
 
 
 
 

 

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
วิชาการเกษตรของมูลนิธ ิ
ชัยพัฒนา จังหวัดปทุมธาน ี
 
 

ความพึงพอใจ 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจ 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 85 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 
เมื่อวันที่ 26 มี.ค.64 มีผู้เข้าร่วม
โครงการ จำนวน 70 คน  
คิดเป็นร้อยละ 100 

-    167,800 165,005 - - - กิจกรรม 
ส่งเสริม 
คุณธรรม 
จริยธรรม 

 2. โครงการ “ทอท. อาสา
พิทักษ์ป่าชายเลน” 

ความพึงพอใจ 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจ 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 85 

ทอท.ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน
เมื่อวันที่ 10 ก.ย.64 แต่เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
(Covid - 19) ทอท.จึงจำกัดจำนวน
ผู้เข้าร่วมโครงการเหลือเพียง 
27 คน จากผู้ที่ลงทะเบียนเขา้ร่วม
โครงการไว้จำนวน 150 คน คิดเป็น
ร้อยละ 40.5 ทั้งนีเ้พื่อให้เป็นไปตาม
มาตรการตามที่ภาครัฐที่กำหนด 
 
 
 

-      600,000 233,980 - - - กิจกรรม 
ส่งเสริม 
คุณธรรม 

 จริยธรรม 

แบบฟอร์ม รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
ของกระทรวงคมนาคม  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 12 เดือน : 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)  
หน่วยงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)  
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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 

 

 3. โครงการจิตอาสาร่วมกับ 
กระทรวงคมนาคม (คค.) 
 ในเดือน พ.ค.64 (ทอท. 
กับ ขสมก.ร่วมเป็นเจ้าภาพ 
ในการจัดกิจกรรม)  
โดยโครงการ/กิจกรรม 
ที่จะดำเนินการ โดยรอสั่งการ 
จาก คค. 
 

- - ยกเลิกการจัดโครงการเนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
(Covid - 19) 

-      350,000 - - - -  

 4. โครงการ AOT “พี่อาสา” ความพึงพอใจ 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
มีความพึงพอใจ 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 85 

ทอท.ดำเนินงานได้ตามแผนงาน 
ที่กำหนด โดย ทอท.ได้คัดเลือกชุมชน
เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงใหม่  
เป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรม  
ทั้งนีเ้พื่อให้เป็นไปตามมาตรการ
ควบคุมการจัดกจิกรรมของ
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 
ที่กำหนดไว้ ทอท.จึงจำกัดผู้เข้าร่วม
กิจกรรมไว้จำนวน 40 คน เพือ่ให้
เป็นไปตามมาตรการฯ ที่กำหนด 

-      350,000 22,425 - - - กิจกรรม 
ส่งเสริม 
คุณธรรม 

 จริยธรรม 

กลยุทธ์ที ่2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
  สร้างวัฒนธรรมองค์กร
คุณธรรมและต่อต้าน        
การทุจริต 

1. จัดทำประกาศ ทอท. 
เร่ือง การงดรับของขวัญและ
ประโยชน์อื่นใดในเทศกาล 
ปีใหม่และในโอกาสอื่นๆ 
 

ระยะเวลาการ
จัดทำประกาศ 
ทอท.เร่ือง การงด
รับของขวัญฯ  

จัดทำประกาศ ทอท. 
เร่ืองการงดรับของขวัญฯ 
แล้วเสร็จภายในเดือน 
พ.ย.63 

ทอท.ดำเนินงานได้ตามระยะเวลา 
ที่กำหนด ผู้บรหิารและพนักงาน 
ให้ความร่วมมือ ปฏบิัติตามประกาศ 
ทอท.เร่ืองการงดรับของขวัญฯ 
รวมทั้ง ทอท.ไดป้ระชาสัมพันธ์ให้คู่ค้า 
พันธมิตรและผู้มีส่วนเกีย่วข้อง
รับทราบอยา่งทั่วถึง 

-    - - √ √ √  
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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 

 

 2. โครงการองค์กรคุณธรรม ระดับคะแนน 
การประเมิน 

ได้คะแนน 
การประเมินไม่ต่ำกวา่  
16 คะแนน 
 

ทอท.ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน
โดย ทอท. ได้รับคะแนนการประเมิน 
15 คะแนน อยู่ในระดับองค์กร
คุณธรรม 
 

-      - - √ - -  

กลยุทธ์ที ่3  
  ส่งเสริมให้บุคลากร 
มีคุณธรรมจริยธรรมและ 
มีจิตสำนึกในการต่อตา้น     
การทุจริต  
 
 

1. จัดทำวิดีโอด้านการป้องกัน
และต่อต้านการทุจริตในหัวขอ้ 
“การต่อต้านการทุจริต”  
เพื่อใช้สำหรับเผยแพรใ่หก้ับ
พนักงานผ่านระบบ  
e-learning  
 

ระยะเวลา 
ในการจัดทำวิดโีอ 

จัดทำวิดีโอแล้วเสร็จ
ภายในเดือน มี.ค.64 

ทอท.ดำเนินการแล้วเสร็จ 
ตามระยะเวลาที่กำหนด และได้นำ
เนื้อหาเผยแพร่ผ่านระบบ  
e-learning ของ ทอท.เรียบร้อยแลว้ 

-      - - √ - - ดำเนินงาน
เพิ่มเติมจาก 
ที่กำหนด 
ไว้ในแผน 

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

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ  
 

มีผู้เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 85 
ของกลุ่มเป้าหมาย  
 

ทอท.ไม่สามารถดำเนินการ 
ได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
(Covid - 19) ส่งผลให้พิพธิภัณฑ์ฯ 
ปิดการดำเนินงานชั่วคราว 
 

-      5,000 - √ - -   

 3. โครงการ “สุจริตชน  
คนต้นแบบ”  

- ระยะเวลา 
ในการจัดโครงการ 
- จำนวนผู้ให้ความ
สนใจเข้าร่วม
โครงการ 

- จัดทำโครงการได้แล้ว
เสร็จภายในเดือน ก.ย.64 
- สามารถสรรหาพนักงาน
ที่ผ่านการคัดเลือกเป็น
สุจริตชน คนต้นแบบ  
ได้ไม่น้อยกว่า 2 คน 
 

ทอท.ไม่สามารถดำเนินการ 
จัดโครงการได้ตามแผน เนื่องจาก 
อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดทำเกณฑฯ์
ให้มีความสอดคล้องตามเกณฑ์
พิจารณาคัดเลือก “คนต้นแบบ
คมนาคม” ของ คค.ที่กำหนดไว้ 
ส่งผลให้ในปี 2564  ทอท.ไม่สามารถ

-      - - √ √ √  
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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 

 

คัดเลือกบุคลากรเข้าร่วมกจิกรรม
ร่วมกับ คค.ได้ทันตามระยะเวลา 
ที่กำหนด ทั้งนี้ในปี 2565 ทอท. 
จะได้พิจารณาจัดทำเกณฑ ์
ให้มีความสอดคล้องและเหมาะสม 
ตามเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
“คนต้นแบบคมนาคม” ต่อไป 
 

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 2  ยกระดบัธรรมาภบิาลในการบริหารจัดการเชิงรุก 
กลยุทธ์ที ่2 
  พัฒนารูปแบบ 
การสื่อสารสาธารณะเชิง
สร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

 1. จัดทำรายงานสถิต ิ
การลงโทษทางวินยัพนักงาน
และลูกจ้างที่กระทำการทุจริต 
 

ระยะเวลาในการ
จัดทำรายงาน 

จัดทำรายงานสถิต ิ
การลงโทษทางวินยัได้ทัน
ตามระยะเวลาที่กำหนด  
 

ทอท.ดำเนินงานไดแ้ล้วเสร็จ 
ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ 
ทั้ง 4 ไตรมาส  
 

- -          - - √ √ √ ดำเนินงาน
เพิ่มเติมจาก 
ที่กำหนด 
ไว้ในแผน 

 2. จัดทำรายงานสถิต ิ
การรับเรื่องร้องเรียนและ 
แจ้งเบาะแสการทุจริต 
 

ระยะเวลาในการ
จัดทำรายงาน 

จัดทำรายงานสถิต ิ
การรับเรื่องร้องเรียน 
ไดท้ันตามระยะเวลา 
ที่กำหนด 
 

ทอท.ดำเนินงานไดแ้ล้วเสร็จ 
ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ 
ทั้ง 4 ไตรมาส 

-           - - √ √ √ ดำเนินงาน
เพิ่มเติมจาก 
ที่กำหนด 
ไว้ในแผน 

3. จัดทำและเผยแพร ่
สื่อประชาสัมพันธ์ด้านการ
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
 
 
 
 
 

ระยะเวลา 
ในการจัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ ์
 
 
 
 
 

จัดทำและเผยแพร ่
สื่อประชาสัมพันธ ์
ไดท้ันตามระยะเวลา 
ที่กำหนด 

การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ ์
ในไตรมาสที่ 1, 2, 3 และ 4 ทอท.
ดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ 
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1.จัดทำป้าย X-Stand  
การสื่อสารนโยบายด้านการต่อต้าน
การทุจริตของผู้บริหารระดับสูง 

- 
 
 
 
 
 
 
 

58,000 
 
 
 
 
 
 
 

45,975 
 
 
 
 
 
 
 

√ - - มีการโอน
งบประมาณ 
มาเพิ่มเติม
จำนวน 
40,000 
บาท 
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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 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. จัดทำแผ่นพับนโยบายต่อตา้น 
การคอร์รัปชั่นและสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์ให้ผูบ้ริหาร พนักงาน 
และลูกจ้างได้รับทราบผ่านชอ่งทาง
ประชาสัมพันธข์อง ทอท.  
3. จัดทำแผ่นพับคำแนะนำเกีย่วกับ
แนวทางปฏบิัติตามประกาศ ทอท.
เร่ือง นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
และสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหาร 
พนักงาน และลูกจา้งได้รับทราบผ่าน
ช่องทางประชาสัมพันธ์ของ ทอท. 
4. จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์
ประกาศ ทอท. เร่ือง การงดรับ
ของขวัญฯ 
5. เผยแพรป่ระกาศ ทอท. 
เร่ือง การงดรับของขวัญฯ  
ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ของ ทอท. 
6. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ ์
เร่ือง ประกาศ นโยบายต่อต้าน 
การคอร์รัปชั่นของ ทอท. 
       ทั้งนี้ ทอท.ได้เผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ ์ให้กับพนักงาน ลูกจา้ง
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ได้รับทราบ
ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ทั้งภายใน
และภายนอกของ ทอท.เช่น  
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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 

 

LINE AOT STAFF, Website,  
facebook  

กลยุทธ์ที ่3 
  บูรณาการและสนับสนุน
กลไกกระบวนการบริหาร
จัดการเชิงรุก 
 
 

โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and 
Transparency Assessment 
: ITA) ประจำป ี2564 

ระดับผลคะแนน ได้รับผลคะแนน 
การประเมินผล ITA  
ในปี 64 ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

ทอท.ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน 
โดยในปี 64 ทอท.ได้รับการประเมิน
อยู่ในระดับ A มีผลคะแนนร้อยละ 
87.91 ซ่ึงสูงกว่าผลคะแนนในปี 63 
 

- √ - √ √ √  

กลยุทธ์ที ่4 
  ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรให้เท่าทันกลไก 
การทุจริตในรูปแบบต่างๆ  
(เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน 
การทุจริต) 

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

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

มีจำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 80  
ของกลุ่มเป้าหมาย 

ทอท.ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน
โดยจัดการบรรยายผ่านระบบ  
Microsoft Teams เมื่อวันที่  
16 ก.ย.64 มีผู้ลงทะเบียนจำนวน 
220 คน คิดเป็นร้อยละ 100 
 

-      6,800 - √ - √  

 2. โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง 
“จัดซื้อจัดจ้างอยา่งไร ห่างไกล
การทุจริต” 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

มีจำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 85  
ของกลุ่มเป้าหมาย 

ทอท.ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน
โดยจัดการบรรยายผ่านระบบ  
Microsoft Teams เมื่อวันที่  
2 ก.ย.64 มีผู้ลงทะเบียน 
จำนวน 230 คน คิดเป็นร้อยละ 100  
 

-       6,800 - √ √ √   

ประเด็นยทุธศาสตร์ที่ 3  สรา้งเครือข่าย “MOT Transparency” ที่เขม้แขง็ 
กลยุทธ์ที ่4 
  ส่งเสริมให้บุคลากร 
เข้ามามีส่วนร่วม 
ในกิจกรรมโครงการ

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

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 
 

มีจำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 85  
ของกลุ่มเป้าหมาย 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
(Covid - 19) ทอท.จึงปรับรูปแบบ
การดำเนินโครงการ จากการจัด

-      - - √ √ √ ดำเนินการ 
โดยหน่วย 
งานของ 
ทอท.จึงไม่มี 
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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 

 

ต่อต้านการทุจริต ส่งเสริม
คุณธรรม  

กิจกรรมภายในห้องประชุมเป็นการ
จัดทำคลิปวิดีโอการประกาศ
เจตนารมณ์ของผู้บริหารระดับสูง 
ในการต่อต้านการทุจริต โดยได้นำ
คลิปวิดีโอดังกล่าว มาเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผา่นช่องทางการ
สื่อสารภายในของ ทอท. เช่น  
LINE AOT STAFF, Website,  
facebook เมื่อวันที่ 30 ก.ย.64 
 

การใช้
งบประมาณ 

  2. โครงการสร้างเครือข่าย
ด้านการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต 
 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

มีจำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 85  
ของกลุ่มเป้าหมาย 

ทอท.ไม่สามารถดำเนินการ 
จัดโครงการได้ตามแผนที่กำหนดไว ้
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
(Covid - 19) ทำให้ต้องปฏิบัติตาม
มาตรการควบคุมตามทีภ่าครัฐกำหนด 
 

-      800,000 - √ √ √  
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 ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ส่งผลให้บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ ทอท.
จึงได้ปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นการจัดกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ทั้งการฝึกอบรมและการจัดโครงการบรรยายต่างๆ  
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรการควบคุมตามที่ภาครัฐกำหนดไว้  
 ข้อเสนอแนะ 
         ในปีงบประมาณ 2565 ทอท.จะขยายผลโครงการองค์กรคุณธรรมลงสู่หน่วยงานของ ทอท.ในระดับท่าอากาศยานเพ่ิมเติมอีกจำนวน 2 หน่วยงาน 
ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง เพ่ือเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่การดำเนินงานด้านคุณธรรมและจริยธรรมของ ทอท. รวมถึงจะแก้ไขและ
ปรับปรุงข้อมูลให้มีความสอดคล้องตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) 
ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เพ่ือยกระดับคะแนนและผลการประเมินให้อยู่ในเกณฑ์ 
ตามที่กระทรวงคมนาคมกำหนดไว้ต่อไป    
 
 ผู้รายงาน   นายศิริพงษ์  มาลัยลอย    ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหาร 7 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต    
 หน่วยงาน  ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต   บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)   
 เบอร์ติดต่อ   0 2535 6623    E-mail :     siripong.m@airportthai.co.th   วันที่    27 ต.ค.64    

mailto:siripong.m@airportthai.co.th

