
รายงานคะแนนประเมินผล ITA ประจ าปีงบประมาณ 2563
บริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน)



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ 2564

ตัวชี้วัดการประเมินของ ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับรุง

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีภายใน (IIT)

1. การปฏิบัติหน้าที่ ทอท.ควรจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับข้ันตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่าง
ชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการ
ได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งก าหนดมาตรการ
บริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ 

2. การใช้งบประมาณ ทอท.ควรจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน 
ตลอดจนการจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ าเสมอ 

3. การใช้อ านาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล ทอท.ควรจัดท ารายละเอียดของต าแหน่งงาน (job description) และเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ท่ีเกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ ทอท.ควรจัดท าคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการก ากับดูแลและติดตาม
ตรวจสอบการยืม - คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด 

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต ทอท.ควรจัดให้มีการมุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการท างานเพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิต
สาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ โดยจัดท ามาตรการการ
ป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการ
เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการท างานของ
หน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก 

1. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน ITA ประจ าปี 2563 ของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จ ากัด (มหาชน)  



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ 2564

ตัวชี้วัดการประเมินของ ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับรุง

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีภายนอก (EIT)

1. คุณภาพการด าเนินงาน ทอท. ควรประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและข้ันตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ อย่างท่ัวถึง และ
ส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ 

2. ประสิทธิภาพการสื่อสาร ทอท.ควรจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการ
เข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 

3. การปรับปรุงระบบการท างาน ทอท.ควรสร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพื่อร่วมกันทบทวนปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้ค าแนะน าในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและ
มาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก ที่ส าคัญต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของ
บุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่าน
เว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดการประเมินของ ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับรุง

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) - มี 2 ห้วข้อที่ ทอท.ต้องปรับปรุงได้แก่ 
1.หัวข้อ O2 เรื่อง ข้อมูลผู้บริหาร ซึ่ง ITA ชี้แจงว่าองค์ประกอบข้อมูลไม่ครบถ้วน โดยขาด

ข้อมูลช่องทางติดต่อ
2.หัวข้อ O33 เรื่อง การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซ่ึง ITA ชี้แจงว่าข้อมูลท่ีน ามาตอบไม่

สื่อถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  



2. มาตรการและแนวทางการด าเนินการ ของ ทอท. ตามข้อเสนอแนะจากผลประเมิน ITA ประจ าปีงบประมาณ 2564

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ 2564

ตัวชี้วัดการประเมิน
ของ ITA 

มาตรการ/แนวทาง ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาการ
ด าเนินการ

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีภายใน (IIT)

1. การปฏิบัติหน้าที่ 1. ส่วนงานที่เกี่ยวข้องด้านการให้บริการมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและ
ผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน  
2. ส่วนงานที่เกี่ยวข้องด้านการให้บริการมีการสร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการ
ให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการ
3. ส่วนงานที่เกี่ยวข้องด้านการให้บริการมีการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Standard 
Operating Procedure : SOP) ในทุกกระบวนการท างานเป็นประจ าทุกปี
4. ส่วนงานที่เกี่ยวข้องด้านบุคคลมีการก าหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณา
ให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ

ส่วนงาน ทอท. ปีงบประมาณ 
2564 

2. การใช้งบประมาณ 1. ส่วนงานที่เกี่ยวข้องด้านงบประมาณเผยแพร่ข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผย
2. ส่วนงานที่เกี่ยวข้องด้านงบประมาณจัดท ารายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
3. ส่วนงานที่เกี่ยวข้องด้านงบประมาณสามารถให้หน่วยงานภายนอกตรวจสอบการใช้
งบประมาณได้จากทุกภาคส่วน 

ส่วนงาน ทอท. ปีงบประมาณ 
2564



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ 2564

ตัวชี้วัดการประเมิน
ของ ITA 

มาตรการ/แนวทาง ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาการ
ด าเนินการ

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีภายใน (IIT)

3. การใช้อ านาจของ
ผู้บริหารด้านการ
บริหารงานบุคคล 

1. ส่วนงานที่เกี่ยวข้องด้านบุคคลจัดท ารายละเอียดของต าแหน่งงาน (job 
description) อย่างชัดเจน 
2. ส่วนงานที่เกี่ยวข้องด้านบุคคลจัดท าเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่าง
ชัดเจนและเปิดเผย  

ส่วนงาน ทอท. ปีงบประมาณ 2564

4. การใช้ทรัพย์สินของ
ราชการ 

1. ส่วนงานที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารทรัพย์สินจัดท าคู่มือและระเบียบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ
2. ส่วนงานที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารทรัพย์สินสร้างระบบการก ากับดูแลและ
ติดตามตรวจสอบการยืม - คืน และมีการก าหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัด  

ส่วนงาน ทอท. ปีงบประมาณ 2564

5. การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต 

1. ส่วนงานที่เกี่ยวข้องก าหนดแผนงานโครงการการมุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการ
ท างานเพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการ
ประชาชน           
2. ส่วนงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันการทุจริตมีแผนการจัดท ามาตรการการ
ป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจน
3. ส่วนงานที่ต้องประสานและติดต่อกับประชาชนก าหนดให้มีการเปิดให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการท างานของ
หน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก

ส่วนงาน ทอท. ปีงบประมาณ 2564



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ 2564

ตัวชี้วัดการประเมิน
ของ ITA 

มาตรการ/แนวทาง ผู้รับผิดชอบ
ระยะเวลาการ
ด าเนินการ

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีภายนอก (EIT)

1. คุณภาพการ
ด าเนินงาน 

1. ส่วนงานที่เกี่ยวข้องด้านการให้บริการมีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและ
ขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ อย่างท่ัวถึง  
2. ส่วนงานที่เกี่ยวข้องด้านการให้บริการมีการส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนา
เพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ

ส่วนงาน ทอท. ปีงบประมาณ 2564 

2. ประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 

1. ส่วนงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบน
เว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล 
2. ส่วนงานที่เกี่ยวข้องด้านการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์หลักมีการปฏิสัมพันธ์
ข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 

ส่วนงาน ทอท. ปีงบประมาณ 2564 

3. การปรับปรุงระบบการ
ท างาน 

1. ส่วนงานที่เกี่ยวข้องด้านการปฏิบัติงานมีกระบวนการปรึกษาหารือระหว่าง
ผู้บริหารและบุคลากรเพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบ  
2. ส่วนงานที่เกี่ยวข้องด้านการให้บริการมีการส่งเสริมให้ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้ค าแนะน าในการ
พัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก
3. ส่วนงานที่เกี่ยวข้องด้านการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของบุคลากร
ผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการ
ติดต่อส่ือสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ส่วนงาน ทอท. ปีงบประมาณ 2564



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจ าปีงบประมาณ 2564

ตัวชี้วัดการประเมิน
ของ ITA 

มาตรการ/แนวทาง ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลาการด าเนินการ

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

แบบตรวจการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (OIT) 

ส่วนงานทีเ่กี่ยวข้องร่วมประชุมโดยน าตัวช้ีวัดที่ได้ค่า
คะแนน 0 (ข้อ o02 และ o33) ในปี 2563 น ามาหารือ
เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุงและเพิ่มเติมข้อมูลมาใช้ใน
การใส่ข้อมูลในปี 2564

ส่วนงาน ทอท. ปีงบประมาณ 2564


