
 

 

 

แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
กรมทรัพยากรน ้า ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

 

 



 

แผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมทรัพยากรน ้า ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ภายใตแ้ผนปฏิบัติการด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๒ (พ.ศ. 256๖ - 25๗๐) 

ประเด็น (21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 

แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิอบ 

โครงการ 
รายละเอียดโครงการ 

(กลุ่มเป้าหมาย) 
แนวทางการ
ด้าเนินงาน 

ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

งบประ
มาณ 

ระยะเวลาที่ด้าเนินการ 
ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๒   
(ม.ค.-มี.ค. 

๖6) 

ไตรมาส ๓  
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖6) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖6) 

เป้าหมายท่ี ๑ ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤตกิรรมซ่ือสัตย์สจุริต 
ตัวชี วัดที่ : 1.3 ร้อยละของหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 

1. การประเมินคุณธรรมและ 
ความโปร่งใส ในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐของกรมทรัพยากรน  า 

 

- กลุ่มเป้าหมาย 
- บุคลากรภายในหน่วยงาน
และบุคคลภายนอกที่เข้ามา
ติดต่อหน่วยงาน 
 
 

- ประชุมคณะท างานฯ 
- จัดท าแนวทางหรือ
มาตรการการด าเนินงาน
ด้านต่างๆ 
- ตอบแบบวัด IIT 
- เผยแพร่ข้อมลูตาม
แบบวัด OIT  
 
 
 
 
 

หน่วยงานน า
ข้อเสนอแนะของ
ผู้ตรวจประเมินจดัท า
แนวทางมาตรการ
ต่างๆ เพื่อให้การ
ด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพและมีผล
การประเมินดีขึ นกว่าปี
ที่ผ่านมา 

ระดับคะแนน
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ผ่าน
เกณฑ์ 85 
คะแนน  
 

ทุกหน่วยงาน งบ
ด าเนินงาน
ประจ าป ี
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.กิจกรรมการประกาศ
เจตนารมณ์ของกรมทรัพยากร
น  าเรื่องนโยบายไมร่ับของขวัญ
และของก านัลทุกชนิดจากการ
ปฏิบัติหน้าท่ี 

- กลุ่มเป้าหมาย 
  ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี
กรมทรัพยากรน  า 

 

- ผู้บริหารสูงสดุของ
หน่วยงานประกาศ
เจตนารมณด์ังกล่าว 
และแจ้งเวียนข้าราชการ 
เจ้าหน้าท่ี ถือปฏิบัตโิดย
เคร่งครดั พร้อมเผยแพร่

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีกรม
ทรัพยากรน  าไม่รับ
ของขวัญและของ
ก านัลทุกชนิดจากการ

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีกรม
ทรัพยากรน  าได้
ตระหนักในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ความโปร่งใส เป็น

ทุกหน่วยงาน -  
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โครงการ 
รายละเอียดโครงการ 

(กลุ่มเป้าหมาย) 
แนวทางการ
ด้าเนินงาน 

ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

งบประ
มาณ 

ระยะเวลาที่ด้าเนินการ 
ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๒   
(ม.ค.-มี.ค. 

๖6) 

ไตรมาส ๓  
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖6) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖6) 

บนเว็บไซตห์ลักของ
หน่วยงานเพื่อให้
ประชาชนบุคคลทั่วไป
ได้รับทราบถึงนโยบาย
ดังกล่าวอย่างทั่วถึง 

- จัดกิจกรรมเพื่อ
เสรมิสร้างองค์ความรู้ 
ปลุกจิตส านึก และสรา้ง
ทัศนคติ ค่านิยมที่ดีแก่
เจ้าหน้าท่ี 

ปฏิบัติหน้าท่ี ร้อยละ 
100 

 

ธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ ซื่อสตัย์
สุจรติ และ
เสรมิสร้าง
ภาพลักษณ์ของ
องค์กรให้เข้มแข็ง
ในการต่อต้านการ
ทุจริตทุกรูปแบบ 

3.จัดท าแผนบริหารจดัการ
ความเสีย่งการทุจรติ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2566 

- กลุ่มเป้าหมาย 
  กระบวนงานจัดซื อจัดจา้ง
ที่มีวงเงินสูงสุด 
(โครงการปรบัปรุงเพิ่มเติม
ประสิทธิภาพอ่างเก็บน  าห้วย
น  าแวน อนุรักษ์ฟ้ืนฟูห้วย
เคียน อนุรักษ์ฟ้ืนฟูห้วยต  า 
และอนุรักษ์ฟ้ืนฟูห้วยป่า
เมี่ยง จังหวัดพะเยา) 

- คัดเลือกโครงการ
จัดซื อจัดจ้างท่ีมีวงเงิน
สูงสุดเพื่อด าเนินการ
ประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริต และจัดท า
มาตรการ 
- รายงานความก้าวหน้า 
 
 

แผนบริหารจัดการ
ความเสีย่งการทุจรติ
จ านวน 1 แผน 

สามารถด าเนิน
โครงการได้ตาม
แผนที่ก าหนด 

กพน.1/กจ. - - 
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เป้าหมาย/แนวทางพัฒนา : ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐให้มีความใสสะอาดปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต 

โครงการ รายละเอียดโครงการ 
แนวทางการ
ด้าเนินงาน 

ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

งบประ
มาณ 

ระยะเวลาที่ด้าเนินการ 
ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๒   
(ม.ค.-มี.ค. 

๖6) 

ไตรมาส ๓  
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖6) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖6) 

1. กิจกรรม เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ มาตรฐานทาง
จริยธรรม จรรยาข้าราชการ
และประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน ข้อก าหนด
ทางจริยธรรมของหน่วยงาน 
เผยแพร่องค์ความรู้ดา้นการ
ต่อต้านทุจรติ 

- กลุ่มเป้าหมาย 
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี
กรมทรัพยากรน  า 
 

จัดท าเอกสาร/ สื่อ
ประชาสมัพันธ์ 
มาตรฐานทางจริยธรรม/ 
แนวทางการปฏิบัติตน
ของข้าราชการพลเรือน    
ตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน และ
แนวทางการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ  

มีการเผยแพร่องค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง 2 
รูปแบบ ได้แก ่
1. เอกสาร/ สื่อ
ประชาสมัพันธ์ 
2. เว็บไซต์หน่วยงาน 

บุคลากรใน
หน่วยงานยึดมั่น
และปฏิบตัิตาม
ประมวล
จริยธรรม/ 
จรรยาบรรณ
ข้าราชการ/ 
ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพล
เรือน/ ข้อก าหนด
ทางจริยธรรมของ
หน่วยงาน 

กจ. - 
 
 

 
 

 
 

 
 

2. โครงการอบรมด้านการ
ต่อต้านการทุจริต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กลุ่มเป้าหมาย    
  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กรม
ทรัพยากรน  า 
 

เป็นการบรรยายโดย
วิทยากรจากส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน 
หรือส านักงานป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ฯลฯ 

ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีกรม
ทรัพยากรน  า รวม ๗0 
คนโดยจ านวนผู้เข้ารับ
การอบรมไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ ของ
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การต่อต้านการทุจรติ 
 

- ผู้เข้ารับการ
อบรมได้รับความรู้
ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานท่ี
ถูกต้องตาม
ระเบียบ 
มาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรม 
และน ามาใช้เป็น
แนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 

กจ. 3,500   
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โครงการ รายละเอียดโครงการ 
แนวทางการ
ด้าเนินงาน 

ผลผลิต ผลสัมฤทธิ์ หน่วยงาน 
รับผิดชอบ 

งบประ
มาณ 

ระยะเวลาที่ด้าเนินการ 
ไตรมาส ๑   
(ต.ค.-ธ.ค. 

๖5) 

ไตรมาส ๒   
(ม.ค.-มี.ค. 

๖6) 

ไตรมาส ๓  
(เม.ย.-มิ.ย. 

๖6) 

ไตรมาส ๔  
(ก.ค.-ก.ย. 

๖6) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- น าความรู้ที่ไดร้ับ
จากการอบรมไป
ปรับใช้กับการ
ปฏิบัติหน้าท่ี
ราชการ เพื่อไม่ให้
เกิดประเด็นปญัหา
การปฏิบัติงานท่ีไม่
ถูกต้องตาม
ระเบียบ และ
ป้องกันปัญหา
ความเสีย่งต่อการ
ทุจริตที่อาจเกิดขึ น
ในหน่วยงาน 

 


