แบบรายงานสรุปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หน่วยงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน) (ทอท.) สังกัด กระทรวงคมนาคม

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

งบประมาณ (ถ้ามี)

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

ผลการเบิกจ่าย และปลูกฝังความ ป้องกันการทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพใน
การป้องกันการ
ทุจริต

สร้างจิตสานึก

งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

สร้างกลไกการ

ซื่อสัตย์สุจริต

งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย 1. แบบประเมิน
ตนเอง 71 ข้อ
ในการต่อต้านการทุจริต (THAI CAC)
2. มติของ
คณะกรรมการ
โครงการแนวร่วม
ปฏิบัติฯ

2. โครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ
(Construction Sector Transparency
Initiative : CoST)

การเปิดเผยข้อมูล
ในแต่ละขั้นตอน
ของแต่ละโครงการ
ครบถ้วนตามเกณฑ์
ที่คณะอนุกรรมการ
เปิดเผยข้อมูล
โครงการก่อสร้าง
ภาครัฐ (MultiStakeholder
Group) กาหนด
ยกเว้นข้อมูลที่ส่งผล
ต่อความมั่นคงและ
ปลอดภัยในการ
ดาเนินงานของท่า
อากาศยาน

หมายเหตุ

ผ่านการรับรอง
ฐานะสมาชิก
โครงการแนวร่วม
ปฏิบัติฯ

-

-



-







-

เปิดเผยข้อมูล
ครบถ้วนทุก
โครงการตามที่คณะ
อนุกรรม
การเปิดเผยข้อมูล
โครงการก่อสร้าง
ภาครัฐ (MultiStakeholder
Group) กาหนด

-

-



-

-





-

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

งบประมาณ (ถ้ามี)

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

สร้างจิตสานึก

งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

สร้างกลไกการ

ผลการเบิกจ่าย และปลูกฝังความ ป้องกันการทุจริต
ซื่อสัตย์สุจริต

3. โครงการข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact :
IP)

4. โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment :
ITA) ประจาปี 2562
5. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตจาก
กระบวนการอนุมตั ิ อนุญาตของทางราชการ
ประจาปี 2562
6. การประเมินความเสี่ยง ตลอดจนกาหนด
มาตรการและขั้นตอนเพื่อใช้เป็นกระบวนการ
ควบคุมภายในและป้องกันมิให้เกิดความเสี่ยง
ด้านการทุจริตในกระบวนการทางานของ ทอท.

สร้าง
ประสิทธิภาพใน
การป้องกันการ
ทุจริต

หมายเหตุ

การเปิดเผยข้อมูลที่
เกี่ยวข้องกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง อาทิ
แผนการจัดซื้อจัด
จ้างของโครงการ
ขอบเขตการ
ดาเนินงาน (Terms
of Reference :
TOR) ทีเ่ ว็บไซต์
e-GP ของ
กรมบัญชีกลาง
กาหนด
ตอบแบบประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ
(ITAS62) ครบทุก
หัวข้อ
กาหนดประชุมร่วม
ของส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง

เปิดเผยข้อมูลการ
จัดซื้อจัดจ้างทีเ่ ข้า
ร่วมโครงการ IP
ครบถ้วนตามที่
กรมบัญชีกลาง
กาหนด

-

-



-

-





-

ได้รับคะแนนการ
ประเมินผล ITAS62
ไม่น้อยกว่าปีที่ผ่าน
มา

-

-



-







-

ส่งแบบรายงานให้
ศปท.คค.ได้ตาม
กาหนด

-

-



-

-

-



-

กาหนดประชุมร่วม
ของส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง

เพื่อกาหนด
มาตรการป้องกัน
การทุจริตของ
ทอท.

-

-



-

-

-



-

งาน/กิจกรรม/โครงการ

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

แนวทางตามแผนบูรณา
การงบประมาณป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

งบประมาณ (ถ้ามี)

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

ผลการเบิกจ่าย และปลูกฝังความ ป้องกันการทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพใน
การป้องกันการ
ทุจริต

สร้างจิตสานึก

งบบูรณาการ

งบหน่วยงาน

สร้างกลไกการ

ซื่อสัตย์สุจริต

7. การอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ “กิจการเพื่อ
สังคมและกากับดูแลกิจการ”

งานด้านคุ้มครองจริยธรรม
1. พิธีทาบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสเทศกาลปี
ใหม่และเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ.2562

หมายเหตุ

1. จานวนหลักสูตร
2. จานวนผู้ผ่านการ
ฝึกอบรม

ผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมมีความรู้
ความเข้าใจเพิ่มมาก
ขึ้นกว่าก่อนการ
ฝึกอบรม

-

-



-



-

-

-

ระยะเวลาในการ
อนุมตั ิโครงการ

จัดพิธีทาบุญตัก
บาตรได้ทันตาม
ระยะเวลาทีก่ าหนด
เพื่อบาเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์
โดยการทาความ
สะอาดรั้วกาแพง
และทางเดินเท้าให้
มีความสะอาด
เรียบร้อย
เพื่อบูรณาการความ
ร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ
และภาคประชาชน
โดยการจัดเก็บขยะ
และวัชพืชและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ระบายน้า

-

-



-



-

-

-

-

-



-



-

-

-

-

-



-



-

-

-

2. กิจกรรม “ทดม.จิตอาสา ทาความดีด้วย
หัวใจ” เนื่องในโอกาสพระราชพิธบี รม
ราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

3. กิจกรรมจิตอาสา “เราทาความดี ด้วยหัวใจ”
ในพื้นที่เขตดอนเมือง

จานวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ไม่มี
ผู้รายงาน นายดนัย ภูชาดา ตาแหน่ง ผู้อานวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต หน่วยงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)
เบอร์ติดต่อ 02-132-2300 E-mail: danai.p@airportthai.co.th วันที่ 18 เมษายน 2562

