- ร่าง -

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของกรมทางหลวง
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสานึก ค่านิยมให้หน่วยงานภาครัฐบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรของกรมทางหลวงตระหนักถึงความสาคัญและปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล การดารงชีวิตตามรอยพระยุคลบาท
พระบรมราโชวาท และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตลอดจนการปฏิบัติงานภายใต้วินัยข้าราชการพลเรือน ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและ
จรรยาข้าราชการกรมทางหลวง
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

๑.๑ ส่งเสริมให้บุคลากรของ
๑.๑.๑ จัดอบรม/สัมมนา/กิจกรรม/สอดแทรก
กรมทางหลวงทุกระดับ
หลักสูตรเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมฯ
ประพฤติปฏิบัติตนตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรมและ
๑.๑.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องให้เกิด
ธรรมาภิบาล รวมทั้งให้ปฏิบัติ
กระแสค่านิยมในการปฏิบัติตนตามหลัก
ตนตามรอยพระยุคลบาท
คุณธรรมจริยธรรมฯ
พระบรมราโชวาท และ
ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง
๑.๑.๓ ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/กิจกรรม
กระตุ้นให้ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมฯ
๑.๒ ส่งเสริมให้บุคลากรของ
๑.๒.๑ จัดอบรม/สัมมนา/กิจกรรม/สอดแทรก
กรมทางหลวงปฏิบตั ิงาน
หลักสูตรเกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายใต้
ภายใต้กรอบวินัยข้าราชการ
กรอบวินัยข้าราชการพลเรือนฯ
พลเรือน, ประมวลจริยธรรม ๑.๒.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องให้เกิด
ข้าราชการพลเรือน และ
จิตสานึกในการปฏิบตั ิงานภายใต้กรอบวินัย
จรรยาข้าราชการ
ข้าราชการพลเรือนฯ
กรมทางหลวง











ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ตามแผนฯ
จานวนหลักสูตร/กิจกรรม

กาหนดเวลา

ค่าเป้าหมายระดับกรม

(ปีงบประมาณ)

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

ผู้รับผิดชอบ

๒๕๕๖ – ๒๕๕๙

๕๐

๕๐

๕๐

๒๕๕๖ – ๒๕๕๙

๓

๓

๓

จานวนบุคลากรที่ส่งเข้าร่วม ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙
อบรม/สัมมนา/กิจกรรม
จานวนหลักสูตร/กิจกรรม ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙

๕๐

๕๐

๕๐

กองฝึกอบรม
และ
กองการเจ้าหน้าที่
๓ กองการเจ้าหน้าที่,
สานักงาน
ประชาสัมพันธ์
และ
ทุกหน่วยงาน
๕๐
ทุกหน่วยงาน

๒

๒

๒

๒

จานวนครั้งในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

๓

๓

๓

๓

จานวนครั้งในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

๒๕๕๖ – ๒๕๕๙

๕๐

กองการเจ้าหน้าที่
และ
กองฝึกอบรม
กองการเจ้าหน้าที่,
สานักงาน
ประชาสัมพันธ์
และ
ทุกหน่วยงาน

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

๑.๒.๓ ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/กิจกรรม
กระตุ้นให้เกิดจิตสานึกในการปฏิบัติงาน
ภายใต้กรอบวินัยข้าราชการพลเรือนฯ
๑.๓ ยกย่องเชิดชูเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๑.๓.๑ ดาเนินการคัดเลือกและให้รางวัลแก่บุคคล
ผู้ที่ประพฤติดีหรือผู้ที่มีความ
ที่ประพฤติดีหรือบุคคลที่มีความประพฤติ
ประพฤติซื่อสัตย์สุจริต
ซื่อสัตย์สุจริต
๑.๓.๒ ประกาศเกียรติคุณบุคลากรทีไ่ ด้รับรางวัล
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ สิ่งพิมพ์ต่างๆ
เป็นต้น
๑.๔ สนับสนุนให้ผู้บริหารมี
๑.๔.๑ ผู้บริหารมีส่วนร่วมทาหน้าที่ประธาน หรือ
บทบาทสาคัญในการส่งเสริม
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในโครงการ/
คุณธรรมจริยธรรม การ
กิจกรรม/แผนงาน ที่เกี่ยวกับการส่งเสริม
ป้องกันและปราบปรามการ
คุณธรรมและจริยธรรมฯ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
๑.๔.๒ ผู้บริหารผลักดันให้เกิดสภาพแวดล้อมใน
ตลอดจนการสร้างความ
การปฏิบัติงานที่เอื้อต่อการสร้างคุณธรรม
โปร่งใสในการปฏิบตั ิงาน
และจริยธรรมฯ











ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ค่าเป้าหมายระดับกรม
กาหนดเวลา
(ปีงบประมาณ) ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
ตามแผนฯ
จานวนบุคลากรที่ส่งเข้าร่วม ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ๒๐ ๒๐ ๒๐ ๒๐
อบรมสัมมนา/กิจกรรม
ร้อยละความสาเร็จในการ
ดาเนินการคัดเลือกและให้
รางวัล
จานวนช่องทางในการ
ประกาศเกียรติคุณ

๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ๑๐๐

ผู้รับผิดชอบ
ทุกหน่วยงาน

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

ทุกหน่วยงาน

๒๕๕๖ – ๒๕๕๙

๒

๒

๒

๒

ทุกหน่วยงาน

จานวนคาสั่ง/บันทึก
๒๕๕๖ – ๒๕๕๙
ข้อความ/เอกสารที่แสดงถึง
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

๒

๒

๒

๒

ทุกหน่วยงาน

จานวนแนวทาง/วิธีการ
๒๕๕๖ – ๒๕๕๙
(เช่น ประกาศ นโยบาย ฯลฯ)

๒

๒

๒

๒

ทุกหน่วยงาน

๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการหน่วยงานทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ
วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนทุกภาคส่วนของสังคมในการร่วมมือกันดาเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

๒.๑ ส่งเสริมการประสานความ ๒.๑.๑ เข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ประชุม/กิจกรรม
ร่วมมือของทุกภาคส่วนของ
กับหน่วยงานภายนอก ในเรื่องการจัดทา
สังคมในการส่งเสริมคุณธรรม
ยุทธศาสตร์/มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ
จริยธรรม และการป้องกัน
หรือในการประสานความร่วมมือเกี่ยวกับ
และปราบปรามการทุจริต
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการ
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
๒.๑.๒ ส่งรายงานผลการดาเนินการ ข้อมูล และ
เอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบใน
ภาครัฐของกรมทางหลวงให้กับหน่วยงาน
ภายนอก
๒.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ ๒.๒.๑ สร้างโอกาสให้ประชาชนและบุคคล
ประชาชนหรือบุคคลภายนอก
ภายนอกมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ในการป้องกันและปราบ
ดาเนินงานตามภารกิจของกรมทางหลวง
ปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ







ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ค่าเป้าหมายระดับกรม
กาหนดเวลา
(ปีงบประมาณ) ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
ตามแผนฯ
ร้อยละของจานวนครั้งใน ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ๙๐ ๙๐ ๙๐ ๙๐
การเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/
ประชุม/กิจกรรม ต่อ จานวน
ครั้งที่หน่วยงานภายนอกเชิญ

ร้อยละของจานวนครั้งใน
การส่งรายงานผลฯ ต่อ
จานวนครั้งที่หน่วยงาน
ภายนอกร้องขอ

๒๕๕๖ – ๒๕๕๙

๙๐

๙๐

๙๐

๙๐

จานวนช่องทางในการ
ให้ประชาชนมีส่วนร่วม

๒๕๕๖ – ๒๕๕๙

๒

๒

๒

๒

ผู้รับผิดชอบ
กองการ
เจ้าหน้าที่
และ
ทุกหน่วยงาน
(กรณีหน่วยงาน
ได้รับมอบหมาย)
กองการ
เจ้าหน้าที่
และ
ทุกหน่วยงาน
(กรณีหน่วยงาน
ได้รับมอบหมาย)
สานักแผนงาน
 สานักสารวจและ
ออกแบบ
 สานักก่อสร้างทาง
ที่ ๑ – ๓
 สานักทางหลวง/
สานักงานทางหลวง
 แขวงการทาง/
สานักงานบารุงทาง


๓

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ตามแผนฯ

กาหนดเวลา

ค่าเป้าหมายระดับกรม

(ปีงบประมาณ)

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

ผู้รับผิดชอบ


๒.๒.๒ จัดให้มีช่องทางในการรับแจ้งเบาะแสทุจริต (๑) จานวนช่องทางในการรับ
และประพฤติมชิ อบ รวมทั้งการรับเรื่อง
แจ้งเบาะแสทุจริตฯ
ร้องเรียนร้องทุกข์ให้สามารถเข้าถึงได้
สะดวกและหลากหลาย
(๒) จานวนครั้งในการ
ประชาสัมพันธ์ช่องทาง

๒๕๕๖ – ๒๕๕๙

๓

๓

๓

๓

๒๕๕๖ – ๒๕๕๙

๓

๓

๓

๓

๒.๒.๓ ประชาสัมพันธ์และให้บริการด้านข้อมูล
(๑) จานวนช่องทางในการ
ข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฯ
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/ศูนย์บริการ
(๒) จานวนครัง้ ในการเผยแพร่
ประชาชน
ประชาสัมพันธ์
 สายด่วน (Call Center)
 บอร์ดประชาสัมพันธ์
 เว็บไซต์
 สื่อวิทยุโทรทัศน์
 สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น รายงานประจาปี เป็นต้น
ฯลฯ

๒๕๕๖ – ๒๕๕๙

๓

๓

๓

๓

๒๕๕๖ – ๒๕๕๙

๓

๓

๓

๓

สานักงาน
สิ่งแวดล้อมและ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน

สานักงาน
เลขานุการกรม,
สานักงาน
ประชาสัมพันธ์,
กองการ
เจ้าหน้าที่
และ
ทุกหน่วยงาน
สานักงาน
ประชาสัมพันธ์
และ
ทุกหน่วยงาน

๔

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม
๒.๒.๔ สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน
เกี่ยวกับพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่
เข้าข่ายการทุจริต เช่น การปฏิบัติหรือละเว้น
หน้าที่โดยมิชอบ และการปฏิบตั ิที่ขัดแย้ง
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ของทางราชการ เป็นต้น
๒.๒.๕ ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดตระหนักถึง
ประโยชน์ของการให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาและตรวจสอบการปฏิบัติงาน





ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ตามแผนฯ
จานวนครั้งในการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ

จานวนครั้งในการสร้าง
ความตระหนัก

ค่าเป้าหมายระดับกรม

กาหนดเวลา
(ปีงบประมาณ)

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
๒
๒
๒
๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ๒

๒๕๕๖ – ๒๕๕๙

๒

๒

๒

๒

ผู้รับผิดชอบ
กองการ
เจ้าหน้าที่
และ
ทุกหน่วยงาน

กองการ
เจ้าหน้าที่
และ
ทุกหน่วยงาน

๕

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ
วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรและระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เอื้ออานวยให้เกิดระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
มาตรการ
๓.๑ พัฒนาระบบการตรวจสอบ
และควบคุมการปฏิบัติงาน
ภายในองค์กรให้เป็นระบบ
และโปร่งใส

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ตามแผนฯ
(๑) ร้อยละความสาเร็จในการ
ดาเนินการตรวจสอบภายในองค์กร
ดาเนินการตามแผนการ
อย่างเป็นระบบและครอบคลุมภารกิจของ
ตรวจสอบ
กรมทางหลวง
(๒) จานวนระบบที่ตรวจสอบ
นอกจากระบบการเงินและ
บัญชี
ดาเนินการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงาน (๑) ร้อยละความสาเร็จในการ
ประเมิน
ในรูปแบบคณะกรรมการ
(๒) จานวนครั้งในการรายงาน
ผลการประเมิน
(๑) ร้อยละความสาเร็จ
ดาเนินการประเมินผลระบบการควบคุม
ในการจัดทารายงานติดตาม
ภายใน
ความก้าวหน้า (ระหว่างปี)
(๒) ร้อยละความสาเร็จ
ในการจัดทารายงานการ
ประเมินผล (สิ้นปี)
 ร้อยละความสาเร็จในการ
ดาเนินการประเมินความโปร่งใสในการ
ประเมิน
ปฏิบัติงาน
โครงการ/กิจกรรม

๓.๑.๑

๓.๑.๒

๓.๑.๓

๓.๑.๔

กาหนดเวลา

ค่าเป้าหมายระดับกรม

(ปีงบประมาณ)

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ๑๐๐

ผู้รับผิดชอบ

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

สานักงาน
ตรวจสอบภายใน

๓

๓

๓

สานักงาน
ตรวจสอบภายใน

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

สานักมาตรฐาน
และประเมินผล

๑

๑

๑

๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐ กองการเจ้าหน้าที,่

๒๕๕๖ – ๒๕๕๙

๓

๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ๑๐๐
๒๕๕๖ – ๒๕๕๙

๑

กองการ
เจ้าหน้าที่
และ
ทุกหน่วยงาน

สานักงาน
ประชาสัมพันธ์
และ
หน่วยงานอื่น
ที่ได้รับมอบหมาย
๖

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม
๓.๑.๕ จัดให้มีระบบ/กลไกการจัดการกับเบาะแส
ทุจริตและประพฤติมิชอบและเรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

๓.๑.๖ ดาเนินการประเมินความเสี่ยงในการ
ปฏิบัติงาน
๓.๒ เสริมสร้างประสิทธิภาพใน ๓.๒.๑
การบังคับใช้กฎหมาย
กฎระเบียบ ข้อบังคับ
มาตรการหรือแนวทางปฏิบัติ
ต่างๆ ที่ใช้ในการป้องกันและ ๓.๒.๒
ปราบปรามการกระทาที่ทุจริต
และประพฤติมิชอบหรือการ
ฝ่าฝืนไม่ปฏิบตั ิตามประมวล
จริยธรรมข้าราชการพลเรือน ๓.๒.๓

ดาเนินการตามกระบวนการทีก่ ฎหมาย/
ระเบียบกาหนดกับผู้ที่ถูกกล่าวหาว่า
กระทาผิดฐานทุจริตและประพฤติมิชอบฯ
จัดทารายงานและสถิติการกระทาผิดฐาน
ทุจริตและประพฤติมิชอบฯ

ทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ
มาตรการหรือแนวทางปฏิบัติตา่ งๆ ของ
ส่วนราชการที่เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการกระทาที่ทุจริตและประพฤติ
มิชอบฯ

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ตามแผนฯ
(๑) ร้อยละความสาเร็จในการ
จัดการเบาะแสทุจริตฯ
อย่างเป็นระบบ
(๒) จานวนครั้งในการสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ/
กลไกฯ








กาหนดเวลา

ค่าเป้าหมายระดับกรม

(ปีงบประมาณ)

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

สานักงาน
เลขานุการกรม,
สานักงาน
ประชาสัมพันธ์
๑
และ
กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม ทล.
๑๐ สานักแผนงาน
และ
ทุกหน่วยงาน
๑๐๐
กองการ
เจ้าหน้าที่

๒๕๕๖ – ๒๕๕๙

๑

๑

๑

จานวนงาน/กิจกรรม ที่ได้รับ ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙
การประเมินความเสี่ยง

๒

๔

๘

๑๐๐

๑๐๐

๓

๓

๓

๑

๑

๑

ร้อยละความสาเร็จ ในการ ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ๑๐๐
จัดการกรณีการกระทาผิด
ฐานทุจริตฯ ตามกระบวนการ
ที่กฎหมาย/ระเบียบกาหนด
จานวนครั้งในการจัดทา
๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ๓
รายงานและสถิติเสนอ
ผู้บริหาร
จานวนครั้งในการทบทวน
กฎหมายฯ

๒๕๕๖ – ๒๕๕๙

๑

ผู้รับผิดชอบ

กองการ
เจ้าหน้าที่
และ
ทุกหน่วยงาน
สานักกฎหมาย
และ
กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม ทล.

๗

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

๓.๓ ผลักดันให้หน่วยงานในสังกัด ๓.๓.๑ จัดทาแผนปฏิบตั ิการส่งเสริมคุณธรรม
กรมทางหลวงมีส่วนร่วมใน
จริยธรรมและป้องกันและปราบปราม
การส่งเสริมคุณธรรม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
จริยธรรมและป้องกันและ
เสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ปราบปรามการทุจริตและ
ทุกปีงบประมาณ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ
๓.๓.๒ รายงานผลการดาเนินการตามแผนปฏิบัติ
การฯ เสนอผู้บริหารพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ทุก ๆ ๓ เดือน

๓.๔ ปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการภายในองค์กร
เพื่อเพิ่มความโปร่งใสและ
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน



ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ตามแผนฯ
ร้อยละความสาเร็จในการ
จัดทาแผนปฏิบัติการฯ

(๑) ร้อยละความสาเร็จในการ
จัดทารายงานผลฯ
(๒) จานวนครั้งในการรายงาน
ผลตามแผนปฏิบัติการฯ
๓.๓.๓ จัดให้มีช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ปรึกษา  จานวนช่องทางในการ
หารือ และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ติดต่อสื่อสารฯ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมฯ ระหว่าง
หน่วยงานหรือบุคลากรภายในกรมทางหลวง
๓.๔.๑ นาเทคนิค/วิธีการบริหารจัดการแนวใหม่
 จานวนเทคนิค/วิธีการ/
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ระบบ ทีน่ ามาใช้
บริหารจัดการองค์กรและการบริหารทรัพยากร
บุคคล

กาหนดเวลา

ค่าเป้าหมายระดับกรม

(ปีงบประมาณ)

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

ผู้รับผิดชอบ

๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

ทุกหน่วยงาน

๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

ทุกน่วยงาน

๒๕๕๖ – ๒๕๕๙

๔

๔

๔

๔

๒๕๕๖ – ๒๕๕๙

๓

๓

๓

๓

กองการ
เจ้าหน้าที่

๒๕๕๖ – ๒๕๕๙

๕

๕

๕

๕

สานักงาน
พัฒนาระบบ
บริหาร,
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ,
กองการ
เจ้าหน้าที่,
กองฝึกอบรม
และ
ทุกหน่วยงาน
๘

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม
๓.๔.๒ นาหลักคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ประกอบการ
พิจารณาดาเนินโครงการ/กิจกรรมในการ
บริหารจัดการองค์กรและการบริหารทรัพยากร
บุคคล
๓.๔.๓ ยึดหลักกฎหมายและกฎระเบียบอย่าง
เคร่งครัดในการปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ





ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ตามแผนฯ
จานวนกิจกรรมที่นาหลัก
คุณธรรมจริยธรรมมาใช้
ประกอบการพิจารณา

กาหนดเวลา

ค่าเป้าหมายระดับกรม

(ปีงบประมาณ)

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

๒๕๕๖ – ๒๕๕๙

๒

ร้อยละของความสาเร็จใน ๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ๑๐๐
การปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบ

๒

๒

๒

๑๐๐

๑๐๐

๑๐๐

ผู้รับผิดชอบ
กองการ
เจ้าหน้าที่,
กองฝึกอบรม
และ
ทุกหน่วยงาน
ทุกหน่วยงาน

๙

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างสมรรถนะเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐ
วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรของกรมทางหลวงในด้านการปฏิบัติงานและด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

๔.๑ พัฒนาสมรรถนะและ
ขีดความสามารถของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตภาครัฐและการบังคับ
ใช้ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน

๔.๑.๑ จัดอบรม/สัมมนา/กิจกรรม/สอดแทรก
หลักสูตร ในด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐฯ
๔.๑.๒ ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม/สัมมนา/
กิจกรรม ในด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐฯ
๔.๑.๓ จัดทา/เผยแพร่ มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ/
เอกสารทางวิชาการ/ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐฯ

๔.๒ พัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มี ๔.๒.๑ จัดอบรม/สัมมนา/กิจกรรม/สอดแทรก
ความเชี่ยวชาญและสามารถ
หลักสูตรเกี่ยวกับการสร้างความรู้ความ
ปฏิบัติงานอย่างมีความเป็น
เชี่ยวชาญในการทางานตามภารกิจต่างๆ
มืออาชีพ
ของกรมทางหลวง อย่างสม่าเสมอ
๔.๒.๒ ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม/สัมมนา/
กิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างความรู้ความ
เชี่ยวชาญในการทางานตามภารกิจต่างๆ
ของกรมทางหลวง อย่างสม่าเสมอ

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ตามแผนฯ
จานวนหลักสูตร/กิจกรรม

กาหนดเวลา

ค่าเป้าหมายระดับกรม

(ปีงบประมาณ)

๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙

ผู้รับผิดชอบ

๒๕๕๖ – ๒๕๕๙

๑

๑

๑

๑

ร้อยละของการเข้าร่วม
อบรม/สัมมนา/กิจกรรม

๒๕๕๖ – ๒๕๕๙

๙๐

๙๐

๙๐

๙๐

(๑) จานวนมาตรการ/แนวทาง
ปฏิบัติ/เอกสารทาง
วิชาการ/ข้อมูลข่าวสาร
ที่ได้จัดทา/เผยแพร่
(๒) จานวนช่องทางในการ
เผยแพร่
 จานวนหลักสูตร/กิจกรรม
เกี่ยวกับการสร้างความรู้
ความเชี่ยวชาญบในการ
ทางาน
 ร้อยละของการเข้าร่วม
อบรม/สัมมนา/กิจกรรม

๒๕๕๖ – ๒๕๕๙

๒

๒

๒

๒

๒๕๕๖ – ๒๕๕๙

๑

๑

๑

๑

๒๕๕๖ – ๒๕๕๙

๒๐

๓๐

๔๐

๕๐

กองฝึกอบรม

๒๕๕๖ – ๒๕๕๙

๙๐

๙๐

๙๐

๙๐

ทุกหน่วยงาน





กองฝึกอบรม
และ
กองการ
เจ้าหน้าที่
ทุกหน่วยงาน

กองการเจ้าหน้าที่
และ
ทุกหน่วยงาน

๑๐

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม
๔.๒.๓ จัดทา/เผยแพร่ มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนการปฏิบัตงิ าน/คู่มือหรือแนวทาง
ปฏิบัติในการดาเนินงาน

ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ
ค่าเป้าหมายระดับกรม
กาหนดเวลา
(ปีงบประมาณ) ๒๕๕๖ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙
ตามแผนฯ
(๑) จานวนมาตรฐานการ
๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ๓
๓
๓
๓
ปฏิบัติงาน/ ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน/คู่มือ หรือ
แนวทางปฏิบัติ ที่ได้จัดทา/
เผยแพร่
(๒) จานวนช่องทางในการ
๒๕๕๖ – ๒๕๕๙ ๑
๑
๑
๑
เผยแพร่

ผู้รับผิดชอบ
ทุกหน่วยงาน

๑๑

