
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐของกรมทางหลวง  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕60 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาผลประโยชน์สาธารณะ                             
วัตถุประสงค์   เพ่ือให้บุคลากรของกรมทางหลวงทุกระดับตระหนักถึงความส าคัญและปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม หลักธรรมาภิบาล การด ารงชีวิตตามรอยพระยุคลบาท  
 พระบรมราโชวาท และตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ตลอดจนการปฏิบัติงานภายใต้วินัยข้าราชการพลเรือนและประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและ   
           จรรยาข้าราชการกรมทางหลวง 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัต ิ

ตามแผนฯ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

ระดับกรม ระดับหน่วยงาน 

๑.๑ ส่งเสริมให้บุคลากรของกรมทางหลวง    
ทุกระดับประพฤตปิฏิบัตตินตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาล 
รวมทั้งให้ปฏิบัตตินตามรอยพระยุคลบาท  
พระบรมราโชวาท และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

๑.๑.๑ จัดอบรม/สัมมนา/กจิกรรม/สอดแทรก
หลักสูตรเก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมฯ 

 จ านวนหลักสูตร/
กิจกรรม 

๕๐ 
(หลักสูตร/
กิจกรรม) 

๒ 
(หลักสูตร/
กิจกรรม) 

กองฝึกอบรม,  
กองการเจ้าหน้าที่ 
และทุกหน่วยงาน 

ต.ค. ๒๕๕9 
– 

ก.ย. ๒๕60 

๑.๑.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างตอ่เนื่องให้
เกิดกระแสค่านิยมในการปฏบิัตตินตาม 
หลักคุณธรรมจริยธรรมฯ 

 จ านวนครั้งในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์      

๓ 
(ครั้ง) 

๓ 
(ครั้ง) 

กองการเจ้าหน้าที่, 
ส านักงาน

ประชาสัมพนัธ ์
และ 

ทุกหน่วยงาน 

ต.ค. ๒๕๕9 
– 

ก.ย. ๒๕60 

๑.๑.๓ ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/
กิจกรรมกระตุ้นให้ปฏิบัติตนตามหลัก
คุณธรรมฯ 

 จ านวนบุคลากรที่    
ส่งเข้าร่วมอบรม/
สัมมนา/กิจกรรม     

๕๐ 
(คน) 

๑ 
(คน) 

ทุกหน่วยงาน 
 

ต.ค. ๒๕๕9 
– 

ก.ย. ๒๕60 
๑.๒ ส่งเสริมให้บุคลากรของกรมทางหลวง

ปฏิบัติงานภายใตก้รอบวินัยข้าราชการ 
พลเรือน, ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน และจรรยาข้าราชการ                     
กรมทางหลวง 

๑.๒.๑ จัดอบรม/สัมมนา/กจิกรรม/สอดแทรก
หลักสูตรเก่ียวกับการปฏบิัติงานภายใต้                
กรอบวินัยข้าราชการพลเรือนฯ  

 จ านวนหลักสูตร/
กิจกรรม 

๒ 
(หลักสูตร/
กิจกรรม) 

๒ 
(หลักสูตร/
กิจกรรม) 

กองการเจ้าหน้าที่
และ 

กองฝึกอบรม 

ต.ค. ๒๕๕9 
– 

ก.ย. ๒๕60 

๑.๒.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างตอ่เนื่องให้
เกิดจิตส านึกในการปฏิบัติงานภายใต้กรอบ
วินัยข้าราชการพลเรือนฯ 

 จ านวนครั้งในการ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์      

๓ 
(ครั้ง) 

๓ 
(ครั้ง) 

กองการเจ้าหน้าที่
ส านักงาน

ประชาสมัพันธ์  
และทุกหน่วยงาน 

ต.ค. ๒๕๕9 
– 

ก.ย. ๒๕60 

 ๑.๒.๓ ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม/สัมมนา/
กิจกรรมกระตุ้นให้เกิดจิตส านึกในการ
ปฏิบัติงานภายใต้กรอบวินัยข้าราชการ    
พลเรือนฯ 

 จ านวนบุคลากรที่ส่ง
เข้าร่วมอบรมสัมมนา/
กิจกรรม    

๒๐ 
(คน) 

๑ 
(คน) 

ทุกหน่วยงาน ต.ค. ๒๕๕9 
– 

ก.ย. ๒๕60 

- ร่าง - เอกสารแนบ ๑ - ร่าง - 



 ๒ 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัต ิ

ตามแผนฯ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

ระดับกรม ระดับหน่วยงาน 

๑.๓ ยกย่องเชิดชูเจ้าหน้าที่ของรัฐผูท้ี่ประพฤติ
ดีหรือผู้ที่มีความประพฤติซื่อสตัย์สุจริต 

๑.๓.๑ ด าเนินการคัดเลือกและให้รางวัลแก่บุคคล 
ที่ประพฤติดีหรือบุคคลที่มีความประพฤติ
ซื่อสัตย์สุจริต 

 ร้อยละความส าเร็จใน
การด าเนินการคัดเลือก
และให้รางวัล 

๑๐๐ 
(%) 

๑๐๐ 
(%) 

ทุกหน่วยงาน ต.ค. ๒๕๕9 
– 

ก.ย. ๒๕60 

 ๑.๓.๒ ประกาศเกียรติคุณบุคลากรทีไ่ด้รับรางวัล
ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เวบ็ไซต ์สิ่งพิมพ์
ต่างๆ  เปน็ต้น 

 จ านวนช่องทางในการ
ประกาศเกียรติคุณ  

๒ 
(ช่องทาง) 

๒ 
(ช่องทาง) 

ทุกหน่วยงาน ต.ค. ๒๕๕9 
– 

ก.ย. ๒๕60 
๑.๔ สนับสนุนให้ผู้บรหิารมีบทบาทส าคัญใน

การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การป้องกัน
และปราบปรามการทุจรติและประพฤติ    
มิชอบ ตลอดจนการสร้างความโปร่งใส   
ในการปฏิบัติงาน  

๑.๔.๑ ผู้บริหารมีส่วนร่วมท าหน้าที่ประธาน หรือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ ในโครงการ/
กิจกรรม/แผนงาน ที่เก่ียวกับการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมฯ   

 จ านวนค าสั่ง/บันทึก
ข้อความ/เอกสารที่
แสดงถึงการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหาร  

๒ 
(ค าสั่ง/บันทึก/

ข้อความ/เอกสาร) 

๒ 
(ค าสั่ง/บันทึก/

ข้อความ/เอกสาร) 

ทุกหน่วยงาน 
 

ต.ค. ๒๕๕9 
– 

ก.ย. ๒๕60 

๑.๔.๒ ผู้บริหารผลักดันให้เกิดสภาพแวดล้อมใน
การปฏิบัติงานที่เอ้ือต่อการสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมฯ 

 จ านวนแนวทาง/
วิธีการ (เช่น ประกาศ 
นโยบาย ฯลฯ)  

๒ 
(แนวทาง/วิธีการ) 

๒ 
(แนวทาง/วิธีการ) 

ทุกหน่วยงาน ต.ค. ๒๕๕9 
– 

ก.ย. ๒๕60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการท างานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่าย 
วัตถุประสงค์ เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายทุกภาคส่วนของสังคมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัต ิ

ตามแผนฯ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา 

ระดับกรม ระดับหน่วยงาน 

๒.๑ ส่งเสริมการประสานความร่วมมือของ  
ทุกภาคส่วนของสังคมในการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และการป้องกัน    
และปราบปรามการทุจรติ และประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ 
 

๒.๑.๑ เข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ประชุม/กิจกรรม 
กับหน่วยงานภายนอก ในเรื่องการจัดท า
ยุทธศาสตร์/มาตรการ/แนวทางปฏิบัติ  
หรือในการประสานความร่วมมือเก่ียวกับ
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการ
ป้องกันและปราบปรามการทจุริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

 ร้อยละของจ านวนครั้ง
ในการเข้าร่วมอบรม/
สัมมนา/ประชุม/
กิจกรรมต่อจ านวน    
คร้ังที่หน่วยงาน 
ภายนอกเชิญ 

๙๐ 
(%) 

๙๐ 
(%) 

กองการเจ้าหน้าที ่
และ 

ทุกหน่วยงาน 
(กรณีหน่วยงาน
ได้รับมอบหมาย) 

ต.ค. ๒๕๕9 
– 

ก.ย. ๒๕60 

๒.๑.๒ ส่งรายงานผลการด าเนินการ ข้อมูลและ
เอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องในการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
ในภาครัฐของกรมทางหลวงให้กับหน่วยงาน
ภายนอก 

 ร้อยละของจ านวนครั้ง
ในการส่งรายงานผลฯ 
ต่อจ านวนคร้ังที่
หน่วยงานภายนอก   
ร้องขอ 

๙๐ 
(%) 

๙๐ 
(%) 

กองการเจ้าหน้าที ่
และ 

ทุกหน่วยงาน 
(กรณีหน่วยงาน
ได้รับมอบหมาย) 

ต.ค. ๒๕๕9 
– 

ก.ย. ๒๕60 

๒.๒ เเสริมสร้างความเข้มแข็งในการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนหรือบุคคลภายนอกในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

 

๒.๒.๑ สร้างความรู้ความเข้าใจกับประชาชน      
เก่ียวกับพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ      
ที่เข้าข่ายการทุจริต เช่น การปฏิบัติหรือ  
ละเว้นหนา้ที่โดยมชิอบ และการปฏิบัติ      
ที่ขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์สว่นตนกับ
ผลประโยชน์ของทางราชการ เป็นตน้   

 จ านวนครั้ง 
ในการสร้างความรู้         
ความเข้าใจ 

๒ 
(ครั้ง) 

๒ 
(ครั้ง) 

กองการเจ้าหน้าที่  
และ 

ทุกหน่วยงาน 

ต.ค. ๒๕๕9 
– 

ก.ย. ๒๕60 

 ๒.๒.๒ ส่งเสริมให้บุคลากรในสงักัดตระหนักถึง
ประโยชน์ของการให้ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาและตรวจสอบการปฏิบัติงาน  

 จ านวนครั้งในการ
สร้างความตระหนัก 

๒ 
(ครั้ง) 

๒ 
(ครั้ง) 

กองการเจ้าหน้าที่  
และ 

ทุกหน่วยงาน 

ต.ค. ๒๕๕9 
– 

ก.ย. ๒๕60 
 
 
 



 ๔ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพื่อพัฒนาระบบ กลไก และมาตรการที่สนับสนุนให้เกิดการป้องกันการทุจริต                                                                                                
วัตถุประสงค์ เพ่ือเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรและระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เอ้ืออ านวยให้เกิดระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 ภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัต ิ

ตามแผนฯ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ระดับกรม ระดับหน่วยงาน 

๓.๑ พัฒนาระบบการตรวจสอบและควบคุม
การปฏิบัติงานภายในองค์กรให้เป็นระบบ
และโปร่งใส 

๓.1.๑ ด าเนินการตรวจสอบภายในองค์กร                 
อย่างเป็นระบบและครอบคลุมภารกิจ     
ของกรมทางหลวง  

(๑) ร้อยละความส าเร็จ   
ในการด าเนินการตาม
แผนการตรวจสอบ 

๑๐๐ 
(%) 

๑๐๐ 
(%) 

ส านักงาน
ตรวจสอบภายใน 

ต.ค. ๒๕๕9 
– 

ก.ย. ๒๕60 

  (๒) จ านวนระบบที่
ตรวจสอบนอกจาก
ระบบการเงินและ
บัญชี   

๓ 
(ระบบ) 

๓ 
(ระบบ) 

 ต.ค. ๒๕๕9 
– 

ก.ย. ๒๕60 

 ๓.1.๒ ด าเนินการประเมินผลระบบการควบคุม
ภายใน 

(๑) ร้อยละความส าเร็จ           
ในการจัดท ารายงาน
ติดตามความกา้วหน้า 
(ระหว่างป)ี 

๑๐๐ 
(%) 

๑๐๐ 
(%) 

กองการเจ้าหน้าที ่
และ 

ทุกหน่วยงาน 

มี.ค. - เม.ย. 
๒๕60 

  (๒) ร้อยละความส าเร็จ                 
ในการจัดท ารายงาน 
การประเมินผล (สิน้ปี) 

๑๐๐ 
(%) 

๑๐๐ 
(%) 

 ต.ค. – ธ.ค. 
๒๕60 

 ๓.1.๓ ด าเนินการประเมินความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 

 ร้อยละความส าเร็จใน
การประเมิน 

๑๐๐ 
(%) 

๑๐๐ 
(%) 

กองการเจ้าหน้าที่,
ส านักงาน

ประชาสมัพันธ์ 
และ 

หน่วยงานอ่ืน      
ที่ได้รับมอบหมาย 

 
 
 

ต.ค. ๒๕๕9 
– 

ก.ย. ๒๕60 



 ๕ 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัต ิ

ตามแผนฯ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ระดับกรม ระดับหน่วยงาน 

 ๓.1.๔ จัดให้มีระบบ/กลไกการจัดการกับเบาะแส
ทุจริตและประพฤติมิชอบและเร่ือง
ร้องเรียนร้องทุกข์ให้มีประสิทธภิาพอยู่เสมอ 

(๑) ร้อยละความส าเร็จ  
ในการจัดการเบาะแส
ทุจริตฯ อย่างเป็นระบบ 

๑๐๐ 
(%) 

๑๐๐ 
(%) 

ส านักงาน 
เลขานุการกรม,

ส านักงาน
ประชาสัมพนัธ์และ 
กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม ทล. 

ต.ค. ๒๕๕9 
– 

ก.ย. ๒๕60 

  (๒) จ านวนคร้ังในการ 
สร้างความเข้าใจ
เก่ียวกับระบบ/กลไกฯ 

๑ 
(ครั้ง) 

๑ 
(ครั้ง) 

 

3.๒ ส่งเสริมให้มีกลไกการตรวจสอบจาก
ภายนอก ให้เกิดความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงานมากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

๓.2.๑ สร้างโอกาสใหป้ระชาชนและบคุคล 
ภายนอกมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ด าเนินงานตามภารกิจของกรมทางหลวง  

 จ านวนช่องทางในการ      
ให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

๒ 
(ช่องทาง) 

๒ 
(ช่องทาง) 

 ส านักแผนงาน 
 ส านักส ารวจ      
และออกแบบ 

 ส านักก่อสร้างทาง     
 ที่ ๑ – ๒ 

 ส านักงานทางหลวง 
 แขวงทางหลวง/
ส านักงานบ ารุง   
ทางหลวง 

 ส านักงาน
สิ่งแวดล้อมและ  
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

 
 
 
 
 

ต.ค. ๒๕๕9 
– 

ก.ย. ๒๕60 



 ๖ 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัต ิ

ตามแผนฯ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ระดับกรม ระดับหน่วยงาน 

 ๓.2.๒ จัดให้มีช่องทางในการรับแจ้งเบาะแส
ทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งการรับ
เร่ืองร้องเรียนร้องทุกข์ให้สามารถเข้าถึงได้   
สะดวกและหลากหลาย  

(๑) จ านวนช่องทางในการ
รับแจ้งเบาะแสทุจริตฯ 

 

๓ 
(ช่องทาง) 

๓ 
(ช่องทาง) 

ส านักงาน
เลขานุการกรม, 

ส านักงาน
ประชาสัมพนัธ์, 

กองการเจ้าหน้าที
และ 

ทุกหน่วยงาน 

ต.ค. ๒๕๕9 
– 

ก.ย. ๒๕60 

  (๒) จ านวนครั้งในการ
ประชาสัมพนัธ์
ช่องทาง 

๓ 
(ครั้ง) 

๓ 
(ครั้ง) 

ต.ค. ๒๕๕9 
– 

ก.ย. ๒๕60 

 ๓.2.๓ ประชาสัมพันธ์และให้บริการดา้นข้อมูล
ข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ผ่านช่องทาง
ต่างๆ  เชน่ 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/ศนูย์บริการ

ประชาชน 
 สายด่วน (Call Center) 
 บอร์ดประชาสัมพนัธ ์
 เว็บไซต์  
 สื่อวิทยุโทรทัศน ์
 สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น รายงานประจ าปี  

เป็นต้น ฯลฯ 

(๑) จ านวนช่องทางใน
การเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ฯ   

๓ 
(ช่องทาง) 

๓ 
(ช่องทาง) 

ส านักงาน
ประชาสัมพนัธ ์

และ 
ทุกหน่วยงาน 

ต.ค. ๒๕๕9 
– 

ก.ย. ๒๕60 

 (๒) จ านวนครั้งใน       
การเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ ์

 
 

๓ 
(ครั้ง) 

๓ 
(ครั้ง) 

  



 ๗ 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัต ิ

ตามแผนฯ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ระดับกรม ระดับหน่วยงาน 

๓.๓ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการบังคับใช้
กฎหมายกฎระเบียบ ข้อบังคับ มาตรการ
หรือแนวทางปฏิบัติต่างๆ ทีใ่ชใ้นการ
ป้องกันและปราบปรามการกระท าที่ทุจรติ
และประพฤติมิชอบหรือการฝ่าฝืนไม่
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือน 

๓.3.๑ ด าเนินการตามกระบวนการทีก่ฎหมาย/
ระเบียบก าหนดกบัผู้ที่ถูกกล่าวหาว่า    
กระท าผิดฐานทจุริตและประพฤติมิชอบฯ  

 ร้อยละความส าเร็จ      
ในการจัดการกรณีการ
กระท าผิดฐานทจุริตฯ 
ตามกระบวนการที่
กฎหมาย/ระเบียบ
ก าหนด  

๑๐๐ 
(%) 

๑๐๐ 
(%) 

กองการเจ้าหน้าที ่ ต.ค. ๒๕๕9 
– 

ก.ย. ๒๕60 

๓.3.๒ จัดท ารายงานและสถิติการกระท าผิดฐาน
ทุจริตและประพฤติมิชอบฯ 

 จ านวนครั้งในการ
จัดท ารายงานและสถิติ
เสนอผู้บริหาร  

๓ 
(ครั้ง) 

๓ 
(ครั้ง) 

กองการเจ้าหน้าที ่
และ 

ทุกหน่วยงาน 

ต.ค. ๒๕๕9 
– 

ก.ย. ๒๕60 

 ๓.3.๓ ทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
มาตรการหรือแนวทางปฏิบัติตา่งๆ ของ   
ส่วนราชการที่เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการกระท าที่ทุจริตและ 
ประพฤติมิชอบฯ   

 จ านวนครั้งในการ
ทบทวนกฎหมายฯ  

๑ 
(ครั้ง) 

๑ 
(ครั้ง) 

ส านักกฎหมาย 
และ 

กลุ่มงานคุ้มครอง
จริยธรรม ทล. 

ต.ค. ๒๕๕9 
– 

ก.ย. ๒๕60 

๓.๔ ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภายใน
องค์กรเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 

๓.4.๑ น าเทคนิค/วิธีการบริหารจัดการแนวใหม่ 
และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน  
การบริหารจัดการองค์กรและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 จ านวนเทคนิค/วิธีการ/ 
ระบบ ทีน่ ามาใช ้

๕ 
(เทคนิค/

วิธีการ/ระบบ) 

๕ 
(เทคนิค/

วิธีการ/ระบบ) 

ส านักงานพฒันา
ระบบบริหาร, 
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ, 

 กองการเจ้าหน้าที่, 
กองฝึกอบรม 

และ 
ทุกหน่วยงาน 

 
 

ต.ค. ๒๕๕9 
– 

ก.ย. ๒๕60 



 ๘ 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัต ิ

ตามแผนฯ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ระดับกรม ระดับหน่วยงาน 

๓.4.๒ จัดท า/เผยแพร่ มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน/คู่มือหรือแนวทาง
ปฏิบัติในการด าเนินงาน  

(๑) จ านวนมาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน/ ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน/คู่มือ 
หรือแนวทางปฏิบัติ     
ที่ได้จัดท า/เผยแพร ่

๓ 
(งาน/คู่มือ/

แนวทางปฏิบัติ) 

๓ 
(งาน/คู่มือ/

แนวทางปฏิบัติ) 

ทุกหน่วยงาน ต.ค. ๒๕๕9 
– 

ก.ย. ๒๕60 

 (๒) จ านวนช่องทาง       
ในการเผยแพร ่

๑ 
(ช่องทาง) 

1 
(ช่องทาง) 

  

๓.4.๓ น าหลักคุณธรรมจริยธรรมมาใช้ประกอบ 
การพิจารณาด าเนินโครงการ/กจิกรรมใน 
การบริหารจัดการองค์กรและการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล 

 จ านวนกิจกรรมที่น า
หลักคุณธรรมจริยธรรม
มาใช้ประกอบการ
พิจารณา 

๒ 
(กิจกรรม) 

๒ 
(กิจกรรม) 

กองการเจ้าหน้าที่, 
กองฝึกอบรม 

และ 
ทุกหน่วยงาน 

ต.ค. ๒๕๕9 
– 

ก.ย. ๒๕60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ๙ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร 
วัตถุประสงค์ เพ่ือส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการปฏิบัติงานและด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและการบงัคับใชป้ระมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

มาตรการ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัต ิ

ตามแผนฯ 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
ระดับกรม ระดับหน่วยงาน 

๔.๑ พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และการบังคับใช้
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

4.1.๑ ด าเนินการปรับปรุงข้อมูลใน 
- เว็บเพจป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
- เว็บเพจประมวลจริยธรรมข้าราชการ     
  พลเรือน 

 จ านวนครั้งในการ
ปรับปรุงข้อมูล 

3 
(ครั้ง) 

3 
(ครั้ง) 

กองการเจ้าหน้าที ่ ต.ค. ๒๕๕9 
– 

ก.ย. ๒๕60 

 4.1.๒ จัดท า/เผยแพร่ มาตรการ/แนวทางปฏบิัติ/
เอกสารทางวิชาการ/ข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อการป้องกันและปราบปราม  
การทุจริตในภาครัฐฯ 

(๑) จ านวนมาตรการ/
แนวทางปฏิบัติ/
เอกสารทางวิชาการ/
ข้อมูลข่าวสาร ที่ได้
จัดท า/เผยแพร ่

๓ 
(งาน/คู่มือ/

แนวทางปฏิบัติ) 

๓ 
(งาน/คู่มือ/

แนวทางปฏิบัติ) 

ทุกหน่วยงาน ต.ค. ๒๕๕9 
– 

ก.ย. ๒๕60 

  (๒) จ านวนช่องทาง      
ในการเผยแพร่ 

๑ 
(ช่องทาง) 

๑ 
(ช่องทาง) 

  

4.2 พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถ 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด้านการป้องกัน    
และปราบปรามการทุจรติภาครัฐและ     
การบังคับใช้ประมวลจริยธรรม     
ข้าราชการพลเรือน 

4.2.1 จัดอบรม/สัมมนา/กิจกรรม/สอดแทรก  
         หลักสูตร ในด้านการปอ้งกันและ

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐฯ 

 จ านวนหลักสูตร/
กิจกรรม 

๑ 
(กิจกรรม) 

๑ 
(กิจกรรม) 

กองฝึกอบรม 
และ 

กองการเจ้าหน้าที ่

ต.ค. ๒๕๕9 
– 

ก.ย. ๒๕60 

4.2.2 ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม/สัมมนา/
กิจกรรม ในด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐฯ 

 ร้อยละของการเข้า
ร่วมอบรม/สัมมนา/
กิจกรรม  

๙๐ 
(%) 

๙๐ 
(%) 

ทุกหน่วยงาน ต.ค. ๒๕๕9 
– 

ก.ย. ๒๕60 

 


