
แบบรายงานผลการด าเนินการตามแผนส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม  
กรมทรัพยากรน้ า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ เอกสารอ้างอิง ปัญหาและอุปสรรค 

1.1 การจัดนิทรรศการ          
การเรียนรู้ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง              

1.1 จ านวนครั้งในการด าเนินการ
จัดนิทรรศการ การเรียนรู้ตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2 ครั้ง                                                                                                                                                                                                                 

 



แบบรายงานผลการด าเนินการตามแผนส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม  
กรมทรัพยากรน้ า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ เอกสารอ้างอิง ปัญหาและอุปสรรค 

1.2 สนับสนุนให้บุคลากร กรม
ทรัพยากรน้ าได้เรียนรู้ตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.2 จ านวนบุคลากรที่เข้ารับการ
อบรม มีความรู้ความเข้าใจร้อย
ละ 80                            

60 คน                                                                                                                                                                                                                 

 



แบบรายงานผลการด าเนินการตามแผนส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม  
กรมทรัพยากรน้ า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ เอกสารอ้างอิง ปัญหาและอุปสรรค 

1.3 จ านวนข้าราชการที่ได้รับ
การคัดเลือกเป็นบุคคลดีเด่นใน
ด้านคุณธรรมจริยธรรม           
กรมทรัพยากรน้ า 

1.3 จ านวนข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับการคัดเลือก 

2 คน                                                                                                                                                                                                                 

 



แบบรายงานผลการด าเนินการตามแผนส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม  
กรมทรัพยากรน้ า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ เอกสารอ้างอิง ปัญหาและอุปสรรค 

2.1 การเผยแพร่สื่อรณรงค์
ส่งเสริมให้สังคมมีค่านิยมยก
ย่องเชิดชูและเห็นคุณค่าของ
การปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม 

2.1 จ านวนช่องทางในการ
เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
ส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม 

5 ช่องทาง                                                                                                                                                                                                                 

 



แบบรายงานผลการด าเนินการตามแผนส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม  
กรมทรัพยากรน้ า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างองค์ความรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ เอกสารอ้างอิง ปัญหาและอุปสรรค 

2.2 การเผยแพร่ประมวล
จริยธรรมของกรมทรัพยากรน้ า 

2.2 จ านวนช่องทางในการ
เผยแพร่ประมวลจริยธรรมของ
กรมทรัพยากรน้ า 

3 ช่องทาง                                                                                                                                                                                                                 

 



แบบรายงานผลการด าเนินการตามแผนส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม  
กรมทรัพยากรน้ า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ เอกสารอ้างอิง ปัญหาและอุปสรรค 

3.1 การเปิดโอกาสให้
ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมใน
การรับฟังความคิดเห็นของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในภารกิจทุกครั้ง 

3.1 ร้อยละของโครงการฯ ที่ผ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมในการรับ
ฟังความคิดเห็นของประชาชน 

ร้อยละ 
100 

                                                                                                                                                                                                                

 



แบบรายงานผลการด าเนินการตามแผนส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม  
กรมทรัพยากรน้ า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 3 บูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ เอกสารอ้างอิง ปัญหาและอุปสรรค 

3.2 การให้ประชาชนและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการน้ า 

3.2 จ านวนลุ่มน้ าที่ประชาชน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ า 

25 ลุ่มน้ า                                                                                                                                                                                                                 

 



แบบรายงานผลการด าเนินการตามแผนส่งเสริมคุณธรรมและคุ้มครองจริยธรรม  
กรมทรัพยากรน้ า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงาน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมิน ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ เอกสารอ้างอิง ปัญหาและอุปสรรค 

4.1 โครงการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินการ
ของหน่วยงานภาครัฐ     
(ประเมินตามเกณฑ์ที่ 
ป.ป.ท. ก าหนด) 

4.1 ระดับความส าเร็จ
ในการประเมิน 

1. ผลคะแนน 0-19.99 
คะแนน มีระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานต่ ามาก 

2. ผลคะแนน 20-39.99 
คะแนน มีระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานต่ า 

3. ผลคะแนน 40-59.99 
คะแนน มีระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานปานกลาง 

4. ผลคะแนน 60-79.99 
คะแนน มีระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานสูง 

ระดับสูงมาก                                                                                                                                                                                                                 



-2- 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการในเรื่องคุณธรรม จริยธรรมของหน่วยงาน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด เกณฑ์การประเมิน ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ เอกสารอ้างอิง ปัญหาและอุปสรรค 

  5. ผลคะแนน 80-100 
คะแนน มีระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานสูงมาก 

                                                                                                                                                                                                                 

 



แบบรายงานผลการด าเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม 
กรมทรัพยากรน  า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต และสร้างวินัยแก่บุคลากร 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ เอกสารอ้างอิง ปัญหาและอุปสรรค 

1.1 โครงการเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม  

 - กิจกรรมส่งเสริมความรู้ตาม
หลักศาสนา และ/หรือเพ่ือ
สังคม 

- กิจกรรมสัมมนาสุขใจไหว้พระ 
9 วัด 

- โครงการปันน้ าใจเพ่ือสังคม
และสิ่งแวดล้อม 

1.1 จ านวนครั้งในการจัด
กิจกรรม                              

 

 
 

7 ครั้ง 
 

 
1 ครั้ง 

 
 

1 ครั้ง 

                                                                                                                                                                                                                

 



แบบรายงานผลการด าเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม 
กรมทรัพยากรน  า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต และสร้างวินัยแก่บุคลากร 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ เอกสารอ้างอิง ปัญหาและอุปสรรค 

1.2 กิจกรรมถวายสัตย์
ปฏิญาณ เพ่ือเป็นข้าราชการที่ดี
และเป็นพลังแผ่นดิน- โครงการ
ปันน้ าใจเพื่อสังคมและ
สิ่งแวดล้อม 

1.2 จ านวนครั้งในการจัด
กิจกรรม                              

 
1 ครั้ง/ปี                                                                                                                                                                                                                 

 



แบบรายงานผลการด าเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม 
กรมทรัพยากรน  า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต และสร้างวินัยแก่บุคลากร 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ เอกสารอ้างอิง ปัญหาและอุปสรรค 

1.3 การจัดกิจกรรมธรรมะ
หลักสูตร “นั่งสมาธิ” เพ่ือ
เสริมสร้างสมาธิ สติในการ
ด าเนินชีวิต 

1.3 จ านวนครั้งในการจัด
กิจกรรม 

4 ครั้ง/ปี                                                                                                                                                                                                                 

 



แบบรายงานผลการด าเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม 
กรมทรัพยากรน  า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการการท างานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี วัด เกณฑ์การประเมิน ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ เอกสารอ้างอิง ปัญหาและอุปสรรค 

2.1 โครงการเสริมสร้าง
ระบบรับเรื่องร้องเรียน
ของ กรมทรัพยากรน้ า 

2.1 ระดับความส าเร็จ
ในการเสริมสร้างระบบ
รับเรื่องร้องเรียนของ 
กรมทรัพยากรน้ า 

1. มีการก าหนดระเบียบ
ปฏิบัติในการด าเนินการต่อ
เรื่องร้องเรียน 

2. มีข้ันตอนการปฏิบัติใน
การด าเนินการต่อเรื่อง
ร้องเรียน 

3. มีการเผยแพร่ระเบียบ
ขัน้ตอนการปฏิบัติต่อเรื่อง
ร้องเรียนให้สาธารณชน
รับทราบ 

4. มีการรายงานผลการ
ด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน
ให้ผู้ร้องเรียนทราบ 

5.มีการรายงานผลการ
ด าเนินการต่อเรื่องร้องเรียน 

ระดับ 5                                                                                                                                                                                                                 

 



แบบรายงานผลการด าเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม 
กรมทรัพยากรน  า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในสังกัด เพื่อต่อต้านการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ เอกสารอ้างอิง ปัญหาและอุปสรรค 

3.1 ปรับปรุงฐานข้อมูลกลาง 
เรื่องรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้สามารถเข้าถึงและตรวจสอบ
ได้ 

3.1 ร้อยละความส าเร็จในการ
ปรับปรุงข้อมูล ให้สามารถ
เข้าถึงและตรวจสอบได้ 

ร้อยละ 
100 

                                                                                                                                                                                                                

 



แบบรายงานผลการด าเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม 
กรมทรัพยากรน  า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในสังกัด เพื่อต่อต้านการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ เอกสารอ้างอิง ปัญหาและอุปสรรค 

3.2 มีการปรับปรุงหลักเกณฑ์
คู่มือ การท างานและการเผยแพร่
ให้ความรู้ความเข้าใจ 

3.2 จ านวนครั้งในการปรับปรุง
หรือเผยแพร่หลักเกณฑ์ หรือ
คู่มือ โดยมีการแจ้งเวียน 

 

5 ครั้ง                                                                                                                                                                                                                 

 



แบบรายงานผลการด าเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม 
กรมทรัพยากรน  า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างบุคลากรร่วมป้องกันการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ เอกสารอ้างอิง ปัญหาและอุปสรรค 

4.1 โครงการอบรมเพ่ือ
เสริมสร้างมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม และการต่อต้านการ
ทุจริต 

 

4.1 จ านวนครั้งของการอบรม
เพ่ือสร้างเสริมมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรม 

2 ครั้ง 

 

                                                                                                                                                                                                                

 



แบบรายงานผลการด าเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม 
กรมทรัพยากรน  า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 บูรณาการหน่วยงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ เอกสารอ้างอิง ปัญหาและอุปสรรค 

5.1 รวบรวมองค์ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริต และเผยแพร่ให้
บุคลากรทุกภาคส่วนให้รับทราบ
ในเรื่องที่สามารถเผยแพร่ได้ 

 

5.1 จ านวนช่องทางการ
เผยแพร่ให้ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริตให้บุคลากรทุก
ภาคส่วน 

2 ช่องทาง                                                                                                                                                                                                                 

 



แบบรายงานผลการด าเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม 
กรมทรัพยากรน  า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 5 บูรณาการหน่วยงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ เอกสารอ้างอิง ปัญหาและอุปสรรค 

5.2 จัดส่งข้อมูลด้านการป้องกัน
และปราบปรามทุจริต 

5.2 ร้อยละของการจัดส่งข้อมูล
ด้านการป้องกันและต่อต้าน
ทุจริต 

ร้อยละ 
100 

                                                                                                                                                                                                                

 



แบบรายงานผลการด าเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม 
กรมทรัพยากรน  า ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

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

ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี วัด เกณฑ์การประเมิน ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ เอกสารอ้างอิง ปัญหาและอุปสรรค 

6.1 โครงการจัดท า
มาตรฐานความโปร่งใส 
กรมทรัพยากรน้ า 

6.1 ระดับความส าเร็จ
ในการจัดท ามาตรฐาน
ความโปร่งใส 

1. ผลคะแนน 0-19.99 
คะแนน มีระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานต่ ามาก 

2. ผลคะแนน 20-39.99 
คะแนน มีระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานต่ า 

3. ผลคะแนน 40-59.99 
คะแนน มีระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานปานกลาง 

4. ผลคะแนน 60-79.99 
คะแนน มีระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานสูง 

ระดับ 5                                                                                                                                                                                                                 



-2- 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

โครงการ/กิจกรรม ตัวชี วัด เกณฑ์การประเมิน ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินการ เอกสารอ้างอิง ปัญหาและอุปสรรค 

  5. ผลคะแนน 80-100 
คะแนน มีระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานสูงมาก 

                                                                                                                                                                                                                 

 




