
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ผู้รับผิดชอบ....................................................................................................... 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต และสร้างวินัยแก่บุคลากร 

มาตรการ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

เป้า 
หมาย 

งบประมาณ
(บาท) 

ผลการปฏิบัติงาน หลักฐานประกอบ หมายเหตุ 

ส่งเสริมการเรียนรู้
และปฏิบัติตาม
หลักคุณธรรม
จริยธรรม 
ระเบียบวินัยและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.1 จ านวนครั้งใน
การด าเนินการจัด
นิทรรศการ การ
เรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง                                                                     

1.1 การจัดนิทรรศการ          
การเรียนรู้ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง              

ครั้ง 2           
1 

    

1.2 จ านวน
บุคลากรที่เข้ารับ
การอบรม มีความรู้
ความเข้าใจร้อยละ 
80                            

1.2 สนับสนุนให้
บุคลากร กรมทรัพยากร
น้ าได้เรียนรู้ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

คน 60     

1.3 จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม                              

                        

                                                     

1.3 โครงการเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับการ
ด าเนินชีวิตตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม 
 

- กิจกรรมส่งเสริม     
ความรู้ตามหลักศาสนา 
และ/หรือเพื่อสังคม 
 

- กิจกรรมสัมมนาสุขใจ
ไหว้พระ 9 วัด 
 

- โครงการปันน้ าใจเพื่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 

ครั้ง 
 
 

ครั้ง 
 

ครั้ง 

 

 
 
 

7 
 
 

1 
 

1         
  

 

   



แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ผู้รับผิดชอบ....................................................................................................... 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต และสร้างวินัยแก่บุคลากร (ต่อ) 

มาตรการ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

เป้า 
หมาย 

งบประมาณ
(บาท) 

ผลการปฏิบัติงาน หลักฐานประกอบ หมายเหตุ 

 

1.4 จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 

1.4 การจัดกิจกรรม
ธรรมะหลักสูตร  
“นั่งสมาธิ” เพื่อ
เสริมสร้างสมาธิ สติใน
การด าเนินชีวิต 

ครั้ง/ปี 8          
1                                                                              

 

   

1.5 จ านวนครัง้ใน
การจัดกิจกรรม                              

 

1.5 กิจกรรมถวายสัตย์
ปฏิญาณ เพื่อเป็น
ข้าราชการที่ดีและเป็น
พลังแผ่นดิน 

ครั้ง/ปี 1 

 

   

1.6 จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 

1.6 กิจกรรมจิตอาสา ครั้ง/ปี 12 
 

   

 
 

 

 

 
 



แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ผู้รับผิดชอบ....................................................................................................... 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการการท างานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริต 

มาตรการ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

เป้า 
หมาย 

งบประมาณ
(บาท) 

ผลการปฏิบัติงาน หลักฐานประกอบ หมายเหตุ 

ส่งเสริม
กระบวนการรับ
เรื่องร้องเรียน 
ร้องทุกข์ ให้มี
ความเข้มแข็งและ
ครอบคลุม 

 

2.1 ระดับ
ความส าเร็จในการ
เสริมสร้างระบบรับ
เรื่องร้องเรียนของ 
กรมทรัพยากรน้ า 

2.1 โครงการเสรมิสร้าง
ระบบรับเรื่องร้องเรียน
ของกรมทรัพยากรน้ า 

ระดับ 5          
1                                                                              

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ผู้รับผิดชอบ....................................................................................................... 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในสังกัด เพื่อต่อต้านการทุจริต 

มาตรการ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

เป้า 
หมาย 

งบประมาณ
(บาท) 

ผลการปฏิบัติงาน หลักฐานประกอบ หมายเหตุ 

ส่งเสริมความ
เข้มแข็งการ
ด าเนินงาน 
อ านวยการด้าน
บริการแก่
หน่วยงานใน
สังกัด 

 

3.1 ร้อยละ
ความส าเร็จในการ
ปรับปรุงข้อมูล ให้
สามารถเข้าถึงและ
ตรวจสอบได ้

3.1 ปรับปรุงฐานข้อมูล
กลาง เรื่องรายละเอียด
การจัดซื้อจัดจ้างให้
สามารถเข้าถึงและ
ตรวจสอบได ้

 

ร้อยละ 100           
1                                                                              

 

   

3.2 จ านวนการ
จัดท าคู่มือ หรือ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ 
หรือคู่มือการท างาน 
โดยมีการแจ้งเวียน 

 

3.2 มีการจัดท าหรือ
ปรับปรุงหลักเกณฑ ์
หรือคู่มือการท างาน 
และเผยแพร่ให้ความรู้
ความเข้าใจ 

เรื่อง 5 

 

   

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ผู้รับผิดชอบ....................................................................................................... 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างบุคลากรร่วมป้องกันการทุจริต 

มาตรการ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

เป้า 
หมาย 

งบประมาณ
(บาท) 

ผลการปฏิบัติงาน หลักฐานประกอบ หมายเหตุ 

ส่งเสริมการ
ด าเนินการตาม
ประมวล
จริยธรรม/ 
จรรยาบรรณ
ข้าราชการ 

 

4.1 จ านวนครั้งของ
การอบรมเพื่อสร้าง
เสริมมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรม 

4.1 โครงการอบรมเพื่อ
เสริมสร้างมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรม และ
การต่อต้านการทุจริต 

 

ครั้ง 2 

 

 
 

เอกสารและภาพการด าเนินโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ผู้รับผิดชอบ....................................................................................................... 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 บูรณาการหน่วยงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

มาตรการ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

เป้า 
หมาย 

งบประมาณ
(บาท) 

ผลการปฏิบัติงาน หลักฐานประกอบ หมายเหตุ 

ส่งเสริมการ 
บูรณาการ
ระหว่างหน่วยงาน
ในสังกัด และ
หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

5.1 จ านวนช่อง
ทางการเผยแพร่ให้
ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริตให้
บุคลากรทุกภาค
ส่วน 

5.1 รวบรวมองค์ความรู้
ด้านการต่อต้านการ
ทุจริต และเผยแพร่ให้
บุคลากรทุกภาคส่วนให้
รับทราบในเรื่องท่ี
สามารถเผยแพร่ได ้

 

ช่อง 
ทาง 

3 

 

   

5.2 ร้อยละของการ
จัดส่งข้อมูลด้านการ
ป้องกันและต่อต้าน
ทุจริต 

 

5.2 จัดส่งข้อมูลด้าน
การป้องกันและ
ปราบปรามทุจริต 

ร้อยละ 100 

 

 
 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

ผู้รับผิดชอบ....................................................................................................... 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

มาตรการ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

เป้า 
หมาย 

งบประมาณ
(บาท) 

ผลการปฏิบัติงาน หลักฐานประกอบ หมายเหตุ 

ส่งเสริมการ
ด าเนินงานท่ีมี
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส 

 

6.1 ระดับ
ความส าเร็จในการ
ประเมิน 

6.1 โครงการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการ
ด าเนินการของ
หน่วยงานภาครัฐ     
(ประเมินตามเกณฑ์ที่ 
ป.ป.ท. ก าหนด) 

 

ระดับ สูงมาก 

 

   

 


