดล้อม โดยไม่ปกปิด
ข้อเท็จจริง และให้ความร่วมมือในการให้ขอ้ มูลแก่ประชาชนอย่างทันสถานการณ์
8.2 กพท. พึงรักษา และธำ�รงไว้ซึ่งจารีตประเพณี และศิลปวัฒนธรรม
ที่ ดี ง ามของชาติ ให้ ค วามร่ ว มมื อ สนั บ สนุ น นโยบาย และกิ จ กรรมต่ า งๆ                  
ของทางราชการ และชุมชนด้วยความเอื้ออาทร
8.3 กพท. มุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมเรื่องคุณภาพ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง และต่อเนื่องรวมทั้ง
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงความสำ�คัญ
ของสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดจน                
ส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิต          
ของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
8.4 กพท. จะคำ�นึงถึงทางเลือกในการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
โดยให้มีผลกระทบต่อความเสียหายของสังคมสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต       
ของประชาชนน้อยที่สุด สนับสนุนการลดการใช้พลังงาน และทรัพยากร
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9. การปฏิบัติต่อพนักงาน

บุ ค ลากรของ กพท. ทุ ก คนเป็ น ส่ ว นสำ � คั ญ ที่ สุ ด ในการดำ � เนิ น งาน
ของ กพท.ซึ่ง กพท. ต้องให้ความสำ�คัญกับบุคลากรทุกคน โดยปราศจาก
การเลื อ กปฏิ บั ติ กพท. ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรของ กพท. มี ค วามสามั ค คี                                                                                                          
ไว้เนื้อเชื่อใจกันไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่าย ปฏิบัติต่อกันอย่างสุภาพ และเคารพใน
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์   กพท.   มีพันธกิจในการคุ้มครองป้องกันบุคลากร                 
จากภั ย คุ ก คามด้ า นความมั่ น คงปลอดภั ย ทั้ ง จากภายใน และภายนอก                        
โดยต้องสร้างสภาพแวดล้อมในการทำ�งานที่ดี  และปลอดภัย  จ่ายค่าตอบแทน                   
ที่เหมาะสม มีสวัสดิการที่ดีให้แก่พนักงาน และจัดหานวัตกรรม และเทคโนโลยี
มาสนับสนุน การทำ�งานเพื่อตอบแทนบุคลากรของ กพท.ทุกคนที่ดำ�เนินงาน      
เพือ่ ประโยชน์สงู สุดของ กพท. ด้วยการปฏิบตั งิ านอย่างสุดความสามารถ รวดเร็ว
รอบคอบ ขยัน กระตือรือร้น มีสติ มีเหตุผล อยู่บนฐานความรู้   ไม่ใช้อารมณ์                                         
และใฝ่เรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเอง
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แนวปฏิบัติที่ดี
9.1 กพท. ปฏิบัติต่อบุคลากรของ กพท. ทุกคนโดยเสมอภาคกัน ไม่เลือก
ปฏิบัติ ไม่แบ่งแยก    ถิ่นกำ�เนิด เชื้อชาติ เพศ อายุ สีผิว ศาสนา ความพิการ ฐานะ
ชาติตระกูล สถานศึกษาหรือสถานะอืน่ ใดทีม่ ไิ ด้เกีย่ วข้องโดยตรงกับการปฏิบตั งิ าน
9.2 กพท. ให้ โ อกาสบุ ค ลากรของ กพท. ทุ ก คนแสดงความสามารถ
อย่างเต็มที่โดยจัดผลตอบแทนที่เหมาะสม และสร้างแรงกระตุ้นในการทำ�งาน                          
ทั้งในรูปของเงินเดือน และค่าใช้จ่ายในการดำ�เนินงานที่เหมาะสมตามระเบียบ    
ของ กพท. อีกทัง้ ให้โอกาสศึกษาเพิม่ เติม และการอบรมทัง้ ระยะสัน้ และระยะยาว
9.3 บุ ค ลากรของ กพท. ทุ ก คนต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบ              
ด้วยตนเองอย่างสุดความสามารถ มีจิตสำ�นึกที่ดี ซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ยึดมั่น                  
ในคุณธรรม และจริยธรรม และมีความรับผิดชอบ   ไม่มอบหมายหน้าที่ของตน     
ให้บคุ คลใดบุคคลหนึง่ ทำ�แทน ไม่วา่ ทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่จะเป็นการจำ�เป็น
หรือเพื่อความสะดวกรวดเร็วในงานที่ไม่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะของตน
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9.4 บุคลากรของ กพท. ต้องปฏิบัติงานตาม รับคำ�สั่ง และรับผิดชอบต่อ       
ผู้บริหาร กพท.   และผู้บังคับบัญชา หลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ผู้บังคับบัญชา   
และผู้ร่วมงานที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลนั้น หรือต่อ กพท. ทั้งนี้
บุคลากรของ กพท. ควรเปิดโอกาส และเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับ
บัญชา ผู้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงานอย่างมีสติ ปราศจากอคติ และรับฟังด้วย
เหตุ และผล
9.5 บุคลากรของ กพท. สามารถใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่ และสิ่งอำ�นวย
ความสะดวกของ กพท. ในหน้าที่อย่างเต็มที่ ห้ามใช้ทรัพยากร แรงงาน สถานที่
และสิ่งอำ�นวยความสะดวกไปในการอื่น นอกจากการปฏิบัติหน้าที่หรือสวัสดิการ
ที่ตนมีสิทธิโดยชอบ
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9.6 บุคลากรของ กพท. ต้องมีกิริยามารยาทสุภาพ แต่งกายเหมาะสม      
ต่อกาลเทศะ และประพฤติตนเหมาะสมกับหน้าที่การงาน ธรรมเนียมท้องถิ่น
โดยไม่สร้างความเสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ กพท.
9.7 บุคลากรของ กพท. สามารถใช้ชื่อ และตำ�แหน่งของตนเพื่อเรี่ยไรเงิน
เพื่อการกุศลที่ กพท. เป็นผู้จัด แต่ห้ามใช้ชื่อของ กพท. หรือตำ�แหน่งใน กพท.
ในการเรี่ยไรเงินเป็นการส่วนตัวไม่ว่าด้วยวัตถุประสงค์ใด
9.8 บุคลากรของ กพท. ควรให้ความร่วมมือในกิจกรรมที่ กพท. จัดขึน้ เพือ่
สร้างความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันรวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมที่ กพท. จัดขึ้น
9.9 ห้ามบุคลากรของ กพท. กระทำ�การที่ก่อความเดือดร้อน รำ�คาญ
บั่นทอนกำ�ลังใจผู้อ่ืนที่ก่อให้เกิดความเป็นปฏิปักษ์หรือรบกวนการปฏิบัติงาน
ที่มีลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศ ไม่ว่าต่อบุคลากรของ กพท. หรือบุคคล
ภายนอกทีเ่ ข้ามาติดต่อธุรกิจ ทัง้ นีร้ วมถึงการล่วงละเมิดทางเพศ การเกีย้ วพาราสี                       
การลวนลาม การอนาจาร และการมีไว้ซึ่งภาพลามกอนาจาร
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9.10 บุคลากรของ กพท. ต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ กฎระเบียบ และคำ�สั่ง
ของ กพท. อย่างเคร่งครัด
9.11 กพท. จะไม่ ก ระทำ � การอั น ใดที่ เ ป็ น การขั ด ขวางกิ จ กรรมของ
บุคลากร เว้นแต่กิจกรรมนั้น จะเป็นการกระทำ�อันขัดต่อกฎหมาย จริยธรรม                    
และจรรยาบรรณธุรกิจที่ร้ายแรงหรือก่อความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อ กพท.
9.12 บุคลากรของ กพท. ต้องชี้แจงทำ�ความเข้าใจกับบุคคลภายนอกเพื่อ
รักษาไว้ซึ่งภาพลักษณ์ที่ดีของ กพท. เมื่อมีโอกาส
9.13 บุคลากรของ กพท. ต้องแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหากพบว่า กพท.
หรือบุคคลใน กพท. กระทำ�การใด ๆ โดยมิชอบ
9.14 บุคลากรของ กพท. ต้องละเว้นหรือหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็น
ต่อบุคคลภายนอกหรือสื่อมวลชน ในรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานของ กพท. โดยที่
ตนเองไม่มีอำ�นาจหน้าที่หรือเรื่องอื่นใดที่อาจกระทบกระเทือนต่อชื่อเสียง และ
การดำ�เนินการของ กพท.
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10. การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

การควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในที่มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง   
และเชื่อถือได้เป็นสิ่งจำ�เป็นในการเป็นองค์กรของภาครัฐ
กพท. ต้องกำ�หนดนโยบายกำ�กับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายใน            
ที่ดีมีการบริหารความเสี่ยงในระดับที่เหมาะสม และมีการติดตามประเมิน
ผลอย่ า งสมำ่� สมอ กพท. มุ่ ง มั่ น เป็ น องค์ ก รที่ มี ก ารตรวจสอบภายในที่ ดี                              
มีคณะกรรมการตรวจสอบคอยสอดส่องดูแล มีหน่วยงานตรวจสอบภายในที่มี
ประสิทธิภาพ  มีฝา่ ยบริหาร  และพนักงานทีใ่ ห้ความสำ�คัญกับการควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายใน
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แนวปฏิบัติที่ดี
10.1 กพท. ต้องจัดระบบการควบคุมภายในให้มีสภาพแวดล้อมของ         
การควบคุมที่ดี ให้บุคลากรของ กพท. มีทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน ให้มี
การประเมินความเสีย่ งทีเ่ หมาะสมเพือ่ ประเมินความเสีย่ งทีอ่ าจก่อให้เกิดผลกระ
ทบต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมายหรือความสำ�เร็จของงาน ให้มีกิจกรรมการควบคุม
ที่ดีในทุกหน้าที่ และระดับอย่างเหมาะสม มีระบบสารสนเทศ และการสื่อสาร       
ที่ดีเพียงพอ เชื่อถือได้ สำ�หรับทั้งภายใน และภายนอก กพท. และมีระบบติดตาม
และประเมินผลทีด่ เี พือ่ ให้มนั่ ใจว่าระบบมีความเหมาะสม มีการปฏิบตั จิ ริงเกิดผล
สำ�เร็จของงาน มีการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์
10.2 กพท. ต้องกำ�หนดให้มหี น่วยงานทีร่ บั ผิดชอบโดยตรงเรือ่ งการประเมิน
และการบริหารความเสี่ยง การประเมินผลการควบคุมภายใน และการตรวจ
สอบการปฏิบัติตามระบบและนำ�ผลไปปรับปรุงมาตรการควบคุมให้เหมาะสม           
กับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม และปัจจัยความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป โดยผู้บริหาร
ต้องให้ความร่วมมือ
10.3 กพท. ต้ อ งวางรากฐานให้ บุ ค ลากรของ กพท. ทุ ก คนมี ค วามรู้           
ความเข้าใจ และให้ความร่วมมือในระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ
ภายใน มีการรายงานการรับ การเบิกอย่างแม่นยำ�  ถูกต้อง สมำ�่ เสมอ รวดเร็ว     
มีการสอบทาน และปฏิบัติตามระบบที่กำ�หนดอย่างเคร่งครัด
10.4 บุคลากรของ กพท. ทุกคนมีหน้าที่สนับสนุนการทำ�งาน และให้ข้อมูล
ที่ถูกต้องตามความเป็นจริงต่อกลุ่มตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีภายนอก
บุคลากรของ กพท. มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องทางการเงิน และรายงาน     
ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทันทีเมื่อพบข้อผิดพลาดหรือความ        
ไม่ชอบมาพากล
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11. การรับ การให้ของขวัญทรัพย์สิน

       หรือประโยชน์อื่นใด

บุคลากรของ กพท. ต้องหลีกเลีย่ งการรับของขวัญ ทรัพย์สนิ หรือประโยชน์
อื่นใดจากผู้มีส่วนได้เสียของ กพท. เพราะอาจส่งผลกระทบในการตัดสินใจใด ๆ
ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่จะต้องยึดถือประโยชน์ของ กพท. เป็นสำ�คัญภายใต้
ความถูกต้องตามกฎหมาย และจริยธรรม
บุคลากรของ กพท. พึงปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ          
และมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใด เช่น พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และปราบ
ปรามทุจริต พ.ศ. 2542 ระเบียบสำ�นักนายกว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ 2544 เป็นต้น
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตาม   
วรรคแรกให้เป็นไปตามที่กำ�หนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกัน และปราบปรามทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 103 ประกอบ
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลัก
เกณฑ์การรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ                                                           
พ.ศ. 2543  และหากในกรณีที่มีการแก้ไขหลักเกณฑ์ดังกล่าวก็ให้นำ�หลักเกณฑ์
ทีแ่ ก้ไขใหม่มาเป็นแนวทางปฏิบตั ิ บุคลากรของ กพท. พึงปฏิบตั ติ ามแนวปฏิบตั ิ
ที่ดี  เกี่ยวกับการรับ การให้ของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามที่ กพท.
กำ�หนดดังต่อไปนี้

สำ�นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)

71

แนวปฏิบัติที่ดี
11.1 ในกรณีทผี่ รู้ บั มีขอ้ สงสัยในการรับ หรือกรณีการรับของขวัญ ทรัพย์สนิ
หรือประโยชน์อนื่ ใดจากบุคคลอืน่ ในลักษณะทีฟ่ มุ่ เฟือยหรือผิดศีลธรรม ประเพณี
อันดีงาม และกฎหมายในท้องถิ่นนั้น นับเป็นสิ่งไม่สมควรกระทำ� โดยหากการรับ
นั้นไม่เหมาะสมให้ส่งคืน หากการส่งคืนไม่สามารถทำ�ได้หรือไม่เหมาะสม ให้ส่ง
มอบแก่ฝ่ายบริหารกลางเพื่อจัดการตามความเหมาะสมต่อไปหรือเก็บรักษาเป็น
สมบัติของ กพท.
11.2 การรับของขวัญหรือทรัพย์สินควรเป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อืน่ ใดโดยธรรมจรรยาอาจเป็นการรับจากผูม้ สี ว่ นได้เสียหรือคนรูจ้ กั การรับควรรับ
ในลักษณะทีเ่ ป็นการทัว่ ไป ไม่เฉพาะเจาะจงมูลค่า ไม่เป็นการรับทรัพย์สนิ อย่างผิด
กฎหมาย และของขวัญหรือทรัพย์สินนั้นต้องไม่ใช่สิ่งผิดกฎหมาย
11.3 ห้ามบุคลากรของ กพท.   และครอบครัว เรียกร้องหรือรับของขวัญ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รับเหมา ผู้รับเหมาช่วง ผู้ประกอบการหรือ  
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงานของ กพท. ไม่ว่ากรณีใด อันอาจมีผลกระทบ         
ต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความลำ�เอียงหรือลำ�บากใจหรือเป็น               
ผลประโยชน์ขัดกันได้
11.4 บุคลากรของ กพท. มีหน้าที่รายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดแก่ผู้บังคับบัญชา โดย กพท. จะประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับเหมา                            
ผู้รับเหมาช่วง ผู้ประกอบการ คู่ค้าหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำ�เนินงาน
ของ กพท. ทราบถึงนโยบายการรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด                               
อย่างสม่ำ�เสมอ
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11.5 บุคลากรของ กพท. ต้องไม่ให้สนิ บนหรือผลประโยชน์ตอบแทนใดทีม่ ี
ลักษณะคล้ายคลึงกันแก่บุคลากรของ กพท. เองหรือบุคคลภายนอก โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ การให้ของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดแก่                                  
เจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศต้องให้แน่ใจว่าการให้นั้น    
ไม่ขัดต่อกฎหมาย และจารีตประเพณีท้องถิ่น

12. คุณภาพความปลอดภัย สุขอนามัย
และสิ่งแวดล้อม

กพท. ใส่ใจในความปลอดภัย และสุขอนามัยของบุคลากรของ กพท. และ
ชุมชนโดยรอบ กพท. มุง่ ส่งเสริม และปลูกฝังจิตสำ�นึกด้านคุณภาพความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมให้เป็นวิถีดำ�เนินชีวิตประจำ�วันของบุคลากรของ
กพท. เพื่อประโยชน์ของทุกคนรวมทั้งชุมชน และสังคมโดยรวม กพท. สนับสนุน
ให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมไม่ใช้อย่างสิ้นเปลือง

แนวปฏิบัติที่ดี
12.1 กพท. จะดำ � เนิ น การทุ ก วิ ถี ท างเพื่ อ ควบคุ ม และป้ อ งกั น ความ             
สูญเสียในรูปแบบต่างๆ   อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ อัคคีภัย การบาดเจ็บหรือ      
เจ็บป่วยจากการทำ�งาน ทรัพย์สินสูญหายหรือเสียหาย การละเมิดระบบรักษา
ความปลอดภัย การปฏิบัติงานไม่ถูกวิธี และความผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้นตลอด
จนรักษาสภาพแวดล้อมในการทำ�งานที่ปลอดภัยต่อบุคลากรของ กพท.  และมี
การซักซ้อมแผนการรักษาความปลอดภัยเป็นประจำ� ทัง้ นีถ้ อื เป็นหน้าทีร่ บั ผิดชอบ
ของผู้บริหาร และพนักงานในการรายงานอุบัติเหตุ และอุบัติการณ์
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12.2 กพท. จะจัดให้มีแผนควบคุมและป้องกันเหตุฉุกเฉินในทุกพื้นที่      
ปฏิบัติการ มีแผนจัดการเหตุฉุกเฉินและสภาวะวิกฤต เพื่อเตรียมพร้อมต่อการ
จัดการเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น เช่น เพลิงไหม้ การหกล้ม หรือของเสียรั่ว
ไหล และมีการเตรียมพร้อมต่อเหตุวิกฤตอื่นที่อาจทำ�ให้การดำ�เนินงานหยุดชะงัก
เสื่อมเสียชื่อเสียง และภาพลักษณ์ขององค์กร
12.3 กพท. ต้องจัดให้มกี ารประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ขอ้ มูลให้กบั บุคลากร
ของ กพท. พนักงานของผู้รับจ้างตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ทราบ
และเข้าใจนโยบายกฎระเบียบขั้นตอน
วิธีปฏิบัติ และข้อควรระวังต่าง ๆ ด้านคุณภาพความปลอดภัยอาชีวอนามัย และ
สิ่งแวดล้อมตลอดจนนำ�ไปยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยไม่ก่อให้เกิดอันตราย
ต่อสุขภาพทรัพย์สิน และสิ่งแวดล้อม
12.4 กพท. มุ่งมั่นในการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ
ความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และสิ่ ง แวดล้ อ มอย่ า งจริ ง จั ง และต่ อ เนื่ อ ง                          
การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยตระหนักถึงความสำ�คัญ
ของสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องตลอดจน                  
ส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในการรักษาสิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิต            
ของคนในชุมชนตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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12.5 หากพบว่ า การปฏิ บั ติ ง านใดไม่ ป ลอดภั ย หรื อ ไม่ อ าจปฏิ บั ติ ต าม             
ข้ อ กำ � หนด และมาตรฐานด้ า นคุ ณ ภาพความปลอดภั ย อาชี ว อนามั ย และ                 
สิ่งแวดล้อมหรือพบว่าการปฏิบัติงานมีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ให้บุคลากร                        
ของ กพท.  ยุตกิ ารปฏิบตั งิ านเท่าทีท่ �ำ ได้ชวั่ คราวเพือ่ แจ้งผูร้ ว่ มงาน ผูบ้ งั คับบัญชา                          
และหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำ�เนินการแก้ไขหรือวางแผนแก้ไขต่อไป

13. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร

กพท. สนับสนุนให้บุคลากรของ กพท. ศึกษา สร้างงานวิจัย เขียนหนังสือ
ตำ�รา จัดทำ�สื่อสร้างสรรค์ สื่อประชาสัมพันธ์ งานเขียน และบทประพันธ์เผยแพร่
ทัง้ ภายใน และภายนอก กพท. เพือ่ ให้การปฏิบตั งิ านเป็นไปอย่างราบรืน่ ก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ กพท. เพือ่ เสริมสร้างการศึกษา และเพือ่ การประชาสัมพันธ์กจิ กรรม
ของ กพท. บุคลากรของ กพท. ต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของ
กพท. ในการเสริมสร้างความเข้าใจต่อบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ของ กพท.
โดยต้องมีความรอบคอบระมัดระวังในการใช้งาน ต้องเคารพลิขสิทธิ์ของเจ้าของ
ทรัพย์สินทางปัญญา หากมีความเชื่อมโยงใด ๆ
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แนวปฏิบัติที่ดี
13.1 กพท. ส่งเสริมให้บคุ ลากรของ กพท. เขียน และตีพมิ พ์ผลงานการเขียน
หนังสือตำ�ราลงในสือ่ สิง่ พิมพ์ตา่ ง ๆ อีกทัง้ ส่งเสริมให้บคุ ลากรของ กพท. สร้างสรรค์
โปรแกรมคอมพิวเตอร์  และการนำ�เสนอโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพือ่ เผยแพร่
ข้อมูล  แสดงความคิดเห็น  และเพื่อใช้ในการศึกษา  โดยผลตอบแทนจากงาน
เหล่านั้นย่อมเป็นของบุคลากรนั้นเอง แต่งานใดเป็นงานที่ได้รับมอบหมายจาก
กพท. ให้จัดทำ�ขึ้นเป็นงานที่ใช้ข้อมูลของ กพท. หรือเป็นงานที่เรียนรู้จาก กพท.
ให้ กพท. เป็นเจ้าของผลตอบแทนที่ได้จากงานเช่นว่านั้น
13.2 บุคลากรของ กพท. ที่มีหน้าที่รักษาความลับทางการค้าหรือวิธีการ
ประกอบธุรกิจทีเ่ ป็นความลับ โดยต้องรักษาความลับให้ปลอดภัยทีส่ ดุ ไม่ให้รวั่ ไหล
13.3 กพท. ส่งเสริมให้บุคลากรของ กพท. ใช้สื่ออินเตอร์เน็ตเพื่อประโยชน์
ในการทำ � งาน บุ ค ลากรของ กพท. ต้ อ งไม่ ก ระทำ � การอั น เป็ น การรบกวน                
ระบบคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตของผูอ้ นื่ ในสำ�นักงาน ไม่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์
ของ กพท. เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมในทางศีลธรรม ขนบธรรมเนียม และ
จารีตประเพณี หรือละเมิดกฎหมาย เช่น การสร้างความเสียหายแก่ชื่อเสียง
และทรัพย์สิน การมีไว้ซึ่ง สื่อลามกอนาจาร การส่งต่อ mail ที่เป็นการรบกวน          
สร้างความรำ�คาญหรือที่เป็นการโฆษณาสินค้า ธุรกิจ และบริการ นอกเหนือจาก
สินค้า และบริการของ กพท.  และการส่ง Spam mail เป็นต้น โดยจะต้องปฏิบัติ
ตาม พรบ. คอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 อย่างเคร่งครัด
13.4 บุคลากรของ กพท. ต้องปฏิบัติงานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์         
ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้อง หากปฏิบัติหน้าที่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ภายนอกสำ�นักงาน      
ให้ ต รวจสอบลิ ข สิ ท ธิ์ และปรึ ก ษาผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาก่ อ นทุ ก ครั้ ง ห้ า มติ ด ตั้ ง                     
และใช้ ง านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ลิขสิท ธิ์ไ ม่ถูกต้ อ งในเครื่ อ งคอมพิ วเตอร์          
ของ กพท. โดยเด็ดขาด
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13.5 บุคลากรของ กพท. ต้องเก็บรักษารหัสผ่านเข้าระบบคอมพิวเตอร์   
ของตนให้ เ ป็ น ความลั บ ไม่ บ อกบุ ค คลอื่ น เพื่ อ ป้ อ งกั น ไม่ ใ ห้ บุ ค คลอื่ น                                
เข้าถึงรหัสผ่านของตน รวมทั้งไม่ใช้อินเตอร์เน็ตเข้าไปยังเว็บไซต์ที่ไม่คุ้นเคย                                 
และอาจจะเป็นอันตรายต่อระบบคอมพิวเตอร์ของ กพท.
13.6 กรณีที่บุคลากรของ กพท. ขออนุญาตให้ผู้ปฏิบัติงานสมทบหรือ
พนักงานของผู้รับจ้างใช้ระบบสารสนเทศของ กพท. บุคลากรของ กพท.                
ผู้ขอต้องควบคุมการใช้งานของผู้ปฏิบัติงานสมทบหรือพนักงานของผู้รับจ้าง                 
และต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับ กพท. จากการใช้       
ระบบสารสนเทศนั้น
13.7 กพท. จะเข้าตรวจสอบ ค้นหา ติดตาม สอบสวน และควบคุม
การใช้ระบบสารสนเทศของบุคลากรของ กพท. เพื่อป้องกันความปลอดภัย
ในระบบสารสนเทศของ กพท. ตามแผนการรั ก ษาความปลอดภั ย ด้ า น                                                                                                         
ระบบสารสนเทศที่กำ�หนดขึ้น
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เอกสารอ้างอิง
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560
2. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปกป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558
3. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรือ่ ง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อนื่ ใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543  
4. ยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
5. พระราชกำ�หนดการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558  
6. ระเบี ย บคณะกรรมการกำ � กั บ สำ � นั ก งานการบิ น พลเรื อ น              
แห่งประเทศไทย ว่าด้วยค่าตอบแทนบุคคลภายนอกที่มาช่วยปฏิบัติงาน
ณ สำ�นักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2560
7. แนวทางธรรมาภิบาลของ กลต. (Code of Governance)
สำ�นักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  (ฉบับปรับปรุง
ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2558)
8. หลักการกำ�กับดูแลกิจการที่ดี สำ�หรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560
สำ�นักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
9. ประกาศสำ � นั ก งานการบิ น พลเรื อ นแห่ ง ประเทศไทย                             
เรื่อง จรรยาบรรณในการดำ�เนินงานของพนักงานและลูกจ้าง
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