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แบบรายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของการประปาส่วนภูมิภาค ต่อกระทรวงมหาดไทย 
 ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2559  

  ผลงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560      รอบ 6 เดือน                   รอบ 12 เดือน (ผลงานสะสม) 
 

ที ่
แผนงาน/กิจกรรม/

โครงการ 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ/์ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

หมายเหตุ/
หน่วยงาน หน่วย

นับ 
ปริมาณ 

งบ 
บูรณาการ 

งบ
หน่วยงาน 

รวม 

สร้างจิตส านึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน 

การทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
แนวทาง/มาตรการที ่๑  ส่งเสริมการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. - โครงการ “ท าดี เพื่อ
แผ่นดิน” 

- จ านวนโครงการ              
ท่ีด าเนินการ 

โครง
การ 

 

12        - ด าเนินการแล้ว
เสร็จ จ านวน 12 
โครงการ ภายใน
ปีงบประมาณ 
2559 
 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

-   - ทุก
หน่วยงาน 

2. - โครงการ “ท าดี มีผล                     
คนยกย่อง ประจ าปี 2558”   
ยกย่อง เชิดชู มอบรางวัลแก่
ผู้บริหาร พนักงาน และ
ลูกจ้าง ท่ีประพฤติดี ปฏิบัติดี 
อันเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 
สังคม   และประเทศชาติ จน
เป็นท่ีประจักษ์ เพ่ือให้เป็น
แบบอย่าง ท่ีดี และปลุก
กระแสการสร้างสังคมแห่ง
ความดีอย่างเป็นรูปธรรม  
 

- บุคคลท่ีได้รับการคัดเลือก
เข้ารับรางวัลในวันคล้ายวัน
สถาปนา กปภ. ครบรอบ   
37 ปี   
 

วันท่ี 
 
 

28 
ก.พ. 
59 

- ผู้ว่าการฯ เห็นชอบ 
ผลการคัดเลือกบุคคล
ในโครงการ “ท าดี      
มีผล คนยกย่อง 
ประจ าปี 2558” 
จ านวน 7 คน และ
จัดพิธีมอบโล่และ
รางวัลในวันคล้ายวัน
สถาปนา กปภ. 
ครบรอบ 37 ปี  
เสร็จสิ้นแล้ว เมื่อ 
วันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 
2559) 

0 100,000 100,000 43,164.10   - ฝ่าย
กฎหมาย 
โดยกอง
วินัยและ
ส่งเสริม

จริยธรรม 
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ที ่
แผนงาน/กิจกรรม/

โครงการ 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ/์ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

หมายเหตุ/
หน่วยงาน หน่วย

นับ 
ปริมาณ 

งบ 
บูรณาการ 

งบ
หน่วยงาน 

รวม 

สร้างจิตส านึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน 

การทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑  ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
แนวทาง/มาตรการที่ ๒  ส่งเสริมการใช้และก าหนดบทลงโทษในประมวลจริยธรรมแก่ทุกภาคส่วน และก ากับดูแลการประพฤติให้เป็นไปตามหลักประมวลจริยธรรม  

3. - ส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงาน กปภ. 
เพื่อให้องค์กรเป็นสังคม
คุณธรรมอย่างยั่งยืนและมี
ประสิทธิภาพ   
 

- มอบคู่มือฯ ให้พนักงานใหม่ท่ี
เข้ารับการปฐมนิเทศทุกคน
ภายในปงีบประมาณ 2559 
 

คน 250  
 

- มอบคู่มือฯ ให้ผู้เข้า
อบรมใน หลักสูตร 
“ปฐมนิเทศพนักงาน
ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน 
และหลักสูตร 
“ปฐมนิเทศ
พนักงาน” ปีงบ 
ประมาณ 2559” 
รวม 550 คน 
 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

-    ส านัก
วิทยาการ 

 

4. - เผยแพร่ ปลูกฝัง และ
ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
กปภ. อย่างต่อเนื่อง 
 

- ส านักวิทยาการเชิญเป็น
วิทยากรบรรยายให้ความรู้ ใน
หัวข้อ “จริยธรรมและ
จรรยาบรรณฯ”           
ภายในปีงบประมาณ 2559 
 

ครั้ง 4  
 

- มีการบรรยาย 
หัวข้อ “จริยธรรม
และจรรยาบรรณฯ” 
จ านวน 5 ครั้ง 
ภายในปีงบประมาณ 
2559  

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

-    ฝ่าย
กฎหมาย 

(กองวินัย
และส่งเสริม
จริยธรรม) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริตเน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ 
แนวทาง/มาตรการที ่๓  การใช้การศึกษาและศาสนาเป็นเครื่องมือในการปลูก-ปลุก-ปรับเปลี่ยนฐานความคิด เด็กและเยาวชน เจ้าหน้าท่ีของรัฐและผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

5. - โครงการอบรมหลักสูตร 
“คุณธรรม จริยธรรม และ 
ธรรมาภิบาล”      

- พนักงานเข้ารับการอบรม
หลักสูตร “คุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล” ภายในปี 
งบประมาณ 2559 
 
 

คน 300  - มีผู้ได้รับการ
อบรมแล้ว จ านวน 
327 คน 

0 500,000 ๕๐๐,๐๐๐ ๖๐๙,๓๖๔   - ส านัก
วิทยาการ 

(กพท.  
กฝภ.1-3) 
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ที ่
แผนงาน/กิจกรรม/

โครงการ 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ/์ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

หมายเหตุ/
หน่วยงาน หน่วย

นับ 
ปริมาณ 

งบ 
บูรณาการ 

งบ
หน่วยงาน 

รวม 

สร้างจิตส านึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน 

การทุจริต 
6. - ส่งเสริมและสนับสนุนให้

พนักงานเข้าร่วมปฏิบัติ
ธรรม เพ่ือปรับเปลี่ยนฐาน
ความคิดให้เป็นบุคคลท่ีมี
คุณธรรม จริยธรรม และ
จิตส านึกที่ดี ท่ีสามารถ
น ามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้ 

- พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม
ปฏิบัติธรรมท้ังที่ไปส่วนตัวและ 
ไปร่วมกับหน่วยงานภายนอกท่ี
จัด ในปี งบประมาณ 2559 

ครั้ง 3 
 

- พนักงานเข้าร่วม
ปฏิบัติธรรมกับ
หน่วยงานภายนอก 
จ านวน 3 ครั้ง 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

-   - ทุก
หน่วยงาน 

7. - โครงการปฐมนิเทศ
พนักงาน 

- พนักงานใหม่เข้ารับการ
อบรมปฐมนิเทศ ภายใน
ปีงบประมาณ 2559 
 
 

คน 250 - พนักงานใหม่เข้า
รับการอบรม
ปฐมนิเทศ ภายใน
ปีงบประมาณ 
2559 จ านวน 
550 คน 

0 ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๙๔๙,๒๑๐.
76 

   ส านัก
วิทยาการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ปลูกและปลุกจิตส านึกการต่อต้านการทุจริต เน้นการปรับเปลี่ยนฐานความคิดของคนในทุกภาคส่วนในการรักษาประโยชน์สาธารณะ                     
แนวทาง/มาตรการที่ 4  ดูแลคุณภาพชีวิตและรายได้ของเจ้าหน้าท่ีรัฐและข้าราชการ 

8. - โครงการตรวจสุขภาพ
ร่างกายประจ าปี 
(จัดให้มีสถานพยาบาลมา
ตรวจร่างกายพนักงานท่ี
ส านักงาน เป็นการลด
ค่าใช้จ่ายจากการให้
สวัสดิการขององค์กร)      

- ด าเนินโครงการตรวจสุขภาพ
ร่างกายประจ าปีงบประมาณ 
2559 แล้วเสร็จ 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ี 31
กรกฎา

คม 
2559 

- พนักงานเข้ารับ
การตรวจสุขภาพ 
ด าเนินการแล้วเสร็จ
เมื่อ 30 มิ.ย. 59  
มีจ านวนท้ังสิ้น 
884 คน 

0 ๕๐๐,๐๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ 498,260 -   ฝ่าย
อ านวยการ 
(งานบริการ

ทาง
การแพทย์ 
สังกัดกอง
บริการ
กลาง) 
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ที ่
แผนงาน/กิจกรรม/

โครงการ 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ/์ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

หมายเหตุ/
หน่วยงาน หน่วย

นับ 
ปริมาณ 

งบ 
บูรณาการ 

งบ
หน่วยงาน 

รวม 

สร้างจิตส านึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน 

การทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการการท างานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่ายในประเทศ 
แนวทาง/มาตรการที่ ๑  ประสานการท างานและบริหาร และบูรณาการระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนูญ 

9. - โครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐของ ป.ป.ช. (ITA) 
 
(กปภ.เข้าร่วมโครงการกับ 
ป.ป.ช. ครั้งแรก ประจ าปี
งบประมาณ 2557) 
 
 
 

- ส่งแบบประเมินพร้อม
หลักฐานเชิงประจักษ์ และ
ข้อมูลของบุคลากรภาย       
ในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย           
ให้ ป.ป.ช. ตามเวลาท่ีก าหนด 
 

วันท่ี วันท่ี    
ป.ป.ช. 
ก าหนด 

- กปภ. จัดท าข้อมูล
รายชื่อ IIT และ EIT 
ส่งให ้ป.ป.ช. เมื่อ
วันท่ี 16 พ.ค. 59 
(ตามก าหนด) 
- กปภ. จัดท าข้อมูล 
EBIT ส่ง ป.ป.ช. 
เรียบร้อยแล้ว เมื่อ
วันท่ี 28 ก.ค. 59 
(ตามก าหนด) 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

- -   ฝ่าย
กฎหมาย 
(กองวินัย

และ
ส่งเสริม

จริยธรรม) 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการการท างานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่ายในประเทศ 
แนวทาง/มาตรการที่ 2  สร้างความเข้มแข็งการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาคีเครือข่าย หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม และประชาชนในการต่อต้านการทุจริ ต 
10. - เพิ่มช่องทางการ

ประชาสัมพันธ์ โดยรณรงค์  
การป้องกันการทุจริตให้
ครอบคลุม 
 
(รณรงค์ให้พนักงานได้
ศึกษาเรียนรู้ว่าการกระท า
เช่นไรที่เป็นความผิดทาง
วินัยและมีบทลงโทษเป็น
เช่นไร) 
 
 

- แจกจ่ายเล่มกรณีศึกษา
แนวทาง การลงโทษทางวินัย  
ให้ทุกหน่วยงาน ภายใน
ปีงบประมาณ 2559 
 
 
 
 

จ านวน 
 

429 
หน่วย 
งาน 

 
 

- แจกจ่ายหนังสือให้
ทุกหน่วยงานภายใน 
กปภ. จ านวน 429 
หน่วยงาน แล้วเสร็จ 
ภายในเดือน
เมษายน 2559 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

- -   ฝ่าย
กฎหมาย 
โดยกอง
วินัยและ
ส่งเสริม

จริยธรรม 
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ที ่
แผนงาน/กิจกรรม/

โครงการ 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ/์ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

หมายเหตุ/
หน่วยงาน หน่วย

นับ 
ปริมาณ 

งบ 
บูรณาการ 

งบ
หน่วยงาน 

รวม 

สร้างจิตส านึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน 

การทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการการท างานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่ายในประเทศ 
แนวทาง/มาตรการที่ 3  พัฒนาระบบข้อมูลกลาง 
11. - การให้และเปิดเผยข้อมูล            

อย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการ
จัดซ้ือจัดจ้าง แสดงบน
เว็บไซต์ กปภ. 
 

- เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการ
จัดซ้ือจัดจ้างอย่างชัดเจน 
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน แสดงบน
เว็บไซต์ กปภ. ประจ าปี
งบประมาณ 2559 
 

ร้อย
ละ 

90 -
100% 

- เผยแพร่
แผนปฏิบัติการ
จัดซ้ือจัดจ้าง 
ประจ าปี
งบประมาณ 2559 
แสดงบนเว็บไซต์ 
กปภ. เมื่อวันท่ี 28 
ต.ค. 58  
- เผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดซ้ือ         
จัดจ้างแต่ละ
โครงการ ให้
สาธารณชนทราบ
อย่างชัดเจน 
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
ครบถ้วน 100% 
แสดงบนเว็บไซต์ 
กปภ. 
- จัดท ารายงานผล
การจัดซ้ือจัดจ้าง
เปรียบเทียบแผน-
ผล ปีงบประมาณ 
2558 แล้วเสร็จ 
 
 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

- -   ฝ่าย
อ านวยการ
(กองจัดหา) 

/ส านัก
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(กองบริการ
สารสนเทศ) 

 



- 6 - 
 

ที ่
แผนงาน/กิจกรรม/

โครงการ 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ/์ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

หมายเหตุ/
หน่วยงาน หน่วย

นับ 
ปริมาณ 

งบ 
บูรณาการ 

งบ
หน่วยงาน 

รวม 

สร้างจิตส านึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน 

การทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการการท างานของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและพัฒนาเครือข่ายในประเทศ 
แนวทาง/มาตรการที่ 4  ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบและการบังคับใช้กฎหมาย รวมถึงการพัฒนาระเบียบหลักเกณฑ์ข้อบังคับในแต่ละหน่วยงาน หลักในการต่อการทุจริตให้ สอดคล้องกัน  
12. - ปรับปรุงหรือพัฒนา

แนวทาง ขั้นตอน วิธีการ
ปฏิบัติงาน, ประกาศ, ค าสั่ง, 
กฎระเบียบของ กปภ. ท่ี
พบว่ามีความเสี่ยงในการ
ทุจริต 
 

- จ านวนเรื่องที่ปรับปรุงหรือ
พัฒนาแก้ไข ภายใน
ปีงบประมาณ 2559 
 

เรื่อง 1  
 

- ปรับปรุงวิธีการรับ
ช าระหน้ีค่าน้ า      
ท่อธารให้สะดวก
ยิ่งขึ้น แล้วเสร็จ 
จ านวน 1 เรื่อง 
ภายในปีงบ 
ประมาณ 2559 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

- -   ฝ่าย
กฎหมาย 

(กอง
กฎระเบียบ

และ
อุทธรณ์ 
ร้องทุกข์) 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
แนวทาง/มาตรการที่ 4  สร้างเสริมระบบแจ้งเบาะแสและการคุ้มครองพยาน การส่งเสริมศักยภาพและการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาทุจริตกับภาคีเครือข่ายประชาสังคม และ      
                                 ประชาชนเพื่อให้เกิดความมั่นใจ 
13. - ซักซ้อมความเข้าใจให้ทุก

หน่วยงานทราบถึงมติ ครม.           
เมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 
2541 ในการให้ความ
คุ้มครองพยาน 
 

- จ านวนครั้งท่ีแจ้งเวียน
มาตรการให้ความคุ้มครอง           
ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลใน
การกล่าว โทษเจ้าหน้าท่ี ให้
ทุกหน่วยงานท้ังส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคทราบ ประจ าปี
งบประมาณ 2559 

ครั้ง 1 - ด าเนินการแจ้ง
เวียนมาตรการให้
ความคุ้มครองผู้ร้อง
หรือผู้ให้ข้อมูลใน
การร้องเรียน
กล่าวโทษเจ้าหน้าท่ี 
ให้ทุกหน่วยงานท้ัง
ส่วนกลางและส่วน
ภูมิภาคทราบ 
เรียบร้อยแล้ว 
จ านวน 1 ครั้ง 
 
 
 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

- -   ฝ่าย
กฎหมาย 
(กองวินัย

และ
ส่งเสริม

จริยธรรม) 
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ที ่
แผนงาน/กิจกรรม/

โครงการ 
ตัวชี้วัด 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน 
ผลลัพธ/์ผลสัมฤทธิ ์

งบประมาณ (บาท) 
ผลการ
เบิกจ่าย 
(บาท) 

แนวทางตามแผนบูรณาการงบประมาณ
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

หมายเหตุ/
หน่วยงาน หน่วย

นับ 
ปริมาณ 

งบ 
บูรณาการ 

งบ
หน่วยงาน 

รวม 

สร้างจิตส านึก
และปลูกฝัง
ความซื่อสัตย์

สุจริต 

สร้างกลไก 
การป้องกัน 
การทุจริต 

สร้าง
ประสิทธิภาพ
ในการป้องกัน 

การทุจริต 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารและเครื่องมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
แนวทาง/มาตรการที่ 5  สร้างระบบรับเรื่องร้องเรียนให้กับองค์กรตามรัฐธรรมนูญท่ีต่อต้านการทุจริต  

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

- รายงานข้อมูลเรื่องร้องเรียน
การทุจริตและรายงานผล       
การด าเนินงานตามแผนของ          
ศปท.มท. ตามเวลาท่ีก าหนด 
 

ครั้ง/
เดือน 

1 - รายงานข้อมูล
เรื่องร้องเรียนการ
ทุจริตให้ ศปท.มท. 
รายเดือน                    
(ทุกเดอืน) 
 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

- -   ฝ่าย
กฎหมาย 
(กองวินัย

และ
ส่งเสริม

จริยธรรม) 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริตให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน 
แนวทาง/มาตรการที่ 2   พัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้  
15. - เพิ่มองค์ความรู้ด้านการ

ต่อต้านทุจริต 
 

- เพิ่มองค์ความรู้ด้านการ
ต่อต้านการทุจริตแสดงเป็นองค์
ความรู้ (KM) บนเว็บไซต์ กปภ. 
(https://intranet. pwa.co.th) 
 

ครั้ง 1 - กองบริหารองค์
ความรู้ ได้น าองค์
ความรู้ข้างต้นแสดง
บนเว็บไซต์ กปภ. 
เรียบร้อยแล้ว เมื่อ
เดือน ม.ค. ๕๙ 
เรียบร้อยแล้ว 
จ านวน 1 ครั้ง 
 

0 0 ไม่ใช้
งบประมาณ 

- -   ส านัก 
วิทยาการ 

(กอง
บริหาร 

องค์ความรู้) 

รวม 0 0 4,100,000 4,100,000 4,099,998. 
86 

 

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

https://intranet/

