แบบฟอร์ม รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของกระทรวงคมนาคม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน : 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565 )
หน่วยงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กรม/รัฐวิสาหกิจ) สังกัดกระทรวงคมนาคม

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา
การดาเนินงาน

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

สร้างจิตสานึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต

สร้างกลไกการ
ป้องกันการทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมในการต่อต้านการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 1
ปรั บฐานความคิ ด ปลู กฝั ง
ค่านิยมคุณธรรมในการต่อต้าน
การทุ จ ริ ต “พอเพี ยง วิ นั ย
สุจริต จิตอาสา”

1. โครงการ/กิจกรรม
การจัดทารายงานความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
ทั้งหมด 3 กรณี คือ
1.1 การรายงานความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์เมื่อได้รับ
ตาแหน่งใหม่
1.2 การรายงานความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์เกิดขึ้น
ระหว่างปี
1.3 การรายงานความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ประจาปี
งบประมาณของทุกหน่วยงาน
ของ กทพ.

จานวนผู้มีความ
ขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

ระดับ 5
ไม่มีผู้มีความ
ขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

ได้มีการแจ้งเวียนผู้บริหาร พนักงาน และ
ลูกจ้าง จัดทารายงานความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ ทั้ง 3 กรณี คือ
1. การรายงานความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เมื่อได้รับตาแหน่งใหม่
2. การรายงานความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์เกิดขึ้นระหว่างปี
3. การรายงานความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ประจาปีงบประมาณของทุก
หน่วยงาน ของ กทพ. ตลอดจนติดตาม
ความครบถ้วนของการรายงานความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นประจาทุกปี
ซึ่งปรากฏว่า ที่ผ่านมา ผู้บริหาร พนักงาน
และลูกจ้างทุกคน ไม่มีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

ตุลาคม 2564 –
กันยายน 2565

-

√

√

√

จานวนครั้งที่จัด
อบรมจริยธรรม
และคุณธรรม

ระดับ 3
(ปีละ 3 ครั้ง)

1. หลักสูตรการส่งเสริมคุณธรรมต่อต้าน
การทุจริต
2. หลักสูตรการเสริมสร้างคุณธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล

มกราคม 2565

100,000.-

√

√

√

กุมภาพันธ์
2565

250,000.-

√

√

√

2. โครงการ/กิจกรรม
กลยุทธ์ที่ 2

1. โครงการ/กิจกรรม

สร้ า งวั ฒ นธรรมองค์ ก ร
คุ ณ ธ ร ร ม แ ล ะ ต่ อ ต้ า น
การทุจริต

2. โครงการ/กิจกรรม

กลยุทธ์ที่ 3

1. โครงการ/กิจกรรม

ส่ งเส ริ ม ให้ บุ ค ล า ก ร มี จัดอบรมจริยธรรมและ
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม และมี คุณธรรม
จิ ต ส านึ ก ใน ก ารต่ อ ต้ าน

เป็นตัวชี้วัด
ที่มีการ
กาหนดการ
รายงาน

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

การทุจริต

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ระยะเวลา
การดาเนินงาน

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

สร้างจิตสานึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต

สร้างกลไกการ
ป้องกันการทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ

3. หลักสูตรการเสริมสร้างวัฒนธรรม และ
ค่านิยมสุจริตในองค์กร และการต่อต้าน
การทุจริตในองค์กร

มีนาคม 2565

100,000.-

√

√

√

ผลการ
ดาเนินงาน
เป็นรายปี
(ตุลาคม
2564 –
กันยายน
2565)
ใช้
งบประมาณ
เดียวกัน
กับกิจกรรม
การจัดทา
ข้อมูลการ
ดาเนินการ
เรื่องการ
กากับดูแล
กิจการที่ดี
ขึ้นเว็บไซต์
เป็น
ภาษาไทย
ควบคู่ภาษา
อังกฤษ
ซึ่งอยู่ใน
ยุทธศาสตร์
ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 3
กิจกรรมที่ 3
ใช้
งบประมาณ
เดียวกัน
กับกิจกรรม
การจัดทา
ข้อมูลการ

ผลการดาเนินงาน

2. โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมการจัดทาข้อมูลเรื่อง
การกากับดูแลกิจการที่ดีใน
เว็บไซต์ของ กทพ.

ระดับ
ความสาเร็จ
ของการจัดทา
ข้อมูลเรื่อง
การกากับดูแล
กิจการที่ดี
ในเว็บไซต์ของ
กทพ.

ระดับ 3
(มีการนาข้อมูล
เรื่องการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี
เผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของ
กทพ.)

ระดับ 5
(มีการปรับปรุงเรื่องการกากับดูแลกิจการ
ที่ดีในเว็บไซต์ ของ กทพ. ให้มีความ
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน)

ตุลาคม 2564 –
กันยายน 2565

งวดที่ 1
794,250.-

√

3. โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรมการจัดทาข้อมูลการ
ดาเนินการ เรื่องการกากับดูแล
กิจการที่ดีขึ้นเว็บไซต์เป็น
ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ

ระดับความสาเร็จ
ของการจัดทา
ข้อมูลเรื่องการ
กากับดูแลกิจการ
ที่ดี ขึ้นเว็บไซต์
เป็นภาษาไทย

ระดับ 3
(มีการนาข้อมูล
เรื่องการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี
เผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของ

ระดับ 5
ตุลาคม 2564 –
(มีการปรับปรุงเรื่องการกากับดูแลกิจการ กันยายน 2565
ที่ดีในเว็บไซต์ของ กทพ. เป็นภาษาไทย
ควบคู่ภาษาอังกฤษให้มีความครบถ้วนและ
เป็นปัจจุบัน)

งวดที่ 1
794,250.-

√

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

กลยุทธ์ที่ 4

1. โครงการ/กิจกรรม

ส่งเสริมหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงคมนาคมให้ เ ป็ น
องค์กรคุณธรรม

2. โครงการ/กิจกรรม

กลยุทธ์ที่ 5

1. โครงการ/กิจกรรม.

เสริ ม สร้ า งพลั ง การมี ส่ ว น
ร่ว มของหน่ ว ยงานในสั ง กั ด
และหน่ วยงาน ภายน อ ก
ของกระทรวงคมนาคม

2. โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ควบคู่
ภาษาอังกฤษ
(เฉพาะข่าว
ประชาสัมพันธ์การ
จัดกิจกรรมและ
บทความเกีย่ วกับ
การกากับดูแล
กิจการที่ดี)

กทพ. เป็น
ภาษาไทยควบคู่
ภาษาอังกฤษ)

ผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา
การดาเนินงาน

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต

สร้างกลไกการ
ป้องกันการทุจริต

1. โครงการ/กิจกรรม

สร้ างนวั ตกรรม มาตรการ
กลไก และกระบวนการในการ
ป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต

2. โครงการ/กิจกรรม

กลยุทธ์ที่ 2

1. โครงการ/กิจกรรม

พัฒ นารูปแบบการสื่ อสาร กิจกรรมการเผยแพร่
สาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
กากับดูแลกิจการที่ดีและ

ระดับ
ความสาเร็จ
ในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์

ระดับ 3
(เผยแพร่ข้อมูล
ด้านการกากับ
ดูแลกิจการ

หมายเหตุ
ดาเนินการ
เรื่องการ
กากับดูแล
กิจการที่ดี
ขึ้นเว็บไซต์
เป็น
ภาษาไทย
ควบคู่ภาษา
อังกฤษ
ซึ่งอยู่ใน
ยุทธศาสตร์
ที่ 1
กลยุทธ์ที่ 3
กิจกรรมที่
2

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 1

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

ระดับ 5
ตุลาคม 2564 –
เผยแพร่ข้อมูลด้านการกากับดูแลกิจการที่ดี กันยายน 2565
และจรรยาบรรณในการดาเนินงานผ่าน
ช่องทางประชาสัมพันธ์ของ กทพ. 5 ช่องทาง

-

√

√

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

จรรยาบรรณ

ข้อมูลด้านการ
กากับดูแล
กิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณใน
การดาเนินงาน
ของ กทพ.

2. โครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม OJT HEARTS to
HEART เป็นกิจกรรมที่สร้าง
ความตระหนักรู้เกีย่ วกับ
ความหมายและแนวทางการ
กากับดูแลกิจการที่ดีในองค์กร

จานวนสถานที่ที่
สามารถจัด
กิจกรรม OJT :
HEARTS to
HEART เพื่อ
เผยแพร่ความรู้
เรื่อง
จรรยาบรรณใน
การดาเนินงาน
ของ กทพ.

กลยุทธ์ที่ 3

1. โครงการ/กิจกรรม

บู รณาการและสนั บ สนุ น
กลไกกระบวนการบริ ห าร
จัดการเชิงรุก

2. โครงการ/กิจกรรม

กลยุทธ์ที่ 4

1. โครงการ/กิจกรรม

ส่ ง เส ริ ม แ ล ะ พั ฒ น า
บุคลากรให้เท่าทันกลไกการ
ทุ จ ริ ต ใน รู ป แ บ บ ต่ าง ๆ
(เพื่ อ สร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ก าร
ทุจริต)

2. โครงการ/กิจกรรม

เป้าหมาย

ที่ดีและ
จรรยาบรรณใน
การดาเนินงาน
ผ่านช่องทาง
ประชาสัมพันธ์
ของ กทพ. จานวน
3 ช่องทาง)
กระดับ 3
อยู่ระหว่างการพิจารณารูปแบบการจัด
(10 แห่ง)
กิจกรรม OJT ให้เหมาะสมกับสถานการณ์

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างเครือข่าย “MOT Transparency” ที่เข้มแข็ง
กลยุทธ์ที่ 1

1. โครงการ/กิจกรรม

สร้ างกลไกบทบาทการมี
ส่ วนร่ วมของภาคี เครื อข่ าย
“MOT Transparency”

2. โครงการ/กิจกรรม

ผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา
การดาเนินงาน

ตุลาคม 2564 –
กันยายน 2565

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

สร้างจิตสานึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต

สร้างกลไกการ
ป้องกันการทุจริต

99,000.-

√

√

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ

กลยุทธ์

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

กลยุทธ์ที่ 2

1. โครงการ/กิจกรรม

เสริ ม พลั ง การมี ส่ ว นร่ ว ม
ของเครือข่าย

2. โครงการ/กิจกรรม

กลยุทธ์ที่ 3

1. โครงการ/กิจกรรม

สร้างช่องทางสื่อสารในการ
ประสานงานและตรวจสอบ
การทุจริต

2. โครงการ/กิจกรรม

กลยุทธ์ที่ 4

1. โครงการ/กิจกรรม

ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ามามี
ส่ ว น ร่ ว ม ใน กิ จ ก ร ร ม /
โครงการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
ล่งเสริมคุณธรรม

2. โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ผลการดาเนินงาน

ระยะเวลา
การดาเนินงาน

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึกและ
ปลูกฝังความ
ซื่อสัตย์สุจริต

สร้างกลไกการ
ป้องกันการทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

ปัญหา/อุปสรรค
...........................ไม่ม.ี ...........................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข
...........................ไม่ม.ี ............................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................... ....
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