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แบบรายงานผลโครงการตามแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

กระทรวงคมนาคม 
 

วัตถุประสงค์ :  1) เพื่อใช้ในการรวบรวมและจัดท าสรุปผลรายงานประจ าปีภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ    เพื่อ
เสนอรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี และแจ้งส านักงบประมาณ เพื่อส านักงบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณถัดไป และรายงานผลตอ่คณะรัฐมนตรีต่อไป ตามข้อ 19        ของระเบียบว่าด้วย
การบริหารงบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนบูรณาการ พ.ศ. 2559 
 2) เพื่อประเมินผลส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 
1.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ :  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
    

2.  ชื่อโครงการ :  การประเมินความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนงานอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ  
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เรื่อง การออกใบอนุญาตให้น าอาวุธปืนและเครื่อง 
 กระสุนไปกับอากาศยาน (ภายในประเทศ) 
 

3.  ลักษณะโครงการ :  ประเมินความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการอนุมัติ อนุญาต  
  ตามพระราชบัญญัติการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 
  ของทางราชการ พ.ศ.2558 
                                                            

4.  ประเภทโครงการ :  อบรม/สัมมนา  เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์  สร้างเครือข่าย 
   ก ากับ/ติดตาม/ประเมินผล  แสวงหาข้อเท็จจริง/ไต่สวน 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)                                                                           . 
 

5.  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
     ตัวชี้วัด  ร้อยละของข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตที่ได้รับการตอบสนอง 
     ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการและการประเมินผล 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย ผลที่ได้ วิธีการประเมิน 
เชิงปริมาณ    
ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
มาตรการที่ก าหนด 

100 100 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก ากับ
ติดตามและรายงานผลการ
ปฏิบัติตามมาตรการอย่าง
ต่อเนื่อง 

เชิงคุณภาพ    
- - - - 

6.  แนวทางการด าเนินงานภายใต้แผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 
     แนวทางท่ี  1.  สร้างกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริต 
 2.  น าข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพ่ือยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ 
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 3.  ก าหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการน าข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ 
     ตัวชี้วัด  ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะ 
 

7.  วัตถุประสงค์โครงการ 
   7.1  เพ่ือร่วมกันระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
 7.2  เพ่ือให้หน่วยงานสามารถก าหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันการทุจริตจากกระบวนการอนุมัติ  
อนุญาตของทางราชการ 
 

8.  เป้าหมายของโครงการที่ก าหนด 
   ผลผลิต (Outputs) ที่ก าหนด  ทอท.สามารถก าหนดมาตรการควบคุม ก ากับดูแล ในการป้องกันความ
เสี่ยงทุจริตที่อาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน 
   ผลลัพธ์ (Outcomes) ที่ก าหนด ทอท.มีการบริหารจัดการด้านมาตรฐานและความปลอดสนามบิน 
ที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นด้านการรักษาความปลอดภัย การอ านวยความสะดวก และ
การให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้เสีย 
 

9.  อธิบายกิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน (โดยละเอียด) 
   9.1  จัดประชุมร่วมระหว่างส่วนงานที่ เกี่ยวข้องเพ่ือระบุกระบวนงานอนุมัติ อนุญาตตาม พ.ร.บ. 
อ านวยความสะดวกฯ พร้อมทั้งร่วมกันประเมินความเสี่ยงและก าหนดมาตรการควบคุมเพ่ิมเติม 
   9.2  ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการที่ก าหนด 
 

10.  กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ด าเนินการ 
 กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด :      -                                                                                         . 
 กลุ่มเป้าหมายที่ด าเนินโครงการ  ท่าอากาศยานภายใต้การก ากับดูแลของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด 
(มหาชน) 
 

11.  ระยะเวลาในการด าเนินการ  เมษายน 2561 – กรกฎาคม 2561 
 

12.  งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร รวมทั้งสิ้น - 
 

ปี พ.ศ. งบประมาณ (บาท) ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ 
2561 - - - 

 

13.  ผลการด าเนินการ 
   สถานะโครงการ เสร็จสิ้น 
 
   ผลผลิต (Outputs) ที่เกิดขึ้นจริง  ทอท.สามารถก าหนดมาตรการควบคุม ก ากับดูแล ในการป้องกันความ
เสี่ยงทุจริตที่อาจเกิดข้ึนในการปฏิบัติงาน 
   ผลลัพธ์ (Outcomes) ที่เกิดข้ึนจริง  ทอท.มีการบริหารจัดการด้านมาตรฐานและความปลอดสนามบินที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน และสร้างความเชื่อมั่นด้านการรักษาความปลอดภัย การอ านวยความสะดวก และการ
ให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้เสีย  
   การน าผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการไปปรับใช้ประโยชน์ในงาน 
     -                                                                                                                           . 
                                                                                                                                 . 
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14.  โครงการ/กิจกรรมตามแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 สามารถลดปัญหาการทุจริตในหน่วยงานและสังคมไทย และสามารถตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ที่ท่านระบุไว้ในข้อ 5 อย่างไร 

14.1  ผู้ใช้บริการและพนักงานไม่มีช่องทางในการท าทุจริตในกระบวนงาน  
14.2  มีมาตรการในการก ากับดูแลเพื่อป้องกันความเสี่ยงทุจริตในทุกข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

15.  โครงการดังกล่าว ควรด าเนินการในปีต่อไปหรือไม่ 
  ควร เพราะ การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการป้องกันและลดโอกาสเกิดการทุจริตในขั้นตอน
การปฏิบัติงาน 
  ไม่ควร เพราะ      -                                                                                                     . 
 

16.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
   ก่อนด าเนินการ      ไม่มี                                                                                                   . 
                                                                                                                                 . 
   ระหว่างด าเนินการ      ไม่มี                                                                                               . 
                                                                                                                                 . 
   หลังด าเนินการ      ไม่มี                                                                                                    .  
                                                                                                                                 . 
 

17.  ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการด าเนินงาน/ทางเลือกในการใช้งบประมาณ 
   ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงานโครงการดังกล่าว 
     ไม่มี                                                                                                                           . 
                                                                                                                                 . 
   ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงการด าเนินการแผนบูรณาการฯ ในปีงบประมาณถัดไป 
     ไม่มี                                                                                                                           . 
                                                                                                                                 . 
 
   ข้อเสนอแนะทางเลือกในการใช้งบประมาณ ในปีงบประมาณถัดไป 
     ไม่มี                                                                                                                            . 
                                                                                                                                 . 
 
 

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน  นายดนัย ภูชาดา 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  หน่วยงาน  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) 
โทรศัพท์  02-132-2300  โทรสาร  02-132-2305 
E-mail  danai.p@airportthai.co.th 
 


