
- แนวทาง - 
รายงานผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

ของ ............................................    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ( ๑ ตุลาคม 2562 – ๓๐ กันยายน 2563 ) 

 ครั้งที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒– ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓)   ครั้งที่ ๒ (๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓)   ครั้งที่ ๓ (๑ มิถุนายน ๒๕๖๓  – ๓๐ กันยายน  ๒๕๖๓) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
วัตถุประสงค์ เพ่ือมุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะที่ไม่ทนต่อการทุจริต โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงระดับ เพื่อสร้าง 
 วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต เป็นการด าเนินการกล่อมเกลาสังคมให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธาระะ และความ 
 เสียสละเพ่ือส่วนรวมและเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ 

กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ 

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      
หลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง  
(กลยุทธ์ 1 + 3) 
 

 

1.1 จัดอบรม/สัมมนา/กิจกรรม/
สอดแทรก  เน้ือหาเกี่ยวข้องกับการ
ตระหนักถึงความสัมพันธร์ะหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม เช่น 

 ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 การเรยีนรู้ตามรอยพระยุคลบาท 
 การมีจิตส านึกสาธารณะ 
 การมีจิตส านึกคณุธรรมจริยธรรม 
 การป้องกันและต่อต้านการทุจริต 
 การปฏิบัติงานภายใต้กรอบวินัย

ข้าราชการ พลเรือน, ประมวลจรยิธรรม
ข้าราชการพลเรือน และกฎระเบียบท่ี
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ 

 จ านวนหลักสตูร/
กิจกรรม 

2 
(หลักสูตร/
กิจกรรม) 

-   มีการจัดกิจกรรม/สอดแทรกหลักสูตร
เกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมฯ  

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

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

2. ..... 

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

- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
(ถ้ามี) 

เอกสารแนบ 2 



กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ 

ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมาย
ระดับ

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินการ ปัจจัยสนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ ผลผลิต ผลลัพธ ์
 1.2 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

จนเกิดวัฒนธรรม/คา่นิยมในการปฏิบัติงาน
โดยยดึมั่นในคุณธรรมจริยธรรม ซือ่สัตย์
สุจรติ มีจิตสาธารณะและการตระหนักถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม 

 จ านวนครั้ง 
ในการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ 
 

3  
(ครั้ง) 

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

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

- ให้ระบุขอ้เท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
(ถ้ามี) 

 1.3 ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม/
สัมมนา/กิจกรรม เก่ียวข้องกับการ
ตระหนักถึงความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม เช่น 

 ผลประโยชน์ทบัซ้อน 
 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 จิตส านึกสาธารณะ 
 จิตส านึกคุณธรรมจริยธรรม 
 การป้องกันและต่อตา้นการ

ทุจริต 
 การปฏิบัติงานภายใต้กรอบวินัย

ข้าราชการ พลเรือน, ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน และกฎระเบียบที่
เก่ียวข้องกับการปฏิบัติงาน ฯลฯ 

 จ านวนบุคลากรที่
ส่งเข้าร่วมอบรม/
สัมมนา/กิจกรรม 

2 
(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/
กิจกรรมบรรลุตามตัวช้ีวัดและ
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดแล้ว 

- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
(ถ้ามี) 



กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ 

ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมาย
ระดับ

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินการ ปัจจัยสนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ ผลผลิต ผลลัพธ ์
 1.4 ยกย่องเชิดชูเจ้าหนา้ที่ของรัฐผู้ที่

ประพฤติดีหรือผู้ที่มีความประพฤติ
ซื่อสัตย์สุจริต โดยด าเนินการคัดเลือก
และให้รางวัลแก่บุคคลทีป่ระพฤติดีหรือ
บุคคลที่มีความประพฤติซื่อสัตยส์ุจริต 
รวมทั้งประกาศเกียรติคุณผู้ทีไ่ดร้ับรางวัล
ผ่านช่องทางต่างๆ 

 ร้อยละความส าเร็จ   
ในการด าเนินการ
คัดเลือกและให้
รางวัล 

100 
(ร้อยละ) 

 - ความส าเรจ็ในการด าเนินการ 
   คิดเป็นร้อยละ…..  ดังนี ้

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

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

    2) ..... 

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

- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
(ถ้ามี) 

   จ านวนช่องทาง 
ในการประกาศ                      
เกียรติคณุ 

2 
(ช่องทาง) 

-   มีการประกาศเกยีรตคิุณบุคลากรที่ได้ 
รับรางวัลฯ ผ่านช่องทางต่างๆ  

     จ านวน......ช่องทาง  ดังนี้ 
1. บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ.............  

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

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

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

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

- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
(ถ้ามี) 

2. ส่งเสริมให้มีระบบ
และกระบวนการ       
กล่อมเกลาทาง
สังคมเพื่อต้านการ
ทุจริต 

2.1 ผู้บริหารมีส่วนร่วมท าหน้าที่
ประธาน หรือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ในโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน ที่
เก่ียวกับการส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรมฯ  

 จ านวนค าสั่ง/
บันทึกข้อความ/
เอกสารที่แสดงถึง
การมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร 

2 
(ค าสั่ง/บันทึก/

ข้อความ/เอกสาร) 

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

(ค าสั่ง......ที่......./......ณ วันท่ี....) 
2. ผู้บริหารพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ

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

- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
(ถ้ามี) 



กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ 

ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมาย
ระดับ

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินการ ปัจจัยสนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ ผลผลิต ผลลัพธ ์
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเกี่ยวกับ
การสร้างคุณธรรมฯ ดังนี ้
2.1) แผนงาน/โครงการ/กจิกรรม......       

เมื่อวันท่ี.............(ตามบันทึก......
ที.่....../......ลงวันท่ี.........   

 2.2 ผู้บริหารผลักดนัให้เกิด
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่เอ้ือ
ต่อการสร้างคุณธรรมและจริยธรรมฯ 

 จ านวนแนวทาง/
วิธีการ (เช่น 
ประกาศ นโยบาย 
ฯลฯ)  

2 
(แนวทาง/วิธีการ) 

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

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

2. ผู้บริหารมีการสื่อสารเพื่อสร้างสภาพ     
แวดล้อมในการปฏิบัติงานท่ีเอื้อตอ่การ
สร้างคณุธรรมฯ ในรูปแบบประกาศ/
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............. 

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

- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
(ถ้ามี) 



กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ 

ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมาย
ระดับ

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินการ ปัจจัยสนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ ผลผลิต ผลลัพธ ์
ณ....... เมื่อวันที่ .............. 

 

 ๒.๓ ผู้บริหารมีส่วนร่วม/พิจาระาให้
ความเห็นชอบ/ให้ความส าคัญ/ก ากับ
ติดตามการขับเคลื่อนการด าเนนิการ
เก่ียวกับการป้องกันการรับสนิบน   

 การรายงานผลการ
ก ากับติดตามการ 
ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตาม
นโยบายการให้หรือ
รับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด 

๒ 
(ครั้ง) 

- มีการรายงานการก ากับติดตามฯ เป็น 
รอบ 6 เดือนและ 12 เดือนของ
ปีงบประมาณ   
 

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

- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
(ถ้ามี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย 
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้มีกระบวนการ มาตรการ หรือกลไกในการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารและด าเนินงาน 

กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ 

ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมาย
ระดับ

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินการ 
ปัจจัยสนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ ผลผลิต ผลลัพธ ์

1. การวางมาตรการ
เสริมในการสกัดกั้น 
การทุจริตเชิงนโยบาย
บนพ้ืนฐานหลัก 
ธรรมาภิบาล 

1.1 สนับสนนุให้ภาคประชาชนและ
ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ติดตาม ตรวจสอบ และเฝา้ระวงัการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 

 จ านวนช่องทางให้      
ภาคประชาชนและ
ภาคเอกชนเข้ามา          
มีส่วนร่วมในการ    
ติดตาม ตรวจสอบ      
และเฝ้าระวัง 

2 
(ช่องทาง) 

- หน่วยงานมีการชี้แจงให้บุคลากรในสังกัด
รู้ถึงผลประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาและตรวจสอบ
การท างาน   จ านวน ... ครั้ง  ดังนี ้
๑. ให้โอวาทเกี่ยวกับการมสี่วนร่วม   

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

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

๓. ประกาศ..............เรื่องเกี่ยวกับ
การมี ส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาและตรวจสอบการ
ท างาน  ณ  วันท่ี................... 

๔. บันทึก........ที่...../.......เรื่องเกี่ยวกบั
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ตรวจสอบการท างานลงวันท่ี.......... 

 
 
 

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

- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
(ถ้ามี) 



กลยทุธ ์ โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ 

ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมาย
ระดับ

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินการ ปัจจัยสนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ ผลผลิต ผลลัพธ ์

 

1.2  เผยแพร่นโยบายของกรมทางหลวง 
รวมทั้งให้ บริการด้านข้อมูลข่าวสารตาม 
พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น 

 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร/
ศูนย์บริการประชาชน 

 สายด่วน (Call Center) 
 บอร์ดประชาสัมพนัธ ์
 เว็บไซต์  
 สื่อวิทยุโทรทัศน ์
 สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น รายงาน

ประจ าปี ฯลฯ 

 จ านวนช่องทางใน
การเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารที่เก่ียวข้อง
กับนโยบายของกรม
ทางหลวงผ่าน
ช่องทางตา่ง ๆ 

3 
(ช่องทาง) 

- มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และให้ 
    บริการด้านข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 

ในพระราชบัญญัติข้อมลูข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. 2540 ผ่านช่องทาง
ต่างๆ  จ านวน ..... ช่องทาง ดังนี้ 
1.1) ศูนย์ข้อมลูข่าวสาร  ณ............

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

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

1.3) บอรด์ประชาสัมพันธ์ ณ..........
โดยเผยแพร/่ประชาสัมพันธ/์
ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร      
เกี่ยวกับ............. จ านวน......ครั้ง 

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

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

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

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

- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
(ถ้ามี) 



กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ 

ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมาย
ระดับ

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินการ 
ปัจจัยสนับสนุน/     

ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ ผลผลิต ผลลัพธ ์

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

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

1.8) โปสเตอร์/แผ่นพับ เรื่อง.........
เมื่อวันท่ี................โดยเผยแพร/่
ประชาสมัพันธ์/ให้บริการด้าน
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ............... 
จ านวน..............ครั้ง 

    1.9) งานประชุมชี้แจง/บรรยาย    
            หรืองานนิทรรศการ  
            เรื่อง........ เมื่อวันที่...... ณ.......  
           โดยเผยแพร/่ประชาสัมพันธ์/  
           ให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร  
           เกี่ยวกับ............. จ านวน......ครั้ง 
 
 
 
 
 
 

  



กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ 

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/
กิจกรรมบรรลุตามตัวช้ีวัดและ
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดแล้ว 

- ให้ระบุขอ้เท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
(ถ้ามี) 

 2.2  การเผยแพร่ข้อมูลหรือการรายงาน
ผลการตรวจสอบเกีย่วกับการปฏบิัติงาน
ตามหลักธรรมาภิบาล 

 จ านวนช่องทางใน
การเผยแพร่ข้อมูลฯ 

2 
(ช่องทาง) 

- 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/
กิจกรรมบรรลุตามตัวช้ีวัดและ
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดแล้ว 

- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
(ถ้ามี)  

3. การสร้างนวัตกรรม 
มาตรการ กลไกและ
กระบวนการในการ
ป้องกันการทุจริต 

3.1 การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการ
ทุจริตแบะประพฤตมชิอบ เพื่อสรา้งกลไก
ในการป้องกันการทุจริตภายในหนว่ยงาน 

 ร้อยละความส าเร็จ
ในการด าเนินการ
ตามแผนบริหาร
ความเสี่ยงฯ 

100 
(%) 

- มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงการ 
ทุจริตฯ จากการประเมินความเสี่ยงฯ 
ครอบคลมุทั้ง 3 ด้าน ดังนี ้
1) ความเสี่ยงการทุจริตด้าน.. 
2) ความเสี่ยงการทุจริตด้าน.. 
3) ความเสี่ยงการทุจริตด้าน.. 
 
 

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

- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
(ถ้ามี) 

 
 



 

กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ 

ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมาย
ระดับ

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินการ 
ปัจจัยสนับสนุน/     

ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ ผลผลิต ผลลัพธ ์

3. การสร้างนวัตกรรม 
มาตรการ กลไกและ
กระบวนการในการ
ป้องกันการทุจริต 

3.2 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกัน
การทุจริต 

 จ านวนช่องทางในการ 
เผยแพรฯ่ 

2  
(ช่องทาง) 

- มีช่องทางในการเผยแพร่ฯ 
 จ านวน...ช่องทาง ดังนี้ 
 1)  ช่องทาง............. 
    ที่จัดขึ้นในการด าเนินงาน/โครงการ/ 
    กิจกรรม เรื่อง.......... เมื่อวันที่........  
 2) เผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ผ่านทาง... 
     เมื่อวันท่ี................ 

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

- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
(ถ้ามี) 

 3.3 การสร้างองค์ความรู้ด้านการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันการ
ทุจริต 

 จ านวนแนวทาง/ 
มาตรการ/กลไกในการ 
ส่งเสริมความรู้ความ
เข้าใจด้านการส่งเสริมฯ 
    
 

1  
(ช่องทาง/
มาตรการ/

กลไก) 

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

- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
(ถ้ามี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ ๓  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
วัตถุประสงค์ เพ่ือมุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เพื่อลดโอกาสการทุจริตโดยใช้กลไก 
                     ด้านกฎหมาย กลไกการบริหาร และกลไกอ่ืนๆ ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้มีธรรมาภิบาลมากยิ่งข้ึน 
 

กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ 

ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมาย
ระดับ

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินการ 
ปัจจัยสนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ ผลผลิต ผลลัพธ ์

1.   เพ่ิมประสิทธิภาพ 
ระบบงานป้องกัน 
การทุจริต 

1.1   ด าเนินการประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

 ร้อยละของ
ความส าเร็จในการ
รายงานผลการ
ประเมินฯ 

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/
กิจกรรมบรรลุตามตัวช้ีวัดและ
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดแล้ว 

ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
 (ถ้ามี) 

 

1.2   เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้
แก่ประชาชน เครือข่าย และผูม้ีสว่นได้ส่วน
เสียในการป้องกันและต่อตา้นการทุจริต 

 ร้อยละของโครงการ    
ทีไ่ด้รับการประเมิน 

75 
(ร้อยละ) 

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

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

ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ    
(ถ้ามี) 

       



กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ 

ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมาย
ระดับ

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินการ 
ปัจจัยสนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ ผลผลิต ผลลัพธ ์

 

1.3   สร้างกลไก/มาตรการสนับสนุนการ
มีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่าย และผู้มี
ส่วนไดส้่วนเสียในการป้องกันและต่อต้าน
การทุจริต 

 ร้อยละของความพึง
พอใจของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยี/ผู้รับบริการ 

70 
(ร้อยละ) 

- มีการสรา้งกลไก/มาตรการสนับสนุนการ
มีส่วนร่วมของประชาชน เครือข่าย และผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียในการป้องกันและ
ต่อต้านการทุจริต ดังนี ้
1) มีการด าเนินการ จ านวน..... ครั้ง/
มาตรการ และมีผูเ้ข้าร่วมจ านวน....ราย 
คิดเป็นร้อยละ..... 
2) มีการส ารวจความพึงพอใจฯ ของ
ผู้เข้าร่วมฯ เป็นร้อยละ............. 
 
 

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

ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
 (ถ้ามี) 

 

1.4   เข้าร่วมอบรม/สัมมนา/ประชุม/
กิจกรรม กับหน่วยงานภายนอก ในเรื่อง
การจัดท ายุทธศาสตร์/มาตรการ/แนวทาง
ปฏิบัติ  หรือในการประสานความร่วมมือ
เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ 
 

 ร้อยละของจ านวน
ครั้งในการเข้าร่วม
อบรม/สัมมนา/
ประชุม/กิจกรรมต่อ
จ านวน    ครั้งท่ี
หน่วยงาน ภายนอก
เชิญ 

90 
(%) 

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

ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
 (ถ้ามี) 



กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ 
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............. เนือ่งใน

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

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

4.3) ..... 
 
 
 

  



กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ 
ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมาย
ระดับหน่วยงาน 

ผลการด าเนินการ ปัจจัยสนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ ผลผลิต ผลลัพธ ์

 

   5. ผู้บริหารสนับสนุนงบประมาณ/  
   ทรัพยากร เพื่อช่วยสร้างสภาพแวดล้อม 
   ในการปฏิบัติงานท่ีเอื้อต่อการสร้าง 
   คุณธรรมฯ  จ านวน........ครั้ง ดงันี้ 

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

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

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

  

 

1.5   ส่งรายงานผลการด าเนินการ 
ข้อมูลและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องใน
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐของกรมทางหลวง
ให้กับหน่วยงานภายนอก 

 ร้อยละของจ านวน
ครั้งในการส่งรายงาน
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/
กิจกรรมบรรลุตามตัวช้ีวัดและ
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดแล้ว 

ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
 (ถ้ามี) 



กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ 
ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมาย
ระดับหน่วยงาน 

ผลการด าเนินการ ปัจจัยสนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ ผลผลิต ผลลัพธ ์

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/
กิจกรรมบรรลุตามตัวช้ีวัดและ
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดแล้ว 
 
 

ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
 (ถ้ามี) 

 2.2  ด าเนินการตามกระบวนการที่
กฎหมาย/ระเบียบก าหนดกับผู้ที่ถูก
กล่าวหาว่ากระท าผดิฐานทุจริตและ
ประพฤติมิชอบฯ  

 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 
วิชาการ เรื่อง............ทางเว็บไซต์.......... 
ในหัวข้อ........เมื่อวันท่ี..................... 
2. มีหน่วยงานในสังกัดทีม่ีการมอบหมาย   
ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการรับแจ้งเบาะแส
ทุจริตและประพฤติมิชอบและรบัเรือ่งร้องเรยีน
ร้องทุกข์ของหน่วยงานจ านวน......หน่วยงาน 
คิดเป็นร้อยละ.......ของหน่วยงานทั้งหมด 
3. มีเบาะแสทุจริตและประพฤติมชิอบ  
และรับเรื่องร้องเรยีนร้องทุกข์ท่ีไดร้ับการ
จัดการอย่างเป็นระบบ จ านวน.....เรื่อง  
คิดเป็นร้อยละ....... ของเรื่องทั้งหมด 
 
 

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

ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
 (ถ้ามี) 



กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ 
ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมาย
ระดับหน่วยงาน 

ผลการด าเนินการ ปัจจัยสนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ ผลผลิต ผลลัพธ ์

 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 ดังนี ้

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

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

ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
 (ถ้ามี) 

3. พัฒนานวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพ่ือลดปัญหาการทุจริต 

3.1 น าเทคนิค/วิธีการบริหารจัดการแนว
ใหม่ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ใช้ในการบริหารจดัการองค์กรและการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อลดปัญหาการ
ทุจริตและลดการใช้ดลุยพินิจของเจ้าหน้าที ่

 จ านวนเทคนิค/
วิธีการ/ ระบบ ที่
น ามาใช้ 

3 
(เทคนิค/

วิธีการ/ระบบ) 

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

2. มีการน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ 
มาใช้ในการปฏิบัติงาน จ านวน...ระบบ 
ดังนี ้
2.1) ระบบ...............................ใช้ใน

การปฏิบัติงานด้าน..................  
 

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

ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
 (ถ้ามี) 

 3.2  โครงการพัฒนาการจดทะเบียน
ผู้รับเหมาด้วยระบบดิจิทัล แบบบูรณาการ 
ระยะที่ ๑  

 ระดับความส าเรจ็ใน
การตรวจสอบ
เครื่องมือ เครื่องจักร
ของภาคเอกชนท่ี
ซ้ าซ้อน 

5 
(ระดับ) 

-   มีความส าเรจ็ของโครงการฯ 
   ซึ่งส าเร็จตามแผนท่ีวางไว้ท่ีระดบั......... 

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

ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
 (ถ้ามี) 



กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ 
ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมาย
ระดับหน่วยงาน 

ผลการด าเนินการ ปัจจัยสนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ ผลผลิต ผลลัพธ ์

4.สนับสนุนภาคเอกชน 
ด าเนินการตามหลัก 
 บรรษัทภบิาล 

4.1 ด าเนินการบังคับใช้หลักเกณฑ์และ
วิธีการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นใน
การจ้างเพื่อขอจดทะเบียนเป็นผู้รับเหมา
ของกรมทางหลวง 

 ร้อยละของจ านวน
องค์กรภาคเอกชนท่ี  
ผา่นการจดทะเบยีน 

100 
(ร้อยละ) 

-   มีการบังคับใช้หลักเกณฑฯ์ในการขอจด
ทะเบียนผูร้ับเหมาฯ  ซึ่งส าเร็จตามแผน
ทีว่างไว้ ร้อยละ......... 

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

ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
 (ถ้ามี) 

 4.2 เผยแพร่ข้อมูล เพื่ อสนับสนุนให้
ภาคเอกชนด าเนินการตามหลักบรรษัทภิบาล 
 

 จ านวนช่องทางใน
การเผยแพร่ข้อมลู 

 

1 
(ช่องทาง) 

- 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/
กิจกรรมบรรลุตามตัวช้ีวัดและ
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดแล้ว 

ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
 (ถ้ามี) 

5. พัฒนาสมรรถนะองค ์
ความรู้เชิงสร้างสรรค ์
ของบุคลากรด้านการ
ป้องกันการทุจริต 

5.1   จั ด ให้ มี โ ค ร งก าร /กิ จ ก ร รม /
มาตรการเพื่อพัฒนาสมรรถนะและองค์
ความรู้ให้กับบุคลากรด้านการป้องกันการ
ทุจริต 

 จ านวนครั้งในการ
จัดโครงการ/
กิจกรรม 

1 
(ครั้ง) 

-   มีการจัดกิจกรรม/สอดแทรกหลักสูตร
เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะฯ  

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

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

   2. ..... 

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

ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
 (ถ้ามี) 



กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ 
ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมาย
ระดับหน่วยงาน 

ผลการด าเนินการ ปัจจัยสนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ ผลผลิต ผลลัพธ ์

 5.2  จัดท า/เผยแพร่ มาตรการ/แนวทาง
ปฏิบัติ/เอกสารทางวิชาการ/ข้อมูลข่าวสาร
ที่เป็นประโยชน์ต่อการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐฯ 

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

1 
(งาน/คู่มือ/
แนวทาง
ปฏิบัติ) 

-   มีการเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่องฯ  จ านวน ...... ครั้ง ดังนี ้

   1.  เผยแพร/่ประชาสัมพันธ์ 
    เรื่อง.........   ทาง ............... 
    จ านวน ........ ครั้ง   
    เมื่อวันท่ี............ (หากระบไุด้) 

   2. ..... 

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

ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
 (ถ้ามี) 

 5.3 ส่ งบุคลากรเข้ ารับการอบรม/
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/
กิจกรรมบรรลุตามตัวช้ีวัดและ
ค่าเป้าหมายที่ก าหนดแล้ว 

ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
 (ถ้ามี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
วัตถุประสงค์ มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่างๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว 
 

กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ 

ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมาย
ระดับ

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินการ ปัจจัยสนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ ผลผลิต ผลลัพธ ์
๑. ปรับปรุงระบบรบั

ร้องเรียนการทจุริต          
ให้มีประสิทธภิาพ 
(กลยุทธ์ 1 + 3) 
 

 

1.1   การจัดท า/ปรับปรุงข้อมูลเครือข่าย
ผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของ
หน่วยงานภายในกรมทางหลวง 

 จ านวนครั้งในการ
ปรับปรุง 

1 
(ครั้ง) 

-   มีการปรับปรุงข้อมูลเครือข่าย
ผู้ปฏิบัติงานเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์
ของหน่วยงานภายในกรมทางหลวง 
จ านวน......ครั้ง (ตามบันทึก............ ท่ี
......./....... ลงวันท่ี ...............) 

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

ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
 (ถ้ามี) 

 1.2  ร้อยละของความส าเร็จในการ
ด าเนินการเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของ
กรมทางหลวง 

 ร้อยละของความ 
ส าเร็จในการด าเนนิการฯ 

๗๕ 
(ร้อยละ) 

-   มีความส าเรจ็ของโครงการฯ 
   ซึ่งส าเร็จตามแผนท่ีวางไว้ท่ี 
   โดยวัดจากความพึงพอใจฯ......... 

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

ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
 (ถ้ามี) 

2. ปรับปรุงกระบวน 
การและพัฒนากลไก 
พิเศษในการปราบปราม 
การทุจริตที่มีความ 
รวดเร็วและม ี
ประสิทธิภาพ 

2.1  ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการ
ด าเนินการทางวินัย หรือการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 
 

 จ านวนครั้งในการ
ปรับปรุงฯ 

2 
(ครั้ง) 

1. การสร้างความรู้ความเข้าใจ เกีย่วกับ 
พฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐที่เข้าข่าย 
การทุจริต การปฏิบตัิหรือละเว้นหน้าท่ีโดย 
ผ่านทางเว็บไซต์............... จ านวน......ครั้ง  
ดังนี ้

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

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

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

ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
 (ถ้ามี) 



กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ 

ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมาย
ระดับ

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินการ ปัจจัยสนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ ผลผลิต ผลลัพธ ์
2. มีการด าเนินการเพื่อทบทวนการใช้

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

 2.2  ทบทวน ปรับปรุงหรือประกาศ 
กฎระเบียบ/มาตรฐาน/แนวทาง/นโยบาย
ในการปราบปรามการทุจริต 

 จ านวนครั้งในการ
ทบทวนฯ 

1 
(ครั้ง) 

1. การสร้างความรู้ความเข้าใจ เกีย่วกับ 
พฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐที่เข้าข่าย 
การทุจริต การปฏิบตัิหรือละเว้นหน้าท่ีโดย 
ผ่านทางเว็บไซต์............... จ านวน......ครั้ง  
ดังนี ้

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

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

 

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

ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
 (ถ้ามี) 

3. พัฒนาสมรรถนะ 
และองค์ความรู้เชิงสห 
วิทยาการของเจ้าหน้าท่ี 
ในกระบวนการ 
ปราบปรามการทจุริต 

3.1 จดักิจกรรม/โครงการ เพื่อเพิม่
สมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวทิยาการ
ของเจ้าหน้าท่ีในกระบวนการปราบปราม
การทุจริต 

 จ านวนของกิจกรรม/
โครงการ 

1 
(กิจกรรม/
โครงการ) 

-   มีการจัดกิจกรรม/สอดแทรกหลักสูตร
เพื่อเพ่ิมสมรรถนะและองค์ความรู้
เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าท่ีใน
กระบวนการปราบปรามการทุจริตฯ 

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

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

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

ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
 (ถ้ามี) 



กลยุทธ ์ โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ 

ตามแผนฯ 

ค่าเป้าหมาย
ระดับ

หน่วยงาน 

ผลการด าเนินการ ปัจจัยสนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/

ข้อเสนอแนะ ผลผลิต ผลลัพธ ์
มีผู้ผา่นการอบรมจ านวน.......ราย 

   2) ..... 

 3.2 การจัดท าฐานข้อมลูองค์ความรู้ด้าน
การปราบปรามการทุจรติ 

 จ านวนฐานข้อมูล 
    องค์ความรู้ด้านการ  
    ปราบปรามการทุจริต 

1 
(เร่ือง) 

- ฐานข้อมูลความรูด้้านป้องกันปราบปราม 
การทุจริต ในด้านต่างๆ ดังน้ี 
1) การเงินการบญัชี 
2) งบประมาณ 
3) การบริหารทรัพยากรบุคคล 
4) การพัสด ุ
5) ระเบยีบ...... 

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

ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
 (ถ้ามี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ยุทธศาสตร์ที่ ๕  ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย 

วัตถุประสงค์ มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานความโปร่งใสและการจัดการยกระดับดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้มีค่าคะแนนในระดับที่สูงขึ้น 

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 
  คุะธรรมและความโปร่งใสในการ 
  ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

 ร้อยละของผลการ 
ประเมินคุะธรรมฯ  
ของหน่วยงาน 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

-   มีการประเมินคุะธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ของกรมทางหลวงที่มี
ประสิทธิภาพ 

 

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

- ให้ระบุข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับปัจจัย
สนับสนุน/     
ปัญหาอุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ   
(ถ้ามี) 

 


