
- แนวทาง - 
รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

ของ ............................................    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   
( ๑ ตุลาคม 2560 – ๓๐ กันยายน 2561 ) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
วัตถุประสงค์ เพ่ือมุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุก่่วงระดับ เพื่อสร้าง 
 วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต เป็นการด าเนินการกล่อมเกลาสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ และความ 
 เสียสละเพ่ือส่วนรวมและเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัต ิ

ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมาย
ระดับ

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินการ 
ปัจจัยสนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ ผลผลิต ผลลัพธ ์

1. ปรับฐานความ
ความคิดทุกช่วงวัย       
ต้ังแต่ปฐมวัยให้
สามารถแยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์
ส่วนรวม รวมท้ังให้
ปฏิบัติตนตามรอย      
พระยุคลบาท  พระ
บรมราโชวาท และ      
หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
(กลยุทธ์ 1 + 3) 
 

 

1.1 จัดอบรม/สัมมนา/กจิกรรม/
สอดแทรก  เนื้อหาเกี่ยวข้องกับการ
ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม เช่น 

 ผลประโย่น์ทับซ้อน 
 หลักปรั่ญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 การเรยีนรู้ตามรอยพระยุคลบาท 
 การมีจิตส านึกสาธารณะ 
 การมีจิตส านึกคณุธรรม 
 การปฏิบัติงานภายใต้กรอบวินัย

ข้ารา่การ พลเรือน, ประมวลจรยิธรรม
ข้ารา่การพลเรือน และกฎระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 

         ฯลฯ 

 จ านวนหลักสตูร/
กิจกรรม 

2 
(หลักสูตร/
กิจกรรม) 

-   มีการจัดกิจกรรม/สอดแทรกหลักสูตร
เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมฯ  

    จ านวน ...... หลักสูตร ดังนี ้
1) กิจกรรม/หลักสตูร............................ 

เมื่อวันท่ี................. ณ................... 
มีผู้ผา่นการอบรมจ านวน.......ราย 

2) ..... 

-  ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ 2) 
ภายหลังจากด าเนินโครงการ /
กิจกรรมบรรลุตามตัว่้ีวัดและ
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดแล้ว 

- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
(ถ้ามี) 



กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัต ิ

ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมาย
ระดับ

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินการ 
ปัจจัยสนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ ผลผลิต ผลลัพธ ์

 1.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
จนเกิดวัฒนธรรม/คา่นิยมในการปฏิบัติงาน
โดยยดึมั่นในคุณธรรมจริยธรรม ซือ่สัตย์
สุจรติ และการตระหนักถึงความสัมพันธ์
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

 จ านวนครั้ง 
ในการเผยแพร่
ประ่าสมัพันธ์ 
 

3  
(ครั้ง) 

-   มีการเผยแพรป่ระ่าสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่องฯ  จ านวน ...... ครั้ง ดังนี ้
1)  เผยแพร่/ประ่าสมัพันธ์ 
    เรื่อง.........   ทาง ............... 
    จ านวน ........ ครั้ง   
    เมื่อวันท่ี............ (หากระบไุด้) 
2) ..... 

-  ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ 2) 
ภายหลังจากด าเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตามตัว่้ีวัดและ
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดแล้ว 

- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
(ถ้ามี) 

 1.3 ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม/
สัมมนา/กิจกรรม 
เก่ียวข้องกับการตระหนักถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างผลประโย่น์ส่วน
ตนและผลประโย่น์สว่นรวม เ่่น 

 ผลประโย่น์ทบัซ้อน 
 ปรั่ญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 จิตส านึกสาธารณะ 
 จิตส านึกคุณธรรม 
 การปฏิบัติงานภายใต้กรอบวินัย

ข้ารา่การ พลเรือน, ประมวลจริยธรรม
ข้ารา่การพลเรือน และกฎระเบียบที่
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน 
ฯลฯ 

 จ านวนบุคลากรที่
ส่งเข้าร่วมอบรม/
สัมมนา/กิจกรรม 

1 
(คน) 

-   มีการส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม/สัมมนา 
/กิจกรรมกระตุ้นให้ปฏิบตัิตนตามหลัก
คุณธรรมฯ ทั้งสิ้น จ านวน ... ราย ดังนี้ 

 
1)  สัมมนา/กิจกรรม...........................

เมื่อวันท่ี................ ณ...................
จ านวน.............ราย 

2)  ..... 

-  ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ 2) 
ภายหลังจากด าเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตามตัว่้ีวัดและ
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดแล้ว 

- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
(ถ้ามี) 



กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัต ิ

ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมาย
ระดับ

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินการ 
ปัจจัยสนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ ผลผลิต ผลลัพธ ์

 1.4 ยกย่องเ่ิดู่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่
ประพฤติดีหรือผู้ที่มีความประพฤติ
ซื่อสัตย์สุจริต โดยด าเนินการคัดเลือก
และให้รางวัลแก่บุคคลทีป่ระพฤติดีหรือ
บุคคลที่มีความประพฤติซื่อสัตยส์ุจริต 
รวมทั้งประกาศเกียรติคุณผู้ทีไ่ดร้ับรางวัล
ผ่าน่่องทางต่างๆ 

 ร้อยละความส าเร็จ   
ในการด าเนินการ
คัดเลือกและให้
รางวัล 

100 
(ร้อยละ) 

 - ความส าเรจ็ในการด าเนินการ 
   คิดเป็นร้อยละ…..  ดังนี ้

     มีการคัดเลือกและให้รางวลับคุลากรที่   
     การประพฤติปฏิบัตดิีเด่น  
    จ านวน........ราย  ดังนี ้

1) รางวัล...................................ไดแ้ก่  
นาย/นาง/นางสาว........................
ต าแหน่ง........................................
สังกัด ส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย/งาน........... 

    2) ..... 

-  ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ 2) 
ภายหลังจากด าเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตามตัว่้ีวัดและ
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดแล้ว 

- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
(ถ้ามี) 

   จ านวน่่องทาง 
ในการประกาศ                      
เกียรติคณุ 

2 
(่่องทาง) 

-   มีการประกาศเกยีรตคิุณบุคลากรที่ได้ 
รับรางวัลฯ ผ่าน่่องทางต่างๆ  

     จ านวน......่่องทาง  ดังนี้ 
1) บอร์ดประ่าสัมพันธ์ของ.............  

เมื่อวันท่ี.................. 
2) บันทึก.....ที่....../........เรื่อง..........

เมื่อวันท่ี..................  
3) เว็บไซต.์............................                            

เมื่อวันท่ี.................. 
 4) ..... 

-  ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ 2) 
ภายหลังจากด าเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตามตัว่้ีวัดและ
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดแล้ว 

- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
(ถ้ามี) 



กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัต ิ

ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมาย
ระดับ

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินการ 
ปัจจัยสนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ ผลผลิต ผลลัพธ ์

2. ส่งเสริมให้มีระบบ
และกระบวนการ       
กล่อมเกลาทาง
สังคมเพื่อต้านการ
ทุจริต 
 

2.1 ผู้บริหารมีส่วนร่วมท าหนา้ที่
ประธาน หรือพิจารณาให้ความเห็น่อบ 
ในโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน ที่
เก่ียวกับการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมฯ   

 จ านวนค าสั่ง/
บันทึกข้อความ/
เอกสารที่แสดงถึง
การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร  

2 
(ค าสั่ง/บันทึก/

ข้อความ/เอกสาร) 

1. ผู้บริหารเป็นประธานคณะกรรมการ/
คณะท างาน/ใหค้วามเห็น่อบ 
เกี่ยวกับการสร้างคณุธรรมและ
จริยธรรมฯ ดังนี้  
1.1) คณะกรรมการ/คณะท างาน.......

(ค าสั่ง......ที่......./......ณ วันท่ี....) 
1.2) ... 

2. ผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็น่อบ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ
การสร้างคุณธรรมฯ ดังนี ้
2.1) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม......       

เมื่อวันท่ี.............(ตามบันทึก......
ที่......./......ลงวันท่ี.........) 

     2.2) ..... 

-  ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ 2) 
ภายหลังจากด าเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตามตัว่้ีวัดและ
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดแล้ว 

- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
(ถ้ามี) 

 2.1 ผู้บริหารผลักดันให้เกิด
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่เอ้ือ
ต่อการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมฯ 

 จ านวนแนวทาง/
วิธีการ (เ่่น 
ประกาศ นโยบาย 
ฯลฯ)  

2 
(แนวทาง/วิธีการ) 

1) ผู้บริหารเขา้ร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับการ
สร้างคณุธรรมฯ จ านวน ......กิจกรรม/
งาน ได้แก ่
1.1) กิจกรรม/งาน..............................                      

เมื่อวันท่ี...................ณ............... 
1.2) ..... 

2) ผู้บริหารมีการสื่อสารเพื่อสร้างสภาพ     
แวดล้อมในการปฏิบัติงานท่ีเอื้อตอ่การ
สร้างคณุธรรมฯ ในรูปแบบประกาศ/

-  ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ 2) 
ภายหลังจากด าเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตามตัว่้ีวัดและ
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดแล้ว 

- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
(ถ้ามี) 



กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัต ิ

ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมาย
ระดับ

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินการ 
ปัจจัยสนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ ผลผลิต ผลลัพธ ์

บันทึกแจ้งเวียนจ านวน........ครั้ง  ได้แก ่
2.1) ประกาศ........เรื่อง...........                

ณ  วันท่ี................... 
2.2) บันทึก..........ที่......./........    เรื่อง

...........ลงวันท่ี.......... 
2.3) ..... 

3) ผู้บริหารมีการสื่อสารเพื่อสร้าง
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานท่ี 

    เอื้อต่อการสร้างคณุธรรมฯ ในรูปแบบ
การบรรยายหรือให้โอวาท  

    จ านวน........ครั้ง ดังนี ้
    3.1) ให้โอวาท เรื่อง............. เนื่องใน

งาน/กิจกรรม/โครงการ............. 
ณ....... เมื่อวันที่ .............. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีกระบวนการ มาตรการ หรือกลไกในการป้องกันการทุจริตเ่ิงนโยบาย โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารและด าเนินงาน 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัต ิ

ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมาย
ระดับ

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินการ 
ปัจจัยสนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ ผลผลิต ผลลัพธ ์

1. การวางมาตรการ
เสริมในการสกัดกั้น 
การทุจริตเชิงนโยบาย
บนพื้นฐานหลัก 
ธรรมาภิบาล 

1.1 สนับสนนุให้ภาคประ่า่นและ
ภาคเอก่นเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ติดตาม ตรวจสอบ และเฝา้ระวงัการ
ทุจริตและประพฤติมิ่อบในภาครัฐ 
 

 จ านวน่่องทางให้      
ภาคประ่า่นและ
ภาคเอก่นเข้ามา          
มีส่วนร่วมในการ    
ติดตาม ตรวจสอบ      
และเฝ้าระวัง 

2 
(่่องทาง) 

- หน่วยงานมีการ่ี้แจงให้บุคลากรในสังกัด
รู้ถึงผลประโย่น์ของการมีส่วนร่วมของ
ประ่า่นในการพัฒนาและตรวจสอบ
การท างาน   จ านวน ... ครั้ง  ดังนี ้
๑) ให้โอวาทเกี่ยวกับการมสี่วนร่วม   

ของประ่า่นในการพัฒนาและ
ตรวจสอบการท างาน เนื่องใน
โครงการ/กิจกรรม/งาน................                  
เมื่อวันท่ี.......... ณ ........................ 

๒) บรรยายพิเศษ/ปาฐกถาเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมของ ประ่า่นใน
การพัฒนาและตรวจสอบการ
ท างาน เนื่องในโครงการ/กิจกรรม/
งาน...... เมื่อวันท่ี.......... ณ ........... 

๓) ประกาศ..............เรื่องเกี่ยวกับ
การมี ส่วนร่วมของประ่า่นใน
การพัฒนาและตรวจสอบการ
ท างาน  ณ  วันท่ี................... 

๔) บันทึก........ที่...../.......เรื่องเกี่ยวกบั
การมีส่วนร่วมของประ่า่นในการ
ตรวจสอบการท างานลงวันท่ี.......... 

-  ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ 2) 
ภายหลังจากด าเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตามตัว่้ีวัดและ
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดแล้ว 

- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
(ถ้ามี) 



กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัต ิ

ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมาย
ระดับ

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินการ ปัจจัยสนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ ผลผลิต ผลลัพธ ์

 

1.2  เผยแพร่นโยบายของกรมทางหลวง 
รวมทั้งให้ บริการด้านข้อมูลข่าวสารตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางรา่การ พ.ศ. 
๒๕๔๐ ผ่าน่่องทางต่าง ๆ เ่่น 

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/
ศูนย์บริการประ่า่น 

 สายด่วน (Call Center) 
 บอร์ดประ่าสัมพนัธ ์
 เว็บไซต์  
 สื่อวิทยุโทรทัศน ์
 สื่อสิ่งพิมพ์ เ่่น รายงาน

ประจ าปี ฯลฯ 

 จ านวน่่องทางใน
การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่เก่ียวข้อง
กับนโยบายของกรม
ทางหลวงผ่าน
่่องทางตา่ง ๆ 

3 
(่่องทาง) 

1) มีการเผยแพร่ประ่าสัมพันธ์และให ้
    บริการด้านข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 

ในพระรา่บัญญัติข้อมลูข่าวสารของ
ทางรา่การ พ.ศ. 2540 ผ่าน่่องทาง
ต่างๆ  จ านวน ..... ่่องทาง ดังนี้ 
1.1) ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร  ณ............โดย

เผยแพร/่ประ่าสัมพันธ/์
ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร               
เกี่ยวกับ............. จ านวน......ครั้ง 

1.2) สายด่วนหมายเลข................... 
โดยเผยแพร/่ประ่าสัมพันธ/์
ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร      
เกี่ยวกับ............. จ านวน......ครั้ง 

1.3) บอร์ดประ่าสมัพันธ์ ณ..........โดย
เผยแพร/่ประ่าสัมพันธ/์
ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร      
เกี่ยวกับ............. จ านวน......ครั้ง 

1.4) เว็บไซต์...................โดยเผยแพร่/
ประ่าสมัพันธ์/ให้บริการด้าน
ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับ.............     

           จ านวน......ครั้ง  
 1.5)    สื่อโทรทัศน์่่อง.......รายการ.......   
           ออกอากาศทุกวัน........เวลา........     

โดยเผยแพร/่ประ่าสัมพันธ/์
ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร         
เกี่ยวกับ............. จ านวน......ครั้ง 

-  ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ 2) 
ภายหลังจากด าเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตามตัว่้ีวัดและ
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดแล้ว 

- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
(ถ้ามี) 



กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัต ิ

ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมาย
ระดับ

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินการ 
ปัจจัยสนับสนุน/     

ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ ผลผลิต ผลลัพธ ์

    1.6) สื่อวิทยุคลื่น...........รายการ.........
ออกอากาศทุกวัน.........เวลา....... 
โดยเผยแพร/่ประ่าสัมพันธ/์
ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร                  
เกี่ยวกับ............. จ านวน......ครั้ง 

1.7) สื่อสิ่งพิมพ์...........หัวข้อ/คอลมัน์ 
(ถ้ามี).......เผยแพร่ทุก......วัน  
โดยเผยแพร/่ประ่าสัมพันธ/์
ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร      
เกี่ยวกับ............. จ านวน......ครั้ง 

1.8) โปสเตอร/์แผ่นพับ เรื่อง.........เมื่อ
วันท่ี................โดยเผยแพร่/
ประ่าสมัพันธ์/ให้บริการด้าน
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ............... 
จ านวน..............ครั้ง 

    1.9) งานประุ่ม่ี้แจง/บรรยาย    
            หรืองานนิทรรศการ  
            เรื่อง........ เมื่อวันที่...... ณ.......  
           โดยเผยแพร/่ประ่าสัมพันธ์/  
           ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร  
           เกี่ยวกับ............. จ านวน......ครั้ง 
 
 
 

  



กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัต ิ

ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมาย
ระดับ

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินการ 
ปัจจัยสนับสนุน/     

ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ ผลผลิต ผลลัพธ ์

2. การพัฒนานวัตกรรม
ส าหรับการรายงานและ
ตรวจสอบธรรมาภิบาล
ในการน านโยบายไป
ปฏิบัต ิ

2.1  ด าเนินการตรวจสอบภายในองค์กร                  
อย่างเป็นระบบและครอบคลุมภารกิจของ
กรมทางหลวง 

 ร้อยละความส าเร็จ    
   ในการด าเนินการตาม 
   แผนการตรวจสอบ 

100 
(%) 

-   มีการตรวจสอบภายในองค์กร   
    ซึ่งส าเร็จตามแผนท่ีวางไว้  
    ร้อยละ......... 

-  ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ 2) 
ภายหลังจากด าเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตามตัว่้ีวัดและ
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดแล้ว 

- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
(ถ้ามี) 

 2.2  การเผยแพร่ข้อมูลหรือการรายงาน
ผลการตรวจสอบเกีย่วกับการปฏบิัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 จ านวนช่องทางใน
การเผยแพร่ข้อมูลฯ 

2 
(่่องทาง) 

- มีช่องทางให้ประชาชนและบุคคลภายนอก 
มีส่วนร่วมในการด าเนินงานตามภารกิจหลัก 
ของกรมทางหลวง จ านวน...ช่องทาง ดังนี้ 

1) ให้ประชาชนและบุคคลภายนอก   
มีส่วนร่วมผ่าน  ช่องทาง............. 
ที่จัดขึ้นในการด าเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรม เรื่อง.......... 
เมื่อวันท่ี........  

    2) เผยแพร่ประชาสัมพันธผ์่านทาง... 
        เมื่อวันท่ี................ 

-  ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ 2) 
ภายหลังจากด าเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตามตัว่้ีวัดและ
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดแล้ว 

- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
(ถ้ามี) 

 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
วัตถุประสงค์ เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพื่อลดโอกาสการทุจริตโดยใ่้กลไก 
                     ด้านกฎหมาย กลไกการบริหาร และกลไกอ่ืนๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐและเอก่นให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 
 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัต ิ

ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมาย
ระดับ

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินการ 
ปัจจัยสนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ ผลผลิต ผลลัพธ ์

1.   เพ่ิมประสิทธิภาพ 
ระบบงานป้องกัน 
การทุจริต 

1.1   การประเมินประสิทธิภาพโครงการ
ส าคัญ 

 ร้อยละของโครงการ    
ที่ได้รับการประเมิน 

100 
(ร้อยละ) 

-   มีการประเมินประสิทธิภาพโครงการ
ส าคัญ  ซึ่งส าเร็จตามแผนท่ีวางไว้  

    ร้อยละ......... 

ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ 2) 
ภายหลังจากด าเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตามตัว่้ีวัดและ
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดแล้ว 
 

ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
 (ถ้ามี) 

 

1.2   การประเมินโครงการแล้วเสร็จที่อยู่
ในระยะประกันผลงาน 2 ปี 

 ร้อยละของโครงการ    
ที่ได้รับการประเมิน 

75 
(ร้อยละ) 

-   มีการประเมินโครงการแล้วเสรจ็ที่อยู่
ในระยะประกันผลงาน 2 ป ี ซึ่งส าเร็จ
ตามแผนทีว่างไว้ ร้อยละ......... 

ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ 2) 
ภายหลังจากด าเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตามตัว่้ีวัดและ
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดแล้ว 
 
 

ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนบัสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ    
(ถ้ามี) 

       



กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัต ิ

ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมาย
ระดับ

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินการ 
ปัจจัยสนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ ผลผลิต ผลลัพธ ์

 

1.3   ด าเนินการประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายใน 

 ร้อยละของ
ความส าเร็จในการ
รายงานผลการ
ประเมิน 

100 
(ร้อยละ) 

1) มีการรายงานผลความก้าวหน้าใน 
   การด าเนินการตามแผนการปรบัปรุง 
   การควบคุมภายในส่งให ้
   กองการเจ้าหน้าที ่
   ตามบันทึก........ที่...... ลงวันท่ี......... 
2) มีการรายงานการประเมินผล 
   ระบบการควบคุมภายในรอบสิน้  
   ปีงบประมาณส่งให้กองการเจ้าหน้าท่ี  
   ตามบันทึก........ที่...../.....ลงวันท่ี......... 
 

ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ 2) 
ภายหลังจากด าเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตามตัว่้ีวัดและ
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดแล้ว 

ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
 (ถ้ามี) 

 

1.4   เข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ประชุม/
กิจกรรม กับหน่วยงานภายนอก ในเร่ือง
การจัดท ายุทธศาสตร์/มาตรการ/แนวทาง
ปฏิบัติ  หรือในการประสานความร่วมมือ
เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิ่อบในภาครัฐ 
 

 ร้อยละของจ านวน
คร้ังในการเข้าร่วม
อบรม/สัมมนา/
ประุ่ม/กิจกรรมต่อ
จ านวน    ครั้งท่ี
หน่วยงาน ภายนอก
เ่ิญ 

90 
(%) 

1) มีการส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม/สมัมนา 
/กิจกรรม ในเรื่องการจดัท าแผน
ยุทธศาสตร์/มาตรการ/แนวทางสง่เสริม
คุณธรรมฯ ทั้งสิ้น จ านวน ... ราย ดังนี้ 
1.1)  สัมมนา/กิจกรรม.......................

เมื่อวันท่ี................ ณ...................
จ านวน.............ราย 

2)  ผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมเกีย่วกับการ
สร้างคณุธรรมฯ จ านวน ......กิจกรรม/
งาน ได้แก ่
 2.1) กิจกรรม/งาน................                   

เมื่อวันท่ี...................ณ............... 
 2.2) ..... 
 

ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ 2) 
ภายหลังจากด าเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตามตัว่้ีวัดและ
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดแล้ว 

ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
 (ถ้ามี) 



กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วดัผลการปฏิบตั ิ

ตามแผนฯ 
ค่าเป้าหมาย

ระดับหน่วยงาน 

ผลการด าเนินการ ปัจจัยสนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ 
ผลผลิต ผลลัพธ ์

 

   3) ผู้บริหารมีการสื่อสารเพื่อสร้าง      
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานท่ี   
เอื้อต่อการสร้างคุณธรรมฯ ในรูปแบบ
ประกาศ/บันทึกแจ้งเวียน           
จ านวน........ครั้ง  ได้แก ่
  3.1) ประกาศ........เรื่อง...........                

ณ  วันท่ี................... 
  3.2) บันทึก..........ที่......./........    

เรื่อง...........ลงวันท่ี.......... 
  3.3) ..... 

4) ผู้บริหารมีการสื่อสารเพื่อสร้างสภาพ 
แวดล้อมในการปฏิบัติงานท่ีเอื้อต่อการ 

    สร้างคุณธรรมฯ ในรูปแบบการบรรยาย
หรือให้โอวาท จ านวน ......... ครั้ง ดังนี ้

    จ านวน........ครั้ง ดังนี ้
 4.1) ให้โอวาท เรื่อง............. เนื่องใน

งาน/กิจกรรม/โครงการ............. 
ณ....... เมื่อวันที่ .............. 

     4.2) บรรยายพิเศษ/ปาฐกถาพิเศษ  
          เรื่อง ...........ในโครงการ/งาน/ 
          กิจกรรม............. ณ............  
         เมื่อวันท่ี .............. 

4.3) ..... 
 

  



กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วดัผลการปฏิบตั ิ

ตามแผนฯ 
ค่าเป้าหมาย

ระดับหน่วยงาน 

ผลการด าเนินการ ปัจจัยสนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ ผลผลิต ผลลัพธ ์

 

   5) ผู้บริหารสนับสนุนงบประมาณ/  
   ทรัพยากร เพื่อ่่วยสร้างสภาพแวดล้อม 
   ในการปฏิบัติงานท่ีเอื้อต่อการสร้าง 
   คุณธรรมฯ  จ านวน........ครั้ง ดงันี้ 

5.1) งบประมาณส าหรับ..........
กิจกรรม...........................              
เมื่อวันท่ี .......................... 

5.2)...... 
 

6) ผู้บริหารรับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบตัิงานเกี่ยวกับ
การสร้างสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานท่ีเอื้อต่อการสร้างคณุธรรมฯ 
จ านวน.......ครั้ง ดังนี ้
6.1) รับฟังความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะ โดยผ่านทาง..........
เมื่อวันท่ี................ 

    6.2 .......... 
 
 
 
 
 
 

  



กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วดัผลการปฏิบตั ิ

ตามแผนฯ 
ค่าเป้าหมาย

ระดับหน่วยงาน 

ผลการด าเนินการ ปัจจัยสนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ ผลผลิต ผลลัพธ ์

 

1.5   ส่งรายงานผลการด าเนินการ ข้อมูล
และเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
่อบในภาครัฐของกรมทางหลวงให้กับ
หน่วยงานภายนอก 

 ร้อยละของจ านวน
คร้ังในการส่งรายงาน
ผลฯ ต่อจ านวนครั้งท่ี
หน่วยงานภายนอก   
ร้องขอ 

๙๐ 
(%) 

-   มีการส่งรายงานผลการด าเนินการ 
ข้อมูล/เอกสาร/หลักฐานที่เกี่ยวกับการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้
หน่วยงานภายนอก คิดเป็น 

    ร้อยละ............  ดังนี้ 
1) รายงานผลการด าเนินการ/ข้อมูล

เอกสาร/หลักฐาน เรื่อง.............
เมื่อวันท่ี............... (ตามบันทึก/
หนังสือ.......ที่...../.....ลงวันท่ี.....) 

     2) ..... 
 
 
 

ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ 2) 
ภายหลังจากด าเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตามตัว่้ีวัดและ
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดแล้ว 

ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
 (ถ้ามี) 

2. สร้างกลไกการ
ป้องกันเพื่อยับยั้งการ
ทุจริต 

2.1  จัดให้มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/ 
แนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบภายใน 
 

 จ านวนโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ/
แนวทางในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบฯ 

1 
(โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ/ 
แนวทางฯ) 

- จัดให้มีโครงการ/กิจกรรม..............  
เรื่อง.............................. 
เมื่อวันท่ี............ณ................. 

ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ 2) 
ภายหลังจากด าเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตามตัว่้ีวัดและ
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดแล้ว 
 
 
 
 

ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
 (ถ้ามี) 



กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วดัผลการปฏิบตั ิ

ตามแผนฯ 
ค่าเป้าหมาย

ระดับหน่วยงาน 

ผลการด าเนินการ ปัจจัยสนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ ผลผลิต ผลลัพธ ์

 2.2  ด าเนินการตามกระบวนการที่
กฎหมาย/ระเบียบก าหนดกับผู้ทีถู่ก
กล่าวหาว่ากระท าผดิฐานทุจริตและ
ประพฤติมิ่อบฯ  

 ร้อยละความส าเร็จ      
ในการจัดการกรณีการ
กระท าผดิฐานทุจรติฯ 
ตามกระบวนการที่
กฎหมาย/ระเบียบ
ก าหนด  

100 
(%) 

1) การสร้างความรู้ความเข้าใจ เกีย่วกับ 
พฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐที่เข้าข่าย 
การทุจริต การปฏิบตัิหรือละเว้นหน้าท่ี โดย 
ผ่านทางเว็บไซต์............... จ านวน......ครั้ง  
ดังนี ้

1.1) หนังสือ/บทความ/เอกสารทาง
วิ่าการ เรื่อง............................. 
ทางเว็บไซต์..........ในหัวข้อ........ 
เมื่อวันท่ี..................... 

    1.2) .............. 
2) มีหน่วยงานในสังกัดที่มีการมอบหมาย   
    ผู้รับผิด่อบโดยตรงในการรับแจ้ง 
    เบาะแสทุจริตและประพฤตมิิ่อบ 
    และรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกขข์อง

หน่วยงานจ านวน......หน่วยงาน      
คิดเป็นร้อยละ.......ของหน่วยงาน
ทั้งหมด 

3) มีเบาะแสทุจริตและประพฤติมิ่ อบ  
    และรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกขท์ีไ่ด้รับ 
    การจัดการอย่างเป็นระบบ         
    จ านวน.....เรื่อง คิดเป็นร้อยละ.......          
    ของเรื่องทั้งหมด 
 
 

ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ 2) 
ภายหลังจากด าเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตามตัว่้ีวัดและ
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดแล้ว 

ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
 (ถ้ามี) 



กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วดัผลการปฏิบตั ิ

ตามแผนฯ 
ค่าเป้าหมาย

ระดับหน่วยงาน 

ผลการด าเนินการ ปัจจัยสนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ ผลผลิต ผลลัพธ ์

    4) มีการด าเนินการเพื่อทบทวนการใช้
บังคับกฎหมายและกฎระเบียบของ
ส่วนราชการ โดยด าเนินการ..................                         
เมื่อวันท่ี............... (ตามบันทึก............ 
ที่......./....... ลงวันที่ ...............) 

 

  

 2.3  จัดท า/เผยแพร่ มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน/คู่มือ
หรือแนวทางปฏิบัติในการด าเนินงาน  

 จ านวนมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน/ ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน/คู่มือ 
หรือแนวทางปฏิบัติ     
ที่ได้จัดท า/เผยแพร ่

2 
(งาน/คู่มือ/
แนวทาง
ปฏิบัติ) 

-   มีการจัดท ามาตรฐาน/ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน หรือคู่มือหรือแนวทาง
ปฏิบัติ จ านวน ...... งาน/กจิกรรม ดังนี้ 

     1) งาน/กิจกรรม............เมื่อวันท่ี...... 
     2) ..... 

ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ 2) 
ภายหลังจากด าเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตามตัว่้ีวัดและ
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดแล้ว 

ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
 (ถ้ามี) 

3. พัฒนานวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือลดปัญหาการทุจริต 

3.1 น าเทคนิค/วิธีการบริหารจัดการแนว
ใหม่ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใ่้ในการบริหารจดัการองค์กรและการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อลดปัญหาการ
ทุจริตและลดการใ่้ดลุยพินิจของเจ้าหน้าที ่

 จ านวนเทคนิค/
วิธีการ/ ระบบ ที่
น ามาใ่้ 

3 
(เทคนิค/

วิธีการ/ระบบ) 

1) มีการน าเทคนิค/วิธีการในการบริหาร
จัดการแนวใหมม่าใ่้ในการปฏิบัตงิาน 
จ านวน ...... .เทคนิค/วิธีการดังนี ้
1.1) เทคนิค/วิธีการ เรื่อง............... 
1.2) ..... 

2) มีการน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มาใ่้ในการปฏิบัติงาน จ านวน...ระบบ 
ดังนี ้
2.1) ระบบ...............................ใ่้ใน

การปฏิบัติงานด้าน..................  
    2.2) ..... 

ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ 2) 
ภายหลังจากด าเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตามตัว่้ีวัดและ
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดแล้ว 

ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
 (ถ้ามี) 



กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วดัผลการปฏิบตั ิ

ตามแผนฯ 
ค่าเป้าหมาย

ระดับหน่วยงาน 

ผลการด าเนินการ ปัจจัยสนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ ผลผลิต ผลลัพธ ์

 3.2  โครงการพัฒนาการจดทะเบียน
ผู้รับเหมาด้วยระบบดิจิทัล แบบบูรณาการ 
ระยะที่ ๑  

 ระดับความส าเร็จใน
การตรวจสอบ
เครื่องมือ เครื่องจักร
ของภาคเอก่นท่ี
ซ้ าซ้อน 

5 
(ระดับ) 

-   มีความส าเรจ็ของโครงการฯ 
   ซึ่งส าเร็จตามแผนท่ีวางไวท้ีร่ะดบั......... 

ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ 2) 
ภายหลังจากด าเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตามตัว่้ีวัดและ
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดแล้ว 
 

ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
 (ถ้ามี) 

4.สนับสนุนภาคเอกชน 
ด าเนินการตามหลัก 
 บรรษัทภิบาล 

4.1 ด าเนินการบังคับใช้หลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นใน
การจ้างเพื่อขอจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา
ของกรมทางหลวง 

 ร้อยละของจ านวน
องค์กรภาคเอก่นท่ี  
ผ่านการจดทะเบยีน 

100 
(ร้อยละ) 

-   มีการบังคับใ่้หลักเกณฑฯ์ในการขอจด
ทะเบียนผูร้ับเหมาฯ  ซึ่งส าเร็จตามแผน
ทีว่างไว้ ร้อยละ......... 

ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ 2) 
ภายหลังจากด าเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตามตัว่้ีวัดและ
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดแล้ว 
 

ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
 (ถ้ามี) 

 4.2  เผยแพร่ข้อมูล เพื่ อสนับสนุนให้
ภาคเอก่นด าเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล 
 

 จ านวนช่องทางใน
การเผยแพร่ข้อมลู 

 

1 
(่่องทาง) 

- มีช่องทางในการเผยแพร่ฯ 
 จ านวน...ช่องทาง ดังนี้ 

1) ให้ประชาชนและบุคคลภายนอก   
    มีส่วนร่วมผ่าน  ช่องทาง............. 

       ที่จัดขึ้นในการด าเนินงาน/โครงการ/ 
       กิจกรรม เรื่อง.......... เมื่อวันที่........  
   2) เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ผ่านทาง... 
       เมื่อวันท่ี................ 

ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ 2) 
ภายหลังจากด าเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตามตัว่้ีวัดและ
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดแล้ว 

ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
 (ถ้ามี) 



กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วดัผลการปฏิบตั ิ

ตามแผนฯ 
ค่าเป้าหมาย

ระดับหน่วยงาน 

ผลการด าเนินการ ปัจจัยสนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ ผลผลิต ผลลัพธ ์

5. พัฒนาสมรรถนะองค ์
ความรู้เชิงสร้างสรรค์ 
ของบุคลากรด้านการ
ป้องกันการทุจริต 

5.1  จัดให้มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ
เพื่อพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้ให้กับ
บุคลากรด้านการป้องกันการทุจริต 

 จ านวนคร้ังในการ
จัดโครงการ/
กิจกรรม 

1 
(ครั้ง) 

-   มีการจัดกิจกรรม/สอดแทรกหลักสูตร
เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะฯ  

    จ านวน ...... หลักสูตร ดังนี ้
1) กิจกรรม/หลักสตูร............................ 

เมื่อวันท่ี................. ณ................... 
มีผู้ผา่นการอบรมจ านวน.......ราย 

   2) ..... 

ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ 2) 
ภายหลังจากด าเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตามตัว่้ีวัดและ
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดแล้ว 

ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
 (ถ้ามี) 

 5.2  จัดท า/เผยแพร่ มาตรการ/แนวทาง
ปฏิบัติ/เอกสารทางวิ่าการ/ข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโย่น์ต่อการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐฯ 

 จ านวนมาตรการ/
แนวทางปฏิบัติ/
เอกสารทาง
วิชาการ/ข้อมูล
ข่าวสาร ที่ได้จัดท า/
เผยแพร ่

1 
(งาน/คู่มือ/
แนวทาง
ปฏิบัติ) 

-   มีการเผยแพรป่ระ่าสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่องฯ  จ านวน ...... ครั้ง ดังนี ้
1)  เผยแพร่/ประ่าสมัพันธ์ 
    เรื่อง.........   ทาง ............... 
    จ านวน ........ ครั้ง   
    เมื่อวันท่ี............ (หากระบไุด้) 

   2) ..... 

ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ 2) 
ภายหลังจากด าเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตามตัว่้ีวัดและ
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดแล้ว 

ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
 (ถ้ามี) 

 5 .3  ส่ งบุคลากร เข้ า รับการอบรม/
สัมมนา/กิจกรรม ในด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐฯ 

 ร้อยละของการเข้า
ร่วมอบรม/สมัมนา/
กิจกรรม  

90 
(%) 

-   มีการส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม/สัมมนา 
/กิจกรรมด้านป้องกันและปราบปราม
การทุจริตฯ ทั้งสิ้น จ านวน ... ราย ดังนี ้

 
1)  สัมมนา/กิจกรรม...........................

เมื่อวันท่ี................ ณ...................
จ านวน.............ราย 

   2)  ..... 

ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ 2) 
ภายหลังจากด าเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตามตัว่้ีวัดและ
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดแล้ว 

ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
 (ถ้ามี) 

 
 



ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
วัตถุประสงค์ มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่างๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว 
 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัต ิ

ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมาย
ระดับ

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินการ 
ปัจจัยสนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ ผลผลิต ผลลัพธ ์

๑. ปรับปรุงระบบรับ
ร้องเรียนการทุจริต          
ให้มีประสิทธิภาพ 
(กลยุทธ์ 1 + 3) 
 

 

1.1   โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบ 
ปฏิบัติการและบริหารจัดการข้อมูลส าหรับ
การประ่าสัมพันธแ์ละเผยแพร่ข้อมูลแบบ
บูรณาการ 

 ระดับความส าเร็จใน
การพัฒนาระบบรับ
เรื่องร้องเรียน 

๕ 
(ระดับ) 

-   มีความส าเรจ็ของโครงการฯ 
   ซึ่งส าเร็จตามแผนท่ีวางไวท้ีร่ะดบั......... 

ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ 2) 
ภายหลังจากด าเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตามตัว่้ีวัดและ
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดแล้ว 

ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
 (ถ้ามี) 

 1.2  การประเมินความพึงพอใจของผู้
ร้องเรียนต่อการตอบสนองเรื่องร้องเรียน 

 ร้อยละของความ 
พึงพอใจฯ 

๗๕ 
(ร้อยละ) 

-   มีความส าเรจ็ของโครงการฯ 
   ซึ่งส าเร็จตามแผนท่ีวางไวท้ี ่
   โดยวัดจากความพึงพอใจฯ......... 

ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ 2) 
ภายหลังจากด าเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตามตัว่้ีวัดและ
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดแล้ว 

ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
 (ถ้ามี) 

2. ปรับปรุงกระบวนการ
และพัฒนากลไก
พิเศษในการ
ปราบปรามการทุจริต
ที่มีความรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ 

2.1  ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ด าเนินการทางวินัย หรือการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 

 จ านวนครั้งในการ
ปรับปรุงฯ 

2 
(ครั้ง) 

1) การสร้างความรู้ความเข้าใจ เกีย่วกับ 
พฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐที่เข้าข่าย 
การทุจริต การปฏิบตัิหรือละเว้นหน้าทีโ่ดย 
ผ่านทางเว็บไซต์............... จ านวน......ครั้ง  
ดังนี ้

1.1) หนังสือ/บทความ/เอกสารทาง

ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ 2) 
ภายหลังจากด าเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตามตัว่้ีวัดและ

ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
 (ถ้ามี) 



กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัต ิ

ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมาย
ระดับ

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินการ 
ปัจจัยสนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ ผลผลิต ผลลัพธ ์

วิ่าการ เรื่อง............................. 
ทางเว็บไซต์..........ในหัวข้อ........ 
เมื่อวันท่ี..................... 

    1.2) .............. 

2) มีการด าเนินการเพื่อทบทวนการใช้
บังคับกฎหมายและกฎระเบียบของ
ส่วนราชการ โดยด าเนินการ..................                         
เมื่อวันท่ี............... (ตามบันทึก............ 
ที่......./....... ลงวันที่ ...............) 

ค่าเป้าหมายที่ก าหนดแล้ว 

 2.2  ทบทวน ปรับปรุงหรือประกาศ 
กฎระเบียบ/มาตรฐาน/แนวทาง/นโยบาย
ในการปราบปรามการทุจริต 

 จ านวนครั้งในการ
ทบทวนฯ 

1 
(ครั้ง) 

1) การสร้างความรู้ความเข้าใจ เกีย่วกับ 
พฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐที่เข้าข่าย 
การทุจริต การปฏิบตัิหรือละเว้นหน้าทีโ่ดย 
ผ่านทางเว็บไซต์............... จ านวน......ครั้ง  
ดังนี ้

1.1) หนังสือ/บทความ/เอกสารทาง
วิ่าการ เรื่อง............................. 
ทางเว็บไซต์..........ในหัวข้อ........ 
เมื่อวันท่ี..................... 

2) มีการด าเนินการเพื่อทบทวนการใช้
บังคับกฎหมายและกฎระเบียบของ
ส่วนราชการ โดยด าเนินการ..................                         
เมื่อวันท่ี............... (ตามบันทึก............ 
ที่......./....... ลงวันที่ ...............) 

 

ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ 2) 
ภายหลังจากด าเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตามตัว่้ีวัดและ
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดแล้ว 

ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
 (ถ้ามี) 



กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัต ิ

ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมาย
ระดับ

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินการ 
ปัจจัยสนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ ผลผลิต ผลลัพธ ์

3. พัฒนาสมรรถนะและ
องค์ความรู้เชิงสห
วิทยาการของ
เจ้าหน้าที่ใน
กระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต 

3.1 จัดกิจกรรม/โครงการ เพื่อเพิม่
สมรรถนะและองค์ความรู้เ่ิงสหวทิยาการ
ของเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการปราบปราม
การทุจริต 

 จ านวนของกิจกรรม/
โครงการ 

1 
(กิจกรรม/
โครงการ) 

-   มีการจัดกิจกรรม/สอดแทรกหลักสูตร
เพื่อเพ่ิมสมรรถนะและองค์ความรู้
เ่ิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าท่ีใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริตฯ 

    จ านวน ...... หลักสูตร ดังนี ้
1) กิจกรรม/หลักสตูร............................ 

เมื่อวันท่ี................. ณ................... 
มีผู้ผา่นการอบรมจ านวน.......ราย 

   2) ..... 

ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ 2) 
ภายหลังจากด าเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตามตัว่้ีวัดและ
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดแล้ว 

ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
 (ถ้ามี) 

 3.2 การจัดท าฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้าน
การปราบปรามการทุจรติ 

 จ านวนฐานข้อมูล 
    องค์ความรู้ด้านการ  
    ปราบปรามการทุจริต 

1 
(เร่ือง) 

- ฐานข้อมูลความรูด้้านป้องกันปราบปราม 
การทุจริต ในด้านต่างๆ ดังน้ี 
1) การเงินการบัญ่ ี
2) งบประมาณ 
3) การบริหารทรัพยากรบุคคล 
4) การพัสด ุ
5) ระเบียบ...... 

ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ 2) 
ภายหลังจากด าเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตามตัว่้ีวัดและ
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดแล้ว 

ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
 (ถ้ามี) 

 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย 

วัตถุประสงค์ มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานความโปร่งใสและการจัดการยกระดับดั่นีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้มีค่าคะแนนในระดับที่สูงขึ้น 

กลยุทธ ์ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัต ิ

ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมาย
ระดับ

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินการ 
ปัจจัยสนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ ผลผลิต ผลลัพธ ์

ศึกษา ก ากับติดตาม
การยกระดับดัชนีการ
รับรู้การทุจริต 
(Corruption 
Perception Index : 
CPI) ของประเทศไทย 
 

- การเพิ่มประสิทธิภาพในการประเมิน 
  คุณธรรมและความโปร่งใสในการ 
  ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

 ร้อยละของผลการ 
ประเมินคุณธรรมฯ  
ของหน่วยงาน 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

-   มีการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ของกรมทางหลวงที่มี
ประสิทธิภาพ 

 

-  ให้เขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามค าอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ 2) 
ภายหลังจากด าเนินโครงการ /
กิจกรรมบรรลุตามตัว่้ีวัดและ
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดแล้ว 

- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
(ถ้ามี) 

 


