
แบบรายงานสรุปผลการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน)  
หน่วยงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) สังกัด กระทรวงคมนาคม 

 

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณา

การงบประมาณป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต หมายเหตุ 

งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่าย 
สร้างจิตส านึกและ
ปลูกฝังความซ่ือสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต 

สร้างประสิทธิภาพ
ในการป้องกันการ

ทุจริต 

งานด้านการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

          

1. โครงการแนวร่วมปฏบิัตขิองภาคเอกชนไทย 
ในการต่อต้านการทจุริต (THAI CAC) 

1. แบบประเมิน
ตนเอง 71 ข้อ 
2. มติของ
คณะกรรมการ
โครงการแนวร่วม
ปฏิบัติฯ 

ผ่านการรับรอง
ฐานะสมาชิก
โครงการแนว
ร่วมปฏิบัติฯ 

1. ตอบแบบประเมิน
ตนเองและจัดส่งให้
คณะกรรมการโครงการ
แนวร่วมปฏิบัติฯ 
พิจารณาเรียบร้อยแล้ว 
2. อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการตามมติของ
คณะกรรมการแนวร่วม
ปฏิบัติฯ 

-  -    - 

2. โครงการความโปรง่ใสในการก่อสร้างภาครัฐ 
(Construction Sector Transparency Initiative : CoST) 

การเปิดเผยข้อมูล
ในแต่ละขั้นตอน
ของแต่ละโครงการ
ครบถ้วนตามเกณฑ์
ท่ีคณะอนุกรรมการ
เปิดเผยข้อมูล
โครงการก่อสร้าง
ภาครัฐ (Multi-
Stakeholder 
Group) ก าหนด 
ยกเว้นข้อมูลท่ี
ส่งผลต่อความ
มั่นคงและปลอดภยั
ในการด าเนินงาน
ของท่าอากาศยาน  

เปิดเผยข้อมูล
ครบถ้วนทุก
โครงการตามที่
คณะอนุกรรม 
การเปิดเผย
ข้อมูลโครงการ
ก่อสร้างภาครัฐ 
(Multi-
Stakeholder 
Group) ก าหนด 

1. ทอท.เปิดเผยข้อมูล
ครบถ้วนตามที่
คณะอนุกรรมการเปิดเผย
ข้อมูลโครงการก่อสร้าง
ภาครัฐ (Multi-
Stakeholder Group) 
ก าหนด 
2. ผู้มีส่วนได้เสียมขี้อมูล
เพียงพอ และมั่นใจได้ว่า 
ทอท.มีการด าเนินงาน
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
และความโปร่งใส 

-  - -   - 



แบบรายงานสรุปผลการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน) 
หน่วยงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) สังกัด กระทรวงคมนาคม 

 

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณา

การงบประมาณป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต หมายเหตุ 

งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่าย 
สร้างจิตส านึกและ
ปลูกฝังความซ่ือสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต 

สร้างประสิทธิภาพ
ในการป้องกันการ

ทุจริต 

งานด้านการปอ้งกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

          

3. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจ าปี 2561 

ตอบแบบประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ 
(ITA61) ครบทุก
หัวข้อ 

ได้รับคะแนน
การประเมินผล 
ITA61 ไม่น้อย
กว่าปีท่ีผ่านมา 

อยู่ระหว่างการตอบแบบ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA61) 

-  -    - 

4. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตจากกระบวนการ
อนุมัติ อนุญาตของทางราชการ ประจ าปี 2561 

ก าหนดประชุมร่วม
ของส่วนงานท่ี
เก่ียวข้อง 
 

ส่งแบบรายงาน
ให้ส านักงาน 
ปปท.ได้ตาม
ก าหนด 

ทอท.ได้ระบุและประเมิน
ความเส่ียง พร้อมท้ัง
ก าหนดแผนบริหารความ
เส่ียงท่ีมีมาตรการ / 
กิจกรรม / แนวทางท่ี
สามารถป้องกันความเส่ียง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพใน
แบบรายงานการประเมิน
ความเส่ียงการทุจริตจาก
กระบวนการอนุมัติ 
อนุญาตของทางราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2561 โดยบันทึกข้อมูลใน
ตารางท่ี 1-5 เรียบร้อยแล้ว 
ขณะน้ีอยู่ระหว่างการ
ตรวจสอบความครบถ้วน
และถูกต้องของข้อมูลก่อน 

-  - - -  - 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน) 
หน่วยงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) สังกัด กระทรวงคมนาคม 

 

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณา

การงบประมาณป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต หมายเหตุ 

งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่าย 
สร้างจิตส านึกและ
ปลูกฝังความซ่ือสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต 

สร้างประสิทธิภาพ
ในการป้องกันการ

ทุจริต 

   เสนอส านักงาน ป.ป.ท.
ต่อไป 

       

5. การรับเรื่องร้องเรียนและการแจ้งเบาะแส จ านวนช่องทางการ
รับเร่ืองร้องเรียน 

จ านวนเร่ือง
ร้องเรียนท่ี
ส าคัญตาม
เกณฑ์ท่ีก าหนด
ได้รับการ
ด าเนินการและ
รายงานกลับผู้
ร้องเรียน 

เกิดการสร้างวัฒนธรรม
การแจ้งเบาะแสเร่ืองการ
ทุจริต และยกระดับ 
ธรรมาภิบาล ความ
โปร่งใสภายในองค์กร 
อีกท้ังยังเป็นการสร้าง
ความเชื่อมั่นให้ผูม้ีส่วน
ได้เสีย 

- - - -  - - 

6. การอบรมใหค้วามรู้ในหัวข้อ “กิจการเพื่อสังคมและ 
ก ากับดูแลกิจการ” 

1.จ านวนหลักสูตร 
2. จ านวนผู้ผ่านการ
ฝึกอบรม 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มมาก
ขึ้นกว่าก่อน
การฝึกอบรม 

1. การด าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
2. ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในเร่ือง 
“กิจการเพื่อสังคมและ 
ก ากับดูแลกิจการ” เพิ่ม
มากขึ้นกว่าก่อนฝึกอบรม 

-  -   - - 

7. การอบรมใหค้วามรู้ในหัวข้อ “การบริหารความเสี่ยง
ด้านทจุริต (Fraud Risk Management) เพื่อผู้บรหิาร” 

จ านวนผู้ผ่านการ
ฝึกอบรม 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มมาก
ขึ้นกว่าก่อน
การฝึกอบรม 

1. การด าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
2. ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเร่ือง“การ
บริหารความเส่ียงด้าน
ทุจริต (Fraud Risk 
Management) เพื่อ
ผู้บริหาร” เพิ่มมากขึ้นกว่า
ก่อนฝึกอบรม 

-  -   - - 
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หน่วยงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) สังกัด กระทรวงคมนาคม 

 

 

 

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณา

การงบประมาณป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต หมายเหตุ 

งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่าย 
สร้างจิตส านึกและ
ปลูกฝังความซ่ือสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต 

สร้างประสิทธิภาพ
ในการป้องกันการ

ทุจริต 

งานด้านคุ้มครองจริยธรรม           

1. โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลและจริยธรรมของ 
ทอท. 

จ านวนผู้ผ่านการ
ฝึกอบรม 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มมาก
ขึ้นกว่าก่อน
การฝึกอบรม 

1. การด าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
2. ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในเร่ือง  
“ธรรมาภิบาลและ
จริยธรรมของ ทอท.” เพิ่ม
มากขึ้นกว่าก่อนฝึกอบรม 

-  -  - - - 

2. โครงการมอบทุนการศึกษาโรงเรียนต ารวจตะเวน
ชายแดน การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย  
เฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ 
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  

ระยะเวลาในการ
อนุมัติโครงการ 

มอบทุน 
การศึกษาได้
ตามระยะเวลา
ท่ีก าหนด 

1. การด าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมาย 
2. โรงเรียนต ารวจตะเวน
ชายแดน การท่าอากาศ-
ยานแห่งประเทศไทย 
เฉลิมฉลองครบรอบ 100 
ปี วันคล้ายวันพระราช
สมภพ สมเด็จพระศรีนค
รินทราบรมราชชนนี มี
ทุนส าหรับส่งเสริมและ
สนับสนุนนักเรียนในด้าน
การศึกษาและด้านอื่นๆ 
ตามความเหมาะสม 

-  -  - - - 
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หน่วยงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) (ทอท.) สังกัด กระทรวงคมนาคม 

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ไม่มี 
ผู้รายงาน นายดนัย ภูชาดา ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (เพื่อพลาง) และรักษาการผู้อ านวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต (เพื่อพลาง) 
หน่วยงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน) เบอร์ติดต่อ 02-535-3765 E-mail: danai.p@airportthai.co.th   วันท่ี 17 เมษายน 2561 

 

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณา

การงบประมาณป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริต หมายเหตุ 

งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่าย 
สร้างจิตส านึกและ
ปลูกฝังความซ่ือสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต 

สร้างประสิทธิภาพ
ในการป้องกันการ

ทุจริต 

3. พิธีท าบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่และ
เทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2561 

ระยะเวลาในการ
อนุมัติโครงการ 

จัดพิธีท าบุญ
ตักบาตรได้ทัน
ตามระยะเวลา
ท่ีก าหนด 

1. การด าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมาย 
2. พนักงานมีความ
ตระหนักและให้
ความส าคัญกับวัฒนธรรม
และประเพณีไทย 

-  -  - - - 

4. การอบรมใหค้วามรู้ในหัวข้อ “จริยธรรมในการ
ปฏิบตัิงาน” 

จ านวนผู้ผ่านการ
ฝึกอบรม 

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจเพิ่มมาก
ขึ้นกว่าก่อน
การฝึกอบรม 

1. การด าเนินงานเป็นไป
ตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
2. ผู้เข้าฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจในเร่ือง 
“จริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน” เพิ่มมากขึ้น
กว่าก่อนฝึกอบรม 
 

-  -   - - 
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