
 

 

 

 

รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม 

กรมทรัพยากรน ้า 

ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม  
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

กรมทรัพยากรน ้า 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส้านึกการต่อต้านการทุจริต และสร้างวินัยแก่บุคลากร 
 

มาตรการ ตัวชี วัด โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน หลักฐานประกอบ หมายเหตุ 
ส่งเสริมการเรียนรู้
และปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรมจริยธ รรม 
ระเบียบวินัยและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

จ านวนครั้งในการจัด
กิจกรรม/โครงการ 

1 . 1 โครงการ
เสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับการด าเนิน
ชีวิตตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม 

ครั้ง  กรมทรัพยากรน้ า และ ส านักงาน
ทรัพยากรน้ าภาคซึ่งเป็น
หน่วยง านส่วนกลางที่ตั้งอยู่ใน
ภูมิภาค ได้ด าเนินกิจกรร มตาม
มาตรการดังกล่าว ได้แก่ 
- กิจกรรมส่งเสริมความรู้ตามหลัก
ศาสนา  

 

 

 

 
- โครงการปันน้ าใจเพ่ือสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

 

 

* เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัส  covid-19  
จึงงดการจัด กิจกรรม
สัมมนาสุขใจไหว้พระ 
10 วัด  และ มีการ
เสนอปรับแผนฯ  
เพ่ือ ให้บางกิจกรรม
สาม ารถที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ตาม
ตัวชี้วัด ได้ และอธิบดี
ได้อนุมัติการปรับแผน
เมื่อวันที่ 20 ส .ค . 
2563  

 
-  ๑  - 

 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม  
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

กรมทรัพยากรน ้า 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส้านึกการต่อต้านการทุจริต และสร้างวินัยแก่บุคลากร (ต่อ) 
 

มาตรการ ตัวชี วัด โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ 
เป้า 

หมาย 
ผลการปฏิบัติงาน หลักฐานประกอบ หมายเหตุ 

ส่งเสริมการเรียนรู้
และปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรม 
ระเบียบวินัยและ
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (ต่อ) 

 1.2 กิจกรรมถวาย
สัตย์ปฏิญาณ เพ่ือเป็น
ข้าราชการที่ดีและเป็น
พลังแผ่นดิน 

ครั้ง/ปี 1 กรมทรัพยากรน้ าได้จัดพิธีถวาย
สัตย์ปฏิญาณเพ่ือเป็นข้าราชการที่
ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 
กรกฎาคม 2563 ในวันที่ 21 
กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณชั้น 
9 อาคารกรมทรัพยากรน้ า 

 
 
 
 
 

 

๑.๓ กิจกรรมจิตอาสา ครั้ง/ปี 
 

12 
 

มีการด าเนินการโครงการจิตอาสา  
รวมทั้งสิ้น ๗๓ ครั้ง แบ่งเป็น 
ช่วงที่ 1 (ต.ค. 62 – มี.ค. 63) 
จ านวน 37 ครั้ง  

 

ช่วงที่ 2 (เม.ย. 63 – ก.ย. 63) 
จ านวน 36 ครั้ง 

  

-  ๒  - 
 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม  
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

กรมทรัพยากรน ้า 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการการท้างานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริต 
 

มาตรการ ตัวชี วัด โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน หลักฐานประกอบ หมายเหตุ 
ส่งเสริมกระบวนการ
รับเรื่องร้องเรียน  
ร้องทุกข์ ให้มีความ
เข้มแข็งและ
ครอบคลุม 

2 . 1 ระดับ
ความส าเร็จในการ
เสริมสร้างระบบรับ
เรื่องร้องเรียนของ 
กรมทรัพยากรน้ า 

2 . 1 โครงการ
เสริมสร้างระบบรับ
เรื่องร้องเรียนของ กรม
ทรัพยากรน้ า 

ระดับ 5 

1                                                                              

กรมทรัพยากรน้ าด าเนินการได้ในระดับ ๕ 
ดังนี ้
ระดับ 1 มีศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมทรัพยากร
น้ า และ แต่งตั้งคณะท างาน  ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารฯ 
ระดับ 2 มีแผนผัง กระบวนการการ
ด าเนินการรั บเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จาก
ประชาชน 
ระดับ 3 เผยแพร่ ช่องทาง ในการ ร้องเรียน
ร้องทุกขผ์่านทาง http://www.dwr.go.th/ 
ระดับ 4 ด าเนินการรับเรื่องร้องเรียนร้อง
ทุกข์จากประชาชน ไม่น้อยกว่า ๕ ช่องทาง  
ได้แก่ 
    - ระบบ e-petition 
    - จดหมายอเิล็กทรอนิกส์ 
    - จดหมายจากผู้ร้องเรียน 
    - เพจ Facebook 
    - โทรศัพท ์
    - Call center 
ระดับ 5 มีรายงานผลการด าเนินการรับ
เรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 

 
 

 

 

-  ๓  - 

http://www.dwr.go.th/


รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

กรมทรัพยากรน ้า 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในสังกัด เพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

มาตรการ ตัวชี วัด โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน หลักฐานประกอบ หมายเหตุ 

ส่งเสริมความเข้มแข็ง
กา รด าเนินงาน 
อ านวยการด้าน
บริการแก่หน่วยงาน
ในสังกัด 

3 . 1 ร้อยละการ
เข้าถึงระบบข้อมูล
รายละเอียด การ
จัดซื้อจัดจ้าง 

3.1 การเข้าถึงระบบ
ข้อมูลรายละเอียดการ
จัดซื้อ จัดจ้างให้
สามารถเข้าถึงและ
ตรวจสอบได ้

ร้อยละ 1001                                                                              - ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี
เฉพาะเจาะจงตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 
ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 31 มี.ค.63 

 

 

 

 

 
- ด าเนินการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  การ
ประกาศผู้ชนะการเสน อราคา และ
สาระส าคัญของสัญญาตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

 
 

โครงการที่ใช้งบ
ลงทุน งบบูรณาการ 
และงบรายจ่ายอื่น 
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้าง เนื่องจากได้รับ
การจัดสรร
งบประมาณจาก 
สงป . เมื่อวันที่ 27 
มี.ค. 2563 

 

 

-  ๔  - 

 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม  
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

กรมทรัพยากรน ้า 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในสังกัด เพื่อต่อต้านการทุจริต (ต่อ) 
 

มาตรการ ตัวชี วัด โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน หลักฐานประกอบ หมายเหตุ 

ส่งเสริมความเข้มแข็ง
การด าเนินงาน 
อ านวยการด้านบริการ
แก่หน่วยงานในสังกัด  
(ต่อ) 

3 . 2 มีคู่มือหรือ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์
การ ท างาน โดยมี
การแจ้งเวียน (ต่อ) 

3.2 มีการจัดท าหรือ
ปรับปรุงหลักเกณฑ์ 
หรือคู่มือการท างาน 
และเผยแพร่ให้ความรู้
ความเข้าใจ 

เรื่อง 5 จัดท าคู่มือและ/หลักเกณฑ์ เพื่อ เผยแพร่ให้
ความรู้ความเข้าใจ  จ านวน 5 เรื่อง 
ประกอบด้วย 
๑ ) คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการ
ปฏิบัติงานเพื่อป้ องกัน ผลประโยชน์  ทับ
ซ้อน ทน. ประจ าปี 2563 
๒ ) คู่มือ การรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนตามระเบียบส านักนายกฯ  
๓) คู่มือขั้นตอนการเข้าประชุมทางไกลผ่าน
เครือข่าย 
๔) การพิจารณาให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ทิ้งงาน 
๕) โครงการต้นแบบการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ า 

  

 
 
 
 
 
 
 

-  ๕  - 
 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม  
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

กรมทรัพยากรน ้า 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างบุคลากรร่วมป้องกันการทุจริต 
 

มาตรการ ตัวชี วัด โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน หลักฐานประกอบ หมายเหตุ 

ส่งเสริมการด าเนินการ
ตามประมวล
จริยธรรม / 
จรรยาบรรณ
ข้าราชการ 

4 .1 จ านวนครั้ง
ของการอบรมเพ่ือ
สร้างเสริม
มาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม 

๔ .๑ โครงการอบรม
เพ่ือเสริมสร้าง
มาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรมฯ ผ่านระบบ 
Zoom 

ครั้ง 1 จัดโครงการอบรม “หลักสูตรการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจความแตกต่างระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนรวมกับผลประโยชน์    
ส่วนตน ” เมื่อ วันอังคารที่ ๑๕ กันยายน 
๒๕๖๓  ณ ห้องหัวหน้าผู้ตรวจราชการ ชั้น 
๙ อาคารกรมทรัพยากรน้ า  ผ่านระบบ 
Zoom  

 

 

 

 

 

 

* 

4.2 มีผู้เข้ารับชม  
ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ 
ครั้ง 

๔ . ๒ กิจกรรม
เสริมสร้างการรับรู้ โดย
การเข้าชมสื่อวีดีทัศน์
การต่อต้านการทุจริต
บนหน้าเว็บไซด์ 

ครั้ง ๒๐๐ มีผู้เข้ารับชมสื่อวีดีทัศน์การต่อต้านการ
ทุจริตบนหน้าเว็บไซด์ส านักผู้ตรวจราชการ 
จ านวน 399 ครั้ง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 
กันยายน ๒๕๖๓) 

 

 
* 

 
 
 
 

-  ๖  - 
 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม  
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

กรมทรัพยากรน ้า 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 บูรณาการหน่วยงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 

มาตรการ ตัวชี วัด โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน หลกัฐานประกอบ หมายเหตุ 

ส่งเสริมการ บูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานใน
สังกัด และหน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้อง 

5.1 จ านวนช่องทาง 
การเผยแพร่ให้
ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต
ให้กับบุคลากร 

5 . 1 กิจกรรมการ
รวบรวม และ เผยแพร่
องค์คว ามรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริตให้กับ
บุคลากร 

ช่องทาง 4 รวบรวมและเผยแพร่องค์คว ามรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรได้รับทราบ
ผ่านใน 4 ช่องทาง ประกอบด้วย 
    - เว็บไซต์ส านักผู้ตรวจราชการ 
    - หนังสือเวียน 
    - แอพพลิเคชั่น Line 
    - แอพพลิเคชั่น Facebook 

 
 * 

 

5 .2 ร้อยละของ
ค วามร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน
ภายในแล ะ
ภายนอก  โดยร่วม
เป็นคณะกรรมการ/
คณะท างานเพ่ือ
สนับสนุนการ
ป้องกันและปราบ
ปราบการทุจริต 

5.2 กิจกรรม ความ
ร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภายในและ
ภายนอกโดยร่วมเป็น
คณะกรรมการ /
คณะท างานเพ่ือ
สนับสนุนการป้องกัน
และปราบปราบการ
ทุจริต 

ร้อยละ ๑๐๐ อธิบดีได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการ/คณะท างาน เพ่ือสนับสนุน
การป้องกันและปราบปราบการทุจริต ดังนี้ 
    - หน่วยงานภายใน จ านวน 3 คณะ 
    - หน่วยงานภายนอก จ านวน 3 คณะ 

 เนื่องจากเป็น
เอกสารลับ และ
อยู่ระหว่าง
ด าเนินการ จึงไม่
สามารถแสดง
ค าสั่งเพ่ือเป็น
เอกสารหลักฐาน
ได ้

 
-  ๗  - 

 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม  
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

กรมทรัพยากรน ้า 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงาน 
 

มาตรการ ตัวชี วัด โครงการ/กิจกรรม หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการปฏิบัติงาน หลักฐานประกอบ หมายเหตุ 

ส่งเสริมการด าเนินงาน
ที่มีคุณธรรมและความ
โปร่งใส 

6.1 ค่าคะแนนใน
การประเมินที่
สูงขึ้น 

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

คะแนน สูงขึ้นกว่าปีที่
ผ่านมา 

รายงานผล การประเมินประจ าปีงบฯ 
2563 คะแนนภาพรวม ทน . :  84 .10 
คะแนน ระดับผลการประเมิน  B 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ๘  - 
 



 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 

หนังสือที่อธิบดีได้อนุมัติให้มีการปรับแผนฯ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2563 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ท าให้ไม่สามารถจัดบางกิจกรรมได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






