
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดทําโดย  

กองธรรมาภิบาลและโครงการพิเศษ  

 



แผนปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

คํานํา 
 

องค์การจัดการน้ําเสีย จัดทําแผนปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) การป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อมุ่งเน้น 

การดําเนินกิจการตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ตลอดจนสร้างความ

ตระหนักรู้ด้านการกํากับดูแลที่ดี และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ติดตาม และต่อต้านการ

ทุจริตทุกรูปแบบของทุกภาคส่วน โดยมีกระบวนการติดตามและประเมินผล สอดคล้องไปตาม

มาตรฐาน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงานด้านการกํากับดูแลที่ดีและการนําองค์กรของ

องค์การจัดการน้ําเสีย โดยวิเคราะห์ให้มีความสอดคล้องกับกรอบชี้นําทัง้ภายในและภายนอกที่มีการ

เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการทบทวนแผนปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) การป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ เพื่อให้

หน่วยงานที่เก่ียวข้องดําเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทุกภาคส่วน และสามารถสร้างความเข้าใจเก่ียวกับการดําเนินงานด้านการกํากับดูแลที่ดีและ 

การนําองค์กรให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานองค์การจัดการน้ําเสียทุกระดับ พร้อมเป็น

กรอบแนวทางสําหรับนําไปพัฒนาองค์กรให้มีการดําเนินการที่เป็นมาตรฐานตามกรอบหลักการ

กํากับดูแลที่ดีและการนําองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นองค์กรที่เติบโตอย่างย่ังยืนต่อไป 

 

 กองธรรมาภิบาลและโครงการพิเศษ 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



แผนปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

สารบัญ 

 

 หน้า 
 

 บทสรุปผู้บริหาร ก-ข 

 หลักการและเหตุผล ๑ 

 ผังความเชื่อมโยงแผนงานที่เก่ียวข้อง 3 

 วัตถุประสงค ์ 5 

 เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 5 

 วิธีการ/ข้ันตอนการดําเนินงาน 5 

 ระยะเวลาโครงการ (เร่ิมต้น-สิ้นสดุ) 7 

 สถานทีด่ําเนินการ 7 

 กลุ่มเปา้หมาย 7 

 งบประมาณในการดาํเนินโครงการ 7 

 ผู้รับผิดชอบโครงการ 7 

 การติดตาม ประเมินผล 8 

 การรายงานผล 8 

 ผลประโยชน์ทีค่าดวา่จะได้รับ 8 

 โครงการ/กิจกรรมการดําเนินงานภายใต้แผนปฏบิัตกิารส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG)  
 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  9-16 

 



แผนปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

หน้า ก 
 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

องค์การจัดการน้ําเสีย (อจน.) ได้ให้ความสําคัญกับหลักการและแนวทางการกํากับ

ดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด ตามหลักการและแนวทางการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2562 
และแนวทางปฏิบัติ ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างความยั่งยืนและเสริมสร้างประสิทธิภาพของ
องค์กร โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การกํากับ การติดตาม การควบคุม และการดูแลผู้ที่ได้รับ
มอบหมายอํานาจหน้าที่ให้ไปทําหน้าที่ทางการบริหารเพื่อให้ทรัพยากรขององค์กรได้นําไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามเป้าหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม  

คณะกรรมการองค์การจัดการน้ําเสีย ได้ตระหนักถึงความสําคัญของกลไกภายใต้
หล ักการ กําก ับด ูแลที ่ด ี (Good Corporate Governance)  เป ็นอย ่า ง ยิ ่ง  จ ึง ได ้ม ีการแต ่ง ตั ้ง

คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล เพื่อทําหน้าที่ในการกํากับดูแล ติดตามการดําเนินงานขององค์การ
จัดการน้ําเสียให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ ได้มีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่
ดีและการนําองค์กรขององค์การจัดการน้ําเสียขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติให้มีความ
ชัดเจน และสอดคล้องกับหลักการและแนวทางการกํากับดูแลที่ดใีนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2562  
และแนวทางปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจที่กําหนดในหมวด บทบาท 
ของภาครัฐ  สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความย่ังยืนและนวัตกรรม การเปิดเผยข้อมูล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
จรรยาบรรณ และหมวดการติดตามผลการดําเนินงาน โดยวางหลักสําคัญสําหรับการกํากับดูแล
กิจการที่ดีอันเป็นมาตรฐานสากล ทั ้งนี ้ เพื ่อเป็นการนํานโยบายและแนวทางปฏิบัติในการนํา

นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการนําองค์กรขององค์การจัดการน้ําเสีย ไปใช้ในการ
ดําเนินการอย่างเป็นระบบ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน องค์การจัดการน้ําเสียจึงได้จัดทําแผนปฏบิัติ
การส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.
2563 – 2565 ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงานที่กําหนดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์
ในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่เป้าหมายตามแนวทางปฏิบัติที ่ได้วางไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริม เสริมสร้างให้เกิดความตระหนักรู้ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรที่มีความ
โปร่งใสตรวจสอบได้ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี และนโยบายการป้องกันและปราบปรามการการ
ทุจริต ซ่ึงเป็นพื้นฐานสําคัญในการสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างย่ังยืน แผนปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิ

บาล (CG) การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ 2564 มีองค์ประกอบ
แผนงานหลัก 2 ด้าน คือ ด้านการกํากับและส่งเสริม และด้านการป้องกันและปรามปราม  



แผนปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

หน้า ข 
 

 
กลยุทธ์ 1 ยกระดับเจตจํานงในการบริหาร 

ตามหลักการกํากับดูแลท่ีด ี

กลยุทธ์ท่ี 2 เสริมสร้างองคค์วามรู้ สังคมและ

วัฒนธรรมด้านการกํากับดูแลท่ีดี 

1.1 การแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานของ
ผู้บริหารระดับสงู 

1.2 การจัดทําแผนปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) 
การป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตประจําปี และรายงานผล 

1.3 การประเมินความเสีย่งการทุจริต และการจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต  

1.4 การจัดทําคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณองค์การ
จัดการน้ําเสยี 

 

2.1 การประกวดพนักงานตน้แบบ/ดีเด่น 
2.2 การประกวดสาํนักงานจัดการน้ําเสยีสาขาดีเด่น 
2.3 การจัดกิจกรรม CG Break  
2.4 การให้พนักงานเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา  

และการบําเพ็ญสาธารณะประโยชน ์

กลยุทธ์ท่ี 3 ยกระดับมาตรฐานการกํากับดูแลท่ีดี 

การป้องกันการทุจริต 

กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการและ

กลไกการป้องกันการทุจริต 

1.1 การควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA)  

1.2 การจัดกิจกรรม WMA CG Day  ปลุกจิตสํานึก
ต่อต้านทุจริต  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัตงิาน 
 

 

1.1 การทบทวน ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์ 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย มาตรการ หรือ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

1.2 การตรวจสอบ (การจัดซื้อจัดจ้าง/จริยธรรม/
ผลประโยชน์ทับซอ้น) 

1.3 การทบทวน ระบบการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
(ภายใน) 

1.4 การทบทวน ระบบการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
(ภายนอก) 

1.5 การประชุมช้ีแจ้ง มอบนโยบาย สร้างความร่วมมือ
กับพนักงานในการต่อต้านการทุจริต 

 

 

 



แผนปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

หน้า 1 

 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG)  
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ.2564 

1. หลักการและเหตุผล 
องค์การจัดการนํ้าเสีย (อจน.) ได้ให้ความสําคัญกับหลักการและแนวทางการกํากับดูแล

กิจการที่ดีมาโดยตลอด ตามหลักการและแนวทางการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2562 และ
แนวทางปฏิบัติ ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างความยั่งยืนและเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร 
โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การกํากับ การติดตาม การควบคุม และการดูแลผู้ที่ได้รับมอบหมาย
อํานาจหน้าที ่ให ้ไปทําหน้าที ่ทางการบริหารเพื ่อให ้ทรัพยากรขององค์กรได้นําไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามเป้าหมาย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม  

คณะกรรมการองค์การจัดการนํ้าเสีย ได้ตระหนักถึงความสําคัญของกลไกภายใต้
หล ักการกํ าก ับด ูแลที ่ด ี ( Good Corporate Governance)  เ ป ็นอย ่า งยิ ่ง  จ ึง ไ ด ้ม ีก ารแต ่งตั ้ง
คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล เพื่อทําหน้าที่ในการกํากับดูแล ติดตามการดําเนินงานขององค์การ
จัดการนํ้าเสียให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งน้ี ได้มีการกําหนดนโยบายการกํากับดแูลกิจการทีด่ี
และการนําองค์กรขององค์การจัดการน้ําเสียขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติให้มีความ
ชัดเจน และสอดคล้องกับหลักการและแนวทางการกํากับดูแลที ่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2562  
และแนวทางปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจที่กําหนดในหมวด บทบาท 
ของภาครัฐ  สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความยั่งยืนและนวัตกรรม การเปิดเผยข้อมูล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
จรรยาบรรณ และหมวดการติดตามผลการดําเนินงาน โดยวางหลักสําคัญสําหรับการกํากับดูแล
กิจการที่ดีอันเป็นมาตรฐานสากล 7 ประการ ดังนี้ 

1.  หลักความรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง ความมุ่งม่ันที่จะปฏิบัติหน้าที่จน
สําเร็จด้วยความรับผิดชอบต่อผลงาน 

2.  หลักความสํานึกในหน้าที่ (Responsibility) หมายถึง การตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถด้วยความสํานึกในหน้าที่แห่งตน 
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3.  หลักความเสมอภาค (Equitable Treatment) หมายถึง การปฏิบัติต่อทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องโดยเท่าเทียมกัน  

4.  หลักความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง ความโปร่งใสในการดําเนินงานที่
สามารถตรวจสอบได้  

5.  หลักการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (Value Creation) 
หมายถึง วิ สัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่กิจการโดยคํานึงถึงคุณค่าและ
ความสามารถในทุกด้าน เพ่ือการแข่งขัน 

6.  หลักคุณธรรม (Ethics) หมายถึง การส่งเสริมให้มีการกํากับดูแลจรรยาบรรณที่ดีใน
การประกอบธุรกิจ 

7.  การมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่
ประชาชนให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการใด ๆ ที่อาจมี
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของชุมชน 
หรือท้องถิ่น  
 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการนํานโยบายและแนวทางปฏิบัติในการนํานโยบายการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีและการนําองค์กรขององค์การจัดการนํ้าเสีย ไปใช้ในการดําเนินการอย่างเป็นระบบ ภายใต้
มาตรฐานเดียวกัน องค์การจัดการน้ําเสียจึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2565 ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการดําเนินงานที่กําหนดให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่เป้าหมาย
ตามแนวทางปฏิบัติที่ได้วางไว้ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม เสริมสร้างให้เกิดความตระหนักรู้ใน
การเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรที่มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล 
ที่ดี และนโยบายการป้องกันและปราบปรามการการทุจริต ซึ่งเป็นพ้ืนฐานสําคัญในการสร้างองค์กร
ให้เติบโตอย่างยั่งยืน แผนปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจําปีงบประมาณ 2564 มีองค์ประกอบแผนงานหลัก 2 ด้าน คือ ด้านการกํากับและส่งเสริม 
และด้านการป้องกันและปรามปราม  
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ผังความเชื่อมโยงแผนงานที่เกี่ยวข้อง 
 

 

 

 
         
       
 
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ําเสีย พ.ศ.2563 - 2565 

  ยทุธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนา 

     กระบวนการจัดการน้ําเสยี 

  กลยุทธ์ที่ 2.4 ผลักดันให้องค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนํา 

  แผนงาน/โครงการ การส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) การป้องกันและปราบปราม     

                           การทุจริตประพฤติมิชอบ 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) การป้องกันและปราบปรามการทุจรติ  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2565 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) การป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 

แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย  

พ.ศ.2560-2564  
 

แผนป้องกันปราบปรามการทุจรติและประพฤตมิิชอบ 

กระทรวงมหาดไทย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 
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ด้านการกํากับและส่งเสริม ด้านการป้องกันและปราบปราม 

กลยุทธ์ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2564 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ : เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ : เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ : เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ : 
1.1 พัฒนาขีด
ความสามารถด้านการ
กํากับดูแลองค์กร 

2.1 เสริมสร้างสมรรถนะ
บุคลากรให้มีความรู้ความ
เข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดี 

3.1 ส่งเสริมและสนับสนุน
ระบบกํากับดูแลท่ีดี  
การป้องกันการทุจริต 

4.1 สร้างและพัฒนากลไก
การเฝ้าระวัง และป้องกัน
การทุจริต 

1.2 การแสดงเจตจาํนง
ความมุ่งม่ันในการ
บริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต 

2.2 ส่งเสริมค่านิยม  
ยกย่องเชิดชูหน่วยงาน/
บุคลากรท่ีปฏิบัติงานดี  

3.2 ปลูกฝังให้เกิดเป็น
วัฒนธรรม/พฤติกรรม
ค่านิยมสุจริต  
 

4.2 มีกระบวนการป้อง
ปราม ติดตาม ตรวจสอบ
การทุจริต พัฒนาแนวทาง
การดําเนินงาน 

1.3 ยกระดับธรรมาภิบาล
ในงานบริหารจัดการองค์กร 

2.3 สร้างสังคมและ
วัฒนธรรม ปลูกฝังวิธีคิด 
ทัศนคติ และกระตุ้น
จิตสํานึก 

3.3 มีกรอบแนวทางในการ
ส่งเสริมให้เกิดระบบการ
กํากับดูแลท่ีดี การป้องกัน
การทุจริต 

4.3 ส่งเสริมให้มีแนวทาง
ป้องกันการทุจริต บูรณา 
การความร่วมมือระหว่าง
กัน 

1.4 การกํากับดูแลองค์กร
ตามกรอบของกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และ
จริยธรรม  

  4.4 ส่งเสริมการดําเนินงาน
ท่ีมีคุณธรรมและความ
โปร่งใส  

 

 
 
 

กลยุทธท์ี่ 1 

ยกระดับเจตจํานง

ในการบริหารตาม

หลักการกํากับ

ดูแลท่ีดี 

กลยุทธท์ี่ 2 

เสริมสร้างองค์

ความรู้ สังคมและ

วัฒนธรรมด้าน 

การกํากับดูแลท่ีดี  

กลยุทธท์ี่ 3 

ยกระดับมาตรฐาน

การกํากับดูแลท่ีดี

การป้องกัน 

การทุจริต 

กลยุทธท์ี่ 4 

สร้างการมีส่วนร่วม

ในกระบวนการและ

กลไกการป้องกัน

การทุจริต 
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2. วัตถุประสงค์ 
  (1) เพื่อให้ผู้บริหาร และพนักงานองค์การจัดการน้ําเสียได้ยึดถือนโยบายการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีนําไปใชใ้นการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  (2) เพื่อปลูกฝังให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานภายใต้นโยบายการกํากับดูแลที่ดีเป็น
วัฒนธรรมการทํางานขององค์การจัดการน้ําเสีย 
  (3) เพื่อส่งเสริม แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ เก่ียวกับ
การทํางานร่วมกันในองค์กร และเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีส่วนร่วม 
  (4) เพื่อยกระดับระบบบริหารจัดการภายในองค์กรให้เกิดความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล 
  (5) เพื่อเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และสัมพันธภาพที่ดี และสร้างจิตสํานึกของ
บุคลากรให้มีการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์ มุ่งม่ัน ทุ่มเท และเสียสละให้กับองค์กร   
 

3. เป้าหมาย/ตัวชี้วัด 
 ผลผลิต (Output)    : ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม  

 ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  

ผลลัพธ์ (Outcome) : ร้อยละของกลุ่มเป้าหมาย ได้รับความรู้และความเข้าใจ 

 และนําไปประยุกตใ์ชใ้นการทํางาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 

 
4. วิธีการ/ข้ันตอนการดําเนินงาน 

4.1 คณะทํางานส่งเสริมธรรมาภิบาล ทําหน้าที่กํากับ ดูแล และติดตามการดําเนินงาน
โครงการ/กิจรรม ให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) การป้องกันและปราบปราม
การทุจริตที่ กําหนดให้บรรลุวัตถุประสงค์ ภายใต้การการกํากับดูแลของคณะอนุกรรมการ 
ธรรมาภิบาล และคณะกรรมการองค์การจัดการน้ําเสีย 

4.2 ส่งเสริม สนับสนุน การดําเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการฯ ซ่ึงมี
วัตถุประสงค์ในการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมี
องค์ประกอบหลัก 2 ส่วน  
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ส่วนที่ 1 การส่งสริมธรรมาภิบาล (CG)  
(1) การให้พนักงานเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา บําเพ็ญสาธารณะประโยชน์ 
(2) การจัดกิจกรรม CG Break (การฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกับหลักการปฏิบัตงิาน

ตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน และการฝึกอบรมด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต) 

(3) การประกวดพนักงานดีเด่น 
(4) การประกวดสํานักงานจัดการน้ําเสียสาขาดีเด่น 
(5) การจัดกิจกรรม CG Day (ปลุกจิตสํานึกต่อต้านทุจริต  พัฒนาคุณธรรม 

จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน” 
(6) การตรวจสอบ (การจัดซ้ือจัดจ้าง/จริยธรรม/ผลประโยชน์ทับซ้อน) 
(7) การจัดทําแผน/ทบทวน แผนปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) การป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตประจําปี และการรายงานผลการดําเนินงาน 
(8) การจัดทําคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณองค์การจัดการน้ําเสีย 
 

ส่วนที่ 2 การป้องกันและปราบปรามทุจริต 
(1) การแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง 
(2) การประชุมชี้แจง มอบนโยบาย สร้างความร่วมมือกับพนักงานในการต่อต้าน

การทุจริตผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของ อจน. 
(3) การควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงาน 
(4) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการจัดการความเสี่ยงการทุจริต 
(5) การทบทวน ระบบการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของพนักงานภายใน 
(6) การทบทวน ระบบการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ของพนักงานภายนอก 
(7) การทบทวน ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติหลกัเกณฑ์ กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย

หรือกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
4.3  ดําเนินกิจกรรมที่สร้างความตระหนักรู้ให้พนักงานมีจิตสํานึก มีคุณธรรม ปฏิบัติตน

ยึดม่ันในจริยธรรม กระทําในสิ่งที่ถูกต้องและมุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ ปฏิบัติงานด้วย
ความซ่ือสัตย์สุจริตโปร่งใสและตรวจสอบได้ มุ่งเน้นมาตรการเชิงป้องปราม รวมทั้งตระหนักถึงโทษ
และผลการทุจริตคอร์รัปชัน  
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4.4 การพัฒนาและเพิ่มพูนประสบการณ์ของพนักงาน การเปิดวิสัยทัศน์ด้วยการศึกษาดู
งาน และฝึกอบรมจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อสร้างองค์ความความรู้ ความเข้าใจด้านการส่งเสริมธรร
มาภิบาล และการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึง การส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่าง
ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่างกัน 

4.5 ส่งเสริม สนับสนุน การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
องค์การจัดการน้ําเสีย โดยใช้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ
หน่วยงานรัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) เป็นเครื่องมือนําไปสู่การพัฒนาปรับปรุง
กระบวนการดําเนินงานได้อย่างตรงประเด็น เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดําเนินงานขององค์การจัดการน้ําเสียให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

4.6 จัดทํา ทบทวนระบบการรับเรื่องร้องเรียนด้านการทุจริต และติดตามผลการ
ดําเนินการเรื่องร้องเรียนอย่างเป็นระบบและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

5.  ระยะเวลาโครงการ (เริ่มต้น-สิ้นสุด) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564) 

 

6.  สถานที่ดําเนินการ 
ภายในและภายนอกองค์กร 

 

7. กลุ่มเป้าหมาย 
  คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาล ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง
องค์การจัดการน้ําเสีย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับองค์การจัดการน้ําเสีย 
 

8. งบประมาณในการดําเนินโครงการ                                                                

  งบประมาณในวงเงิน 600,000 บาท  
 

9. ผูร้ับผิดชอบโครงการ 
  คณะทํางานส่งเสริมธรรมาภิบาล  
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10. การติดตาม ประเมนิผล 
   การประเมินก่อนและหลังการจัดทํากิจกรรมต่าง ๆ โดยประเมินความรู้ ความเข้าใจ
และทัศนคติของผู้บริหาร และพนักงานต่อการดําเนินงานกิจกรรมขององค์การจัดการน้ําเสีย 

  10.1 ประเดน็การประเมนิ   :   จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
          :   ความรู้ ความเข้าใจและทัศนคติของผู้ร่วมกิจกรรม 
          :   ความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม 
 
   10.2 วิธีการ/เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการประเมนิ  
          (1) แบบสอบถามความรู้ ความเข้าใจ 
          (2) แบบประเมินผลความพึงพอใจ 
 

11. การรายงานผล   

รายไตรมาส 
 

12. ผลประโยชนท์ี่คาดว่าจะได้รับ 
(1)  ภาพลักษณ์องค์กรได้รับความเชื่อม่ันจากหน่วยงานและบุคคลภายนอก   

   (2)  องค์กรมีระบบการบริหารจัดการทีด่ีตามหลักการ แนวทางการกํากับดแูลกิจการ
ที่ดี สอดคล้องกับนโยบายของคณะกรรมการองค์การจัดการน้ําเสีย 
   (3)  ผู้บริหารและพนักงานสามารถนําหลักธรรมาภิบาลมาเป็นแนวทางประพฤติและ
ปฏิบัตไิด้อย่างถูกต้อง และมีความเหมาะสม 
  (4)  สร้างค่านิยมในเรื่องธรรมาภิบาล วัฒนธรรมองค์กร และสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง
บุคลากรกับองค์กร 
  (5) เกิดภูมิคุ้มกันการทุจริตให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง มีความรู้ ความเข้าใจ 
และเกิดการรับรู้เก่ียวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และการปฏิบัติงานโดยยึดหลัก 
ธรรมาภิบาลที่ดี 
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13. แผนงาน/โครงการ                 
 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) การป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จํานวน 15 แผนงาน/โครงการ) 

 

กลยุทธ์ 1 ยกระดับเจตจํานงในการบริหาร 
ตามหลักการกํากับดูแลท่ีด ี

กลยุทธ์ท่ี 2 เสริมสร้างองคค์วามรู้ สังคมและ
วัฒนธรรมด้านการกํากับดูแลท่ีดี 

1.1 การแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานของ
ผู้บริหารระดับสงู 

1.2 การจัดทําแผนปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) 
การป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตประจําปี และรายงานผล 

1.3 การประเมินความเสีย่งการทุจริต และการจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต  

1.4 การจัดทําคู่มือจริยธรรมและจรรยาบรรณองค์การ
จัดการน้ําเสยี 

 

2.1 การประกวดพนักงานตน้แบบ/ดีเด่น 
2.2 การประกวดสาํนักงานจัดการน้ําเสยีสาขาดีเด่น 
2.3 การจัดกิจกรรม CG Break  
2.4 การให้พนักงานเข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา  

และการบําเพ็ญสาธารณะประโยชน ์

กลยุทธ์ท่ี 3 ยกระดับมาตรฐานการกํากับดูแลท่ีดี 
การป้องกันการทุจริต 

กลยุทธ์ท่ี 4 สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการและ
กลไกการป้องกันการทุจริต 

1.1 การควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA)  

1.2 การจัดกิจกรรม WMA CG Day  ปลุกจิตสํานึก
ต่อต้านทุจริต  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัตงิาน 
 

 

1.1 การทบทวน ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์ 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย มาตรการ หรือ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง 

1.2 การตรวจสอบ (การจัดซื้อจัดจ้าง/จริยธรรม/
ผลประโยชน์ทับซอ้น) 

1.3 การทบทวน ระบบการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
(ภายใน) 

1.4 การทบทวน ระบบการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
(ภายนอก) 

1.5 การประชุมช้ีแจ้ง มอบนโยบาย สร้างความร่วมมือ
กับพนักงานในการต่อต้านการทุจริต 
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โครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนปฏิบัติการส่งเสรมิธรรมาภิบาล (CG) การป้องกันและปราบปรามการทุจรติ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

 

กลยุทธ์ 1 ยกระดับเจตจํานงในการบริหารตามหลักการกํากับดูแลที่ดี 

1.1 พัฒนาขีดความสามารถด้านการกํากับดูแลองค์กร 
1.2 การแสดงเจตจํานงความมุ่งมั่นในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
1.3 ยกระดับธรรมาภิบาลในงานบริหารจัดการองค์กร 
1.5 การกํากับดูแลองค์กรตามกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และจริยธรรม 

 

แผนงาน/โครงการ 
กิจกรรม/กระบวนการ/ขั้นตอน 
ในการดําเนนิงาน (Process)  

ช่วงเวลา 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลผลิต 
(Output) 

ผลลพัธ์ 
(Outcome) 

1.1 การแสดงเจตจํานงสุจริต   
ในการบริหารงานของ
ผู้บริหารระดับสงู 

 

คณะผู้บริหารระดับสงู กําหนด
นโยบายในการปฏิบัตภิารกิจของ
องค์กรด้วยความซื่อตรง (Integrity) 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และนาํนโยบาย
สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึง
สร้างจิตสํานึกความพร้อมรับผิด 
(Accountability) เมื่อมีการทุจริต
ประพฤติมิชอบ 
ในหน่วยงาน 

ไตรมาสที่ 1 การแสดง
เจตจํานงสุจริตใน
การบริหารของ
ผู้บริหารระดับสงู
ไม่น้อยกว่า 1 
ครั้ง 

ร้อยละของ  
พนักงาน อจน.
มีระดับการรับรู้
ถึงบทบาทของ
ผู้บริหารไม่นอ้ย
กว่าร้อยละ 80 

- ผู้บริหาร
ระดับสูง 
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แผนงาน/โครงการ 
กิจกรรม/กระบวนการ/ขั้นตอน 
ในการดําเนนิงาน (Process)  

ช่วงเวลา 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลผลิต 
(Output) 

ผลลพัธ์ 
(Outcome) 

1.2  การจัดทําแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมธรรมา 
ภิบาล (CG) การปอ้งกัน
และปราบปราม 
การทุจริตประจําปี  
และการรายงานผล    

1.จัดทํา/ทบทวนแผนฯ 
2.นําเสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ก่อนสิ้นปีงบประมาณ          
3.ประกาศ/เผยแพร่ 
4.แจ้งหน่วยงานรับผิดชอบดาํเนิน

กิจกรรมตามแผนงานที่กําหนด  
5.ติดตาม และรายงานผล  

ก่อน 
เริ่มงบประมาณ 

มีแผน ปฏิบัติการ
ประจําปีใช้ก่อน
สิ้นปีงบประมาณ  
 

ร้อยละ
ความสําเร็จใน
การดําเนิน
โครงการ/
กิจกรรมตาม
แผนฯ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

- กธพ. 
คณะทํางาน 
ธรรมาภิบาล 

 

1.3 การประเมินความเสี่ยง
การทุจริต และการ
จัดการความเสีย่ง 
การทุจริต 

กําหนดมาตรการในการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และการแกไ้ข
ปัญหาการกระทําผิดวินัยของพนักงาน 

ไตรมาสที่ 1-4 มีการประเมิน
ความเสี่ยงการ
ทุจริต อย่างน้อย 
1 ครั้ง/ปี 
 

มีการจัดการ
ความเสี่ยงการ
ทุจริตอย่างเป็น
รูปธรรม 

- กธพ. 
คณะทํางาน 
ธรรมาภิบาล 

 

1.4 การจัดทําคู่มือจริยธรรม
และจรรยาบรรณ 

1.จัดทํา/ทบทวนแผนฯ 
2.นําเสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
3.ประกาศ/เผยแพร่ 
5.กํากับ ติดตามผล  

ไตรมาสที่ 1-4 มีคู่มือจริยธรรม
และจรรยาบรรณ
ของ อจน.  
 

รายงานผลการ
ประเมินการ
รับรู้ หรือการ
เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม
จริยธรรมตาม
คู่มือฯ 

- กธพ. 
คณะทํางาน 
ธรรมาภิบาล 
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กลยุทธ์ที่ 2 เสริมสร้างองคค์วามรู้ สังคมและวัฒนธรรมด้านการกํากับดูแลที่ดี 

 2.1 เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
     2.2 ส่งเสริมค่านิยมยกย่องเชิดชูหน่วยงาน/บุคลากรที่ปฏิบัติงานดี  

     2.3 สร้างสังคมและวัฒนธรรม ปลูกฝังวิธีคิด ทัศนคติ และกระตุ้นจิตสาํนึก 

 

แผนงาน/โครงการ 
กิจกรรม/กระบวนการ/ขั้นตอน 
ในการดําเนนิงาน (Process)  

ช่วงเวลา 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลผลิต 
(Output) 

ผลลพัธ์ 
(Outcome) 

2.1 การประกวดพนักงาน
ต้นแบบ/ดีเด่น 

1. กําหนดหลักเกณฑ์ 
2. นําเสนอพิจารณา 
3. ออกประกาศ 
4. รวบรวมข้อมลูผู้เข้าร่วมโครงการ 
5. พิจารณาคัดเลอืก 
6. ประกาศผล  

ไตรมาสที่ 1-4 พนักงาน อจน.
ต้นแบบ/ดีเด่น  
จํานวน 1 คน 

ร้อยละ
ความสําเร็จใน
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรม
สุจริตที่สะทอ้น
ในระดับบุคคล  

10,000 
 
 
 
 
 
 
 

กธพ. 
คณะทํางาน 
ธรรมาภิบาล 

 

2.2 การประกวดสาํนักงาน
จัดการน้ําเสยีสาขา
ดีเด่น 

1. กําหนดหลักเกณฑ์ 
2. นําเสนอพิจารณา 
3. ออกประกาศ 
4. รวบรวมข้อมลูผู้เข้าร่วมโครงการ 
5. พิจารณาคัดเลอืก 
6. ประกาศผล  

ไตรมาสที่ 1-4 สํานักงานจัดการ
น้ําเสยีสาขาดีเด่น   
1 สาขา 

ร้อยละ
ความสําเร็จใน
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรม
สุจริตที่สะทอ้น
ในระดับองค์กร  

10,000 ปก. 
คณะทํางาน 
ธรรมาภิบาล 
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แผนงาน/โครงการ 
กิจกรรม/กระบวนการ/ขั้นตอน 
ในการดําเนนิงาน (Process)  

ช่วงเวลา 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลผลิต 
(Output) 

ผลลพัธ์ 
(Outcome) 

2.3 การให้พนักงานเขา้ร่วม
ปฏิบัติกิจกรรมทาง
ศาสนา และบําเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์  

 

ประสาน สง่เสริม สนับสนนุและจัดให้
มีการจัดกิจกรรมการให้พนักงานเข้า
ร่วมปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา และ
บําเพ็ญสาธารณะประโยชน ์ 
เพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม 
ที่ได้มาตรฐาน รวมทัง้รณรงค์ส่งเสริม
คุณธรรม พอเพียง มีวนิัย สุจริต 
จิตอาสา 

ไตรมาสที่ 1-4 ผู้บริหาร 
พนักงาน และ
ลูกจ้าง 
(ส่วนกลาง)  
เข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80  

แบบสํารวจ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

50,000 กธพ. 
คณะทํางาน 
ธรรมาภิบาล 

 

2.4 การจัดกิจกรรม  
 CG Break 
- การฝึกอบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติงาน  
ตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
หน่วยงาน 
- การฝึกอบรมด้าน 

การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

ประสาน สง่เสริม สนับสนนุและจัดให้
มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมใหค้วามรู้
ความเข้าใจดา้นการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต การปฏบิัติงาน 
และระบบการหรือหลักการปฏิบัติงาน
ตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน 

ไตรมาสที่ 1-4 ผู้บริหารพนักงาน 
อจน.มีความรู้
ความเข้าใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80  

แบบสํารวจ
ความพึงพอใจ
ของผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

30,000 กธพ. 
คณะทํางาน 
ธรรมาภิบาล 
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กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับมาตรฐานการกํากับดูแลที่ดี การป้องกันการทุจริต 

3.1 สง่เสริมและสนับสนุนระบบกํากับดูแลที่ด ีการป้องกันการทุจริต 
3.2 ปลูกฝังให้เกิดเป็นวัฒนธรรม/พฤติกรรมค่านิยมสุจริต 
3.3 มีกรอบแนวทางในการส่งเสริมให้เกิดระบบการกํากับดูแลที่ดี การป้องกันการทุจริต 
 

แผนงาน/โครงการ 
กิจกรรม/กระบวนการ/ขั้นตอน 
ในการดําเนนิงาน (Process)  

ช่วงเวลา 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลผลิต 
(Output) 

ผลลพัธ์ 
(Outcome) 

3.1 การควบคุม ติดตาม 
การปฏิบัติงานตาม
หลักเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใส (ITA)  
ของหน่วยงาน 

1. เผยแพร่เกณฑ์ ITA ชี้แจงแนวทาง      
การดําเนินการ  

2. ประสานงานเตรียมการประเมิน 
(ม.ค.-มี.ค.) 

3. ดําเนินการประเมิน (เม.ย.-ก.ค.) 
4. การรายงานผลการประเมิน (ส.ค.-

ก.ย.)   

ไตรมาสที่ 1-4 ค่าคะแนนการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในการดําเนินงาน 
ของ อจน. ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

ค่าคะแนนการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การดําเนินงาน
ของหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ     
ไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 80 

- กธพ. 
คณะทํางาน 
ธรรมาภิบาล   
หน่วยงาน

รับผิดชอบตาม
เกณฑ์

ประเมินผล ITA 

3.2 การจัดกจิกรรม 
      WMA CG Day  
    

1. ขออนุมตัโิครงการ 
2. การมอบนโยบายต่อต้านการทุจริต     

โดยกรรมการ อจน. หรือผู้บริหาร
ระดับสูง 

3. ดําเนินกิจกรรมการส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของผู้บริหารและพนกังาน 

5. ประเมินผล/รายงานผล 

ไตรมาสที่ 2 คณะกรรมการ
ผู้บริหาร 
พนักงาน และ
ลูกจ้าง 
เข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่า  
100 คน 

ระดับ
ความสําเร็จ 
ในการปรับฐาน
ความคิดและ
ทัศนคตใิหม้ี
ค่านิยมสุจริต 
 

500,000 กธพ. 
คณะทํางาน 
ธรรมาภิบาล 
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กลยุทธ์ที่ 4 สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการและกลไกการป้องกันการทุจริต 
4.1 สร้างและพัฒนากลไกการเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริต 
4.2 มีกระบวนการป้องปราม ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต พัฒนาแนวทางการดาํเนินงาน 
4.3 ส่งเสริมให้มีแนวทางป้องกันการทุจริต บูรณาการความร่วมมือระหว่างกัน 
4.4 ส่งเสริมการดาํเนินงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส 

 

แผนงาน/โครงการ 
กิจกรรม/กระบวนการ/ขั้นตอน 
ในการดําเนนิงาน (Process)  

ช่วงเวลา 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลผลิต 
(Output) 

ผลลพัธ์ 
(Outcome) 

4.1 การทบทวน ปรับปรุง
แนวทางปฏิบัติหลักเกณฑ์ 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ 
นโยบายหรือกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ที่ใช้กฎหมายนั้น ๆโดยตรง เสนอ
ประเด็นยกร่างกฎหมายที่เห็นควร
ทบทวน/ปรับเข้าสู่กระบวนการพิจารณา 
ตามขั้นตอนของกฎหมาย 
 

ไตรมาสที่ 1-4 มีการทบทวน 
ปรับปรุงแนวทาง
ปฏิบัติหลักเกณฑ์ 
กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ นโยบาย
หรือกฎหมาย  

ร้อยละการรับรู้
ของพนักงานถึง
บทบาทของ
ผู้บริหารในการ
แกไ้ขปัญหาดา้น
กฎ ระเบียบฯ  
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 80 

- สผอ. 
กกม. 

4.2 การตรวจสอบ  
(จริยธรรม ความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์และ 
การจัดซื้อจัดจ้าง) 

     
 

1.เปิดการตรวจสอบด้านจริยธรรม 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ 
การจัดซื้อจัดจ้าง 

2.ปิดการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ    
หน่วยรับตรวจ เพื่อปรับปรุง          
การดําเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1-4 จํานวนเรื่องของ
การตรวจสอบ   
ไม่น้อยกว่า  
3 เรื่อง 

ค่าคะแนนการ
ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส 
ในการดําเนินงาน 
ของ อจน. 
ไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 85 

- สตน. 
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แผนงาน/โครงการ 
กิจกรรม/กระบวนการ/ขั้นตอน 
ในการดําเนนิงาน (Process)  

ช่วงเวลา 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลผลิต 
(Output) 

ผลลพัธ์ 
(Outcome) 

4.3 การประชุมชี้แจง มอบ
นโยบาย สร้างความร่วมมือ
กับพนักงานในการต่อต้าน
การทุจริตผ่านกิจกรรม 
ต่าง ๆ ของ อจน. 

ผู้บริหารระดับสูง ชี้แจงมอบนโยบาย 
สร้างความร่วมมือกับพนักงานในการ
ต่อต้านการทุจริตผ่านกิจกรรมต่าง ๆ 
ของ อจน. อาทิ กจิกรรม CG Day, CG 
Break, กิจกรรม CSR เป็นต้น   

ไตรมาสที่ 1-4 ความถี่ของการ
ชี้แจง มอบ
นโยบายกับ
พนักงานในการ
ต่อต้านการทุจริต 
จํานวน 2 ครั้ง/ปี  

ร้อยละของ
พนักงานมีระดับ
การรับรู้ถึงบทบาท
ของผู้บริหารใน
การแกไ้ขปัญหา
ด้านการทุจริต 
 

- ผู้บริหาร
ระดับสูง 

4.4 ทบทวน ระบบการรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ภายใน) 

1. กําหนด/ทบทวน มาตรการ กลไก 
หรือวางระบบการรับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ (ภายใน) 

2. มีกําหนดกรอบแนวทางการจัดการ
เรื่องร้องเรียน อาทิ ช่องทางร้องเรียน 
กระบวนการร้องเรียน  การตอบสนอง           
ต่อเรื่องร้องเรียน  

3. มีการรายงานผล/การกํากับติดตาม    
อย่างต่อเนื่อง (รายงานผลฯ 
ประจําเดือน) 

 

ไตรมาสที่ 1-4 มีการระบบ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
(ภายใน) 

ร้อยละของ
พนักงานมีระดับ
การรับรู้ถึงบทบาท
ของผู้บริหารใน
การแกไ้ขปัญหา 
การทุจริต 

- กทบ. 
กปส. 
กกม. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การจัดการน้ําเสีย 

เลขที่ 333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ช้ัน 23-24 ถนนวิภาวดีรังสิต  

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท์ 0 2273 8530-9 โทรสาร 0 2273 8577-9  

E-mail : wastewtr@wma.or.th 


