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1. วัตถุประสงค์ 
 1.1  เพ่ือแสดงถึงขั้นตอนกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม และตอบสนองต่อแผนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 1.2  เพ่ือใช้เป็นคู่มือเอกสารในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน      
การทุจริต กระทรวงคมนาคม ให้มีมาตรฐานและถือปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 
 1.3  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม  ทราบกระบวนงาน   
เพ่ือน าไปปรับปรุงพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพ ถูกต้อง รวดเร็ว และตอบสนองเท่าทันต่อสถานการณ์ 

 

2. ขอบเขต 
 ศูนยป์ฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงคมนาคม ต้องมีการจัดท าแผนใน 3 ระดับ คือ 
 (1)  แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
กระทรวงคมนาคม โดยมีแผนแม่บทบูรณาการป้องกันและปราบปราการทุจริตและประพฤติมิชอบ                   
ระยะ 20 ปี (ส านักงาน ป.ป.ช.) เป็นกรอบ/แนวทาง เป็นการจัดท าแผนงาน/โครงการ เพ่ือรองรับแผนแม่บท
บูรณาการในระยะ 20 ปี  
 (2)  แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมกระทรวงคมนาคม ระยะ 5 ปี เป็นการจัดท าแผนเพ่ือแปลงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตมาสู่การปฏิบัติในระยะ 5 ปี  
 (3)  แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมกระทรวงคมนาคม ประจ าปี เป็นแผนปฏิบัติการที่มีแผนงาน/โครงการ เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ประจ าปี ตามกรอบของแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมกระทรวงคมนาคม ระยะ 5 ปี 
 ศปท. คค. ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปราม          
การทุจริต กระทรวงคมนาคม โดยการน าแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ผ่านที่ประชุมคณะท างานรับฟังความคิดเห็นทุกภาคส่วน และประกาศ     
ใช้แผนเพ่ือให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม (ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจ) น าไปจัดท าแผนปฏิบัติ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน และมีการรายงานผลส าเร็จในภาพรวมของการด าเนินงาน 
รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ทุกรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน เสนอต่อผู้บริหาร ส านักงาน ป.ป.ช.    
และผู้ที่เก่ียวข้อง  
 
 

 

คู่มือการปฏิบัตงิาน 

กระบวนงาน จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม 
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3. ค าจ ากัดความ 
แผนยุทธศาสตร์ หมายถึง ทิศทางในการขับเคลื่อนนโยบาย ในการจัดด าเนินงานในด้านการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต ของกระทรวงคมนาคม 
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี หมายถึง ทิศทางและแนวทางการท างานตามกรอบของยุทธศาสตร์         

โดยจัดท าเป็นแผนปฏิบัติราชการะยะ 5 ปี 
 หน่วยงานในสังกัดของ ศปท. กระทรวง หมายถึง  

- กรม ได้แก่ ส่วนราชการที่จัดตั้งตาม พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
- รัฐวิสาหกิจ 
- องค์การมหาชน 
- หน่วยงานภายใต้ก ากับ ได้แก่ หน่วยงานที่มี พ.ร.บ. เฉพาะ และหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน 

 

4. หน้าที่ความรับผิดชอบ 
 การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม กระทรวงคมนาคม  
 4.1  ปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นผู้รับทราบผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม  
 4.2  รองปลัดกระทรวงคมนาคมด้านอ านวยการ/หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นผู้รับทราบ      
การรายงานผลการด าเนินงานติดตามการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม 
 4.3  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองรายละเอียดของการด าเนินงานติดตาม    
การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
กระทรวงคมนาคม 
 4.4  รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเป็นผู้ก ากับ ตรวจสอบ และพิจารณากลั่นกรอง
รายละเอียดของการด าเนินงานติดตามการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม 
 4.5  หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบมีหน้าที่เป็นผู้พิจารณา
กลั่นกรองรายละเอียดของการด าเนินงานติดตามการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม 
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 4.6  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
- จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรม ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และ
นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องเสนอต่อปลัดกระทรวงคมนาคม 

- ประสาน เร่งรัด และก ากับให้หน่วยงานในสังกัดด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
ปราบปรามการทุ จ ริ ตและประพฤติมิ ชอบและส่ ง เสริ มคุณธรรมจริ ยธรรม                      
กระทรวงคมนาคม 

- ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานในภาพรวม รวมถึงปัญหาและ
อุปสรรคต่างๆ ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เสนอต่อ
ปลัดกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย ตลอดจนบูรณาการแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการ 

  4.7  หน่วยงานในสังกัด รายงานผลการด าเนินงานและความคืบหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม 
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5. (Work Flow) กระบวนงาน 
ชื่อกระบวนการ : การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม 
ข้อก าหนดที่ส าคัญ : ความส าเร็จของการจัดการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม 
ตัวช้ีวัด : ระดับความส าเร็จของการจัดการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม 
 

ขั้นตอนการท างาน 
(Work Flow) 

ผังงาน 
(Flow Chart) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

      ศปท. ได้ด าเนินการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลและ
วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ปัจจัยภายใน ภายนอก 
จุดอ่อน จุดแข็ ง ความส า คัญของตัวแปร   การ
เทียบเคียง ฯลฯ 

  30 วัน นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน ศปท. 

       ศปท. ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานด้านจัดท า
แผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กระทรวงคมนาคม 2560-2564  มีการจัดการ
ประชุมเห็นชอบแผนฯ 

 
 
   

3 วัน นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน ศปท. 

      ศปท. ด าเนินการจัดประชุมคณะท างานจัดท า
แผนฯ เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน และทบทวน
แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

 1 วัน นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน ศปท. 

       การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม กระทรวงคมนาคม ระยะ 5 ปี เป็นกรอบ
ทิศทางให้กับหน่วยงานในสั งกัดของกระทรวง
คมนาคมในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตฯ ประจ าปีของหน่วยงานได้ 

 
 
 

15 วัน นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน ศปท. 

      การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตฯ ประจ าปี การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกนั
และปราบปรามการทุจริตประจ าปี เป็นการแปลงแผน
ป้องกันและปราบปรามการทุจ ริตระยะ 5 ปี           
ของ ศปท. ระดับกระทรวงไปสู่การปฏิบัติ เป็น
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) โดยมี โครงการ/
กิจกรรมและงบประมาณรองรับ พร้อมทั้งจัดท าค าขอ
งบประมาณแบบบูรณาการตามปฏิทินการจัดท าค าขอ
งบประมาณ เสนอต่อปลัดกระทรวงคมนาคม 

 
 
 
 
 

- กรณีมีการปรับปรุง
แผนฯ ต้องน าเข้า    
ที่ประชุมเพื่อขอ    

ความเห็นชอบแผนฯ 
 

15 วัน 

นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน ศปท. 

จัดท าหนังสือบันทึกแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัด
รับทราบแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
กระทรวงคมนาคม  

 
 
 
 

1 วัน นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน ศปท. 

      
 

  

 

แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์
การป้องกนัและปราบปรามการทุจริต

กระทรวงคมนาคม 

 

จัดท าแผนป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจรติฯ ของกระทรวงคมนาคม ระยะ 5 ปี  

จัดประชมุคณะท างานจัดท าแผน
ยุทธศาสตรก์ารป้องกนัและปราบปรามการ

ทุจรติกระทรวงคมนาคม  

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ศปท. ศึกษา ทบทวน จัดเก็บ รวบรวม
ข้อมูล/วิเคราะห์ขอ้มูลที่เกี่ยวข้อง 

 

 

แจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
คมนาคมรับทราบ  

 

เสนอคณะท างานฯ เพื่อพิจารณาเห็นชอบ 
แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ 
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ขั้นตอนการท างาน 
(Work Flow) 

ผังงาน 
(Flow Chart) 

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

    

  จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ประจ าปี ของ สปค. โดยการแปลงแผนปฏิบัติการ
ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมกระทรวงคมนาคม 5 ปี 
ของกระทรวงไปสู่แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของ 
สปค. โดยมีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม และ
ระยะเวลาที่ก าหนด  

 15 วัน นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน ศปท. 

  น า เสนอคณะท างานฯ เพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบแผนปฏิบัติฯ เพื่อที่หน่วยงานในสั งกัด
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติเป็นแผนปฏิบัติการ (Action 
Plan) ประจ าปี  โดยภายในมีรายละเอียดกลยุทธ์ 
ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ   

 
 
 
 
 
 

2 วัน นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน ศปท. 

ด าเนินการตามแผนปฏิบัติฯ ของ สปค. ประจ าปี
งบประมาณ 

 รอบปีงบประมาณ นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน ศปท. 

     การจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติฯ ของกระทรวงคมนาคม และส่งให้
ส านักงาน ป.ป.ท. / ป.ป.ช. และหน่วยงานในก ากับ 
รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน 
 

 
 
 
 
         

ทุก 6 เดือน และ 12 
เดือน 
 

นักวิเคราะห์
นโยบายและ
แผน ศปท. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ศปท. จัดท ารายงานการด าเนินงานตามแผนฯ    
ส่งให้ ส านักงาน ป.ป.ท./ป.ป.ช. และหน่วยงาน

ในก ากับ รอบ 6 เดือน/12 เดือน 

 

หน่วยงานภายใน สปค. และ สรค. จดัท า
แผนปฏิบัติราชการ (ด้านการป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุริต) ประจ าปี ของ สปค. 

 ปกค. พิจารณาเห็นชอบร่างแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ 

 

หน่วยงานภายใน สปค. และ สรค. 
ด าเนนิการตามแผนปฏิบัตกิารป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุริตฯ 
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6. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 การด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม ดังนี้ 

(1) การเก็บรวบรวมข้อมูล/วิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้อง 
- ศปท. ท าการศึกษาวิเคราะห์ สถานการณ์เกี่ยวข้องกับการทุจริต รวมทั้ง ข้อมูลเรื่องร้องเรียน

ของส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐในก ากับ จากฐานข้อมูลของ ศปท.  ผลการประเมินคุณธรรมและ       
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)     
ของปีที่ผ่านมา เพ่ือศึกษาวิเคราะห์จุดอ่อน หรือจุดด้อยที่ต้องพัฒนา และรักษาจุดแข็งไว้ ทั้งในส่ วนของ 
Perception (Internal, External) และ Evidence-based 

- ศปท. ท าการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล กรอบทิศทางของนโยบายยุทธศาสตร์และ     
แผนต่างๆ ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทบูรณาการระยะ 20 ปี (ส านักงาน ป.ป.ช.) เป้าหมาย      
การพัฒนาที่ยังยืน (SDGs) ประเด็นการปฏิรูปของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย    
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ นโยบายรัฐบาล มติคณะรัฐมนตรี
หรือข้อสั่งการของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) 
ตลอดจนนโยบายหรือเจตจ านงของผู้บริหาร ฯลฯ 

- ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส ภัยคุกคาม 
ที่มีผลกระทบต่อการจัดท าแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของกระทรวงคมนาคม  

(2) ศปท. ท าการแต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
กระทรวงคมนาคม (พ.ศ. 2560 – 2564) 

(3) การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม กระทรวงคมนาคม ระยะ 5 ปี เป็นกรอบทิศทางให้กับหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงคมนาคมใน
การจัดท าแผนปฏิบัติฯ ประจ าปีของหน่วยงานได้  

(4) การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ประจ าปี งบประมาณ เป็นการแปลงแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กระทรวงคมนาคม ระยะ 5 ปี ของ ศปท. ระดับกระทรวงไปสู่การปฏิบัติ                         
เป็นแผนปฏิบัติการ (Action Plan) โดยมีโครงการ/กิจกรรมและงบประมาณรองรับ พร้อมทั้งจัดท าค าขอ
งบประมาณแบบบูรณาการตามปฏิทินการจัดท าค าของบประมาณ เสนอต่อปลัดกระทรวงคมนาคม 

(5) ก ากับ ติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจ าปี ทุกรอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน  

(6) การจัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน รวมถึงปัญหา/อุปสรรคต่างๆ และแนวทางการแก้ไข 
เสนอต่อผู้บริหาร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ส านักงาน ป.ป.ท., ส านักงาน ป.ป.ช. และหน่วยงานในก ากับ) 
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ขั้นตอน/แนวทางจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ข้อมลู     
ประเมินศักยภาพความต้องการจ าเป็น

ของกระทรวงคมนาคม 

ประเมินศักยภาพและสภาพแวดล้อม 
โดย ใช้หลักการวิ เคราะห์  SWOT 
(SWOT Analysis) 
  - วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 
(Internal Environment Analysis)   
: SW 
      7S Model ของ McKinsey       
 

  - วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก 
(External Environment Analysis)   
: OT 
      PESTE Model 

ก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม      
และเป้าหมาย 

จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤตมิิชอบและส่งเสริม

คุณธรรมจริยธรรมกระทรวงคมนาคม
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. ..... - .....) 

จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤตมิิชอบและส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. ......  

ด าเนินการและปฏิบัติการตามแผน  

จัดประชุมคณะท างานจัดท าแผนฯ 
เพื่อจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน     
แ ล ะ ป ร า บปร าม กา รทุ จ ริ ต และ
ประพฤติมิชอบ 

ก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
การด าเนินงานในภาพรวมของหนว่ยงาน

ในสังกัดกระทรวงคมนาคม              
รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน  

พัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงาน 

ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงาน
ของหน่วยงานในสังกัด 
  - ระบบรายงานผลการด าเนินงาน 
ของ ส านักงาน ป.ป.ช. 
  -  แ บ บ ฟ อ ร์ ม ร า ย ง า น ผ ล ก า ร
ด า เนิ น งานด้ านการป้ อ งกั นและ
ปราบปรามการทุจริต รอบ 6 เดือน 
และรอบ 12 เดือน 

จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน
ในภาพรวมตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ (รอบ 6 เดือน 
และรอบ 12 เดือน) 

รายงานส รุปผลการด า เ นิน งานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมพร้อมเสนอให้ผู้บริหาร 
และผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบ 

 

การวางแผน 
(Plan : P) 

การปฏิบัต ิ  
(Do : D) 

การตรวจสอบ 
(Check : C) 

การปรบัปรุง 
(Act : A) 
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7. มาตรฐานคุณภาพงาน 
 

ล าดับ 
ผังงาน 

(Flow Chart) 
ระยะเวลา รายละเอียดงาน 

มาตรฐานคุณภาพ
งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

1.   
 
 
 

30 วัน   ศปท. ได้ด าเนินการจัดเก็บรวบรวม
ข้อมูล ศึกษา ทบทวนบทความวิชาการ 
ร า ย ง า น ก า ร ศึ ก ษ า  ข้ อ ก ฎ หมาย 
กฎระเบียบ และนโยบายยุทธศาสตร์
ต่ า ง ๆ  แ ล ะ วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล
สภาพแวดล้อม ปัจจัยภายใน ภายนอก 
จุดอ่อน จุดแข็ง ความส าคัญของตัวแปร  
การเทียบเคียง ฯลฯ 

  ประเดน็ยุทธศาสตร์
และเป้าหมายการ
ด าเนนิงานมคีวาม
ถูกตอ้งของขอ้มลูและ
สอดคลอ้งแผนบริหาร
ราชการแผ่นดิน/
นโยบายรฐับาล/แผน
ชาต/ิแผนยุทธศาสตร์ 
คค. และ สปค. 

นักวเิคราะห์
นโยบายและ
แผน ศปท. 

2.  
 
   
 

3 วัน   ศปท. ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างาน
ด้านจัดท าแผนยุทธศาสตร์การป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตกระทรวง
คมนาคม 2560-2564  

  เพื่อให้การจดัท า
แผนยุทธศาสตรก์าร
ป้องกันและ
ปราบปรามการทจุริต
ฯ มีประสทิธิภาพ
อย่างสูงสุด 

นักวเิคราะห์
นโยบายและ
แผน ศปท. 

3.  
 

 
 
 
 

1 วัน 
 

 

  จัดประชุมคณะท างานจัดท าแผนฯ  
เพื่อสร้างความเข้า ใจร่วมกัน และ
ทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 

  คณะท างานมีความ
เข้าใจ และทบทวน
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันและ
ปราบปรามการทจุริต
ฯ เพื่อให้ได้เป้าหมาย 
กลยุทธ์ และตวัชี้วัด 

นักวเิคราะห์
นโยบายและ
แผน ศปท. 

3.  
 
 

15 วัน   การจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ระยะ 5 ปี  เป็นกรอบทิศทางให้กับ
หน่ วย งานในสั งกั ดของกระทรว ง
คมนาคมในการจัดท าแผนปฏิบัติฯ 
ประจ าปีของหน่วยงานได้ 

  สามารถจัดท า
แผนปฏิบัติฯ ถกูตอ้ง 
และสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ด้าน
การป้องกนัและ
ปราบปรามการทจุริต 

นักวเิคราะห์
นโยบายและ
แผน ศปท. 

4.  
 
 
 
 

- กรณีมีการ
ปรับปรุงแผนฯ 
ต้องน าเข้าที่

ประชุม
เห็นชอบแผนฯ 

 
15 วัน 

  น าเสนอคณะท างานฯ เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
กระทรวงคมนาคม เพื่อที่หน่วยงานใน
สังกัดสามารถน าไปสู่การปฏิบัติเป็น
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปี  
โดยภายในมีรายละเอียดกลยุทธ์ ตัวชี้วดั 
โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ   

  คณะท างานฯ  
รับทราบ และให้
ความเห็นชอบใน   
แผนปฏิบัติการ
ป้องกันปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมชิอบและ
ส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรม 

นักวเิคราะห์
นโยบายและ
แผน ศปท. 

5.  1 วัน   ท า ห นั ง สื อ บั น ทึ ก แ จ้ ง เ วี ย น ใ ห้
หน่วยงานในสังกัดรับทราบแผนปฏิบัติ
การป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม กระทรวงคมนาคม 
 

   ได้แผนปฏิบัตกิาร
ป้องกันปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมชิอบและ
ส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรม กระทรวง
คมนาคม 

นักวเิคราะห์
นโยบายและ
แผน ศปท. 

  
 

    

แจ้งเวียนหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
คมนาคมรับทราบ  

จัดท าแผนปฏิบัติฯ ของกระทรวงคมนาคม     
ระยะ 5 ปี  

 

 

น าเสนอ คณะท างานฯ เพื่อ
พิจารณาเห็นชอบแผนป้องกนั
และปราบปรามการทจุริต ฯ 

ศปท. ศึกษา ทบทวน  จัดเก็บ
รวบรวมขอ้มูล/วเิคราะห์ข้อมูลที่

เกี่ยวขอ้ง 

 

แต่งตั้งคณะท างานจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจรติกระทรวง

คมนาคม 

จัดประชมุคณะท างานจัดท าแผน
ยุทธศาสตรก์ารป้องกนัและปราบปราม

การทุจริตกระทรวงคมนาคม 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 
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ล าดับ 
ผังงาน 

(Flow Chart) 
ระยะเวลา รายละเอียดงาน 

มาตรฐานคุณภาพ
งาน 

ผู้รับผิดชอบ 

  
 

    

6.  
 
 
 
 
 
 

15 วัน   จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมประจ าปี ของ สปค. โดย
การแปลงแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม ระยะ5 ปี ของกระทรวง
ไปสู่แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ของ สปค. 
โดยมีรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม และ
ระยะเวลาที่ก าหนด  

  ได้แผนปฏิบัตกิาร
ป้องกันปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมชิอบและ
ส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรม ประจ าปี 
ของ สปค.  

นักวเิคราะห์
นโยบายและ
แผน ศปท. 

7.  
 

 
 
 
 
 
 

2 วัน 
 

  น าเสนอคณะท างานฯ เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
กระทรวงคมนาคม เพื่อที่หน่วยงานใน
สังกัดสามารถน าไปสู่การปฏิบัติเป็น
แผนปฏิบัติการ (Action Plan) ประจ าปี  
โดยภายในมีรายละเอียดกลยุทธ์ ตัวชี้วดั 
โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ   

  คณะท างานฯ  
รับทราบ และให้
ความเห็นชอบใน   
แผนแผนปฏิบัติการ
ป้องกันปราบปราม
การทุจริตและ
ประพฤติมชิอบและ
ส่งเสริมคณุธรรม
จริยธรรม 

นักวเิคราะห์
นโยบายและ
แผน ศปท. 

8.   
 
 
 
 

รอบปี 
งบประมาณ 

  ด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตฯ ของ สปค. 
ประจ าปีงบประมาณ 

  ผลการด าเนินการ
เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการฯ ของ 
สปค. 

นักวเิคราะห์
นโยบายและ
แผน ศปท. 

9.  
 
 
 
 
 

ทุก 6 เดือน 
และ 12 เดือน 
 

  จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน
ในสังกัด ศปท. ส่งให้ส านักงาน ป.ป.ท. 
/ ป.ป.ช. และหน่วยงานในก ากับ รอบ 
6 เดือน/12 เดือน 

  รายงานผลการ
ด าเนนิงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ 
ประจ าปีงบประมาณ 
รอบ 6 เดือน และ
รอบ 12 เดอืน 

นักวเิคราะห์
นโยบายและ
แผน ศปท. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน่วยงานภายใน สปค. และ สรค. จดัท า
แผนปฏิบัติราชการ (ด้านการป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุริต) ประจ าปี ของ สปค. 

 

 

ปกค. พิจารณาเห็นชอบร่าง
แผนปฏิบัติฯ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

 

หน่วยงานในสังกัด สปค. และ สรค. ด าเนนิการตาม
แผนปฏิบัติฯ ประจ าปีงบประมาณ 

 

 

ศปท. จัดท ารายงานการด าเนินงานตามแผนฯ  
ส่งให้ ส านักงาน ป.ป.ท./ป.ป.ช. และหน่วยงาน

ในก ากับ รอบ 6 เดือน/12 เดือน 
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8. ระบบติดตามและประเมินผล 
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) มีแนวทางการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน        

เป็นประจ าทุกปี ตามแนวทางของวงจรการบริหาร PDCA หรือวงจร Deming (Deming Cycle) ซึ่งในการ
ติดตามและประเมินผลจะช่วยให้ทราบถึงผลการด าเนินงาน รวมถึงปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่าง     
การด าเนินการ เพ่ือที่จะน าข้อมูลต่างๆ อาทิเช่น ปัญหาต่างๆ สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง แนวโน้ม
สถานการณ์ในปัจจุบัน กรอบระยะเวลาที่เหลือ มามีส่วนร่วมก าหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา และต้องมี       
การทบทวนปรับปรุงกระบวนการและวิธีการด าเนินงานต่างๆ เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น และสามารถตอบสนองต่อเป้าหมาย       
ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ โดยมีการเปรียบเทียบแผนการด าเนินที่ผ่านมาและความส าเร็จในการจัดท าแผนยุทธ์
ศาสตร์ในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.) กระทรวงคมนาคม ได้จัดท าคู่มือกระบวนการจัดท า          
แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม                     
กระทรวงคมนาคม เพ่ือให้เป็นมาตรฐานสร้างการรับรู้และความเข้าใจระหว่างหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัด
กระทรวงคมนาคมในการด าเนินงานอันจะน าไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ก่อให้เกิดการพัฒนา                 
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อย่างต่อเนื่อง และสร้างความพึงพอใจและประโยชน์สุขให้ประชาชน
และประเทศชาติต่อไป 

 

9. เอกสารอ้างอิง 
 กระบวนการกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มีเอกสารอ้างอิงที่ใช้ประกอบการด าเนินงาน ดังนี้ 
 9.1  พระราชกฤษฎีการว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 9.2  รัฐธรรมแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 
 9.3  ยุทธศาสตรช์าต ิ20 ปี/ แผนปฏริูปประเทศ/ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาต ิฉบบัที่ 12/ 
แผนยุทธศาสตร์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต/ นโยบายรัฐบาล/ มติคณะรัฐมนตรี 
 9.4  แผนยุทธศาสตร์กระทรวงคมนาคม และส านักงานปลัดกระทรวง 
 9.5  คู่มือแนวทางการด าเนินงาน ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (ศปท.), ศูนย์อ านวยการต่อต้าน
การทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.), ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
 9.6  แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ของกระทรวงคมนาคม (พ.ศ. 2563 – 2565) 
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10.  แบบฟอร์มที่ใช้ 
 กระบวนการกระบวนการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม มีแบบฟอร์มที่ใช้ในการด าเนินงาน ดังนี้ 
 10.1  แบบฟอร์มรายผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของส านักงานปลัดกระทรวงคมนาคม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ......... (รอบ 6 เดือน/12 เดือน)  
 10.2  แบบรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ......... (รอบ 6 เดือน) ของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
 10.3  แบบรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ......... กระทรวงคมนาคม 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารแนบ 1 
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แบบฟอร์ม แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรมของกระทรวงคมนาคม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ...... (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน) 

หน่วยงาน  ส านักงานปลดักระทรวงคมนาคม 
 
 

กลยุทธ ์ เป้าหมาย 
ตัวชี้วดั 
ปี 25... 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ความก้าวหน้า/ 

ผลการด าเนนิงาน 
ระยะเวลา 

การด าเนนิงาน 
ปญัหา/อปุสรรค  

และแนวทางแก้ไข 
หน่วยงาน
รับผดิชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ........... 
กลยุทธ์ที่ 1 
  ................................... 
..................................... 
..................................... 

  ......................................... 
............................................ 
............................................ 
............................................ 

     1. โครงการ/กิจกรรม... 
 
 

    

   2. โครงการ/กิจกรรม... 
 
 

    

กลยุทธ์ที่ 2 
  ................................... 
..................................... 
..................................... 

  ......................................... 
............................................ 
............................................ 
............................................ 

     1. โครงการ/กิจกรรม... 
 
 

    

     2. โครงการ/กิจกรรม... 
 
 

    

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ........... 
กลยุทธ์ที่ 1  
  ................................... 
..................................... 
..................................... 

   ......................................... 
............................................ 
............................................ 
............................................ 

   1. โครงการ/กิจกรรม... 
 
 

    

   2. โครงการ/กิจกรรม... 
 
 

    

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ........... 
กลยุทธ์ที่ 1  
  ................................... 
..................................... 
..................................... 

   ......................................... 
............................................ 
............................................ 
............................................ 

   1. โครงการ/กิจกรรม... 
 
 

    

   2. โครงการ/กิจกรรม... 
 

    

 

แบบฟอร์ม 10.1 
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ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการด าเนินการในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25....  
   .                                                                                                                                                                                          . 
   .                                                                                                                                                                                          . 
   .                                                                                                                                                                                            .
   .                                                                                                                                                                                          . 
   .                                                                                                                                                                                          .  
 
 
ผู้รายงาน................................................................... ต าแหน่ง ............................................................................... หนว่ยงาน .................................................................. 
เบอร์ติดต่อ ............................................................... E-mail : ............................................................................... วันที่ รายงาน ……………......…...................……………….   
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ แล ะส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..................... 

หน่วยงาน.................................................................... สังกัด กระทรวงคมนาคม 
 

งาน/กิจกรรม/โครงการ ตัวชี้วัด เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน ผลลัพธ์/

ผลสัมฤทธิ์ 

งบประมาณ (ถ้ามี) 
แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
หมายเหตุ 

งบบูรณาการ งบหน่วยงาน ผลเบิกจ่าย 

สร้างจิตส านึก
และปลูกฝัง

ความซื่อสัตย์
สุจริต 

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน

การทุจริต 
งานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
           
           
           
งานด้านคุ้มครองจริยธรรม  
           
           
           
งานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

           
           
           

 

ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ 
 ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. .....
.............................................................................................................................. ............................................................................................................................. .................. 
 

ผู้รายงาน......................................................................................... ต าแหน่ง ....................................................................................... หนว่ยงาน ................................................................................. 
เบอร์ติดต่อ .................................................................................. E-mail : ………………...............…………………………………………………….  วันท่ี ................................................................................

แบบฟอร์ม 10.2 

 รอบ 6 เดือน 
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แบบรายงานผลโครงการตามแผนปฏิบัติการป้องกนัปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของกระทรวงคมนาคม  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ........  
 

วัตถุประสงค์ :  1) เพื่อใช้ในการรวบรวมและจัดท าสรุปผลรายงานประจ าปีภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ     
เพื่อเสนอรองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีแล้วแต่กรณี และแจ้งส านักงบประมาณ เพื่อส านักงบประมาณใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณถัดไป และรายงานผลต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป ตามข้อ 19        
ของระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณรายจ่ายส าหรับแผนบูรณาการ พ.ศ. 2559 
 2) เพื่อประเมินผลส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
 
1.  หน่วยงานที่รับผิดชอบ :                                                                                                                 . 
    

2.  ชื่อโครงการ :                                                                                                              .    
 

3.  ลักษณะโครงการ :                                                                                                        .    
                                                            

4.  ประเภทโครงการ :  อบรม/สัมมนา  เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์  สร้างเครือข่าย 
   ก ากับ/ติดตาม/ประเมินผล  แสวงหาข้อเท็จจริง/ไต่สวน 
   อ่ืนๆ (โปรดระบุ)                                                                           . 
 

5.  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 
     ยุทธศาสตร์ที่                                                                                                                 . 
     ตัวชี้วัด                                                                                                                     . 
     ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการและการประเมินผล 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ เป้าหมาย ผลที่ได้ วิธีการประเมิน 
เชิงปริมาณ    
(1)    
(2)    
เชิงคุณภาพ    
(1)    
(2)    

 

6.  แนวทางการด าเนินงานภายใต้แผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ...... 
     แนวทางท่ี                                                                                                                           . 
     ตัวชี้วัด                                                                                                                      . 
 

 
 

แบบฟอร์ม 10.3 
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7. ที่มาและความส าคัญของโครงการ 
                                                                                                                                 . 
                                                                                                                                 . 
                                                                                                                                 . 
 

8.  วัตถุประสงค์โครงการ 
   8.1                                                                                                                        . 
   8.2                                                                                                                        . 
   8.3                                                                                                                        . 
 

9.  เป้าหมายของโครงการที่ก าหนด 
   ผลผลิต (Outputs) ที่ก าหนด                                                                                                    . 
                                                                                                                                 . 
                                                                                                                                 . 
   ผลลัพธ์ (Outcomes) ที่ก าหนด                                                                                     . 
                                                                                                                                 . 
                                                                                                                                 . 
 

10.  อธิบายกิจกรรม/วิธีการด าเนินงาน (โดยละเอียด) 
   10.1                                                                                                                        . 
   10.2                                                                                                                        . 
   10.3                                                                                                                        . 
 

11.  กลุ่มเป้าหมาย/พื้นที่ด าเนินการ 
 กลุ่มเป้าหมายทั้งหมด :                                                                                                  . 
 กลุ่มเป้าหมายที่ด าเนินโครงการ :                                                                                                       . 
 

12.  ระยะเวลาในการด าเนินการ :                                                                                           . 
 

13.  งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร รวมทั้งสิ้น                                          . บาท 
 

ปี พ.ศ. งบประมาณ (บาท) ผลการเบิกจ่าย หมายเหตุ 
..........   ข้อมูล ณ วันที่                       . 

 

14.  ผลการด าเนินการ 
   สถานะโครงการ (เสร็จสิ้น/อยู่ระหว่างการด าเนินการ/ด าเนินการต่อเนื่อง/ไม่ด าเนินการ) 
     (หากไม่ได้ด าเนินการกรุณาระบุเหตุผล) 
                                                                                                                                 . 
                                                                                                                                 . 
   ผลผลติด (Outputs) ที่เกิดขึ้นจริง 
                                                                                                                                 . 
                                                                                                                                 . 
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   ผลลัพธ์ (Outcomes) ที่เกิดขึ้นจริง 
                                                                                                                                 . 
                                                                                                                                 . 
   การน าผลผลิต/ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการไปปรับใช้ประโยชน์ในงาน* 
                                                                                                                                 . 
                                                                                                                                 . 
 

15.  โครงการ/กิจกรรมตามแผนบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. ...... สามารถลดปัญหาการทุจริตในหน่วยงานและสังคมไทย และสามารถตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ที่ท่านระบุไว้ในข้อ 5 อย่างไร 
                                                                                                                                 . 
                                                                                                                                 . 
 

16.  โครงการดังกล่าว ควรด าเนินการในปีต่อไปหรือไม่ 
  ควร เพราะ                                                                                                           . 
  ไม่ควร เพราะ                                                                                                           . 
 

17.  ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน 
   ก่อนด าเนินการ                                                                                                         . 
                                                                                                                                 . 
   ระหว่างด าเนินการ                                                                                                     . 
                                                                                                                                 . 
   หลังด าเนินการ                                                                                                          .  
                                                                                                                                 . 
 

17.  ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการด าเนินงาน/ทางเลือกในการใช้งบประมาณ 
   ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงการด าเนินงานโครงการดังกล่าว 
                                                                                                                                 . 
                                                                                                                                 . 
   ข้อเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงการด าเนินการแผนบูรณาการฯ ในปีงบประมาณถัดไป 
                                                                                                                                 . 
                                                                                                                                 . 
   ข้อเสนอแนะทางเลือกในการใช้งบประมาณ ในปีงบประมาณถัดไป 
                                                                                                                                 . 
                                                                                                                                 . 
 

เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน                                                                                                     .  
ต าแหน่ง                                                    .  หน่วยงาน                                                    . 
โทรศัพท์                                                    .  โทรสาร                                                       .  
E-mail                                                      .  รายงานข้อมูล ณ วันที่                                       .  
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รายช่ือผู้จัดท า 

ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต 
 

 นางจิตติรัตน์  เอ่ียมสกุล รองหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต  
 นางสาวขวัญกมล  จิรโสภณ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
 นางสาวศิริพร  เจริญค้า นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ  
 นางสาวจุฬาลักษณ์  ขัดขจร   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
 นางสาวภูริกานต์ สองสี                   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
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ระดับตัวช้ีวัด 

ระดับท่ี 1  ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ ประพฤติ
มิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของกระทรวงคมนาคม  

ระดับที่ 2  ปรับปรุงแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ของกระทรวงคมนาคม ประจ าทุกปี 

ระดับที่ 3  วิเคราะห์สรุปผลเรื่องการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ             
ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของกระทรวงคมนาคม  

ระดับท่ี 4  จัดท ารายงานความคืบหน้าของการด าเนินงานตามแผนฯ เพ่ือน าเสนอต่อผู้บริหาร 

ระดับที่ 5  ส่งรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ของกระทรวงคมนาคม ต่อส านักงาน ป.ป.ท./ป.ป.ช. และ
หน่วยงานในก ากับ รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
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