
ยุทธศาสตร์การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในภาครัฐของกรมทางหลวง  

(ฉบับปรับปรุงเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๐) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปล่ียนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการ      
รักษาผลประโยชน์สาธารณะ 

วัตถุประสงค์   เพื่อใหบุ้คลากรของกรมทางหลวงทุกระดับตระหนักถึงความส าคัญและปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม  
หลักธรรมาภิบาล  การด ารงชวีิตตามรอยพระยุคลบาท พระบรมราโชวาท และตามหลักปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียง  
ตลอดจนการปฏิบัติงานภายใต้วินัยข้าราชการพลเรือนและประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและ   

           จรรยาข้าราชการกรมทางหลวง 

มาตรการ โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลการ

ปฏิบัต ิ
ตามแผนฯ 

ก าหนดเวลา
(ปงีบประมาณ) 

ค่าเป้าหมายระดับกรม 
ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

๑.๑ ส่งเสริมให้บุคลากร
ของกรมทางหลวง
ทุกระดับประพฤติ
ปฏิบัติตนตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรม
และธรรมาภิบาล 
รวมท้ังให้ปฏิบัติตน
ตามรอย           
พระยุคลบาท     
พระบรมราโชวาท 
และหลักปรชัญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

 

๑.๑.๑ จัดอบรม/สัมมนา/
กิจกรรมที่
สอดแทรกหลกัสูตร
เกี่ยวกับคุณธรรม
จริยธรรมฯ 

 จ านวน
หลักสูตร/
กิจกรรม 

๒๕๕๙ –  
๒๕๖๐ 

๕๐ 
(หลักสูตร/
กิจกรรม) 

๕๐ 
(หลักสูตร/
กิจกรรม) 

กองฝึกอบรม,  
กองการเจ้าหน้าที ่     

และ 
ทุกหน่วยงาน 

๑.๑.๒ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์  
อย่างต่อเนื่องให้เกิด
กระแสคา่นิยมในการ
ปฏิบัติตนตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรมฯ 

 จ านวนครั้งใน
การเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์      

๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐ 

๓ 
(ครั้ง) 

๓ 
(ครั้ง) 

กองการเจ้าหน้าที่, 
ส านักงาน

ประชาสมัพันธ์ 
และ 

ทุกหน่วยงาน 

๑.๑.๓ ส่งบุคลากรเข้า
ร่วมอบรม/
สัมมนา/กิจกรรม
กระตุ้นให้ปฏิบัติตน
ตามหลักคุณธรรมฯ 

 จ านวน
บุคลากรทีส่่ง
เข้าร่วมอบรม/
สัมมนากิจกรรม     

๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐ 

๕๐ 
(คน) 

๕๐ 
(คน) 

ทุกหน่วยงาน 
 

๑.๒ ส่งเสริมให้บุคลากร
ของกรมทางหลวง
ปฏิบัติงานภายใต้
กรอบวินัย
ข้าราชการพลเรือน, 
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน 
และจรรยา
ข้าราชการ                     
กรมทางหลวง 

๑.๒.๑ จัดอบรม/สัมมนา/
กิจกรรม/สอดแทรก
หลักสูตรเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงาน
ภายใต้กรอบวินัย
ข้าราชการพลเรือนฯ  

 จ านวน
หลักสูตร/
กิจกรรม 

๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐ 

๒ 
(หลกัสูตร/
กิจกรรม) 

๒ 
(หลักสูตร/
กิจกรรม) 

กองการเจ้าหน้าที ่
และ 

กองฝึกอบรม 

๑.๒.๒ เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ 
อย่างต่อเนื่องให้เกิด
จิตส านึกในการ
ปฏิบัติงานภายใต้
กรอบวินัยข้าราชการ
พลเรือนฯ 

 จ านวนครั้งใน
การเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์      

๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐ 

๓ 
(ครั้ง) 

๓ 
(ครั้ง) 

กองการเจ้าหน้าที่,
ส านักงาน

ประชาสมัพันธ์  
และ 

ทุกหน่วยงาน 

- ร่าง - 



 ๒ 

มาตรการ โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลการ

ปฏิบัต ิ
ตามแผนฯ 

ก าหนดเวลา
(ปงีบประมาณ) 

ค่าเป้าหมายระดับกรม 
ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

 ๑.๒.๓ ส่งบุคลากรเข้าร่วม
อบรม/สมัมนา/
กิจกรรมกระตุ้นให้
เกิดจิตส านึกในการ
ปฏิบัติงานภายใต้
กรอบวินัยข้าราชการ
พลเรือนฯ 

 จ านวน
บุคลากรทีส่่ง
เข้าร่วมอบรม
สัมมนา/
กิจกรรม    

๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐ 

๒๐ 
(คน) 

๒๐ 
(คน) 

ทุกหน่วยงาน 

๑.๓ ยกย่องเชิดชู
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ        
ผู้ที่ประพฤติดีหรือ    
ผู้ที่มีความประพฤติ
ซ่ือสัตย์สุจริต 

๑.๓.๑ ด าเนินการคัดเลือก
และให้รางวัลแก่
บุคคลที่ประพฤติดี
หรือบุคคลทีม่ีความ
ประพฤติซื่อสัตย์
สุจรติ 

 ร้อยละ
ความส าเร็จใน
การด าเนินการ
คัดเลือกและ
มอบรางวัล 

๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐ 

๑๐๐ 
(%) 

๑๐๐ 
(%) 

ทุกหนว่ยงาน 

 ๑.๓.๒ ประกาศเกียรติคุณ
บุคลากรทีไ่ด้รบั
รางวัลผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ 
สิ่งพิมพ์ต่างๆ       
เป็นต้น 

 จ านวน
ช่องทางใน
การประกาศ
เกียรติคณุ  

๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐ 

๒ 
(ช่องทาง) 

๒ 
(ช่องทาง) 

ทุกหน่วยงาน 

๑.๔ สนับสนุนให้
ผู้บริหารมีบทบาท
ส าคัญในการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม         
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ตลอดจน
การสร้างความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน  

๑.๔.๑ ผู้บริหารมีส่วนร่วม
ท าหน้าท่ีประธาน 
หรือพิจารณาให้
ความเห็นชอบ ใน
โครงการ/กิจกรรม/
แผนงาน ที่เกี่ยวกับ
การส่งเสริมคุณธรรม
และจริยธรรมฯ   

 จ านวนค าสั่ง/
บันทึก
ข้อความ/
เอกสารที่
แสดงถึงการมี
ส่วนร่วมของ
ผู้บริหาร  

๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐ 

๒ 
(ค าสั่ง/บันทึก/

ข้อความ/
เอกสาร) 

๒ 
(ค าสั่ง/บันทึก/

ข้อความ/
เอกสาร) 

ทุกหน่วยงาน 
 

๑.๔.๒ ผู้บริหารผลักดันให้
เกิดสภาพแวดล้อม
ในการปฏิบัติงานท่ี
เอื้อต่อการสร้าง
คุณธรรมและ
จริยธรรมฯ 

 จ านวน
แนวทาง/
วิธีการ (เช่น 
ประกาศ 
นโยบาย ฯลฯ)  

๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐ 

๒ 
(แนวทาง/
วิธีการ) 

๒ 
(แนวทาง/
วิธีการ) 

ทุกหน่วยงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 ๓ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการท างานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่าย 
วัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งใหก้ับเครือข่ายทุกภาคส่วนของสังคมในการส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรม 
 และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

มาตรการ โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลการ

ปฏิบัต ิ
ตามแผนฯ 

ก าหนดเวลา
(ปงีบประมาณ) 

ค่าเป้าหมายระดับกรม 
ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

2.๑ ส่งเสริมการประสาน
ความร่วมมือของ   
ทุกภาคส่วนของ
สังคม  ในการ
ส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และ     
การป้องกันและ
ปราบปรามการทจุริต 
และประพฤติมชิอบ
ในภาครัฐ 

๒.๑.๑ เข้าร่วมอบรม/
สัมมนา/ประชุม/
กิจกรรมกับ
หน่วยงานภายนอก 
ในเรื่องการจัดท า
ยุทธศาสตร์/
มาตรการ/แนวทาง
ปฏิบัตหิรือในการ
ประสานความ
ร่วมมือเกีย่วกับ    
การส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และ     
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ 

 ร้อยละของ  
จ านวนครั้งใน 
การเข้าร่วม
อบรม/สัมมนา/
ประชุม/กิจกรรม 
ต่อจ านวนครั้ง 
ที่หน่วยงาน
ภายนอกเชิญ 

๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐ 

๙๐ 
(%) 

๙๐ 
(%) 

กองการเจ้าหน้าที ่
และ 

 หน่วยงานอื่นๆ             
ทีไ่ด้รับมอบหมาย 

 

๒.๑.๒ ส่งรายงานผลการ
ด าเนินการ ข้อมูล    
และเอกสารหลักฐาน 
ที่เกี่ยวข้องในการ
ส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรมและ      
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐของ      
กรมทางหลวงให้กับ
หน่วยงานภายนอก 

 ร้อยละของ
จ านวนครั้ง       
ในการส่ง  
รายงานผลฯ     
ต่อจ านวนครั้ง     
ที่หน่วยงาน
ภายนอกร้องขอ 

๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐ 

๙๐ 
(%) 

๙๐ 
(%) 

กองการเจ้าหน้าที ่
และ 

 หน่วยงานอ่ืน             
ที่ได้รับมอบหมาย 

๒.๒ เสริมสร้างความ
เข้มแข็งในการ        
มีส่วนร่วมของ
ประชาชนหรือ
บุคคลภายนอก       
ในการป้องกันและ
ปราบปรามการทจุริต
และประพฤติมชิอบ 

2.2.๑ สร้างความรู้ความ
เข้าใจกับประชาชน      
เกี่ยวกับพฤติกรรม 
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ   
ที่เข้าข่ายการทุจรติ 
เช่น การปฏิบัติ       
หรือละเว้นหน้าท่ี   
โดยมิชอบ และการ
ปฏิบัติที่ขัดแย้ง
ระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ของ   
ทางราชการ เป็นต้น   

 จ านวนครั้ง     
ในการสร้าง
ความรู้       
ความเข้าใจ 

๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐ 

๒ 
(ครั้ง) 

๒ 
(ครั้ง) 

กองการเจ้าหน้าที่  
และ 

ทุกหน่วยงาน 



 ๔ 

มาตรการ โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลการ

ปฏิบัต ิ
ตามแผนฯ 

ก าหนดเวลา
(ปงีบประมาณ) 

ค่าเป้าหมายระดับกรม 
ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

 

2.2.๒ ส่งเสริมให้บุคลากร 
ในสังกัดตระหนัก    
ถึงประโยชน์ของ     
การให้ประชาชน       
มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน  

 จ านวนครั้งใน
การสร้างความ
ตระหนัก 

๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐ 

๒ 
(ครั้ง) 

๒ 
(ครั้ง) 

กองการเจ้าหน้าที่  
และ 

ทุกหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๕ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เพื่อพัฒนาระบบ กลไก และมาตรการที่สนับสนุนให้เกดิการป้องกันการทุจริต 
วัตถุประสงค ์ เพื่อเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการภายในองค์กรและระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เอ้ืออ านวย              
 ให้เกิดระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิชอบภาครัฐที่มีประสิทธิภาพและเกิด                       
 ผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม 

มาตรการ โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลการ

ปฏิบัต ิ
ตามแผนฯ 

ก าหนดเวลา
(ปงีบประมาณ) 

ค่าเป้าหมายระดับกรม 
ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

3.๑ พัฒนาระบบ    
การตรวจสอบ   
และควบคุมการ
ปฏิบัติงานภายใน
องค์กรให้เป็น
ระบบและโปร่งใส 

3.1.๑ ด าเนินการ
ตรวจสอบภายใน
องค์กรอย่างเป็น              
ระบบและครอบคลุม
ภารกิจของ          
กรมทางหลวง  

(๑) ร้อยละ
ความส าเร็จใน
การด าเนินการ
ตามแผนการ
ตรวจสอบ 

๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐ 

๑๐๐ 
(%) 

๑๐๐ 
(%) 

 
ส านักงาน

ตรวจสอบภายใน 

  (๒) จ านวนระบบ   
ที่ตรวจสอบ
นอกจากระบบ
การเงินและ
บัญชี   

๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐ 

๓ 
(ระบบ) 

๓ 
(ระบบ) 

 

 3.1.๒ ด าเนินการ
ประเมินผลระบบ
การควบคุมภายใน 

(๑) ร้อยละ
ความส าเร็จ           
ในการจัดท า
รายงานติดตาม
ความก้าวหน้า 
(ระหว่างปี) 

๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐ 

๑๐๐ 
(%) 

๑๐๐ 
(%) 

กองการเจ้าหน้าท่ี 
และ 

ทุกหน่วยงาน 

  (๒) ร้อยละ
ความส าเร็จ                 
ในการจัดท า
รายงานการ
ประเมินผล     
(สิ้นปี) 

๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐ 

๑๐๐ 
(%) 

๑๐๐ 
(%) 

 

 3.1.๓ ด าเนินการ     
ประเมินความ
โปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน 

 ร้อยละ
ความส าเร็จ        
ในการประเมิน 

๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐ 

๑๐๐ 
(%) 

๑๐๐ 
(%) 

กองการเจ้าหน้าท่ี,   
ส านักงาน

ประชาสมัพันธ์ 
และ 

หน่วยงานอ่ืน      
ที่ได้รับมอบหมาย 

 3.1.๔ จัดให้มีระบบ/กลไก
การจัดการกับ
เบาะแสทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ    
และเรื่องร้องเรียน       
ร้องทุกข์ให้มี
ประสิทธิภาพ        
อยู่เสมอ 

 

(๑) ร้อยละ
ความส าเร็จ     
ในการจัดการ
เบาะแสทุจริตฯ     
อย่างเป็นระบบ 

๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐ 

๑๐๐ 
(%) 

๑๐๐ 
(%) 

ส านักงาน 
เลขานุการกรม,

ส านักงาน
ประชาสมัพันธ์
และกลุม่งาน

คุ้มครอง  
จริยธรรม ทล. 



 ๖ 

มาตรการ โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลการ

ปฏิบัต ิ
ตามแผนฯ 

ก าหนดเวลา
(ปงีบประมาณ) 

ค่าเป้าหมายระดับกรม 
ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

  (๒) จ านวนครั้ง     
ในการสร้าง      
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระบบ/
กลไกฯ 

๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐ 

๑ 
(ครั้ง) 

๑ 
(ครั้ง) 

 

๓.๒ ส่งเสริมให้มกีลไก
การตรวจสอบจาก
ภายนอก เพ่ือให้  
เกิดความโปร่งใส   
ในการปฏิบัตงิาน       
มากขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 

๓.2.๑ สร้างโอกาสให้
ประชาชนและ
บุคคลภายนอก      
มีส่วนร่วมใน
กระบวนการ
ด าเนินงานตาม
ภารกิจของ         
กรมทางหลวง  

 จ านวนช่องทาง
ในการให้
ประชาชน   
 มีส่วนร่วม 

๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐ 

๒ 
(ช่องทาง) 

๒ 
(ช่องทาง) 

 ส านักแผนงาน 
 ส านักส ารวจ      
และออกแบบ 

 ส านักก่อสรา้งทาง   
ที่ ๑ – ๒ 

 ส านักงานทางหลวง 
 แขวงทางหลวง/
ส านักงานบ ารุง   
ทางหลวง 

 ส านักงาน
สิ่งแวดล้อมและ
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

๓.2.๒ จัดให้มีช่องทางใน
การรับแจ้งเบาะแส
ทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ รวมทั้งการ 
เรื่องร้องเรียน      
ร้องทุกข์ให้สามารถ
เข้าถึงได้สะดวก   
และหลากหลาย  

(๑) จ านวนช่องทาง       
ในการรับแจ้ง
เบาะแสทุจริตฯ 

 

๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐ 

๓ 
(ช่องทาง) 

๓ 
(ช่องทาง) 

ส านักงาน 
เลขานุการกรม, 

ส านักงาน
ประชาสมัพันธ์, 

กองการเจ้าหน้าที ่
และ 

ทุกหน่วยงาน 

  (๒) จ านวนครั้ง      
ในการ
ประชาสมัพันธ์
ช่องทาง 

๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐ 

๓ 
(ครั้ง) 

๓ 
(ครั้ง) 

 ๓.2.๓ ประชาสัมพันธ์   
และให้บริการด้าน
ข้อมูลข่าวสารตาม
พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของ
ทางราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๐ ผ่านช่องทาง
ต่างๆ  เช่น 
 ศูนย์ข้อมูล

ข่าวสาร/
ศูนย์บริการ
ประชาชน 

 สายด่วน (Call 
Center) 

(๑) จ านวน
ช่องทาง           
ในการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ 

๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐ 

๓ 
(ช่องทาง) 

๓ 
(ช่องทาง) 

ส านักงาน
ประชาสมัพันธ์ 

และ 
ทุกหน่วยงาน 

(๒) จ านวนครั้ง      
ในการเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ 

๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐ 

๓ 
(ครั้ง) 

๓ 
(ครั้ง) 

 



 ๗ 

มาตรการ โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลการ

ปฏิบัต ิ
ตามแผนฯ 

ก าหนดเวลา
(ปงีบประมาณ) 

ค่าเป้าหมายระดับกรม 
ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

 บอร์ด
ประชาสมัพันธ์ 

 เว็บไซต์  
 สื่อวิทยุโทรทัศน ์
 สื่อสิ่งพิมพ์    

เช่น รายงาน
ประจ าปี      
เป็นต้น ฯลฯ 

3.๓ เสริมสร้าง
ประสิทธิภาพใน   
การบังคับใช้
กฎหมายกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ มาตรการ
หรือแนวทางปฏิบัติ
ต่างๆ ที่ใช้ในการ
ป้องกัน และ
ปราบปรามการ 

๓.3.๑ ด าเนินการตาม
กระบวนการที่
กฎหมาย/ระเบียบ
ก าหนดกับผู้ที่ถูก
กล่าวหาว่ากระท า     
ผิดฐานทุจรติและ
ประพฤติมิชอบฯ  

 ร้อยละ
ความส าเร็จ      
ในการจัดการ   
กรณีการกระท า
ผิดฐานทุจรติฯ 
ตามกระบวนการ    
ที่กฎหมาย/
ระเบียบก าหนด  

๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐ 

๑๐๐ 
(%) 

๑๐๐ 
(%) 

กองการเจ้าหน้าที ่

กระท าท่ีทุจริตและ
ประพฤติมชิอบ    
หรือการฝ่าฝืน     
ไม่ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน 

๓.3.๒ จัดท ารายงานและ
สถิติการกระท าผดิ
ฐานทุจริตและ
ประพฤติมิชอบฯ 

 จ านวนครั้ง    
ในการจัดท า
รายงานและสถิติ
เสนอผู้บริหาร  

๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐ 

๓ 
(ครั้ง) 

๓ 
(ครั้ง) 

กองการเจ้าหน้าที ่
และ 

ทุกหน่วยงาน 

 ๓.3.๓ ทบทวนกฎหมาย 
กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ มาตรการ
หรือแนวทางปฏิบัติ
ต่างๆ ของส่วน
ราชการที่เกี่ยวกับ
การป้องกันและ
ปราบปรามการ
กระท าท่ีทุจริตและ
ประพฤติมิชอบฯ   

 จ านวนครั้งใน
การทบทวน
กฎหมายฯ  

๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐ 

๑ 
(ครั้ง) 

๑ 
(ครั้ง) 

ส านักกฎหมาย 
และ 

กลุ่มงานคุ้มครอง   
จริยธรรม ทล. 

3.๔ ปรับปรุงระบบ    
การบริหารจัดการ
ภายในองค์กรเพ่ือ  
เพ่ิมความโปร่งใส
และประสิทธภิาพ
ในการปฏิบัติงาน 

 
 
 

๓.4.๑ น าเทคนิค/วิธีการ
บริหารจัดการแนว
ใหม/่ระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ใน
การบริหารจัดการ
องค์กรและการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

 จ านวนเทคนิค/
วิธีการ/ ระบบ     
ที่น ามาใช้ 

๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐ 

๕ 
(เทคนิค/
วิธีการ/
ระบบ) 

๕ 
(เทคนิค/
วิธีการ/
ระบบ) 

ส านักงาน 
พัฒนาระบบ

บริหาร, 
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ, 

 กองการเจ้าหน้าที ่
กองฝึกอบรม 

และ 
ทุกหน่วยงาน 



 ๘ 

มาตรการ โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลการ

ปฏิบัต ิ
ตามแผนฯ 

ก าหนดเวลา
(ปงีบประมาณ) 

ค่าเป้าหมายระดับกรม 
ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

 ๓.4.๒ จัดท า/เผยแพร่ 
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน ขั้นตอน
การปฏิบัติงาน/คู่มือ
หรือแนวทางปฏิบัติ
ในการด าเนินงาน  

(๑) จ านวน
มาตรฐานการ
ปฏิบัติงาน/ 
ขั้นตอนการ     
ปฏิบัติงาน/คู่มือ 
หรือแนวทาง
ปฏิบัติ ที่ได้
จัดท า/เผยแพร ่

๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐ 

๓ 
(งาน/คู่มือ/
แนวทาง
ปฏิบัติ) 

๓ 
(งาน/คู่มือ/
แนวทาง
ปฏิบัติ) 

ทุกหน่วยงาน 

  (๒) จ านวนช่องทาง
ในการเผยแพร ่

๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐ 

๑ 
(ช่องทาง) 

๑ 
(ช่องทาง) 

 

 ๓.4.๓ น าหลักคุณธรรม
จริยธรรมมาใช้
ประกอบการ
พิจารณาด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม  
ในการบริหารจัดการ
องค์กรและการ
บริหารทรัพยากร
บุคคล 

 จ านวนกิจกรรม 
ที่น าหลักคุณธรรม
จริยธรรมมาใช้
ประกอบการ
พิจารณา 

๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐ 

๒ 
(กิจกรรม) 

๒ 
(กิจกรรม) 

กองการเจ้าหน้าที่, 
กองฝึกอบรม 

และ 
ทุกหน่วยงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๙ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร 
วัตถุประสงค ์ เพื่อส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจในด้านการปฏิบตัิงานและดา้นการป้องกันและปราบปรามการทจุริต           

และการบังคบัใช้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

มาตรการ โครงการ/กจิกรรม 
ตัวชี้วัดผลการ

ปฏิบัต ิ
ตามแผนฯ 

ก าหนดเวลา
(ปงีบประมาณ) 

ค่าเป้าหมายระดับกรม 
ผู้รับผิดชอบ 

๒๕๕๙ ๒๕๖๐ 

๔.๑ พัฒนาองค์ความรู้ 
เพ่ือป้องกันและ
ปราบปราม        
การทุจริต          
และการบังคับใช้
ประมวลจริยธรรม 

4.1.๑ ด าเนินการปรับปรุง 
ข้อมูลใน 
- เว็บเพจป้องกัน 
  และปราบปราม  

           การทุจริต 
- เว็บเพจประมวล  
  จริยธรรมข้าราชการ       
  พลเรือน 

 จ านวนครั้ง 
ในการปรับปรุง
ข้อมูล 

๒๕๕๙  
– ๒๕๖๐ 

3 
(ครั้ง) 

3 
(ครั้ง) 

กองการเจ้าหน้าที ่
 

 4.1.๒ จัดท า/เผยแพร่ 
มาตรการ/แนวทาง
ปฏิบัติ/เอกสารทาง
วิชาการ/ข้อมูล
ข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อ         
การป้องกันและ
ปราบปรามการ   
ทุจริตในภาครัฐฯ 

(๑) จ านวน
มาตรการ/
แนวทาง
ปฏิบัติ/
เอกสารทาง
วิชาการ/
ข้อมูลข่าวสาร 
ที่ได้จัดท า/
เผยแพร ่

๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐ 

๒ 
(มาตรการ/
แนวทาง
ปฏิบัติ/
เอกสาร

ทาง
วิชาการ) 

๒ 
(มาตรการ/
แนวทาง
ปฏิบัติ/
เอกสาร

ทาง
วิชาการ) 

กองการเจ้าหน้าที ่
และ 

ทุกหน่วยงาน 

  (๒) จ านวน
ช่องทาง      
ในการเผยแพร ่

๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐ 

๑ 
(ช่องทาง) 

๑ 
(ช่องทาง) 

 

๔.๒ พัฒนาสมรรถนะ
และขีดความ 
สามารถของ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ด้านการป้องกัน
และปราบปราม
การทุจริตภาครฐั
และการบังคับใช้
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน 

4.2.๑ จัดอบรม/สัมมนา/
กิจกรรม/สอดแทรก
หลักสูตร ในด้าน   
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐฯ 

 จ านวน
หลักสูตร/
กิจกรรม 

๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐ 

๑ 
(กิจกรรม) 

๑ 
(กิจกรรม) 

กองฝึกอบรม 
และ 

กองการเจ้าหน้าที ่

4.2.๒ ส่งบุคลากรเข้ารับ
การอบรม/สัมมนา/
กิจกรรม ในด้าน    
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐฯ 

 ร้อยละของ
การเข้าร่วม
อบรม/
สัมมนา/
กิจกรรม  

๒๕๕๙ – 
๒๕๖๐ 

๙๐ 
(%) 

๙๐ 
(%) 

ทุกหน่วยงาน 

 


