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ส่วนที่ 1  

 

ข้อมูลพื้นฐานการประปาส่วนภูมิภาค 
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โครงสร้างองค์กร 
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ผู้ใช้น้ าประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ 
 

 
 

 
เป็นหน่วยงานที่ให้บริการน้ าประปาตามนโยบายของรัฐบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของรัฐและสุขอนามัยของประชาชนเป็นส าคัญ และพันธกิจหลักของ                 

การประปาส่วนภูมิภาค มี 5 ประการ 
1. ผลิตจ่ายน้ าที่มีคุณภาพ 
2. พัฒนาระบบผลิตและจ่ายน้ าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. เสริมสร้างการให้บริการโดยยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง 
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
5. พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพเพ่ือตอบสนองความต้องการขององค์กร  

 

 
 
 

 

 
1. มุ่งเน้นคุณธรรม 

1.1    ปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม 
1.2    ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใส 
1.3 ปกป้องรักษาผลประโยชน์ขององค์กร 

 
 

 

วิสัยทัศน์ กปภ. 

 

พันธกิจ กปภ. 

 

ค่านิยมองค์กร 
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2.   มั่นใจในคุณภาพ 

2.1 ปฏิบัติงานตามข้ันตอนที่ก าหนด 
2.2 มีจิตส านึกรับผิดชอบต่อความส าเร็จ 
2.3 ท างานเป็นทีม 
2.4 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3.   เพ่ือสุขของปวงชน 
3.1    ตั้งใจรับฟังลูกค้า 
3.2   สร้างความประทับใจให้ลูกค้าตลอดเวลา 
3.3   แบ่งปันทักษะช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน 
3.4   มีจิตสาธารณะ 
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ส่วนที่ 2  
 

 

การวิเคราะหส์ถานการณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ของการประปาส่วนภูมิภาค 

 

 

 
 
 
 
 
 

 



- 6 - 
 
2.1  สถานการณ์การร้องเรียนของผู้ทุจริตและประพฤติมิชอบการประปาส่วนภูมิภาค  

 

สถานการณ์การร้องเรียนของผู้ทุจริตและประพฤติมิชอบการประปาส่วนภูมิภาค ปี 2559 
ล าดับท ี หน่วยงาน จ านวนบุคลากร 

(ราย) 
จ านวนผู้ถูกร้องเรียน 

(ราย) 
คิดเป็นร้อยละของผู้ถูก 

ร้องเรียน 
1 การประปาส่วนภูมิภาค 9,174 8 0.09 

 
2.2  วิเคราะห์สภาพแวดล้อมของการประปาส่วนภูมิภาค 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน 

จุดแข็ง (Strengths) 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) 

1) ผู้บริหาร กปภ. มีนโยบายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างจริงจัง          
และเป็นตัวอย่างที่ดีต่อบุคลากรในสังกัด 

2) มีการจัดหลักสูตรและกิจกรรมเพื่อสร้างจิตส านึกพนักงานให้ตระหนักรู้เร่ืองการ
ทุจริตอย่างต่อเนื่อง 

3) องค์กรมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารและประสานงานภายใน
องค์กรที่มีประสิทธิภาพและทั่วถึงทุกสาขาทั่วประเทศ 

4) กปภ. มีศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ของการประปาสว่นภูมิภาค                
ที่มีอ านาจหน้าทีช่ัดเจน 

5) มียุทธศาสตร์ชาติฯ เป็นเครื่องมือก าหนดบทบาททิศทางการขับเคลื่อน 
6) มีการจัดท า MOU กับหน่วยงานต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับภารกิจป้องกันและปราบปราม

การทุจริต ซึ่งสามารถพัฒนาตอ่ยอดความร่วมมือได ้
7) มีการด าเนินการทางวินัย เพื่อลงโทษผู้กระท าความผิด อย่างเป็นระบบ 
8) มีระบบติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ที่มีประสิทธิภาพ 
9) มีค่านิยมองค์กร ในเร่ืองของการมุ่งเน้นคุณธรรมที่ชัดเจน 

1) พนักงานในองค์กรบางส่วนมีความรู้สึกในการได้รับโอกาสยังไม่เท่าเทียมกันเท่าที่ควร 
2) อัตราก าลังบุคลากรไม่เพียงพอ และไม่สอดคล้องกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย 
3) พนักงานในองค์กรบางคนมีความรู้เรื่องการป้องกันปราบปรามการทุจริต และผลประโยชน ์         

ทับซ้อน แต่ไม่น ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 
4) การประสานและบูรณาการในการด าเนินงานและจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฯ ยังไม่มีความ

สอดคล้องและเชื่อมโยงกันทั้งองค์กร  และการบูรณาการร่วมกันยังไม่ชัดเจน 
5) การประชาสัมพันธ์ และการสร้างกระแสให้สังคมรับรู้และเข้าใจการป้องกันปราบปรามการทุจริต 

และผลประโยชน์ทับซ้อนยังไมค่รอบคลุมทุกพื้นที ่
6) มีข้อจ ากัดด้านกฎหมายในการท าธุรกิจใหม่ๆ 
7) มีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนด้านการมีส่วนร่วม แต่ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ให้บริการ 
8) มีค่านิยมระบบอุปถัมภ์และระบบพวกพ้องอยู่ในกลุ่มพนักงานบางส่วน 
9) การให้ความรู้เรื่องกฎหมายในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐยังไม่ทั่วถึงทุกพื้นที่ที่

รับผิดชอบ 
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การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก  

โอกาส (Opportunities) 
 

ภัยคุกคาม (Threats) 

1) บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ ส่งเสริมและสนับสนุนการต่อต้านการทุจริตทั้งในภาครัฐ
และภาคเอกชน 

2) มีกระบวนการพัฒนาและปรบัปรุงกฎหมายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต 

3) สื่อประชาสัมพันธ์มีช่องทางที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น จึงท าให้การรับส่งข้อมูลสะดวก
และรวดเร็วมากยิ่งขึ้น     

4) ภาคเอกชนและภาคประชาชน เร่ิมมีความตื่นตัว และรวมตัวกันในการสร้างสังคม          
ที่มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และตรวจสอบได ้

5) มีการน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งศาสตร์ของพระราชา มาช่วยส่งเสริม
ในการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน และโน้มน้าวจิตใจให้เกิดการทุจริตน้อยลง 

6) กระแสทั่วโลกให้ความสนใจในเร่ืองการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตมากข้ึน 

1) ประชาชนมีมุมมองเร่ืองของการทุจริตเป็นเร่ืองธรรมดา ไม่อยากรับรูแ้ละยุ่งเกี่ยว เกิดเป็น 
ภาวะจ ายอมและเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการทุจริต 

2) ผู้แจ้งเบาะแสไม่มั่นใจในความปลอดภัย อันเนื่องมาจากอิทธิพลของผูก้ระท าความผิด 
3) เกิดรูปแบบการทุจริตที่ซับซ้อนมากข้ึน เช่น จากการด าเนนิธุรกิจเอกชน หรือการทุจริต                

เชิงนโยบาย 
4) เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว จึงอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือที่ท าให้เกิดการทุจริต 
5) โครงสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศมีความเหลื่อมล้ าสูง 
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ส่วนที่ 3  
 
 
 

กรอบแนวคิดการจัดท าแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560 – 2564) 
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 3.1  นโยบายรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
     รัฐบาลของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดินด้านต่างๆ รวม  11 ด้าน โดยด้านที่เกี่ยวข้อง กับการส่งเสริม
และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของบุคคล คือ นโยบายข้อที่ 10 สรุปได้ดังนี้ 
  นโยบายที่ 10 นโยบายการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ 

ข้อ 10.2 ในระยะแรก กระจายอ านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะได้โดยรวดเร็ว ประหยัด และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย 
ก าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน ระยะเวลาด าเนินการที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ท่ีเป็นธรรม โปร่งใส  มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง ประวิงเวลา หรื อใช้อ านาจ             
โดยมิชอบ ก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาสหรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้า  จะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้าน
การท าธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ าวันเป็นส าคัญ 

ข้อ 10.3 ยกระดับสมรรถนะข องหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้งในรูปแบบการเพ่ิมศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนใน
ต่างจังหวัด โดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง ศูนย์บริการสาธารณะแบบครบวงจรที่ครอบคลุมการให้บริการหลากห ลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชน
สามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวกการให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว (One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่
สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้มีการสร้างนวัตกรรมในการท างานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ 

ข้อ 10.5 ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมและจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริ ต 
ควบคู่กับ 19 การบริหารจัดการภาครัฐ  ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับอย่างเคร่งครัด ยกเลิกหรือ
แก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ที่ไม่จ าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญา ต อนุมัติและการ
ขอรับบริการจากรัฐ ซึ่งมีข้ันตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ้ าซ้อน และเสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน 

ข้อ 10.6 ปรับปรุงและจัดให้มีกฎหมายเพื่อให้ครอบคลุมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุก
ระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส าคัญเร่งด่วนแห่งชาติ และเป็นเรื่องที่ต้องแทรกอยู่ในการปฏิรูปทุกด้าน ทั้งจะเร่งรัดการด าเนินการต่อผู้กระท าการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และเปิดเผยผลการประเมินต่อประชาชน ทั้งจะน ากรณีศึกษาที่เคยเป็น
ปัญหา เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง การร่วมทุน การใช้จ่ายเงินภาครัฐ การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ  การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือ             
ทับซ้อน ซึ่งได้มีค าวินิจฉัยขององค์กรต่างๆ เป็นบรรทัดฐาน แล้วน ามาเป็นบทเรียนให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวลเป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ 

ข้อ 10.7 ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่างๆ ที่จัดตั้งขึ้น เพ่ือสอดส่อง เฝ้าระวัง ตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือต่อต้านการทุ จริต
และประพฤติมิชอบ  ทั้งจะวางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้การด าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ  เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือ
ขัดขวาง 
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 3.2  ค าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 69/2559 เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบ 
 เพ่ือให้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน รวมทั้งเพ่ือให้เกิดความสงบสุขแก่สังคมและผ ลประโยชน์
ของประเทศชาติโดยรวม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ คณะรักษาความสงบแห่งชาติจึงมีค าสั่ง ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภา คส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต
ประพฤติมิชอบได้ 
  ข้อ 2 ในกรณีที่มีการกล่าวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระท าการหรือเก่ียวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ              
ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน ให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ .ศ. 2534 และ           
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ .ศ. 2546 ประกอบกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง กับการบริหารงานบุคคล โดยให้บังคับใช้
มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง และมาตรการทางกฎหมายอย่างเฉียบขาดและรวดเร็ว 
  ข้อ 3 ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐให้หัวหน้าส่วนราชการและหัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ในการควบคุม ก ากับดู แล           
การด าเนินงานให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 อย่างเคร่งครัด 
 ข้อ 4 กรณีท่ีหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาปล่อยปละละเลย ไม่ด าเนินการตามข้อ 2 และข้อ 3 ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรอืความผิดทางอาญาแล้วแต่กรณี 
 ข้อ 5 ให้ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด าเนินการแสวงหา รวบรวม และด าเนินการอ่ืนใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและ
พยานหลักฐานในการที่จะทราบรายละเอียดและพิสูจน์เกี่ยวกับการทุจริตในภาครัฐ รวมทั้งติดตาม เร่งรัดผลการด าเนินงานตามข้อ 1 ข้อ 2 ข้อ 3 และข้อ 4 และรายงานผล
การปฏิบัติพร้อมทั้งเสนอความเห็นให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติทราบและพิจารณาอย่างต่อเนื่อง 
 

3.3  ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ เพ่ือให้หน่วยงานมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีสรรถนะสูง มีประสิทธิภาพ และ

ประสิทธิผล กระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถิ่นอย่างมีความเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางท่ีต้องให้ความส าคัญ คือการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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3.4  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 

         วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 
ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก

รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพ่ือให้ ประเทศไทย มีศักดิ์ศรี
และเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

    พันธกิจ “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” 

   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index  :  CPI) ของประเทศไทยไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 50 

   วัตถุประสงค์หลัก  
1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง  
2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในทุกภาคส่วน 
3. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรม กลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และได้รับความร่วมมือจากประชาชน  
5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index  :  CPI) ของประเทศไทยมีค่าคะแนนในระดับที่สูงขึ้น 

 ยุทธศาสตร์ 
       ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยก าหนดยุทธศาสตร์การด าเนินงานหลัก

ออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต” เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่ทน ต่อ
การทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต          
เป็นการด าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา แล ะความเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ  
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต” สถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา เมื่อ
พิจารณาจากประเด็นข้อเรียกร้องหรือประเด็นการชุมนุมประท้วงของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกฝ่ายที่มีต่อทุกรัฐบาลที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่าประช าชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อ
เรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคื อ การต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ  อาจกล่าวได้ว่าปัญหาการทุจริตนั้นเป็นเสมือนศูนย์กลางของปัญหาความ
ขัดแย้งทั้งมวลของสังคมไทยในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมา และการแสดงออกซ่ึงเจตจ านงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่าย  ที่ไม่ยอมรับและไม่อดทนต่ อการ
ทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ านงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่าย ที่ต้ องการให้การบริหารราชการ
แผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ  ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองต่อเจตจ านงทางการเมืองใน
การต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นอันหนึ่งเดียวกัน โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการน าเจ ตจ านงทางการเมือง
ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วน
ตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการก าหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อ านาจอย่างไม่โปรงใส  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 จึงได้
ก าหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอด กระบวนการนโยบาย โดยการก าหนดมาตรการกลไก เสริมสร้างธรรมาภิบาล 
ตั้งแต่เริ่มข้ันก่อตัวนโยบาย (Policy formation) ขั้นการก าหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย  (Policy Decision) ขั้นการน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy 
Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และข้ันป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศไทยให้
มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  เพ่ือลดโอกาสการ เกิดทุจริตหรือท าให้การทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไม่เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการก าหนดกลไกด้านกฎหม าย กลไก
ทางการบริหาร และกลไกอ่ืนๆ และเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้มีธรรมาภิบาล 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต ” ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต           
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่างๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้สามารถด าเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและ
เป็น  ที่ยอมรับ ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้นการด าเนินการ  โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) 
การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) และการตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท าผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุทธศาสตร์ นี้จะท าให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตต่างๆ  ถูกด าเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระท าการทุจริตได้รับการลงโทษ สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรง
กลัวที่จะกระท าการทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย” เป็นการก าหนดยุทธศาสตร์
ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการประเมิน และ
วิธีการส ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก ากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการท างาน รวมไปถึงการบูรณาการการท างานร่วมกัน  ระหว่างภาครัฐ 
หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และต่างประเทศเพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

 
3.5  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ. 2560 – 2564) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย มีวัตถุประสงค์เพ่ือลดปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของประเทศ เป้าหมายและตัวชี้วัด 

 เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ตัวชี้วัด 2.1 สัดส่วนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเภทที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดีต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท้ังหมดเพ่ิมข้ึน 
ตัวชี้วัด 2.2 ข้อร้องเรียนและคดีเกี่ยวกับการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลดลง 

 แนวทางการพัฒนา  ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และยุติธ รรม รวมทั้ง
สร้างความเข้มแข็ง เป็นภูมิคุ้มกันของสังคมไทย ให้ครอบคลุมภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้งเพ่ือสร้างพลังการขั บเคลื่อนค่านิยม
ต่อต้านการทุจริต โดยการปลูกฝังให้คนไทยไม่โกงป้องกันการทุจริต ปราบปรามการทุจริต 
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ส่วนที่ 4  

 
 

แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ของการประปาส่วนภูมิภาค 
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4.1  หลักการและเหตุผล 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และ

ให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ ไปสู่การปฏิบัต ิและจากการทีก่ารประปาส่วนภูมิภาคได้ด าเนินการตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ประกอบกับ 
การประปาส่วนภูมิภาคได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
โดยตกลงให้ความร่วมมือ สนับสนุน ร่วมกันขับเคลื่อน และผลักดันให้เกิดมาตรการ แนวทางด าเนินการ รวมทั้งก ากับ ติดตามผล เพ่ือลดและขจั ดปัญหาการทุจริตให้บรรลุตาม
เป้าหมายในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค 

เพ่ือให้การด าเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตเกิดผลเป็นรูปธรรม และเป็นไปตามเจตจ านงของรัฐบาลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่ าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต การประปาส่วนภูมิภาคจึงได้มีค าสั่งที่ 1794/2557 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการพั ฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ 
กปภ. และมีอ านาจหน้าที่เป็นศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตของการประปาส่วนภูมิภาคด้วย โดยรับผิดชอบในการจัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและ ปราบปรามการ
ทุจริต ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง 
ดังนั้นคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่งเสริมคุ ณธรรมและจริยธรรม ของศูนย์ป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตของการประปาส่วนภูมิ ภาค (ศปท.กปภ.) ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) เพ่ือให้ผลการด าเนินงานขององค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์ และมีผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร อยู่ในระดับที่ดีข้ึนกว่าเดิม 

 
4.2   เป้าหมายของแผน 

1. กระบวนการบริหารงานของการประปาส่วนภูมิภาคเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต และมีระบบการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ผู้บ ริหาร 
พนักงาน และลูกจ้าง อย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การประปาส่วนภูมิภาคสามารถด าเนินการด้านการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ิมค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของการประปาส่วนภูมิภาค (ITA) เพ่ิมข้ึน เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

3. การประปาส่วนภูมิภาคสามารถด าเนินการด้านการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อไปสู่การเพ่ิมระดับของค่าดัชนีภาพลักษณ์การ
ทุจริตของประเทศไทย (CPI) ให้ได้คะแนนดีขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา 

4. ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของการประปาส่วนภูมิภาคมีจิตส านึกในการต่อต้านการทุจริต และพฤติกรรมการทุจริตประพฤติมิชอบลดลง 
1. การประปาส่วนภูมิภาคได้รับการยอมรับจากสาธารณะชน และทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องในเรื่องของการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ยึดหลัก ธรรมาภิบาลใน

การปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ สามารถเป็นแบบอย่างในฐานะหน่วยงานที่ได้ให้ความรู้และแนวทางการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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4.3  วัตถุประสงค์ของแผนงาน 
1. เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัป ชัน ตามวัตถุประสงค์หลักในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม

การทุจริต  
2. เพ่ือแก้ไขปัญหาความไม่โปร่งใส ทุจริตคอรัปชั่น ของการประปาส่วนภูมิภาค โดยมุ่งเน้นกลไกการมีส่วนร่วม ในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมปฏิบัติ ร่วมแก้ปัญหา 

และร่วมติดตามประเมินผล โดยการแก้ที่สาเหตุของปัญหาการปลูกจิตส านึกความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ รักษาวินัยของผู้บริหาร พนักงานตลอดจนลูกจ้าง 
การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนค่านิยมอื่นๆท่ีถูกต้อง  

3. เพ่ือขยายผลการด าเนิน การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างเครือข่ายร่วมต่อต้านการทุจริต แสวงหาความร่วมมือจากภาคส่วนอื่นๆ  ที่ยัง
ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติที่เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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4.4  ยุทธศาตร์ป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ การประปาส่วนภูมิภาค โดยอิงจากยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)  

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 

1. ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 

๑.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน การเรียนการสอน การน าเสนอและรูปแบบการป้องกันการ
ทุจริตตามแนวคิดแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ในทุกระดับ 

 1.2 การก าหนด พัฒนา หรือปรับปรุงมาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ                 
และมีการประกาศใช้อย่างจริงจัง 

2. ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต 2.1 กล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพื่อสร้างพลเมืองที่ด ี
2.2 พัฒนาจิตส านึกสาธารณะ 
2.3 การใช้เคร่ืองมือการสื่อสารทางสังคมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

3. ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต 3.๑ น าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการกล่อมเกลาทางสังคมและการปฏิบัติงาน            
ต่อต้านการทุจริต 

4. เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาคส่วน 
เพื่อต่อต้านการทุจริต 

4.1 บูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
- การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความ      
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนน
ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย 

1. พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนิน งาน
ของหน่วยงาน 
2.  การบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน
ของหน่วยงาน 
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  ยุทธศาสตร์ที่ 3  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

กลยุทธ์ แนวทางตามกลยุทธ์ 
1. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้แจ้งเบาะแส

(Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต 
- การมีมาตรการในการคุ้มครองพยาน และผู้ให้เบาะแส ที่มีความน่าเชื่อถือและสร้าง 

ความมั่นใจแก่ผู้ถูกคุ้มครองได้ 
2. พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ

ปราบปรามการทุจริต 
- การพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และขีดความสามารถ รวมไปถึงความรู ้ในเชิง                 

สหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริต (Non-Training) 
3. ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อ

พลวัตของการทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล 
- การตรากฎหมายหรือปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 
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ส่วนที่ 5 

 
 

รายละเอียดแผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ของการประปาส่วนภูมิภาค 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมายผลผลิต (หน่วยนับ) ผลลัพธ ์ หน่วยงาน

รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
1. ปรับฐานความคิด
ทุกช่วงวัยตั้งแต่
ปฐมวัยให้สามารถ
แยกระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัว
และผลประโยชน์
ส่วนรวม 

1.1 พัฒนาหลักสูตร 
บทเรียน การเรียนการ
สอน การน าเสนอและ
รูปแบบการป้องกัน
การทุจริตตามแนวคิด
แยกระหว่างผล 
ประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม 
ในทุกระดับ 

- เผยแพร่ ปลูกฝังและ
ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณของผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงาน กปภ. 
อย่างต่อเนื่อง  (เป็นการ
สอดแทรกเป็นหัวข้อการ
บรรยายในการอบรม
หลักสูตรต่างๆ) 

- จ านวนครั้งท่ีมีการจัด
บรรยายให้ความรู้ 

8 ครั้ง 8 ครั้ง 8 ครั้ง 8 ครั้ง 8 ครั้ง - ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับความรู้ความ
เข้าใจมากยิ่งขึ้น 

ฝ่ายกฎหมาย 
โดยกองวินัย
และส่งเสริม
จริยธรรม 

- โครงการให้ความรู้ “การ
ป้องกันและการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชันใน
องค์กร” (เป็นการ
สอดแทรกเป็นหัวข้อการ
บรรยายในการอบรม
หลักสูตรต่างๆ) 

- จ านวนครั้งท่ีมีการจัด
บรรยายให้ความรู้ 

4 ครั้ง 4 ครั้ง 5 ครั้ง 5 ครั้ง 6 ครั้ง - ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับความรู้ความ
เข้าใจมากยิ่งขึ้น 

ส านัก
วิทยาการ 

กปภ. 

1.2 การก าหนด 
พัฒนา หรือปรับปรุง
มาตรฐานทาง
จริยธรรมและ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ 
และมีการประกาศใช้
อย่างจริงจัง 
 

- โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานด้านความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

- การรายงานความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของผู้บริหารและ
พนักงาน 

ครบ 
100% 

 

ครบ 
100% 

 

ครบ 
100% 

ครบ 
100% 

ครบ 
100% 

- ผู้บริหารและ
พนักงานรายงาน
ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ครบ 
100% ของพนักงาน
ท้ังหมด 

ทุกหนว่ยงาน 
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กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/
กิจกรรม 

ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมายผลผลิต (หน่วยนับ) ผลลัพธ ์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

2. ส่งเสริมให้มีระบบ
และกระบวนการ
กล่อมเกลาทางสังคม
เพื่อต้านทุจริต 

2.1 กล่อมเกลาทาง
สังคมในทุกช่วงวัยตั้ง
แต่ปฐมวัย เพื่อสร้าง
พลเมืองท่ีดี 

- โครงการอบรมหลักสูตร 
“คุณธรรม จริยธรรม และ 
ธรรมาภิบาล”      

- จ านวนคนท่ีได้รับการอบรม 300 คน 300 คน 300 คน 300 คน 300 คน - ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับความรู้ความ
เข้าใจมากยิ่งขึ้น 

ส านัก
วิทยาการ 

กปภ. 

2.2 พัฒนาจิตส านึก
สาธารณะ 

- โครงการคัดเลือกบุคคล 
“ท าดี มีผล คนยกย่อง 
ประจ าปี 2559” 

- บุคคลท่ีได้รับการคัดเลือก
เข้ารับรางวัลในวันคล้ายวัน
สถาปนา กปภ. (28 ก.พ.) 

พิธีมอบ
รางวัลวันท่ี 
28 ก.พ. 
2560 

พิธีมอบ
รางวัลวันท่ี 
28 ก.พ. 
2561 

พิธีมอบ
รางวัลวันท่ี 
28 ก.พ. 
2562 

พิธีมอบ
รางวัลวันท่ี 
28 ก.พ. 
2563 

พิธีมอบ
รางวัลวันท่ี 
28 ก.พ. 
2564 

- ส่งเสริมและสนับสนุน 
ให้พนักงานเป็นคนคิดดี 
ท าดี มีคุณธรรมท้ังต่อ
หน้าและลับหลัง 

ฝ่ายกฎหมาย 
โดยกองวินัย
และส่งเสริม
จริยธรรม 

2.3 การใช้เครื่องมือ
การสื่อสารทางสังคม
เพื่อปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม 

- รณรงค์การต่อต้านการ
ทุจริตภายในองค์กร ผ่าน
ทาง Application Line 
หรือสื่อ Social  

- จ านวนครั้งท่ีมีการรณรงค์ 12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง 12 ครั้ง - กระตุ้นและสร้าง
จิตส านึกไม่ทุจริตและ
คอร์รัปชัน 

ส านักสื่อสาร
องค์กรและ

ลูกค้าสัมพันธ์ 

3. ประยุกต์หลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็น
เครื่องมือต้านทุจริต 

3.1 น าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงมา
ปรับใช้ในการกล่อม
เกลาทางสังคมและ
การปฏิบัติงานต่อต้าน
การทุจริต 

- โครงการให้ความรู้       
“การปฏิบัติตามแนวทาง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” (เป็นการ
สอดแทรกเป็นหัวข้อการ
บรรยายในการอบรม
หลักสูตรต่างๆ) 

- จ านวนครั้งท่ีมีการจัด
บรรยายให้ความรู้ 

8 ครั้ง 8 ครั้ง 8 ครั้ง 8 ครั้ง 8 ครั้ง - ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับความรู้ความ
เข้าใจมากยิ่งขึ้น 

ส านัก
วิทยาการ 

กปภ. 

4. เสริมพลังการมี    
ส่วนร่วมของชุมชน 
(Community) และ
บูรณาการทุกภาค   
ส่วนเพื่อต่อต้านการ
ทุจริต 
 

4.1 บูรณาการทุก
ภาคส่วนเพื่อต่อต้าน
การทุจริต 

- โครงการ “ท่ีน่ี ...องค์กร
โปร่งใส” 

- จ านวนกิจกรรมท่ีด าเนินการ
ภายใต้โครงการ "ท่ีน่ี...องค์กร
โปร่งใส" 

20 
กิจกรรม 

20 
กิจกรรม 

20 
กิจกรรม 

20 
กิจกรรม 

20 
กิจกรรม 

- สนับสนุนให้ กปภ.
ด าเนินงานด้วยความ
เสมอภาคและโปร่งใส 

ทุกหน่วยงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมายผลผลิต (หน่วยนับ) ผลลัพธ ์ หน่วยงาน

รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
- การพัฒนาวิเคราะห์
และบูรณาการ ระบบ
การประเมินด้าน
คุณธรรมและความ      
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ           
หน่วยงาน เพื่อ      
เชื่อมโยงกับแนว
ทางการยกระดับ
คะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริต 
(Corruption 
Perceptions Index : 
CPI) ของประเทศไทย 

1. พัฒนาเกณฑ์
มาตรฐานการ
ประเมินด้านคุณธรรม
และความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของ 
หน่วยงาน 

- โครงการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐของ 
ป.ป.ช. (ITA) 

- จัดส่งเอกสารท้ัง 3 ส่วน
ภายในก าหนดเวลาตามท่ี 
ป.ป.ช. ก าหนด 
 
- จ านวนกิจกรรมท่ีด าเนินการ
เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ตามแนวทาง
เกณฑ์การประเมิน ITA ท้ัง           
5 ดัชนี 
 

ตามท่ี 
ป.ป.ช. 
ก าหนด 

 
1 ครั้ง 

ตามท่ี 
ป.ป.ช. 
ก าหนด 

 
1 ครั้ง 

 

ตามท่ี 
ป.ป.ช. 
ก าหนด 

 
1 ครั้ง 

 

ตามท่ี 
ป.ป.ช. 
ก าหนด 

 
1 ครั้ง 

 

ตามท่ี 
ป.ป.ช. 
ก าหนด 

 
1 ครั้ง 

 

- สนับสนุนให้ค่า CPI 
ของประเทศให้สูงขึ้น 

ฝ่ายกฎหมาย 
โดยกองวินัย
และส่งเสริม
จริยธรรม 

2.  การบูรณาการ
ระบบการประเมินด้าน
คุณธรรมและความ 
โปร่งใสในการ
ด าเนินงานของ           
หน่วยงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ค่าเป้าหมายผลผลิต (หน่วยนับ) ผลลัพธ ์ หน่วยงาน

รับผิดชอบ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
1. การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ 
คุ้มครองพยาน 
(Witness) และ           
ผู้แจ้งเบาะแส
(Whistleblower) 
และเจ้าหน้าท่ีใน
กระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต 

- การมีมาตรการใน
การคุ้มครองพยาน 
และผู้ให้เบาะแสท่ีมี
ความน่าเชื่อถือและ 
สร้างความมั่นใจแก่        
ผู้ถูกคุ้มครอง 

- ซักซ้อมความเข้าใจให้
ทุกหน่วยงานทราบถึงมติ 
ครม. เมื่อวันท่ี 22 
ธันวาคม 2541 ในการให้
ความคุ้มครองพยาน 

- จ านวนครั้งในการซักซ้อม
ความเข้าใจให้พนักงานได้รับรู้ 

1 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง - สร้างจิตส านึกหาก
พบเห็นการทุจริตให้
รีบแจ้งต่อผู้รับผิดชอบ 
โดยได้รับการคุ้มครอง
ตามมติ ครม. 

ฝ่ายกฎหมาย 
โดยกองวินัย
และส่งเสริม
จริยธรรม 

2. พัฒนาสมรรถนะ
และองค์ความรู้
เชิงสหวิทยาการของ
เจ้าหน้าท่ีใน
กระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต 

- การพัฒนาองค์ 
ความรู้ ทักษะ และขีด
ความสามารถ รวมไป
ถึงความรู้ในเชิง      
สหวิทยาการให้แก่        
เจ้าหน้าท่ีปราบปราม
การทุจริต                  
(Non-Training) 

- โครงการจัดอบรมให้
ความรู้ แก่บุคลากรของ
ส านักตรวจสอบ 

- จ านวนครั้งท่ีมีการจัด
บรรยายให้ความรู้ 

2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง 2 ครั้ง - ผู้เข้ารับการอบรม
ได้รับความรู้ความ
เข้าใจ 

ส านัก
ตรวจสอบ 

3. ตรากฎหมายและ
การบังคับใช้กฎหมาย
ในการปราบปราม
การทุจริตให้เท่าทัน
ต่อพลวัตของการ
ทุจริตและสอดคล้อง
กับสนธิสัญญาและ
มาตรฐานสากล 

- การตรากฎหมาย
หรือปรับปรุงกฎหมาย
ให้เท่าทันต่อพลวัตของ
การทุจริต 

- ปรับปรุงหรือพัฒนา
แนวทางขั้นตอนวิธีการ
ปฏิบัติงาน, ประกาศ, 
ค าสั่ง, กฎระเบียบของ 
กปภ.ท่ีพบว่ามีความเสี่ยง
ในการทุจริต 

- จ านวนเรื่องที่ปรับปรุง หรือ
พัฒนา แก้ไข 

1 เรื่อง 1 เรื่อง 1 เรื่อง 1 เรื่อง 1 เรื่อง - ลดความเสี่ยงในการ
บริหารงาน 

ฝ่ายกฎหมาย 
โดยกอง

กฎระเบียบ
และอุทธรณ์

ร้องทุกข์ 

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


