






 

 

 

รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
ส่งเสริมคุณธรรมกรมทรัพยากรน  า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

รอบที่ 2 (เม.ย. 2565 – ก.ย. 2565) 
ผู้รับผิดชอบ กรมทรัพยากรน  า 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 (เม.ย. 2565 – ก.ย. 2565) 

ผู้รับผดิชอบ     กรมทรัพยากรน  า 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร 

มาตรการ ตัวชี วดั โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย
นบั 

เป้า 
หมาย 

งบประมาณ
(บาท) 

 
ผลการปฏบิตัิงาน 

 
หลักฐานประกอบ 

 
หมายเหต ุ

ส่งเสริมและปลูกฝัง
การเรียนรู้และปฏิบัติ
ตามหลักคุณธรรม 
ยกย่อง เชิดชูบุคคล
ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 
หลักธรรมาภิบาล
ในการปฏิบัติงาน 

1.1 จ านวนครั้งในการ
จัดกิจกรรม/โครงการ 

1.1 กิจกรรมส่งเสริม
ตามหลักศาสนา  
สืบสานขนบธรรมเนียม
และวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของไทย  
และสืบทอดท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา 

ครั้ง 8 - 

 

กรมทรัพยากรน้ า โดยส่วนกลาง และส านักงาน
ทรัพยากรน้ าภาค ไดด าเนินกิ จกรรมและเข้ ารวม
กิจกรรมสงเสริมตามหลักศาสนาในพื้ น ท่ีความ
รับผิดชอบ จ านวน 11 ครั้ง ไดแก่ 
- จัดโครงการ “ฟังธรรมสร้างสุข” ผ่านเสียงตามสาย กรม
ทรัพยากรน้ า ด าเนินการจัดรายการผ่านระบบเสียงตาม
สาย กรมทรัพยากรน้ าทุกวันศุกร์ เวลา 12.00-12.50 น. 
ระยะเวลา 50 นาที และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต ์
- จัดกิจกรรม “แต่งชุดผ้าไทยใส่บาตร ท าบุญ” โดย 
นิมนต์พระมารับบาตร จ านวน 3 รูป ในวันศุกร์ ท่ี  
20 พฤษภาคม.2565 เวลา 08.00 น. ณ บริเวณด้านหน้า
อาคารกรมทรัพยากรน้ า  (ส่วนกลาง) 
- ร่วมเป็นเจ้าภาพและฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก 
กัณฑ์ ท่ี 9 “กัณฑ์มัทรี” เนื่องในวันสัปดาห์ เผยแพร่
พระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
ประจ าปี 2565 ในวันอังคารท่ี 12 กรกฎาคม 2565 
ณ พระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ (ส่วนกลาง) 
- จัดโครงการ Happy Relax วันแห่งความสุขของบุคลากร
กรมทรัพยากรน้ า กิจกรรมท าบุญท าทานไหว้พระ 9 วัด  
 รุ่นท่ี 1 ระหว่างวันท่ี 26 สิงหาคม 2565 ณ จังหวัดสุพรรณบุร ี
 รุ่นท่ี 2 ระหว่างวันท่ี 2 กันยายน 2565 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 รุ่นท่ี 3 ระหว่างวันท่ี 14 กันยายน 2565 ณ จังหวัดนครปฐม 
 

 

กิจกรรมดังกล่าวบรรลุ
เกินเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัดตั้งแต่การ
รายงานฯ ในรอบท่ี 1 
คือ จ านวน 10 ครั้ง 
และในรอบท่ี 2 มีการ
จัดกิจกรรมดังกล่าว
เพิ่มเติมอีก 11 ครั้ง 
รวมเป็นท้ังสิ้น 21 
ครั้ง 

 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 (เม.ย. 2565 – ก.ย. 2565) 

ผู้รับผดิชอบ     กรมทรัพยากรน  า 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร (ต่อ) 
 

มาตรการ ตัวชี วดั โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย
นบั 

เป้า 
หมาย 

งบประมาณ
(บาท) 

 
ผลการปฏบิตัิงาน 

 
หลักฐานประกอบ 

 
หมายเหต ุ

ส่งเสริมและปลูกฝัง
การเรียนรู้และปฏิบัติ
ตามหลักคุณธรรม 
ยกย่อง เชิดชูบุคคล
ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 
หลักธรรมาภิบาล
ในการปฏิบัติงาน 

1.1 จ านวนครั้งในการ
จัดกิจกรรม/โครงการ 

1.1 กิจกรรมส่งเสริม
ตามหลักศาสนา  
สืบสานขนบธรรมเนียม
และวัฒนธรรมประเพณี
อันดีงามของไทย  
และสืบทอดท านุบ ารุง
พระพุทธศาสนา(ต่อ) 

ครั้ง 8 - 

 

- จัดพิ ธีทางศาสนา มหามงคลถวายพระราชกุศล  
เฉ ลิ ม พ ระ เกี ย รติ ส ม เด็ จ พ ระ น า ง เจ้ า สิ ริ กิ ติ์ 
พระบรมราชิ นีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  
เน่ื องในโอกาสมหามงคลเฉลิ มพระชนมพรรษา  
90 พรรษา (สทภ.2 , 5 , 6 ) 
- ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร เน่ืองใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ ณ 
ศาลากลางจังหวัด (สทภ.6) 
- ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัด (สทภ.6) 
- จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ าฝน หลอดไฟ 
ธูป เทียน พร้อมปัจจัย เน่ืองในวัน อาสาฬหบูชา  
และวันเข้าพรรษา (สทภ.1 , 4 , 8 , 1๑ ) 
- จัดกิจกรรมให้เจ้าหน้าท่ีในสังกัดเข้าร่วมการสวดมนต์  
ณ วัดเขาวัง เป็นประจ าทุกวันพฤหัสบดี พิธีถวายเทียน
พรรษา และท าบุญส านักงาน (สทภ.7) 
- จัดกิจกรรมให้เจ้าหน้าท่ี สร้างค่านิยมด้วยการแต่งกาย
ผ้าไทย ทุกวันอังคารและวันศุกร์ (ทุกหน่วยงาน) 
- ร่ วมท าบุญตักบาตรเบื้ องหน้าพระพุทธชินราช  
เพื่อแสดงถึงอัตลักษณ์ วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคน
พิษณุ โลก และเพื่อเป็นแบบอย่างประเพณี ท่ีดีงาม  
ณ หน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (สทภ.9) 
 

  

 
 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 (เม.ย. 2565 – ก.ย. 2565) 

ผู้รับผดิชอบ     กรมทรัพยากรน  า 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร (ต่อ) 

มาตรการ ตัวชี วดั โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย
นบั 

เป้า 
หมาย 

งบประมาณ
(บาท) 

 
ผลการปฏบิตัิงาน 

 
หลักฐานประกอบ 

 
หมายเหต ุ

ส่งเสริมและปลูกฝัง
การเรียนรู้และปฏิบัติ
ตามหลักคุณธรรม 
ยกย่อง เชิดชูบุคคล
ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 
หลักธรรมาภิบาล
ในการปฏิบัติงาน 

1.1 จ านวนครั้งในการ
จัดกิจกรรม/โครงการ 

1.2 การจัด/การเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา  
และพระมหากษัตริย ์

ครั้ง 12 - มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ จ านวน 22 ครั้ง ประกอบด้วย 
1. หน่วยงานส่วนกลางด าเนินกิจกรรม ได้แก่ 
- ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จ
พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันท่ีระลึกมหาจักรี
บรมราชวงศ์ในวันพุธท่ี 6 เมษายน 2565 ณ ปฐมบรม 
ราชานุสรณ์ ท่ีสะพานพระพุทธยอดฟ้า  
- อธิบดีกรมทรัพยากรน้ า น าคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าท่ี 
เข้ารับพระราชทาน “พระพลังแผ่นดิน” ต่อหน้าพระบรม
ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องโถง ชั้น 9 
กรมทรัพยากรน้ า เมื่อวันท่ี 27 เมษายน 2565 
- จั ดพิ ธีถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า
สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี โดยอธิบดีกรม
ทรัพยากรน้ า เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองอธิบดีกรม
ทรั พยากรน้ า คณ ะผู้ บ ริ ห าร และเจ้ าห น้ าท่ี กรม  
เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณชั้น ๙ อาคารกรมทรัพยากรน้ า  
เมื่อวันท่ี 2 มิถุนายน 2565 
- จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร 
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ
ปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิร
เกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว ๒๘ กรกฎาคม 25๖๕ โดยอธิบดี 
กรมทรัพยากรน้ า เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรองอธิบดี
กรมทรัพยากรน้ า คณะผู้บริการ และเจ้าหน้าท่ีกรมฯ 
เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณชั้น ๙ อาคารกรมทรัพยากรน้ า  
เมื่อวันท่ี 25 กรกฎาคม 2565 
 

 

กิจกรรมดังกล่าว
บรรลุเกินเป้าหมาย
ตามตัวชี้วัดตั้งแต่การ
รายงานฯ ในรอบท่ี 1 
คือ จ านวน 22 ครั้ง 
และในรอบท่ี 2 มี 
การจัดกิจกรรม
ดังกล่าวเพิ่มเติม 
อีก 22 ครั้ง รวมเป็น
ท้ังสิ้น 44 ครั้ง 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 (เม.ย. 2565 – ก.ย. 2565) 

ผู้รับผดิชอบ     กรมทรัพยากรน  า 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร (ต่อ) 

มาตรการ ตัวชี วดั โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย
นบั 

เป้า 
หมาย 

งบประมาณ
(บาท) 

 
ผลการปฏบิตัิงาน 

 
หลักฐานประกอบ 

 
หมายเหต ุ

ส่งเสริมและปลูกฝัง
การเรียนรู้และปฏิบัติ
ตามหลักคุณธรรม 
ยกย่อง เชิดชูบุคคล
ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 
หลักธรรมาภิบาล
ในการปฏิบัติงาน 

1.1 จ านวนครั้งในการ
จัดกิจกรรม/โครงการ 

1.2 การจัด/การเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา  
และพระมหากษัตริย์ (ต่อ) 

ครั้ง 12 - - เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรเน่ืองในโอกาสวันเฉลิม 
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันท่ี ๒๘ 
กรกฎาคม 25๖๕อธิบดีกรมทรัพยากรน้ าน าคณะผู้บริหาร
ลงนามถวายพระพรและถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายา
ลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหา 
วชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ณ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ 
- จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเน่ืองในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง 12 สิ งหาคม 2565 เมื่ อวันจันทร์ ท่ี  
8 สิงหาคม 2565 อธิบดีกรมทรัพยากรน้ า น าคณะผู้บริหาร 
ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรเน่ืองใน
วันเฉลิ มพระชนมพรรษา สมเด็ จพระนางเจ้ าสิ ริกิ ติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 
2565 ณ ห้องโถงชั้น 9 อาคารกรมทรัพยากรน้ า  
- เข้ าร่วมพิ ธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันท่ี 12 สิงหาคม 2565 
อธิบดีกรมทรัพยากรน้ า น าคณะผู้บริหารกรมลงนามถวาย
พระพรและถวายแจกันดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  
ณ พระบรมมหาราชวัง  
- อธิบดีกรมทรัพยากรน้ ารับพระราชทานเข็มท่ีระลึกตรา
สัญลักษณ์พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 
พรรษา ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณห้อง
โถงชั้น 9 กรมทรัพยากรน้ า เมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม 2565 

  



รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 (เม.ย. 2565 – ก.ย. 2565) 

ผู้รับผดิชอบ     กรมทรัพยากรน  า 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร (ต่อ) 

มาตรการ ตัวชี วดั โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย
นบั 

เป้า 
หมาย 

งบประมาณ
(บาท) 

 
ผลการปฏบิตัิงาน 

 
หลักฐานประกอบ 

 
หมายเหต ุ

ส่งเสริมและปลูกฝัง
การเรียนรู้และปฏิบัติ
ตามหลักคุณธรรม 
ยกย่อง เชิดชูบุคคล
ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 
หลักธรรมาภิบาล
ในการปฏิบัติงาน 

1.1 จ านวนครั้งในการ
จัดกิจกรรม/โครงการ 

1.2 การจัด/การเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา  
และพระมหากษัตริย์ (ต่อ) 

ครั้ง 12 - 2. หน่วยงานส่วนภูมิภาคด าเนินกิจกรรม ได้แก่ 
- เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
มห าราช  และวั น ท่ี ระลึ ก มห าจั ก รี บ รมราชวงศ์  
ประจ าปี  2565 ณ ศาลากลางจังหวัดล าปาง ในวันท่ี  
6 เมษายน. 2565 (สทภ.1) 
- เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมราชา 
นุสาวรีย์  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้าย 
วันสวรรคต ณ มณฑลพิธี พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช สวนสาธารณะเทศบาลต าบลเกาะคา  
จ.ล าปาง ในวันท่ี 25 เมษายน. 2565  (สทภ.1) 
- จัดกิจกรรม “วันต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ. 2565”  
เพื่อเฉลิมพระเกียรติเน่ืองในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี 
บรมราชาภิ เษก ภายใต้ ชื่ อ “รวมใจไทย ปลู กต้ นไม้  
เพื่ อแผ่นดิน” 100 ล้านต้น ณ บริเวณพื้นท่ีส านักงาน
ทรัพยากรน้ า ในวันท่ี 11 พฤษภาคม 2565 (สทภ.1) 
- จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในวันเฉลิมพระชนพรรษา
สม เด็ จพ ระนางเจ้ าสุ ทิ ดา พั ช รสุ ธาพิ มลลั กษณ  
พระบรมราชินี 3 มิถุนายน. 2565 ณ อาคารห้องประชุม 
รพช. 36 ปี ในวันท่ี 6 มิถุนายน. 2565  (สทภ.1 , 7 , 11 )  
- จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเน่ืองในวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี 
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันท่ี 
28  กรกฎาคม  2565  และถวายสั ตย์ปฏิญ าณ  
เพื่ อ เป็นข้ าราชการท่ีดี  ประจ าปี  2565 ในวัน ท่ี  
22 กรกฎาคม 2565 (สทภ.1 , 2 , 9 , ๑๑)  
 

  



รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 (เม.ย. 2565 – ก.ย. 2565) 

ผู้รับผดิชอบ     กรมทรัพยากรน  า 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร (ต่อ) 

 

 

มาตรการ ตัวชี วดั โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย
นบั 

เป้า 
หมาย 

งบประมาณ
(บาท) 

 
ผลการปฏบิตัิงาน 

 
หลักฐานประกอบ 

 
หมายเหต ุ

ส่งเสริมและปลูกฝัง
การเรียนรู้และปฏิบัติ
ตามหลักคุณธรรม 
ยกย่อง เชิดชูบุคคล
ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 
หลักธรรมาภิบาล
ในการปฏิบัติงาน 

1.1 จ านวนครั้งในการ
จัดกิจกรรม/โครงการ 

1.2 การจัด/การเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา  
และพระมหากษัตริย์ (ต่อ) 

ครั้ง 12 - - ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธิ บดีศรีสินทรมหาวชิ ราลงกรณ  
พระวชิ รเกล้ าเจ้ าอยู่ หั ว เน่ื องใน โอกาสวั น เฉ ลิ ม 
พระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 (สทภ.1 , 4 )  
- จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรี สิ นทรมหาวชิ ราลงกรณ  
พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เน่ืองในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 
28 กรกฎาคม 2565  ณ บริเวณพื้นท่ีส านักงาน (สทภ.1)  
- ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุด
เทียนถวายพระพรชัยมงคล เน่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ ศาลากลางจังหวัด  
(สทภ.1 , 5 )  
- ร่วมพิธีเปิดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เน่ืองในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 
2565 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ (สทภ.1) 
- จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เน่ืองใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา  
12 สิงหาคม 2565 (สทภ.1 , 2 , 5 , 9 )  
- ร่วมกิจกรรม “ปวงประชาร่วมใจคืนน้ าใสให้แผ่นดิน” 
ภายใต้ โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ 
พระนางเจ้าสิริกิติ์ (สทภ.1) 
 

  



รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 (เม.ย. 2565 – ก.ย. 2565) 

ผู้รับผดิชอบ     กรมทรัพยากรน  า 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร (ต่อ) 

 

มาตรการ ตัวชี วดั โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย
นบั 

เป้า 
หมาย 

งบประมาณ
(บาท) 

 
ผลการปฏบิตัิงาน 

 
หลักฐานประกอบ 

 
หมายเหต ุ

ส่งเสริมและปลูกฝัง
การเรียนรู้และปฏิบัติ
ตามหลักคุณธรรม 
ยกย่อง เชิดชูบุคคล
ผู้มีคุณธรรมจริยธรรม 
หลักธรรมาภิบาล
ในการปฏิบัติงาน 

1.1 จ านวนครั้งในการ
จัดกิจกรรม/โครงการ 

1.2 การจัด/การเข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา  
และพระมหากษัตริย์ (ต่อ) 

ครั้ง 12 - - ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธี 
จุ ดเที ยนถวายพระพรชั ยมงคล เน่ื องในวั น เฉลิ ม 
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ศาลากลางจังหวัด (สทภ.1) 
- เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะสมเด็จพระรารายณ์
มหาราช  11 กรกฎาคม 2565 (สทภ.5) 
- ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 
เน่ืองในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 90 พรรษา 
12 สิงหาคม 2565 (สทภ.4) 
 
 
 
 

  

ส่งเสริมและปลูกฝัง
การเรียนรู้และ
ปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรม ยกย่อง 
เชิดชูบุคคลผู้มี
คุณธรรมจริยธรรม 
หลักธรรมาภิบาล
ในการปฏิบัติงาน 

 

 

1.3 เจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับ
การคัดเลือก 

1.3 โครงการการคัดเลือก
เจ้าหน้าท่ี ทน.เป็นบุคคล
ดีเด่น เพชรจรัสแสง/
บุคคลต้นแบบด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 

 

คน 3 - กรมทรัพยากรน้ าได้คัดเลือกเจ้าหน้าท่ีเพื่อเป็นบุคลากร
ดีเด่น เพื่อเป็นต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจ าปี 
2564 ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือนดีเด่น จ านวน 
2 ราย และบุคลากรดี เด่น  จ านวน 20 ราย และ
เจ้าหน้าท่ี ทน.เป็นบุคคลดีเด่น เพชรจรัสแสง/บุคคล
ต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม จ านวน 2 ราย 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 (เม.ย. 2565 – ก.ย. 2565) 

ผู้รับผดิชอบ     กรมทรัพยากรน  า 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร (ต่อ) 

มาตรการ ตัวชี วดั โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย
นบั 

เป้า 
หมาย 

งบประมาณ
(บาท) 

 
ผลการปฏบิตัิงาน 

 
หลักฐานประกอบ 

 
หมายเหต ุ

ส่งเสริมและปลูกฝัง
การเรียนรู้และ
ปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรม ยกย่อง 
เชิดชูบุคคลผู้มี
คุณธรรมจริยธรรม 
หลักธรรมาภิบาล
ในการปฏิบัติงาน 

1.4 จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม/
โครงการ 
 

1.4 กิจกรรมพอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา 

 

ครั้ง 12 - มีการด าเนินกิจกรรมและ/หรือเข้าร่วมกิจกรรม จิตอาสา 
(พอเพี ยง วิ นั ย  สุ จริ ต จิ ต อาสา) จ านวน 20 ครั้ ง 
ประกอบด้วย 
1. หน่วยงานส่วนกลางด าเนินกิจกรรม ได้แก่ 
- จัดกิจกรรมจิตอาสาบ าเพ็ญสาธารณประโยชน์และ
บ าเพ็ญ สาธารณกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชิ นี  ร่ วมบริจาคโลหิ ต ในวันศุกร์ ท่ี  27 
พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์บริการโลหิต สภากาชาดไทย  
(สลก. สปท. สบจ.)  
- จัดกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนน
บริเวณกรมทรัพยากรน้ า และถนนเข้า – ออกหมู่บ้าน 
พิบูลวัฒนา” ในวันพุธท่ี 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 
10.00 น. (ส่วนกลาง)  
- ร่ วมบริ จาคโลหิ ตกั บ ศูนย์ บริ จาคโลหิ ตแห่ งชาติ 
สภากาชาดไทย ในวันจันทร์ท่ี 19 กันยายน 2565 
เวล า  0 9 .0 0  น . ณ  ป ระ ตู  3  บ ริ เวณ ท าง เข้ า
กระทรวงการคลัง  
- จัดกิจกรรมบริจาคปฏิ ทินเก่า ให้กับมูลนิธิช่วยคน 
ตาบอดแห่ งประ เทศไทย ในพระบรมราชิ นู ปถั ม  
โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ) (ศปว.)  
- ร่วมสนับสนุน องค์กร คุณธรรม อย่างยั่งยืน ส่งเสริม 
กิจกรรม พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา แต่งกายด้วย
เครื่องแบบข้าราชการสีกากีทุกวันจันทร์ (ทุกหน่วยงาน) 

 

 

กิจกรรมดังกล่าวบรรลุเกิน
เป้าหมายตามตัวชี้วัด
ตั้งแต่การรายงานฯ  
ในรอบท่ี 1 คือ จ านวน 
22 ครั้ง และในรอบท่ี 2 
มีการจัดกิจกรรมดังกล่าว
เพิ่มเติมอีก 20 ครั้ง  
รวมเป็นท้ังสิ้น 42 ครั้ง 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 (เม.ย. 2565 – ก.ย. 2565) 

ผู้รับผดิชอบ     กรมทรัพยากรน  า 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร (ต่อ) 

มาตรการ ตัวชี วดั โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย
นบั 

เป้า 
หมาย 

งบประมาณ
(บาท) 

 
ผลการปฏบิตัิงาน 

 
หลักฐานประกอบ 

 
หมายเหต ุ

ส่งเสริมและปลูกฝัง
การเรียนรู้และ
ปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรม ยกย่อง 
เชิดชูบุคคลผู้มี
คุณธรรมจริยธรรม 
หลักธรรมาภิบาล
ในการปฏิบัติงาน 

1.4 จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม/
โครงการ 
 

1.4 กิจกรรมพอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา 
(ต่อ) 

 

ครั้ง 12  - จัดกิจกรรมการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
ในการบรรยายและถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง ธรรมาภิบาล
คุณธรรมจริยธรรมกับการปฏิบัติงานราชการ (สพน.) 
- ร่ วมบริ จาคพลาสติ กโครงการ “เปลี่ ยนพลาสติ ก 
เป็นบุญ”(เมื่อคุณหมุนเวียน) ตามแผนปฏิบัติการลด  
และคัดแยกขยะมูลฝอยของกรมทรัพยากรน้ า ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 ณ บริ เวณหน้าอาคารชั้น 1  
กรมทรัพยากรน้ า  
2. หน่วยงานส่วนภูมิภาคด าเนินกิจกรรม ได้แก่ 
- กิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้ ง ขุดลอกคลองหนอง 
ป่าไคร้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ในวันท่ี 25 เมษายน. 2565 (สทภ.1 )  
- ร่วมกิจกรรมพัฒนา ฟื้นฟู และแก้ไขปัญหาแม่น้ าวัง 
ณ บ้านร้อยปี ส านักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 13 ในวันท่ี 
12 พฤษภาคม. 2565 (สทภ.1 )  
- ร่วมบริจาคโลหิต ณ สภากาชาดไทย ตามโครงการ  
หน่ึงคนให้ หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย 
(สทภ.1 , 5 , 10 )  
- ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันส าคัญของชาติ 
ณ  บริ เวณ ฝายน้ าวั งเฉลิ มพระเกี ยรติ  (เขื่ อนยาง)  
จ.ล าปาง (สทภ.1 )  
- ร่วมกิจกรรมพัฒนา ฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแม่น้ าวัง  
ณ สะพานช้างเผือก (หลังจวนผู้ว่าฯ) ถึงสะพานเขลางค์นคร 
(ท่ามะโอ) ท้ัง 2 ฝั่งแม่น้ า ในวันท่ี 22 มิ.ย. 2565 (สทภ.1 )  
- ร่วมกิจกรรม จิตอาสา พัฒนาการปลูกป่า อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ (สทภ.1 , 2 , 4 , 5 , 10 , 11 )  
 

  



รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 (เม.ย. 2565 – ก.ย. 2565) 

ผู้รับผดิชอบ     กรมทรัพยากรน  า 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร (ต่อ) 

มาตรการ ตัวชี วดั โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย
นบั 

เป้า 
หมาย 

งบประมาณ
(บาท) 

 
ผลการปฏบิตัิงาน 

 
หลักฐานประกอบ 

 
หมายเหต ุ

ส่งเสริมและปลูกฝัง
การเรียนรู้และ
ปฏิบัติตามหลัก
คุณธรรม ยกย่อง 
เชิดชูบุคคลผู้มี
คุณธรรมจริยธรรม 
หลักธรรมาภิบาล
ในการปฏิบัติงาน 

1.4 จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม/
โครงการ 
 

1.4 กิจกรรมพอเพียง 
วินัย สุจริต จิตอาสา 
(ต่อ) 

 

ครั้ง 12  - จัดกิจกรรมน าน้ าดื่มไปบริการประชาชนช่วงเทศกาล
สงกรานต์  และให้บริการประชาชนเพื่ อสร้างความ
ปลอดภัยในการเดินทาง ช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ 
(สทภ.2 , 7 , 11 )  
- ร่วมกิจกรรม วันต้นไม้ประจ าปีของชาติ พ.ศ.2565 
(สภท.5 , 6 , 8 , 10 )  
- จิตอาสามอบน้ าดื่ม ให้กับผู้ประสบอุทกภัย และมอบ
ให้กับอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กิจกรรมวันเจ้าหน้าท่ี
พิทักษ์ป่าโลก (สภท.5 , 6 , 9 )  
- ร่วมโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทานและประชาชน
จิตอาสา “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” กับ อบต.กุดพิมาน 
(สภท.5)  
- จัดกิจกรรม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุง 
ภูมิทัศน์  (สทภ.6 , 8 )  
- จัดกิจกรรมการลดคัดแยกขยะมูลฝอย ตามมาตรการ 
ลดและคัดแยกขยะฯ ณ บริเวณหน้าอาคารส านักงาน
ทรัพยากรน้ า (สทภ.6)  
- ร่ วมกิ จกรรมปวงชนร่ วมใจดู แลรั กษาแหล่ งน้ า  
(คลองส าโรง จังหวัดสงขลา) ภายใต้โครงการปวงประชา
ร่วมใจ คืนน้ าใสให้แผ่นดิน (สทภ.8)  

  

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 (เม.ย. 2565 – ก.ย. 2565) 

ผู้รับผดิชอบ     กรมทรัพยากรน  า 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

มาตรการ ตัวชี วดั โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย
นบั 

เป้า 
หมาย 

งบประมาณ
(บาท) 

 
ผลการปฏบิตัิงาน 

 
หลักฐานประกอบ 

 
หมายเหต ุ

ส่งเสริมประชาสัมพันธ์
การด าเนินการตาม
ประมวลจริยธรรม 
จรรยาบรรณ
ข้าราชการ 

2.1 จ านวนกิจกรรมท่ี
จะปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กร 

2.1 กิจกรรมปลูกฝัง
ค่านิยมและวัฒนธรรม
องค์กร ทน. 

จ า น ว น
กิจกรรม
ท่ีปลูกฝัง
ค่านิยม 

2 - อทน. เห็นชอบเเผนส่งเสริมค่านิยมเเละวัฒนธรรม
องค์กร ทน. ประจ าปี พ.ศ. 2564 - 2567 เมื่อวันท่ี 
29 มีนาคม 2564 เพื่อให้ทุกหน่วยใช้เป็นเเนวทางใน
การสื่อสาร การประเมินพฤติกรรมสมรรถนะด้าน
ค่านิยมของบุคลากร เเละน าเเผนไปสู่การปฎิบัติ โดยมี
การติดตามรายงานผลการด าเนินการแผนการส่งเสริม
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของกรมทรัพยากรน้ า 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือนเเละอยู่
ระหว่างการรายงานผลการด าเนินการแผนการส่งเสริม
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของกรมทรัพยากรน้ า 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน 

 

 

2.2 มีข้อก าหนด
จริยธรรมส าหรับ
เจ้าหน้าท่ี ทน. 

2.2 การจัดท าข้อก าหนด
จริยธรรมส าหรับ
เจ้าหน้าท่ี ทน. 

ฉบับ 1 - กรมทรัพยากรน้ า จัดท าข้อก าหนดจริยธรรมของกรม
ทรัพยากรน้ า เพื่ อให้ข้าราชการ พนักงานราชการ 
ลูกจ้าง และ ผู้ปฏิบัติงานอื่น ยึดถือปฏิบัติตามข้อก าหนด
จริยธรรม 

 

 

 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 (เม.ย. 2565 – ก.ย. 2565) 

ผู้รับผดิชอบ     กรมทรัพยากรน  า 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม (ต่อ) 

มาตรการ ตัวชี วดั โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย
นบั 

เป้า 
หมาย 

งบประมาณ
(บาท) 

 
ผลการปฏบิตัิงาน 

 
หลักฐานประกอบ 

 
หมายเหต ุ

ส่งเสริมประชาสัมพันธ์
การด าเนินการตาม
ประมวลจริยธรรม 
จรรยาบรรณ
ข้าราชการ 

2.3 จ านวนช่อง
ทางการเผยแพร่ 

2.3 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
มาตรฐานทางจริยธรรมและ
จรรยาข้าราชการและ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
พลเรือนและเผยแพร่ข้อมูล
ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

ช่องทาง ไม่น้อย
กว่า 2 

- เผยแพร่สื่ อป ระชาสัมพั น ธ์ต่ างๆ  เช่น  โปสเตอร์ 
Infographic มาตรฐานทางจริยธรรม วีดิทัศน์ สปอต
วิทยุ และเอกสารเผยแพร่ เป็นต้น ผ่านช่องทางบน
เว็บไซต์ของกลุ่มงานจริยธรรม ให้กับเจ้าหน้าท่ีและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องทราบเกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมฯ เพื่อ
เสริมสร้างองค์ความรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงานเกี่ยวกับการ
ขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรมตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 

 

Link : 
http://division.dwr.g
o.th/ethics/index.ph
p/2020-08-06-07-
22-10/35-2563 

2.4 จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม/
โครงการ 

2.4 โครงการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจด้าน
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่
เจ้าหน้าท่ี ทน. ผ่าน
ระบบ Zoom หรือ  
VDO Conference 

ครั้ง 1 1,800 จัดโครงการฝึกอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่ เจ้าหน้าท่ีกรมทรัพยากรน้ า  
ผ่านระบบ Zoom ตามแผนส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เรื่อง “การรักษา
จริยธรรมเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน” วันอังคารท่ี 6 กันยายน ๒๕๖5 
ระหว่างเวลา ๐8.30 – ๑๒.๐๐ น ณ ห้องสายชล ชั้น ๙ 
อาคารกรมทรัพยากรน้ า และผ่านระบบ Zoom โดยมีผู
เข้าร่วมการอบรม จ านวน 80 คน มากกวาเปาหมายท่ี
ก าหนดไว (แผนก าหนดไว้ 75 คน) 

 
 

 

 

 

 
 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 (เม.ย. 2565 – ก.ย. 2565) 

ผู้รับผดิชอบ     กรมทรัพยากรน  า 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
 

มาตรการ ตัวชี วดั โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย
นบั 

เป้า 
หมาย 

งบประมาณ
(บาท) 

 
ผลการปฏบิตัิงาน 

 
หลักฐานประกอบ 

 
หมายเหต ุ

สร้างเครือข่าย
คณะท างานด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 

3.1 ระดับความส าเร็จ
ในการเสริมสร้าง
ระบบเครือข่ายรับ
เรื่องร้องเรียนของ 
กรมทรัพยากรน้ า 

3.1 โครงการเสริมสร้าง
ระบบเครือข่ายรับเรื่อง
ร้องเรียนของกรม
ทรัพยากรน้ า 

ระดับ 5 - กรมทรัพยากรน้ าด าเนินการได้ในระดับ ๕ ดังน้ี 
1. ระบบรับ เรื่อ งร้องเรียนของกรมทรัพยากรน้ า
ด าเนินการโดย ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ า 
ซ่ึงส่วนประชาสัมพันธ์ได้ก าหนดกระบวนการด าเนินการ
เรื่องร้องเรียนแล้วเสร็จ 
2. ด าเนินการตามแผนกระบวนการด าเนินการเรื่ อง
ร้องเรียนประชาชน กรมทรัพยากรน้ า  
3. ด าเนินการจัดท าโปสเตอร์แผนผัง กระบวนการ
ด าเนินการเรื่องร้องเรียนและติดแสดงไว้ท่ีศูนย์ข้อมูล
ข่าวสาร ของกรมทรัพยากรน้ า  
4. ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ในเว็บไซต์
ข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ า 
5. ท าหนังสือรายงานสรุปผลการด าเนินงานเรื่อง
ร้องเรียนเสนอผู้บริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 (เม.ย. 2565 – ก.ย. 2565) 

ผู้รับผดิชอบ     กรมทรัพยากรน  า 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ต่อ) 

มาตรการ ตัวชี วดั โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย
นบั 

เป้า 
หมาย 

งบประมาณ
(บาท) 

 
ผลการปฏบิตัิงาน 

 
หลักฐานประกอบ 

 
หมายเหต ุ

ส ร้ า ง เค รื อ ข่ า ย
คณ ะท างานด้ าน
คุณธรรมจริยธรรม 

3.2 มีการประสานงาน
เครือข่ายฯ ผ่านระบบ 
Line 

3.2 โครงการเครือข่าย
ด้านส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม และปราบปราม
การทุจริตของ ทน.ผ่าน
ระบบ Line 

เครือข่าย 1 - มีการประสานงานเครือข่ายด้านส่ งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม ของ ทน. ผ่านระบบ Line  

 

 

 

 

 

 

3.3 ร้อยละของการมี
ความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภายในและ/
หรือภายนอก โดยร่วม
เป็นคณะกรรมการ/
คณะท างาน เพื่อ
สนับสนุนการป้องกัน
และปราบปราบการ
ทุจริต 

3.3 ความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานภายในและ/
หรือภายนอก โดยร่วม
เป็นคณะกรรมการ/
คณะท างานเพื่อสนับสนุน
การป้องกันและปราบ
ปราบการทุจริต 

คณะ ร้อยละ
100 

- มีความร่วมมือในรูปของคณะกรรมการ/คณะท างาน 
จ านวน 5 คณะ (ไม่สามารถเปิดเผยได้เน่ืองจากเป็น
เรื่องลับ) เพื่อสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 

 เนื่องจากเป็นเรื่องลับจึง
ไม่สามารถเปดิเผย
เอกสารได้ 

 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2 (เม.ย. 2565 – ก.ย. 2565) 

ผู้รับผดิชอบ     กรมทรัพยากรน  า 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงาน 

มาตรการ 

 

ตัวชี วดั โครงการ/กิจกรรม หน่วย
นบั 

เป้า 
หมาย 

งบประมาณ
(บาท) 

 
ผลการปฏบิตัิงาน 

 
หลักฐานประกอบ 

 
หมายเหต ุ

ก าหนดเครื่องมือใน
การประเมินผลการ
ปฏิบัติการ/
ด าเนินการด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 

4.1 ระดับคะแนน
ประเมิน ITA ไม่ต่ า
กว่าเกณฑ์ที่ ปปช. 
ก าหนด (ร้อยละ 85)  

4.1 โครงการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินการ
ของหน่วยงานภาครัฐ : 
ITA (ประเมินตามเกณฑ์ที่ 
ป.ป.ช. ก าหนด) 

คะแนน ไม่ต่ า
กว่า

ร้อยละ 
85 

 ส านักงาน ป.ป.ช. ได้รายงานผลคะแนนการประเมิน ITA 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมทรัพยากรน้ า  
มีคะแนนรวม 93.16 คะแนน อยู่ในระดับ A จากคะแนนเต็ม 
100 คะแนน 

 

 

 


