
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร 

มาตรการ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

เป้า 
หมาย 

งบประมาณ
(บาท) 

ผลการปฏิบัติงาน หลักฐานประกอบ หมายเหตุ 

ส่งเสริมและ
ปลูกฝังการเรียนรู้
และปฏิบัติตาม
หลักคุณธรรม  
ยกย่อง เชิดชู
บุคคลผู้มี
คุณธรรม
จริยธรรม หลัก
ธรรมาภิบาลใน
การปฏิบัติงาน 

1.1 จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม                              

                        

                                                     

1.1 โครงการเสริมสร้าง
ความรู้เกี่ยวกับการ
ด าเนินชีวิตตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม  

 - กิจกรรมส่งเสริม
ความรู้ตามหลักศาสนา 
และ/หรือเพื่อสังคม 

- กิจกรรมสัมมนาสุขใจ
ไหว้พระ 9 วัด 

- โครงการปันน้ าใจเพื่อ
สังคมและสิ่งแวดล้อม 

 
 
 
 
 

ครั้ง 
 
 
 

ครั้ง 
 
 

ครั้ง 

 

 
 
 

7  
 
 
 

1 
 
 

1           

 

 
 
 
 
 

   

1.2 จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 

1.2 การจัดกิจกรรม
ธรรมะหลักสูตร  
“นัง่สมาธิ” เพื่อ
เสริมสร้างสมาธิ สต ิ
ในการด าเนินชีวิต 

ครั้ง/ปี 8          
1                                                                              

    

 

 



แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร (ต่อ) 

มาตรการ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

เป้า 
หมาย 

งบประมาณ
(บาท) 

ผลการปฏิบัติงาน หลักฐานประกอบ หมายเหตุ 

 1.3 จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม                              

 

1.3 กิจกรรมถวายสัตย์
ปฏิญาณ เพื่อเป็น
ข้าราชการที่ดีและเป็น
พลังแผ่นดิน 

ครั้ง/ปี 1   
   

1.4 จ านวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 

1.4 กิจกรรมจิตอาสา ครั้ง/ปี 12    

 

1.5 จ านวน
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีที่ได้รับ
การคัดเลือก 

1.5 จ านวนข้าราชการที่
ได้รับการคัดเลือกเป็น
บุคคลดีเด่นในด้าน
คุณธรรมจริยธรรม           
กรมทรัพยากรน้ า 

 

คน 2    

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

มาตรการ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

เป้า 
หมาย 

งบประมาณ
(บาท) 

ผลการปฏิบัติงาน หลักฐานประกอบ หมายเหตุ 
 

ส่งเสริม
ประชาสัมพันธ์
การด าเนินการ
ตามประมวล
จริยธรรม 
จรรยาบรรณ
ข้าราชการ 

2.1 จ านวนช่องทาง
ในการเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 

2.1 การเผยแพร่สื่อ
รณรงค์ส่งเสริมให้สังคม
มีค่านิยมยกย่องเชิดชู
และเห็นคุณค่าของการ
ปฏิบัติตนตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรม 

 

ช่อง 
ทาง 

5          
1                                                                              

 

   

2.2 จ านวนช่องทาง
ในการเผยแพร่
ประมวลจริยธรรม
ของกรมทรัพยากร
น้ า 

 

2.2 การเผยแพร่
ประมวลจริยธรรมของ
กรมทรัพยากรน้ า 

ช่อง 
ทาง 

4 

 

    

 

 

 

 

 
 

 



แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

มาตรการ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

เป้า 
หมาย 

งบประมาณ
(บาท) 

ผลการปฏิบัติงาน หลักฐานประกอบ หมายเหตุ 

สร้างเครือข่าย
คณะท างานด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม 

3.1 ร้อยละของ
โครงการฯ ท่ีผ่าน
กระบวนการมีส่วน
ร่วมในการรับฟัง
ความคิดเห็นของ
ประชาชน 

 

3.1 การรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้านการพัฒนา อนุรักษ์ 
และฟื้นฟูแหล่งน้ า  
 

ร้อยละ 100        
1                                                                              

 

   

3.2 จ านวนลุ่มน้ าที่
ประชาชนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้า
มามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการน้ า 

 

 

3.2 การให้ประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการน้ า 

ลุ่มน้ า 25 

 

   

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างบุคลากรร่วมป้องกันการทุจริต 

มาตรการ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
หน่วย
นับ 

เป้า 
หมาย 

งบประมาณ
(บาท) 

ผลการปฏิบัติงาน หลักฐานประกอบ หมายเหตุ 

ก าหนดเครื่องมือ
ในการประเมินผล
การปฏิบัติการ/
ด าเนินการด้าน
คุณธรรม
จริยธรรม 

4.1 ระดับ
ความส าเร็จในการ
ประเมิน 

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

 

 

ระดับ สูงมาก 

 

   

 

 

 

 

 

 

 


