
 
 
 
 

 

กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

ความก้าวหน้า/ 
ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) 
แนวทางตามแผนบูรณา

การงบประมาณป้องกันและ
ปราบปรามการทุจรติ 

หมายเหต ุ

งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลการ
เบิกจ่าย 

สร้างจิตสำนึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพ    
ในการป้องกัน   

การทุจริต 

 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 1  สรา้งวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมในการต่อตา้นการทจุริต 
กลยุทธ์ที ่1 
  ปรับฐานความคิด ปลูกฝัง 
ค่านิยมคุณธรรมในการ
ต่อต้านการทจุริต “พอเพยีง 
วินัย สุจริต จิตอาสา” 
 

 1. โครงการ “ตามรอยพ่อ”
เยี่ยมชมการดำเนินงานและ
จัดกิจกรรม ณ ศูนย์บริการ
วิชาการเกษตรของมูลนิธิชัย
พัฒนา จังหวัดปทุมธาน ี
 
 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 

ดำเนินการแล้วเสร็จตาม
เป้าหมาย 

-    √ - - - - กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

 2. โครงการ “ทอท. อาสา
พิทักษ์ป่าชายเลน” 

ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 

ดำเนินงานภายในเดือน มิ.ย.
64 

-      600,000 - - - - กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

 3. โครงการจิตอาสาร่วมกับ 
คค.ในเดือน พ.ค.64 (ทอท.
กับ ขสมก.ร่วมเป็นเจ้าภาพ
ในการจัดกิจกรรม) โดย
โครงการ/กิจกรรมที่จะ
ดำเนินการรอการสั่งการจาก 
คค. 

- - ดำเนินงานภายในเดือน พ.ค.
64 

-      350,000 - - - - เป็นกิจกรรมพิเศษ
เร่งด่วนไม่มีการ
กำหนดตัวชี้วัด 

 4. โครงการ AOT “พี่อาสา” ความพึงพอใจของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมี
ความพึงพอใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ 85 

ดำเนินงานภายในเดือน มิ.ย.
64 

-      350,000 - - - - กิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรม 

แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
ของกระทรวงคมนาคม  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน : 1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564)  
หน่วยงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  
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กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วดั เป้าหมาย 

ความก้าวหน้า/ 
ผลการดำเนินงาน 

งบประมาณ (บาท) 
แนวทางตามแผนบูรณา
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เบิกจ่าย 

สร้างจิตสำนึก
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ประสิทธิภาพ    
ในการป้องกัน   

การทุจริต 

 

กลยุทธ์ที ่2 
  สร้างวัฒนธรรมองค์กร
คุณธรรมและต่อต้าน        
การทุจริต 

1. จัดทำประกาศ ทอท. 
เร่ือง การงดรับของขวัญและ
ประโยชน์อื่นใดในเทศกาล 
ปีใหม่และในโอกาสอื่นๆ 
 

ระยะเวลาการ
จัดทำประกาศฯ  

จัดทำประกาศฯ แล้ว
เสร็จภายในเดือน  
พ.ย.63 

ดำเนินงานได้ตามระยะเวลาที่
กำหนด ผู้บรหิารและพนักงาน
ให้ความร่วมมือปฏิบัติตาม
ประกาศรวมถึงประชาสัมพันธ์
ให้คู่ค้า พันธมิตรและผู้มีสว่น
เกี่ยวขอ้งทราบ 
 

-    - - √ √ √  

 2. โครงการองค์กรคุณธรรม ระดับคะแนนการ
ประเมิน 

ได้คะแนนการประเมิน
ไม่ต่ำกว่า 16 คะแนน 
 

อยู่ระหว่างดำเนินการจะทราบ
ผลคะแนนภายในเดือน ก.ย.64 

-      - - √ - -  

กลยุทธ์ที ่3  
  ส่งเสริมให้บุคลากรมี
คุณธรรมจริยธรรม และมี
จิตสำนึกในการต่อตา้น     
การทุจริต  
 
 

1. จัดทำวิดีโอด้านการ
ป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริตในหัวข้อ “การต่อตา้น
การทุจริต” เพื่อใช้สำหรับ
เผยแพร่ให้กับพนกังานผ่าน
ระบบ e–learning  
 

ระยะเวลาในการ
จัดทำวิดีโอ 

จัดทำวิดีโอแล้วเสร็จ
ภายในเดือน มี.ค.64 

ดำเนินการแล้วเสร็จตาม
ระยะเวลา 

-      - - √ - - ดำเนินงานเพิ่มเติม
จากที่กำหนดไว้ใน
แผน 

 2. โครงการศึกษาดูงาน
พิพิธภัณฑ์ต้านโกง 
สำนักงาน ป.ป.ช (2 รุ่น) 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ  
 

มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85 
ของกลุ่มเป้าหมาย  
 

ยังไม่สามารถดำเนินงานได้
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด - 19 
ทำให้พิพธิภัณฑ์ปิดการให้เข้า
เยี่ยมชม คาดว่าจะทราบผล
การดำเนินงานในเดือน ส.ค.64 
 

-      5,000 - √ - -   
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กลยุทธ ์
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 3. โครงการ “สุจริตชน  
คนต้นแบบ”  

- ระยะเวลาในการ
จัดโครงการ 
- จำนวนผู้ที่ให้
ความสนใจเข้าร่วม
โครงการ 

- จัดทำโครงการได้แล้ว
เสร็จภายในเดือน ก.ย.
64 
- สามารถสรรหา
พนักงานที่ผ่านการ
คัดเลือกเป็นสุจริตชน 
คนต้นแบบ ได้ไม่น้อย
กว่า 2 คน 

อยู่ในขั้นตอนการจัดเตรียม
ข้อมูลและรูปแบบการดำเนิน
โครงการและจะทราบผลการ
ดำเนินงานในเดือน ก.ย.64  

-      - - √ √ √ เลื่อนไปดำเนินงาน
ในไตรมาสที่ 4 
เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส 
โควิด - 19 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2  ยกระดบัธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการเชิงรุก 
กลยุทธ์ที ่2 
  พัฒนารูปแบบการ
สื่อสารสาธารณะเชิง
สร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

 1. จัดทำรายงานสถิติการ
ลงโทษทางวินัยพนกังานและ
ลูกจ้างที่กระทำการทุจริต 
 

ระยะเวลาในการ
จัดทำรายงาน 

จัดทำรายงานสถิตกิาร
ลงโทษทางวินัยได้ทัน
ตามระยะเวลาที่กำหนด  

ดำเนินงานได้แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ทั้ง 
ไตรมาสที่ 1 และ 2 
 

- -          - - √ √ √  

 2. จัดทำรายงานสถิติการ
รับเรื่องร้องเรียนและแจ้ง
เบาะแสการทุจริต 
 

ระยะเวลาในการ
จัดทำรายงาน 

จัดทำรายงานสถิตกิาร
รับเรื่องร้องเรียนได้ทัน
ตามระยะเวลาที่กำหนด 

ดำเนินงานได้แล้วเสร็จตาม
ระยะเวลาที่กำหนดไว้ทั้ง 
ไตรมาสที่ 1 และ 2 

-           - - √ √ √ ดำเนินงานเพิ่มเติม
จากที่กำหนดไว้ใน
แผน 

3. จัดทำและเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์ดา้นการ
ป้องกันและต่อต้านการ
ทุจริต 
 
 
 
 
 

ระยะเวลาในการ
จัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ ์
 
 
 
 
 
 

จัดทำและเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์ได้ทัน
ตามระยะเวลาที่กำหนด 

การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ใน
ไตรมาสที่ 1 และ 2 
ดำเนินงานได้ตามแผนงานที่
กำหนดไว้ โดยมีรายละเอยีด 
ดังนี้ 
1.จัดทำป้าย X – Stand  
การสื่อสารนโยบายด้านการ
ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร
ระดับสูง 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

18,000 4,975 √ - -  
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2. จัดทำแผ่นพับนโยบาย
ต่อต้านการคอร์รัปชั่นและ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้
ผู้บริหาร พนักงาน และลกูจ้าง
ได้รับทราบผ่านช่องทาง
ประชาสัมพันธข์อง ทอท.  
3. จัดทำแผ่นพับคำแนะนำ
เกี่ยวกบัแนวทางปฏิบัติตาม
ประกาศ ทอท.เร่ือง นโยบาย
ต่อต้านการคอร์รัปชั่น และ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้
ผู้บริหาร พนักงาน และลกูจ้าง
ได้รับทราบผ่านช่องทาง
ประชาสัมพันธข์อง ทอท. 
4. จัดทำป้ายไวนิล
ประชาสัมพันธป์ระกาศ ทอท.
เร่ืองการงดรับของขวัญฯ 
5. เผยแพร่ประกาศ ทอท.เร่ือง
การงดรับของขวัญฯ ผา่น
ช่องทางประชาสัมพันธ์ของ 
ทอท. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลยุทธ์ที ่3 
  บูรณาการและสนับสนุน
กลไกกระบวนการบริหาร
จัดการเชิงรุก 
 

  1. โครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency 

ระดับผลคะแนน ได้รับผลคะแนนการ
ประเมินผล ITA  
ในปี 64 ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 85 

อยู่ระหว่างการดำเนินงานตอบ
แบบประเมิน จะทราบผล
คะแนนภายในเดือน ส.ค.64  
 
 

- √ - √ √ √  
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กลยุทธ ์
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วดั เป้าหมาย 
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ในการป้องกัน   

การทุจริต 

 

 
 

Assessment : ITA) 
ประจำป ี2564 

 
 

กลยุทธ์ที ่4 
  ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรให้เท่าทนักลไกการ
ทุจรติในรูปแบบต่าง ๆ  
(เพื่อสร้างภมูิคุ้มกนัการ
ทุจรติ) 

1. โครงการบรรยายพิเศษ 
“ผลประโยชน์ทับซ้อน  
ภัยร้ายที่ควรรู้” ส่วนภูมิภาค 
(จำนวน 4 รุ่น) 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

มีจำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

อยู่ในระหวา่งจัดเตรียมข้อมูล
และรูปแบบการจัดโครงการ 
โดยจะทราบผลการดำเนินงาน
ในเดือน ส.ค.64 
 

-      184,800 - √ - √ เลื่อนไปดำเนินงาน
ในไตรมาสที่ 4 
เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส
โควิด - 19 

 2. โครงการบรรยายพิเศษ
เร่ือง “จัดซื้อจัดจ้างอยา่งไร 
ห่างไกลการทุจริต” 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

มีจำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 85 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

อยู่ในระหวา่งจัดเตรียมข้อมูล
และรูปแบบการจัดโครงการ 
โดยจะทราบผลการดำเนินงาน
ในเดือน ส.ค.64 

-       77,200 - √ √ √ เลื่อนไปดำเนินงาน
ในไตรมาสที่ 4 
เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส 
โควิด - 19 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3  สรา้งเครือข่าย “MOT Transparency” ที่เขม้แขง็ 
กลยุทธ์ที ่4 
  ส่งเสริมให้บุคลากรเข้า
มามีส่วนร่วมในกจิกรรม
โครงการต่อต้านการทุจริต 
ล่งเสริมคุณธรรม  

  1. โครงการ “วันต่อต้าน 
การทุจริต” ของ ทอท.
ประจำปีงบประมาณ 2564 
 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 
 

มีจำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 85 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

อยู่ในระหวา่งจัดเตรียมข้อมูล
และรูปแบบการจัดโครงการ 
โดยจะทราบผลการดำเนินงาน
ในเดือน ก.ย.64 

-      450,000 - √ √ √ เลื่อนไปดำเนินงาน
ในไตรมาสที่ 4 
เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส 
โควิด - 19 

  2. โครงการสร้างเครือข่าย
ด้านการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต 
 
 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

มีจำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการไม่น้อยกวา่
ร้อยละ 85 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

อยู่ในระหวา่งจัดเตรียมข้อมูล
และรูปแบบการจัดโครงการ 
โดยจะทราบผลการดำเนินงาน
ในเดือน ก.ย.64 

-      800,000 - √ √ √ เลื่อนไปดำเนินงาน
ในไตรมาสที่ 4 
เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส 
โควิด - 19 
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 ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิค - 19 ส่งผลให้บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ ศปท.ทอท.จึงได้ปรับ
แผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน              
 ข้อเสนอแนะ 
                      -                 
 
 ผู้รายงาน     นายศิริพงษ์  มาลัยลอย    ตำแหน่ง  จทบ.7 ศปท. หน่วยงาน     ศูนย์ปฏบิัติการต่อต้านการทุจริต  
 เบอร์ติดต่อ     0 2535 6623    E-mail :        siripong.m@airportthai.co.th   วันที่       30 เม.ย.64    

mailto:siripong.m@airportthai.co.th

