
 

 

การด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
หน่วยงาน ของกรมทรัพยากรน  า 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

คณะท างานจัดท าขออมลลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ของกรมทรัพยากรน  า 
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รายงานการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ของกรมทรัพยากรน  า 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

1. มาตรการแกอไขอย่างเร่งด่วน 
 
 ตัวชี วัดที่ 1 การปฏิบัติหนอาที่ มีผลประเมินเท่ากับ ๘๖.๕๔ คะแนน 
 
มาตรการแกอไขอย่างเร่งด่วน ขั นตอน/วิธีการ ผลอรับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน (ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565) 

- การตรวจสอบปฏิบัติงาน/ให้บริการ 
ของบุคลากรในหน่วยงาน แก่ผู้มา
ติดต่อทั่วๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จัก
เป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 
และเป็นไปตามขั้นตอนหรือ
ระยะเวลาที่ก าหนด 

- ก าหนดแนวทาง/วิธีการ/ขั้นตอน/
ระยะเวลา /กระบวนการตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน/ให้บริการ ของ
บุคลากรในหน่วยงาน 
– จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจ
ก่อน/หลัง ในการปฏิบตัิงาน/
ให้บริการ ของบุคลากรแกผู่้มาตดิต่อ  

ทุกหน่วยงาน ☐  อยล่ระหว่างด าเนินการ  
☒ ด าเนินการแลอวเสรจ็  
☐ ยังไม่ด าเนินการ  
- จัดท าคู่มือหรือแนวทางการปฏบิตัิงานท่ีใช้ยึดถือปฏิบัติงานเจ้าหนา้ที่ของ
หน่วยงาน และมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของกรมทรัพยากรน้ า 
URL : https://www.dwr.go.th/article_list.php?category_id=40 
 
- จัดท าแบบส ารวจความพึงพอใจในรูปแบบออนไลน์บนเว็บไซต์กรม
ทรัพยากรน้ า 
 

 
 

https://www.dwr.go.th/article_list.php?category_id=40
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มาตรการแกอไขอย่างเร่งด่วน ขั นตอน/วิธีการ ผลอรับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน (ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565) 

   

- เผยแพรผ่ลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานและประชาชน และมีการเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของกรม
ทรัพยากรน้ า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หรือURL : 
https://www.dwr.go.th/article_list.php?category_id=43 
 

 
 
 

https://www.dwr.go.th/article_list.php?category_id=43
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มาตรการแกอไขอย่างเร่งด่วน ขั นตอน/วิธีการ ผลอรับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน (ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565) 
- เพิ่มกลไกก ากับหน่วยงานของท่าน 
โดยให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจดัหา 
พัสดุ และการตรวจรับพัสดุที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้ ไม่เอื้อประโยชน์ให้
ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง 

- จัดท าหรือประชาสัมพันธ์
มาตรการ/แนวทางในการก ากับ 
ติดตามตรวจสอบ และลงโทษ
เกี่ยวกับการจดัซื้อจัดจ้าง/การจดัหา 
พัสดุ และการตรวจรับพัสดุที่โปร่งใส
ตรวจสอบได ้

สลก. (ส่วนคลัง/ส่วนพัสดุ)  ☒ อยล่ระหว่างด าเนินการ  
☐  ด าเนินการแลอวเสร็จ  
☐ ยังไม่ด าเนินการ  
-  ส านักงานเลขานุการกรม (สลก.) มีการเผยแพร่ข้อมลูเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือจดัหาพัสดุของหน่วยงาน บนเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ า 
URL : https://www.dwr.go.th/index.php# 

 
ข้อมูลที่เผยแพร่ประกอบด้วย 
1. ประกาศแผนการจัดซื้อจดัจ้าง 
2. ประกาศราคากลางและการค านวณราคากลาง 
3. ประกาศ E-Bidding / E-Market 
4. ประกาศจ้างที่ปรึกษา 
5. ประกาศสอบราคา 
6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
7. ผลการจดัซื้อจัดจา้ง (สขร.) 
8. สาระส าคัญของสญัญา 
9. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรอืการจัดหาพสดุประจ าปี 
- ส านักงานเลขานุการกรม (สลก.) มีการเผยแพร่มาตรการส่งเสรมิความ
โปร่งใสในการจดัซื้อจัดจา้ง และเผยแพร่บนเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ า 
URL : https://dwr.go.th/uploads/file/infor/2022/Article-
220425112047-jsGW.pdf 

 

https://dwr.go.th/uploads/file/infor/2022/Article-220425112047-jsGW.pdf
https://dwr.go.th/uploads/file/infor/2022/Article-220425112047-jsGW.pdf
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มาตรการแกอไขอย่างเร่งด่วน ขั นตอน/วิธีการ ผลอรับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน (ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565) 

   

- อยู่ระหว่างด าเนินการรวบรวมขอ้มูลและจัดท าเอกสารเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ช่อทางการเผยแพรข่้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจดัจ้างหรอืการ
จัดหาพัสดุของกรมทรัพยากรน้ า 
- อยู่ระหว่างจัดท าและประชาสัมพันธ์มาตรการ/แนวทางในการก ากับ 
ติดตามตรวจสอบ และลงโทษเกีย่วกับการจัดซื้อจดัจ้าง/การจัดหา พัสดุ 
และการตรวจรับพัสดุที่โปร่งใสตรวจสอบได้ของกรมทรัพยากรน้ า 
 

 
 ตัวชี วัดที่ ๒ การใชองบประมาณ มีผลประเมินเท่ากับ ๗๗.๐๓ คะแนน 
 
มาตรการแกอไขอย่างเร่งด่วน ขั นตอน/วิธีการ ผลอรับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน (ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565) 

- สร้างการรับรู้แผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีให้บุคลากร
ภายในหน่วยงานได้รับทราบ 

- เผยแพร่ประชาสมัพันธ์แผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจ าป ีและ
รายงานความก้าวหน้าในการ
ด าเนินการตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าป ีผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น จัดท าหนังสือเวยีน 
เว็บไซตห์ลักกรมทรัพยากรน้ า 
- สร้างการรับรู้ทั้งองค์กรภายใต้
บริบทของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบใน
ลักษณะต่างๆ เช่น สร้างการรับรู้ผา่น
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์จัดประชุมชี้แจง 

สนผ./สลก. ☐ อยล่ระหว่างด าเนินการ  
☒ ด าเนินการแลอวเสรจ็  
☐ ยังไม่ด าเนินการ  
- ส านักนโยบายและแผนกรมทรัพยากรน้ า (สนผ.) ไดเ้ผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าป ีและ
รายงานความก้าวหน้าในการด าเนนิการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าป ีบนเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ า 
 URL : https://dwr.go.th/index.php 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dwr.go.th/index.php
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มาตรการแกอไขอย่างเร่งด่วน ขั นตอน/วิธีการ ผลอรับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน (ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565) 
- สร้างแนวทางก ากับการใช้จ่าย
งบประมาณ 

- เผยแพร่ประชาสมัพันธ์การก ากบั
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น จัดท า
หนังสือเวียน เว็บไซต์หลักกรม
ทรัพยากรน้ า 

สนผ./สลก. URL : https://dwr.go.th/infor_list.php?category_id=3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขออมลลที่เผยแพร ่ประกอบดอวย  
1. รายงานการก ากับตดิตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน 
ปีงบประมาณ 2565 
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2565 
3. รายงานการก ากับตดิตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 12 เดือน 
ปีงบประมาณ 2564 
4. รายงานการก ากับตดิตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน 
ปีงบประมาณ 2564 (Update) 
5. รายงานการก ากับตดิตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน 
ปีงบประมาณ 2564 
6. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 2564 

 
 
 
 
 

https://dwr.go.th/infor_list.php?category_id=3
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มาตรการแกอไขอย่างเร่งด่วน ขั นตอน/วิธีการ ผลอรับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน (ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565) 
- เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมสีว่น
ร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย
งบประมาณของหน่วยงานตนเอง 

- ส่งเสริมให้บคุลากรภายใน
หน่วยงานมีส่วนร่วม ในการ
ตรวจสอบ ติดตามความก้าวหนา้การ
เบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน 
เช่น จัดให้มีการประชุม เพื่อติดตาม
ความคืบหน้าในการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

ทุกหน่วยงาน ☐ อยล่ระหว่างด าเนินการ  
☒ ด าเนินการแลอวเสรจ็  
☐ ยังไม่ด าเนินการ  
-  มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน บนเว็บไซต์
กรมทรัพยากรน้ า เพื่อให้บุคลากรภายในและประชาชนทราบและสามารถเข้า
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณได้ และมีการจดัประชุมเพื่อติดตามความคืบหน้า  
URL : https://dwr.go.th/index.php 
 
 
 
 
 
 
 
 
เผยแพร่ข้อมลูในหัวข้อ ดังนี ้1. ข่าวประชาสมัพันธ ์2. ภาพกิจกรรม เช่น  
URL : https://dwr.go.th/uploads/file/news/2022/News-
220330092714-ymbE.pdf 
- ภาพกิจกรรมการจัดประชุมในการก ากับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://dwr.go.th/index.php
https://dwr.go.th/uploads/file/news/2022/News-220330092714-ymbE.pdf
https://dwr.go.th/uploads/file/news/2022/News-220330092714-ymbE.pdf


7 

 

มาตรการแกอไขอย่างเร่งด่วน ขั นตอน/วิธีการ ผลอรับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน (ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565) 
- สร้างการรับรู้ข้อมูลทีเ่กี่ยวข้องกับ
กระบวนการจดัซื้อจัดจ้างและการ
ตรวจรับพสัดุของหน่วยงานให้
บุคลากรของหน่วยงานได้รับทราบ 

- จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
กระบวนการจดัซื้อจัดจ้างและการ
ตรวจรับพสัดุของกรมทรัพยากรน้ า 
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น จัดท า
หนังสือเวียน เว็บไซต์หลัก 
กรมทรัพยากรน้ า 
- สร้างการรับรู้ทั้งองค์กรภายใต้
บริบทของหน่วยงาน ที่รับผิดชอบใน
ลักษณะต่างๆ เช่น สร้างการรับรู้ผา่น
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์จัดอบรมให้ความรู ้
จัดการประชุมชี้แจง 

สลก. ☐ อยล่ระหว่างด าเนินการ  
☒ ด าเนินการแลอวเสรจ็  
☐ ยังไม่ด าเนินการ  
-  ส านักงานเลขานุการกรม (สลก.) มีการเผยแพร่ข้อมลูเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือจัดหาพสัดุของหน่วยงาน บนเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ า 
URL : https://www.dwr.go.th/index.php# 

 
ข้อมูลที่เผยแพร่ประกอบด้วย 
1. ประกาศแผนการจัดซื้อจดัจ้าง 
2. ประกาศราคากลางและการค านวณราคากลาง 
3. ประกาศ E-Bidding / E-Market 
4. ประกาศจ้างที่ปรึกษา 
5. ประกาศสอบราคา 
6. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
7. ผลการจดัซื้อจัดจา้ง (สขร.) 
8. สาระส าคัญของสญัญา 
9. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรอืการจัดหาพสดุประจ าปี 
- ประชุมคณะท างานจัดท าข้อมลูการประเมินฯ เมื่อวันพุธท่ี 3 ก.พ. 2565 และ
ประชุมชี้แจงเพ่ือสรา้งการรับรู้ทั้งองค์กรภายใต้บริบทของหน่วยงาน ที่รับผิดชอบ
ในลักษณะต่างๆ เช่น https://dwr.go.th/uploads/file/news/2022/News-
220330093325-cCZx.pdf  

https://www.dwr.go.th/index.php
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 ตัวชี วัดที่ ๓ การใชออ านาจ มีผลประเมินเท่ากับ ๘๑.๕๔ คะแนน 
 
มาตรการแกอไขอย่างเร่งด่วน ขั นตอน/วิธีการ ผลอรับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน (ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565) 

- พัฒนากระบวนการการคดัเลือกผู้
เข้ารับ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน 
หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเปน็
ธรรม 

- ก าหนดแนวทาง/วิธีการ/เงื่อนไขการ
คัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้ารับการฝกึอบรม 
ศึกษาดูงาน อาจใช้กลไกโดยจัดใหม้ี
คณะท างานของแต่ละหน่วยงานพจิารณา
คัดเลือกบุคลากรทีม่ีคุณสมบตัิตามที่ก าหนด 
รวมถึงเหตผุลความจ าเป็น อย่างเป็นธรรม 
ทั่วถึง และครอบคลมุทุกต าแหน่งเท่าเทียมกัน  
- เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ให้หน่วยงานภายใน
น าไปปรับใช้ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น จัดท า
หนังสือเวียน เว็บไซต์หลักกรมทรพัยากรน้ า 
- ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ/์วิธีการ/เงื่อนไขใน
การขอรับทุนการศึกษาของกรมทรัพยากรน้ า 
- สร้างการรับรู้ทั้งองค์กรภายใต้บริบทของ
หน่วยงาน ที่รับผิดชอบในลักษณะต่างๆ เช่น 
สร้างการรับรูผ้่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์จัด
ประชุมชี้แจง เป็นต้น 

สลก./กพร. ☐ อยล่ระหว่างด าเนินการ  
☒ ด าเนินการแลอวเสรจ็  
☐ ยังไม่ด าเนินการ  
- ส านักงานเลขานุการกรม (สลก.) และกลุม่พัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ได้มี
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม
ทรัพยากรน้ า บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานและของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
(กพร.)  (หนังสือ ที่ ทส 0622.1/130 ลงวันท่ี 24 ก.พ. 2565)  
นอกจากน้ี ยังมีการเผยแพร่ข้อมลูเกี่ยวกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
รวมถึงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมทรัพยากรน้ า 
บนเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ า 
URL : https://dwr.go.th/index.php  
ขออมลลที่เผยแพร ่ประกอบดอวย  
1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
URL : https://dwr.go.th/infor_list.php?category_id=20 
2. หลักเกณฑ์การบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
URL : https://dwr.go.th/person_list.php?category_id=1 
3. การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
URL : https://dwr.go.th/infor_list.php?category_id=5 
- ประชุมคณะท างานจัดท าข้อมลูการประเมินฯ เมื่อวันพุธท่ี 3 ก.พ. 2565 
และประชุมช้ีแจงเพื่อสร้างการรับรู้ทั้งองค์กรภายใต้บรบิทของหน่วยงาน ที่
รับผิดชอบในลักษณะต่างๆ เช่น 
https://dwr.go.th/uploads/file/news/2022/News-
220330093325-cCZx.pdf 
 

 

https://dwr.go.th/index.php
https://dwr.go.th/infor_list.php?category_id=20
https://dwr.go.th/person_list.php?category_id=1
https://dwr.go.th/infor_list.php?category_id=5
https://dwr.go.th/uploads/file/news/2022/News-220330093325-cCZx.pdf
https://dwr.go.th/uploads/file/news/2022/News-220330093325-cCZx.pdf
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มาตรการแกอไขอย่างเร่งด่วน ขั นตอน/วิธีการ ผลอรับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน (ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565) 
- ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของ
ผลงานอย่างถูกต้อง 

- ก าหนดแนวทาง/วิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรทุกประเภทให้
สอดคล้องหน้าที่/งานที่ได้รับมอบหมาย และ
ระดับคุณภาพของผลงาน รวมทั้งเผยแพร่ผ่าน
ช่องทางต่างๆ เช่น จัดท าหนังสือเวียน 
เว็บไซต์หลักกรมทรัพยากรน้ า 
- สร้างการรับรู้ทั้งองค์กรภายใต้บริบทของ
หน่วยงาน ที่รับผิดชอบในลักษณะต่างๆ เช่น 
สร้างการรับรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จัด
ประชุมช้ีแจง เป็นต้น 

สลก./กพร. ☐ อยล่ระหว่างด าเนินการ  
☒ ด าเนินการแลอวเสรจ็  
☐ ยังไม่ด าเนินการ  
- ส านักงานเลขานุการกรม (สลก.) และกลุม่พัฒนาระบบบริหาร (กพร.) ได้มี
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของกรม
ทรัพยากรน้ า บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานและของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
(กพร.)  (หนังสือ ที่ ทส 0622.1/130 ลงวันท่ี 24 ก.พ. 2565)  
นอกจากน้ี ยังมีการเผยแพร่ข้อมลูเกี่ยวกับนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
รวมถึงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของกรมทรัพยากรน้ า 
บนเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ า 
URL : https://dwr.go.th/index.php 
ขออมลลที่เผยแพร ่ประกอบดอวย  
1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล  
URL : https://dwr.go.th/infor_list.php?category_id=20 
2. หลักเกณฑ์การบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
URL : https://dwr.go.th/person_list.php?category_id=1 
3. การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
URL : https://dwr.go.th/infor_list.php?category_id=5 
- ประชุมชี้แจงเพ่ือสร้างการรบัรู้ทัง้องค์กรภายใต้บริบทของหน่วยงาน ที่
รับผิดชอบในลักษณะต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)   
URL : http://division.dwr.go.th/pdg/ 
 

- ส่งเสริมให้มีการมอบหมายงานตาม
ต าแหน่งหน้าที่จาก ผู้บังคับบัญชา
อย่างเป็นธรรม 

- ก าหนดแนวทางการมอบหมายงาน การ
แบ่งหน้าท่ี/ผู้รับผิดชอบท่ีมีความชัดเจน 
เป็นธรรม สอดคล้องกับต าแหน่งหน้าท่ี 
โครงสร้าง สายการบังคับบัญชา ความรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะ
ต่างๆ ทีจ่ าเป็น และเผยแพร่ให้หนว่ยงาน
ภายในน าไปปรับใช้  
- สร้างการรับรู้ทั้งองค์กรภายใต้บริบทของ
หน่วยงานท่ีรับผิดชอบในลักษณะต่างๆ เช่น 
สร้างการรับรูผ้่านสื่ออิเล็ก 
ทรอนิกส ์จัดประชุมช้ีแจง เป็นต้น 

สลก./กพร. 

 
 
 
 
 

https://dwr.go.th/index.php
https://dwr.go.th/infor_list.php?category_id=20
https://dwr.go.th/person_list.php?category_id=1
https://dwr.go.th/infor_list.php?category_id=5
http://division.dwr.go.th/pdg/
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 ตัวชี วัดที่ ๔ การใชอทรัพย์สินของทางราชการ มีผลประเมินเท่ากับ ๗๘.๑๒ คะแนน 
 
มาตรการแกอไขอย่างเร่งด่วน ขั นตอน/วิธีการ ผลอรับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน (ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565) 

- สร้างการรับรู้ขั้นตอน การขออนุญาต
เพื่อยมืทรัพย์สินของราชการไปใช้ใน
การปฏิบตัิงานอย่างถูกต้อง ก าหนด
มาตรการก ากับตดิตาม และเผยแพรใ่ห้
หน่วยงานภายในกรมทรัพยากรน้ า
น าไปปรับใช้ใหเ้หมาะสมกับหนว่ยงาน
ของตนเอง และเพื่อป้องกนัไม่ให้มกีาร
น าไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุม่ หรือ
พวกพ้อง 

- จัดท าขั้นตอน/การก ากับติดตาม/
ตรวจสอบกระบวนการขออนุญาต
เพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ใน
การปฏิบัติงานอยา่งถูกต้อง และ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น จัดทาหนังสือเวยีน 
เว็บไซตห์ลัก 
กรมทรัพยากรน้ า  
- สร้างการรับรู้ทั้งองค์กรภายใต้
บริบทของหน่วยงาน ที่รับผิดชอบใน
ลักษณะต่างๆ เช่น สร้างการรับรู้ผา่น
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์จัดประชุมชี้แจง  

สลก. ☐ อยล่ระหว่างด าเนินการ  
☒ ด าเนินการแลอวเสรจ็  
☐ ยังไม่ด าเนินการ  
- ส านักงานเลขานุการกรม (สลก.) ได้มีการจัดท าคูม่ือการใช้ทรัพย์สนิของทาง
ราชการ และเผยแพร่ข้อมูลบนเวบ็ไซตส์ านักงานเลขานุการกรม กรมทรัพยากรน้ า  
URL : https://dwr.go.th/links.php?category_id=13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
URL : http://bca.dwr-thailand.com/index.php 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สร้างการรับรู้แนวปฏิบตัิเกี่ยวกับ
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่
ถูกต้อง เพื่อให้บุคลากรภายใน
หน่วยงานไดร้ับทราบและสามารถ
น าไปปฏิบตัิได้อย่างถูกต้องตาม
แนวทางทีก่ าหนดไว ้ 

- เผยแพร่ประชาสมัพันธ์แนวปฏิบตัิ
เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 
จัดท าหนังสือ 
เวียน เว็บไซต์หลักกรมทรัพยากรน้ า 
 

สลก. 

https://dwr.go.th/links.php?category_id=13
http://bca.dwr-thailand.com/index.php
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มาตรการแกอไขอย่างเร่งด่วน ขั นตอน/วิธีการ ผลอรับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน (ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565) 

 

- สร้างการรับรู้ทั้งองค์กรภายใต้บริบทของ
หน่วยงาน ที่รับผิดชอบในลักษณะต่างๆ เช่น 
สร้างการรับรูผ้่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์จัดอบรม
ให้ความรู ้จัดประชุมช้ีแจง 

 

- ประชุมคณะท างานจัดท าข้อมลูการประเมินฯ เมื่อวันพุธท่ี 23 ก.พ. 2565 
และประชุมช้ีแจงเพื่อสร้างการรับรู้ทั้งองค์กรภายใต้บรบิทของหน่วยงาน ที่
รับผิดชอบในลักษณะต่างๆ วันศุกร์ที่ 25 ม.ีค. 2565 และเผยแพรบ่นเว็บไซต์
กรมทรัพยากรน้ า เช่น  
URL : https://dwr.go.th/uploads/file/news/2022/News-
220309160019-x1DU.pdf 
URL : https://dwr.go.th/uploads/file/news/2022/News-
220330093325-cCZx.pdf 
 
หมายเหตุ - อยู่ระหว่างทบทวนทบทวนคู่มือหรือแนวทางการใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 ตัวชี วัดที่ ๕ การแกอไขปัญหาการทุจริต มีผลประเมินเท่ากับ ๗๗.๖๐ คะแนน 
 
มาตรการแกอไขอย่างเร่งด่วน ขั นตอน/วิธีการ ผลอรับผดิชอบ ผลการด าเนินงาน (ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565) 

- สร้างความตระหนักของผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงาน เพื่อให้
ความส าคญักับการต่อต้านการทุจริต
อย่างจริงจัง 

-  สร้างการรับรู้ทั้งองค์กรภายใตบ้ริบท
ของหน่วยงานใหผู้้บรหิารทุกระดับให้
ความส าคญัในการต่อต้านการทุจริต 
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การมสี่วน
ร่วมอยา่งจริงจัง 

กพร./สลก./กจ. และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

☐ อยล่ระหว่างด าเนินการ  
☒ ด าเนินการแลอวเสรจ็  
☐ ยังไม่ด าเนินการ  
- ประชุมคณะท างานจดัท าข้อมูลการประเมินฯ เมื่อวันพุธท่ี 23 ก.พ. 2565 
และประชุมช้ีแจงเพื่อสร้างการรับรู้ทั้งองค์กรภายใต้บรบิทของหน่วยงาน ที่
รับผิดชอบในลักษณะต่างๆ วันศุกร์ที่ 25 ม.ีค. 2565 และประชาสมัพันธ์เพื่อให้
ผู้บริหารทุกระดับให้ความส าคญัในการด าเนินการเกี่ยวกับการต่อตา้นการทุจริต 
และมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการสง่เสริมคณุธรรมและความโปร่งใส ดังนี ้
1. ค าประกาศเจตจ านงสุจริตของผู้บริหาร เรื่อง นโยบายการไมร่ับของขวัญและ
ของก านัลหรือผลประโยชน์ทุกชนิดในการปฏิบตัิหน้าที่ (No Gift Policy)  

 

https://dwr.go.th/uploads/file/news/2022/News-220309160019-x1DU.pdf
https://dwr.go.th/uploads/file/news/2022/News-220309160019-x1DU.pdf
https://dwr.go.th/uploads/file/news/2022/News-220330093325-cCZx.pdf
https://dwr.go.th/uploads/file/news/2022/News-220330093325-cCZx.pdf
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มาตรการแกอไขอย่างเร่งด่วน ขั นตอน/วิธีการ ผลอรับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน (ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565) 
   2. แผนบริหารจดัการความเสี่ยงการทุจริต กรมทรัพยากรน้ า ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 
3. แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและส่งเสรมิคุ้มครอง
จริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
4. ประกาศ เรื่อง มาตรการและแนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าท่ีกรมทรัพยากรน้ า ที่น ามาใช้บังคับใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

- สร้างการรับรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจรติใหแ้ก่
บุคลากรของหน่วยงานได้รับทราบ
ทั่วทั้งองค์กร  

- เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ขั้นตอน
แสดงกระบวนการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนประเภทต่างๆ ผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น จัดท าหนังสือเวยีน
เว็บไซตห์ลักกรมทรัพยากรน้ า  
- สร้างการรับรู้ทั้งองค์กรภายใต้
บริบทของหน่วยงาน ทีร่ับผิดชอบใน
ลักษณะต่างๆ เช่น สร้างการรับรู้ผา่น
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์จัดประชุมชี้แจง  

กจ. ☐อยล่ระหว่างด าเนินการ  
☒ ด าเนินการแลอวเสรจ็  
☐ ยังไม่ด าเนินการ  
- ประชุมคณะท างานจัดท าข้อมลูการประเมินฯ เมื่อวันพุธท่ี 23 ก.พ. 2565 
และประชุมช้ีแจงเพื่อสร้างการรับรู้ทั้งองค์กรภายใต้บรบิทของหน่วยงาน ที่
รับผิดชอบในลักษณะต่างๆ วันศุกร์ที่ 25 ม.ีค. 2565 และเผยแพรบ่นเว็บไซต์
กรมทรัพยากรน้ า เช่น  
URL : https://dwr.go.th/uploads/file/news/2022/News-
220309160019-x1DU.pdf 
URL : https://dwr.go.th/uploads/file/news/2022/News-
220330093325-cCZx.pdf 
- เผยแพร่คู่มือ/แนวทางในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตบนเว็บไซต ์
กรมทรัพยากรน้ า URL : https://dwr.go.th/index.php# 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://dwr.go.th/uploads/file/news/2022/News-220309160019-x1DU.pdf
https://dwr.go.th/uploads/file/news/2022/News-220309160019-x1DU.pdf
https://dwr.go.th/uploads/file/news/2022/News-220330093325-cCZx.pdf
https://dwr.go.th/uploads/file/news/2022/News-220330093325-cCZx.pdf
https://dwr.go.th/index.php
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มาตรการแกอไขอย่างเร่งด่วน ขั นตอน/วิธีการ ผลอรับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน (ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565) 

   

- สร้างช่องทางเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีกรมทรัพยากรน้ า บนเว็บไซต์
กรมทรัพยากรน้ า  URL : https://dwr.go.th/index.php# 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สร้างการรับรู้ภายในหน่วยงานว่า
ปัญหาการทุจริตที่เกดิขึ้นไดร้ับการ
แก้ไขอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส  

- เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ข้อมูล
เกี่ยวกับแก้ไขปัญหาการทุจริตภายใน
หน่วยงาน ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น 
จัดท าหนังสือ 
เวียน เว็บไซต์หลักกรมทรัพยากรน้ า  
- สร้างการรับรู้ทั้งองค์กรภายใต้
บริบทของหน่วยงาน ที่รับผิดชอบใน
ลักษณะต่างๆ เช่น สร้างการรับรู้ผา่น 
สื่ออิเล็กทรอนิกส ์จัดอบรม/กิจกรรม
ให้ความรู ้จัดประชุมช้ีแจง  

กจ./สลก. ☐ อยล่ระหว่างด าเนินการ  
☒ ด าเนินการแลอวเสรจ็  
☐ ยังไม่ด าเนินการ  
- จัดท ารายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทจุริตและประพฤตมิชิอบประจ าปี 
และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ า 
URL : https://dwr.go.th/index.php#  

 

 

 

 

ซึ่งประกอบด้วย 
1. รายงานข้อมลูเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ต.ค. 2564 - 31 มี.ค. 2565) 
2. รายงานข้อมลูเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน (1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564) 

https://dwr.go.th/index.php
https://dwr.go.th/index.php
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มาตรการแกอไขอย่างเร่งด่วน ขั นตอน/วิธีการ ผลอรับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน (ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565) 
- สง่เสริมใหม้ีการน าผลการ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงานไป
ปรับปรุงการท างาน เพื่อป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงาน  

- เผยแพร่ประชาสมัพันธ์ผลการ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงาน และ
ส่งเสริมให้หน่วยงานภายในน าไป
ปรับปรุงการท างานเพื่อป้องกันการ
ทุจริต ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น จัดท า
หนังสือเวียน เว็บไซต์หลักกรม
ทรัพยากรน้ า  
- สร้างการรับรู้ทั้งองค์กรภายใตบ้รบิท
ของหน่วยงานที่รับผดิชอบในลักษณะ
ต่างๆ เช่น สร้างการรบัรูผ้่านสื่อ
อิเล็กทรอนกิส ์จัดอบรม/จัดประชุม
ช้ีแจง  

กตน. ☐ อยล่ระหว่างด าเนินการ  
☒ ด าเนินการแลอวเสรจ็  
☐ ยังไม่ด าเนินการ  
- ประชุมคณะท างานจดัท าข้อมูลการประเมินฯ เมื่อวันพุธท่ี 23 ก.พ. 2565 
และประชุมช้ีแจงเพื่อสร้างการรับรู้ทั้งองค์กรภายใต้บรบิทของหน่วยงาน ที่
รับผิดชอบในลักษณะต่างๆ วันศุกร์ที่ 25 ม.ีค. 2565 และเผยแพรบ่นเว็บไซต์
กรมทรัพยากรน้ า เช่น  
URL : https://dwr.go.th/uploads/file/news/2022/News-
220309160019-x1DU.pdf 
URL : https://dwr.go.th/uploads/file/news/2022/News-
220330093325-cCZx.pdf 
 
- จัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และเผยแพร่บน
เว็บไซต์ของกลุม่ตรวจสอบภายใน กรมทรัพยากรน้ า  
URL : http://division.dwr.go.th/iag/index.php/2015-11-03-02-24-07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://dwr.go.th/uploads/file/news/2022/News-220309160019-x1DU.pdf
https://dwr.go.th/uploads/file/news/2022/News-220309160019-x1DU.pdf
https://dwr.go.th/uploads/file/news/2022/News-220330093325-cCZx.pdf
https://dwr.go.th/uploads/file/news/2022/News-220330093325-cCZx.pdf
http://division.dwr.go.th/iag/index.php/2015-11-03-02-24-07
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มาตรการแกอไขอย่างเร่งด่วน ขั นตอน/วิธีการ ผลอรับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน (ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565) 
- ส่งเสริมใหม้ีกระบวนการเฝ้าระวงั
การทุจริตและตรวจสอบการทุจรติ
ภายในหน่วยงานท่ีเป็นรูปธรรม  

- จัดท ามาตรการ/แนวปฏิบัติเพื่อ
สนับสนุนการป้องกันการทุจริต และ
จัดให้มีระบบ/กระบวนการติดตาม
ตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตที่ชัดเจน
และเปิดเผย และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น 
จัดท าหนังสือเวียน เว็บไซต์หลักกรม
ทรัพยากรน้ า  
- สร้างการรับรู้ทั้งองค์กรภายใต้
บริบทของหน่วยงาน ที่รับผิดชอบใน
ลักษณะต่างๆ เช่น สร้างการรับรู้ผา่น 
สื่อเล็กทรอนิกส ์จัดประชุมช้ีแจง  

กจ./สลก. ☐ อยล่ระหว่างด าเนินการ  
☒ ด าเนินการแลอวเสรจ็  
☐ ยังไม่ด าเนินการ  
- เผยแพร่คู่มือ/แนวทางในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตบนเว็บไซต์ 
กรมทรัพยากรน้ า URL : https://dwr.go.th/index.php# 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- สร้างช่องทางเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าท่ีกรมทรัพยากรน้ า บนเว็บไซต์
กรมทรัพยากรน้ า  URL : https://dwr.go.th/index.php# 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://dwr.go.th/index.php
https://dwr.go.th/index.php
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2. มาตรการยกระดับ เพื่อพัฒนาใหอดีขึ น 
 
 ตัวชี วัดที่ ๖ คุณภาพการด าเนินงาน มีผลประเมินเท่ากับ ๘๙.๕๑ คะแนน 
 

มาตรการยกระดับ ขั นตอน/วิธีการ ผลอรับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน (ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565) 
การปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการ
ด าเนินงาน/การให้บริการเพื่อให้มี
คุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการ
ของหน่วยงานให้ดีขึ้น 

- น าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
ด าเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิด
ความสะดวกรวดเร็ว และมีคณุภาพ
มากขึ้น  
- สร้างความตระหนักรู้ความเข้าใจ
ของบุคลากร เกี่ยวกับข้ันตอนและ
ระยะเวลาแล้วเสร็จของการ
ปฏิบัติงาน/ให้บริการ  
- ผู้บังคับบัญชาต้องก าชับ ควบคุม
และตดิตามการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบตัิตามคู่มอื
การปฏิบัติงาน/การให้บริการ เพื่อให้
เกิดการปฏิบัติงานหรือให้บริการ
เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่
ก าหนด และโปร่งใส  
 

ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ 
สทภ.1-11 และหน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้อง 
 

☒ อยล่ระหว่างด าเนินการ  
☐ ด าเนินการแลอวเสรจ็  
☐ ยังไม่ด าเนินการ  
- ส านัก/ศูนย์/กลุ่ม/ศูนยส์ารสนเทศทรัพยากรน้ า และ สทภ.1-11 ได้พัฒนา/
ปรับปรุงเว็บไซต์ที่ใช้ในปัจจุบัน โดยได้น าเกณฑ์การประเมิน ITA ในส่วนของการ
เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มาปรับใช้ เพื่อให้มีความสะดวกในการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ รวมถึง ลดความซับซ้อน ในการเข้าถึงข้อมูลของผู้รับบริการ  
ผู้มาตดิต่อ หรือประชาชนท่ัวไป 
- ประชุมคณะท างานจดัท าข้อมูลการประเมินฯ เมื่อวันพุธท่ี 23 ก.พ. 2565 
และประชุมช้ีแจงเพื่อสร้างการรับรู้ทั้งองค์กรภายใต้บรบิทของหน่วยงาน ที่
รับผิดชอบในลักษณะต่างๆ วันศุกร์ที่ 25 ม.ีค. 2565 และเผยแพรบ่นเว็บไซต์
กรมทรัพยากรน้ า เช่น  
URL : https://dwr.go.th/uploads/file/news/2022/News-
220309160019-x1DU.pdf 
URL : https://dwr.go.th/uploads/file/news/2022/News-
220330093325-cCZx.pdf 
โดยที่ประชุมมีมติให้ด าเนินการปรบัปรุงข้อมูลและน าเผยแพร่บนเวบ็ไซต์หลักของ
กรมทรัพยากรน้ า และเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงาน 
 
- ส่วนอ่ืนๆ เช่นเดียวกับตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบตัิหน้าที่ และตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไข
ปัญหาการทุจริต 

 
 

https://dwr.go.th/uploads/file/news/2022/News-220309160019-x1DU.pdf
https://dwr.go.th/uploads/file/news/2022/News-220309160019-x1DU.pdf
https://dwr.go.th/uploads/file/news/2022/News-220330093325-cCZx.pdf
https://dwr.go.th/uploads/file/news/2022/News-220330093325-cCZx.pdf
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 ตัวชี วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีผลประเมินเท่ากับ ๘๘.๐๓ คะแนน 
 

มาตรการยกระดับ ขั นตอน/วิธีการ ผลอรับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน (ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565) 
การเผยแพร่ข้อมลูของหน่วยงานท่ี
เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพิ่ม
ช่องทางที่หลากหลายมากข้ึน 

ด าเนินการพัฒนาปรับปรุงข้อมลูของ
หน่วยงานและเพิม่ช่องทางบนหน้า
เว็บไซต์ของหน่วยงานท่ีหลากหลาย 

ศสท./ส านักงานเลขานุการ
กรม และ 

สทภ.1-11 
 

☒ อยล่ระหว่างด าเนินการ  
☐ ด าเนินการแลอวเสรจ็  
☐ ยังไม่ด าเนินการ  
- ศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ า สลก. สทภ.1-11 และหน่วยงานภายในกรม
ทรัพยากรน้ า ได้พัฒนา/ปรับปรุงเว็บไซต์ที่ใช้ในปัจจุบัน โดยได้น าเกณฑ์การ
ประเมิน ITA ในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มาปรับใช้ เพื่อใหม้ี
ความสะดวกในการเผยแพร่ข้อมลูต่อสาธารณะ รวมถึง ลดความซับซ้อน ในการ
เข้าถึงข้อมูลของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือประชาชนท่ัวไป  
 

 
 ตัวชี วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการท างาน มีผลประเมินเท่ากับ ๘๕.๘๖ คะแนน 
 

มาตรการยกระดับ ขั นตอน/วิธีการ ผลอรับผิดชอบ ผลการด าเนินงาน (ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565) 
- เปิดโอกาสใหผู้้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มสี่วนไดส้่วนเสีย เข้าไป
มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ด าเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงานให้ดีขึ้น 

จัดท าช่องทางใหผู้้รับบริการ  
ผู้มาตดิต่อ หรือผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
เข้าไปมสี่วนร่วมในการปรับปรุงมาก
ขึ้น เช่น การประเมินความพึงพอใจ
ก่อน/หลังการให้บริการในดา้นข้อมูล
ประปาสัมปทาน ข้อมูลอุทกวิทยา 
เป็นต้น 

สบจ./ สวพ. และหน่วยงาน
ที่ให้บริการ 

☒ อยล่ระหว่างด าเนินการ  
☐ ด าเนินการแลอวเสรจ็  
☐ ยังไม่ด าเนินการ  
- สบจ./ สวพ. และหน่วยงานที่เกีย่วข้องในการให้บริการ ปรับปรุงช่องทางการเปิด
โอกาสให้ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินการ/
การให้บริการของหน่วยงาน บนเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ า 
 

- ส่วนอ่ืนๆ เช่นเดียวกับตัวช้ีวัดที่ 1 การปฏิบตัิหน้าที่ และตัวช้ีวัดที่ 5 การแก้ไข
ปัญหาการทจุริต 

- การปรับปรุงวิธีการและขั้น 
ตอนการด าเนินงาน/การให ้
บริการ และเพิ่มกลไกการปรับ 
ปรุง คุณภาพการปฏิบัติงาน/การ
ให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น 
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3. มาตรการอ่ืนๆ ในการขับเคลื่อนการด าเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ของกรมทรัพยากรน  า 
 

ขออ 
มาตรการอื่นๆ  

ในการขับเคลื่อนการด าเนินการตาม
มาตรการฯ 

หน่วยงาน
ผลอรับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน (ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565) 

1 มาตรการส่งเสรมิความโปร่งใสในการจัดซื้อจดัจ้าง สลก. -  มีการทบทวน/ปรับปรุงมาตรการอื่นๆ ในการขับเคลื่อนการด าเนินการตามมาตรการ
 ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ของกรมทรัพยากรน  า ประกอบดอวย  
1. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ได้ประกาศใช้ในปีงบประมาณ  
 พ.ศ. 2562 ให้ยังคงใช้ปฏิบัติงานในปีปัจจุบัน  
2. มาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่ได้ประกาศใช้ใน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ยังคงใช้ปฏิบัติงานในปีปัจจุบัน 
3. คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมทรัพยากรน้ า 
 ที่ได้ประกาศใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ยังคงใช้ปฏิบัติงานในปีปัจจุบัน 
4. มาตรการและแนวทางการปฏบิัติการจดัการเรื่องร้องเรียนการทจุริตและประพฤติมิชอบของ
 เจ้าหน้าท่ีกรมทรัพยากรน้ า ที่ได้ประกาศใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้ยังคงใช้
 ปฏิบัติงานในปีปัจจุบัน 
5. แผนบริหารจดัการความเสี่ยงการทุจริต กรมทรัพยากรน้ า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
6. แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤตมิิชอบ และส่งเสรมิคุ้มครองจริยธรรม  
 กรมทรัพยากรน้ า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
7. คณะท างานติดตามและให้ค าปรึกษาการด าเนินงานโครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ า 
 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านเทคนิควิชาการวิศวกรรม 
8. นโยบายการไม่รับของขวัญและของก านัลหรือผลประโยชน์ทุกชนิดในการปฏิบตัิหน้าที่  
 (No Gift Policy) 
 

2 แผนบริหารจัดการความเสีย่งการทุจริต  
กรมทรัพยากรน้ า ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2565 

กพร./กจ. 

3 
 

มาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 

กจ. 

4 
มาตรการและแนวทางการปฏิบตักิารจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทจุริตและประพฤตมิชิอบของเจ้าหน้าท่ี
กรมทรัพยากรน้ า 

กจ. 

5 
แผนป้องกันและปราบปรามการทจุริตประพฤต ิ
มิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม  
กรมทรัพยากรน้ า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

กจ. 

6 คู่มือการพัฒนาและส่งเสรมิการปฏิบัติงานเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของกรมทรัพยากรน้ า 

กจ. 

7 คณะท างานติดตามและให้ค าปรึกษาการด าเนินงาน
โครงการพัฒนา อนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ า ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านเทคนิควิชาการ
วิศวกรรม 

สนผ. 

8 นโยบายการไมร่ับของขวัญและของก านัลหรือ
ผลประโยชน์ทุกชนิดในการปฏิบัตหิน้าท่ี (No Gift 
Policy) 

กจ. 
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ขออ 
มาตรการอื่นๆ  

ในการขับเคลื่อนการด าเนินการตาม
มาตรการฯ 

หน่วยงาน
ผลอรับผิดชอบ 

ผลการด าเนินงาน (ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565) 

  

 

- ไดอเผยแพร่มาตรการฯ บนเว็บไซต์กรมทรัพยากรน  า  
URL ที่ 1 : https://www.dwr.go.th/index.php# 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
URL ที่ 2 : https://www.dwr.go.th/infor_list.php?category_id=13 
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