- ร่าง -

ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐของกรมทางหลวง
(ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐)
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการ
รักษาผลประโยชน์สาธารณะ
วัตถุประสงค์ เพื่อให้บุคลากรของกรมทางหลวงทุกระดับตระหนักถึงความสาคัญและปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม
หลักธรรมาภิบาล การดารงชีวิตตามรอยพระยุคลบาท พระบรมราโชวาท และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ตลอดจนการปฏิบัติงานภายใต้วินัยข้าราชการพลเรือนและประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและ
จรรยาข้าราชการกรมทางหลวง
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

๑.๑ ส่งเสริมให้บุคลากร ๑.๑.๑ จัดอบรม/สัมมนา/
ของกรมทางหลวง
กิจกรรมที่
ทุกระดับประพฤติ
สอดแทรกหลักสูตร
ปฏิบัติตนตามหลัก
เกีย่ วกับคุณธรรม
คุณธรรมจริยธรรม
จริยธรรมฯ
และธรรมาภิบาล
๑.๑.๒ เผยแพร่
รวมทั้งให้ปฏิบัติตน
ประชาสัมพันธ์
ตามรอย
อย่างต่อเนื่องให้เกิด
พระยุคลบาท
กระแสค่านิยมในการ
พระบรมราโชวาท
ปฏิบัติตนตามหลัก
และหลักปรัชญา
คุณธรรมจริยธรรมฯ
เศรษฐกิจพอเพียง ๑.๑.๓ ส่งบุคลากรเข้า
ร่วมอบรม/
สัมมนา/กิจกรรม
กระตุ้นให้ปฏิบัติตน
ตามหลักคุณธรรมฯ
๑.๒ ส่งเสริมให้บุคลากร ๑.๒.๑ จัดอบรม/สัมมนา/
ของกรมทางหลวง
กิจกรรม/สอดแทรก
ปฏิบัติงานภายใต้
หลักสูตรเกี่ยวกับ
กรอบวินัย
การปฏิบัติงาน
ข้าราชการพลเรือน,
ภายใต้กรอบวินัย
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนฯ
ข้าราชการพลเรือน ๑.๒.๒ เผยแพร่
และจรรยา
ประชาสัมพันธ์
ข้าราชการ
อย่างต่อเนื่องให้เกิด
กรมทางหลวง
จิตสานึกในการ
ปฏิบัติงานภายใต้
กรอบวินัยข้าราชการ
พลเรือนฯ

ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติ
ตามแผนฯ
 จานวน
หลักสูตร/
กิจกรรม









กาหนดเวลา ค่าเป้าหมายระดับกรม
(ปีงบประมาณ) ๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๕๙ –
๕๐
๕๐
(หลั
ก
สู
ต
ร/
(หลั
กสูตร/
๒๕๖๐
กิจกรรม)
กิจกรรม)

จานวนครั้งใน
การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

๒๕๕๙ –
๒๕๖๐

๓

(ครั้ง)

จานวน
บุคลากรทีส่ ่ง
เข้าร่วมอบรม/
สัมมนากิจกรรม

๒๕๕๙ –
๒๕๖๐

(คน)

(คน)

จานวน
หลักสูตร/
กิจกรรม

๒๕๕๙ –
๒๕๖๐

๒

จานวนครั้งใน
การเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

๒๕๕๙ –
๒๕๖๐

ผู้รับผิดชอบ
กองฝึกอบรม,
กองการเจ้าหน้าที่
และ
ทุกหน่วยงาน

๓

กองการเจ้าหน้าที่,
สานักงาน
ประชาสัมพันธ์
และ
ทุกหน่วยงาน

๕๐

ทุกหน่วยงาน

(หลักสูตร/
กิจกรรม)

๒

(หลักสูตร/
กิจกรรม)

กองการเจ้าหน้าที่
และ
กองฝึกอบรม

๓

๓

กองการเจ้าหน้าที่,
สานักงาน
ประชาสัมพันธ์
และ
ทุกหน่วยงาน

๕๐

(ครั้ง)

(ครั้ง)

(ครั้ง)

มาตรการ

ตัวชี้วัดผลการ
กาหนดเวลา ค่าเป้าหมายระดับกรม
ปฏิบัติ
(ปีงบประมาณ) ๒๕๕๙
๒๕๖๐
ตามแผนฯ
ส่งบุคลากรเข้าร่วม  จานวน
๒๕๕๙ –
๒๐
๒๐
(คน)
(คน)
อบรม/สัมมนา/
บุคลากรทีส่ ่ง
๒๕๖๐
กิจกรรมกระตุ้นให้
เข้าร่วมอบรม
เกิดจิตสานึกในการ
สัมมนา/
ปฏิบัติงานภายใต้
กิจกรรม
กรอบวินัยข้าราชการ
พลเรือนฯ
ดาเนินการคัดเลือก  ร้อยละ
๒๕๕๙ –
๑๐๐
๑๐๐
(%)
(%)
และให้รางวัลแก่
ความสาเร็จใน
๒๕๖๐
บุคคลที่ประพฤติดี
การดาเนินการ
หรือบุคคลทีม่ ีความ
คัดเลือกและ
ประพฤติซื่อสัตย์
มอบรางวัล
สุจริต
ประกาศเกียรติคุณ  จานวน
๒๕๕๙ –
๒
๒
(ช่องทาง) (ช่องทาง)
บุคลากรทีไ่ ด้รบั
ช่องทางใน
๒๕๖๐
รางวัลผ่านช่องทาง
การประกาศ
ต่างๆ เช่น เว็บไซต์
เกียรติคณ
ุ
สิ่งพิมพ์ต่างๆ
เป็นต้น
ผู้บริหารมีส่วนร่วม  จานวนคาสั่ง/
๒๕๕๙ –
๒
๒
ทาหน้าที่ประธาน
บันทึก
๒๕๖๐ (คาสั่ง/บันทึก/ (คาสั่ง/บันทึก/
ข้อความ/ ข้อความ/
หรือพิจารณาให้
ข้อความ/
ความเห็นชอบ ใน
เอกสารที่
เอกสาร)
เอกสาร)
โครงการ/กิจกรรม/
แสดงถึงการมี
แผนงาน ที่เกี่ยวกับ
ส่วนร่วมของ
การส่งเสริมคุณธรรม
ผู้บริหาร
และจริยธรรมฯ

โครงการ/กิจกรรม
๑.๒.๓

๑.๓ ยกย่องเชิดชู
๑.๓.๑
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้ที่ประพฤติดีหรือ
ผู้ที่มีความประพฤติ
ซื่อสัตย์สุจริต
๑.๓.๒

๑.๔ สนับสนุนให้
๑.๔.๑
ผู้บริหารมีบทบาท
สาคัญในการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ตลอดจน
๑.๔.๒ ผู้บริหารผลักดันให้
การสร้างความ
เกิดสภาพแวดล้อม
โปร่งใสในการ
ในการปฏิบัติงานที่
ปฏิบัติงาน
เอื้อต่อการสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรมฯ



จานวน
แนวทาง/
วิธีการ (เช่น
ประกาศ
นโยบาย ฯลฯ)

๒๕๕๙ –
๒๕๖๐

๒

(แนวทาง/
วิธีการ)

๒

(แนวทาง/
วิธีการ)

ผู้รับผิดชอบ
ทุกหน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน

ทุกหน่วยงาน

๒

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการทางานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่าย
วัตถุประสงค์ เพือ่ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายทุกภาคส่วนของสังคมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

2.๑ ส่งเสริมการประสาน ๒.๑.๑ เข้าร่วมอบรม/
ความร่วมมือของ
สัมมนา/ประชุม/
ทุกภาคส่วนของ
กิจกรรมกับ
สังคม ในการ
หน่วยงานภายนอก
ส่งเสริมคุณธรรม
ในเรื่องการจัดทา
จริยธรรม และ
ยุทธศาสตร์/
การป้องกันและ
มาตรการ/แนวทาง
ปราบปรามการทุจริต
ปฏิบัตหิ รือในการ
และประพฤติมชิ อบ
ประสานความ
ในภาครัฐ
ร่วมมือเกีย่ วกับ
การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และ
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ
๒.๑.๒ ส่งรายงานผลการ
ดาเนินการ ข้อมูล
และเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องในการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและ
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐของ
กรมทางหลวงให้กับ
หน่วยงานภายนอก
๒.๒ เสริมสร้างความ
2.2.๑ สร้างความรู้ความ
เข้มแข็งในการ
เข้าใจกับประชาชน
มีส่วนร่วมของ
เกี่ยวกับพฤติกรรม
ประชาชนหรือ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
บุคคลภายนอก
ที่เข้าข่ายการทุจริต
ในการป้องกันและ
เช่น การปฏิบัติ
ปราบปรามการทุจริต
หรือละเว้นหน้าที่
และประพฤติมชิ อบ
โดยมิชอบ และการ
ปฏิบัติที่ขัดแย้ง
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ของ
ทางราชการ เป็นต้น







ตัวชี้วัดผลการ
กาหนดเวลา ค่าเป้าหมายระดับกรม
ปฏิบัติ
(ปีงบประมาณ) ๒๕๕๙
๒๕๖๐
ตามแผนฯ
ร้อยละของ
๒๕๕๙ –
๙๐
๙๐
(%)
(%)
จานวนครั้งใน
๒๕๖๐
การเข้าร่วม
อบรม/สัมมนา/
ประชุม/กิจกรรม
ต่อจานวนครั้ง
ที่หน่วยงาน
ภายนอกเชิญ

ร้อยละของ
จานวนครั้ง
ในการส่ง
รายงานผลฯ
ต่อจานวนครั้ง
ที่หน่วยงาน
ภายนอกร้องขอ

๒๕๕๙ –
๒๕๖๐

จานวนครั้ง
ในการสร้าง
ความรู้
ความเข้าใจ

๒๕๕๙ –
๒๕๖๐

๙๐

๙๐

(%)

(%)

๒

(ครั้ง)

๒

(ครั้ง)

ผู้รับผิดชอบ
กองการเจ้าหน้าที่
และ
หน่วยงานอื่นๆ
ทีไ่ ด้รับมอบหมาย

กองการเจ้าหน้าที่
และ
หน่วยงานอื่น
ที่ได้รับมอบหมาย

กองการเจ้าหน้าที่
และ
ทุกหน่วยงาน

๓

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

2.2.๒ ส่งเสริมให้บุคลากร
ในสังกัดตระหนัก
ถึงประโยชน์ของ
การให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน



ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติ
ตามแผนฯ
จานวนครั้งใน
การสร้างความ
ตระหนัก

กาหนดเวลา ค่าเป้าหมายระดับกรม
(ปีงบประมาณ) ๒๕๕๙
๒๕๖๐
๒๕๕๙ –
๒
๒
(ครั้ง)
(ครั้ง)
๒๕๖๐

ผู้รับผิดชอบ
กองการเจ้าหน้าที่
และ
ทุกหน่วยงาน

๔

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพื่อพัฒนาระบบ กลไก และมาตรการที่สนับสนุนให้เกิดการป้องกันการทุจริต
วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรและระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เอื้ออานวย
ให้เกิดระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเกิด
ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
มาตรการ
3.๑ พัฒนาระบบ
การตรวจสอบ
และควบคุมการ
ปฏิบัติงานภายใน
องค์กรให้เป็น
ระบบและโปร่งใส

ตัวชี้วัดผลการ
กาหนดเวลา ค่าเป้าหมายระดับกรม
โครงการ/กิจกรรม
ปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ
(ปีงบประมาณ) ๒๕๕๙
๒๕๖๐
ตามแผนฯ
(๑) ร้อยละ
๒๕๕๙ –
๑๐๐
๑๐๐
3.1.๑ ดาเนินการ
(%)
(%)
ความสาเร็จใน
๒๕๖๐
สานักงาน
ตรวจสอบภายใน
การดาเนินการ
ตรวจสอบภายใน
องค์กรอย่างเป็น
ตามแผนการ
ระบบและครอบคลุม
ตรวจสอบ
ภารกิจของ
กรมทางหลวง
(๒) จานวนระบบ
๒๕๕๙ –
๓
๓
(ระบบ)
(ระบบ)
ที่ตรวจสอบ
๒๕๖๐
นอกจากระบบ
การเงินและ
บัญชี
(๑) ร้อยละ
๒๕๕๙ –
๑๐๐
๑๐๐
กองการเจ้าหน้าที่
3.1.๒ ดาเนินการ
(%)
(%)
ความสาเร็จ
๒๕๖๐
และ
ประเมินผลระบบ
ในการจัดทา
ทุกหน่วยงาน
การควบคุมภายใน
รายงานติดตาม
ความก้าวหน้า
(ระหว่างปี)
(๒) ร้อยละ
๒๕๕๙ –
๑๐๐
๑๐๐
(%)
(%)
ความสาเร็จ
๒๕๖๐
ในการจัดทา
รายงานการ
ประเมินผล
(สิ้นปี)
 ร้อยละ
๒๕๕๙ –
๑๐๐
๑๐๐
กองการเจ้าหน้าที่,
3.1.๓ ดาเนินการ
(%)
(%)
ความสาเร็จ
๒๕๖๐
สานักงาน
ประเมินความ
ในการประเมิน
ประชาสัมพันธ์
โปร่งใสในการ
และ
ปฏิบัติงาน
หน่วยงานอื่น
ที่ได้รับมอบหมาย
๒๕๕๙ –
๑๐๐
๑๐๐
สานักงาน
3.1.๔ จัดให้มีระบบ/กลไก (๑) ร้อยละ
(%)
(%)
ความสาเร็จ
๒๕๖๐
เลขานุการกรม,
การจัดการกับ
ในการจัดการ
สานักงาน
เบาะแสทุจริตและ
เบาะแสทุจริตฯ
ประชาสัมพันธ์
ประพฤติมิชอบ
อย่างเป็นระบบ
และกลุม่ งาน
และเรื่องร้องเรียน
คุ้มครอง
ร้องทุกข์ให้มี
จริ
ย
ธรรม ทล.
ประสิทธิภาพ
อยู่เสมอ

๕

มาตรการ

๓.๒ ส่งเสริมให้มกี ลไก
การตรวจสอบจาก
ภายนอก เพื่อให้
เกิดความโปร่งใส
ในการปฏิบัตงิ าน
มากขึ้น

โครงการ/กิจกรรม

๓.2.๑ สร้างโอกาสให้
ประชาชนและ
บุคคลภายนอก
มีส่วนร่วมใน
กระบวนการ
ดาเนินงานตาม
ภารกิจของ
กรมทางหลวง

๓.2.๒ จัดให้มีช่องทางใน
การรับแจ้งเบาะแส
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบ รวมทั้งการ
เรื่องร้องเรียน
ร้องทุกข์ให้สามารถ
เข้าถึงได้สะดวก
และหลากหลาย

๓.2.๓ ประชาสัมพันธ์

ตัวชี้วัดผลการ
กาหนดเวลา ค่าเป้าหมายระดับกรม
ปฏิบัติ
(ปีงบประมาณ) ๒๕๕๙
๒๕๖๐
ตามแผนฯ
(๒) จานวนครั้ง
๒๕๕๙ –
๑
๑
(ครั้ง)
(ครั้ง)
ในการสร้าง
๒๕๖๐
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบ/
กลไกฯ
 จานวนช่องทาง
๒๕๕๙ –
๒
๒
(ช่องทาง) (ช่องทาง)
ในการให้
๒๕๖๐
ประชาชน
มีส่วนร่วม

สานักแผนงาน
 สานักสารวจ
และออกแบบ
 สานักก่อสร้างทาง
ที่ ๑ – ๒
 สานักงานทางหลวง
 แขวงทางหลวง/
สานักงานบารุง
ทางหลวง
 สานักงาน
สิ่งแวดล้อมและ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน
๓
สานักงาน
(ช่องทาง)
เลขานุการกรม,
สานักงาน
ประชาสัมพันธ์,
กองการเจ้าหน้าที่
และ
ทุกหน่วยงาน

(๑) จานวนช่องทาง
ในการรับแจ้ง
เบาะแสทุจริตฯ

๒๕๕๙ –
๒๕๖๐

(ช่องทาง)

(๒) จานวนครั้ง
ในการ
ประชาสัมพันธ์
ช่องทาง
(๑) จานวน
ช่องทาง
ในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

๒๕๕๙ –
๒๕๖๐

(ครั้ง)

๒๕๕๙ –
๒๕๖๐

(ช่องทาง)

(ช่องทาง)

๓

๓

และให้บริการด้าน
ข้อมูลข่าวสารตาม
พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ.
๒๕๔๐ ผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น
 ศูนย์ข้อมูล
(๒) จานวนครั้ง
ข่าวสาร/
ในการเผยแพร่
ศูนย์บริการ
ประชาสัมพันธ์
ประชาชน
 สายด่วน (Call
Center)

๒๕๕๙ –
๒๕๖๐

๓

๓

๓

(ครั้ง)

ผู้รับผิดชอบ



๓

(ครั้ง)

๓

สานักงาน
ประชาสัมพันธ์
และ
ทุกหน่วยงาน

(ครั้ง)

๖

มาตรการ

ตัวชี้วัดผลการ
ปฏิบัติ
ตามแผนฯ

โครงการ/กิจกรรม

บอร์ด
ประชาสัมพันธ์
 เว็บไซต์
 สื่อวิทยุโทรทัศน์
 สื่อสิ่งพิมพ์
เช่น รายงาน
ประจาปี
เป็นต้น ฯลฯ
3.๓ เสริมสร้าง
๓.3.๑ ดาเนินการตาม
ประสิทธิภาพใน
กระบวนการที่
การบังคับใช้
กฎหมาย/ระเบียบ
กฎหมายกฎระเบียบ
กาหนดกับผู้ที่ถูก
ข้อบังคับ มาตรการ
กล่าวหาว่ากระทา
หรือแนวทางปฏิบัติ
ผิดฐานทุจริตและ
ต่างๆ ที่ใช้ในการ
ประพฤติมิชอบฯ
ป้องกัน และ
ปราบปรามการ
กระทาที่ทุจริตและ ๓.3.๒ จัดทารายงานและ
ประพฤติมชิ อบ
สถิติการกระทาผิด
หรือการฝ่าฝืน
ฐานทุจริตและ
ไม่ปฏิบัติตาม
ประพฤติมิชอบฯ
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน
๓.3.๓ ทบทวนกฎหมาย
กฎระเบียบ
ข้อบังคับ มาตรการ
หรือแนวทางปฏิบัติ
ต่างๆ ของส่วน
ราชการที่เกี่ยวกับ
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
กระทาที่ทุจริตและ
ประพฤติมิชอบฯ

กาหนดเวลา ค่าเป้าหมายระดับกรม
(ปีงบประมาณ) ๒๕๕๙
๒๕๖๐

ผู้รับผิดชอบ



3.๔ ปรับปรุงระบบ
การบริหารจัดการ
ภายในองค์กรเพื่อ
เพิ่มความโปร่งใส
และประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน

๓.4.๑ นาเทคนิค/วิธีการ
บริหารจัดการแนว
ใหม่/ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ใน
การบริหารจัดการ
องค์กรและการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล









ร้อยละ
ความสาเร็จ
ในการจัดการ
กรณีการกระทา
ผิดฐานทุจริตฯ
ตามกระบวนการ
ที่กฎหมาย/
ระเบียบกาหนด

๒๕๕๙ –
๒๕๖๐

๑๐๐

๑๐๐

กองการเจ้าหน้าที่

จานวนครั้ง
ในการจัดทา
รายงานและสถิติ
เสนอผู้บริหาร

๒๕๕๙ –
๒๕๖๐

๓

(ครั้ง)

๓

(ครั้ง)

กองการเจ้าหน้าที่
และ
ทุกหน่วยงาน

จานวนครั้งใน
การทบทวน
กฎหมายฯ

๒๕๕๙ –
๒๕๖๐

๑

๑

สานักกฎหมาย
และ
กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม ทล.

จานวนเทคนิค/
วิธีการ/ ระบบ
ที่นามาใช้

๒๕๕๙ –
๒๕๖๐

๕

สานักงาน
พัฒนาระบบ
บริหาร,
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ,
กองการเจ้าหน้าที่
กองฝึกอบรม
และ
ทุกหน่วยงาน

(%)

(ครั้ง)

๕

(เทคนิค/
วิธีการ/
ระบบ)

(%)

(ครั้ง)

(เทคนิค/
วิธีการ/
ระบบ)

๗

มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

๓.4.๒ จัดทา/เผยแพร่
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน/คู่มือ
หรือแนวทางปฏิบัติ
ในการดาเนินงาน

๓.4.๓ นาหลักคุณธรรม
จริยธรรมมาใช้
ประกอบการ
พิจารณาดาเนิน
โครงการ/กิจกรรม
ในการบริหารจัดการ
องค์กรและการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล

ตัวชี้วัดผลการ
กาหนดเวลา ค่าเป้าหมายระดับกรม
ปฏิบัติ
(ปีงบประมาณ) ๒๕๕๙
๒๕๖๐
ตามแผนฯ
(๑) จานวน
๒๕๕๙ –
๓
๓
(งาน/คู่มือ/ (งาน/คู่มือ/
มาตรฐานการ
๒๕๖๐
แนวทาง
แนวทาง
ปฏิบัติงาน/
ปฏิบัต)ิ
ปฏิบัติ)
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน/คู่มือ
หรือแนวทาง
ปฏิบัติ ที่ได้
จัดทา/เผยแพร่
(๒) จานวนช่องทาง ๒๕๕๙ –
๑
๑
(ช่องทาง) (ช่องทาง)
ในการเผยแพร่
๒๕๖๐


จานวนกิจกรรม
ที่นาหลักคุณธรรม
จริยธรรมมาใช้
ประกอบการ
พิจารณา

๒๕๕๙ –
๒๕๖๐

๒

(กิจกรรม)

๒

(กิจกรรม)

ผู้รับผิดชอบ
ทุกหน่วยงาน

กองการเจ้าหน้าที่,
กองฝึกอบรม
และ
ทุกหน่วยงาน

๘

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร
วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการปฏิบตั ิงานและด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
มาตรการ

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัดผลการ
กาหนดเวลา ค่าเป้าหมายระดับกรม
ปฏิบัติ
(ปีงบประมาณ) ๒๕๕๙
๒๕๖๐
ตามแผนฯ
 จานวนครั้ง
๒๕๕๙
3
3
(ครั้ง)
(ครั้ง)
ในการปรับปรุง – ๒๕๖๐
ข้อมูล

๔.๑ พัฒนาองค์ความรู้ 4.1.๑ ดาเนินการปรับปรุง
เพื่อป้องกันและ
ข้อมูลใน
ปราบปราม
- เว็บเพจป้องกัน
การทุจริต
และปราบปราม
และการบังคับใช้
การทุจริต
ประมวลจริยธรรม
- เว็บเพจประมวล
จริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน
(๑) จานวน
4.1.๒ จัดทา/เผยแพร่
มาตรการ/
มาตรการ/แนวทาง
แนวทาง
ปฏิบัติ/เอกสารทาง
ปฏิบัติ/
วิชาการ/ข้อมูล
เอกสารทาง
ข่าวสารที่เป็น
วิชาการ/
ประโยชน์ต่อ
ข้อมูลข่าวสาร
การป้องกันและ
ที่ได้จัดทา/
ปราบปรามการ
เผยแพร่
ทุจริตในภาครัฐฯ
(๒) จานวน
ช่องทาง
ในการเผยแพร่
๔.๒ พัฒนาสมรรถนะ 4.2.๑ จัดอบรม/สัมมนา/  จานวน
และขีดความ
หลักสูตร/
กิจกรรม/สอดแทรก
สามารถของ
กิจกรรม
หลักสูตร ในด้าน
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
การป้องกันและ
ด้านการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต
และปราบปราม
ในภาครัฐฯ
การทุจริตภาครัฐ 4.2.๒ ส่งบุคลากรเข้ารับ
 ร้อยละของ
และการบังคับใช้
การเข้าร่วม
การอบรม/สัมมนา/
ประมวลจริยธรรม
อบรม/
กิจกรรม ในด้าน
ข้าราชการพลเรือน
สัมมนา/
การป้องกันและ
กิจกรรม
ปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐฯ

๒๕๕๙ –
๒๕๖๐

๒๕๕๙ –
๒๕๖๐
๒๕๕๙ –
๒๕๖๐

๒๕๕๙ –
๒๕๖๐

๒

๒

(มาตรการ/ (มาตรการ/
แนวทาง
แนวทาง
ปฏิบัติ/
ปฏิบัติ/
เอกสาร
เอกสาร
ทาง
ทาง
วิชาการ)
วิชาการ)

ผู้รับผิดชอบ
กองการเจ้าหน้าที่

กองการเจ้าหน้าที่
และ
ทุกหน่วยงาน

๑

๑

(ช่องทาง)

(ช่องทาง)

๑

๑

(กิจกรรม)

(กิจกรรม)

กองฝึกอบรม
และ
กองการเจ้าหน้าที่

๙๐

๙๐

ทุกหน่วยงาน

(%)

(%)

๙

