แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมชิ อบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกระทรวงคมนาคม
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
หน่วยงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1

สร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมในการต่อต้านการทุจริต

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการและการปฏิบัติงานของผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดกระทรวงคมนาคม
2. เพื่อปรับฐานความคิด ปลูกฝังค่านิยม และสร้างจิตสํานึกในการต่อต้านการทุจริตให้แก่บุคลากรของกระทรวงคมนาคม โดยให้สามารถแยกแยะ
ระหว่างประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
3. เพื่อสร้างกระทรวงคมนาคมเป็นองค์กรคุณธรรมโดยการบูรณาการและเสริมพลังการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม
เป้าประสงค์ : กระทรวงคมนาคมร่วมสร้างสังคมสุจริตและร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ
แผนการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

งบประมาณ
(ถ้ามี)

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.
64)

ไตรมาส 2
(ม.ค. -มี.ค.
65)

ไตรมาส 3
(เม.ย. มิ.ย. 65)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.
65)

งบปกติของ
หน่วยงาน
(บาท)

งบอื่น ๆ เช่น
งบบูรณาการ
(บาท)

หมายเหตุ

√

√

√

√

-

-

เป็นตัวชี้วัดที่มี
การกําหนด
การรายงานผล
การดําเนินงาน
เป็นรายปี
(ตุลาคม
2564 –

กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิด ปลูกฝังค่านิยมคุณธรรมในการต่อต้านการทุจริต “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา”
1. กิจกรรมการจัดทํารายงานความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์

1) เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงาน กทพ.
ที่ได้รับตําแหน่งใหม่ได้ปฏิบัติ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้
การตัดสินใจต่างๆ โดยไม่มี
ผลประโยชน์เกี่ยวข้องไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม
2) เพื่อป้องกันมิให้พนักงานและ
ลูกจ้าง กทพ. กระทําการใดๆ

ระดับ 5
ไม่มีผู้มีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์

-

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
กระทรวงคมนาคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1

แผนการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.
64)

ไตรมาส 2
(ม.ค. -มี.ค.
65)

ไตรมาส 3
(เม.ย. มิ.ย. 65)

งบประมาณ
(ถ้ามี)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.
65)

งบปกติของ
หน่วยงาน
(บาท)

งบอื่น ๆ เช่น
งบบูรณาการ
(บาท)

ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร

หมายเหตุ
กันยายน
2565)

2. โครงการ/กิจกรรม................................
.....................................................................
3. โครงการ/กิจกรรม.................................
.....................................................................
4. โครงการ/กิจกรรม................................
...................................................................
5. โครงการ/กิจกรรม................................
...................................................................

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมและการต่อต้านการทุจริต
1. โครงการ/กิจกรรม................................
...................................................................
2. โครงการ/กิจกรรม................................
...................................................................
3. โครงการ/กิจกรรม................................
...................................................................
4. โครงการ/กิจกรรม................................
...................................................................
5. โครงการ/กิจกรรม................................
...................................................................

กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตสํานึกในการต่อต้านการทุจริต
1. โครงการหลักสูตรการส่งเสริมคุณธรรม
ต่อต้านการทุจริต

เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้
ผู้บริหารและพนักงาน กทพ. ถึง
ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นจาก
การทุจริต คอร์รัปชัน ตลอดจนการ

ระดับ 3
ปีละ 3 ครั้ง

-

-

-

√

-

100,000.-

-

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
กระทรวงคมนาคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

2

แผนการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

2. โครงการหลักสูตรการเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล

วัตถุประสงค์
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนใน
องค์กรภาครัฐ ที่เกิดขึ้นจากการ
ดําเนินกิจการขององค์กร ซึ่งเป็น
กรณีที่มีการกล่าวถึงอย่าง
กว้างขวาง และเป็นต้นเหตุของการ
ทุจริตคอร์รัปชันในปัจจุบัน รวมไป
ถึงแนวทางการปฏิรูปเพื่อป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตคอร์รัป
ชันในองค์กรอันจะนําไปสู่การเป็น
องค์กรที่มีความโปร่งใส มีความ
น่าเชื่อถือและสามารถเพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ เพื่อการนําไปสู่การ
เป็นองค์กรที่มีการเจริญเติบโต
อย่างยั่งยืน
สอดคล้องกับแนวทางการ
ดําเนินงานด้านการกํากับดูแล
กิจการที่ดี
1) เพื่อให้พนักงานฝึกการพัฒนา
จิตใจ และเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมในองค์กร
2) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้พนักงาน
โดยการพัฒนาด้านจิตใจ ซึ่งจะทํา
ให้เกิดพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์
ความสงบเรียบร้อยของสังคม
3) เพื่อให้พนักงานมีความรู้ในหลัก
วิถีพุทธ เป็นประโยชน์ในการ
ดําเนินชีวิต อันจะเป็นผลให้เกิด

งบประมาณ
(ถ้ามี)

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.
64)

ไตรมาส 2
(ม.ค. -มี.ค.
65)

ไตรมาส 3
(เม.ย. มิ.ย. 65)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.
65)

งบปกติของ
หน่วยงาน
(บาท)

งบอื่น ๆ เช่น
งบบูรณาการ
(บาท)

ระดับ 3
ปีละ 3 ครั้ง

-

-

√

√

-

250,000.-

-

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
กระทรวงคมนาคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หมายเหตุ

3

แผนการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.
64)

ไตรมาส 2
(ม.ค. -มี.ค.
65)

ไตรมาส 3
(เม.ย. มิ.ย. 65)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.
65)

งบประมาณ
(ถ้ามี)
งบปกติของ
หน่วยงาน
(บาท)

งบอื่น ๆ เช่น
งบบูรณาการ
(บาท)

หมายเหตุ

การพัฒนาคนและสังคมที่เกื้อกูล
ธรรม ตลอดจนสามารถนาไปแก้ไข
ปัญหาในการทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4) เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
ทํางาน การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
ให้กับพนักงาน และเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมศีลธรรมอย่างต่อเนื่องให้
เกิดความรู้คู่คุณธรรม
1) เพื่อให้พนักงานฝึกการพัฒนา
จิตใจ และเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรมในองค์กร
2) เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้พนักงาน
โดยการพัฒนาด้านจิตใจ ซึ่งจะทํา
ให้เกิดพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์
ความสงบเรียบร้อยของสังคม
3) เพื่อให้พนักงานมีความรู้ในหลัก
วิถีพุทธ เป็นประโยชน์ในการ
ดําเนินชีวิต อันจะเป็นผลให้เกิด
การพัฒนาคนและสังคมที่เกื้อกูล
ธรรม ตลอดจนสามารถนาไปแก้ไข
ปัญหาในการทางานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
4) เพื่อพัฒนาศักยภาพในการ
ทํางาน การใช้ชีวิตอย่างมีความสุข
ให้กับพนักงาน และเพื่อเป็นการ
ส่งเสริมศีลธรรมอย่างต่อเนื่องให้

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
กระทรวงคมนาคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

4

แผนการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

3. กิจกรรมการจัดทําข้อมูลเรื่องการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีในเว็บไซต์ของ กทพ.

วัตถุประสงค์
เกิดความรู้คู่คุณธรรม
5) เพื่อเสริมสร้างการทํางานให้มี
กระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และ
ค่านิยมในการปฏิบัติงานที่มุ่งเพิ่ม
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน
6) เพื่อให้พนักงานสามารถดําเนิน
ชีวิตอย่างมีสติ สัมปชัญญะ
สามารถครองตน ครองงานอย่าง
สมดุลและมีความสุข
7) เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และหลักธรรมาภิบาลที่เป็น
แบบอย่างที่ดี ตามรอย
พระยุคลบาท
1) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์
ของ กทพ.ให้เป็นไปตามข้อกําหนด
มาตรฐาน W3C และมาตรฐาน
เว็บไซต์ภาครัฐ
2) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์
ของ กทพ. ให้สามารถรองรับการ
ใช้งานของผู้ใช้งานในยุคปัจจุบันได้
อีกหลากหลายรูปแบบเช่น ใช้งาน
ผ่านทางสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่/พกพา
(Tablet) ได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการ
iOS และระบบปฏิบัติการ
Android และสามารถเข้าถึงได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และมี

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

-

ระดับ 3
มีการนําข้อมูล
เรื่องการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี
เผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของ กทพ.

งบประมาณ
(ถ้ามี)

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.
64)

ไตรมาส 2
(ม.ค. -มี.ค.
65)

ไตรมาส 3
(เม.ย. มิ.ย. 65)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.
65)

งบปกติของ
หน่วยงาน
(บาท)

งบอื่น ๆ เช่น
งบบูรณาการ
(บาท)

หมายเหตุ

√

√

√

√

6,420,000.-

-

งบทําการ 3 ปี
(ตุลาคม
2563 กันยายน
2566) และใช้
งบเดียวกับ
กิจกรรมการ
จัดทําข้อมูล
การดําเนินการ
เรื่องการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี
ขึ้นเว็บไซต์เป็น
ภาษาไทย
ควบคู่

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
กระทรวงคมนาคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

5

แผนการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

4. กิจกรรมการจัดทําข้อมูลการ
ดําเนินการเรื่องการกํากับดูแลกิจการที่ดีขึ้น
เว็บไซต์ เป็นภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ

วัตถุประสงค์
ประสิทธิภาพ
3) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาข้อมูล
บนเว็บไซต์ของ กทพ. ให้มีความ
ถูกต้องและเป็นปัจจุบันมากที่สุด
4) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์
ของ กทพ. ให้เป็นเว็บไซต์ที่ทุกคน
สามารถเข้าถึงได้ เป็นการสร้าง
โอกาสในการเข้าถึงเว็บไซต์สําหรับ
กลุ่มคนพิการที่ใช้คอมพิวเตอร์ได้
เพื่อปรับปรุงข้อมูลเนื้อหาบน
เว็บไซต์ของ กทพ. ในรูปแบบ
ภาษาอังกฤษให้มีความถูกต้องและ
เป็นปัจจุบันมากที่สุด

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.
64)

ไตรมาส 2
(ม.ค. -มี.ค.
65)

ไตรมาส 3
(เม.ย. มิ.ย. 65)

งบประมาณ
(ถ้ามี)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.
65)

งบปกติของ
หน่วยงาน
(บาท)

งบอื่น ๆ เช่น
งบบูรณาการ
(บาท)

หมายเหตุ
ภาษาอังกฤษ

-

ระดับ 3
มีการนําข้อมูล
เรื่องการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี
เผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของ กทพ.
เป็นภาษาไทย
ควบคู่
ภาษาอังกฤษ

√

√

√

√

6,420,000.-

-

งบทําการ 3 ปี
(ตุลาคม
2563 กันยายน
2566) และใช้
งบเดียวกับ
กิจกรรม
การจัดทํา
ข้อมูลเรื่องการ
กํากับดูแล
กิจการที่ดีใน
เว็บไซต์ของ
กทพ.

5. โครงการ/กิจกรรม................................
...................................................................

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมให้เป็นองค์กรคุณธรรม
1. โครงการ/กิจกรรม................................

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
กระทรวงคมนาคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.
64)

ไตรมาส 2
(ม.ค. -มี.ค.
65)

ไตรมาส 3
(เม.ย. มิ.ย. 65)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.
65)

งบประมาณ
(ถ้ามี)
งบปกติของ
หน่วยงาน
(บาท)

งบอื่น ๆ เช่น
งบบูรณาการ
(บาท)

หมายเหตุ

2. โครงการ/กิจกรรม................................
...................................................................
3. โครงการ/กิจกรรม................................
...................................................................
4. โครงการ/กิจกรรม................................
...................................................................
5. โครงการ/กิจกรรม................................
...................................................................

กลยุทธ์ที่ 5 เสริมสร้างพลังการมีส่วนร่วมของหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานภายนอกกระทรวงคมนาคม
1. โครงการ/กิจกรรม................................
...................................................................
2. โครงการ/กิจกรรม................................
...................................................................
3. โครงการ/กิจกรรม................................
...................................................................
4. โครงการ/กิจกรรม................................
...................................................................
5. โครงการ/กิจกรรม................................
...................................................................

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
กระทรวงคมนาคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2

ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเชิงรุก

วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อปรับปรุงแก้ไขและพัฒนากลไกกระบวนการดําเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแบบบูรณาการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และเท่าทันต่อสถานการณ์
การทุจริตในปัจจุบัน
2. เพื่อยกระดับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานขอกระทรวงคมนาคมให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด

เป้าประสงค์ :

พัฒนากลไก มาตรการควบคุม กํากับ ติดตามในการบริหารจัดการป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพเท่าทันต่อสถานการณ์ เพื่อให้การทุจริตลดน้อยลงจนกระทั่งไม่มีการทุจริต
เกิดขึ้น
แผนการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

งบประมาณ
(ถ้ามี)

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.
63)

ไตรมาส 2
(ม.ค. -มี.ค.
64)

ไตรมาส 3
(เม.ย. มิ.ย. 64)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.
64)

งบปกติของ
หน่วยงาน
(บาท)

งบอื่น ๆ เช่น
งบบูรณาการ
(บาท)

-

√

√

√

√

-

-

หมายเหตุ

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างนวัตกรรม มาตรการ กลไก และกระบวนการในการป้องกันเพื่อยับยั้งการทุจริต
1. โครงการ/กิจกรรม................................
...................................................................
2. โครงการ/กิจกรรม................................
.....................................................................
3. โครงการ/กิจกรรม.................................
.....................................................................
4. โครงการ/กิจกรรม................................
...................................................................
5. โครงการ/กิจกรรม................................
...................................................................

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนารูปแบบการสื่อสารสาธารณะเชิงสร้างสรรค์เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
1. กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข้อมูลด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณ

เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
เพื่อให้ความรู้ในเรื่องการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณ

ระดับ 3
เผยแพร่ข้อมูล
ด้านการกํากับดูแล

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
กระทรวงคมนาคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

2. กิจกรรม OJT สัญจร HEARTS to
HEART เป็นกิจกรรมที่สร้างความตระหนักรู้
เกี่ยวกับความหมายและแนวทางการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีในองค์กร

วัตถุประสงค์
ในการดําเนินงานของ กทพ. ให้แก่
พนักงานและลูกจ้าง กทพ.
ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น
การจัดทําข่าวและบทความ
เผยแพร่ในข่าวประชาสัมพันธ์ของ
กทพ. รวมทั้งในระบบอินทราเน็ต
และระบบอินเทอร์เน็ต การจัดทํา
บอร์ดประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ เพื่อ
เผยแพร่ตามอาคารต่าง ๆ ภายใน
กทพ. การตอบปัญหาชิงรางวัลใน
Facebook Fanpage การจัดทํา
แผ่นพับประชาสัมพันธ์และ
โปสเตอร์เพื่อปิดประกาศที่บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ซึ่ง กทพ. จัดไว้
เพื่อเผยแพร่ความรู้ในเรื่องการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณในการดําเนินงานของ
กทพ. ให้แก่พนักงานและลูกจ้าง
กทพ. ทั้งในอาคารสํานักงานใหญ่
กทพ. ศูนย์ควบคุมทางพิเศษ และ
ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษต่าง ๆ

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

งบประมาณ
(ถ้ามี)

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.
63)

ไตรมาส 2
(ม.ค. -มี.ค.
64)

ไตรมาส 3
(เม.ย. มิ.ย. 64)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.
64)

งบปกติของ
หน่วยงาน
(บาท)

งบอื่น ๆ เช่น
งบบูรณาการ
(บาท)

-

√

√

√

√

99,000.-

-

หมายเหตุ

กิจการที่ดีและ
จรรยาบรรณในการ
ดําเนินงานผ่าน
ช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ของ
กทพ. จํานวน 3
ช่องทาง

ระดับ 5
10 แห่ง

3. โครงการ/กิจกรรม.................................
.....................................................................
4. โครงการ/กิจกรรม................................
...................................................................

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
กระทรวงคมนาคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.
63)

ไตรมาส 2
(ม.ค. -มี.ค.
64)

ไตรมาส 3
(เม.ย. มิ.ย. 64)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.
64)

งบประมาณ
(ถ้ามี)
งบปกติของ
หน่วยงาน
(บาท)

งบอื่น ๆ เช่น
งบบูรณาการ
(บาท)

หมายเหตุ

5. โครงการ/กิจกรรม................................
...................................................................

กลยุทธ์ที่ 3 บูรณาการและสนับสนุนกลไกกระบวนการบริหารจัดการเชิงรุก
1. โครงการ/กิจกรรม................................
...................................................................
2. โครงการ/กิจกรรม................................
.....................................................................
3. โครงการ/กิจกรรม.................................
.....................................................................
4. โครงการ/กิจกรรม................................
...................................................................
5. โครงการ/กิจกรรม................................
...................................................................

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เท่าทันกลไกการทุจริตในรูปแบบต่าง ๆ
1. โครงการ/กิจกรรม................................
...................................................................
2. โครงการ/กิจกรรม................................
.....................................................................
3. โครงการ/กิจกรรม.................................
.....................................................................
4. โครงการ/กิจกรรม................................
...................................................................
5. โครงการ/กิจกรรม................................
...................................................................

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
กระทรวงคมนาคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
วัตถุประสงค์ :

เป้าประสงค์ :

สร้างเครือข่าย MOT Transparency ที่เข้มแข็ง

1. เพื่ อ สร้างความตื่ น ตัวและความร่วมมื อ ของบุ ค ลากรในหน่ วยงาน ประชาชน ผู้ มีส่ วนได้ ส่วนเสีย หน่ วยงาน องค์ก รสาธารณะประโยชน์ ทั้ งภาครัฐ และเอกชน
ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
2. เพื่อบูรณาการกระบวนการดําเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
3. สังคมและประชาชนเชื่อมั่นในวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์สุจริตของกระทรวงคมนาคม
4. ผู้รับบริการได้รับบริการอย่างเท่าเทียม มีความเสมอภาค
5. การบริหารงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้
เพื่อสร้างเครือข่าย “MOT Transparency” ที่เข้มแข็ง
แผนการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.
63)

ไตรมาส 2
(ม.ค. -มี.ค.
64)

ไตรมาส 3
(เม.ย. มิ.ย. 64)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.
64)

งบประมาณ
(ถ้ามี)
งบปกติของ
หน่วยงาน
(บาท)

งบอื่น ๆ เช่น
งบบูรณาการ
(บาท)

หมายเหตุ

กลยุทธ์ที่ 1 สร้างกลไกบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย MOT Transparency
1. โครงการ/กิจกรรม................................
...................................................................
2. โครงการ/กิจกรรม................................
.....................................................................
3. โครงการ/กิจกรรม.................................
.....................................................................
4. โครงการ/กิจกรรม................................
...................................................................
5. โครงการ/กิจกรรม................................

กลยุทธ์ที่ 2 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของเครือข่าย
1. โครงการ/กิจกรรม................................
...................................................................

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
กระทรวงคมนาคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.
63)

ไตรมาส 2
(ม.ค. -มี.ค.
64)

ไตรมาส 3
(เม.ย. มิ.ย. 64)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.
64)

งบประมาณ
(ถ้ามี)
งบปกติของ
หน่วยงาน
(บาท)

งบอื่น ๆ เช่น
งบบูรณาการ
(บาท)

หมายเหตุ

2. โครงการ/กิจกรรม................................
.....................................................................
3. โครงการ/กิจกรรม.................................
.....................................................................
4. โครงการ/กิจกรรม................................
...................................................................
5. โครงการ/กิจกรรม................................
...................................................................

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างช่องทางสื่อสารในการประสานงานและตรวจสอบการทุจริต
1. โครงการ/กิจกรรม................................
...................................................................
2. โครงการ/กิจกรรม................................
.....................................................................
3. โครงการ/กิจกรรม.................................
.....................................................................
4. โครงการ/กิจกรรม................................
...................................................................
5. โครงการ/กิจกรรม................................
...................................................................

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการต่อต้านการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
1. โครงการ/กิจกรรม................................
...................................................................
2. โครงการ/กิจกรรม................................
.....................................................................

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
กระทรวงคมนาคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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แผนการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตัวชี้วัด
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม

วัตถุประสงค์

ผลลัพธ์
เชิงปริมาณ

ผลลัพธ์
เชิงคุณภาพ

ไตรมาส 1
(ต.ค. - ธ.ค.
63)

ไตรมาส 2
(ม.ค. -มี.ค.
64)

ไตรมาส 3
(เม.ย. มิ.ย. 64)

ไตรมาส 4
(ก.ค. - ก.ย.
64)

งบประมาณ
(ถ้ามี)
งบปกติของ
หน่วยงาน
(บาท)

งบอื่น ๆ เช่น
งบบูรณาการ
(บาท)

หมายเหตุ

3. โครงการ/กิจกรรม.................................
.....................................................................
4. โครงการ/กิจกรรม................................
...................................................................
5. โครงการ/กิจกรรม................................
...................................................................

ผลทีค่ าดว่าจะ ได้รบั จากการดําเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนปฏิบตั กิ ารป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 .
 .
 .
 .
 .

.
.
.
.
.

ข้อมูลพื้นฐาน
ชื่อหน่วยงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
จํานวนบุคลากรในหน่วยงาน (ทั้งหมด) 5,322 คน (ข้อมูลจากฝ่ายบริหารทั่วไป ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564)
ผู้รายงาน นางอภิญญา สุนทรธาราวงศ์ ตําแหน่ง ผู้อํานวยการกองกํากับดูแลกิจการที่ดี หน่วยงาน การทางพิเศษแห่งประเทศไทย
เบอร์ติดต่อ 0 2558 9800 ต่อ 20600 โทรสาร 0 2940 1210 E-mail : apinya_sun@exat.co.th

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
กระทรวงคมนาคม ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
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