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รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ และส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

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. จำนวนครั้งในการ
จัดโครงการ/กิจกรรม
เพื่อปลูกจิตสำนึก 
ค่านิยมคณุธรรม
จริยธรรม ระเบียบ
วินัย และหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

1. โครงการ/กิจรรม 
ที่จัดขึ้นเพื่อปลูก
จิตสำนึกค่านิยม
คุณธรรมจริยธรรม 
สร้างวินัยและ
เศรษฐกิจพอเพียง 

1 ครั้ง ทบ. เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2562 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดการอบรม
ในโครงการ "ทำความดดี้วยหัวใจ ลดภยัสิ่งแวดล้อม" เพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวทางการดำเนินงานตามมาตรการลด คัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงาน
ภาครัฐ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากรในหน่วยงาน
ของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ใหต้ระหนักรู้วิธีการลดการเกดิขยะมูลฝอย 
และวิธีการคดัแยกขยะอย่างถูกวิธี นำไปใช้ประโยชน์อย่างมีคณุค่า โดยมี 
นายสวัสดิ์ อั้นเต้ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง เป็นประธานเปิดการอบรม 
และมีการ vdo conference ไปยงัสำนักทรัพยากรน้ำบาดาล เขต 1-12 
อีกด้วย โอกาสนี้ นายศักดิ์ดา วิเชยีรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
ให้เกียรตมิอบนโยบาย การลด คัดแยกขยะมลูฝอยภายในกรมทรัพยากร
น้ำบาดาล ณ ห้องประชุมชั้น 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการการทำงานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริต 
2. ส่งเสริม
กระบวนการรับเรื่อง
ร้องเรียนร้องทุกข์ให้มี
ความเข้มแข็งและ
ครอบคลมุ 

2. หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องกับการ
ดำเนินการเรื่องร้อง
ทุกข์/กฎหมาย/วินัย/
ดำเนินการใหเ้ป็นไป
ตามระเบียบฯ และ
รายงานหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

2. รายงานผลการ    
รับเรื่องร้องเรียน  
ร้องทุกข์ กฎหมาย 
วินัย (รายงานทุก  
6 เดือน) 

2 ครั้ง ทบ. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้มีการรายงานผลการรับเรื่องร้องเรียนในรอบ 
6 เดือน และ 12 เดือน ให้ศูนย์ปราบปรามการทุจริต กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทราบ 

- 
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

(บาท) 
 
 
 
 
 

 3. การซักซ้อมความ
เข้าใจในกฎ/ระเบียบ/
ข้อบังคับ เช่น งาน
การเงิน งานพัสดุ  
งานบุคคล 

จำนวน  
1 ครั้ง 

ทบ. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จัดการฝกึอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 
"พัฒนาทักษะการเขียนหนังสือราชการ" ในวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2563 
โดยมีนายสวสัดิ์ อั้นเต้ง ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมทรัพยากร 
น้ำบาดาล เป็นประธานเปิดการฝกึอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนา
ทักษะการเขียนหนังสือราชการ" โดยมีนายอำนาจ สวัสดิรักษา นักทรัพยากร
บุคคลชำนาญการพิเศษ กล่าวรายงาน ทั้งนี้ มีบุคลากรของกรมทรัพยากร
น้ำบาดาล ท่ีปฏบิัติงานด้านธุรการ ด้านบริหารทั่วไป และเจ้าหนา้ที่
ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมจำนวน 75 ราย ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 8 กรมทรัพยากร
น้ำบาดาล โดยวิทยาลัยน้ำบาดาลประชารักษ์ ได้จัดทำหลักสตูร "พฒันา
ทักษะการเขียนหนังสือราชการ"  เพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานของ
บุคลากร ให้สามารถเขียนหนังสือราชการทุกประเภทได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
มีความสละสลวย มีแบบแผนการเขียนหนังสือราชการที่ถูกต้องเป็นไปใน
รูปแบบเดียวกันทั้งองค์กร ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายทองสุข พานทอง 
ข้าราชการบำนาญ อดีตเจา้หน้าท่ีบริหารงานป่าไม้ทั่วไป ระดับ 8 
ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ สำนกับริหารกลาง กรมอุทยานแห่งชาติ 
สัตว์ป่า และพันธ์พืช และนางสาวปิยะวรรณ พานทอง นักจัดการงาน
ทั่วไปชำนาญการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์ุพืช เป็นวิทยากร
การฝึกอบรม 

- 

 3. รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
มาตรการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาการทุจรติ
ประพฤติมิชอบ 
ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
 
 

4. มาตรการป้องกัน
และแก้ไขปญัหาการ
ทุจริตประพฤติมิชอบ 
ทบ. 

จำนวน  
1 ครั้ง 

ทบ. กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

(บาท) 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างบุคลากรร่วมป้องกันทุจริต 
3. ส่งเสริมการ
ดำเนินการตาม
ประมวลจริยธรรม/
จรรยาบรรณ
ข้าราชการ 

4. จำนวนครั้งใน 
การเผยแพร ่
ประมวลจริยธรรม/
จรรยาบรรณ
ข้าราชการทางเอกสาร
หรือทางเว็บไซต ์

5. เผยแพร่ประมวล
จรยิธรรมข้าราชการและ
จรรยาข้าราชการกรม
ทรัพยากรน้ำบาดาลให้
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ในสังกดัไดร้ับทราบ
และถือปฏิบตั ิ

จำนวน  
1 ครั้ง 

ทบ. สำนักบริหารกลาง ได้มีการแจ้งเวยีนประมวลจรยิธรรมข้าราชการ 
ผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้บุคลากรภายในหน่วยงาน
ทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครดั 

- 

 5. จำนวนครั้งท่ี
บุคลากรเข้ารับการ
อบรมความรู้ด้าน
คุณธรรมจริยธรรม 
การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 

6. การจดัให้บุคลากร
เข้ารับการอบรม/
สัมมนาด้านคณุธรรม
จริยธรรมการป้องกัน
และปราบปรามการ
ทุจริต 

จำนวน  
1 ครั้ง 

ทบ. กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้มีการจัดโครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง 
ประชามีสุข “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563  ณ สนามอินทรีจันทรสถิตย์ 
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร เพื่อบำเพ็ญสาธารณะ
ประโยชน์ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการพฒันาด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากระบวนการทำงานให้มีความโปร่งใสและป้องกกกนัการทุจริต 
4. พัฒนากระบวนงาน
ให้มีความโปร่งใส 

6. รายงานจำนวน
กระบวนงานท่ีไดร้ับ
การปรับปรุงพัฒนา 
ให้มีความโปร่งใส 

7. แผนปรับปรุงและ
พัฒนากระบวนงาน
เพื่อความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริต 

1 
กระบวนงาน 

สวร./และ 
ทุกหน่วยงาน 

เมื่อวันท่ี 21 มกราคม 2563 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้จดั
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการสมัครขอรับรางวลัการบรหิาร
ราชการแบบมสี่วนร่วมประจำปี 2563 เพื่อสร้างความเข้าใจและให้
คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการส่งสมัครขอรับรางวัลฯ โดยมี นายกศุล 
โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นประธานเปิดการอบรม 
พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และเจา้หน้าท่ีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล
จากส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค เข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 8 
อาคาร 1 กรมทรัพยากรน้ำบาดาล 

ในการอบรมดังกล่าว กรมทรัพยากรน้ำบาดาลได้เชิญนายวิทยา ติยะวงศ ์
ที่ปรึกษาสำนักงาน ก.พ.ร. มาบรรยายถึงแนวทางและหลักเกณฑก์ารพิจารณา
รางวัล รวมไปถึงแนวทางการเขียนใบสมัครเพื่อขอรับรางวัล ตลอดจนการ
ให้คำปรึกษาและแนะนำการจัดทำเอกสารใหผู้้เข้าอบรมได้รับทราบ  

- 
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

(บาท) 
ทั้งนี้ รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เป็นรางวัลทีม่อบให้กับ
หน่วยงานภาครัฐ เพื่อสร้างแรงจูงใจ และสร้างขวัญกำลังใจในการเชิดชู
ผลการปฏิบตัิราชการ โดยส่งเสรมิและสนบัสนุนใหเ้กดิกระบวนการมสี่วนร่วม 
รวมทั้งสร้างความภาคภูมิใจของผูท้ี่เข้ามามสี่วนร่วมในการขับเคลื่อนหรือ
ผลักดันการดำเนินงานให้ประสบความสำเร็จ อันนำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารราชการที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างแท้จริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 สร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 
5. ส่งเสริมการ
ดำเนินงานท่ีมี
คุณธรรมและ 
ความโปร่งใส 

7. ดำเนินการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ  
พ.ศ.2563 

8. หน่วยงานในสังกัด 
ทบ. ดำเนินการ/จัด
กิจกรรมตามแบบ
ประเมิน ITA 

1 ครั้ง กพร./
หน่วยงานใน
สังกัด ทบ.  
ที่เกี่ยวข้อง 

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยกลุม่พัฒนาระบบบริหาร จัดการ
ประชุมสมัมนาการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) 
ในวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. เพื่อสร้างความเข้าใจ
และเตรียมความพร้อมเพื่อเข้ารับการประเมินฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 โดยมีนายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล 
เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุม 1 ช้ัน 8 อาคาร 1 กรมทรัพยากร
น้ำบาดาล สำหรบัการประชุมในครั้งนี้ได้รบัเกียรติจากวิทยากรของ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
(ป.ป.ช.) ให้การบรรยายในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้ 

1. กรอบและแนวทางการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity &Transparency 
Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

2. รายละเอียดตัวช้ีวัดการประเมนิคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

3. แนวทางการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและองค์ประกอบของข้อมูล
ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมลูสาธารณะ (Open Data Integrity and 
Transparency Assessment : OIT) 

- 
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มาตรการ 
ตัวชี้วัด 

แผนงาน/โครงการ 
เป้าหมาย หน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบ 
ผลการดำเนินงาน งบประมาณ 

(บาท) 
     ทั้งนี้ การประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

หน่วยงานภาครัฐ (Integrity &Transparency Assessment : ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นไปภายใต้แนวคิด “Open to 
Transparency” ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของการประเมิน ITA มาจากการ 
“เปิดประตูสูค่วามโปร่งใส” คือ “เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อใหส้าธารณชนไดร้ับทราบและตรวจสอบการดำเนนิงาน และ “เปิดโอกาส” 
ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ และประชาชนผู้รับบริการเข้ามา
มีส่วนร่วมประเมินหรือแสดงความเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐ เพื่อได้เกดิ
ธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มุ่งประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวม
เป็นสำคญั 

 

  9. ประชุม
คณะกรรมการ
จริยธรรม ทบ.  

1 ครั้ง สวร. ส่วนวินัยและระบบคุณธรรม อยู่ระหว่างการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม
ประจำกรมทรัพยากรน้ำบาดาลชุดใหม่ที่หมดวาระ 

 

 


