แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของหน่วยงาน.....สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย......
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑

สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต

ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์

๑. ระดับร้อยละความสาเร็จของกระบวนการปรับกระบวนความคิด
๒. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของชุมชนใสสะอาดร่วมต่อต้านทุจริต

ลาดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์โครงการ

วิธีการดาเนินงาน

ค่าเป้าหมาย
แนวทางการ
ผลผลิต
ผลลัพธ์ งบประมาณ
ดาเนินงานตามแผน
(Output) (Input)
(บาท)
บูรณาการฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔ หมายเหตุ
(ม.ค.-มี.ค. (เม.ษ.-มิ.ย. ก.ค.-มิ.ย. (ต.ค.-ธ.ค.
๖๒)
๖๒)
๖๒)
๖๒)

กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตัง้ แต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนวม
กลยุทธ์ที่ ๒ ส่งเสริมให้มีระบบกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต่อต้านทุจริต
กลยุทธ์ที่ ๓ ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครือ่ งมือต้านทุจริต
1

โครงการพัฒนาบุคลากรด้วย
การสอดแทรกคุณธรรมและ
จริยธรรมในหลักสูตรการ
ฝึกอบรมสัมมนาของ กพท.

เพืให้ผบู้ ริหารและพนักงาน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 40 คน
ใน กพท ตระหนักถึง
ความสาคัญของการ
ต่อต้านทุจริตในองค์กร

ผูเ้ ข้าร่วม
มากกว่า
ร้อยละ 80

100,000

สอดคล้องตามแผน
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ระยะ
5 ปี (พ.ศ. 2560 –
2564)

-

กลยุทธ์ที่ ๔ เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านทุจริต
หมายเหตุ ให้ระบุหมายเลขในช่อง "แนวทางการดาเนินงานตามแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒" ประกอบด้วย
หมายเลข ๑ คือ

แนวทางที่ ๑ ปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตสึก ให้มีความซือ่ สัตย์
แนวทางที่ ๒ ป้องกันการทุจริตเชิงรุก
แนวทางที่ ๓ ปราบปรามการทุจริต

-

-

100,000

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของหน่วยงาน.....สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย......
สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย
๑. ร้อยละที่ลดลงของคดีทุจริตเชิงนโยบาย

ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
งบประม แนวทางการ
ผลผลิต ผลลัพธ์
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔
วัตถุประสงค์
ลาดับที่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
วิธีการดาเนินงาน
าณ
ดาเนินงานตาม
(Output) (Input)
(ม.ค.-มี.ค. (เม.ษ.-มิ.ย. ก.ค.-มิ.ย. (ต.ค.-ธ.ค.
โครงการ
(บาท) แผนบูรณาการฯ
๖๒)
๖๒)
๖๒)
๖๒)
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนานวัตกรรมสาหรับการรายงานและตรวจสอบธรรมาภิบาลในการนานโยบายไปปฏิบัติ
1

พัฒนาช่องทางสื่อสารผ่าน
สื่อสังคมออนไลน์

เพื่อให้มีการสื่อสาร
ร้องเรียน การ
ดาเนินงานที่ส่อให้
เกิดการทุจริต

จัดทาช่องการการ 1 ช่องทาง 1 ช่องทาง
ร้องเรียนทุจริต
ผ่านหน้าเวปไซด์
กพท. และ
ประชาสัมพันธ์ผ่าน
Facebook.com/ca
at

-

สอดคล้องตาม
แผนแผนปฏิบัติ
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 –
2564)

-

-

-

หมายเหตุ ให้ระบุหมายเลขในช่อง "แนวทางการดาเนินงานตามแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒" ประกอบด้วย
หมายเลข ๑ คือ

แนวทางที่ ๑ ปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตสึก ให้มีความซื่อสัตย์
แนวทางที่ ๒ ป้องกันการทุจริตเชิงรุก
แนวทางที่ ๓ ปราบปรามการทุจริต

-

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของหน่วยงาน.....สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย......
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการ
ปราบปรามการทุ
ริต
ตัวชี้วัดระดับยุทธศาสตร์ ๑.
ระดับเวลาเฉลี่ยจของการด
าเนินคดีทุจริตจาแนกตามขนาดและประเภทของคดี
๒. ร้อยละของคดีการทุจริตที่ดาเนินการเสร็จจาแนกตามขนาดและประเภทของคดี
ลาดับที่

แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม

วัตถุประสงค์
โครงการ

ค่าเป้าหมาย
ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ
วิธีการดาเนินงาน
(Output) (Input) (บาท)

แนวทางการ
ดาเนินงานตาม
แผนบูรณาการฯ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔
(ม.ค.-มี.ค. (เม.ษ.-มิ.ย. ก.ค.-มิ.ย. (ต.ค.-ธ.ค.
๖๒)
๖๒)
๖๒)
๖๒)

กลยุทธ์ที่ ๑ ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ
1

การว่าจ้างที่ปรึกษา
เพื่อเพิ่ม
จ้างที่ปรึกษาทั้ง 2
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ
โครงการ ได้แก่
การตรวจสอบภายใน
และวางแนวทาง ความเสี่ยง และ
ควบคุมภายใน และบริหาร
ที่ถูกต้อง
การตรวจสอบภายใน
ความเสี่ยง

ความเสี่ยง
3,000,000
การ
ตรวจสอบ
ภายใน
2,400,000

สอดคล้องตามแผน
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตประพฤติมิ
ชอบ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2564)

งวดที่ 2
1,489,975
บาท
งวดที่ 3
595,990
บาท

หมายเหตุ ให้ระบุหมายเลขในช่อง "แนวทางการดาเนินงานตามแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒" ประกอบด้วย
หมายเลข ๑ คือ

แนวทางที่ ๑ ปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตสึก ให้มีความซื่อสัตย์
แนวทางที่ ๒ ป้องกันการทุจริตเชิงรุก
แนวทางที่ ๓ ปราบปรามการทุจริต

แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของหน่วยงาน.....สานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย......
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๕

ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทย

ตัวชีว้ ัดระดับยุทธศาสตร์

ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ตามแหล่งสารวจข้อมูล ๘ แหล่ง อยู่ในระดับร้อยละ ๕๐ ขึ้นไป

ค่าเป้าหมาย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ผลผลิต ผลลัพธ์ งบประมาณ แนวทางการดาเนินงานตาม ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔
ลาดับ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์โครงการ
วิธีการดาเนินงาน
(Output) (Input)
(ม.ค.-มี.ค. (เม.ษ.-มิ.ย. ก.ค.-มิ.ย. (ต.ค.-ธ.ค.
ที่
(บาท)
แผนบูรณาการฯ
๖๒)
๖๒)
๖๒)
๖๒)
กลยุทธ์ที่ ๑ ศึกษา และกากับติดตามการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทย
1

โครงการพัฒนาระบบรับ
เรื่องร้องเรียน

เพื่อให้มีการสื่อสาร จัดทาช่องการการร้องเรียน 1 ช่องทาง 1 ช่องทาง
ร้องเรียน การ
ทุจริต ผ่านหน้าเวปไซด์
ดาเนินงานที่สอ่ ให้เกิด กพท. และประชาสัมพันธ์
การทุจริต
ผ่าน Facebook.com/caat

-

สอดคล้องตามแผน
แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2564)

-

-

-

-

2

โครงการจัดให้มีขั้นตอน
กระบวนการสอบสวนเรื่อง
ร้องเรียนทุจริตให้มีความ
รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

เพื่อให้ กพท. มี
กระบวนการรับเรื่อง
และจัดการเรื่อง
ร้องเรียนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

-

สอดคล้องตามแผน
แผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ระยะ 5 ปี
(พ.ศ. 2560 – 2564)

-

-

-

-

ร่างมาตรการจัดการเรื่อง
1
1
ร้องเรียน และได้รับการลง มาตรการ มาตรการ
นามจาก ผอ.กพท.

ผูร้ ับผิดชอบ:
นาย ชติพจน์ ศรีเมือง ....ตาแหน่ง..พนักงานฝ่ายประกันคุณภาพ...............
เบอร์โทรศัพท์.. 0802993659..........Email......chatipot.s@caat.or.th...............
หมายเหตุ ให้ระบุหมายเลขในช่อง "แนวทางการดาเนินงานตามแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒" ประกอบด้วย
หมายเลข ๑ คือ

แนวทางที่ ๑ ปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตสึก ให้มีความซื่อสัตย์
แนวทางที่ ๒ ป้องกันการทุจริตเชิงรุก
แนวทางที่ ๓ ปราบปรามการทุจริต

