
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และสงเสริมคุมครองจริยธรรม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผูรับผิดชอบ....................................................................................................... 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต และสรางวินัยแกบุคลากร 
 

มาตรการ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
หนวย
นับ 

เปา 
หมาย 

งบประมาณ
(บาท) 

 
ผลการปฏิบัติงาน 

 
หลักฐานประกอบ 

 
หมายเหตุ 

สงเสริมการเรียนรู
และปฏิบัติตาม
หลักคุณธรรม
จริยธรรม ระเบียบ
วินัยและปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1.1 จํานวนครั้งใน
การดําเนินการจัด
นิทรรศการ การ
เรียนรูตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง                                                                     

1.1 การจัดนิทรรศการ          
การเรียนรูตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง              

ครั้ง 2           
1 

-    

1.2 จํานวนบุคลากร
ท่ีเขารับการอบรม มี
ความรูความเขาใจ
รอยละ 80                            

1.2 สนับสนุนให
บุคลากร กรมทรัพยากร
นํ้าไดเรียนรูตามหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง 

คน 60 80,000    

 
 
 
 
 
 
 
 



แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และสงเสริมคุมครองจริยธรรม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผูรับผิดชอบ....................................................................................................... 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต และสรางวินัยแกบุคลากร (ตอ) 
 

มาตรการ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
หนวย
นับ 

เปา 
หมาย 

งบประมาณ
(บาท) 

ผลการปฏิบัติงาน หลักฐานประกอบ หมายเหตุ 

 1.3 จํานวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม                              

                        

                                                     

1.3 โครงการเสริมสราง
ความรูเกี่ยวกับการ
ดําเนินชีวิตตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม 
 

- กิจกรรมสงเสริม     
ความรูตามหลักศาสนา 
และ/หรือเพ่ือสังคม 
 

- กิจกรรมสัมมนาสุขใจ
ไหวพระ 9 วัด 
 

- โครงการปนนํ้าใจเพ่ือ
สังคมและส่ิงแวดลอม 

 
 
 
 
 

ครั้ง 
 
 

ครัง้ 

 
ครั้ง 

 
 
 
 
 

7 
 
 

1 

 
1         
  

 
 
 
 
 

42,000 
 
 

64,000 

 
38,000 

 

   

1.4 จํานวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 

1.4 การจัดกิจกรรม
ธรรมะหลักสูตร  
“น่ังสมาธิ” เพ่ือ
เสริมสรางสมาธิ สติใน
การดําเนินชีวิต 

ครั้ง/ป 8          
1                                                                              

13,000    

 
 
 
 



แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และสงเสริมคุมครองจริยธรรม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผูรับผิดชอบ....................................................................................................... 
ยุทธศาสตรท่ี 1 ปลูกและปลุกจิตสํานึกการตอตานการทุจริต และสรางวินัยแกบุคลากร (ตอ) 
 

มาตรการ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
หนวย
นับ 

เปา 
หมาย 

งบประมาณ
(บาท) 

ผลการปฏิบัติงาน หลักฐานประกอบ หมายเหตุ 

 1.5 จํานวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม                              

 

1.5 กิจกรรมถวายสัตย
ปฏิญาณ เพ่ือเปน
ขาราชการท่ีดีและเปน
พลังแผนดิน 

ครั้ง/ป 1 -    

1.6 จํานวนครั้งใน
การจัดกิจกรรม 

1.6 กิจกรรมจิตอาสา ครั้ง/ป 12 38,900    

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และสงเสริมคุมครองจริยธรรม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผูรับผิดชอบ....................................................................................................... 
ยุทธศาสตรท่ี 2 บูรณาการการทํางานของหนวยงานในการตอตานการทุจริต 
 

มาตรการ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
หนวย
นับ 

เปา 
หมาย 

งบประมาณ
(บาท) 

ผลการปฏิบัติงาน หลักฐานประกอบ หมายเหตุ 

สงเสริม
กระบวนการรับ
เรื่องรองเรียน รอง
ทุกข ใหมีความ
เขมแข็งและ
ครอบคลุม 

 

2.1 ระดับ
ความสําเร็จในการ
เสริมสรางระบบรับ
เรื่องรองเรียนของ 
กรมทรัพยากรนํ้า 

2.1 โครงการเสริมสราง
ระบบรับเรื่องรองเรียน
ของกรมทรัพยากรนํ้า 

ระดับ 5          
1                                                                              

-    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และสงเสริมคุมครองจริยธรรม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผูรับผิดชอบ....................................................................................................... 
ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาความรวมมือกับทุกหนวยงานในสังกัด เพ่ือตอตานการทุจริต 
 

มาตรการ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
หนวย
นับ 

เปา 
หมาย 

งบประมาณ
(บาท) 

ผลการปฏิบัติงาน หลักฐานประกอบ หมายเหตุ 

สงเสริมความ
เขมแข็งการ
ดําเนินงาน 
อํานวยการดาน
บริการแก
หนวยงานในสังกัด 

3.1 รอยละ
ความสําเร็จในการ
ปรับปรุงขอมูล ให
สามารถเขาถึงและ
ตรวจสอบได 

3.1 ปรับปรุงฐานขอมูล
กลาง เรื่องรายละเอียด
การจัดซ้ือจัดจางให
สามารถเขาถึงและ
ตรวจสอบได 

 

รอยละ 100           
1                                                                              

-    

3.2 จํานวนการจัดทํา
คูมือ หรือปรับปรุง
หลักเกณฑ หรือคูมือ
การทํางาน โดยมีการ
แจงเวียน 

 

3.2 มีการจัดทําหรือ
ปรับปรุงหลักเกณฑ 
หรือคูมือการทํางาน 
และเผยแพรใหความรู
ความเขาใจ 

เรื่อง 5 -    

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และสงเสริมคุมครองจริยธรรม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผูรับผิดชอบ....................................................................................................... 
ยุทธศาสตรท่ี 4 เสริมสรางบุคลากรรวมปองกันการทุจริต 
 

มาตรการ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
หนวย
นับ 

เปา 
หมาย 

งบประมาณ
(บาท) 

ผลการปฏิบัติงาน หลักฐานประกอบ หมายเหตุ 

สงเสริมการ
ดําเนินการตาม
ประมวลจริยธรรม/ 
จรรยาบรรณ
ขาราชการ 

 

4.1 จํานวนครั้งของ
การอบรมเพ่ือสราง
เสริมมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรม 

4.1 โครงการอบรมเพ่ือ
เสริมสรางมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรม และ
การตอตานการทุจริต 

 

ครั้ง 2 60,000    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และสงเสริมคุมครองจริยธรรม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผูรับผิดชอบ....................................................................................................... 
ยุทธศาสตรท่ี 5 บูรณาการหนวยงานดานการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
 

มาตรการ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
หนวย
นับ 

เปา 
หมาย 

งบประมาณ
(บาท) 

ผลการปฏิบัติงาน หลักฐานประกอบ หมายเหตุ 

สงเสริมการ บูรณา
การระหวาง
หนวยงานในสังกัด 
และหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ 

5.1 จํานวนชอง
ทางการเผยแพรให
ความรูดานการ
ตอตานการทุจริตให
บุคลากรทุกภาคสวน 

 

5.1 รวบรวมองค
ความรูดานการตอตาน
การทุจริต และเผยแพร
ใหบุคลากรทุกภาคสวน
ใหรับทราบในเรื่องท่ี
สามารถเผยแพรได 

 

ชอง 
ทาง 

4 -    

5.2 รอยละของการ
จัดสงขอมูลดานการ
ปองกันและตอตาน
ทุจริต 

5.2 จัดสงขอมูลดาน
การปองกันและ
ปราบปรามทุจริต 

รอยละ 100 -    

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และสงเสริมคุมครองจริยธรรม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ผูรับผิดชอบ....................................................................................................... 
ยุทธศาสตรท่ี 6 สรางคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน 
 

มาตรการ ตัวชี้วัด โครงการ/กิจกรรม 
หนวย
นับ 

เปา 
หมาย 

งบประมาณ
(บาท) 

ผลการปฏิบัติงาน หลักฐานประกอบ หมายเหตุ 

สงเสริมการ
ดําเนินงานท่ีมี
คุณธรรมและความ
โปรงใส 

 

6.1 ระดับ
ความสําเร็จในการ
ประเมิน 

6.1 โครงการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปรงใสในการ
ดําเนินการของ
หนวยงานภาครัฐ     
(ประเมินตามเกณฑท่ี 
ป.ป.ท. กําหนด) 

 

ระดับ สูงมาก -    

 


