แบบรายงานผลโครงการตามแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
กระทรวงคมนาคม
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อใช้ในการรวบรวมและจัดทาสรุปผลรายงานประจาปีภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ เพื่อ
เสนอรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี และแจ้งสานักงบประมาณ เพื่อสานักงบประมาณใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
จัดทางบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณถัดไป และรายงานผลต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป ตามข้อ 19
ของระเบียบว่าด้วย
การบริหารงบประมาณรายจ่ายสาหรับแผนบูรณาการ พ.ศ. 2559
2) เพื่อประเมินผลสาเร็จของโครงการ/กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)

1. หน่วยงานที่รับผิดชอบ : บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
2. ชื่ อ โครงการ : การประเมิ น ความเสี่ ย งการทุ จ ริ ต จากกระบวนงานอนุ มั ติ อนุ ญ าตของทางราชการ
ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ.2561 เรื่ อ ง การออกใบอนุ ญ าตให้ นาอาวุธ ปื นและเครื่อง
กระสุนไปกับอากาศยาน (ภายในประเทศ)
3. ลักษณะโครงการ : ประเมินความเสี่ยงการทุจริตจากภาระงานด้านการอนุมัติ อนุญาต
ตามพระราชบัญญัติการอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ.2558
4. ประเภทโครงการ :  อบรม/สัมมนา
 เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์
 สร้างเครือข่าย
 กากับ/ติดตาม/ประเมินผล
 แสวงหาข้อเท็จจริง/ไต่สวน
 อื่นๆ (โปรดระบุ)

.

5. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
ตัวชี้วัด ร้อยละของข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตที่ได้รับการตอบสนอง
ตัวชี้วัดความสาเร็จโครงการและการประเมินผล
ตัวชี้วัดความสาเร็จ
เป้าหมาย
ผลที่ได้
วิธีการประเมิน
เชิงปริมาณ
ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตาม
100
100
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ยวข้ อ งก ากับ
มาตรการที่กาหนด
ติ ด ตามและรายงานผลการ
ปฏิ บั ติ ต ามมาตรการอย่ า ง
ต่อเนื่อง
เชิงคุณภาพ
6. แนวทางการดาเนินงานภายใต้แผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
แนวทางที่ 1. สร้างกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
2. นาข้อเสนอแนะจากกลไกป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริตสู่การปฏิบัติ
๑

3. กาหนดกลไกการติดตามและประเมินผลการนาข้อเสนอแนะไปสู่การปฏิบัติ
ตัวชี้วัด ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานตามข้อเสนอแนะ
7. วัตถุประสงค์โครงการ
7.1 เพื่อร่วมกันระบุรายละเอียดความเสี่ยงการทุจริต จากกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ
7.2 เพื่อให้หน่วยงานสามารถกาหนดมาตรการหรือแนวทางป้องกันการทุจริตจากกระบวนการอนุ มั ติ
อนุญาตของทางราชการ
8. เป้าหมายของโครงการที่กาหนด
 ผลผลิต (Outputs) ที่กาหนด ทอท.สามารถกาหนดมาตรการควบคุม กากับดูแล ในการป้องกันความ
เสี่ยงทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
 ผลลัพธ์ (Outcomes) ที่กาหนด ทอท.มีการบริหารจัดการด้านมาตรฐานและความปลอดสนามบิน
ที่มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นด้านการรักษาความปลอดภัย การอานวยความสะดวก และ
การให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
9. อธิบายกิจกรรม/วิธีการดาเนินงาน (โดยละเอียด)
9.1 จั ด ประชุ ม ร่ ว มระหว่ า งส่ ว นงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ระบุ ก ระบวนงานอนุ มั ติ อนุ ญ าตตาม พ.ร.บ.
อานวยความสะดวกฯ พร้อมทั้งร่วมกันประเมินความเสี่ยงและกาหนดมาตรการควบคุมเพิ่มเติม
9.2 ให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการปฏิบัติงานตามมาตรการที่กาหนด
10. กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ดาเนินการ
กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด : .
กลุ่มเป้าหมายที่ดาเนินโครงการ ท่าอากาศยานภายใต้การกากับดูแลของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด
(มหาชน)
11. ระยะเวลาในการดาเนินการ เมษายน 2561 – กรกฎาคม 2561
12. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร รวมทั้งสิ้น ปี พ.ศ.
2561

งบประมาณ (บาท)
-

ผลการเบิกจ่าย
-

หมายเหตุ
-

13. ผลการดาเนินการ
 สถานะโครงการ เสร็จสิ้น
 ผลผลิต (Outputs) ที่เกิดขึ้นจริง ทอท.สามารถกาหนดมาตรการควบคุม กากับดูแล ในการป้องกันความ
เสี่ยงทุจริตที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน
 ผลลัพธ์ (Outcomes) ที่เกิดขึ้นจริง ทอท.มีการบริหารจัดการด้านมาตรฐานและความปลอดสนามบินที่มี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นด้านการรักษาความปลอดภัย การอานวยความสะดวก และการ
ให้บริการแก่ผู้มีส่วนได้เสีย
 การนาผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการไปปรับใช้ประโยชน์ในงาน
.
.
๒

14. โครงการ/กิจกรรมตามแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริ ตและประพฤติมิชอบ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 สามารถลดปัญหาการทุจริตในหน่วยงานและสังคมไทย และสามารถตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ที่ท่านระบุไว้ในข้อ 5 อย่างไร
14.1 ผู้ใช้บริการและพนักงานไม่มีช่องทางในการทาทุจริตในกระบวนงาน
14.2 มีมาตรการในการกากับดูแลเพื่อป้องกันความเสี่ยงทุจริตในทุกขั้นตอนการปฏิบัติงาน
15. โครงการดังกล่าว ควรดาเนินการในปีต่อไปหรือไม่
 ควร เพราะ การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือหนึ่งในการป้องกันและลดโอกาสเกิดการทุจริตในขั้นตอน
การปฏิบัติงาน
 ไม่ควร เพราะ .
16. ปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินงาน
 ก่อนดาเนินการ ไม่มี

.
.

 ระหว่างดาเนินการ

ไม่มี

.
.

 หลังดาเนินการ

ไม่มี

.
.

17. ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดาเนินงาน/ทางเลือกในการใช้งบประมาณ
 ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดาเนินงานโครงการดังกล่าว
ไม่มี

.
.

 ข้อเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงการดาเนินการแผนบูรณาการฯ ในปีงบประมาณถัดไป
ไม่มี

.
.

 ข้อเสนอแนะทางเลือกในการใช้งบประมาณ ในปีงบประมาณถัดไป
ไม่มี

.
.

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน นายดนัย ภูชาดา
ตาแหน่ง ผู้อานวยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต หน่วยงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 02-132-2300 โทรสาร 02-132-2305
E-mail danai.p@airportthai.co.th
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