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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
ตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 

มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

(บาท) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจติสำนึกการต่อต้านการทุจริต และสร้างวินัยแก่บุคลากร 
1. ส่งเสริมการเรียนรู้
และปฏิบตัิตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรม
ระเบียบวินยัและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. ดำเนินการจัดเก็บ
ข้อมูลประเมินระดับ
คุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน
ในสังกัด ทบ. ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.
2564 

1. จัดทำแผน
ดำเนินงานการจดัเก็บ
ข้อมูลประเมินระดับ
คุณธรรมและความ
โปร่งใส 

1 
กระบวนงาน 

กพร. 1. กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดการประชุมสมัมนาการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 เพื่อสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในกรอบและแนวทางการประเมิน ITA ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานและทิศทางเดยีวกัน รวมถึงได้ร่วมกันขับเคลื่อนการ
ประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกรมทรัพยากร
น้ำบาดาล ให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการประเมิน สามารถนำผล
การประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน และการให้บริการ 

2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลตามแบบประเมนิ 
ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทั้ง 3 แบบประเมิน 
ประกอบด้วย 
1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  

จัดเก็บข้อมลู ตั้งแต่วันท่ี 1 เม.ย. – 31 พ.ค.2564 
2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มสี่วนได้ส่วนเสียภายใน (EIT)  

จัดเก็บข้อมลู ตั้งแต่วันท่ี 1 เม.ย. – 31 พ.ค.2564 
3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จัดเกบ็ข้อมูล 

ตั้งแต่วันท่ี 1 มี.ค. – 14 พ.ค.2564 
 

12,900 
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

(บาท) 
 2. จำนวนครั้งในการ

จัดโครงการ/กิจกรรม
เพื่อปลูกจิตสำนึก
ค่านิยมคณุธรรม
จริยธรรมและหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2. โครงการ/กิจกรรม
ที่จัดขึ้นเพื่อปลูก
จิตสำนึกค่านิยม
คุณธรรมจริยธรรมและ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2 ครั้ง สบก./
หน่วยงานใน
สังกัด ทบ. 

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ร่วมพธิเีปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน
เข้มแข็ง ประชามีสุข "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตรยิ์" ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 
09.30 น. นายอดิศร  นุชดำรงค์  อธิบดีกรมป่าไม้ เป็นประธานในพิธี
เปิดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง ประชามีสุข "เราทำความดี 
เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตรยิ์" ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ สนาม
อินทรีจันทรสถิตย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ เพื่อให้
หน่วยงานย่านเกษตรกลาง บางเขน และประชาชนจิตอาสาในพื้นทีร่่วม
บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จำนวน 16 หน่วยงาน โดยมีกิจกรรมบำรุง
ต้นไม้ทรงปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้มงคล ประจำจังหวัด 77 จังหวดั 
บริเวณสวนวรณุาวัน รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ การเก็บวัชพืช ขยะ ทำ
ความสะอาดถนน คูคลอง จัดเก็บผักตบชวา ทั้งภายในพื้นที่เกษตรกลาง 
บางเขน ให้มีความสะอาด เรียบรอ้ย สวยงาม 

ในการนี้ นายสวัสดิ์  อ้ันเต้ง  ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรม
ทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมด้วยเจา้หน้าท่ีจิตอาสากรมทรัพยากรน้ำ
บาดาล จำนวน 50 ราย เข้าร่วมในพิธีเปิดและกจิกรรมดังกล่าวฯ โดย
กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้มอบนำ้ดื่มสะอาด จำนวน 3,000 ขวด เพื่อ
แจกจ่ายให้แก่ผูร้่วมกิจกรรม ท้ังนี้ เจ้าหน้าท่ีจิตอาสากรมทรัพยากรน้ำ
บาดาลไดร้่วมทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณกรมทรัพยากร
น้ำบาดาลในครั้งนี้ด้วย 

 
 
 
 
 
 
 

- 
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

(บาท) 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการการทำงานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริต 
2. ส่งเสริม
กระบวนการรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ให้มี
ความเข้มแข็งและ
ครอบคลมุ 

3. หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินการเรื่องร้อง
ทุกข์/กฎหมาย/
ระเบียบวินยั/ต่อต้าน
การทุจริตมีช่องทางใน
การรับเรื่องร้องเรียน 

3. จัดทำช่องทางรับ
เรื่องร้องเรียน ร้อง
ทุกข์ และต่อต้านการ
ทุจริต 

2 ช่องทาง สบก./ศทส.
หน่วยงาน 

ในสังกัด ทบ. 

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ดำเนนิการจัดทำข้ันตอนการจัดการข้อ
ร้องเรียนของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตามหนังสือกรมทรัพยากร 
น้ำบาดาล ท่ี 01/3091 ลงวันท่ี 22 ตลุาคม 2563 

- 

4. จัดทำขั้นตอน 
ผู้รับผิดชอบการรับ
เรื่องร้องเรียน เช่น 
จากเว็บไซต์ อีเมล 
ไลน์ กล่องรับเรื่อง
ร้องเรียน ตู้ ปณ.  
เพื่อนำเรียนผู้บริหาร 

1 
กระบวนงาน 

สบก./ศทส.
หน่วยงาน 

ในสังกัด ทบ. 

ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล ไดด้ำเนินการจัดทำ
ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตามหนังสอื
ศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศทรัพยากรน้ำบาดาล ท่ี 03/1388 ลงวันท่ี 
10 พฤศจิกายน 2563 

- 

5. การซักซ้อมความ
เข้าใจในกฎ/ระเบียบ/
ข้อบังคับ เช่น 
กฎหมายการจัดซื้อจัด
จ้าง การเงิน บุคคล 
วินัย และคณุธรรม
จริยธรรม 

แจ้งเวียน
เอกสาร/ 
จัดประชุม 
อย่างน้อย
จำนวน 1 

ครั้ง 

สบก./
หน่วยงานใน
สังกัด ทบ. 

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากร 
ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์
และพัฒนาน้ำบาดาล” โดยในวันนี้ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. 
นายศักดิด์า วิเชียรศลิป์ อธบิดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ให้เกยีรตเิป็นประธาน
ในพิธีเปิด การฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาบุคลากร ด้านการเงิน บัญชี
และพัสดุ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาน้ำบาดาล” 
ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและจัดการองค์ความรู้ของบุคลากร
ด้านนำ้บาดาลเพื่อการอนุรกัษ์น้ำบาดาลอยา่งยั่งยืนปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ในวันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนต์ คอนเวนช่ัน 
โดยมผีู้เข้าร่วมการฝึกอบรมทั้งสิ้น 110 ราย ทั้งนี้ การฝึกอบรมหลกัสูตร 
“การพัฒนาบุคลากรด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ เพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาน้ำบาดาล” มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสรา้ง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบยีบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี
ที่เกี่ยวข้องและวิธีปฏิบัตเิกี่ยวข้องกับการเงินบัญชีและพัสด ุ

 

- 
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

(บาท) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในสังกัด เพ่ือต่อต้านการทุจริต 
3. ส่งเสริมความ
เข้มแข็งการดำเนินงาน
อำนวยการด้านบริหาร
แก่หน่วยงานในสังกัด 

4. สรปุผลการ
ดำเนินงานประจำปี
และจำนวนรับเรื่อง
ร้องเรียน 

6. การสรุปผลการ
ดำเนินงานประจำปี
และจำนวนรับเรื่อง
ร้องเรียน 

สรุปผลการ
ดำเนินงาน
ประจำปี

และผลสรุป
จำนวนเรื่อง
ร้องเรียน 
ประจำปี

งบประมาณ 
พ.ศ.2564 

หน่วยงาน 
ในสังกัด ทบ. 

1. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยกองแผนงาน จัดประชุมคณะกรรมการ
ติดตาม กำกับดูแล การควบคุมภายในกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 4 ธ.ค. 63 เวลา 09.30 น. 
เพื่อให้การจัดทำรายงานการควบคุมภายในของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑป์ฏิบตัิการควบคุมภายในสำหรบัหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 
ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคมุภายในเพื่อให้เกิด
ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตสุมผลว่า จะบรรลุวัตถุประสงคด์้านการ
ดำเนินงาน การรายงานผล และการปฏิบัตติามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และรายงานการประเมนิผลการควบคุมภายใน ซึ่งต้อง
ดำเนินการจัดส่งใหผู้้กำกับดูแลและเจ้ากระทรวงเจ้าสังกัด ภายใน 
90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ อธิบดีกรม
ทรัพยากรน้ำบาดาล ได้มอบหมายให้ นายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดี
กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยผู้บริหาร 
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เข้าร่วมประชุมฯ ณ 
ห้องประชุม 1 ช้ัน 8 อาคาร และถา่ยทอดสญัญาณการประชุมผา่นระบบ 
Video Conference ไปยังสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1-12 

2. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยกองแผนงาน จัดทำรายงานประจำปี 
2563 โดยไดร้วบรวมผลผลการดำเนินงานท่ีสำคัญในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยสำนกับริหารกลาง (ส่วนประชาสัมพันธ์
และเผยแพร่) ได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ประกอบด้วย สถติิการรับ
เรื่องร้องเรียน ความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน ปัญหา
อุปสรรคในการดำเนินงาน และขอ้เสนอแนะ รายงานเสนอผู้บริหาร 

- 



5 

มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

(บาท) 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างบุคลากรร่วมป้องกันการทุจริต 
4. ส่งเสริมการ
ดำเนินการตาม
ประมวลจริยธรรม 

5. จำนวนครั้งในการ
เผยแพร่ประมวล
จริยธรรม 

7. เผยแพร่ประมวล
จริยธรรมข้าราชการให้
ข้าราชการและ
เจ้าหน้าท่ีในสังกัด
ทราบและถือปฏิบัต ิ

1 ครั้ง สบก. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้แจ้งเวยีนระเบยีบคณะกรรมการมาตรฐาน
ทางจริยธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทาประมวลจริยธรรม ข้อกาหนด
จริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหนา้ที่
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ และเผยแพรป่ระมวลจริยธรรมข้าราขการ เพื่อให้
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวต่อไป  

- 

 6. การดำเนินงาน
ส่งเสริมคณุธรรมและ
คุ้มครองจริยธรรม 

8. การจดัทำ
แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมและคุ้มครอง
จริยธรรมของ ทบ. 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

1 แผนงาน สบก. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้จัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคณุธรรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแล้ว 

- 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างองค์ความรู้การต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากร 
5. ส่งเสริมการ
ประพฤติตนตาม
มาตรฐานจรรยาบรรณ
ข้าราชการ 

7. จำนวนครั้งในการ
เผยแพรจ่รรยาบรรณ
ข้าราชการ/องค์ความรู้
ในการปราบปรามการ
ทุจริต 

9. เผยแพร่
จรรยาบรรณ
ข้าราชการ/องค์ความรู้
ในการปราบปรามการ
ทุจริต 

1 ครั้ง สบก. ผู้บริหารและข้าราชการกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เข้าร่วมรับฟัง รมว.ทส.
“วราวุธ” มอบนโยบายการดำเนินงาน เน้นย้ำ การเป็นข้าราชการทีด่ี 
ดำเนินงานตามเบื้องยุคลบาท พร้อมทำความเข้าใจและบูรณาการความ
ร่วมมือกับประชาชนในพ้ืนท่ี เมื่อวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 นาย
วราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เป็นประธานการประชุมมอบนโนบายการ
ดำเนินงาน เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ใหม้ี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ในทุกมิติ ทุกด้าน ท้ังด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านทรัพยากรน้ำ รวมไปถึงการแก้ไขปญัหาความ
เดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในทุกพ้ืนท่ี ให้แก่หัวหน้าหน่วยงานระดับ
สำนัก/กอง และศูนย์ ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมี นายนพดล พลเสน 
ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงฯ นายยุทธพล อังกินันทน์ ท่ีปรึกษา
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

(บาท) 
รัฐมนตรีฯ นายธเนศพล ธนบุณยวัฒน์ และนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลดั
กระทรวงฯ พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงฯ เข้าร่วมรับฟัง
การมอบนโยบายฯ ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธ์ิ ตรเีดช กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

รมว.ทส. ได้มอบนโยบายโดยสรุปว่า การดำเนินงานในปี 2564 จะ
เพิ่มความเขม้ข้นในการดำเนินงานมากขึ้นเป็นสองเท่าหรือยกกำลังสอง 
ตามนโยบายที่ว่า “ยกกำลัง 2+4” อาทิ ในปีน้ีมีเป้าหมายต้องมีพื้นที่ 
สีเขียว 400,000 ไร่ จำนวนนักท่องเที่ยวอุทยานฯ หรือในพ้ืนท่ีต่าง ๆ 
ต้องเพิ่มมากข้ึน การแก้ปญัหาภยัพิบัติต้องดีขึ้น มีการเตรยีมการป้องกัน
อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นต้น และมอบหมายให้ทุกหน่วยงานจดัทำตวัช้ีวัด 
กำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน ส่งภายในเดือนธันวาคม 2563 
สำหรับ นโยบายบวกสี่ (+4) ประกอบด้วย 
     1. การสร้างสมรรถนะของตนเองในทุกด้าน ท้ังด้านสมอง สุขภาพ
ร่างกาย โดยต้องดูแลสุขภาพร่างกายของตนเองให้แข็งแรง พร้อมปฏิบัติ
หน้าท่ี ไม่ให้ส่งผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้กับประชาชน 
     2. การปฏิบัติงานแบบมสี่วนรว่ม สร้างเครือข่ายกับประชาชน ให้
ความสำคญักับการประชาชนในพ้ืนท่ี ทำให้ประชาชนเห็นว่าเจ้าหนา้ที่
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว เพื่อให้
เกิดร่วมมือกันในการแก้ไขปญัหา 
      3. การใช้เครื่องมือ อุปกรณต์่าง ๆ การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน
ได้รับทราบและเข้าใจการดำเนินงานของกระทรวงฯ รวมไปถึงการศกึษา
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีใช้ในการปฏิบัตงิาน 
และต้องปฏิบตัิงานภายใต้กรอบของกฎหมาย นอกจากน้ี ในการ
ปฏิบัติงานต้องไม่เกี่ยงงาน ถึงแม้จะไม่ใช่อำนาจหน้าที่ หรือภารกิจของ
กระทรวงฯ ก็ให้รับไว้และดำเนินการประสานต่อไป 
     4. การใช้นวัตกรรมต่าง ๆ ใหศ้ึกษานำเทคโนโลยีใหม่ๆ  แอบพลเิคชั่น
ต่างๆ มาใช้ในการปฏิบตัิงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน 
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

(บาท) 
     ทั้งนี้ ต้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตรยิ์ ดำเนินงานตามเบื้องพระ
ยุคลบาท น้อมนำแนวพระราชดำริ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” มาเปน็แนว
ทางการดำเนินงาน โดยไมม่ีผลประโยชน์แอบแฝง และไมม่ีการแอบอ้าง 
รวมทั้ง ยึดหลักธรรมาภิบาล และการเป็นข้าราชการที่ดี ปฏิบตัิงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต เสรมิสร้างองค์ความรู้ของตนเองในหลาย ๆ มิติ  
รวมไปถึงการติดตามข่าวสารเหตุการณต์่าง ๆ โดยเฉพาะในอาเซยีน  
เพื่อนำมาพัฒนาการทำงาน 
     นอกจากน้ี รมว.ทส. ยังฝากให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการดำเนินงานตาม
แผน และการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยการ
ดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณต้องคุ้มค่าเป็นไปตามแผนและเกดิ
ประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
6. ส่งเสริมการ
ดำเนินงานท่ีมี
คุณธรรมและความ
โปร่งใส 

8. ผลการดำเนินการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

10. การดำเนินการ
ประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของ
หน่วยงานภาครัฐ 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 

ร้อยละ 85 
ขึ้นไป 

กพร. อยู่ระหว่างดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสำนักงาน 
ป.ป.ช. จะประกาศผลการประเมนิฯ ภายในเดือนสิงหาคม 2564 

- 

 


