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ของการประปาส่วนภูมิภาค 
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ผู้ใช้น้้าประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป็นเลิศ 
 

 
 

 
เป็นหน่วยงานที่ให้บริการน้้าประปาตามนโยบายของรัฐบาล โดยค้านึงถึงประโยชน์ของรัฐและสุขอนามัยของประชาชนเป็นส้าคัญ  และพันธกิจหลักของ                 

การประปาส่วนภูมิภาค มี 5 ประการ 
1. ผลิตจ่ายน้้าที่มีคุณภาพ 
2. พัฒนาระบบผลิตและจ่ายน้้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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 ปฏิบัติงานตามข้ันตอนที่ก้าหนด 
2.2 มีจิตส้านึกรับผิดชอบต่อความส้าเร็จ 
2.3 ท้างานเป็นทีม 
2.4 พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

3.   เพ่ือสุขของปวงชน 
3.1    ตั้งใจรับฟังลูกค้า 
3.2   สร้างความประทับใจให้ลูกค้าตลอดเวลา 
3.3   แบ่งปันทักษะช่วยเหลือเพ่ือนร่วมงาน 
3.4   มีจิตสาธารณะ 
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         วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)” 
 ประเทศไทยในระยะ 5 ปีข้างหน้า จะมุ่งสู่การเป็นประเทศที่มีมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม  เป็นสังคมมิติใหม่ท่ีประชาชนไม่เพิกเฉยต่อการทุจริตทุก

รูปแบบ โดยได้รับความร่วมมือจากฝ่ายการเมือง หน่วยงานของรัฐ ตลอดจนประชาชน ในการพิทักษ์รักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน เพ่ือให้ ประเทศไทย มี
ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิในด้านความโปร่งใสทัดเทียมนานาอารยประเทศ 

    พันธกิจ “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการทุกภาคส่วนแบบบูรณาการและปฏิรูปกระบวนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้มีมาตรฐานสากล” 

   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ประเทศไทยได้รับการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index  :  CPI) ของประเทศไทยไม่น้อย
กว่าร้อยละ 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 
       ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการด้าเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยก้าหนดยุทธศาสตร์การด้าเนินงาน

หลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้  

             ยุทธศาสตร์ที ่1 “สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ” เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ความส้าคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ “ที่ไม่ทน 
ต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเ พียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต          
เป็นการด้าเนินการผ่านสถาบันหรือกลุ่มตัวแทนที่ท้าหน้าที่ในการกล่อมเกลาทางสังคม ให้มีความเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสาธารณะ จิตอาสา แล ะความเสียสละเพ่ือส่วนรวม 
และเสริมสร้างให้ทุกภาคส่วนมีพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับ และต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ  

แนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการฯ มาจากยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 2 “ยกระดับเจตจ านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต ” สถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษที่ผ่านมา 
เมื่อพิจารณาจากประเด็นข้อเรียกร้องหรือประเด็นการชุมนุมประท้วงของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกฝ่ายที่มีต่อทุกรัฐบาลที่ผ่านมา จะเห็นได้ว่ าประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมี
ข้อเรียกร้องที่สอดคล้องร่วมกันประการหนึ่งคื อ การต่อต้านการทุจริตของรัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐ  อาจกล่าวได้ว่าปัญหาการทุจริตนั้นเป็นเสมือนศูนย์กลางของปัญหา
ความขัดแย้งทั้งมวลของสังคมไทยในห้วงเวลากว่าหนึ่งทศวรรษที่ ผ่านมา และการแสดงออกซ่ึงเจตจ้านง ทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่าย  ที่ไม่ยอมรับและไม่
อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อมสะท้อนให้เห็นถึงเจตจ้านงทางการเมืองอันแน่วแน่ของประชาชนไทยทุกกลุ่มทุกฝ่าย ที่ต้องการให้การ
บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ  ดังนั้นเพื่อเป็นการตอบสนองต่อ
เจตจ้านงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นอันหนึ่งเดียวกัน โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่ งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมี
การน้าเจตจ้านงทางการเมืองในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหนึ่งเดียวกัน 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย” การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาที่พบมากขึ้นในปัจจุบัน ก่อให้เกิดผลเสียต่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลการวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการทุจริตเชิงนโยบายมักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตน โดยพบตั้งแต่ขั้นตอนการก้าหนดนโยบายของพรรคการเมือง การใช้อ้านาจอย่างไม่โปรงใส  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 จึงได้ก้าหนดใ ห้มียุทธศาสตร์ “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย ” ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งป้องกันการทุจริตตลอด กระบวนการนโยบาย โดยการก้าหนดมาตรการกลไก 
เสริมสร้างธรรมาภิบาล ตั้งแต่เริ่มข้ันก่อตัวนโยบาย (Policy formation) ขั้นการก้าหนดนโยบาย (Policy Formulation) ขั้นตัดสินใจนโยบาย  (Policy Decision) ขั้นการน้านโยบายไป
ปฏิบัติ (Policy Implementation) ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) และข้ันป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก ” ยุทธศาสตร์นี้มุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของประเทศ
ไทยให้มคีวามเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ือลดโอกาสการเกิดทุจริตหรือท้าให้การทุจริตเกิดยากข้ึนหรือไม่เกิดขึ้น โดยอาศัยทั้งการก้าหนดกลไกด้านกฎหม าย 
กลไกทางการบริหาร และกลไกอ่ืนๆ และเสริมสร้างการปฏิบัติงานของหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ให้มีธรรมาภิบาล 

 ยุทธศาสตร์ที่ 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต ” ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต           
เป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่างๆ ของการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบ ให้สามารถด้าเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ
และเป็น   ที่ยอมรับ ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตดังกล่าวจะมุ่งเน้นการด้าเนินการ  โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย 
(Legislation) การบังคับใช้กฎหมาย (Enforcement) และการตัดสินคดีและลงโทษผู้กระท้าผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สารที่ทันสมัยในการพัฒนากลไกต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งยุ ทธศาสตร์นี้จะท้าให้การ
ปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น คดีการทุจริตต่างๆ ถูกด้าเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระท้าการทุจริตได้รับการลงโทษ สาธารณชน
และสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวที่จะกระท้าการทุจริต และคดีการทุจริตมีอัตราลดลงได้ในที่สุด 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย ” เป็นการก้าหนด
ยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการจัดการการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็น
การประเมิน และวิธีการส้ารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัด ก้ากับ ติดตามให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหรือปรับปรุงการท้างาน รวมไ ปถึงการบูรณาการการท้างาน
ร่วมกัน ระหว่างภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ภาคเอกชน และต่างประเทศเพ่ือยกระ ดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index : 
CPI) ของประเทศไทย 

 

 วัตถุประสงค์ของการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
 1. เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน ตามวัตถุประสงค์หลักในยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต  
2. เพ่ือแก้ไขปัญหาความไม่โปร่งใส ทุจริตคอรั ปชั่น ของการประปาส่วนภูมิภาค โดยมุ่งเน้นกลไกการมีส่วนร่วม ในการร่วมคิ ด ร่วมท้า ร่วมปฏิบัติ ร่วม

แก้ปัญหา และร่วมติดตามประเมินผล โดยการแก้ที่สาเหตุของปัญหาการปลูกจิตส้านึกความซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบ รักษาวินัยของผู้บริหาร  พนักงานตลอดจนลูกจ้าง การ
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนค่านิยมอื่นๆท่ีถูกต้อง  

3. เพ่ือขยายผลการด้าเนินการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างเครือข่ายร่วมต่อต้านการทุจริต แสวงหาความร่วมมือจากภาคส่วนอื่นๆ  
ที่ยังไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิด เพื่อเร่งพัฒนาระบบบริหารจัดการยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติที่เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 

 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) ที่เกี่ยวข้องกับการประปาส่วนภูมิภาค  และได้ก าหนด
ขึ้นเป็นแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อด าเนินการในปีงบประมาณ 2560  

- ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 
- ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
- ยุทธศาสตร์ที่ 5  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 

 ส้าหรับยุทธศาสตร์ที่ 2, 3 เป็นกิจกรรมที่ผู้บริหารจะก้าหนดให้มีการด้าเนินการเป็นครั้งคราว เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของการประปาส่วนภูมิภาค 
ในแต่ละช่วงเวลาที่เหมาะสม และยุทธศาสตร์ที่ 6 ได้มีการเข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) กับส้านักงาน ป .ป.ช. เพ่ือ
จะยกระดับค่า CPI ของประเทศไทยอยู่แล้ว ซึ่งได้ก้าหนดการประเมิน ITA อยู่ในแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม อยู่ในยุทธศาสตร์ที่ 4 ตามรายละเอียดของแผนอยู่ในล้าดับถัดไป 

 
 

 



- 6 - 

แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ของการประปาส่วนภูมิภาค 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต 
เป้าหมาย  :  สร้างสังคมที่ไม่ทนและไม่เพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต้านทุจริตในทุกรูปแบบ 

กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ค่า
เป้าหมาย  

ผลลัพธ ์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. ปรับฐานความคิดทุกช่วง
วัยตั้งแต่ปฐมวัยให้สามารถ
แยกระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม 

1.1 พัฒนาหลักสูตร บทเรียน 
การเรียนการสอน การน้า 
เสนอและรูปแบบการป้องกัน
การทุจริต ตามแนวคิด              
แยกระหว่างผลประโยชน์           
ส่วนตัวและผลประโยชน์               
ส่วนรวมในทุกระดับ 

- เผยแพร่ ปลูกฝังและส่งเสริมให้
ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของผูบ้ริหาร
และผู้ปฏิบัติงาน กปภ. อย่างต่อเนื่อง  
(เป็นการสอดแทรกเป็นหัวข้อการ
บรรยายในการอบรมหลักสูตรต่าง )ๆ 
 

- จ้านวนครั้งท่ีมีการจัด
บรรยายให้ความรู ้

8 ครั้ง - ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้
ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 

ฝ่ายกฎหมาย        
โดยกองวินัยและ
ส่งเสริมจริยธรรม 

- โครงการให้ความรู้ “การป้องกันและ
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันใน
องค์กร” (เป็นการสอดแทรกเป็นหัวข้อ
การบรรยายในการอบรมหลักสูตรต่าง )ๆ 
 

- จ้านวนครั้งท่ีมีการจัด
บรรยายให้ความรู ้

4 ครั้ง - ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้
ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 

ส้านักวิทยาการ 
กปภ. 

1.2 การก้าหนด พัฒนา        
หรือปรับปรุงมาตรฐานทาง
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และมีการประกาศใช้
อย่างจริงจัง 
 

- โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการ
ด้าเนินงานด้านความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน ์

- การรายงานความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ของ
ผู้บริหารและพนักงาน 

ครบ 
100% 

 

- ผู้บริหารและพนักงานรายงาน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ครบ 100% ของพนักงาน
ทั้งหมด 

ทุกหน่วยงาน 
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กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ค่า
เป้าหมาย  

ผลลัพธ ์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

2. ส่งเสริมให้มีระบบและ
กระบวนการกล่อมเกลาทาง
สังคมเพื่อต้านทุจริต 

2.1 กล่อมเกลาทางสังคมใน
ทุกช่วงวัยตั้งแต่ปฐมวัย เพ่ือ 
สร้างพลเมืองที่ด ี
 

- โครงการอบรมหลักสูตร “คุณธรรม 
จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล”      

- จ้านวนคนท่ีได้รับการ
อบรม 

300 คน - ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้
ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 

ส้านักวิทยาการ 
กปภ. 

2.2 พัฒนาจิตส้านึกสาธารณะ - โครงการคัดเลือกบุคคล “ท้าดี มีผล 
คนยกย่อง ประจ้าปี 2559” 

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

พิธีมอบ
รางวัล

วันท่ี 28 
ก.พ. 

2560 

- ส่งเสริมและสนับสนุน ให้
พนักงานเป็นคนคิดดี ท้าดี มี
คุณธรรมทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

ฝ่ายกฎหมาย  
โดยกองวินัยและ
ส่งเสริมจริยธรรม 

2.3 การใช้เครื่องมือการ
สื่อสารทางสังคมเพื่อ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
 

- รณรงค์การต่อต้านการทุจริตภายใน
องค์กร ผ่านทาง Application Line 
หรือสื่อ Social  

- จ้านวนครั้งท่ีมีการรณรงค ์ 12 ครั้ง - กระตุ้นและสร้างจิตส้านึกไม่
ทุจริตและคอร์รัปชัน 

ส้านักสื่อสารองค์กร
และลูกค้าสัมพันธ ์

3. ประยุกต์หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป็น
เครื่องมือต้านทุจริต 

3.1 น้าปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ในการ
กล่อมเกลาทางสังคมและการ
ปฏิบัติงานต่อต้านการทุจริต 
 

- โครงการให้ความรู้ “การปฏิบัติตาม
แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
(เป็นการสอดแทรกเป็นหัวข้อการ
บรรยายในการอบรมหลักสูตรต่าง )ๆ 

- จ้านวนครั้งท่ีมีการจัด
บรรยายให้ความรู ้

8 ครั้ง - ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้
ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น 

ส้านักวิทยาการ 
กปภ. 

4. เสริมพลังการมีส่วนร่วม
ของชุมชน (Community) 
และบูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต 
 

4.1 บูรณาการทุกภาคส่วน
เพื่อต่อต้านการทุจริต 

- โครงการ “ที่น่ี ...องค์กรโปร่งใส” - จ้านวนกิจกรรมที่
ด้าเนินการภายใต้โครงการ 
"ที่น่ี...องค์กรโปร่งใส" 

20 
กิจกรรม 

- สนับสนุนให้ กปภ.ด้าเนินงาน
ด้วยความเสมอภาคและโปร่งใส 

ทุกหน่วยงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
เป้าหมาย : 1. กลไกการป้องกันการทุจริตมีความเท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต เปลี่ยนแปลงสู่กระบวนการท้างานเชิงรุก สามารถป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ  
        2. มีการบูรณาการการท้างานระหว่างองค์กรที่เก่ียวข้องกับการป้องกันการทุจริต  
       3. การทุจริตลดน้อยลงหรือไม่เกิดการทุจริต 

กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ค่า
เป้าหมาย  

ผลลัพธ ์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. สร้างกลไกการป้องกันเพ่ือ
ยับยั้งการทุจริต 

1.1 สร้างกลไกป้องกันเพ่ือ
ยับยั้งการทุจริต 

- จัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่อง
การป้องกันการทุจริตผ่านจุลสารสีสัน
ข่าว 

- จัดท้าสื่อประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผ่านสีสันข่าวอย่าง
ต่อเนื่อง 
 

ไม่น้อย
กว่า 10 

เรื่อง 

- เพื่อกระตุ้นและสร้างจิตส้านึก
ในการต่อต้านการทุจริต 

ฝ่ายกฎหมาย     
โดยกองวินัยและ
ส่งเสริมจริยธรรม 

2. การพัฒนาวิเคราะห์และ
บูรณาการ ระบบการประเมิน  
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด้าเนินงานของหน่วยงาน 
เพื่อเช่ือมโยงกับแนวทางการ
ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) 
ของประเทศไทย 

2.1 พัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน
การประเมินด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด้าเนินงาน
ของหน่วยงาน 

- โครงการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด้าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐของ ป.ป.ช. (ITA) 

- จัดส่งเอกสารทั้ง 3 ส่วน
ภายในก้าหนดเวลาตามที่ 
ป.ป.ช. ก้าหนด 
 
- จ้านวนกิจกรรมที่
ด้าเนินการเพื่อสง่เสริมและ
พัฒนาหน่วยงานให้มี
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ตามแนวทางเกณฑ์การ
ประเมิน ITA ทั้ง 5 ดัชน ี
 

ตามที่ 
ป.ป.ช. 
ก้าหนด 

 
ไม่น้อยกว่า  

1 ครั้ง 
 

- สนับสนุนให้ค่า CPI ของ
ประเทศให้สูงขึ้น 

ฝ่ายกฎหมาย  
โดยกองวินัยและ
ส่งเสริมจริยธรรม 

2.2 การบูรณาการระบบการ
ประเมินด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการด้าเนินงาน
ของหน่วยงาน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต 
เป้าหมาย : 1. การปฏิบัติงานด้านการปราบปรามการทุจริตมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
       2. คดีการทุจริตและการกระท้าทุจริตลดน้อยลง 

กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ค่า
เป้าหมาย  

ผลลัพธ ์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

1. ปรับปรุงระบบรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตให้มี
ประสิทธิภาพ 

1.1 การปรับปรุงระบบการรับ
เรื่องร้องเรียนของหน่วยงาน
ต่อต้านการทุจริตต่างๆ ให้มี
ความรวดเร็ว เข้าถึงได้โดยง่าย 

- การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
ศปท.กปภ. เป็นช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตผ่านสายด่วน
ช่วงเวลาราชการ และสามารถร้องเรียน
ผ่านเว็บไซต์ได้ตลอด 24 ช่ังโมง ท่ี 
https://anticor.pwa.co.th 

- เผยแพร่และประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง 

ด้าเนินการ
อย่าง

ต่อเนื่อง 

- เพื่อให้ประชาชนท่ัวไปรับรู้
ระบบการรับเรื่องร้องเรียนของ
หน่วยงาน 

ฝ่ายกฎหมาย     
โดยกองวินัยและ
ส่งเสริมจริยธรรม 

2. ตรากฎหมายและการ
บังคับใช้กฎหมายในการ
ปราบปรามการทุจริตให้เท่า
ทันต่อพลวัตของการทุจริต
และสอดคล้องกับสนธิสัญญา
และมาตรฐานสากล 

2.1 การตรากฎหมายหรือ
ปรับปรุงกฎหมายให้เท่าทันต่อ
พลวัตของการทุจริต 

- ปรับปรุงหรือพัฒนาแนวทางขั้นตอน
วิธีการปฏิบัติงาน, ประกาศ, ค้าสั่ง, 
กฎระเบียบของ กปภ.ที่พบว่ามีความ
เสี่ยงในการทุจริต 

- จ้านวนเรื่องที่ปรับปรุง 
หรือพัฒนา แก้ไข 

ไม่น้อย
กว่า 1 
เรื่อง 

- ลดความเสี่ยงในการ
บริหารงาน 

ฝ่ายกฎหมาย  
โดยกองกฎระเบียบ
และอุทธรณ์ร้อง

ทุกข ์

3. การเพิ่มประสิทธิภาพ            
ในการคุ้มครองพยาน 
(Witness) และผู้แจ้งเบาะแส
(Whistleblower) และ                
เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต 

3.1 การมีมาตรการในการ                
คุ้มครองพยาน และผู้ให้
เบาะแสที่มีความน่าเชื่อถือ
และสร้างความมั่นใจแก่        
ผู้ถูกคุ้มครอง 

- ซักซ้อมความเข้าใจให้ทุกหน่วยงาน
ทราบถึงมติ ครม. เมื่อวันท่ี 22 
ธันวาคม 2541 ในการให้ความ
คุ้มครองพยาน 

- จ้านวนครั้งในการซักซ้อม
ความเข้าใจให้พนักงานได้ 
รับรู ้

1 ครั้ง - สร้างจิตส้านึกหากพบเห็นการ
ทุจริตให้รีบแจ้งต่อผู้รับผิดชอบ 
โดยได้รับการคุ้มครองตามมติ 
ครม. 

ฝ่ายกฎหมาย  
โดยกองวินัยและ
ส่งเสริมจริยธรรม 
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กลยุทธ ์ แนวทางตามกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดระดับผลผลิต ค่า
เป้าหมาย  

ผลลัพธ ์ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

4. พัฒนาสมรรถนะและ        
องค์ความรู้เชิงสหวิทยาการ
ของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริต 

4.1 การพัฒนาองค์ ความรู้ 
ทักษะ และขีดความสามารถ 
รวมไปถึงความรู้ในเชิง        
สหวิทยาการให้แก่เจ้าหน้าที่
ปราบปรามการทุจริต                  
(Non-Training) 

- โครงการจัดอบรมให้ความรู้ แก่
บุคลากรของส้านักตรวจสอบ 

- จ้านวนครั้งท่ีมีการจัด
บรรยายให้ความรู ้

2 ครั้ง - ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้
ความเข้าใจ 

ส้านักตรวจสอบ 

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


