
แบบรายงานสรปุผลการดาํเนินงานตามแผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ และประพฤติมิชอบและส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม    
ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  

หน่วยงาน การทางพเิศษแหง่ประเทศไทย สังกดั กระทรวงคมนาคม 
 

งาน/กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการดําเนนิงาน/ผลลพัธ/์

ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการ 
งบประมาณปอ้งกันและ

ปราบปรามทจุริต 

หมายเหต ุ
งบ 

บูรณา
การ 

งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่าย 

สร้าง
จิตสํานึก

และ
ปลูกฝัง
ความ
ซื่อสัตย์
สุจริต 

สร้าง
กลไก
การ

ป้องกัน
การ
ทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต 

งานดา้นการปอ้งกันและปราบปรามการทจุริตและประพฤติมิชอบ 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
กลยุทธท์ี่ 1 
1. กิจกรรมการ
จัดทํารายงาน
ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ทั้ง 3 
กรณี คือ  
 
1.1 การรายงาน
ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เมื่อ
ได้รับตําแหน่งใหม ่

 
 

จํานวนผู้มีความ
ขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

 

 
 

ระดับ 5 
ไม่มีผู้มคีวาม
ขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

 
 
ได้มีการแจ้งเวียนผู้บริหาร 
พนักงาน และลูกจ้าง จัดทํา
รายงานความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์ ทั้ง 3 กรณี คอื 
 
1. การรายงานความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์เมื่อได้รับ
ตําแหน่งใหม ่
 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
√ 

 
 
- 

 
 

เป็นตัวชี้วัดที่มีการ
กําหนดการรายงานผล
การดําเนินงานเป็น    

รายปี (ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563) 

 รอบ 6 เดือน 
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งาน/กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการดําเนนิงาน/ผลลพัธ/์

ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการ 
งบประมาณปอ้งกันและ

ปราบปรามทจุริต 

หมายเหต ุ
งบ 

บูรณา
การ 

งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่าย 

สร้าง
จิตสํานึก

และ
ปลูกฝัง
ความ
ซื่อสัตย์
สุจริต 

สร้าง
กลไก
การ

ป้องกัน
การ
ทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต 

1.2 การรายงาน
ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
เกิดขึ้นระหว่างปี 
 
1.3 การรายงาน
ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์
ประจําปี
งบประมาณของทุก
หน่วยงาน ของ 
กทพ. 

2. การรายงานความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์เกิดขึน้ระหว่างปี 
 
 
 
3. การรายงานความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ประจําปีงบประมาณ
ของทุกหน่วยงาน ของ กทพ. 
ตลอดจนติดตามความครบถ้วน
ของการรายงานความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เป็นประจําทุกปี ซึ่ง
ปรากฏว่า ที่ผ่านมา ผู้บริหาร 
พนักงานและลูกจ้างทุกคน ไม่มี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
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งาน/กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการดําเนนิงาน/ผลลพัธ/์

ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการ 
งบประมาณปอ้งกันและ

ปราบปรามทจุริต 

หมายเหต ุ
งบ 

บูรณา
การ 

งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่าย 

สร้าง
จิตสํานึก

และ
ปลูกฝัง
ความ
ซื่อสัตย์
สุจริต 

สร้าง
กลไก
การ

ป้องกัน
การ
ทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
กลยุทธท์ี่ ๓ 

1. โครงการจัด
อบรมจริยธรรม
และคุณธรรม 

 
 

จํานวนครั้งที่จัด
อบรมจริยธรรม
และคุณธรรม 

 
 

ระดับ 3 
(ปีละ 3 ครั้ง) 

 
 
1. หลักสูตรการส่งเสริมคุณธรรม
ต่อต้านการทุจริต 

 
 
- 
 
 
 
 

 
 

100,000.- 

 
 
- 

 
 

√ 

 
 
- 

 
 
-  

เป็นตัวชี้วัดที่มีการ
กําหนดการรายงานผล
การดําเนินงานเป็นรายปี 

(ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563) 

2.  หลักสูตรการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และ 
ธรรมาภิบาล 

- 250,000.- - 

2. กิจกรรมการ
จัดทําข้อมูลเรือ่ง
การกํากับดูแล
กิจการที่ดีใน
เว็บไซต์  
ของ กทพ. 

ระดับ
ความสําเร็จ 
ของการจัดทํา
ข้อมูลเรื่องการ
กํากับดูแล

กิจการที่ดีใน

ระดับ 3 
(มีการนํา

ข้อมูลเรื่องการ
กํากับดูแล
กิจการที่ดี
เผยแพร่ใน

ระดับ 5 
(มีการปรับปรุงเรื่องการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีใน
เว็บไซต์ ของ กทพ. ให้มี
ความครบถ้วนและเป็น

ปัจจุบัน) 

- 6,000,000.- -    ใช้งบประมาณเดียวกัน
กับกิจกรรมการจัดทํา
ข้อมูลการดําเนินการ
เรื่องการกํากับดูแล
กิจการที่ดีขึ้นเว็บไซต์ 
เป็นภาษาไทยควบคู่
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งาน/กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการดําเนนิงาน/ผลลพัธ/์

ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการ 
งบประมาณปอ้งกันและ

ปราบปรามทจุริต 

หมายเหต ุ
งบ 

บูรณา
การ 

งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่าย 

สร้าง
จิตสํานึก

และ
ปลูกฝัง
ความ
ซื่อสัตย์
สุจริต 

สร้าง
กลไก
การ

ป้องกัน
การ
ทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต 

เว็บไซต์ของ 
กทพ. 

เว็บไซต์ของ 
กทพ.)      

ภาษาอังกฤษ ซึ่งอยู่ใน
ยุทธศาสตร์ที่ 1  
กลยุทธ์ที่ 3 

3. กิจกรรมการ
จัดทําข้อมูลการ
ดําเนินการ เรื่องการ
กํากับดูแลกิจการที่
ดีขึ้นเว็บไซต์เป็น
ภาษาไทยควบคู่
ภาษาอังกฤษ 

ระดับ
ความสําเรจ็ของ
การจัดทําข้อมลู
เรื่องการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี 
ขึ้นเว็บไซต์ เป็น
ภาษาไทย ควบคู่
ภาษาอังกฤษ  
(เฉพาะข่าว
ประชาสมัพันธ์
การจัดกิจกรรม
และบทความ
เกี่ยวกับ 

ยุระดับ 3 
(มีการนํา

ข้อมูลเรื่องการ
กํากับดูแล
กิจการที่ดี
เผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของ 
กทพ. เป็น
ภาษาไทย
ควบคู่

ภาษาอังกฤษ) 
 

กลยุทธ์ 1 

ระดับ  5 
(มีการปรับปรุงเรื่องการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีใน
เว็บไซต์ของ กทพ. เป็น

ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ
ให้มีความครบถ้วนและเป็น

ปัจจุบัน) 
 

- 6,000,000.- - - - √ ใช้งบประมาณเดียวกัน

กับกิจกรรมการจัดทํา 

ข้อมูลเรื่องการกํากับ

ดู แลกิ จการที่ ดี ใน

เว็บไซต์ของ กทพ. ซึ่งอยู่

ในยุ ทธศาสตร์ ที่  3    

กลยุทธ์ที่ 3 
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งาน/กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการดําเนนิงาน/ผลลพัธ/์

ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการ 
งบประมาณปอ้งกันและ

ปราบปรามทจุริต 

หมายเหต ุ
งบ 

บูรณา
การ 

งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่าย 

สร้าง
จิตสํานึก

และ
ปลูกฝัง
ความ
ซื่อสัตย์
สุจริต 

สร้าง
กลไก
การ

ป้องกัน
การ
ทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต 

การกํากับดูแล
กิจการที่ดี) 

 

ระดับ 3 

ยุทธศาสตรท์ี่ 2  
กลยุทธท์ี่ 2 

1. กิจกรรมการ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลด้านการ
กํากับดูแลกิจการ   
ที่ดีและ
จรรยาบรรณในการ
ดําเนินงานของ 
กทพ. 

ยุทธศาสตร์ที่ 
4  
ระดับความสําเร็จ  
ในการเผยแพร่
ประชาสั มพั นธ์  
ข้ อมู ลด้ านการ
กํากับดูแลกิจการ
ที่ดีและ 
จรรยาบรรณใน
การดํ าเนิ นงาน
ของ กทพ.  

 
 

ระดับ 3 
(เผยแพร่ข้อมลู
ด้านการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี

และ 
จรรยาบรรณใน
การดําเนินงาน
ผ่านช่องทาง

ประชาสัมพันธ์
ของ กทพ. 
จํานวน 3 
ช่องทาง) 

 
 

ระดับ 5 
เผยแพร่ข้อมูล 

ด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และจรรยาบรรณในการ
ดําเนินงานผ่านช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ของ กทพ.  

5 ช่องทาง 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
- 

 
 
√ 

 
 
√ 

 
 
- 
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งาน/กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการดําเนนิงาน/ผลลพัธ/์

ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการ 
งบประมาณปอ้งกันและ

ปราบปรามทจุริต 

หมายเหต ุ
งบ 

บูรณา
การ 

งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่าย 

สร้าง
จิตสํานึก

และ
ปลูกฝัง
ความ
ซื่อสัตย์
สุจริต 

สร้าง
กลไก
การ

ป้องกัน
การ
ทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต 

2. กิจกรรม OJT 
สัญจร : HEARTS 
to HEART            

เป็นกิจกรรมที่
สร้างความ
ตระหนักรู้เกี่ยวกับ
ความหมายและ
แนวทางการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีใน
องค์กร ตลอดจน
เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมจริยธรรม
และจรรยาบรรณ
ให้แก่พนักงานและ
ลูกจ้าง กทพ. 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 
4  
จํานวนสถานที่
ที่สามารถจัด
กิจกรรม OJT 

สัญจร : HEARTS 
to HEART เพื่อ
เผยแพร่ความรู้
เรื่อง
จรรยาบรรณใน  
การดําเนินงาน
ของ กทพ.  

ย 
ก 

ระดับ 3 
(10 แห่ง) 

ยุทธศาสตรท์ี่ 4  
กลยุทธท์ี่ 7 
จัดกิจกรรม OJT สัญจร จํานวน 
5 แห่ง ได้แก่ 
1. วันที ่21 พฤศจิกายน  
2562  
ณ ด่านเก็บค่าผา่นทางพิเศษ    
บางขุนเทยีน (ขาเข้า 1) 
2. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 
ณ ศูนย์ควบคุมทางพิเศษ      
บูรพาวิถี (CCB 4) 
3. วันที ่3  ธันวาคม 2562   
ณ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ   
รัชดาภิเษก 
 
 

 
 
- 

 
 

99,000.- 

 
 

52,885.50.- 

 
 
√ 

 
 
√ 

 
 
- 

 
 

เป็นตัวชี้วัดที่มีการ
กําหนดการรายงานผล
การดําเนินงานเป็นรายปี 

(ตุลาคม 2562 – 
กันยายน 2563) 
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งาน/กิจกรรม/
โครงการ 

ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการดําเนนิงาน/ผลลพัธ/์

ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการ 
งบประมาณปอ้งกันและ

ปราบปรามทจุริต 

หมายเหต ุ
งบ 

บูรณา
การ 

งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่าย 

สร้าง
จิตสํานึก

และ
ปลูกฝัง
ความ
ซื่อสัตย์
สุจริต 

สร้าง
กลไก
การ

ป้องกัน
การ
ทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต 

4. วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 
15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ด่าน
ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ
ดาวคะนอง 
5. วันที ่26 กุมภาพันธ์ 
2563 ณ ศูนย์ควบคมุ     
ทางพิเศษ (CCB 4) 

 
ปญัหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
 ...........................................................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................... 
 
ผู้รายงาน นางอภิญญา  สุนทรธาราวงศ์ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองกํากับดูแลกิจการทีด่ี หน่วยงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) 
เบอร์ติดต่อ โทร. 0 2558 9800  ต่อ 2194 E-mail : apinya_sun@exat.co.th วันที่ 17 เมษายน 2563 
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