
 
 
 

 
 
 

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2559 
ของการประปาส่วนภูมิภาค 

(เสนอศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงมหาดไทย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บัญชีแสดงจ านวนแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม และงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติราชการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕9 

ของ …..การประปาส่วนภูมิภาค..... 
 

เป้าประสงค์หลัก ที่ ยุทธศาสตร์ ที่ แนวทาง/มาตรการ ที่ จ านวนแผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณ (บาท) รวม 
บูรณาการ ส่วนราชการ อื่นๆ 

เป้าประสงค์หลักที่ ๑                    
เพื่อยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบใน
ประโยชน์ของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งนักการเมืองและบุคลากรใน
หน่วยงานต่อต้านการทุจริต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑        
ปลูกและปลุกจิตส านึก
การต่อต้านการทุจริต
เน้นการปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดของคนในทุก
ภาคส่วนในการรักษา
ประโยชน์สาธารณะ 

แนวทาง/มาตรการ ที่ ๑  ส่งเสริมการด าเนิน
ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2 - 100,000 - 100,000 

แนวทาง/มาตรการ ที่ ๒  ส่งเสริมการใช้และ
ก าหนดบทลงโทษในประมวลจริยธรรมแก่ทุก
ภาคส่วน และก ากับดูแลการประพฤติให้
เป็นไปตามหลักประมวลจริยธรรม 

2 - - - - 

แนวทาง/มาตรการ ที่ ๓  การใช้การศึกษา
และศาสนาเป็นเครื่องมือในการปลูก-ปลุก-
ปรับเปลี่ยนฐานความคิด เด็กและเยาวชน 
เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง 

3 - 3,500,000 - 3,500,000 

แนวทาง/มาตรการ ที่ ๔  ดูแลคุณภาพชีวิต
และรายได้ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและข้าราชการ 

1 - 500,000 - 500,000 

เป้าประสงค์หลักที่ ๒                
เพื่อพัฒนาระบบบริหารการต่อต้านการ
ทุจริตที่มีประสิทธิภาพมีการบูรณาการ 
เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตกับ
แผนยุทธศาสตร์ระดับองค์กรของ
หน่วยงานต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมี
แนวทางขับเคลื่อนและติดตาม
ประเมินผลที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  
บูรณาการการท างาน
ของหน่วยงานในการต่อ
ต่อต้านการทุจริตและ
พัฒนาเครือข่ายใน
ประเทศ 

 
 
 

แนวทาง/มาตรการ ที่ ๑  ประสานการท างาน
และบริหาร และบรูณาการระหว่างองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ 

1 - - - - 

แนวทาง/มาตรการ ที่ ๒  สร้างความเข้มแข็ง
การบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคี
เครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาค
ประชาสังคมและประชาชนในการต่อต้านการ
ทุจริต 

1 - - - - 

 



 

เป้าประสงค์หลัก ที่ ยุทธศาสตร์ ที่ แนวทาง/มาตรการ ที่ จ านวนแผนงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม 

แหล่งงบประมาณ (บาท) รวม 
บูรณาการ ส่วนราชการ อื่นๆ 

  แนวทาง/มาตรการ ที่ ๓  พัฒนาระบบข้อมูล
กลาง 

1 - - - - 

แนวทาง/มาตรการ ที่ ๔  ปรับปรุงกฎหมาย
กฎระเบียบและการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึง
การพัฒนาระเบียบหลักเกณฑ์ข้อบังคับในแต่
ละหน่วยงานหลักในการต่อต้านการทุจริตให้
สอดคล้องกัน 

1 - - - - 

เป้าประสงค์หลักที่ ๓  
เพื่อพัฒนาระบบ กลไก และ
มาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะ
และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ต่อต้านการทุจริตเกิดความไว้วางใจ 
และเชื่อมั่นในความปลอดภัย 
 

ยุทธศาสตร์ที่ ๔  
พัฒนาระบบบริหาร
และเครื่องมือในการ
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 
 

แนวทาง/มาตรการ ที่ ๔  สร้างเสริมระบบ
แจ้งเบาะแสและการคุ้มครองพยาน การ
ส่งเสริมศักยภาพและการมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาทุจริตกับภาคีเครือข่ายภาคประชา
สังคมและประชาชนเพื่อให้เกิดความมั่นใจ 

1 - - - - 

แนวทาง/มาตรการ ที่ ๕  สร้างระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนให้กับองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่
ต่อต้านการทุจริต 

1 - - - - 

เป้าประสงค์หลักที่ ๔                            
เพื่อยกระดับสมรรถนะการ
ด าเนินงานของหน่วยงานต่อต้านการ
ทุจริตในด้านการต่อต้านทุจริตให้
เท่ากันกับสถานการณ์และได้
มาตรฐานสากล 

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ 
เสริมสร้างองค์ความรู้ด้าน
การต่อต้านการทุจริต
ให้กับบุคลากรทุกภาค
ส่วน 

แนวทาง/มาตรการ ที่ ๒  พัฒนาระบบการ
จัดการองค์ความรู้ 

1 - - - - 

แนวทาง/มาตรการ ที่ ๓  สร้างบุคลากร
เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ส าหรับตรวจสอบและ
ปราบปรามการทุจริตรายสาขา 

- - - - - 

รวม 15 - 4,100,000 - 4,100,000 
หมายเหตุ  แหล่งงบประมาณ 

   1.  บูรณาการ หมายถึง งบประมาณมาจากการเสนอขอรับการจัดสรรจากรัฐบาลผ่านส านักงาน ป.ป.ช. 
   2.  ส่วนราชการ หมายถึง งบประมาณปกติของส่วนราชการ/หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
   3.  อ่ืน ๆ หมายถึง งบประมาณที่มาจากแหล่งอื่น ๆ เช่น เงินนอกงบประมาณ , เงินกู้ ฯลฯ 



ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2559 
หน่วยงาน ....การประปาส่วนภูมิภาค.... 

 

เป้าประสงค์หลักท่ี ๑ เพื่อยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในประโยชน์ของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างย่ิงนักการเมืองและบุคลากรในหน่วยงานต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
แนวทาง/มาตรการที ่๑  ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

วิธีการด าเนินการ/ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๕9 (บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วยนับ ค่าเป้า 

หมาย 
บูรณาการ ส่วน

ราชการ 
อื่นๆ รวม 

1. - โครงการ “ท าดี เพ่ือแผ่นดิน”  - จัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับแนวทาง         
ตามพระราชด าร ิเพื่อเทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ          
พระบรมวงศานุวงศ ์ 
 

- จ านวนโครงการ             
ที่ด าเนินการ 

โครงการ 
 

12        - - - 0.00 ทุก
หน่วยงาน 

2. - โครงการ “ท าดี มีผล                     
คนยกย่อง ประจ าปี 2558”   
ยกย่อง เชิดชู มอบรางวัลแก่
ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง 
ที่ประพฤติดี ปฏิบัติดี อันเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กร สังคม   
และประเทศชาติ จนเป็นที่
ประจักษ์ เพื่อให้เป็นแบบอย่าง 
ที่ด ีและปลุกกระแสการสร้าง
สังคมแห่งความดีอย่างเป็น
รูปธรรม  
 

 1. แจ้งเวียนให้หัวหน้าหน่วยงานเสนอ
รายชื่อพนักงานท่ีสมควรได้รับการ
คัดเลือก                                             
2. พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่ได้รับการ
เสนอช่ือ เพื่อตัดสินให้เป็นบุคคลใน
โครงการ “ท าดี มีผล คนยกย่อง         
ประจ าปี 2558” 

- บุคคลที่ได้รับ          
การคัดเลือกเข้า          
รับรางวัลในวันคล้าย
วันสถาปนา กปภ. 
ครบรอบ 37 ปี   
 

วันท่ี 

 

 

28 ก.พ. 59 - 100,000 

 

- 

 

100,000  ฝ่าย
กฎหมาย 
(กองวินัย

และส่งเสริม
จริยธรรม) 

หมายเหตุ  :  เป้าหมาย 
1. หน่วยนับ  :  คน/ครั้ง/อ่ืนๆ 
2. ค่าเป้าหมาย  :  จ านวนคน/จ านวนครั้ง/อ่ืนๆ 



ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2559 
หน่วยงาน ....การประปาส่วนภูมิภาค.... 

 

เป้าประสงค์หลักท่ี ๑ เพื่อยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในประโยชน์ของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างย่ิงนักการเมืองและบุคลากรในหน่วยงานต่อต้านการทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
แนวทาง/มาตรการที ่๒  ส่งเสริมการใช้และก าหนดบทลงโทษในประมวลจริยธรรมแก่ทุกภาคส่วน และก ากับดูแลการประพฤติให้เป็นไปตามหลักประมวลจริยธรรม 
 

 
ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

วิธีการด าเนินการ/ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๕9 (บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วยนับ ค่าเป้า 

หมาย 
บูรณาการ ส่วน

ราชการ 
อื่นๆ รวม 

3. - ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน กปภ. เพื่อให้
องค์กรเป็นสังคมคุณธรรม
อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ   
 

- มอบคูม่ือฯ ใหพ้นักงานใหม่ท่ีเข้า          
รับการปฐมนิเทศทุกคนภายใน
ปีงบประมาณ 2559 
 

   - มอบคูม่ือฯ ให้
พนักงานใหม่ท่ีเข้า
รับการปฐมนิเทศ 
ทุกคนภายใน
ปีงบประมาณ 
2559 
 

คน 250  
 

- - 
 

- 
 

 

0.00 ส านัก
วิทยาการ 

4. - เผยแพร่ ปลูกฝัง และ
ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน กปภ. อย่าง
ต่อเนื่อง 
 

- ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรูใ้น
หัวข้อ “จริยธรรมและจรรยาบรรณของ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ.”           
ในหลักสูตรต่างๆ ที่ส านักวิทยาการ          
จัดฝึกอบรม 
 

- ส านักวิทยาการ
เชิญเป็นวิทยากร
บรรยายให้ความรู ้
ในหัวข้อ “จริยธรรม
และจรรยาบรรณฯ”           
ภายในปีงบประมาณ 
2559 
 

ครั้ง 4  

 

- - 
 

- 
 

 

0.00 ฝ่าย
กฎหมาย 
(กองวินัย

และส่งเสริม
จริยธรรม) 

หมายเหตุ  :  เป้าหมาย 
1. หน่วยนับ  :  คน/ครั้ง/อ่ืนๆ 
2. ค่าเป้าหมาย  :  จ านวนคน/จ านวนครั้ง/อ่ืนๆ 

 



ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2559 
หน่วยงาน ....การประปาส่วนภูมิภาค.... 

 

เป้าประสงค์หลักท่ี ๑ เพื่อยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในประโยชน์ของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างย่ิงนักการเมืองและบุคลากรในหน่วยงานต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
แนวทาง/มาตรการที ่๓  การใช้การศึกษาและศาสนาเป็นเครื่องมือในการปลูก-ปลุก-ปรับเปลี่ยนฐานความคิด เด็กและเยาวชน เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
 

 
ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

วิธีการด าเนินการ/ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๕9 (บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วยนับ ค่าเป้า 

หมาย 
บูรณาการ ส่วน

ราชการ 
อื่นๆ รวม 

5. - โครงการอบรมหลักสูตร 
“คุณธรรม จริยธรรม และ 
ธรรมาภิบาล”      

1. จัดท าโครงการอบรม หลักสูตร 
“คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล”                                       
2. แจ้งเวียนโครงการให้ผู้บริหาร/
พนักงาน กปภ. ที่สนใจปฏิบัติธรรม          
และเรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม   
สมัครเข้ารับการอบรม                       
3. จัดอบรมตามที่ก าหนดไว้ในโครงการ 

- พนักงานเข้ารับ       
การอบรมหลักสูตร 
“คุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล”                          
ภายในปีงบประมาณ 
2559    

คน 300 - 500,000 - 500,000 ส านัก
วิทยาการ 

6. - ส่งเสริมและสนับสนุนให้
พนักงานเข้าร่วมปฏิบัติธรรม 
เพื่อปรับเปลี่ยนฐานความคิด                
ให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรม 
จริยธรรม และจิตส านึกท่ีดี             
ที่สามารถน ามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานได ้

- อนุญาต/ส่งพนักงานเข้าร่วมกิจกรรม
ปฏิบัติธรรมทั้งที่ไปส่วนตัวและ
ผู้บังคับบัญชาอนุญาตให้ไป 
 

(หน่วยงานภายนอกจัดอบรมและขอ
ความร่วมมอืให้ กปภ. ส่งพนักงานเข้า
ร่วมปฏิบัติธรรม) 

- พนักงานเข้าร่วม
กิจกรรมปฏิบัติธรรม
ทั้งที่ไปส่วนตัวและ 
ไปร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอกที่จัด ในป ี
งบประมาณ 2559 

ครั้ง 3 

 

- 

 

- - - 
 

ทุกหน่วยงาน 

7. - โครงการปฐมนิเทศพนักงาน  - สอดแทรกหัวข้อ “จรรยาบรรณของ
พนักงาน กปภ.” สอดแทรกไว้ในการ
อบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม ่     
(เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และ
จิตส านึกในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต) 

- พนักงานใหม่        
เข้ารับการอบรม
ปฐมนิเทศ ภายใน
ปีงบประมาณ 2559 

 คน 250 - 3 ล้านบาท - 3 ล้านบาท ส านัก
วิทยาการ 

หมายเหตุ  :  เป้าหมาย 
1. หน่วยนับ  :  คน/ครั้ง/อื่นๆ 
2. ค่าเป้าหมาย  :  จ านวนคน/จ านวนครั้ง/อื่นๆ 



ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2559 
หน่วยงาน ....การประปาส่วนภูมิภาค.... 

 

เป้าประสงค์หลักท่ี ๑ เพื่อยกระดับจิตส านึกรับผิดชอบในประโยชน์ของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างย่ิงนักการเมืองและบุคลากรในหน่วยงานต่อต้านการทุจริต  
ยุทธศาสตร์ที่ 1  ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ                    
แนวทาง/มาตรการที่ 4  ดูแลคุณภาพชีวิตและรายได้ของเจ้าหน้าที่รัฐและข้าราชการ 
 

 
ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

วิธีการด าเนินการ/ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๕9 (บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วยนับ ค่าเป้า 

หมาย 
บูรณาการ ส่วน

ราชการ 
อื่นๆ รวม 

8. - โครงการตรวจสุขภาพ
ร่างกายประจ าป ี
(จัดให้มีสถานพยาบาลมา
ตรวจร่างกายพนักงานท่ี
ส านักงาน เป็นการลด
ค่าใช้จ่ายจากการให้สวัสดิการ
ขององค์กร)      

1. สรรหาสถานพยาบาลที่จะมาตรวจ
สุขภาพร่างกายพนักงานประจ าป ี
2. แจ้งให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
รับทราบ ช่วงเวลาที่จะมีสถานพยาบาล
เข้ามาตรวจร่างกายประจ าป ี
3. จัดสถานท่ีอันเหมาะสมในการตรวจ
ร่างกายประจ าป ี
4. ด าเนินการปีละ 1 ครั้ง 

- ด าเนินโครงการ
ตรวจสุขภาพ
ร่างกายประจ าปี
งบประมาณ 2559 
แล้วเสร็จ 

วันท่ี 31
กรกฎาคม 
2559 

- 500,000 - 500,000 ฝ่าย
อ านวยการ 
(งานบริการ

ทางการแพทย์ 
สังกัดกอง

บริการกลาง) 

หมายเหตุ  :  เป้าหมาย 
1. หน่วยนับ  :  คน/ครั้ง/อ่ืนๆ 
2. ค่าเป้าหมาย  :  จ านวนคน/จ านวนครั้ง/อ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2559 
หน่วยงาน ....การประปาส่วนภูมิภาค.... 

 

เป้าประสงค์หลักท่ี ๒ เพื่อพัฒนาระบบบริหารการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต           
                          กับแผนยุทธศาสตร์ระดับองค์กรของหน่วยงานต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมีแนวทางขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการการท างานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่ายในประเทศ 
แนวทาง/มาตรการที่ ๑  ประสานการท างานและบริหาร และบูรณาการระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
 

 
ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

วิธีการด าเนินการ/ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๕9 (บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วยนับ ค่าเป้า 

หมาย 
บูรณาการ ส่วน

ราชการ 
อื่นๆ รวม 

9. - โครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐของ ป.ป.ช. (ITA) 
 

(กปภ.เข้าร่วมโครงการกับ 
ป.ป.ช. ครั้งแรก ประจ าปี
งบประมาณ 2557) 

- ร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ เพื่อวัดระดับคุณธรรม
และความโปร่งใสการด าเนินงานของ 
กปภ. (ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
2559 กับ ป.ป.ช. 

- ส่งแบบประเมิน
พร้อมหลักฐานเชิง
ประจักษ์ และข้อมูล
ของบุคลากรภาย       
ในและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย ให้ ป.ป.ช. 
ตามเวลาที่ก าหนด 
 

วันท่ี วันท่ี    
ป.ป.ช. 
ก าหนด 

- 

 

- - - 
 

ฝ่ายกฎหมาย 
(กองวินัยและ

ส่งเสริม
จริยธรรม) 

หมายเหตุ  :  เป้าหมาย 
1. หน่วยนับ  :  คน/ครั้ง/อ่ืนๆ 
2. ค่าเป้าหมาย  :  จ านวนคน/จ านวนครั้ง/อ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2559 
หน่วยงาน ....การประปาส่วนภูมิภาค.... 

 

เป้าประสงค์หลักท่ี ๒ เพื่อพัฒนาระบบบริหารการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต           
                          กับแผนยุทธศาสตร์ระดับองค์กรของหน่วยงานต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมีแนวทางขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการการท างานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่ายในประเทศ 
แนวทาง/มาตรการที่ 2  สร้างความเข้มแข็งการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนในการต่อต้านการทุจริต 
 

 
ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

วิธีการด าเนินการ/ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๕9 (บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วยนับ ค่าเป้า 

หมาย 
บูรณาการ ส่วน

ราชการ 
อื่นๆ รวม 

10. - เพิ่มช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ โดยรณรงค ์ 
การป้องกันการทุจริตให้
ครอบคลุม 
 

(รณรงค์ให้พนักงานได้ศึกษา
เรียนรู้ว่าการกระท าเช่นไรที่
เป็นความผิดทางวินัยและมี
บทลงโทษเป็นเช่นไร) 
 

 

1. รวบรวมเรื่องที่พนักงานกระท าผิด
วินัยในทุกกรณี ท่ีเสร็จสิ้นกระบวนการ
สอบสวนและมีค าสั่งลงโทษเป็นท่ีสิ้นสุด
แล้ว 
2. น าข้อมูลที่ได้มาจัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม
กรณีศึกษาแนวทางการลงโทษทางวินัย 
โดยน ามาเขียนเป็นเรื่องเล่าสู่กันฟังอย่าง
ง่ายๆ ที่มีเค้าโครงมาจากเรื่องจริง 
3. แจกจ่ายให้ทุกหน่วยงาน เพื่อแจ้ง        
ให้พนักงานในสังกัดได้ศึกษาเรียนรู ้           
เป็นการป้องกันการทุจริตอีกทางหนึ่ง 
 

 

- แจกจ่ายเล่ม
กรณีศึกษาแนวทาง 
การลงโทษทางวินัย 
ให้ทุกหน่วยงาน           
ภายในปีงบประมาณ 
2559 
  

 

 

จ านวน 

 

429 
หน่วยงาน 

 

 

- 
 

งบกลาง - งบกลาง 
 

ฝ่ายกฎหมาย 
(กองวินัยและ

ส่งเสริม
จริยธรรม) 

หมายเหตุ  :  เป้าหมาย 
1. หน่วยนับ  :  คน/ครั้ง/อ่ืนๆ 
2. ค่าเป้าหมาย  :  จ านวนคน/จ านวนครั้ง/อ่ืนๆ 

 
 
 



ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2559 
หน่วยงาน ....การประปาส่วนภูมิภาค.... 

 

เป้าประสงค์หลักท่ี ๒ เพื่อพัฒนาระบบบริหารการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต           
                          กับแผนยุทธศาสตร์ระดับองค์กรของหน่วยงานต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมีแนวทางขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการการท างานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่ายในประเทศ 
แนวทาง/มาตรการที่ 3  พัฒนาระบบข้อมูลกลาง 
 

 
ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

วิธีการด าเนินการ/ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๕9 (บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วยนับ ค่าเป้า 

หมาย 
บูรณาการ ส่วน

ราชการ 
อื่นๆ รวม 

11. - การให้และเปิดเผยข้อมูล            
อย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง แสดงบนเว็บไซต์ 
กปภ. 
 
 

-  พัฒนาระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างทุกโครงการอย่างชัดเจน 
ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน แสดงบน
เว็บไซต์ขององค์กร 
  การเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อ       
จัดจ้างประจ าปี 2559  
  การเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อ          
จัดจ้างแต่ละโครงการใหส้าธารณชน
ทราบ 
  การจัดท ารายงานผลการจัดซื้อ          
จัดจ้าง 
  

- เผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดซื้อ     
จัดจ้างอย่างชัดเจน 
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
แสดงบนเว็บไซต์ 
กปภ. ประจ าปี
งบประมาณ 2559 
 

ร้อยละ 90-100% - 
 

- - - 
 

ฝ่ายอ านวยการ
(กองจัดหา) /

ส านักเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(กองบริการ
สารสนเทศ) 

 

หมายเหตุ  :  เป้าหมาย 
1. หน่วยนับ  :  คน/ครั้ง/อ่ืนๆ 
2. ค่าเป้าหมาย  :  จ านวนคน/จ านวนครั้ง/อ่ืนๆ 

 
 
 
 
 



ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2559 
หน่วยงาน ....การประปาส่วนภูมิภาค.... 

 

เป้าประสงค์หลักท่ี ๒ เพื่อพัฒนาระบบบริหารการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ มีการบูรณาการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต           
                          กับแผนยุทธศาสตร์ระดับองค์กรของหน่วยงานต่อต้านการทุจริต รวมทั้งมีแนวทางขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เป็นรูปธรรม  
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการการท างานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่ายในประเทศ 
แนวทาง/มาตรการที่ 4  ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบและการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการพัฒนาระเบียบหลักเกณฑ์ข้อบังคับในแต่ละหน่วยงาน หลักในการต่อการทุจริตใหส้อดคล้องกัน 
 

 
ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

วิธีการด าเนินการ/ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๕9 (บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วยนับ ค่าเป้า 

หมาย 
บูรณาการ ส่วน

ราชการ 
อื่นๆ รวม 

12. - ปรับปรุงหรือพัฒนาแนวทาง 
ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงาน, 
ประกาศ, ค าสั่ง, กฎระเบียบ
ของ กปภ. ที่พบว่ามีความเสี่ยง
ในการทุจริต 
 

1. ทบทวนกระบวนการ ข้ันตอนหรือ
วิธีการปฏิบัติงานท่ีพิจารณาและเห็นว่า    
มีความเสี่ยงในการทุจริต 
2. ปรับปรุงหรือพัฒนา แก้ไข เพ่ือให้มี 
ความชัดเจน ในการปฏิบัติ มีความรัดกุม
และมรีะบบการควบคุมภายในท่ีดี เพื่อ 
ลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้น 
3. แจ้งเวียนให้พนักงานรับทราบและ     
ถือปฏิบัต ิ
 

- จ านวนเรื่องที่
ปรับปรุงหรือพัฒนา
แก้ไข ภายใน
ปีงบประมาณ 
2559 
 

เรื่อง 1  

 

- 
 

- - - 
 

ฝ่ายกฎหมาย 
(กองกฎระเบียบ

และอุทธรณ ์
ร้องทุกข)์ 

 

หมายเหตุ  :  เป้าหมาย 
1. หน่วยนับ  :  คน/ครั้ง/อ่ืนๆ 
2. ค่าเป้าหมาย  :  จ านวนคน/จ านวนครั้ง/อ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 



ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2559 
หน่วยงาน ....การประปาส่วนภูมิภาค.... 

 

เป้าประสงค์หลักท่ี 3 เพื่อพัฒนาระบบ กลไก และมาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตเกิดความไว้วางใจและเชื่อม่ันใน  
                         ความปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
แนวทาง/มาตรการที่ 4  สร้างเสริมระบบแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองพยาน การส่งเสริมศักยภาพและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทุจริตกับภาคีเครือข่ายประชาสังคม และ     
                                 ประชาชนเพื่อให้เกิดความมั่นใจ  
 

 
ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

วิธีการด าเนินการ/ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๕9 (บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วยนับ ค่าเป้า 

หมาย 
บูรณาการ ส่วน

ราชการ 
อื่นๆ รวม 

13. - ซักซ้อมความเข้าใจให้ทุก
หน่วยงานทราบถึงมติ ครม.           
เมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 2541   
ในการให้ความคุ้มครองพยาน 

 

- จัดท าบันทึกซักซ้อมความเข้าใจให้ทุก
หน่วยงาน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ทราบถึงมติ ครม. ที่ก าหนดให้ทุกส่วน
ราชการถือปฏิบัติในการคุ้มครองพยาน
หรือผู้แจ้งเบาะแสในการกล่าวโทษ
เจ้าหน้าท่ี 

 

- จ านวนครั้งท่ีแจ้ง
เวียนมาตรการให้
ความคุ้มครอง           
ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้
ข้อมูลในการกล่าว 
โทษเจ้าหน้าที่ ให้ทุก 
หน่วยงานท้ังส่วน 
กลางและส่วนภูมิภาค
ทราบ ประจ าปี
งบประมาณ 2559 

 

ครั้ง 1 - 
 

- - - 
 

ฝ่ายกฎหมาย 
(กองวินัยและ

ส่งเสริม
จริยธรรม) 

 

หมายเหตุ  :  เป้าหมาย 
1. หน่วยนับ  :  คน/ครั้ง/อ่ืนๆ 
2. ค่าเป้าหมาย  :  จ านวนคน/จ านวนครั้ง/อ่ืนๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 



ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2559 
หน่วยงาน ....การประปาส่วนภูมิภาค.... 

 

เป้าประสงค์หลักท่ี 3 เพื่อพัฒนาระบบ กลไก และมาตรการที่สนับสนุนให้สาธารณะและประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตเกิดความไว้วางใจและเชื่อม่ันใน  
                         ความปลอดภัย 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
แนวทาง/มาตรการที่ 5  สร้างระบบรับเรื่องร้องเรียนให้กับองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ต่อต้านการทุจริต  
 

 
ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

วิธีการด าเนินการ/ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๕9 (บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วยนับ ค่าเป้า 

หมาย 
บูรณาการ ส่วน

ราชการ 
อื่นๆ รวม 

14. - รณรงค์และเผยแพร่ศูนย์
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต กปภ. (ศปท.กปภ.)  
เป็นช่องทางในการรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริต 
 

(เว็บไซต์ของ ศปท.กปภ. เป็น
ช่องทางในการร้องเรียนเรื่อง
การทุจริตผ่านระบบออนไลน์ 
ซึ่งบุคคลภายนอกก็สามารถ
ร้องเรียนผ่านช่องทางนี้ได้ที่  
https://anticor.pwa.co.th
และมีแผ่นพับแจกผู้เข้าเยี่ยมชม
ศูนย์ฯ ตลอดช่วงเวลาราชการ) 

1. ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ช่องทางต่างๆ ของ กปภ. 
2. แจกแผ่นพับเผยแพร่ 
ศปท.กปภ. ให้หน่วยงานท้ัง
ภายในและภายนอกองค์กร 
3. รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต 
และตรวจสอบเบื้องต้น น า 
เสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อแจ้ง
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องด าเนินการ 
4. ติดตามผลการด าเนินงาน
เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตและแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้อง
ทราบ 
5. รายงานผลข้อมูลการทุจริต
ให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องทราบ
ตามก าหนด 

- รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและรายงานผล       
การด าเนินงานตามแผนของ          
ศปท.มท. ตามเวลาที่ก าหนด 
- ประชาสัมพันธ์  ศูนย์ป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของ 
(ศปท.กปภ.) เช่น การแจก  
แผ่นพับให้ผู้เข้ารับการอบรม 
ทุกครั้ง ในการร่วมเป็นวิทยากร
บรรยายในหัวข้อ “จริยธรรม
และจรรยาบรรณของ
ผู้ปฏิบัติงาน” และการ
ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียง        
ตามสาย รวมทั้งสื่ออ่ืนๆ         
ของ กปภ. 

ครั้ง/เดือน 
 

 

ต่อเนื่อง 

 

 

 

 

1 

 

 

ตลอดป ี

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

ฝ่ายกฎหมาย 
(กองวินัยและ

ส่งเสริม
จริยธรรม) 

 

หมายเหตุ  :  เป้าหมาย 
1. หน่วยนับ  :  คน/ครั้ง/อ่ืนๆ 
2. ค่าเป้าหมาย  :  จ านวนคน/จ านวนครั้ง/อ่ืนๆ 

 



ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม และงบประมาณตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2559 
หน่วยงาน ....การประปาส่วนภูมิภาค.... 

 

เป้าประสงค์หลักท่ี 4 เพื่อยกระดับสมรรถนะการด าเนินงานของหน่วยงานต่อต้านการทุจริตในด้านการต่อต้านการทุจริตให้เท่าทันกับสถานการณ์และได้มาตรฐานสากล
ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน 
แนวทาง/มาตรการที่ 2   พัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้  
 

 
ที ่ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 

วิธีการด าเนินการ/ระยะเวลา
ด าเนินการ 

ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

เป้าหมาย ปีงบประมาณ ๒๕๕9 (บาท) 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ หน่วยนับ ค่าเป้า 

หมาย 
บูรณาการ ส่วน

ราชการ 
อื่นๆ รวม 

15. - เพิ่มองค์ความรู้ด้านการ
ต่อต้านทุจริต 

 

- น าองค์ความรู้ด้านการต่อต้านทุจริต 
แสดงเพิ่มบนเว็บไซต์ กปภ. ในหัวข้อ
องค์ความรู้ (KM) 
 

- เพิ่มองค์ความรู้ด้าน
การต่อต้านการทุจริต
แสดงเป็นองค์ความรู้ 
(KM) บนเว็บไซต์ 
กปภ. 
(https://intranet. 
pwa.co.th) 
 

ครั้ง 1 - 
 

- - - 
 

ส านัก 
วิทยาการ 

(กองบริหาร 
องค์ความรู้) 

หมายเหตุ  :  เป้าหมาย 
1. หน่วยนับ  :  คน/ครั้ง/อ่ืนๆ 
2. ค่าเป้าหมาย  :  จ านวนคน/จ านวนครั้ง/อ่ืนๆ 

 
 

https://intranet/

