
 
 
 
 

 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

การ
ดำเนินงาน 

ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  

(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

หมายเหต ุสร้างจิตสำนึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไกการ
ป้องกันการทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพ    
ในการป้องกัน   

การทุจริต 

ประเดน็ยุทธศาสตรท่ี์ 1  สร้างวฒันธรรมองคก์รคณุธรรมในการต่อต้านการทุจริต 
กลยุทธ์ที ่1 
ปรับฐานความคิด ปลูกฝัง 
ค่านิยมคุณธรรมในการ
ต่อต้านการทจุริต “พอเพยีง 
วินัย สุจริต จิตอาสา” 
 

1. โครงการ “ตามรอยพ่อ”
เยี่ยมชมการดำเนินงานและ 
จัดกิจกรรม ณ ศูนย์บริการ
วิชาการเกษตรของมูลนิธ ิ
ชัยพัฒนา จังหวัดปทุมธาน ี
 

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผนเมื่อวันที ่
9 มี.ค.65 โดยมีผู้บริหารและพนกังาน 
เข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 คน  

1 วัน 152,000.- - - 
 
 
 
 

 

- ส่งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรม
ด้านความ
พอเพยีง 

2. โครงการ “ทอท. อาสา
พิทักษ์ป่าชายเลน” 

ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจ 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 85 
 

ดำเนินงานภายในเดือน ส.ค - มิ.ย.65 
(ทั้งนี้อาจมีการปรับเล่ือนระยะเวลา 
การดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้อง 
กับสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของเช้ือไวรัสโควิด - 19) 

1 วัน เนื่องจากยังไม่มี
การดำเนินงาน
จึงยังไม่ทราบผล
การเบิกจา่ย
งบประมาณ 

- - - ส่งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรม
ด้านจิตอาสา 

3. โครงการ AOT “พี่อาสา” ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

ผู้เข้าร่วมโครงการมีความ
พึงพอใจไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 
 
 
 
 
 

ดำเนินงานภายในเดือน พ.ค. - มิ.ย.65 
(ทั้งนี้อาจมีการปรับเล่ือนระยะเวลา 
การดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้อง 
กับสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของเช้ือไวรัสโควิด - 19) 

1 วัน เนื่องจากยังไม่มี
การดำเนินงาน
จึงยังไม่ทราบผล
การเบิกจา่ย
งบประมาณ 

- - - ส่งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรม
ด้านจิตอาสา 

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  
ของกระทรวงคมนาคม  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน : 1 ตุลาคม 2564 - 31 มีนาคม 2565 )  
หน่วยงาน ....................................................... (กรม/รฐัวิสาหกิจ) สงักดักระทรวงคมนาคม  



2 
 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

การ
ดำเนินงาน 

ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  

(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

หมายเหต ุสร้างจิตสำนึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไกการ
ป้องกันการทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพ    
ในการป้องกัน   

การทุจริต 

กลยุทธ์ที ่2 
สร้างวัฒนธรรมองค์กร
คุณธรรมและต่อต้าน        
การทุจริต 

 จัดทำประกาศ ทอท. 
เร่ือง การงดรับของขวัญและ
ประโยชน์อื่นใดในเทศกาล 
ปีใหม่และในโอกาสอื่นๆ 
 

ระยะเวลาการ
จัดทำประกาศ 
ทอท. เร่ือง  
การงดรับ
ของขวัญฯ  

จัดทำประกาศ ทอท.เร่ือง 
การงดรับของขวัญฯ  
แล้วเสร็จภายในเดือน 
พ.ย.64 

ดำเนินงานได้ตามระยะเวลาทีก่ำหนด 
ผู้บริหารและพนกังานให้ความรว่มมือ
ปฏิบัติตามประกาศ ทอท. เร่ือง การงดรับ
ของขวัญฯ รวมถึงประชาสัมพันธ์ให้คู่ค้า 
พันธมิตรและผู้มีส่วนเกีย่วข้องได้รับทราบ 
 

1 เดือน ไม่มีการใช้จ่าย
งบประมาณ 

√ √ √  

กลยุทธ์ที ่3 
ส่งเสริมให้บุคลากรมี
คุณธรรมจริยธรรมและ 
มีจิตสำนึกในการต่อตา้น     
การทุจริต 
 

1. โครงการองค์กรคุณธรรม ระดับคะแนน
การประเมิน 

ได้คะแนนการประเมินไม่
ต่ำกวา่ 16 คะแนน 
 

อยู่ระหว่างดำเนินการจะทราบผลคะแนน
ภายในเดือน ก.ย.65 

3 เดือน ไม่มีการใช้จ่าย
งบประมาณ 

√ - -  

2. โครงการศึกษาดูงาน
พิพิธภัณฑ์ต้านโกง สำนกังาน 
ป.ป.ช. (จำนวน 2 รุ่น) 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ  
 

มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 85 ของ
กลุ่มเป้าหมาย  
 

ยังไม่สามารถดำเนินงานได้เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัส
โควิด - 19  
 

2 วัน เนื่องจากยังไม่มี
การดำเนินงาน
จึงยังไม่ทราบผล
การเบิกจา่ย
งบประมาณ 

√ - -  

 3. โครงการ “สุจริตชน  
คนต้นแบบ”  

- ระยะเวลาใน
การจัดโครงการ 
- จำนวนผู้ที่ให้
ความสนใจ 
เข้าร่วมโครงการ 

จัดทำโครงการได้แล้วเสร็จ
ภายในเดือน ส.ค.65  

อยู่ในขั้นตอนการจัดทำเกณฑ์การประเมิน
และแต่งต้ังคณะกรรมการคัดเลือก  

4 เดือน เนื่องจากยังไม่มี
การดำเนินงาน
จึงยังไม่ทราบผล
การเบิกจา่ย
งบประมาณ 

√ - -  

 

 

 

 

 



3 
 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

การ
ดำเนินงาน 

ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  

(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

หมายเหต ุสร้างจิตสำนึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไกการ
ป้องกันการทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพ    
ในการป้องกัน   

การทุจริต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2  ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเชิงรุก 

กลยุทธ์ที ่2 
พัฒนารูปแบบการสื่อสาร
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤตกิรรม 

 1. จัดทำรายงานสถิต ิ
การลงโทษทางวินยัพนักงาน
และลูกจ้างที่กระทำการทุจริต 
 

ระยะเวลาในการ
จัดทำรายงาน 

จัดทำรายงานสถิตกิาร
ลงโทษทางวินัยได้ทันตาม
ระยะเวลาทีก่ำหนด  

ดำเนินงานได้แล้วเสร็จตามระยะเวลา 
ที่กำหนดไว้ทั้งไตรมาสที่ 1 และ 2 
 

7 วัน ไม่มีการใช้จ่าย
งบประมาณ 

√ √ √  

 2. จัดทำรายงานสถิติการรับ
เร่ืองร้องเรียนและแจ้งเบาะแส
การทุจริต 
 

ระยะเวลาในการ
จัดทำรายงาน 

จัดทำรายงานสถิตกิารรับ
เร่ืองร้องเรียนได้ทันตาม
ระยะเวลาทีก่ำหนด 

ดำเนินงานได้แล้วเสร็จตามระยะเวลา 
ที่กำหนดไว้ทั้งไตรมาสที่ 1 และ 2 

7 วัน ไม่มีการใช้จ่าย
งบประมาณ 

√ √ √ ดำเนนิงาน
เพิ่มเตมิจาก
ที่กำหนดไว้
ในแผนฯ 

3. จัดทำและเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์ดา้นการปอ้งกัน
และต่อต้านการทุจริต 
 
 
 

จัดทำสื่อ
ประชาสัมพันธ ์
ได้ทันตาม
เป้าหมาย 
ที่กำหนด 
 

จัดทำและเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์ได้ครบทุก
ไตรมาส  

การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในไตรมาส 
ที่ 1 และ 2 ได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้
โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. เผยแพร่ประกาศ ทอท. เร่ือง การงดรับ
ของขวัญฯ ใหก้ับผู้บริหารและพนักงาน
ได้รับทราบผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์
ภายในของ ทอท. 
2. จัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ประกาศ 
ทอท. เร่ืองการงดรับของขวัญฯ ติดต้ัง
ภายในองค์กร 
3. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหรือแจ้ง
เบาะแสการทุจริตให้กับพนกังานได้รับ
ทราบผ่านช่องทาง Line AOT Staff 
 
 

6 เดือน  
 
 

ไม่มีการใชจ้่าย
งบประมาณ 

 
 

2,996 
 

 
ไม่มีการใชจ้่าย
งบประมาณ 
 

 
 
 

√ - √  



4 
 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

การ
ดำเนินงาน 

ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  

(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

หมายเหต ุสร้างจิตสำนึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไกการ
ป้องกันการทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพ    
ในการป้องกัน   

การทุจริต 

4. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวน
พนักงานเข้าร่วมรับชมงาน “วันต่อตา้น
คอร์รัปชั่นสากล” ของสำนกังาน ป.ป.ช.
ผ่านช่องทาง Line AOT Staff 
 

ไม่มีการใชจ้่าย
งบประมาณ 
 
 

 
กลยุทธ์ที ่3 
  บูรณาการและสนับสนุน
กลไกกระบวนการบริหาร
จัดการเชิงรุก 

โครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity and 
Transparency Assessment 
: ITA) ประจำป ี2565 

ระดับผลคะแนน ได้รับผลคะแนนการ
ประเมินผล ITA ในปี 65 
ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 90 

อยู่ระหว่างการดำเนินงานตอบแบบ
ประเมิน จะทราบผลคะแนนภายใน 
เดือน ส.ค.65  
 
 
 
 

3 เดือน ไม่มีการใชจ้่าย
งบประมาณ 

 

√ √ √  

กลยุทธ์ที ่4 
ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรให้เท่าทันกลไก
การทุจริตในรูปแบบต่างๆ 
(เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน 
การทุจริต) 
 

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

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

มีจำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 80  
ของกลุ่มเป้าหมาย 

อยู่ในระหวา่งจัดเตรียมข้อมูลและรูปแบบ
การจัดโครงการ โดยจะทราบผลการ
ดำเนินงานและค่าใช้จ่ายในเดือน ส.ค.65 
 

1 เดือน เนื่องจากยังไม่มี
การดำเนินงาน
จึงยังไม่ทราบผล
การเบิกจา่ย
งบประมาณ 

√ - √ งบประมาณ
ยังไม่ทราบ
แน่นอน
เนื่องจากยัง
ไม่ได้มีการ
ดำเนินงาน 

2. โครงการบรรยายพิเศษเรื่อง 
“การป้องกันและต่อต้าน 
การทุจริตภายในองค์กร” 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

มีจำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 85  
ของกลุ่มเป้าหมาย 

ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อวันที ่26 ธ.ค.64 
โดยมีพนักงานเขา้ร่วมรับฟังการบรรยาย
ผ่านระบบ Microsoft Teams  
จำนวน 228 คน  
 
 
 
 

0.5 วัน     6,800.-  √ √ √  
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กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วดั เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 
ระยะเวลา 

การ
ดำเนินงาน 

ผลการเบิกจ่าย 
งบประมาณ  

(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

หมายเหต ุสร้างจิตสำนึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

สร้างกลไกการ
ป้องกันการทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพ    
ในการป้องกัน   

การทุจริต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างเครือข่าย “MOT Transparency” ที่เข้มแข็ง 

กลยุทธ์ที ่1 
สร้างกลไกบทบาทการมี      
ส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย          
“MOT Transparency” 
 
 

1. โครงการ “วันต่อต้าน 
การทุจริต” ของ ทอท.
ประจำปีงบประมาณ 2565 
 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 
 

มีจำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการไม่น้อยกวา่ร้อย
ละ 85 ของกลุ่มเป้าหมาย 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของเช้ือไวรัสโควิด - 19 ทำให้ ทอท. 
ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดงาน 
จากการจัดกจิกรรมภายในห้องประชุม 
เป็นการจัดทำคลิปวิดโีอการกล่าวคำ
ปฏิญาณของผู้บริหารและพนกังาน 
ในการต่อต้านการทุจริต โดยจะมกีาร
เผยแพร่คลิปวิดีโอดังกล่าวผ่านชอ่งทาง
ประชาสัมพันธ์ตา่งๆ ของ ทอท. 
ในวันที่ 29 เม.ย.65  
 

1 เดือน ทอท.ดำเนินการ
จัดทำเองจึง 
ไม่มีการใช้จ่าย
งบประมาณ 

√ - √  

 2. โครงการสร้างเครือข่าย
ด้านการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต 
 
 

จำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการ 

มีจำนวนผู้เข้ารว่ม
โครงการไม่น้อยกวา่ 
ร้อยละ 85  
ของกลุ่มเป้าหมาย 

อยู่ในระหวา่งจัดเตรียมข้อมูลและรูปแบบ
การจัดโครงการ โดยจะทราบ 
ผลการดำเนินงานในเดือน ก.ย.65 

3 วัน เนื่องจากยังไม่มี
การดำเนินงาน
จึงยังไม่ทราบผล
การเบิกจา่ย
งบประมาณ 

√ √ √  
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 ปัญหา/อุปสรรค 
  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ส่งผลให้บางกิจกรรมไม่สามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่กำหนดไว้ ดังนั้น เพ่ือให้การดำเนินงาน
ด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมของ ทอท. เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงไดม้ีการปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 

 ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
                      -                 
 
 ผู้รายงาน   นายศิริพงษ์  มาลัยลอย   ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงาน ส่วนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  หน่วยงาน  ฝ่ายกำกับกฎระเบียบองค์กรและป้องกันการทุจริต 

บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 
 เบอร์ติดต่อ     0 2535 6623    E-mail :        siripong.m@airportthai.co.th   วันที่       27 เม.ย.65   
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