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หลักการและเหตุผล
เนื่องด้วยการประปาส่วนภูมิภาคได้ดาเนินการตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ประกอบกับ การประปาส่วนภูมิภาคได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
(MOU) กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ โดยตกลงให้ความร่วมมือ สนับสนุน ร่วมกัน
ขับเคลื่อน และผลักดันให้เกิดมาตรการ แนวทางดาเนินการ รวมทั้งกากับ ติดตามผล เพื่อลดและขจัดปัญหาการทุจริตให้บรรลุตามเป้าหมายในกา รส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค
เพื่อให้การดาเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นไปตามเจตจานงของรัฐบาลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่ าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต การประปาส่วนภูมิภาคจึงได้มีคาสั่งที่ 1794/2557 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและ
คุณธรรมของ กปภ. และมีอานาจหน้าที่เป็นศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของการประปาส่วนภูมิภาคด้วย โดยรับผิดชอบในการจัดทาแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ตลอดจน
นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. จึงได้จัดทาแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม ของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของการประปาส่วนภูมิภาค (ศปท.กปภ.) ประจาปีงบประมาณ 2558-2560 (ระยะ 3 ปี)

-2วิสัยทัศน์
ผู้ใช้น้าประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ
พันธกิจ
เป็นหน่วยงานที่ให้บริการน้าประปาตามนโยบายของรัฐบาล โดยคานึงถึงประโยชน์ของรัฐและสุขอนามัยของประชาชนเป็นสาคัญ
และพันธกิจหลักของการประปาส่วนภูมิภาค มี 5 ประการ
1. ผลิตจ่ายน้าที่มีคุณภาพ
2. พัฒนาระบบผลิตและจ่ายน้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. เสริมสร้างการให้บริการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
5. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กร
ค่านิยมองค์กร
1. มุ่งเน้นคุณธรรม
1.1. ปฏิบัติตามหลักกฎหมาย จริยธรรม จรรยาบรรณ กฎระเบียบ ข้อบังคับ กปภ.
1.2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ โปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต
1.3. ปกป้องรักษาผลประโยชน์ขององค์กร
2. มั่นใจในคุณภาพ
2.1. ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กาหนดอย่างจริงจัง
2.2. มีจิตสานึกรู้รับผิดชอบต่อความสาเร็จ
2.3. ทางานเป็นทีมเพื่อให้เกิดผลสาเร็จ
2.4. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

-33. เพื่อสุขของปวงชน
3.1. สร้างคุณค่าโดยเพิ่มความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสีย
3.2. มีจิตสาธารณะเข้าร่วมกิจกรรมส่วนรวม และอาสาช่วยเหลือกิจกรรมส่วนรวม นอกเหนือจากภาระหน้าที่ปกติ
วัตถุประสงค์ของแผนงาน
1. เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ตามวัตถุประสงค์หลักในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
2. เพื่อแก้ไขปัญหาความไม่โปร่งใส ทุจริตคอรัปชั่น ของการประปาส่วนภูมิภาค โดยมุ่งเน้นกลไกการมีส่วนร่วม ในการร่วมคิด ร่วมทา ร่วมปฏิบัติ
ร่วมแก้ปัญหา และร่วมติดตามประเมินผล โดยการแก้ที่สาเหตุของปัญหา การปลูกจิตสานึกความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ รักษาวินัยของผู้บริหาร
พนักงานตลอดจนลูกจ้าง การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนค่านิยมอื่นๆ ที่ถูกต้อง
3. เพื่อขยายผลการดาเนินการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างเครือข่ายร่วมต่อต้านการทุจริต แสวงหาความร่วมมือจากภาค
ส่วนอื่นๆ ที่ยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติที่เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
เป้าหมายของแผนงาน
1. กระบวนการบริหารงานของการประปาส่วนภูมิภาคเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และมีระบบการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่
ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง อย่างมีประสิทธิภาพ
2. การประปาส่วนภูมิภาคสามารถดาเนินการด้านการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อไปสู่การเพิ่มระดับของค่าดัชนี
ภาพลักษณ์การทุจริตของประเทศไทย ให้ได้คะแนนร้อยละ 50 ในปี พ.ศ. 2560
3. ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของการประปาส่วนภูมิภาคมีจิตสานึกในการต่อต้านการทุจริต และพฤติกรรมการทุจริตประพฤติมิชอบลดลง
4. การประปาส่วนภูมิภาคได้รับการยอมรับจากสาธารณะชน และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ยึดหลัก
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างในฐานะหน่วยงานที่ได้ให้ความรู้และแนวทางการ
ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
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แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของการประปาส่วนภูมิภาค (ศปท.กปภ.) ประจาปีงบประมาณ 2558-2560
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
แนวทาง/มาตรการที่ 1 ส่งเสริมการใช้และกาหนดบทลงโทษตามประมวลจริยธรรมฯ แก่ทุกหน่วยงาน และกากับดูแลการประพฤติให้เป็นไปตามหลักประมวลจริยธรรม
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

1. พนักงานมีพฤติกรรมการทางาน จัดอบรมทูตค่านิยม
สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร
(มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน)

จัดทาเว็บไซต์กองวินัยและ
2. ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
กปภ. รับทราบและเกิดความเข้าใจ ส่งเสริมจริยธรรม
และสามารถปฏิบัตติ ามแนวทางที่
กาหนดไว้ในประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัตงิ าน กปภ. เพื่อเป็นการป้อง
ปรามการทุจริตคอร์รับชั่นในองค์กร
และส่งผลให้หน่วยงานภายนอก
เชื่อมั่นในการบริหารงานอย่างมี
คุณธรรมและโปร่งใสของ กปภ.

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
2558
2559
การอบรมทูต
ค่านิยมเป็นไป
ตามแผน
ที่กาหนด

แล้วเสร็จ
ภายในปีงบ
ประมาณ
2558

-

มาตรการ
2560
-

-

สนับสนุนให้มีผู้ช่วย/ผู้แทน
ผู้นาค่านิยมองค์กรด้าน “มุ้งเน้น
คุณธรรม”, “มั่นใจคุณภาพ” และ
“เพื่อสุขของปวงชน” ในการ
ถ่ายทอดและปลูกฝังพฤติกรรม
ของพนักงานให้เป็นไปตามค่านิยม
องค์กร
ส่งเสริมให้มีเว็บไซต์หน่วยงาน
เพื่อประชาสัมพันธ์หรือสื่อสาร
ให้ความรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
หน้าที่ที่รับผิดชอบ รวมถึงประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ผู้บริหารและผูป้ ฏิบัตงิ าน กปภ.
ด้วย

แนวทางปฏิบัติ
(โครงการ/กิจกรรม)
โครงการทูตค่านิยม กปภ.

จัดทาเว็บไซต์ของกองวินัย
และส่งเสริมจริยธรรม
(เพื่อเผยแพร่ ปลูกฝัง ความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต รวมทัง้
ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมของ
กปภ.)
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
แนวทาง/มาตรการที่ 2 ดูแลคุณภาพชีวิต ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ.
เป้าประสงค์
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
พนักงานทุกระดับมีคุณภาพชีวติ
และสุขอนามัยที่ดีอันนาไปสู่การ
ปฏิบัติงานที่มปี ระสิทธิภาพ และ
ลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปสถานพยาบาลเอง

ตัวชี้วัด
จานวนโครงการตรวจ
สุขภาพร่างกายประจาปี

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
2558
2559
2560
จานวน
จานวน
จานวน
1 โครง
1 โครง
1 โครง
การภายใน
การภายใน
การภายใน
ปีงบ
ปีงบ
ปีงบ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
2558
2559
2560

มาตรการ
- จัดให้มีสถานพยาบาลมาตรวจ
ร่างกายพนักงานที่สานักงาน เป็น
การลดค่าใช้จา่ ยจากการให้
สวัสดิการขององค์กร
- ส่งเสริมและสนับสนุนให้พนักงาน
ดูแลคุณภาพชีวติ และสุขอนามัย
ของตนเอง

แนวทางปฏิบัติ
(โครงการ/กิจกรรม)
โครงการตรวจสุขภาพร่างกาย
ประจาปี

-6ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการการทางานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่ายในประเทศ
แนวทาง/มาตรการที่ 1 ประสานการทางานและบริหาร และบูรณาการระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนูญ
เป้าประสงค์
4. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร เกิดความ
เชื่อมั่นในการบริหารงานอย่างมี
คุณธรรมและโปร่งใสของ กปภ.

ตัวชี้วัด
ผลคะแนนระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงาน

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
2558
2559
2560
ระดับคะแนน/ ระดับคะแนน/ ระดับคะแนน/
ค่า CPI อยู่ใน ค่า CPI อยู่ใน ค่า CPI อยู่ใน
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี
ขึ้นกว่า
ขึ้นกว่า
ขึ้นกว่า
ปีงบ
ปีงบ
ปีงบ
ประมาณ
ประมาณ
ประมาณ
2557
2558
2559

มาตรการ
กปภ. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ (MOU) กับ ป.ป.ช.
และ สคร. ในโครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
เพื่อวัดระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใสการดาเนินงานของ กปภ.
(ITA) ทุกปีงบประมาณ

แนวทางปฏิบัติ
(โครงการ/กิจกรรม)
โครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐของ ป.ป.ช. (ITA)
(กปภ.เข้าร่วมโครงการกับ
ป.ป.ช. ครั้งแรก ประจาปี
งบประมาณ 2557)

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการการทางานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่ายในประเทศ
แนวทาง/มาตรการที่ 2 สร้างความเข้มแข็งการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานใน กปภ. ในการต่อต้านการทุจริต
เป้าประสงค์
5. บูรณาการความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วนภายในองค์กร เพื่อ
ร่วมกันต่อต้านและป้องกันการ
ทุจริตทุกรูปแบบ
(เปิดโอกาสให้มีบุคคลเข้ามาเสนอ
ความคิดเห็น เสนอแนะ หรืออื่นๆ)

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
2558
2559
2560
จานวนช่องทางประชาสัมพันธ์ จานวน 1
จานวน 1
จานวน 1
ที่เพิ่มขึ้น
ช่องทาง
ช่องทาง
ช่องทาง
(เพิ่มขึ้นจาก (เพิ่มขึ้นจาก (เพิ่มขึ้นจาก
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
2557)
2558)
2559)

มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ
(โครงการ/กิจกรรม)
- จัดให้มีช่องทางการประชาสัมพันธ์ พิจารณาเพิ่มช่องทางการ
เกี่ยวกับการป้องกันและต่อต้านการ ประชาสัมพันธ์ด้านการ
ทุจริต
ป้องกันและปราบปรามการ
- เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ทุจริตให้ครอบคลุม
ของผู้รับบริการ
- สร้างเครือข่ายพนักงานในการร่วม
ต่อต้านการทุจริต

-7ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการการทางานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่ายในประเทศ
แนวทาง/มาตรการที่ 3 พัฒนาระบบข้อมูลกลาง
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

6. การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ
ร้อยละของข้อมูลที่เผยแพร่
จัดจ้าง, การประกาศเผยแพร่
บนเว็บไซต์ กปภ.
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก
ตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้าง และ
วิธีการคานวณราคากลาง,
การประกาศรายชื่อผู้เสนอราคา/
งานที่มสี ิทธิได้รับการคัดเลือก
รวมทั้งรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แต่ละโครงการ ทุกโครงการแสดง
บนเว็บไซต์ของ กปภ.

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
2558
2559
2560
100 %
100 %
100 %

มาตรการ
การพัฒนาระบบข้อมูลกลางในการ
ให้และเปิดเผยข้อมูลในการจัดซือ้
จัดจ้างทุกโครงการอย่างชัดเจน
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

แนวทางปฏิบัติ
(โครงการ/กิจกรรม)
การเผยแพร่ข้อมูลในการ
จัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการ
แสดงบนเว็บไซต์ กปภ.

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการการทางานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่ายในประเทศ
แนวทาง/มาตรการที่ 4 ปรับปรุงหรือการพัฒนากฎหมาย กฎระเบียบและการบังคับใช้ ในการต่อต้านการทุจริต
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

7. ปรับปรุงกฎ ระเบียบ คาสั่ง ของ จานวนเรื่องที่มีการปรับปรุงฯ
กปภ. ให้มีความทันสมัยและเป็น
ปัจจุบนั และสอดรับกับหน่วยงาน
ภายนอก

2558
จานวนอย่าง
น้อย 1 เรื่อง
ภายในปีงบ
ประมาณ
2558

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
2559
2560
จานวนอย่าง จานวนอย่าง
น้อย 1 เรื่อง น้อย 1 เรื่อง
ภายในปีงบ
ภายในปีงบ
ประมาณ
ประมาณ
2559
2560

มาตรการ
มีการทบทวน กฎ ระเบียบ คาสัง่
ที่เกี่ยวกับการทุจริตอย่างสม่าเสมอ
และมีการปรับปรุงเมื่อเห็นว่า
ล้าสมัย

แนวทางปฏิบัติ
(โครงการ/กิจกรรม)
ปรับปรุงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน กฎ ระเบียบ คาสัง่
ที่พบว่ามีความเสี่ยงต่อการ
ทุจริต

-8ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แนวทาง/มาตรการที่ 1 สร้างเสริมระบบแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองพยาน การเสริมสร้างศักยภาพและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทุจริตของพนักงาน กปภ.
เป้าประสงค์
8. เพื่อเป็นการคุ้มครองพยาน
ผู้แจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการ
ร้องเรียนกล่าวโทษ และการ
สอบสวนเรื่องราวร้องเรียน
กล่าวโทษพนักงาน กปภ. กรณี
กระทาผิดทางวินัยหรือกระทาผิด
ในการทุจริตต่อหน้าที่

ตัวชี้วัด
การซักซ้อมความเข้าใจ
ให้ทุกหน่วยงานทั้งส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาคทราบ

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
มาตรการ
2558
2559
2560
ดาเนินการ
ดาเนินการ
ดาเนินการ เสริมสร้างกระบวนการในการมีส่วน
อย่างต่อเนื่อง อย่างต่อเนื่อง อย่างต่อเนื่อง ร่วมของพนักงานในการแจ้งเบาะแส
เกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษ
พนักงาน กปภ. ว่ากระทาผิดวินยั
หรือกระทาผิดในการทุจริตต่อ
หน้าที่

แนวทางปฏิบัติ
(โครงการ/กิจกรรม)
การซักซ้อมความเข้าใจให้ทุก
หน่วยงานทราบถึงมติ ครม.
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2541
ในการคุ้มครองพยาน

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แนวทาง/มาตรการที่ 2 สร้างระบบรับเรื่องร้องเรียนให้กับองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ต่อต้านการทุจริต
เป้าประสงค์
9. มีระบบรับเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่
- ด้วยตนเอง
- หนังสือ/จดหมาย
- โทรศัพท์/Call Center 1662
- Website/Webboard
- ศปท.กปภ. (0 2551 8899)
- อื่นๆ

ตัวชี้วัด
รายงานข้อมูลจานวนเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและ
รายงานผลการดาเนินงาน
ของเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ต่อ ศปท.มท.

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
2558
2559
2560
รายงาน
รายงานตาม รายงานตาม
ภายในวันที่ 5
กาหนด
กาหนด
ของทุกเดือน

มาตรการ

แนวทางปฏิบัติ
(โครงการ/กิจกรรม)
สร้างความเข้มแข็งให้กับ กปภ. ใน จัดตั้งศูนย์ป้องกันและ
การต่อต้านการทุจริตให้มีมาตรฐาน ปราบปรามการทุจริตของการ
ในการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับ ประปาส่วนภูมิภาค
กฎหมาย นโยบายรัฐบาล และ
(ศปท.กปภ.)
ป.ป.ช.

-9ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับพนักงานทุกภาคส่วน
แนวทาง/มาตรการที่ 1 พัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้
เป้าประสงค์
10. สร้างองค์ความรู้ในการ
ต่อต้านการทุจริตให้กับพนักงาน
กปภ.

ตัวชี้วัด
องค์ความรู้ด้านการต่อการ
ทุจริต แสดงในองค์ความรู้
(KM) บนเว็บไวซ์ กปภ.
(https://intranet.pwa.co.th)

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
มาตรการ
แนวทางปฏิบัติ
(โครงการ/กิจกรรม)
2558
2559
2560
แล้วเสร็จ
ดาเนินการ
ดาเนินการ นาองค์ความรู้ดา้ นการต่อการทุจริต เพิ่มองค์ความรูด้ ้านการ
ภายใน
อย่างต่อเนื่อง อย่างต่อเนื่อง แสดงเพิ่มบนเว็บไซต์ ของ กปภ. ใน ต่อต้านการทุจริต
ปีงบ
หัวข้อองค์ความรู้ (KM)
ประมาณ
2558
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แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ของศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของการประปาส่วนภูมิภาค (ศปท.กปภ.) ประจาปีงบประมาณ 2558-2560
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
แนวทาง/มาตรการที่ 1 ส่งเสริมการปฏิบัติงาน และการดาเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
2558
2559
2560
อย่างน้อย
อย่างน้อย
อย่างน้อย
12 โครงการ 12 โครงการ 12 โครงการ
ภายใน
ภายใน
ภายใน
ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ ปีงบประมาณ
2558
2559
2560

1. เพื่อส่งเสริมให้มีการดาเนินกิจกรรม
เสริมสร้างจิตสานึกคุณธรรมร่วมกันในทาง
สร้างสรรค์ ตามแนวทางพระราชดาริ
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

จานวนโครงการที่
ดาเนินการ

2. สนับสนุนให้มีการยกย่อง เชิดชู และมอบ
รางวัลหรือประกาศเกียรติคุณแก่ผู้บริหาร
พนักงาน และลูกจ้าง ทีป่ ระพฤติดี ปฏิบัติดี อัน
เป็นประโยชน์ต่อองค์กร สังคม และประเทศชาติ
จนเป็นทีป่ ระจักษ์ เพื่อให้เป็นแบบอย่างที่ดีและ
ปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่งความดีอย่างเป็น
รูปธรรม โดยมุ่งเน้นพฤติกรรมและการปฏิบัติที่
ตระหนักถึงคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
ที่ดี รวมทั้งมีความซื่อสัตย์ และรักองค์กร
3. ปลูกจิตสานึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี

บุคคลในโครงการ
“ทาดี มีผล คนยกย่อง
ประจาปี” ที่ได้รบั การ
คัดเลือกเข้ารับรางวัล

รับรางวัลภาย
ในวันที่
28 ก.พ. 58

รับรางวัลภาย
ในวันที่
28 ก.พ. 59

จานวนพนักงานเข้าร่วม
กิจกรรมทั่วประเทศ

อย่างน้อย
500 คน
(ทั่วประเทศ)

อย่างน้อย
800 คน
(ทั่วประเทศ)

แนวทางปฏิบัติ
(โครงการ/กิจกรรม)
สนับสนุนและส่งเสริมให้จัด
โครงการ “ทาดีเพื่อ
กิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวทาง แผ่นดิน”
ตามพระราชดาริ เพื่อเทิด
พระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวและพระบรม
วงศานุวงศ์
รับรางวัลภาย พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่
โครงการ “ทาดี มีผล
ในวันที่
สมควรได้รับการคัดเลือก
คนยกย่อง ประจาปี”
28 ก.พ. 60 ให้เป็นบุคคลในโครงการ
“ทาดี มีผล คนยกย่อง ประจาปี
2557” เพื่อยกย่องบุคคลที่
ประพฤติดี ปฏิบัติดี อันเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กร สังคม
และประเทศชาติ
อย่างน้อย
1,000 คน
(ทั่วประเทศ)

มาตรการ

เชิญชวนพนักงาน กปภ. เข้า
ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน
เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีและ
เป็นพลังของแผ่นดินตลอดไป

จัดพิธีถวายสัตย์
ปฏิญาณตนเพื่อเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี และ
เป็นพลังของแผ่นดิน

- 10 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
แนวทาง/มาตรการที่ 2 ส่งเสริมการใช้และกาหนดบทลงโทษตามประมวลจริยธรรมฯ แก่ทุกหน่วยงาน และกากับดูแลการประพฤติให้เป็นไปตามหลักประมวลจริยธรรมฯ
เป้าประสงค์
4. ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของผู้บริหารและผูป้ ฏิบัติงาน กปภ.
เพื่อให้องค์กรเป็นสังคมคุณธรรม
อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
แจกจ่ายคู่มือจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงาน กปภ.
ให้พนักงานทุกคน

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
2558
2559
ตาม
ตาม
จานวน
จานวน
อัตรากาลัง
อัตรากาลัง
ปัจจุบนั
ที่เพิ่มขึ้น
ภายในปี

จานวนคนที่เข้ารับการอบรม พนักงานเข้า
หลักสูตร “คุณธรรม จริยธรรม รับการอบรม
และธรรมาภิบาล”
ไม่นอ้ ยกว่า
150 คน
จัดตั้งงานส่งเสริมคุณธรรม
แล้วเสร็จ
และจริยธรรมของ กปภ.
ภายในปี
งบประมาณ
2558

พนักงานเข้า
รับการอบรม
ไม่น้อยกว่า
150 คน
-

มาตรการ

2560
ตาม
จานวน
อัตรากาลัง
ที่เพิ่มขึ้น
ภายในปี
พนักงานเข้า
รับการอบรม
ไม่น้อยกว่า
150 คน
-

แนวทางปฏิบัติ
(โครงการ/กิจกรรม)
กระตุ้นและส่งเสริมให้พนักงานทุก รณรงค์ให้พนักงานทุกระดับ
ระดับปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมฯ
ปฏิบัติตามคู่มือจริยธรรมและ
และศึกษาเรียนรู้ในเรื่องการลงโทษ จรรยาบรรณของผู้บริหารและ
หากมีการฝ่าฝืนหรือกระทาผิดทาง ผู้ปฏิบัตงิ าน กปภ.
จริยธรรม
สนับสนุนและส่งเสริมให้พนักงานมี
ทัศนคติในการปฏิบัติงานตามหลัก
ธรรมาภิบาลและการดาเนินชีวติ
ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ส่งเสริมให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ในเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาลโดยตรง ซึง่ เป็นข้อ
หนึ่งในการป้องกันการทุจริต

โครงการอบรมหลักสูตร
“คุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล”
ปรับปรุงโครงสร้างการ
บริหารงาน

- 11 ยุทธศาสตร์ที่ 1 ปลูกและปลุกจิตสานึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ
แนวทาง/มาตรการที่ 3 การใช้การศึกษาและศาสนาเป็นเครื่องมือในการปลูก-ปลุก-ปรับเปลี่ยนฐานความคิดของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ.
เป้าประสงค์
5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
พนักงาน มีคุณธรรม จริยธรรม
และจิตสานึกที่ดี เพื่อเป็นการ
ปรับเปลี่ยนความคิดเพื่อเป็นฐาน
ในการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม
และจิตสานึกในการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความซื่อสัตย์สจุ ริต
6. ให้พนักงานบรรจุใหม่ได้รับ
ความรู้และปฏิบัติหน้าที่ตามหลัก
ธรรมาภิบาล เพื่อปลูกฝังคุณธรรม
จริยธรรม และจิตสานึกในการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต

ตัวชี้วัด
จานวนครั้งที่พนักงานเข้า
ร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม
ภายในปีงบประมาณ 2558

พนักงานใหม่เข้ารับการอบรม
ปฐมนิเทศ

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด
2558
2559
จานวน
จานวน
อย่างน้อย
อย่างน้อย
1 ครั้ง
1 ครั้ง
ภายในปี
ภายในปี
งบประมาณ งบประมาณ
2558
2559

2560
จานวน
อย่างน้อย
1 ครั้ง
ภายในปี
งบประมาณ
2560

พนักงาน
บรรจุใหม่ทุก
คน
ได้รับ
การอบรม
ปฐมนิเทศ
ภายในปี
งบประมาณ
2558

พนักงาน
บรรจุใหม่ทุก
คน
ได้รับ
การอบรม
ปฐมนิเทศ
ภายในปี
งบประมาณ
2560

พนักงาน
บรรจุใหม่ทุก
คน
ได้รับ
การอบรม
ปฐมนิเทศ
ภายในปี
งบประมาณ
2559

-----------------

มาตรการ
อนุญาต/ส่งพนักงานเข้าร่วม
กิจกรรมปฏิบัติธรรม ทั้งไปส่วนตัว
หรือเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงาน
ภายในและภายนอกองค์กร

แนวทางปฏิบัติ
(โครงการ/กิจกรรม)
สนับสนุน/ส่งเสริมให้พนักงาน
เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติธรรม

จัดหลักสูตรคุณธรรมจริยธรรม
โครงการปฐมนิเทศพนักงาน
สอดแทรกไว้ในการอบรมปฐมนิเทศ ใหม่
พนักงานใหม่

