
- แนวทาง - 
รายงานผลการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

ของ ............................................    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ( ๑ ตุลาคม 2561 – ๓๐ กันยายน 2562 ) 

  คร้ังที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)   คร้ังที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) 

 
ยุทธศาสตรท่ี ๑  สรางสังคมท่ีไมทนตอการทุจริต 
วัตถุประสงค เพ่ือมุงเนนใหความสําคัญในกระบวนการปรับสภาพสังคมใหเกิดภาวะท่ีไมทนตอการทุจริต โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการกลอมเกลาทางสังคมในทุกชวงระดับ เพ่ือสราง 
 วัฒนธรรมตอตานการทุจริต และปลูกฝงความพอเพียง มีวินัย ซ่ือสัตยสุจริต เปนการดําเนินการกลอมเกลาสังคมใหมีความเปนพลเมืองท่ีดี มีจิตสาธารณะ และความ 
 เสียสละเพ่ือสวนรวมและเสริมสรางใหทุกภาคสวนมีพฤติกรรมท่ีไมยอมรับและตอตานการทุจริตในทุกรูปแบบ 

กลยุทธ โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ 

ตามแผนฯ 

คาเปาหมาย
ระดับ

หนวยงาน 

ผลการดําเนินการ 
ปจจัยสนับสนุน/     
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ ผลผลิต ผลลัพธ 
1. ปรับฐานความ

ความคิดทุกชวงวัย       
ต้ังแตปฐมวัยให
สามารถแยกระหวาง
ผลประโยชนสวนตน
และผลประโยชน
สวนรวม รวมท้ังให
ปฏิบัติตนตามรอย      
พระยุคลบาท  พระ
บรมราโชวาท และ      
หลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
(กลยุทธ 1 + 3) 
 

 

1.1 จัดอบรม/สัมมนา/กิจกรรม/
สอดแทรก  เน้ือหาเกี่ยวของกับการ
ตระหนักถึงความสัมพันธระหวาง
ผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม เชน 
 ผลประโยชนทับซอน 
 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 การเรยีนรูตามรอยพระยุคลบาท 
 การมีจิตสํานึกสาธารณะ 
 การมีจิตสํานึกคณุธรรม 
 การปฏิบัติงานภายใตกรอบวินัย

ขาราชการ พลเรือน, ประมวลจรยิธรรม
ขาราชการพลเรือน และกฎระเบียบท่ี
เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน 

         ฯลฯ 

• จํานวนหลักสตูร/
กิจกรรม 

5 
(หลักสูตร/
กิจกรรม) 

-   มีการจัดกิจกรรม/สอดแทรกหลักสูตร
เก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมฯ  

    จํานวน ...... หลักสูตร ดังน้ี 
1. กิจกรรม/หลักสูตร............................ 

เมื่อวันท่ี................. ณ................... 
มีผูผานการอบรมจํานวน.......ราย 

2. ..... 

-  ใหเขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามคําอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ 2) 
ภายหลังจากดําเนินโครงการ /
กิจกรรมบรรลุตามตัวช้ีวัดและ
คาเปาหมายท่ีกําหนดแลว 

- ใหระบุขอเท็จจริง
เก่ียวกับปจจัย
สนับสนุน/     
ปญหาอุปสรรค/
ขอเสนอแนะ   
(ถามี) 

เอกสารแนบ 2 



กลยุทธ โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ 

ตามแผนฯ 

คาเปาหมาย
ระดับ

หนวยงาน 

ผลการดําเนินการ 
ปจจัยสนับสนุน/     
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ ผลผลิต ผลลัพธ 
 1.2 เผยแพรประชาสัมพันธอยางตอเน่ือง

จนเกิดวัฒนธรรม/คานิยมในการปฏิบัติงาน
โดยยดึมั่นในคุณธรรมจริยธรรม ซือ่สัตย
สุจรติ และการตระหนักถึงความสัมพันธ
ระหวางผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวม 

• จํานวนครั้ง 
ในการเผยแพร
ประชาสมัพันธ 
 

3  
(ครั้ง) 

-   มีการเผยแพรประชาสัมพันธอยาง
ตอเน่ืองฯ  จํานวน ...... ครั้ง ดังน้ี 
1.  เผยแพร/ประชาสมัพันธ 
    เรื่อง.........   ทาง ............... 
    จํานวน ........ ครั้ง   
    เมื่อวันท่ี............ (หากระบุได) 
2. ..... 

-  ใหเขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามคําอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ 2) 
ภายหลังจากดําเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตามตัวช้ีวัดและ
คาเปาหมายท่ีกําหนดแลว 

- ใหระบุขอเท็จจริง
เก่ียวกับปจจัย
สนับสนุน/     
ปญหาอุปสรรค/
ขอเสนอแนะ   
(ถามี) 

 1.3 สงบุคลากรเขารวมอบรม/
สัมมนา/กิจกรรม 
เก่ียวของกับการตระหนักถึง
ความสัมพันธระหวางผลประโยชนสวน
ตนและผลประโยชนสวนรวม เชน 
 ผลประโยชนทบัซอน 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 จิตสํานึกสาธารณะ 
 จิตสํานึกคุณธรรม 
 การปฏิบัติงานภายใตกรอบวินัย

ขาราชการ พลเรือน, ประมวลจริยธรรม
ขาราชการพลเรือน และกฎระเบียบที่
เก่ียวของกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ 

• จํานวนบุคลากรท่ี
สงเขารวมอบรม/
สัมมนา/กิจกรรม 

1 
(คน) 

-   มีการสงบุคลากรเขารวมอบรม/สัมมนา 
/กิจกรรมกระตุนใหปฏิบัติตนตามหลัก
คุณธรรมฯ ท้ังสิ้น จํานวน ... ราย ดังน้ี 
1.  สัมมนา/กิจกรรม...........................

เมื่อวันท่ี................ ณ...................
จํานวน.............ราย 

2.  ..... 

-  ใหเขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามคําอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ 2) 
ภายหลังจากดําเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตามตัวช้ีวัดและ
คาเปาหมายท่ีกําหนดแลว 

- ใหระบุขอเท็จจริง
เก่ียวกับปจจัย
สนับสนุน/     
ปญหาอุปสรรค/
ขอเสนอแนะ   
(ถามี) 

 1.4 ยกยองเชิดชูเจาหนาที่ของรัฐผูที่
ประพฤติดีหรือผูที่มีความประพฤติ
ซื่อสัตยสุจริต โดยดาํเนินการคัดเลือก
และใหรางวัลแกบุคคลทีป่ระพฤติดีหรือ
บุคคลที่มีความประพฤติซื่อสัตยสุจริต 
รวมทั้งประกาศเกียรติคุณผูทีไ่ดรับรางวัล

• รอยละความสําเร็จ   
ในการดําเนินการ
คัดเลือกและให
รางวัล 

100 
(รอยละ) 

 - ความสําเรจ็ในการดําเนินการ 
   คิดเปนรอยละ…..  ดังน้ี 

     มีการคัดเลือกและใหรางวัลบุคลากรท่ี   
     การประพฤติปฏิบัตดิีเดน  
    จํานวน........ราย  ดังน้ี 

1) รางวัล...................................ไดแก  
นาย/นาง/นางสาว........................

-  ใหเขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามคําอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ 2) 
ภายหลังจากดําเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตามตัวช้ีวัดและ
คาเปาหมายท่ีกําหนดแลว 

- ใหระบุขอเท็จจริง
เก่ียวกับปจจัย
สนับสนุน/     
ปญหาอุปสรรค/
ขอเสนอแนะ   
(ถามี) 



กลยุทธ โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ 

ตามแผนฯ 

คาเปาหมาย
ระดับ

หนวยงาน 

ผลการดําเนินการ 
ปจจัยสนับสนุน/     
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ ผลผลิต ผลลัพธ 

ผานชองทางตางๆ ตําแหนง........................................
สังกัด สวน/กลุม/ฝาย/งาน........... 

    2) ..... 

  • จํานวนชองทาง 
ในการประกาศ                      
เกียรติคณุ 

2 
(ชองทาง) 

-   มีการประกาศเกียรตคิุณบุคลากรท่ีได 
รับรางวัลฯ ผานชองทางตางๆ  

     จํานวน......ชองทาง  ดังน้ี 
1. บอรดประชาสัมพันธของ.............  

เมื่อวันท่ี.................. 
2. บันทึก.....ท่ี....../........เรื่อง..........

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

เมื่อวันท่ี.................. 
 4. ..... 

-  ใหเขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามคําอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ 2) 
ภายหลังจากดําเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตามตัวช้ีวัดและ
คาเปาหมายท่ีกําหนดแลว 

- ใหระบุขอเท็จจริง
เก่ียวกับปจจัย
สนับสนุน/     
ปญหาอุปสรรค/
ขอเสนอแนะ   
(ถามี) 

2. สงเสริมใหมีระบบ
และกระบวนการ       
กลอมเกลาทาง
สังคมเพ่ือตานการ
ทุจริต 

2.1 ผูบริหารมีสวนรวมทาํหนาที่
ประธาน หรือพิจารณาใหความเห็นชอบ 
ในโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน ที่
เก่ียวกับการสงเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมฯ  

• จํานวนคําสั่ง/
บันทึกขอความ/
เอกสารที่แสดงถึง
การมีสวนรวมของ
ผูบริหาร 

2 
(คําส่ัง/บันทึก/

ขอความ/เอกสาร) 

1. ผูบริหารเปนประธานคณะกรรมการ/
คณะทํางาน/ใหความเห็นชอบ 
เก่ียวกับการสรางคณุธรรมและ
จริยธรรมฯ ดังน้ี  
1.1) คณะกรรมการ/คณะทํางาน.......

(คําสั่ง......ท่ี......./......ณ วันท่ี....) 
2. ผูบริหารพิจารณาใหความเห็นชอบ

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเก่ียวกับ
การสรางคุณธรรมฯ ดังน้ี 
2.1) แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม......       

เมื่อวันท่ี.............(ตามบันทึก......
ท่ี......./......ลงวันท่ี.........   

-  ใหเขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามคําอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ 2) 
ภายหลังจากดําเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตามตัวช้ีวัดและ
คาเปาหมายท่ีกําหนดแลว 

- ใหระบุขอเท็จจริง
เก่ียวกับปจจัย
สนับสนุน/     
ปญหาอุปสรรค/
ขอเสนอแนะ   
(ถามี) 



กลยุทธ โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ 

ตามแผนฯ 

คาเปาหมาย
ระดับ

หนวยงาน 

ผลการดําเนินการ 
ปจจัยสนับสนุน/     
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ ผลผลิต ผลลัพธ 
 2.2 ผูบริหารผลักดนัใหเกิด

สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานที่เอ้ือ
ตอการสรางคุณธรรมและจริยธรรมฯ 

• จํานวนแนวทาง/
วิธีการ (เชน 
ประกาศ นโยบาย 
ฯลฯ)  

2 
(แนวทาง/วิธีการ) 

1. ผูบริหารเขารวมกิจกรรมเก่ียวกับการ
สรางคณุธรรมฯ จํานวน ......กิจกรรม/
งาน ไดแก 
1.1) กิจกรรม/งาน..............................                      

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

2. ผูบริหารมีการสื่อสารเพ่ือสรางสภาพ     
แวดลอมในการปฏิบัติงานท่ีเอ้ือตอการ
สรางคณุธรรมฯ ในรูปแบบประกาศ/
บันทึกแจงเวียนจํานวน........ครั้ง  ไดแก 
2.1) ประกาศ........เรื่อง...........                

ณ  วันท่ี................... 
2.2) บันทึก..........ท่ี......./........    

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

3. ผูบริหารมีการสื่อสารเพ่ือสราง
สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานท่ี 

    เอ้ือตอการสรางคณุธรรมฯ ในรูปแบบ
การบรรยายหรือใหโอวาท  

    จํานวน........ครั้ง ดังน้ี 
    3.1) ใหโอวาท เรื่อง............. เน่ืองใน

งาน/กิจกรรม/โครงการ............. 
ณ....... เมื่อวันท่ี .............. 

 

-  ใหเขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามคําอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ 2) 
ภายหลังจากดําเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตามตัวช้ีวัดและ
คาเปาหมายท่ีกําหนดแลว 

- ใหระบุขอเท็จจริง
เก่ียวกับปจจัย
สนับสนุน/     
ปญหาอุปสรรค/
ขอเสนอแนะ   
(ถามี) 



กลยุทธ โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ 

ตามแผนฯ 

คาเปาหมาย
ระดับ

หนวยงาน 

ผลการดําเนินการ 
ปจจัยสนับสนุน/     
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ ผลผลิต ผลลัพธ 
 ๒.๓ ผูบริหารมีสวนรวม/พิจารณาให

ความเห็นชอบ/ใหความสําคัญ/กํากับ
ติดตามการขับเคลื่อนการดาํเนนิการ
เก่ียวกับการปองกันการรับสนิบน   

• การรายงานผลการ
กํากับติดตามการ 
ขับเคลื่อนการ
ดําเนินงานตาม
นโยบายการใหหรือ
รับของขวัญหรือ
ประโยชนอ่ืนใด 

๒ 
(ครั้ง) 

- มีการรายงานการกํากับติดตามฯ เปน 
รอบ 6 เดือนและ 12 เดือนของ
ปงบประมาณ   
 

-  ใหเขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามคําอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ 2) 
ภายหลังจากดําเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตามตัวช้ีวัดและ
คาเปาหมายท่ีกําหนดแลว 

- ใหระบุขอเท็จจริง
เก่ียวกับปจจัย
สนับสนุน/     
ปญหาอุปสรรค/
ขอเสนอแนะ   
(ถามี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตรท่ี ๒ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
วัตถุประสงค เพ่ือใหมีกระบวนการ มาตรการ หรือกลไกในการปองกันการทุจริตเชิงนโยบาย โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารและดําเนินงาน 

กลยุทธ โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ 

ตามแผนฯ 

คาเปาหมาย
ระดับ

หนวยงาน 

ผลการดําเนินการ 
ปจจัยสนับสนุน/     
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 
ผลผลิต ผลลัพธ 

1. การวางมาตรการ
เสริมในการสกัดกั้น 
การทุจริตเชิงนโยบาย
บนพ้ืนฐานหลัก 
ธรรมาภิบาล 

1.1 สนับสนนุใหภาคประชาชนและ
ภาคเอกชนเขามามีสวนรวมในการ
ติดตาม ตรวจสอบ และเฝาระวงัการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 

• จํานวนชองทางให      
ภาคประชาชนและ
ภาคเอกชนเขามา          
มีสวนรวมในการ    
ติดตาม ตรวจสอบ      
และเฝาระวัง 

2 
(ชองทาง) 

- หนวยงานมีการช้ีแจงใหบุคลากรในสังกัด
รูถึงผลประโยชนของการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการพัฒนาและตรวจสอบ
การทํางาน   จํานวน ... ครั้ง  ดังน้ี 
๑. ใหโอวาทเก่ียวกับการมสีวนรวม   

ของประชาชนในการพัฒนาและ
ตรวจสอบการทํางาน เน่ืองใน
โครงการ/กิจกรรม/งาน................                  
เมื่อวันท่ี.......... ณ ........................ 

๒. บรรยายพิเศษ/ปาฐกถาเก่ียวกับ
การมีสวนรวมของ ประชาชนใน
การพัฒนาและตรวจสอบการ
ทํางาน เน่ืองในโครงการ/กิจกรรม/
งาน...... เมื่อวันท่ี.......... ณ ........... 

๓. ประกาศ..............เรื่องเก่ียวกับ
การมี สวนรวมของประชาชนใน
การพัฒนาและตรวจสอบการ
ทํางาน  ณ  วันท่ี................... 

๔. บันทึก........ท่ี...../.......เรื่องเก่ียวกับ
การมีสวนรวมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการทํางานลงวันท่ี.......... 

 
 
 

-  ใหเขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามคําอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ 2) 
ภายหลังจากดําเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตามตัวช้ีวัดและ
คาเปาหมายท่ีกําหนดแลว 

- ใหระบุขอเท็จจริง
เก่ียวกับปจจัย
สนับสนุน/     
ปญหาอุปสรรค/
ขอเสนอแนะ   
(ถามี) 



กลยุทธ โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ 

ตามแผนฯ 

คาเปาหมาย
ระดับ

หนวยงาน 

ผลการดําเนินการ ปจจัยสนับสนุน/     
ปญหาอุปสรรค/
ขอเสนอแนะ ผลผลิต ผลลัพธ 

 

1.2  เผยแพรนโยบายของกรมทางหลวง 
รวมทั้งให บริการดานขอมูลขาวสารตาม 
พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ ผานชองทางตาง ๆ เชน 

• ศูนยขอมูลขาวสาร/
ศูนยบริการประชาชน 

• สายดวน (Call Center) 
• บอรดประชาสัมพนัธ 
• เว็บไซต  
• สื่อวิทยุโทรทัศน 
• สื่อสิ่งพิมพ เชน รายงาน

ประจําป ฯลฯ 

• จํานวนชองทางใน
การเผยแพรขอมูล
ขาวสารที่เก่ียวของ
กับนโยบายของกรม
ทางหลวงผาน
ชองทางตาง ๆ 

3 
(ชองทาง) 

- มีการเผยแพรประชาสัมพันธและให 
    บริการดานขอมูลขาวสารตามมาตรา 9 

ในพระราชบัญญัติขอมลูขาวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. 2540 ผานชองทาง
ตางๆ  จํานวน ..... ชองทาง ดังน้ี 
1.1) ศูนยขอมลูขาวสาร  ณ............

โดยเผยแพร/ประชาสัมพันธ/
ใหบริการดานขอมูลขาวสาร               
เก่ียวกับ............. จํานวน......ครั้ง 

1.2) สายดวนหมายเลข................... 
โดยเผยแพร/ประชาสัมพันธ/
ใหบริการดานขอมูลขาวสาร      
เก่ียวกับ............. จํานวน......ครั้ง 

1.3) บอรดประชาสัมพันธ ณ..........
โดยเผยแพร/ประชาสัมพันธ/
ใหบริการดานขอมูลขาวสาร      
เก่ียวกับ............. จํานวน......ครั้ง 

1.4) เว็บไซต...................โดยเผยแพร/
ประชาสมัพันธ/ใหบริการดาน
ขอมูลขาวสาร เก่ียวกับ.............     

           จํานวน......ครั้ง  
    1.5)  สื่อโทรทัศนชอง.......รายการ...  
           ออกอากาศทุกวัน........เวลา........     

โดยเผยแพร/ประชาสัมพันธ/
ใหบริการดานขอมูลขาวสาร         
เก่ียวกับ............. จํานวน......ครั้ง 
 
 
 
 
 

-  ใหเขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามคําอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ 2) 
ภายหลังจากดําเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตามตัวช้ีวัดและ
คาเปาหมายท่ีกําหนดแลว 

- ใหระบุขอเท็จจริง
เก่ียวกับปจจัย
สนับสนุน/     
ปญหาอุปสรรค/
ขอเสนอแนะ   
(ถามี) 



กลยุทธ โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ 

ตามแผนฯ 

คาเปาหมาย
ระดับ

หนวยงาน 

ผลการดําเนินการ 
ปจจัยสนับสนุน/     

ปญหาอุปสรรค/
ขอเสนอแนะ ผลผลิต ผลลัพธ 

    1.6) สื่อวิทยุคลื่น...........รายการ.........
ออกอากาศทุกวัน.........เวลา....... 
โดยเผยแพร/ประชาสัมพันธ/
ใหบริการดานขอมูลขาวสาร                  
เก่ียวกับ............. จํานวน......ครั้ง 

1.7) สื่อสิ่งพิมพ...........หัวขอ/คอลัมน 
(ถามี).......เผยแพรทุก......วัน  
โดยเผยแพร/ประชาสัมพันธ/
ใหบริการดานขอมูลขาวสาร      
เก่ียวกับ............. จํานวน......ครั้ง 

1.8) โปสเตอร/แผนพับ เรื่อง.........
เมื่อวันท่ี................โดยเผยแพร/
ประชาสมัพันธ/ใหบริการดาน
ขอมูลขาวสารเก่ียวกับ............... 
จํานวน..............ครั้ง 

    1.9) งานประชุมช้ีแจง/บรรยาย    
            หรืองานนิทรรศการ  
            เรื่อง........ เมื่อวันท่ี...... ณ.......  
           โดยเผยแพร/ประชาสัมพันธ/  
           ใหบริการดานขอมูลขาวสาร  
           เก่ียวกับ............. จํานวน......ครั้ง 
 
 
 
 
 
 

  



กลยุทธ โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ 

ตามแผนฯ 

คาเปาหมาย
ระดับ

หนวยงาน 

ผลการดําเนินการ 
ปจจัยสนับสนุน/     

ปญหาอุปสรรค/
ขอเสนอแนะ ผลผลิต ผลลัพธ 

2. การพัฒนานวัตกรรม
สําหรับการรายงานและ
ตรวจสอบธรรมาภิบาล
ในการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ 

2.1  ดําเนินการตรวจสอบภายในองคกร                  
อยางเปนระบบและครอบคลุมภารกิจของ
กรมทางหลวง 

• รอยละความสําเร็จ    
   ในการดําเนินการตาม 
   แผนการตรวจสอบ 

100 
(%) 

-   มีการตรวจสอบภายในองคกร   
    ซึ่งสําเร็จตามแผนท่ีวางไว  
    รอยละ......... 

-  ใหเขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามคําอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ 2) 
ภายหลังจากดําเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตามตัวช้ีวัดและ
คาเปาหมายท่ีกําหนดแลว 

- ใหระบุขอเท็จจริง
เก่ียวกับปจจัย
สนับสนุน/     
ปญหาอุปสรรค/
ขอเสนอแนะ   
(ถามี) 

 2.2  การเผยแพรขอมูลหรือการรายงาน
ผลการตรวจสอบเก่ียวกับการปฏบัิติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

• จํานวนชองทางใน
การเผยแพรขอมูลฯ 

2 
(ชองทาง) 

- มีชองทางใหประชาชนและบุคคลภายนอก 
มีสวนรวมในการดําเนินงานตามภารกิจหลัก 
ของกรมทางหลวง จํานวน...ชองทาง ดังน้ี 

1) ใหประชาชนและบุคคลภายนอก   
มีสวนรวมผาน  ชองทาง............. 
ท่ีจัดข้ึนในการดําเนินงาน/
โครงการ/กิจกรรม เรื่อง.......... 
เมื่อวันท่ี........  

    2) เผยแพรประชาสัมพันธผานทาง... 
        เมื่อวันท่ี................ 

-  ใหเขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามคําอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ 2) 
ภายหลังจากดําเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตามตัวช้ีวัดและ
คาเปาหมายท่ีกําหนดแลว 

- ใหระบุขอเท็จจริง
เก่ียวกับปจจัย
สนับสนุน/     
ปญหาอุปสรรค/
ขอเสนอแนะ   
(ถามี) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตรท่ี ๓  พัฒนาระบบปองกันการทุจริตเชิงรุก 
วัตถุประสงค เพ่ือมุงเนนการพัฒนากลไกและกระบวนงานดานการปองกันการทุจริตใหมีความเขมแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพ่ือลดโอกาสการทุจริตโดยใชกลไก 
                     ดานกฎหมาย กลไกการบริหาร และกลไกอ่ืนๆ ตลอดจนเสริมสรางการปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐและเอกชนใหมีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 
 

กลยุทธ โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ 

ตามแผนฯ 

คาเปาหมาย
ระดับ

หนวยงาน 

ผลการดําเนินการ 
ปจจัยสนับสนุน/     
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ 
ผลผลิต ผลลัพธ 

1.   เพ่ิมประสิทธิภาพ 
ระบบงานปองกัน 
การทุจริต 

1.1   การประเมินประสิทธภิาพโครงการ
สําคัญ 

• รอยละของโครงการ    
ท่ีไดรับการประเมิน 

100 
(รอยละ) 

-   มีการประเมินประสิทธิภาพโครงการ
สําคัญ  ซึ่งสําเร็จตามแผนท่ีวางไว  

    รอยละ......... 

ใหเขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามคําอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ 2) 
ภายหลังจากดําเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตามตัวช้ีวัดและ
คาเปาหมายท่ีกําหนดแลว 
 
 
 

ใหระบุขอเท็จจริง
เก่ียวกับปจจัย
สนับสนุน/     
ปญหาอุปสรรค/
ขอเสนอแนะ   
 (ถามี) 

 

1.2   การประเมินโครงการแลวเสรจ็ท่ีอยู
ในระยะประกันผลงาน 2 ป 

• รอยละของโครงการ    
ท่ีไดรับการประเมิน 

75 
(รอยละ) 

-   มีการประเมินโครงการแลวเสรจ็ท่ีอยู
ในระยะประกันผลงาน 2 ป  ซึ่งสาํเร็จ
ตามแผนท่ีวางไว รอยละ......... 

ใหเขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามคําอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ 2) 
ภายหลังจากดําเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตามตัวช้ีวัดและ
คาเปาหมายท่ีกําหนดแลว 
 
 
 
 

ใหระบุขอเท็จจริง
เก่ียวกับปจจัย
สนับสนุน/     
ปญหาอุปสรรค/
ขอเสนอแนะ    
(ถามี) 

       



กลยุทธ โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ 

ตามแผนฯ 

คาเปาหมาย
ระดับ

หนวยงาน 

ผลการดําเนินการ 
ปจจัยสนับสนุน/     
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ ผลผลิต ผลลัพธ 

 

1.3   ดําเนินการประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายใน 

• รอยละของ
ความสําเร็จในการ
รายงานผลการ
ประเมิน 

100 
(รอยละ) 

1. มีการรายงานผลความกาวหนาใน 
   การดําเนินการตามแผนการปรบัปรุง 
   การควบคุมภายในสงให 
   กองการเจาหนาท่ี 
   ตามบันทึก........ท่ี...... ลงวันท่ี......... 
2. มีการรายงานการประเมินผล 
   ระบบการควบคุมภายในรอบสิน้  
   ปงบประมาณสงใหกองการเจาหนาท่ี  
   ตามบันทึก........ท่ี...../.....ลงวันท่ี......... 
 

ใหเขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามคําอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ 2) 
ภายหลังจากดําเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตามตัวช้ีวัดและ
คาเปาหมายท่ีกําหนดแลว 

ใหระบุขอเท็จจริง
เก่ียวกับปจจัย
สนับสนุน/     
ปญหาอุปสรรค/
ขอเสนอแนะ   
 (ถามี) 

 

1.4   เขารวมอบรม/สัมมนา/ประชุม/
กิจกรรม กับหนวยงานภายนอก ในเรื่อง
การจัดทํายุทธศาสตร/มาตรการ/แนวทาง
ปฏิบัติ  หรือในการประสานความรวมมือ
เก่ียวกับการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
และการปองกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 

• รอยละของจํานวน
ครั้งในการเขารวม
อบรม/สัมมนา/
ประชุม/กิจกรรมตอ
จํานวน    ครั้งท่ี
หนวยงาน ภายนอก
เชิญ 

90 
(%) 

1. มีการสงบุคลากรเขารวมอบรม/สมัมนา 
/กิจกรรม ในเรื่องการจดัทําแผน
ยุทธศาสตร/มาตรการ/แนวทางสงเสริม
คุณธรรมฯ ท้ังสิ้น จํานวน ... ราย ดังน้ี 
1.1)  สมัมนา/กิจกรรม.......................

เมื่อวันท่ี................ ณ...................
จํานวน.............ราย 

2.  ผูบริหารเขารวมกิจกรรมเก่ียวกับการ
สรางคณุธรรมฯ จํานวน ......กิจกรรม/
งาน ไดแก 
 2.1) กิจกรรม/งาน................                   

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

ใหเขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามคําอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ 2) 
ภายหลังจากดําเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตามตัวช้ีวัดและ
คาเปาหมายท่ีกําหนดแลว 

ใหระบุขอเท็จจริง
เก่ียวกับปจจัย
สนับสนุน/     
ปญหาอุปสรรค/
ขอเสนอแนะ   
 (ถามี) 



กลยุทธ โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ 

ตามแผนฯ 
คาเปาหมาย

ระดับหนวยงาน 

ผลการดําเนินการ ปจจัยสนับสนุน/     
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ ผลผลิต ผลลัพธ 

 

   3. ผูบริหารมีการสื่อสารเพ่ือสราง      
สภาพแวดลอมในการปฏิบัติงานท่ี   
เอ้ือตอการสรางคุณธรรมฯ ในรูปแบบ
ประกาศ/บันทึกแจงเวียน           
จํานวน........ครั้ง  ไดแก 
  3.1) ประกาศ........เรื่อง...........                

ณ  วันท่ี................... 
  3.2) บันทึก..........ท่ี......./........    

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

4. ผูบริหารมีการสื่อสารเพ่ือสรางสภาพ 
แวดลอมในการปฏิบัติงานท่ีเอ้ือตอการ 

    สรางคุณธรรมฯ ในรูปแบบการบรรยาย
หรือใหโอวาท จํานวน ......... ครั้ง ดังน้ี 

    จํานวน........ครั้ง ดังน้ี 
 4.1) ใหโอวาท เรื่อง............. เน่ืองใน

งาน/กิจกรรม/โครงการ............. 
ณ....... เมื่อวันท่ี .............. 

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

4.3) ..... 
 
 
 

  



กลยุทธ โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ 

ตามแผนฯ 
คาเปาหมาย

ระดับหนวยงาน 

ผลการดําเนินการ 
ปจจัยสนับสนุน/     
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ ผลผลิต ผลลัพธ 

 

   5. ผูบริหารสนับสนุนงบประมาณ/  
   ทรัพยากร เพ่ือชวยสรางสภาพแวดลอม 
   ในการปฏิบัติงานท่ีเอ้ือตอการสราง 
   คุณธรรมฯ  จํานวน........ครั้ง ดงัน้ี 

5.1) งบประมาณสําหรับ..........
กิจกรรม...........................              
เมื่อวันท่ี .......................... 

6. ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะจากผูปฏิบัติงานเก่ียวกับ
การสรางสภาพแวดลอมในการ
ปฏิบัติงานท่ีเอ้ือตอการสรางคณุธรรมฯ 
จํานวน.......ครั้ง ดังน้ี 
6.1) รับฟงความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะ โดยผานทาง..........
เมื่อวันท่ี............... 

  

 

1.5   ส งรายงานผลการดําเนินการ 
ขอมูลและเอกสารหลักฐานท่ีเก่ียวของใน
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐของกรมทางหลวง
ใหกับหนวยงานภายนอก 

• รอยละของจํานวน
ครั้งในการสงรายงาน
ผลฯ ตอจํานวนครั้งท่ี
หนวยงานภายนอก   
รองขอ 

๙๐ 
(%) 

-   มีการสงรายงานผลการดําเนินการ 
ขอมูล/เอกสาร/หลักฐานท่ีเก่ียวกับการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตให
หนวยงานภายนอก คิดเปน 

    รอยละ............  ดังน้ี 
1. รายงานผลการดําเนินการ/ขอมูล

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

     2. ..... 
 
 
 

ใหเขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามคําอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ 2) 
ภายหลังจากดําเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตามตัวช้ีวัดและ
คาเปาหมายท่ีกําหนดแลว 

ใหระบุขอเท็จจริง
เก่ียวกับปจจัย
สนับสนุน/     
ปญหาอุปสรรค/
ขอเสนอแนะ   
 (ถามี) 



กลยุทธ โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ 

ตามแผนฯ 
คาเปาหมาย

ระดับหนวยงาน 

ผลการดําเนินการ 
ปจจัยสนับสนุน/     
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ ผลผลิต ผลลัพธ 

2. สรางกลไกการ
ปองกันเพ่ือยับย้ังการ
ทุจริต 

2.1  จัดใหมีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ/ 
แนวทางในการเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบภายใน 
 

• จํานวนโครงการ/
กิจกรรม/มาตรการ/
แนวทางในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการ
ตรวจสอบฯ 

1 
(โครงการ/
กิจกรรม/
มาตรการ/ 
แนวทางฯ) 

- จัดใหมีโครงการ/กิจกรรม..............  
เรื่อง.............................. 
เมื่อวันท่ี............ณ................. 

ใหเขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามคําอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ 2) 
ภายหลังจากดําเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตามตัวช้ีวัดและ
คาเปาหมายท่ีกําหนดแลว 
 
 

ใหระบุขอเท็จจริง
เก่ียวกับปจจัย
สนับสนุน/     
ปญหาอุปสรรค/
ขอเสนอแนะ   
 (ถามี) 

 2.2  ดําเนินการตามกระบวนการท่ี
กฎหมาย/ระเบียบกําหนดกับผูท่ีถูก
กลาวหาวากระทําผดิฐานทุจริตและ
ประพฤติมิชอบฯ  

• รอยละความสําเร็จ      
ในการจัดการกรณีการ
กระทําผดิฐานทุจรติฯ 
ตามกระบวนการท่ี
กฎหมาย/ระเบียบ
กําหนด  

100 
(%) 

1. การสรางความรูความเขาใจ เก่ียวกับ 
พฤติกรรมของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเขาขาย 
การทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนหนาท่ี โดย 
ผานทางเว็บไซต........ จํานวน......ครั้ง ดังน้ี 

1.1) หนังสือ/บทความ/เอกสารทาง 
วิชาการ เรื่อง............ทางเว็บไซต.......... 
ในหัวขอ........เมื่อวันท่ี..................... 
2. มีหนวยงานในสังกัดท่ีมีการมอบหมาย   
ผูรับผิดชอบโดยตรงในการรับแจงเบาะแส
ทุจริตและประพฤติมิชอบและรบัเรือ่งรองเรยีน
รองทุกขของหนวยงานจํานวน......หนวยงาน 
คิดเปนรอยละ.......ของหนวยงานท้ังหมด 
3. มีเบาะแสทุจริตและประพฤติมชิอบ  
และรับเรื่องรองเรยีนรองทุกขท่ีไดรับการ
จัดการอยางเปนระบบ จํานวน.....เรื่อง  
คิดเปนรอยละ....... ของเรื่องท้ังหมด 
 
 

ใหเขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามคําอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ 2) 
ภายหลังจากดําเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตามตัวช้ีวัดและ
คาเปาหมายท่ีกําหนดแลว 

ใหระบุขอเท็จจริง
เก่ียวกับปจจัย
สนับสนุน/     
ปญหาอุปสรรค/
ขอเสนอแนะ   
 (ถามี) 



กลยุทธ โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ 

ตามแผนฯ 
คาเปาหมาย

ระดับหนวยงาน 

ผลการดําเนินการ 
ปจจัยสนับสนุน/     
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ ผลผลิต ผลลัพธ 

 2.3  จัดทํา/เผยแพร มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ข้ันตอนการปฏิบัติงาน/คูมือ
หรือแนวทางปฏิบัติในการดําเนินงาน  

• จํานวนมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน/ ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน/คูมือ 
หรือแนวทางปฏิบัติ     
ท่ีไดจัดทํา/เผยแพร 

2 
(งาน/คูมือ/
แนวทาง
ปฏิบัติ) 

-   มีการจัดทํามาตรฐาน/ข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน หรือคูมือหรือแนวทาง
ปฏิบัติ จํานวน ...... งาน/กิจกรรม ดังน้ี 

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

ใหเขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามคําอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ 2) 
ภายหลังจากดําเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตามตัวช้ีวัดและ
คาเปาหมายท่ีกําหนดแลว 
 
 

ใหระบุขอเท็จจริง
เก่ียวกับปจจัย
สนับสนุน/     
ปญหาอุปสรรค/
ขอเสนอแนะ   
 (ถามี) 

3. พัฒนานวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือลดปญหาการทุจริต 

3.1 นําเทคนิค/วิธีการบริหารจัดการแนว
ใหม และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใชในการบริหารจดัการองคกรและการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือลดปญหาการ
ทุจริตและลดการใชดลุยพินิจของเจาหนาท่ี 

• จํานวนเทคนิค/
วิธีการ/ ระบบ ท่ี
นํามาใช 

3 
(เทคนิค/

วิธีการ/ระบบ) 

1. มีการนําเทคนิค/วิธีการในการบริหาร
จัดการแนวใหมมาใชในการปฏิบัตงิาน 
จํานวน ...... .เทคนิค/วิธีการดังน้ี 
1.1) เทคนิค/วิธีการ เรื่อง............... 

2. มีการนําระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มาใชในการปฏิบัติงาน จํานวน...ระบบ 
ดังน้ี 
2.1) ระบบ...............................ใชใน

การปฏิบัติงานดาน..................  
 

ใหเขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามคําอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ 2) 
ภายหลังจากดําเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตามตัวช้ีวัดและ
คาเปาหมายท่ีกําหนดแลว 

ใหระบุขอเท็จจริง
เก่ียวกับปจจัย
สนับสนุน/     
ปญหาอุปสรรค/
ขอเสนอแนะ   
 (ถามี) 

 3.2  โครงการพัฒนาการจดทะเบียน
ผูรับเหมาดวยระบบดิจิทัล แบบบูรณาการ 
ระยะท่ี ๑  

• ระดับความสําเรจ็ใน
การตรวจสอบ
เครื่องมือ เครื่องจักร
ของภาคเอกชนท่ี
ซ้ําซอน 

5 
(ระดับ) 

-   มีความสําเรจ็ของโครงการฯ 
   ซึ่งสําเร็จตามแผนท่ีวางไวท่ีระดบั......... 

ใหเขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามคําอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ 2) 
ภายหลังจากดําเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตามตัวช้ีวัดและ
คาเปาหมายท่ีกําหนดแลว 
 

ใหระบุขอเท็จจริง
เก่ียวกับปจจัย
สนับสนุน/     
ปญหาอุปสรรค/
ขอเสนอแนะ   
 (ถามี) 



กลยุทธ โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ 

ตามแผนฯ 
คาเปาหมาย

ระดับหนวยงาน 

ผลการดําเนินการ 
ปจจัยสนับสนุน/     
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ ผลผลิต ผลลัพธ 

4.สนับสนุนภาคเอกชน 
ดําเนินการตามหลัก 
 บรรษัทภบิาล 

4.1 ดําเนินการบังคับใชหลักเกณฑและ
วิธีการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนใน
การจางเพ่ือขอจดทะเบียนเปนผูรับเหมา
ของกรมทางหลวง 

• รอยละของจํานวน
องคกรภาคเอกชนท่ี  
ผานการจดทะเบียน 

100 
(รอยละ) 

-   มีการบังคับใชหลักเกณฑฯในการขอจด
ทะเบียนผูรับเหมาฯ  ซึ่งสําเร็จตามแผน
ท่ีวางไว รอยละ......... 

ใหเขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามคําอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ 2) 
ภายหลังจากดําเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตามตัวช้ีวัดและ
คาเปาหมายท่ีกําหนดแลว 
 

ใหระบุขอเท็จจริง
เก่ียวกับปจจัย
สนับสนุน/     
ปญหาอุปสรรค/
ขอเสนอแนะ   
 (ถามี) 

 4.2 เผยแพรข อมูล เพ่ือสนับสนุนให
ภาคเอกชนดําเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล 
 

• จํานวนชองทางใน
การเผยแพรขอมลู 

 

1 
(ชองทาง) 

- มีชองทางในการเผยแพรฯ 
 จํานวน...ชองทาง ดังน้ี 
1.   ใหประชาชนและบุคคลภายนอก   

    มีสวนรวมผาน  ชองทาง............. 
       ท่ีจัดข้ึนในการดําเนินงาน/โครงการ/ 
       กิจกรรม เรื่อง.......... เมื่อวันท่ี........  
2.    เผยแพรประชาสมัพันธผานทาง... 
       เมื่อวันท่ี................ 
 

ใหเขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามคําอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ 2) 
ภายหลังจากดําเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตามตัวช้ีวัดและ
คาเปาหมายท่ีกําหนดแลว 

ใหระบุขอเท็จจริง
เก่ียวกับปจจัย
สนับสนุน/     
ปญหาอุปสรรค/
ขอเสนอแนะ   
 (ถามี) 

5. พัฒนาสมรรถนะองค 
ความรูเชิงสรางสรรค 
ของบุคลากรดานการ
ปองกันการทุจริต 

5 .1   จั ด ให มี โค ร งก าร /กิ จ ก ร รม /
มาตรการเพ่ือพัฒนาสมรรถนะและองค
ความรูใหกับบุคลากรดานการปองกันการ
ทุจริต 

• จํานวนครั้งในการ
จัดโครงการ/
กิจกรรม 

1 
(ครั้ง) 

-   มีการจัดกิจกรรม/สอดแทรกหลักสูตร
เก่ียวกับการพัฒนาสมรรถนะฯ  

    จํานวน ...... หลักสูตร ดังน้ี 
1. กิจกรรม/หลักสูตร............................ 

เมื่อวันท่ี................. ณ................... 
มีผูผานการอบรมจํานวน.......ราย 

   2. ..... 

ใหเขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามคําอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ 2) 
ภายหลังจากดําเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตามตัวช้ีวัดและ
คาเปาหมายท่ีกําหนดแลว 
 
 
 

ใหระบุขอเท็จจริง
เก่ียวกับปจจัย
สนับสนุน/     
ปญหาอุปสรรค/
ขอเสนอแนะ   
 (ถามี) 



กลยุทธ โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ 

ตามแผนฯ 
คาเปาหมาย

ระดับหนวยงาน 

ผลการดําเนินการ 
ปจจัยสนับสนุน/     
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ ผลผลิต ผลลัพธ 

 5.2  จัดทํา/เผยแพร มาตรการ/แนวทาง
ปฏิบัติ/เอกสารทางวิชาการ/ขอมลูขาวสาร
ท่ีเปนประโยชนตอการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐฯ 

• จํานวนมาตรการ/
แนวทางปฏิบัติ/
เอกสารทาง
วิชาการ/ขอมูล
ขาวสาร ท่ีไดจัดทํา/
เผยแพร 

1 
(งาน/คูมือ/
แนวทาง
ปฏิบัติ) 

-   มีการเผยแพรประชาสัมพันธอยาง
ตอเน่ืองฯ  จํานวน ...... ครั้ง ดังน้ี 

   1.  เผยแพร/ประชาสัมพันธ 
    เรื่อง.........   ทาง ............... 
    จํานวน ........ ครั้ง   
    เมื่อวันท่ี............ (หากระบุได) 

   2. ..... 

ใหเขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามคําอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ 2) 
ภายหลังจากดําเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตามตัวช้ีวัดและ
คาเปาหมายท่ีกําหนดแลว 

ใหระบุขอเท็จจริง
เก่ียวกับปจจัย
สนับสนุน/     
ปญหาอุปสรรค/
ขอเสนอแนะ   
 (ถามี) 

 5.3  ส งบุ คลากรเข ารับการอบรม/
สัมมนา/กิจกรรม ในดานการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐฯ 

• รอยละของการเขา
รวมอบรม/สมัมนา/
กิจกรรม  

90 
(%) 

-   มีการสงบุคลากรเขารวมอบรม/สัมมนา 
/กิจกรรมดานปองกันและปราบปราม
การทุจริตฯ ท้ังสิ้น จํานวน ... ราย ดังน้ี 

    1.  สัมมนา/กิจกรรม........................... 
        เมือ่วันท่ี................ ณ................... 
        จํานวน.............ราย 
    2.  ..... 

ใหเขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามคําอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ 2) 
ภายหลังจากดําเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตามตัวช้ีวัดและ
คาเปาหมายท่ีกําหนดแลว 

ใหระบุขอเท็จจริง
เก่ียวกับปจจัย
สนับสนุน/     
ปญหาอุปสรรค/
ขอเสนอแนะ   
 (ถามี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตรท่ี ๔  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
วัตถุประสงค มุงเนนการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการตางๆ ของการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบใหสามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็ว 
 

กลยุทธ โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ 

ตามแผนฯ 

คาเปาหมาย
ระดับ

หนวยงาน 

ผลการดําเนินการ 
ปจจัยสนับสนุน/     
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ ผลผลิต ผลลัพธ 
๑. ปรับปรุงระบบรบั

รองเรียนการทุจริต          
ใหมีประสิทธภิาพ 
(กลยุทธ 1 + 3) 
 

 

1.1   การจัดทํา/ปรับปรุงขอมูลเครือขาย
ผูปฏิบัติงานเรื่องราวรองเรียนรองทุกขของ
หนวยงานภายในกรมทางหลวง 

• จํานวนครั้งในการ
ปรับปรุง 

1 
(ครั้ง) 

-   มกีารปรับปรุงขอมูลเครือขาย
ผูปฏิบัติงานเรื่องราวรองเรียนรองทุกข
ของหนวยงานภายในกรมทางหลวง 
จํานวน......ครั้ง (ตามบันทึก............ ท่ี
......./....... ลงวันท่ี ...............) 

ใหเขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามคําอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ 2) 
ภายหลังจากดําเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตามตัวช้ีวัดและ
คาเปาหมายท่ีกําหนดแลว 

ใหระบุขอเท็จจริง
เก่ียวกับปจจัย
สนับสนุน/     
ปญหาอุปสรรค/
ขอเสนอแนะ   
 (ถามี) 

 1.2  รอยละของความสําเร็จในการ
ดําเนินการเรื่องราวรองเรียนรองทุกขของ
กรมทางหลวง 

• รอยละของความ 
สําเร็จในการดาํเนนิการฯ 

๗๕ 
(รอยละ) 

-   มีความสําเรจ็ของโครงการฯ 
   ซึ่งสําเร็จตามแผนท่ีวางไวท่ี 
   โดยวัดจากความพึงพอใจฯ......... 

ใหเขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามคําอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ 2) 
ภายหลังจากดําเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตามตัวช้ีวัดและ
คาเปาหมายท่ีกําหนดแลว 

ใหระบุขอเท็จจริง
เก่ียวกับปจจัย
สนับสนุน/     
ปญหาอุปสรรค/
ขอเสนอแนะ   
 (ถามี) 

2. ปรับปรุงกระบวนการ
และพัฒนากลไก
พิเศษในการ
ปราบปรามการทุจริต
ท่ีมีความรวดเร็วและ
มีประสิทธิภาพ 

2.1  ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ดําเนินการทางวินัย หรือการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตใหมีประสิทธิภาพ
มากข้ึน 
 

• จํานวนครั้งในการ
ปรับปรุงฯ 

2 
(ครั้ง) 

1. การสรางความรูความเขาใจ เก่ียวกับ 
พฤติกรรมของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเขาขาย 
การทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนหนาท่ีโดย 
ผานทางเว็บไซต............... จํานวน......ครั้ง  
ดังน้ี 

1.1) หนังสือ/บทความ/เอกสารทาง
วิชาการ เรื่อง............................. 
ทางเว็บไซต..........ในหัวขอ........ 
เมื่อวันท่ี..................... 

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

ใหเขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามคําอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ 2) 
ภายหลังจากดําเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตามตัวช้ีวัดและ
คาเปาหมายท่ีกําหนดแลว 

ใหระบุขอเท็จจริง
เก่ียวกับปจจัย
สนับสนุน/     
ปญหาอุปสรรค/
ขอเสนอแนะ   
 (ถามี) 



กลยุทธ โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ 

ตามแผนฯ 

คาเปาหมาย
ระดับ

หนวยงาน 

ผลการดําเนินการ 
ปจจัยสนับสนุน/     
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ ผลผลิต ผลลัพธ 

2. มีการดําเนินการเพ่ือทบทวนการใช
บังคับกฎหมายและกฎระเบียบของ
สวนราชการ โดยดาํเนินการ..................                         
เมื่อวันท่ี............... (ตามบันทึก............ 
ท่ี......./....... ลงวันท่ี ...............) 

 2.2  ทบทวน ปรับปรุงหรือประกาศ 
กฎระเบียบ/มาตรฐาน/แนวทาง/นโยบาย
ในการปราบปรามการทุจริต 

• จํานวนครั้งในการ
ทบทวนฯ 

1 
(ครั้ง) 

1. การสรางความรูความเขาใจ เก่ียวกับ 
พฤติกรรมของเจาหนาท่ีของรัฐท่ีเขาขาย 
การทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนหนาท่ีโดย 
ผานทางเว็บไซต............... จํานวน......ครั้ง  
ดังน้ี 

1.1) หนังสือ/บทความ/เอกสารทาง
วิชาการ เรื่อง............................. 
ทางเว็บไซต..........ในหัวขอ........ 
เมื่อวันท่ี..................... 

2. มีการดําเนินการเพ่ือทบทวนการใช
บังคับกฎหมายและกฎระเบียบของ
สวนราชการ โดยดาํเนินการ..................                         
เมื่อวันท่ี............... (ตามบันทึก............ 
ท่ี......./....... ลงวันท่ี ...............) 

 

ใหเขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามคําอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ 2) 
ภายหลังจากดําเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตามตัวช้ีวัดและ
คาเปาหมายท่ีกําหนดแลว 

ใหระบุขอเท็จจริง
เก่ียวกับปจจัย
สนับสนุน/     
ปญหาอุปสรรค/
ขอเสนอแนะ   
 (ถามี) 

3. พัฒนาสมรรถนะและ
องคความรูเชิงสห
วิทยาการของ
เจาหนาท่ีใน
กระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต 

3.1 จดักิจกรรม/โครงการ เพ่ือเพ่ิม
สมรรถนะและองคความรูเชิงสหวิทยาการ
ของเจาหนาท่ีในกระบวนการปราบปราม
การทุจริต 

• จํานวนของกิจกรรม/
โครงการ 

1 
(กิจกรรม/
โครงการ) 

-   มีการจัดกิจกรรม/สอดแทรกหลักสูตร
เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะและองคความรู
เชิงสหวิทยาการของเจาหนาท่ีใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริตฯ 

    จํานวน ...... หลักสูตร ดังน้ี 
1) กิจกรรม/หลักสตูร............................ 

เมื่อวันท่ี................. ณ................... 

ใหเขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามคําอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ 2) 
ภายหลังจากดําเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตามตัวช้ีวัดและ
คาเปาหมายท่ีกําหนดแลว 

ใหระบุขอเท็จจริง
เก่ียวกับปจจัย
สนับสนุน/     
ปญหาอุปสรรค/
ขอเสนอแนะ   
 (ถามี) 



กลยุทธ โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ 

ตามแผนฯ 

คาเปาหมาย
ระดับ

หนวยงาน 

ผลการดําเนินการ 
ปจจัยสนับสนุน/     
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ ผลผลิต ผลลัพธ 
มีผูผานการอบรมจํานวน.......ราย 

   2) ..... 

 3.2 การจัดทําฐานขอมลูองคความรูดาน
การปราบปรามการทุจรติ 

• จํานวนฐานขอมูล 
    องคความรูดานการ  
    ปราบปรามการทุจริต 

1 
(เร่ือง) 

- ฐานขอมูลความรูดานปองกันปราบปราม 
การทุจริต ในดานตางๆ ดังน้ี 
1) การเงินการบัญชี 
2) งบประมาณ 
3) การบริหารทรัพยากรบุคคล 
4) การพัสด ุ
5) ระเบียบ...... 

ใหเขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามคําอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ 2) 
ภายหลังจากดําเนินโครงการ/
กิจกรรมบรรลุตามตัวช้ีวัดและ
คาเปาหมายท่ีกําหนดแลว 

ใหระบุขอเท็จจริง
เก่ียวกับปจจัย
สนับสนุน/     
ปญหาอุปสรรค/
ขอเสนอแนะ   
 (ถามี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ยุทธศาสตรท่ี ๕  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรูการทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย 

วัตถุประสงค มุงเนนการยกระดับมาตรฐานความโปรงใสและการจัดการยกระดับดัชนีการรับรูการทุจริตของประเทศไทยใหมีคาคะแนนในระดับท่ีสูงข้ึน 

กลยุทธ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ 

ตามแผนฯ 

คาเปาหมาย
ระดับ

หนวยงาน 

ผลการดําเนินการ 
ปจจัยสนับสนุน/     
ปญหาอุปสรรค/

ขอเสนอแนะ ผลผลิต ผลลัพธ 

ศึกษา กํากับติดตาม
การยกระดับดัชนีการ
รับรูการทุจริต 
(Corruption 
Perception Index : 
CPI) ของประเทศไทย 
 

- การเพ่ิมประสิทธิภาพในการประเมิน 
  คุณธรรมและความโปรงใสในการ 
  ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)  

• รอยละของผลการ 
ประเมินคุณธรรมฯ  
ของหนวยงาน 

ไมนอยกวา 
รอยละ ๘๐ 

-   มีการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดาํเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (ITA) ของกรมทางหลวงที่มี
ประสิทธิภาพ 

 

-  ใหเขียนบรรยายประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลของโครงการ/
กิจกรรม ตามคําอธิบายการ
รายงานผล (เอกสารแนบ 2) 
ภายหลังจากดําเนินโครงการ /
กิจกรรมบรรลุตามตัวช้ีวัดและ
คาเปาหมายท่ีกําหนดแลว 

- ใหระบุขอเท็จจริง
เก่ียวกับปจจัย
สนับสนุน/     
ปญหาอุปสรรค/
ขอเสนอแนะ   
(ถามี) 

 


