-1-

แบบรายงานผลการดาเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของการประปาส่วนภูมิภาค ต่อกระทรวงมหาดไทย
 ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  รอบ 6 เดือน

 รอบ 12 เดือน (ผลงานสะสม)
งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

แผนงาน/กิจกรรม/
โครงการ

ตัวชี้วัด

หน่วย
ปริมาณ
นับ

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถแยกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม
1. เผยแพร่ ปลูกฝังและส่งเสริม
- จานวนครั้งที่มีการจัดบรรยาย ครั้ง
8
- มีการจัดบรรยาย
ให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตาม
ให้ความรู้
ให้ความรู้โดย
ประมวลจริยธรรมและ
สอดแทรกหัวข้อไว้ใน
จรรยาบรรณของผู้บริหารและ
หลักสูตรต่างๆ แล้ว
ผู้ปฏิบัติงาน กปภ. อย่าง
เสร็จ จานวน 3 ครั้ง
ต่อเนื่อง (เป็นการสอดแทรก
เป็นหัวข้อการบรรยายในการ
อบรมหลักสูตรต่างๆ)
2. โครงการให้ความรู้ “การ
- จานวนครั้งที่มีการจัดบรรยาย ครั้ง
4
- มีการจัดการ
ป้องกันและการต่อต้านการ
ให้ความรู้
บรรยายให้ความรู้
ทุจริตคอร์รัปชันในองค์กร”
โดยสอดแทรกหัวข้อ
(เป็นการสอดแทรกเป็นหัวข้อ
ไว้ในหลักสูตรต่างๆ
การบรรยายในการอบรม
แล้วเสร็จ จานวน 4
หลักสูตรต่างๆ)
ครั้ง (บรรลุเป้าหมาย)
3.

โครงการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการดาเนินงาน
ด้านความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์

- การรายงานความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของผู้บริหารและ
พนักงาน

ร้อย
ละ

100 - ผู้บริหาร พนักงาน
และลูกจ้างของ กปภ.
ดาเนินการรายงาน
ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์แล้ว
เสร็จเมื่อเดือนตุลาคม
2559 ครบ 100%

ผลการ
เบิกจ่าย
(บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน

งบ
บูรณาการ

งบ
หน่วยงาน

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ

-



ฝ่าย
กฎหมาย
โดยกองวินัย
และส่งเสริม
จริยธรรม

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ

-



สานัก
วิทยาการ
กปภ.

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ

-

รวม



ทุก
หน่วยงาน

-2งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

แผนงาน/กิจกรรม/
โครงการ

ตัวชี้วัด

หน่วย
ปริมาณ
นับ

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

งบ
บูรณาการ

งบ
หน่วยงาน

รวม

ผลการ
เบิกจ่าย
(บาท)

0

500,000

500,000

134,712



0

100,000

100,000

65,000



0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ

สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน

- หากมีคาสั่งโยกย้าย
ตาแหน่งและมีการ
บรรจุพนักงานใหม่
กาหนดให้มีการ
รายงานความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์
หลังจากวันเข้ารับ
ตาแหน่ง ภายใน
ระยะเวลา 15 วัน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมให้มีระบบและกระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมเพื่อต้านทุจริต
4. โครงการอบรมหลักสูตร
- จานวนคนที่ได้รับการอบรม
คน 300
“คุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล”
5.
- โครงการคัดเลือกบุคคล
- บุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเข้า วันที่ วันที่
“ทาดี มีผล คนยกย่อง
รับรางวัล
28 ก.พ.
ประจาปี 2559”
2560

6.

- รณรงค์การต่อต้านการ
ทุจริตภายในองค์กร ผ่านทาง
Application Line หรือสื่อ
Social

- จานวนครั้งที่มีการส่งข้อมูล
รณรงค์

ครั้ง

12

- มีผู้ได้รับการอบรม
แล้ว จานวน 108
คน
- บุคคลได้รับคัดเลือก
เพื่อเข้ารับรางวัล
ประจาปี 2559
จานวน 10 คน
- จัดพิธีมอบรางวัล
จานวน 10 คน เสร็จ
เรียบร้อยแล้วในวัน
คล้ายวันสถาปนา
กปภ. ครบรอบ 38
ปี เมื่อวันที่ 28 ก.พ.
60 (บรรลุเป้าหมาย)
- มีการรณรงค์อย่าง
ต่อเนื่อง แล้วเสร็จ
จานวน 6 ครั้ง



สานัก
วิทยาการ
กปภ.
ฝ่าย
กฎหมาย
โดยกองวินัย
และส่งเสริม
จริยธรรม

สานักสื่อสาร
องค์กรและ
ลูกค้า
สัมพันธ์

-3งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

แผนงาน/กิจกรรม/
โครงการ

ตัวชี้วัด

หน่วย
ปริมาณ
นับ

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 3 ประยุกต์หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต
7. โครงการให้ความรู้ “การ
- จานวนครั้งที่มีการจัดบรรยาย ครั้ง
8
- มีการจัดบรรยาย
ปฏิบัติตามแนวทางหลัก
ให้ความรู้
ให้ความรู้ แล้วเสร็จ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
จานวน 8 ครั้ง
(เป็นการสอดแทรกเป็นหัวข้อ
(บรรลุตามเป้าหมาย)
การบรรยายในการอบรม
หลักสูตรต่างๆ)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 4 เสริมพลังการมีส่วนร่วมของชุมชน (Community) และบูรณาการทุกภาค ส่วนเพื่อต่อต้านการทุจริต
8. โครงการ “ที่นี่ ...องค์กร
- จานวนกิจกรรมที่ดาเนินการ
กิจ
20 - ดาเนินงานแล้ว
โปร่งใส”
ภายใต้โครงการ "ที่นี่...องค์กร
กรรม
จานวน 13 กิจกรรม
โปร่งใส"

งบ
บูรณาการ

งบ
หน่วยงาน

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ

0

0

ไม่ใช้
งบประมาณ

รวม

ผลการ
เบิกจ่าย
(บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต



หมายเหตุ/
หน่วยงาน

สานัก
วิทยาการ
กปภ.



ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก
กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนา วิเคราะห์และบูรณาการระบบการประเมินด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน เพื่อเชื่อมโยงกับแนวทางการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI)
ของประเทศไทย
9. จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้ - จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์
เรื่อง 10 - จัดทาชุดองค์ความรู้
0
0
ไม่ใช้

เรื่องการป้องกันการทุจริตผ่าน เผยแพร่ผ่านสีสันข่าวอย่าง
เฝ้าระวังการทุจริต
งบประมาณ
จุลสารสีสันข่าว
ต่อเนื่อง
เพื่อเผยแพร่ลงสีสัน
ข่าว แล้วเสร็จ
จานวน 4 เรื่อง
10. โครงการประเมินคุณธรรมและ - จัดส่งเอกสารทั้ง 3 ส่วน
วันที่ ป.ป.ช. - เข้ารับฟังการชี้แจง
0
0
ไม่ใช้

ความโปร่งใสในการดาเนินงาน ทันเวลาตามวันที่ ป.ป.ช. กาหนด
กาหนด การประเมิน ITA จาก
งบประมาณ
ของหน่วยงานภาครัฐของ
ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 23
ป.ป.ช. (ITA)
ธ.ค. 59
- กปภ. จัดส่งรายชื่อ
IIT, EIT และแบบ
สารวจหลักฐานเชิง

ทุก
หน่วยงาน

ฝ่าย
กฎหมาย
โดยกองวินัย
และส่งเสริม
จริยธรรม
ฝ่าย
กฎหมาย
โดยกองวินัย
และส่งเสริม
จริยธรรม

-4งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

แผนงาน/กิจกรรม/
โครงการ

ตัวชี้วัด

- จานวนกิจกรรมที่ดาเนินการ
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงาน
ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส
ตามแนวทางเกณฑ์การประเมิน
ITA ทั้ง 5 ดัชนี

หน่วย
ปริมาณ
นับ

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์
ประจักษ์ (EBIT) รอบ
ที่ 1 ให้สานักงาน
ป.ป.ช. เรียบร้อยแล้ว
เมื่อวันที่ 24 ก.พ.
60 (ก่อนกาหนด)
- ผู้ว่าการนาคณะ
ผู้บริหารและพนักงาน
ร่วมประกาศ
เจตนารมณ์ “ที่นี่...
องค์กรโปร่งใส” เมื่อ
วันที่ 10 ต.ค. 59
- กปภ. ประกาศ
นโยบายต่อต้านทุจริต
และคอร์รัปชันของ
กปภ. เมื่อวันที่ 10
ต.ค. 59
- กปภ.ประกาศให้
พนักงานงดการให้
และรับของขวัญ
ในช่วงเทศกาลปีใหม่
2560 เมื่อวันที่ 22
ธ.ค. 59
- กปภ. ประกาศแจ้ง
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย งด
การให้ของขวัญ ของ
กานัลทุกประเภทแก่
ผู้บริหาร พนักงาน
และลูกจ้าง กปภ.
- กปภ. ประกาศ

งบ
บูรณาการ

งบ
หน่วยงาน

รวม

ผลการ
เบิกจ่าย
(บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน

-5งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

แผนงาน/กิจกรรม/
โครงการ

ตัวชี้วัด

หน่วย
ปริมาณ
นับ

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบ
บูรณาการ

งบ
หน่วยงาน

0

0

รวม

ผลการ
เบิกจ่าย
(บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน



ฝ่าย
กฎหมาย
โดยกองวินัย
และส่งเสริม
จริยธรรม

เจตจานงการ
บริหารงานและ
ปฏิบัติงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริตอย่างมี
คุณธรรมและโปร่งใส
เมื่อวันที่ 30 ม.ค.
60
- ผู้ว่าการนาคณะ
ผู้บริหาร พนักงาน
และลูกจ้างทุกคน
ร่วมแสดงสัญลักษณ์
และประกาศ
เจตจานงว่าจะบริหาร
งาน ปฏิบัติงาน ด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริต
อย่างมีคุณธรรมและ
โปร่งใส เมื่อวันที่ 16
กพ. 60
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ
11. การเผยแพร่และ
- เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ ศปท.กปภ.
อย่างต่อเนื่อง
เป็นช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตผ่านสาย
ด่วนช่วงเวลาราชการและ
สามารถร้องเรียนผ่ายเว็บไซต์
ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่
https://anticor.pwa.co.th

-

ดาเนิน - ดาเนินการอย่าง
การ ต่อเนื่อง
อย่าง
ต่อเนื่อง

ไม่ใช้
งบประมาณ

-6งบประมาณ (บาท)

เป้าหมาย

ที่

แผนงาน/กิจกรรม/
โครงการ

ตัวชี้วัด

หน่วย
ปริมาณ
นับ

ผลการดาเนินงาน
ผลลัพธ์/ผลสัมฤทธิ์

งบ
บูรณาการ

งบ
หน่วยงาน

รวม

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 2 ตรากฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริตและสอดคล้องกับสนธิสัญญาและมาตรฐานสากล
12. ปรับปรุงหรือพัฒนาแนวทาง
- จานวนเรื่องที่ปรับปรุง หรือ
เรื่อง
1
- อยู่ระหว่างดาเนิน
0
0
ไม่ใช้
ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน,
พัฒนา แก้ไข
การ
งบประมาณ
ประกาศ, คาสั่ง, กฎระเบียบ
ของ กปภ.ที่พบว่ามีความเสี่ยง
ในการทุจริต
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยาน (Witness) และผู้แจ้งเบาะแส(Whistleblower) และเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
13. ซักซ้อมความเข้าใจให้ทุก
- จานวนครั้งในการซักซ้อม
ครั้ง
1 - แจ้งเวียนซักซ้อม
0
0
ไม่ใช้
หน่วยงานทราบถึงมติ ครม.
ความเข้าใจให้พนักงานได้รับรู้
ความเข้าใจให้ทุก
งบประมาณ
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2541
หน่วยงานทราบถึงมติ
ในการให้ความคุ้มครองพยาน
ครม. เมื่อวันที่ 20
ธ.ค. 59 (บรรลุตาม
เป้าหมาย)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
14. โครงการจัดอบรมให้ความรู้
- จานวนครั้งที่มีการจัดบรรยาย ครั้ง
2 - อยู่ระหว่างดาเนิน
0
0
ไม่ใช้
แก่บุคลากรของสานัก
ให้ความรู้
การ
งบประมาณ
ตรวจสอบ

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

ผลการ
เบิกจ่าย
(บาท)

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
สร้างจิตสานึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์
สุจริต

สร้างกลไก
การป้องกัน
การทุจริต

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน
การทุจริต

หมายเหตุ/
หน่วยงาน



ฝ่าย
กฎหมาย
โดยกอง
กฎระเบียบ
และอุทธรณ์
ร้องทุกข์



ฝ่าย
กฎหมาย
โดยกองวินัย
และส่งเสริม
จริยธรรม



สานัก
ตรวจสอบ

