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คํานํา 
 

องค์การจัดการนํ้าเสีย จัดทําแผนปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) การป้องกัน 

การทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2565 (ทบทวนคร้ังท่ี 1) และแผนปฏิบัติการ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ฉบับน้ีขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการดําเนินกิจการ 

ตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ตลอดจนสร้างความตระหนักรู้ด้านการกํากับ

ดูแลท่ีดี และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ติดตาม และการทุจริตทุกรูปแบบของทุกภาค

ส่วน โดยมีกระบวนการติดตามและประเมินผล สอดคล้องไปตามมาตรฐาน เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทาง

ในการดําเนินงานด้านการกํากับดูแลท่ีดีและการนําองค์กรขององค์การจัดการนํ้าเสีย โดยวิเคราะห์

ให้มีความสอดคล้องกับกรอบชี้นําท้ังภายในและภายนอกท่ีมีการเปล่ียนแปลงไป โดยมีการจัดทําและ

ทบทวนแผนปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) การป้องกันการทุจริต ประจําปีงบประมาณ  

พ.ศ.2563 – 2565 (ทบทวนคร้ังท่ี 1) และแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

เพื่อให้หน่วยงานดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม ซ่ึงจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้มี 

ส่วนได้ส่วนเสียขององค์การจัดการนํ้าเสีย สามารถสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดําเนินงาน 

ด้านการกํากับดูแลท่ีดีและการนําองค์กรให้แก่คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานองค์การจัดการ

นํ้าเสียทุกระดับ พร้อมเป็นกรอบแนวทางสําหรับนําไปพัฒนาองค์กรให้มีการดําเนินการท่ีเป็น

มาตรฐานตามกรอบหลักการกํากับดูแลท่ีดีและการนําองค์กรอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นองค์กรท่ี

เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 
 

องค์การจัดการน้ําเสียให้ความสําคัญกับหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
มาโดยตลอด ตามหลักการและแนวทางการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2562 และแนวทาง
ปฏิบ ัต ิ ซึ ่ง เป ็นป ัจจ ัยสําค ัญในการสร ้างความยั ่งย ืนและเสริมสร้างประสิทธิภาพขององค์กร  
โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ การกํากับ การติดตาม การควบคุม และการดูแลผู้ที่ได้รับมอบหมาย
อํานาจหน้าที่ให้ไปทําหน้าที่ทางการบริหารเพ่ือให้ทรัพยากรขององค์กรได้นําไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลตรงตามเป้าหมาย ทั ้งนี้ เพื ่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
อย่างเป็นธรรม  

คณะกรรมการองค์การจัดการน้ําเสียตระหนักถึงความสําคัญของกลไกภายใต้หลักการ 
กํากับดูแลที ่ด ี (Good Corporate Governance) เป็นอย่างยิ ่ง จึงได้ม ีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อทําหน้าที่ในการกํากับดูแล ติดตามการดําเนินงาน 
ขององค์การจัดการนํ้าเสียให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ ได้มีการกําหนดนโยบายการกํากับดูแล
กิ จการที่ ดี และการนํ าองค์กรขององค์การ จัดการน้ํ า เสี ย ขึ ้น  เ พื ่อ ใช ้เ ป ็นกรอบแนวทาง 
ในการปฏิบ ัต ิให ้ม ีความชัดเจน และสอดคล้องก ับหล ักการและแนวทางการกําก ับด ูแลที ่ดี 
ในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2562 และแนวทางปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจที่
กําหนดในหมวด บทบาทของภาครัฐ  สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ บทบาท
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความยั่งยืนและนวัตกรรม การเปิดเผยข้อมูล การบริหารความเสี่ยงและ 
การควบคุมภายใน จรรยาบรรณ และหมวดการติดตามผลการดําเนินงาน โดยวางหลักสําคัญสําหรับ 
การกํากับดูแลกิจการที่ดีอันเป็นมาตรฐานสากล 7 ประการ ดังน้ี 

1.  หลักความรับผิดชอบ (Accountability) หมายถึง ความมุ่งม่ันที่จะปฏิบัติหน้าที่จนสําเร็จ
ด้วยความรับผิดชอบต่อผลงาน 

2.  หลักความสํานึกในหน้าที่ (Responsibility) หมายถึง การตั้งใจปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถด้วยความสํานึกในหน้าที่แห่งตน 

3.  หลักความเสมอภาค (Equitable Treatment) หมายถึง การปฏิบัติต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
โดยเท่าเทียมกัน  

4.  หลักความโปร่งใส (Transparency) หมายถึง ความโปร่งใสในการดําเนินงานที่สามารถ
ตรวจสอบได้  
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หน้า ข 
 

 

5.  หลักการสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่กิจการทั้งในระยะสั้นและระยะยาว (Value Creation) 
หมายถึง  วิสัยทัศน์ในการสร้างมูลค่าเ พ่ิมแก่กิจการโดยคํานึงถึงคุณค่าและ
ความสามารถในทุกด้าน เพ่ือการแข่งขัน 

6.  หลักคุณธรรม (Ethics) หมายถึง การส่งเสริมให้มีการกํากับดูแลจรรยาบรรณที่ดใีนการ
ประกอบธุรกิจ 

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

ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการนํานโยบายและแนวทางปฏิบัติในการนํานโยบายการกํากับดูแลกิจการทีด่ี
และการนําองค์กรขององค์การจัดการนํ้าเสีย ไปใช้ในการดําเนินการอย่างเป็นระบบ ภายใต้มาตรฐาน
เดียวกัน องค์การจัดการน้ําเสียจึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) การป้องกัน 
การทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2565 (ทบทวนครั้งที่ 1) และแผนปฏิบัติการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2565  ขึ้น เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการดําเนินงานที่กําหนดให้สอดคล้องกับ 
กลยุทธ์ในการขับเคลื่อนนโยบายไปสู่เป้าหมายตามแนวทางปฏิบัติที ่ได้วางไว้ โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือส่งเสริมและเสริมสร้างให้เกิดความตระหนักรู้ในการเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กร 
ที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี และนโยบายการป้องกันและปราบปราม 
การการทุจริต ซึ่งเป็นพื้นฐานสําคัญในการสร้างองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยแผนปฏิบัติการส่งเสริม
ธรรมาภิบาล (CG) การป้องกันการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2565 (ทบทวน 
ครั้งที่ 1) และแผนปฏิบัติการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีองค์ประกอบ แผนงานหลัก 2 ด้าน 
คือ ด้านการกํากับและส่งเสริม และด้านการป้องกันการทุจริต  
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แผนปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) การป้องกันการทุจริต  
 

 

ยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 

 

 

ด้านการกํากับและส่งเสริม ด้านการป้องกันการทุจริต 

 

 

กลยทุธ์ที่ 1 
เสริมสร้างองค์ความรู้ สังคม 

และวัฒนธรรมด้านการกํากับดูแลที่ด ี

กลยทุธ์ที่ 2 
สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการ 

และกลไกการป้องกันการทุจริต 

 

 

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ : เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ : 
1.1 เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรให้มีความรู้

ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการกํากับดูแล
กิจการที่ดี 

1.2 ส่งเสริมค่านิยม ยกย่องเชิดชูหน่วยงาน/
บุคลากรที่ปฏิบัติงานดี 

1.3 สร้างสังคมและวัฒนธรรม ปลูกฝังวิธีคิด 
ทัศนคติ และกระตุ้นจิตสาํนึก 

2.1 สร้างและพัฒนากลไกการเฝ้าระวัง  
และป้องกันการทุจริต 

2.2 มีกระบวนการป้องปราม ติดตาม 
ตรวจสอบการทุจริต พัฒนาแนวทาง 
การดําเนินงาน 

2.3 ส่งเสริมให้มีแนวทางป้องกันการทุจริต 
บูรณาการความร่วมมือระหว่างกัน 

2.4 ส่งเสริมการดําเนินงานที่มีคุณธรรม 
และความโปร่งใส 

 



ความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์องค์การจัดการน้ําเสีย และแผนปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) การป้องกันการทุจริต  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์  

ด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

แผนปฏิบัติการด้านการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีฯ 

กลยุทธ์ด้านการกํากับดูแล
กิจการที่ดีฯ 

แผนปฏิบัติการฯ ประจําปี 

 

แผนปฏบิัติการส่งเสริมธรรมาภบิาล (CG) การป้องกันการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2565 (ทบทวนครั้งที่ 1) 

ด้านการกํากับดูแลและส่งเสริม 

กลยุทธ์ 1 เสริมสร้างองค์ความรู้ สังคมและวัฒนธรรมด้านการกํากับดูแลที่ดี 

ด้านการป้องกันการทุจริต 

กลยุทธ์ 2  สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการและกลไกการป้องกันการทุจริต 
 

 
 

1. การแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง 

2. การจัดทําแผนปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตประจําปี และรายงานผล 

3. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการจัดการความเสี่ยงการทุจริต  

4. จัดทํา/ทบทวนมาตรการ นโยบายส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 

5. การประกวดพนกังานต้นแบบ/ดเีด่น 

6. การประกวดสํานักงานจัดการน้าํเสียสาขาดีเด่น 

7. การจัดกิจกรรม CG Break  

8. การจัดกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมบําเพญ็สาธารณะประโยชน์ (CSR) ต้านทุจริต 

9. การเสริมสร้างองค์กรโปร่งใส มีคุณธรรม ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

10.  การจัดกิจกรรม WMA CG Day  ปลุกจิตสํานึกต่อต้านทุจริต  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 

11.  การทบทวน ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

12.  การตรวจสอบกระบวนงานที่มีโอกาสเกิดทุจริต (/จริยธรรม/ผลประโยชน์ทับซ้อน/การจัดซื้อจัดจ้าง) 

13.  การทบทวน ระบบการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  

14.  การประชุมชี้แจ้ง มอบนโยบาย สร้างความร่วมมือกับพนักงานในการต่อต้านการทุจริต 

15.  การเปิดเผยและการเขา้ถึงข้อมลูที่จําเป็นแก่สาธารณะ 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) การป้องกันการทุจริต ประจําปีงบประมาณ 2565 
 

ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 



แผนปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) การป้องกันการทุจริต 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั้งท่ี 1) และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 

หน้า จ 
 

 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) การป้องกันการทุจริต  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 

ยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 
 

ด้านการกํากับดูแลและส่งเสริม 

กลยุทธ์ 1 เสริมสร้างองค์ความรู้ สังคมและวัฒนธรรมด้านการกํากับดูแลท่ีดี 
1.1  การแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง 
1.2  การจัดทําแผนปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) การป้องกันการทุจริตประจําปี และรายงานผล 
1.3  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
1.4  จัดทํา/ทบทวนมาตรการ นโยบายส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
1.5  การประกวดพนักงานต้นแบบ/ดีเด่น 
1.6  การประกวดสํานักงานจัดการนํ้าเสียสาขาดีเด่น 
1.7  การจัดกจิกรรม CG Break  
1.8  การจัดกจิกรรมทางศาสนา กจิกรรมบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์ (CSR) ต้านทุจริต 

 

ด้านการป้องกันการทุจริต 

กลยุทธ์ที่ 2 สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการและกลไกการป้องกันการทุจริต 
2.1 การเสริมสร้างองค์กรโปร่งใส มคีุณธรรม ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 

ภาครัฐ (ITA) 
2.2 การจัดกิจกรรม WMA CG Day  ปลุกจิตสํานึกต่อต้านทุจริต  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  

และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 
2.3 การทบทวน ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย มาตรการ หรือกฎหมาย 

ท่ีเกี่ยวข้อง 
2.4 การตรวจสอบกระบวนงานท่ีมโีอกาสเกิดทุจริต (/จริยธรรม/ผลประโยชน์ทับซ้อน/การจัดซื้อจัดจ้าง) 
2.5 การทบทวน ระบบการรับเร่ืองร้องเรียน/ร้องทุกข์  
2.6 การประชุมช้ีแจ้ง มอบนโยบาย สร้างความร่วมมือกับพนักงานในการต่อต้านการทุจริต 
2.7 การเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลท่ีจําเป็นแก่สาธารณะ 

 



แผนปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) การป้องกันการทุจริต 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนคร้ังท่ี 1) และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 

 
 
 

บทท่ี 1 
บริบทองค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) การป้องกันการทุจริต 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนคร้ังท่ี 1) และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 

หน้า 2 

 
 

สถานการณ์ด้านทรัพยากรนํ้าและนํ้าเสีย เป็นประเด็นสําคัญท่ีหลายฝ่ายต่างให้ความสนใจ 

ในการดําเนินงาน มาตรการ แผนงาน เพื่ออนุรักษ์ ฟื้นฟู และจัดการการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืน

ภายใต้การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากทุกภาคส่วน ซ่ึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) มีแนวทางการพัฒนาท่ีเกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดล้อมด้านการสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเป็นมิตรกับ

ส่ิงแวดล้อม โดยมีแนวคิดการบริหารจัดการนํ้าเสียแบบบูรณาการ (Integrated Wastewater 

Management) มุ่งเน้นแนวทางการบริหารจัดการเชิงระบบ มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน 

อย่างเป็นระบบ รวมท้ังการให้ความสําคัญในการแก้ไขปัญหาวิกฤติ ด้วยเหตุน้ีการดําเนินการ 

เพื่อการแก้ไขปัญหาคุณภาพนํ้า จึงเป็นภารกิจสําคัญของประเทศท่ีต้องรีบดําเนินการเป็นกรณี

เร่งด่วน เพื่อส่งเสริมให้เกิดคุณภาพส่ิงแวดล้อมท่ีดีและมีคุณภาพอันเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ของประชาชนโดยรวมต่อไป  

กระทรวงมหาดไทยได้ดําเนินนโยบายในเรื่องการแก้ไขปัญหานํ้าเสียมาเป็นลําดับ  

โดยคํานึงถึงการลดการปล่อยนํ้าท้ิงจากแหล่งกําเนิดและการควบคุมคุณภาพนํ้าท้ิงจากแหล่งกําเนิด

ให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ โดยได้กําหนดให้การจัดการนํ้าเสียชุมชนเป็นภารกิจสําคัญ 

ตามนโยบายรัฐบาล (Agenda) มีเป้าหมายบําบัดนํ้าเสียจากชุมชนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

นํ้าท้ิงชุมชนก่อนปล่อยลงสู่แหล่งนํ้าสาธารณะ และได้มอบหมายให้องค์การจัดการนํ้าเสียซ่ึง

โอนย้ายกิจการมาอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย มีอํานาจหน้าที่ในการจัดให้มี

ระบบบําบัดนํ้าเสียรวม และให้บริการรับบริหารหรือจัดการระบบบําบัดนํ้าเสีย เพื่อปรับปรุง ฟื้นฟู 

และบริหารจัดการระบบบําบัดนํ้าเสียชุมชนให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน  

องค์การจัดการนํ้าเสีย (Wastewater Management Authority : WMA) เป็นหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย จัดต้ังขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังองค์การจัดการนํ้าเสีย  
เม่ือวันท่ี 15 สิงหาคม พ.ศ. 2538 โดยมีวัตถุประสงค์คือ “การจัดให้มีระบบบําบัดนํ้าเสียรวม
สําหรับการบําบัดนํ้าเสียในเขตพื้นท่ีจัดการนํ้าเสีย และการให้บริการรับบริหารหรือจัดการระบบ
บําบัดนํ้าเสียท้ังในและนอกเขตพื้นท่ีจัดการนํ้าเสีย รวมทั้งบริการหรือกิจการต่อเน่ืองที่เก่ียวกับการ
จัดการนํ้าเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ”  

 
 



แผนปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) การป้องกันการทุจริต 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนคร้ังท่ี 1) และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 

หน้า 3 

 
 

เม่ือวันท่ี 22 กันยายน พ.ศ. 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการกําหนดเขตพื้นท่ี
จัดการนํ้าเสียขององค์การจัดการนํ้าเสียให้ครอบคลุมทุกจังหวัดของประเทศไทย ซึ่งจะช่วย
สนับสนุนภารกิจขององค์กรในการแก้ไขปัญหามลพิษทางนํ้าของประเทศ ให้สามารถเข้าดําเนินการ
บริหารจัดการนํ้าเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุม
ทุกพื้นที่ท่ัวประเทศ มีส่วนสําคัญในการเร่งรัดการพัฒนาระบบบริหารจัดการนํ้าเสียของประเทศ 
ให้ดําเนินไปอย่างมีมาตรฐานมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันแก้ไข
ปัญหามลพิษทางนํ้าท่ีส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตชองประชาชน เศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดล้อมของประเทศได้อย่างทันสถานการณ์  

ตลอดระยะเวลาการดําเนินงานท่ีผ่านมา องค์การจัดการนํ้าเสียตระหนักถึงความสําคัญ
และบทบาทองค์กร โดยได้ดําเนินการประสานงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่างๆ ในการ 
เข้าบริหารจัดการระบบบําบัดนํ้าเสียมีวัตถุประสงค์เพื่อ ก่อสร้าง ฟ้ืนฟู และบริหารจัดการระบบ
บําบัดนํ้าเสีย เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการระบบบําบัดนํ้าเสียแต่ละแห่ง ควบคู่กับการสร้าง
ความพร้อมให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้ังดําเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการ 
เดินระบบและบํารุงรักษาระบบบําบัดนํ้าเสียตามหลักวิชาการ ให้กับบุคลากรขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน จัดทําคู่มือสําหรับการเดินระบบบําบัดนํ้าเสีย จัดทําโครงสร้างอัตราค่าบริการบําบัด 
นํ้าเสีย จัดหา Software และ Hardware พร้อมจัดทําฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อจัดวางระบบการจัดเก็บ
ค่าบริการบําบัดนํ้าเสีย รวมท้ัง ติดต้ังอุปกรณ์ท่ีจําเป็นต่อการบริหารงาน การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ 
และปลูกฝังจิตสํานึกด้านการจัดการนํ้าเสียให้แก่ประชาชน เพื่อให้ความร่วมมือในการจ่ายค่าบริการ
บําบัดนํ้าเสีย  

วิสัยทัศน์ 
“บริหารจัดการนํ้าเสียชุมชนให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน ภายในปี 2569” 

          

ค่านิยมองค์กร 
มุ่งม่ันผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ เช่ียวชาญในหน้าท่ี 

 

วัฒนธรรมองค์กร 
องค์การจัดการนํ้าเสีย ยึดม่ันในความรับผิดชอบต่อสาธารณะ  

สร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยี รวมท้ังเน้นให้บุคลากรขององค์กรเป็นทรัพยากรท่ีมีค่าท่ีสุด 
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พันธกิจ  
1) ออกแบบ ก่อสร้าง และบริหารจัดการระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนท่ัว

ประเทศ 
2) ปรับปรุงฟื้นฟู และบริหารจัดการระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียชุมชนทั่วประเทศ 
3) ให้บริการหรือกิจการต่อเนื่องท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการนํ้าเสียอย่างมีประสิทธิภาพ 

ในเชิงเศรษฐกิจ 
 
องค์การจัดการนํ้าเสียตระหนักถึงความสําคัญของบทบาทภารกิจขององค์กร มุ่งเน้น 

การบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ พัฒนากรอบหลักการและแนวปฏิบัติ เพื่อการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีและการนําองค์กรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และสามารถนําไปใช้ได้จริง  
เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดําเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมอันจะนํามา 
ซ่ึงการดําเนินงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบ
ได้ จึงได้จัดทําแผนปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2565 (ทบทวนคร้ังท่ี 1) และแผนปฏิบัติการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการบริหารจัดการองค์กรให้เกิดผลสัมฤทธิ์  
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นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการนําองค์กรขององค์การจัดการนํ้าเสีย 
องค์การจัดการนํ้าเสียตระหนักถึงความสําคัญของบทบาทภารกิจขององค์กร มุ่งเน้น 

การบริหารจัดการองค์กรท่ีมีประสิทธิภาพ พัฒนากรอบหลักการและแนวปฏิบัติ เพื่อการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีและการนําองค์กรให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และสามารถนําไปใช้ได้จริง 
เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดําเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมอันจะนํามา 
ซ่ึงการดําเนินงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต มีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้  

ดังน้ัน ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน องค์การจัดการนํ้าเสียตระหนักและ
ยึดถือปฏิบัติด้านการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและการนําองค์กร ดังน้ี 

๑. ให้ยึดถือและมุ่งม่ันปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและการนําองค์กร 
ขององค์การจัดการนํ้าเสีย ซ่ึงเป็นไปตามหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ  
พ.ศ.2562 และแนวปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจท่ีกําหนดในหัวข้อ 
บทบาทของภาครัฐ บทบาทของรัฐวิสาหกิจเพื่อการตลาดท่ีเป็นธรรมสิทธิและความเท่าเทียมกันของ
ผู้ถือหุ้น บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียการเปิดเผยข้อมูลคณะกรรมการ การบริหารความเส่ียงและ
การควบคุมภายใน จรรยาบรรณ ความยั่งยืนและนวัตกรรม การติดตามผลการดําเนินงาน กล่าวคือ 
ให้ดําเนินการในทุกขั้นตอนกระบวนการด้วยความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ (Accountability) 
สํานึกในหน้าท่ีด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ (Responsibility) ปฏิบัติต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียโดยสุจริตและจะต้องพิจารณาให้เกิดความเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment) โปร่งใส 
(Transparency) สร้างมูลค่าเพิ่มแก่กิจการท้ังในระยะส้ันและระยะยาว (Value Creation) ส่งเสริม
พัฒนาการกํากับดูแลและจรรยาบรรณท่ีดี (Ethics) ส่งเสริมให้เกิดการกระจายโอกาสแก่ประชาชน
ให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการใดๆ ท่ีอาจมีผลกระทบต่อส่ิงแวดล้อม 
สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชนหรือท้องถิ่น (Participation) 

๒. คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน องค์การจัดการนํ้าเสีย ทุกระดับปฏิบัติตาม
มาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต ดังน้ี 

๒.๑ การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ องค์การจัดการนํ้าเสีย จะเปิดเผยข้อมูล
สารสนเทศท้ังด้านการเงินและไม่ใช่การเงินขององค์กร อย่างโปร่งใส ถูกต้อง ครบถ้วน ทันกาล  
และตรวจสอบได้รวมถึงให้ความสําคัญและแสดงความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร 
ทุกภาคส่วนอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม  
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๒.๒ การให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม สนับสนุนให้เกิดเครือข่ายอย่างมีระบบ 
มาตรการ หรือแนวทางในการเฝ้าระวัง ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นกระบวนการปฏิบัติงาน
และข้อร้องเรียนท่ีมีต่อการให้บริการของ องค์การจัดการนํ้าเสีย  รวมถึงมุ่งเน้นการแสดงความ
รับผิดชอบต่อชุมชน สังคมและส่ิงแวดล้อม  

2.3 ปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเหมาะสมเท่าเทียมกัน ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม 
จริยธรรม เพ่ือสนองตอบต่อความคาดหวังของทุกกลุ่มอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมกัน 

๒.4 การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดซ้ือจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ต้องดําเนินการ 
ตามกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คําส่ังท่ีเก่ียวข้องอย่างเคร่งครัดรวมท้ังมีการประกาศเผยแพร่
รายละเอียด การจัดซื้อจัดจ้างครบถ้วนทุกช่องทางท่ีกฎหมายกําหนด 

๒.5 การจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบ กําหนดให้มีช่องทางในการรับ
เรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็น หรือเบาะแส เม่ือพบพฤติกรรมการทุจริตหรือขัดต่อจรรยาบรรณในการ
ดําเนินงาน รวมถึงปกป้อง คุ้มครอง สร้างความม่ันใจ และให้ความเป็นธรรมแก่ผู้แจ้งเบาะแสหรือให้
ความร่วมมือในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการทุจริตไม่ให้ได้รับภยันอันตรายหรือความไม่เป็น
ธรรมอันเนื่องมาจากการแจ้งเบาะแสหรือให้ข้อมูลการทุจริต 

๒.6 การป้องกันการรับสินบน ต้องไม่ให้และรับสินบนหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
ท้ังทางตรงและทางอ้อมรวมถึงไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อเห็นการกระทําท่ีเข้าข่ายการทุจริต โดยให้
ถือว่าการป้องกันและการต่อต้านการทุจริตเป็นหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการองค์การ
จัดการนํ้าเสีย ผู้บริหาร และพนักงาน องค์การจัดการนํ้าเสีย  ทุกระดับ 

๒.7 การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
กําหนดระเบียบ แนวปฏิบัติ รวมทั้งพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อนํามาใช้ในการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

๒.8 การตรวจสอบโดยใช้ดุลยพินิจ กําหนดแนวปฏิบัติของหน่วยงานเพ่ือตรวจสอบ 
การดําเนินงานของผู้ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามคู่มือและมาตรฐานท่ีกําหนดเพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจ 

๓. ให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานองค์การจัดการนํ้าเสียทุกระดับปฏิบัติตาม
หลักการและแนวทางตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จริยธรรม และจรรยาบรรณ ข้อพึง
ปฏิบัติท่ีดี คู่มือการปฏิบัติงาน พันธสัญญาต่อสังคมท่ีองค์การจัดการนํ้าเสียดําเนินกิจการ 
อย่างเคร่งครัด รวมท้ังกฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ คําส่ัง ประกาศท่ีเกี่ยวข้องกับการปราบปราม
การทุจริต 
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๔. คณะกรรมการและผู้บริหารต้องปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรมและเป็นแบบอย่างท่ีดี 
(Role Model) แก่พนักงานองค์การจัดการนํ้าเสียทุกระดับ รวมถึงสร้างบรรยากาศในองค์กร  
สร้างแรงจูงใจนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้และกํากับดูแลให้พนักงานร่วมกัน
ปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม 

5. ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถขององค์กร รวมถึงพนักงานทุกคน เพื่อให้เกิด
การทํางาน เชิงรุกและแสวงหาโอกาสเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของการดําเนินกิจการท้ังในระยะส้ันและ
ระยะยาวให้เติบโตอย่างย่ังยืน 

6. นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาสร้างกระบวนการติดตามตรวจสอบและพัฒนาระบบควบคุม
ภายใน เพื่อเป็นเครื่องมือท่ีสําคัญในการกํากับดูแลและติดตามประเมินผลการดําเนินงานด้านความ
โปร่งใส ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อป้องกันความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดขึ้นพร้อมท้ัง
พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการติดตามตรวจสอบและลงโทษผู้กระทําการทุจริตอย่างจริงจัง 
 

นโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ 
ขององค์การจัดการนํ้าเสีย (CSR in Process) 

 

องค์การจัดการนํ้าเสีย ตระหนักถึงการดําเนินภารกิจขององค์กรควบคู่กับความ
รับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม  ดังน้ัน เพื่อให้การดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม
ชุมชนและสิ่งแวดล้อมเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด จึงได้กําหนดการดําเนินงานด้าน
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการขององค์การจัดการนํ้าเสีย ซึ่งสอดคล้อง
ตามภารกิจ ความสามารถขององค์การจัดการนํ้าเสีย ดังน้ี 

๑. มุ่งม่ันพัฒนาการให้บริการงานด้านการบริหารจัดการนํ้าเสียตามภารกิจหลักของ
องค์กร โดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีมีจริยธรรมดําเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ยึดหลักนิติธรรม ปฏิบัติต่อลูกค้าอย่างเท่าเทียมกัน คํานึงถึงสิทธิมนุษยชนข้ันพื้นฐานใน
การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีจากแหล่งนํ้าท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐานมีความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชนและ
ส่ิงแวดล้อม โดยคํานึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 
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๒. ปลูกฝังและสร้างจิตสํานึกพนักงานทุกระดับ ในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม จนเป็นวัฒนธรรมองค์กร เป็นองค์กรท่ีโปร่งใส  
มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ของพนักงาน ส่งเสริมบรรยากาศ
และสภาพแวดล้อมในการทํางานเพื่อให้พนักงานมีความสุขในการทํางาน ควบคู่กับการพัฒนา
ศักยภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพตอบสนองต่อเป้าหมายองค์กร 

๓.  สนับสนุนการดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และส่ิงแวดล้อม 
ในกระบวนการหลักของกิจการ (CSR in Process) การบําบัดนํ้าเสียให้ได้คุณภาพก่อนปล่อย  
การลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระบบบําบัดนํ้าเสีย โดยคํานึงถึงการป้องกันผลกระทบ
ท่ีอาจจะเกิดขึ้นจากการดําเนินงานขององค์กร ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยนํามาตรฐาน ISO 
๒๖๐๐๐ มาตรฐานแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมในกระบวนการ CSR in Process 
มาเป็นแนวทางในการตัดสินใจและดําเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์กร ประกอบด้วย 7 หลักการ 
(Principles) (ความรับผิดชอบ ความโปร่งใส  การปฏิบัติอย่างมีจริยธรรม การเคารพต่อผลประโยชน์
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  การเคารพต่อหลักนิติกรรม การเคารพต่อการปฏิบัติตามแนวทางสากล 
การเคารพต่อสิทธิมนุษยชน) และ 7 หัวข้อธรรมาภิบาล สิทธิมนุษยชน การปฏิบัติด้านแรงงาน 
ส่ิงแวดล้อม การปฏิบัติที่เป็นธรรม ประเด็นด้านผู้บริโภค และการมีส่วนร่วมของชุมชนและการ
พัฒนาชุมชน 

๔. ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยอาศัยกรอบการรายงานแห่งความย่ังยืนตาม
แนวทาง Global Reporting initiative (GRI) ในการดําเนินงานขององค์กรและรายงานผลการ
ดําเนินงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคมท่ีครอบคลุมทั้งในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
เพิ่มความน่าเชื่อถือในการรายงานให้เป็นท่ียอมรับในระดับสากล 

๕. ให้กองประชาสัมพันธ์ สํานักผู้อํานวยการเป็นหน่วยงานทําหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน                 
การดําเนินงานขององค์กรด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม CSR in Process   
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด มีการติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานและรายงานผล 
การดําเนินงานต่อผู้อํานวยการองค์การจัดการนํ้าเสีย และคณะกรรมการองค์การจัดการนํ้าเสีย 
เป็นรายไตรมาส 
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คณะกรรมการองค์การจัดการนํ้าเสีย มุ่งเน้นการดําเนินงาน โดยยึดถือปฏิบัติตาม

หลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรและสอดคล้อง

กับหลักการและแนวทางการกํากับดูแลท่ีดี จึงมีมาตรการขับเคล่ือน โดยแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ 
ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม ในกํากับดูแลและติดตามการดําเนินงานขององค์การ
จัดการนํ้าเสียให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล กําหนดนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี (CG Policy 
Statement) ติดตามให้มีการปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม รวมท้ังมีการทบทวน 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงและแนวทางปฏิบัติสากล เสนอแนะข้อกําหนดเก่ียวกับ
จรรยาบรรณในการดําเนินงาน แนวปฏิบัติของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ตลอดจนลูกจ้างของ
องค์การจัดการนํ้าเสีย  

 

โครงสร้างการกํากับดูแลที่ดีและการนําองค์กรขององค์การจัดการนํ้าเสีย 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการองค์การจัดการนํ้าเสีย 

คณะอนุกรรมการธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม  

คณะทํางานส่งเสริมธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 

และส่ิงแวดล้อม 

สํานักผู้อํานวยการ 

กองประชาสัมพันธ์ กองธรรมาภิบาลและโครงการพิเศษ 



แผนปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) การป้องกันการทุจริต 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนคร้ังท่ี 1) และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 

หน้า 10 

 
 

 
 
 

บทท่ี 2 
กรอบช้ีนําการจัดทําแผน 
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กรอบช้ีนําการจัดทําแผน 
เพื่อให้การบริหารจัดการองค์กรเกิดผลสัมฤทธ์ิ และตอบสนองต่อความต้องการและ

ความคาดหวังต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน แผนปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) การ
ป้องกันการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2565 (ทบทวนคร้ังท่ี 1) และแผนปฏิบัติ
การ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ถือเป็นเครื่องมือสําคัญในการขับเคล่ือนองค์กรให้บรรลุ
เป้าหมายท่ีกําหนด ดังน้ัน เพื่อให้แผนปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) การป้องกันการทุจริต 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2565 (ทบทวนคร้ังท่ี 1) และแผนปฏิบัติการ ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 มีความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ทิศทาง นโยบายของรัฐบาล รวมทั้งแผนท่ี
เก่ียวข้อง ดังน้ัน จําเป็นต้องดําเนินแผนปฏิบัติการตามกรอบทิศทางการดําเนินการและการ
ปฏิบัติงานต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ดังน้ี 

 

ด้านกฎหมาย ยุทธศาสตร์ และแผนงานท่ีเก่ียวข้อง 
1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

พ.ศ.2561  
2. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 
3. ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) 
4. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ.2560 

-2564) 
5. แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2560 – 2564 ของคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
6. แผนการปฏิรูปประเทศ (ด้านท่ี 11 การปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ) 
7. แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี 

(พ.ศ.2561 – 2580)  
8. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ (พ.ศ.2562-2564) ตาม

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 3 ฝ่าย ระหว่างสํานักงาน ป.ป.ช. สคร. และ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ 
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9. พระราชบัญญัติการพัฒนาการกํากับดูแลกิจการและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2562 
10. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) 
11. ยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2560-2564 
12. แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2560 – 2564 
13. แผนวิสาหกิจองค์การจัดการนํ้าเสีย ปี 2563 - 2565 
 

ด้านหลักการและแนวทาง 
1. หลักการและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. หลักธรรมาภิบาล 
3. หลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในรัฐวิสาหกิจปี 2562 และแนวทาง

ปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง (สคร.) 
4. เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 17 ประการของสหประชาชาติ (UN Sustainable 

Development Goals : SDGs) 
5. การกํากับดูแล การบริหารความเส่ียง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Governance, 

Risk and Compliance : GRC) ของ OECG 

6. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องนโยบายการต่อต้านการรับสินบน เพื่อป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
ด้านหลักเกณฑ์การประเมิน 
1. การประ เ มินผลการ ดํา เ นินงาน รัฐวิสาหกิจ  ปีบัญชี  2563 สํา นักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง 
2. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินการงานของหน่วยงานภาครัฐ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ของสํานักงาน ป.ป.ช. 
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กรอบชี้ นํ าการ จัด ทําแผนป ฏิ บั ติการ ส่ ง เ ส ริมธรรมา ภิบา ล ( CG)  การ ป้อง กัน 
การทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2565 (ทบทวนคร้ังท่ี 1) และแผนปฏิบัติการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประกอบด้วย  

 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. 2561  

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 11 หมวด 1 บทเฉพาะกาล รวม 200 มาตรา มีผลใช้บังคับต้ังแต่วันถัด
จากวันประกาศ ในราชกิจจานุเบกษา (ประกาศฯ เม่ือวันท่ี 20 กรกฎาคม 2561 จึงมีผลใช้บังคับ
ต้ังแต่วันท่ี 21 กรกฎาคม 2561) มีสาระสําคัญที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานด้านการกําากับดูแล
กิจการที่ดีขององค์การจัดการนํ้าเสีย สรุปได้ดังน้ี  

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญน้ี  
“เจ้าพนักงานของรัฐ” หมายความว่า เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  

ตุลาการ  ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช.  
“เจ้าหน้าท่ีของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถ่ินซ่ึงมีตําแหน่งหรือ

เงินเดือนประจํา ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือในรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหาร
ท้องถ่ิน ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เจ้าพนักงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะ ปกครองท้องท่ี หรือเจ้าพนักงานอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติ และให้
หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือ
รัฐวิสาหกิจ และบุคคลหรือคณะบุคคลบรรดาซ่ึงมีกฎหมายกําหนดให้ใช้อํานาจหรือได้รับมอบให้ใช้
อํานาจทางปกครองท่ีจัดต้ังขึ้นในระบบราชการรัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอ่ืนของรัฐด้วย แต่ไม่รวมถึง
ผู้ดําารงตําแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ และ
คณะกรรมการ ป.ป.ช.  

หมวด 6 การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม  
มาตรา 126 นอกจากเจ้าพนักงานของรัฐท่ีรัฐธรรมนูญกําหนดไว้เป็นการเฉพาะแล้วห้ามมิ

ให้ กรรมการ ผู้ดํารงตําแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงานของรัฐท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ประกาศกําหนด ดําเนินกิจการดังต่อไปน้ี  
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(1) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาท่ีทํากับหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าพนักงานของรัฐ 
ผู้น้ันปฏิบัติ หน้าท่ีในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซ่ึงมีอํานาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการ
กํากับ ดูแลควบคุม ตรวจสอบหรือดําเนินคดี  

(2) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน 
ของรัฐ ท่ีเจ้าพนักงานของรัฐผู้น้ันปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะท่ีเป็นเจ้าพนักงานของรัฐซ่ึงมีอํานาจไม่ว่า
โดยตรงหรือโดยอ้อม ในการกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดําเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นใน
บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดไม่เกินจํานวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด  

(3) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถ่ิน หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือ 
ผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ในฐานะ 
ท่ีเป็นเจ้าพนักงานของรัฐซ่ึงมีอํานาจไม่ว่าโดยตรง หรือโดยอ้อมในการกํากับ ดูแล ควบคุม 
ตรวจสอบหรือดําเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดไม่เกิน
จํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด  

(4) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้าง 
ในธุรกิจ ของเอกชนซ่ึงอยู่ภายใต้การกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้า
พนักงานของรัฐผู้น้ัน สังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของ
ผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชน น้ันอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทาง
ราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงานของรัฐผู้น้ัน  

ให้นําความในวรรคหน่ึง มาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าพนักงานของรัฐตามวรรคหน่ึงด้วย 
โดยให้ถือ ว่าการดําเนินกิจการของคู่สมรสเป็นการดําเนินกิจการของเจ้าพนักงานของรัฐ เว้นแต่
เป็นกรณีท่ีคู่สมรสน้ัน ดําเนินการอยู่ก่อนที่เจ้าพนักงานของรัฐจะเข้าดํารงตําแหน่ง  

คู่สมรสตามวรรคสองให้หมายความรวมถึงผู้ซ่ึงอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียน
สมรสด้วย เจ้าพนักงานของรัฐท่ีมีลักษณะตาม (2) หรือ (3) ต้องดําเนินการไม่ให้มีลักษณะ
ดังกล่าวภายใน สามสิบวันนับแต่วันที่เข้าดํารงตําแหน่ง  

มาตรา 128 ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจ
คํานวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือ
ข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์ และจํานวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด  
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ความในวรรคหน่ึงมิให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุพการี
ผู้สืบสันดานหรือญาติท่ีให้ตามประเพณี หรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป  

บทบัญญัติในวรรคหน่ึงให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซ่ึงพ้นจาก
การเป็น เจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม  

มาตรา 129 การกระทําอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติในหมวดน้ีให้ถือว่าเป็นการกระทํา
ความผิดต่อ ตําแหน่งหน้าท่ีราชการหรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรม  

 

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562  
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มีที่มาจาก รัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม กําหนดให้ “รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐาน
ทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงาน ของรัฐใช้เป็นหลักในการกําหนดประมวลจริยธรรมสําหรับ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงานน้ัน ๆ ซึ่งต้องไม่ตํ่ากว่า มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว” โดย
ประกอบด้วย 3 หมวด 1 บทเฉพาะกาล รวม 22 มาตรา มีผลใช้บังคับ ต้ังแต่วันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ประกาศฯ เม่ือวันท่ี 16 เมษายน 2562 จึงมีผลใช้บังคับ ต้ังแต่วันท่ี 
17 เมษายน 2562) มีสาระสําคัญท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานด้านการกํากับดูแลกิจการท่ี
ดี ของ อจน. สรุปดังน้ี 

มาตรา 3 ในพระราชบัญญัติน้ี  
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น  

และมีฐานะเป็นกรม ราชการส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐใน
ฝ่ายบริหาร  แต่ไม่หมายความรวมถึง หน่วยงานธุรการของรัฐสภา องค์กรอิสระ ศาล และองค์กร
อัยการ  

“เจ้าหน้าท่ีของรัฐ” หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอื่น 
ในหน่วยงานของรัฐ  

“องค์กรกลางบริหารงานบุคคล” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
คณะกรรมการ ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และคณะกรรมการข้าราชการตํารวจ ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ประเภทน้ัน รวมท้ังคณะกรรมการ กลางบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในฝ่ายบริหาร และ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน  
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หมวด 1 มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม  
มาตรา 5 มาตรฐานทางจริยธรรม คือ หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของ

เจ้าหน้าท่ี ของรัฐ ซึ่งจะต้องประกอบด้วย  
(1) ยึดม่ันในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ 

การปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
(2) ซ่ือสัตย์สุจริต มีจิตสํานึกท่ีดี และรับผิดชอบต่อหน้าท่ี  
(3) กล้าตัดสินใจและกระทําในสิ่งท่ีถูกต้องชอบธรรม  
(4) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ  
(5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  
(6) ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  
(7) ดํารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ   
มาตรฐานทางจริยธรรมท้ัง 7 ข้อน้ี ให้ใช้เป็นหลักสําคัญในการจัดทําประมวลจริยธรรม  

ของหน่วยงานของรัฐท่ีจะกําหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เกี่ยวกับ
สภาพคุณงาม ความดีที่เจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องยึดถือ สําหรับการปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกผิด 
การปฏิบัติท่ีควรกระทํา หรือไม่ควรกระทํา ตลอดจนการดํารงตนในการกระทําความดีและละเว้น
ความช่ัว  

มาตรา 6 ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ีจัดทําประมวล
จริยธรรม สําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีอยู่ในความรับผิดชอบ  

หมวด 3 การรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
มาตรา 19 เพื่อประโยชน์ในการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐ 

ดําเนินการ ดังต่อไปน้ี 
(1) กําหนดให้มีผู้รับผิดชอบเก่ียวกับการรักษาจริยธรรมประจําหน่วยงานของรัฐ ในการน้ี 

อาจมอบหมายให้ส่วนงานท่ีมีหน้าที่และภารกิจในด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาล หรือที่เก่ียวกับการ
บริหารงานบุคคล หรือคณะกรรมการและกลุ่มงานจริยธรรมประจําหน่วยงานของรัฐที่มีอยู่แล้ว 
เป็นผู้รับผิดชอบก็ได้  
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(2) ดําเนินกิจกรรมการส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ ฝึกอบรม และพัฒนาเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
ในหน่วยงานของรัฐ และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติ 
ตามประมวล จริยธรรม รวมท้ังกําหนดกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบพฤติกรรมของเจ้าหน้าท่ี ของรัฐ ตลอดจนสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานของรัฐและภาคเอกชน   

(3) ทุกส้ินปีงบประมาณ ให้จัดทํารายงานประจําปีตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ม.จ. กําหนดเสนอ
ต่อ ก.ม.จ. โดยให้หน่วยงานของรัฐเสนอรายงานประจําปีผ่านองค์กรกลางบริหารงานบุคคลเพื่อ
ประเมินผลในภาพรวม ของหน่วยงานของรัฐ เสนอต่อ ก.ม.จ. ด้วย  

มาตรา 20 ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลแต่ละประเภทและองค์กรตามมาตรา 6 วรรค
สอง มีหน้าท่ีกํากับดูแลการดําเนินกระบวนการรักษาจริยธรรม และการประเมินผลการปฏิบัติ 
ตามประมวลจริยธรรม รวมท้ังให้มีหน้าท่ีและอํานาจจัดหลักสูตรการฝึกอบรม การเผยแพร่ความ
เข้าใจตลอดจนการกําหนด มาตรการจูงใจเพื่อพัฒนาและส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงาน
ของรัฐมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นแบบอย่างท่ีดีและมาตรการท่ีใช้บังคับแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
ในหน่วยงานของรัฐซึ่งมีพฤติกรรมท่ีเป็นการฝ่าฝืน มาตรฐานทางจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมโดยอาจกําหนดมาตรการเพื่อใช้ในการบริหารงาน บุคคลตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบข้าราชการประเภทน้ัน  

 

ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติได้ดําเนินการยกร่างกรอบยุทธศาสตร์แห่งชาติระยะ  

20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 20 ปี ท้ังหมด  
6 ยุทธศาสตร์ ท้ังน้ีมียุทธศาสตร์ท่ีขับเคล่ือนภารกิจป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศ 
จํานวน 2 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี  

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
มีเป้าหมายท้ังในการสร้างเสถียรภาพภายในประเทศและช่วยลดและป้องกันภัยคุกคาม  

จากภายนอกรวมท้ังสร้างความเชื่อม่ันในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกท่ีมีต่อประเทศ
ไทย โดยมีกรอบแนวทางท่ีต้องให้ความสําคัญคือ   

- การปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนาความม่ันคงทางการเมือง ขจัดคอร์รัปชั่น 
สร้างความเช่ือม่ันในกระบวนการยุติธรรม  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลกระจายบทบาทภารกิจไปสู่ท้องถ่ินอย่างเหมาะสม มีธรรมาภิบาล กรอบแนวทางท่ี
ต้องให้ ความส าคัญ คือ  

- การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
- การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต่างๆให้ทันสมัยเป็นธรรมและเป็นสากล 

 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3  
(พ.ศ.2560-2564)  

วิสัยทัศน์  “ประเทศไทยใสสะอาด ไทยท้ังชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean 
Thailand)”  

พันธกิจ “สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 

ทุกภาคส่วนแบบบูรณาการ และปฏิรูปกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ  
ให้มีมาตรฐานสากล”  

เป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ ระดับคะแนนของดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions 

Index : CPI) สูงกว่าร้อยละ 50  

วัตถุประสงค์หลัก  
1. สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง  
2. เกิดวัฒนธรรมทางการเมือง (Political Culture) มุ่งต้านการทุจริตในภาคส่วน  
3. การทุจริตถูกยับยั้งอย่างเท่าทันด้วยนวัตกรรมกลไกป้องกันการทุจริต และระบบบริหาร

จัดการ ตามหลักธรรมาภิบาล 
4. การปราบปรามการทุจริตและการบังคับใช้กฎหมาย มีความรวดเร็ว เป็นธรรม และ

ได้รับ ความร่วมมือจากประชาชน  
5. ดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perceptions Index: CPI) ของประเทศไทยมีค่า

คะแนน ในระดับท่ีสูงขึ้น  
ยุทธศาสตร์มีความครอบคลุมกระบวนการดําเนินงานด้านการป้องกัน ปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดยุทธศาสตร์การดําเนินงานหลักออกเป็น 6 ยุทธศาสตร์ 
ดังน้ี  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 “สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต”  
เป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นให้ความสําคัญในกระบวนการการปรับสภาพสังคมให้เกิดภาวะ 

ท่ี “ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเร่ิมต้ังแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคมในทุกระดับช่วงวัยต้ังแต่
ปฐมวัยเพื่อสร้าง วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังความพอเพียง มีวินัย ซ่ือสัตย์ สุจริต  
เป็นการดําเนินการผ่านสถาบัน หรือกลุ่มตัวแทนท่ีทําหน้าท่ีในการกล่อมเกลาทางสังคมให้มีความ
เป็นพลเมืองท่ีดี ท่ีมีจิตสาธารณะ จิตอาสา และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม และเสริมสร้างให้ทุก
ภาคส่วนมีพฤติกรรมท่ีไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตใน ทุกรูปแบบ  

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 “ยกระดับเจตจํานงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริต”  
จากสถานการณ์ความขัดแย้งในสังคมไทยในห้วงระยะกว่าทศวรรษท่ีผ่านมา จะเห็นได้ว่า

ประชาชน ทุกกลุ่มทุกฝ่ายต่างมีข้อร้องเรียนที่สอดคล้องร่วมกันประการหน่ึงคือ การต่อต้านการ
ทุจริตของรัฐบาล และเจ้าหน้าท่ีรัฐ การแสดงออกซึ่งเจตจํานงทางการเมืองของประชาชนทุกกลุ่ม
ทุกฝ่ายท่ีไม่ยอมรับและไม่อดทนต่อการทุจริตประพฤติมิชอบไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลใดก็ตาม ย่อม
สะท้อนให้เห็นถึงเจตจํานงทางการเมือง อันแน่วแน่ของประชาชนทุกกลุ่มทุกฝ่ายท่ีต้องการให้การ
บริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลและการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส
ปราศจากการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังน้ัน เพื่อเป็นการสนองตอบต่อเจตจํานงทางการเมืองในการ
ต่อต้านการทุจริตอันแน่วแน่ของประชาชน จึงได้กําหนดให้มียุทธศาสตร์การนําเจตจํานงทาง
การเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหน่ึง
เดียวกัน  โดยเป็นยุทธศาสตร์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนและรัฐบาลมีการนําเจตจํานงทางการเมือง 
ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องเป็นหน่ึงเดียวกัน  

 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 “สกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบาย”  
การทุจริตเชิงนโยบาย (Policy Corruption) เป็นปัญหาท่ีพบมากข้ึนในปัจจุบัน ก่อให้เกิด

ผลเสียต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมประเทศอย่างมหาศาล ซึ่งจากผลวิจัยท่ีผ่านมาพบว่าการ
ทุจริตเชิงนโยบาย มักเกิดจากการใช้ช่องว่างทางกฎหมายเข้าแสวงหาประโยชน์ส่วนตน โดยพบ
ต้ังแต่ข้ันตอนการกําหนดนโยบาย ของพรรคการเมือง การใช้อํานาจอย่างไม่โปร่งใส ยุทธศาสตร์
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 จึงได้กําหนดให้มียุทธศาสตร์ “สกัดก้ันการ
ทุจริตเชิงนโยบาย” ซ่ึงเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งป้องกัน การทุจริตตลอดกระบวนการนโยบาย (Policy 
Decision)  ขั้ น กําหนดนโยบาย (Policy Formulation)  ขั้ น ตัดสินใจนโยบาย (Policy Decision)  
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ขั้นการนํานโยบายไปปฏิบัติ (Policy Implementation)  ขั้นการประเมินนโยบาย (Policy Evaluation) 
และขั้นป้อนข้อมูลกลับ (Policy Feedback) 

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 4 “พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก”  
ยุทธศาสตร์น้ีมุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนงานด้านการป้องกันการทุจริตของ

ประเทศไทย ให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทําให้
การทุจริตเกิดยากขึ้นหรือไม่ เกิดขึ้นโดยอาศัยการกําหนดกลไกด้านกฎหมาย กลไกทางการบริหาร 
และกลไกอื่นๆ ตลอดจนเสริมสร้าง การปฏิบัติงานของหน่วยงานท้ังภาครัฐ และเอกชนให้มีธรร
มาภิบาลมากยิ่งขึ้น  

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 “ปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต”  
ยุทธศาสตร์การปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตเป็นยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้น 

การปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่างๆ ของการปราบปรามการทุจริตท้ังระบบให้
สามารถ ดําเนินการได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งในการปฏิรูปกลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ดังกล่าว จะมุ่งเน้น การเพิ่มประสิทธิภาพในการตราเป็นกฎหมาย (Legislation) การบังคับใช้
กฎหมาย (Enforcement) การตัดสินคดีและลงโทษผู้กระทําผิด (Judiciary) การบูรณาการร่วมกัน
ของหน่วยงานต่างๆ ในกระบวนการ ปราบปรามการทุจริต และจะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารท่ีทันสมัยในการพัฒนากลไก การดําเนินการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
ซ่ึงยุทธศาสตร์น้ีจะทําให้การปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น คดีการทุจริตจะดําเนินการอย่างรวดเร็ว และผู้กระทําการทุจริตจะได้รับการลงโทษ
สาธารณชนและสังคมเกิดความตระหนักและเกรงกลัวท่ีจะกระทําการทุจริต อันส่งผลให้คดีการ
ทุจริต มีอัตราลดลงได้ในที่สุด  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 6 “ยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : 
CPI) ของประเทศไทย”  

เป็นการกําหนดยุทธศาสตร์ท่ีมุ่งเน้นการยกระดับมาตรฐานด้านความโปร่งใสและการ
จัดการ การยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิเคราะห์ประเด็น
การประเมิน และวิธีการสํารวจตามแต่ละแหล่งข้อมูล และเร่งรัดกํากับ ติดตามให้หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องปฏิบัติ และปรับปรุงการทํางาน รวมไปถึงการบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่าง
ภาครัฐ หน่วยงานในกระบวนการ ยุติธรรมภาคเอกชน และต่างประเทศ โดยมีกลยุทธ์การ
ดําเนินงาน  

 
แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560-2564 ของคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  

กรอบแนวคิดของยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจภาพรวม 5 ด้าน  
“รัฐวิสาหกิจมีบทบาทในการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสามารถเร่งการลงทุนท่ี

สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์และมีความแข็งแกร่งทางการเงิน โดยเน้นการนํานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีมาพัฒนางานและเพิ่มประสิทธิภาพ ภายใต้ระบบธรรมาภิบาลท่ีโปร่งใสและมีคุณธรรม 
และการน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงมาใช้” ดังรูป 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 5 : ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม  
เป้าประสงค์   
1. รัฐวิสาหกิจทุกแห่งมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีธรรมาภิบาลเป็นองค์กรคุณธรรม  
2. ระบบกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจมีความชัดเจนสอดคล้องกับรูปแบบและบทบาทของ

รัฐวิสาหกิจ  
3. รัฐวิสาหกิจมีบุคลากรที่มีศักยภาพ  
 

แนวทางพัฒนา   
1. รัฐวิสาหกิจทบทวนระบบการบริหารจัดการและโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้องกับ

บทบาท และภารกิจตามหลักเกณฑ์การบริหารจัดการองค์กรท่ีดีและหลักธรรมาภิบาลสากล  
2. รัฐวิสาหกิจกํากับดูแลองค์กรและบุคลากร รวมท้ังบริษัทในเครือ ให้มีการตรวจสอบ

และติดตาม การปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง สอดคล้องกับ
เป้าหมายองค์กร และสามารถ อธิบายความจําเป็นในการตัดสินใจได้  

3. รัฐวิสาหกิจมีระบบการบริหารความเส่ียง กระบวนการบริหารความเส่ียง และ
สารสนเทศ สนับสนุนการบริหารความเส่ียงท่ีสําคัญ  

4. รัฐวิสาหกิจปรับปรุงกระบวนการให้บริการ การจัดการข้อร้องเรียนจากผู้รับบริการ และ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีช่องทางในการสื่อสาร สร้างสัมพันธ์รวมท้ังนําระบบ ITA มาปรับใช้และมีการ
เปิดเผย ข้อมูลท่ีเพียงพอแก่สาธารณะ  

5. รัฐวิสาหกิจมีการทบทวนปรับปรุงระบบและกระบวนในการจัดซ้ือจัดจ้างให้มี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส รัดกุม และเป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง มีการตรวจสอบ
ติดตามผลและปรับปรุงแก้ไข อย่างต่อเนื่อง รวมท้ังสนับสนุนให้รัฐวิสาหกิจนําระบบท่ีสนับสนุน
ความโปร่งใสมาใช้ เช่น Integrity Pact (IP) COST เป็นต้น 

6. รัฐวิสาหกิจมีกระบวนการติดตามประเมินผลการดําเนินงานขององค์กรและ
กระบวนการ บริหารงานบุคคลท่ีสร้างความผูกพันต่อองค์กร และมีความโปร่งใส และยุติธรรม  

7. รัฐวิสาหกิจมีการจัดทําสมรรถนะและความรู้ ท่ี จํา เป็น (Skill Matrix) สําหรับ
คณะกรรมการ และผู้บริหารสูงสุดท่ีสอดคล้องกับบทบาทและภารกิจ เพื่อให้สามารถขับเคลื่อน
องค์กรไปสู่เป้าหมายตามยุทธศาสตร์  
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8. รัฐวิสาหกิจมีนโยบายและแนวทางท่ีชัดเจนในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมใน
องค์กร รวมท้ังมีกลไกกํากับ ติดตาม และส่งเสริมบุคลากรให้มีคุณธรรมและจริยธรรม  

9. รัฐวิสาหกิจสรรหาและพัฒนาบุคลากรในทุกระดับให้มีความรู้และสมรรถนะสอดคล้อง
กับ การเปล่ียนแปลงตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
และการสร้าง ภาวะผู้นําเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต และคํานึงถึงการเปล่ียนแปลง
บริบทสําคัญ (Mega Trend) ของโลก อาทิ การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม  

 
 

แผนการปฏิรูปประเทศ (ด้านท่ี 11 การปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริต และประพฤติมิชอบ)  

ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาท่ีหยั่งรากลึกในสังคมไทยนานนับหลายสิบปี โดย
ปัญหาอยู่ใน ลักษณะซับซ้อนและทับซ้อนหลายปัญหา ซ่ึงแต่ละปัญหาล้วนเป็นปัจจัยที่เก้ือหนุนกัน
และกัน ซ่ึงปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาดังกล่าวมาจากการท่ีปัญหาการทุจริตรุนแรงมากทั้งในเชิง
พฤติการณ์และพื้นท่ี โดยรูปแบบของการทุจริต จากเดิมท่ีเน้นการทุจริตทางตรงเปล่ียนรูปแบบมา
สู่การทุจริตเชิงนโยบาย โดยมีการแก้กฎหมาย ระเบียบหรือกําหนดนโยบาย เพื่อเอ้ือประโยชน์
ให้แก่ตนเองและพวกพ้องมากยิ่งขึ้น การใช้อํานาจ เอ้ือประโยชน์ การทําลายกลไกการตรวจสอบ 
เป็นต้น ประกอบกับกลไกภาครัฐไม่ได้ปฏิบัติงานภายใต้กรอบธรรมาภิบาล ไม่มีการระงับยับยั้ง
ปัญหาในระดับปฏิบัติ ปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปอย่างล่าช้า 
เ น่ืองจากไม่มีการบูรณาการการทํางานร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ีเกี่ยว ข้องส่งผลให้ 
การปราบปรามการทุจริตไม่ได้ผล โครงสร้างหลักของประเทศไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างทางการเมือง 
เศรษฐกิจ สังคม และระบบราชการอ่อนแอลง  

คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบได้นําเจตนารมณ์และบทบัญญัติที่เก่ียวข้องในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย สภาพ
ปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบในปัจจุบัน รายงานผลการศึกษาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ัง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากทุกภาคส่วนในสังคมไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน 
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน มาประกอบการพิจารณายกร่างแผนการปฏิรูปประเทศด้าน
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกําหนดผลอันพึงประสงค์ไว้ 6 ข้อ 
ดังน้ี  
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1) ให้มีการส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ 
รวมทั้ง ให้มีกฎหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเป็นพลังในการต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ และชี้เบาะแสเม่ือพบเห็นการกระทําความผิดโดยรัฐมีมาตรการสนับสนุนและ
คุ้มครองผู้ชี้เบาะแสด้วย 

2) ให้มีมาตรการควบคุม กํากับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ และ
ภาคเอกชน โดยเฉพาะการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อตรง (Integrity) สุจริตของบุคลากร ใช้ดุลย
พินิจโดยสุจริต ภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและการกํากับกิจการท่ีดีอย่างแท้จริง  

3) ให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ และ
สนับสนุน แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนในการต่อต้านการทุจริตเพื่อขจัดปัญหาการทุจริตท่ี
เกี่ยวข้องกับการติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ  

4) ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง หรือมาตรการทาง
กฎหมาย ต่อเจ้าพนักงานของรัฐท่ีถูกกล่าวหาว่าประพฤติมิชอบหรือกระทําการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบอย่างเคร่งครัด  

5) ปรับปรุงประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรมทุกขั้นตอน (ไต่สวน  
ชี้มูลฟ้อง ศาล พิพากษา) ท้ังแพ่งและอาญาให้รวดเร็ว รุนแรง เด็ดขาด เป็นธรรม เสมอภาค 
โดยเฉพาะมีการจัดทําและบูรณาการฐานข้อมูลคดีทุจริต ตลอดจนเร่งรัดการติดตามนําทรัพย์สิน 
ท่ีเกิดจากการกระทําผิดท้ังในประเทศและต่างประเทศให้ตกเป็นของแผ่นดิน และในกรณีท่ียังไม่มี
กฎหมายท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ก็ให้เร่งบัญญัติเพิ่มเติม  

6) ให้มีกลไกท่ีเหมาะสมในการประสานงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติ 
มิชอบในระดับนโยบาย ยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ เพื่อให้ประเทศ
ไทยปลอดทุจริต นอกจากน้ีเพื่อให้การดําเนินการตามแผนการปฏิรูปฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
จึงด้กําหนด ประเด็นการปฏิรูปออกเป็น 4 ด้าน ดังน้ี  

 
1. ด้านการป้องกันและเฝ้าระวัง ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์หลัก  

1.1 เร่งสร้างการรับรู้และจิตสํานึกของประชาชนในการต่อต้านการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  

1.2 ผลักดันให้มีกฎหมายรองรับการรวมตัวของประชาชนเพื่อต่อต้านการทุจริต
ประพฤติมิชอบ ภายใน 2 ปี  
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1.3 ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันรังเกียจการทุจริต และมีส่วนร่วมในการต่อต้าน
ทุจริตด้วยการช้ีเบาะแสเมื่อพบเห็นการกระทําความผิด  

1.4 การสร้างลักษณะนิสัยไม่โกงและไม่ยอมให้ผูใ้ดโกง เพื่อต่อต้านการทุจริตฯ โดยเร่ิม
จากเด็ก เยาวชน และผู้ปกครอง  

1.5 เสริมสร้างบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 
2. ด้านการป้องปราม ประกอบด้วย 12 กลยุทธ์หลัก  
2.1 ให้ส่วนราชการมีการบริหารงานบุคคลที่เป็นตามระบบคุณธรรม (Merit System) 

ได้เจ้าหน้าท่ี ของรัฐที่เป็น “คนดีคนเก่ง คนกล้ายืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง”  
2.2 ให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้บังคับบัญชา มีมาตรการ

เสริมสร้าง วัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเป็น
ตัวอย่างในการบริหารงาน ด้วยความซ่ือตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ดําเนินการให้
ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา  

2.3 เสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระและมีความเป็นมืออาชีพ 
ในการ เฝ้าระวังการทุจริตในหน่วยงาน  

2.4 ให้มีการลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าพนักงานของรัฐในการใช้อํานาจรัฐท่ีได้รับมอบ  
2.5 ให้เจ้าพนักงานของรัฐบริการประชาชนตามหน้าท่ีท่ีได้รับโดยไม่คํานึงถึงอามิส

สินจ้าง  
2.6 ให้มีการแสดงฐานะทางการเงินของเจ้าพนักงานของรัฐท่ีเปิดเผย ตรวจสอบได้  
2.7 ให้เจ้าพนักงานของรัฐอ่ืน (ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร

อิสระ ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ คณะกรรมการต่าง ๆ และผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน) และ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วย ความซ่ือตรง (Integrity) เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและ
ประชาชนอย่างแท้จริง  

2.8 ผลักดันให้มีกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารสาธารณะภายใน 2 ปีท่ีประชาชน
สามารถเข้าถึง ข้อมูลข่าวสารได้โดยไม่ต้องร้องขอ (ตามรัฐธรรมนูญฯ มาตรา 59, 253)   
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2.9 ส่งเสริมให้ภาคธุรกิจเอกชนมีมาตรการควบคุมภายในท่ีดีและมีส่วนร่วมในแนวร่วม
ปฏิบัติ ภาคเอกชนต้านทุจริต (CAC)   

2.10 ให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานภาครัฐอย่างมี
ประสิทธิผล  

2.11 ทําให้การให้สินบนแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐเป็นเรื่องท่ีน่ารังเกียจไม่พึงกระทํา  
2.12 ให้มีมาตรการท่ีเป็นไปได้ในการสืบหาและกํากับดูแลการเคล่ือนย้ายข้ามพรมแดน

ของตน ซึ่งเงินสดและตราสารเปล่ียนมือได้  
 

3. ด้านการปราบปราม ประกอบด้วย 11 กลยุทธ์หลัก  
3.1 ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าท่ีต้องดําเนินมาตรการทางวินัย มาตรการทาง

ปกครอง และมาตรการทางกฎหมายต่อเจ้าหน้าท่ีของรัฐในสังกัดท่ีถูกกล่าวหาหรือพบเหตุอันควร
สงสัยว่าประพฤติมิชอบ หรือกระทําการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเคร่งครัด  

3.2 เร่งรัดผลักดันให้เกิดการใช้หลักนิติบุคคลของรัฐ เพื่อให้มีผู้รับผิดชอบและมีอ 
านาจในการ ด าเนินคดีเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างมีประสิทธิภาพ  

3.3 ให้มีกฎหมายก าหนดความผิดจากการกระท าโดยเจตนาของเจ้าพนักงานของรัฐ 
ท่ีทุจริต ต่อหน้าที่ การใช้อ านาจโดยมิชอบ และการร่ ารวยผิดปกติท่ีชัดเจน เพื่อความรวดเร็วใน
การไต่สวนและเป็นไป ตามมาตรฐานสากล (อนุวัติการตาม UNCAC 2003)   

3.4 ให้มีการผนึกพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและหน่วยงานตรวจสอบของรัฐใน
การ ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยลดการกระท าผิดวินัยด้วยการเฝ้าระวังจากทุก
ภาคส่วน และมีกลไกรองรับการรวมตัวของภาคประชาชนด้วย 

3.5 กรณีท่ีหัวหน้าส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐละเลย ละเว้น รู้เห็นเป็นใจ หรือ 
มีสถานะเป็น ผู้ถูกกล่าวหาในกรณีทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการ
ตามอํานาจหน้าท่ี โดยแจ้งให้ผู้มีอํานาจในการแต่งต้ังหรือถอดถอนใช้อํานาจทางปกครอง (ย้าย/
พักราชการ/พ้นจากราชการ) ทันที  

3.6 การกวดขันวินัยให้มีประสิทธิผลทางปฏิบัติ  
3.7 ออกแบบกระบวนการบริหารคดีใหม่ ให้มีขั้นตอนเท่าท่ีจําเป็นเพื่อให้เกิดความ

รวดเร็ว  
3.8 จัดทําและบูรณาการโครงข่ายฐานข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับคดีทุจริตและประพฤติ 

มิชอบ ของทุกหน่วยงาน  



แผนปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) การป้องกันการทุจริต 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนคร้ังท่ี 1) และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 

หน้า 27 

 
 

3.9 เร่งรัดติดตามนําทรัพย์สินท่ีเกิดจากการกระทําผิดท้ังในประเทศและต่างประเทศ  
ให้ตกเป็นของแผ่นดิน  

3.10 ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวัง และแจ้งเบาะแสเม่ือพบ
เห็นการกระทําทุจริตโดยทุกช่องทาง รวมท้ังการฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐท่ีไม่ทําตามอํานาจหน้าท่ี 
ท่ีรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้  

3.11 ในกรณีท่ียังไม่มีกฎหมายที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลก็ให้เร่งบัญญัติ
เพิ่มเติม  

 
4. ด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย 4 กลยุทธ์หลัก  

4.1 ปรับปรุงกลไกท่ีเหมาะสมในการประสานนโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตของทุกภาคส่วน  

4.2 ปรับปรุงกลไกการประสานการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์โดยแบ่งเป็น  
2 ส่วน ได้แก่ ส่วนประสานการบริหารกับส่วนประสานการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ  

4.3 จัดต้ังสถาบันการสร้างเสริมสมรรถนะด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
(Anti-Corruption Capacity Building Institute)   

4.4 การสร้างเอกภาพและประสิทธิภาพในการพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและปฏิบัติตามอนุสัญญา  

 

แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี   
(พ.ศ. 2561 – 2580)  

แผนแม่บทบูรณาการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561-2580) สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560 - 2564) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 
(พ.ศ. 2560 – 2564) เชื่อมโยงไปสู่ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580) และ
เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในกรอบของสหประชาชาติ(Sustainable Development  Goals: SDGs) 
โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการกําหนดแผนแม่บท นําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็น
หลักการพ้ืนฐานของแผนแม่บท ดังน้ี  
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การกําหนดยุทธศาสตร์  
แผนแม่บทบูรณาการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี  

(พ.ศ. 2561-2580) กําหนดตามแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติในระยะ 20 ปี ท่ีกําหนดวิสัยทัศน์ 
ว่า “ประเทศมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” ในยุทธศาสตร์ด้านต่อไปน้ี  

- ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง  
- ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  
- ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  
- ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  
- ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า เพ่ือให้ประเทศไทยเกิดความม่ันคงปลอดภัยจากภัยการทุจริต 

ทุกระดับด้วยกระบวนการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีเป็นสากล ม่ังค่ังจากการลด
ความเสียหาย ทางเศรษฐกิจจนเศรษฐกิจขยายตัวอย่างต่อเนื่อง เข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูงด้วย
กระบวนการป้องกันการทุจริต เชิงรุก และยั่งยืนด้วยการปลุกและปลูกฝังให้ทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
แผนแม่บทบูรณาการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2561 – 2580) จึงกําหนดยุทธศาสตร์หลัก 3 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี  

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 สร้างวัฒนธรรมต้านทุจริตด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
มุ่งเน้นการสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต และปลูกฝังวิธีคิดตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจ พอเพียงทุกช่วงวัย  
วัตถุประสงค์  
1. เพื่อประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในการปรับฐานความคิดทุกช่วงวัยให้มี

สํานึกในคุณธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม บนหลักการพอประมาณ  
มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันท่ีดี ยึดถือผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง สามารถแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม นําไปสู่เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมที่สมดุล  

2. เพื่อเสริมพลังการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการผลักดันให้เกิดสังคมท่ีไม่ทนต่อ 
การทุจริต และต้านทุจริตทุกรูปแบบ  
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เป้าประสงค์  
สังคมไทยมีวัฒนธรรมท่ียึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและร่วมต้านทุจริต 

ในทุกรูปแบบ ระยะ 20 ปี ต้องสร้างจิตสํานึกในการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม 
เพื่อสร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต 

แนวทางการดําเนินงานท่ีสําคัญสูง (Flagship) 
แผนงานการพัฒนาศักยภาพคน สังคม เพื่อสร้างวัฒนธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง เพื่อการต้านการทุจริต ประกอบด้วยโครงการ/ กิจกรรมระยะยาวและต่อเนื่อง ดังน้ี  
- สร้างวัฒนธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อต้านทุจริต โดย “การปลูกฝัง

วิธีคิด”  และ “การปลุก” หรือ “การกระตุ้น” จิตสํานึกความซื่อสัตย์สุจริตบนหลักการพอประมาณ  
มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกันท่ีดี ยึดถือผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นท่ีต้ัง สามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  

- สร้างการรับรู้ในเรื่องภัยของการทุจริต ผลกระทบของการทุจริตจากกรณีตัวอย่างท่ีเกิด
ความเสียหาย ภายในประเทศ และผู้กระทําผิดได้บทลงโทษเพื่อเพิ่มต้นทุนในการกระทําการทุจริต 
ให้มีความอายในการทําทุจริต ของตนเอง และไม่ทนต่อการทุจริตของผู้อื่น  

- ส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกันและมีส่วนร่วมในการสร้างวัฒนธรรมต้านทุจริตตามหลัก
ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงของคนต่างวัยและสถานภาพ ผ่านการดําเนินงานอย่างบูรณาการ
ของโครงการในสถาบัน การศึกษาทุกระดับ การบูรณาการเครือข่ายของหน่วยงานภาครัฐ และ
การบูรณาการโครงการต่างๆ ระดับหมู่บ้านและ/หรือชุมชนของหน่วยงานต่างๆ อย่างเหมาะสมใน
ห้วงเวลาน้ันๆ ส่งเสริมให้สถาบันครอบครัว มีบทบาทในการสร้าง/หล่อหลอมให้เกิดสังคมไม่ทนต่อ
การทุจริตและต้านทุจริตทุกรูปแบบ  

 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ป้องกันการทุจริตเชิงรุก  
มุ่งเน้นการกําหนดกลไกด้านการป้องกันการทุจริตท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อเสริมสร้างการ

ปฏิบัติงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาลอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต  
วัตถุประสงค์ 
เพื่อยกระดับ กลไก มาตรการ กฎหมาย กระบวนงาน นวัตกรรม เทคโนโลยี และพัฒนา

ศักยภาพ บุคลากรทุกองค์กรของทุกภาคส่วนภายในประเทศ รวมท้ังสร้างการมีส่วนร่วมของ 
ทุกภาคส่วนในการป้องกันการทุจริตให้เท่าทันต่อสถานการณ์การทุจริต เทียบเท่ามาตรฐานสากล  
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เป้าประสงค์ 
1. บุคลากรทุกองค์กรของทุกภาคส่วนภายในประเทศ มีการรับรู้และศักยภาพเท่าทัน 

ต่อสถานการณ์การเปล่ียนแปลงการทุจริต  
2. ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการกําหนดและใช้กลไกป้องกันการทุจริตอย่างครอบคลุม  
3. กลไก มาตรการ กฎหมาย กระบวนงาน นวัตกรรม เทคโนโลยี ในด้านการป้องกัน 

การทุจริต และประพฤติชอบ มีความทันต่อเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงการทุจริตและประสิทธิภาพ
สูง 

แนวทางการดําเนินงานท่ีสําคัญสูง (Flagship)  
แผนงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมระยะยาวและต่อเน่ือง 

ดังน้ี  
- บูรณาการความร่วมมือร่วมกันระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  

ในการขับเคลื่อน กลไกการป้องกันการทุจริต  
- เพิ่มประสิทธิภาพกลไก มาตรการ กฎหมาย กระบวนงาน นวัตกรรม เทคโนโลยี  

ให้สอดคล้องกับ สถานการณ์และปัญหาการทุจริต 
- พัฒนาระบบการปฏิบัติงานและการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐให้โปร่งใสและมี

ประสิทธิภาพ ลดการใช้ดุลยพินิจ โดยนําระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้  
- ส่ือสารทําความเข้าใจในกลไกการป้องกันการทุจริตโดยการสร้างการมีส่วนร่วม  
 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบท่ีเป็นสากล  
มุ่งเน้นการปรับปรุงและพัฒนากลไกและกระบวนการต่างๆ ของการปราบปรามการทุจริต 

ท้ังระบบ ให้สามารถดําเนินการได้อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเป็นท่ียอมรับในระดับสากล 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือสร้างและพัฒนากลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้เป็นสากล มีความ

รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และเท่าทันต่อพลวัตรของการทุจริต  
2. เพื่อตรากฎหมายและปรับปรุงกฎหมายท่ีเป็นสากล  
3. เพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้ผู้กระทําความผิดถูกดําเนินคดีและ

ลงโทษด้วย ความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม ถูกต้องตามหลักกฎหมาย และมาตรฐานสากลเท่าทัน 
ต่อสถานการณ์การทุจริต  
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เป้าประสงค์  
1. การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายท่ีจําเป็นในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้สอดรับ 

ทันต่อสถานการณ์การทุจริตและแนวทางการปฏิบัติสากล  
2. องค์กรท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนการการปราบปรามการทุจริตมีการบริหารงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซ่ือสัตย์ เป็นธรรม มืออาชีพ มีการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด โปร่งใส ปราศจากทุจริตคอร์รัปชั่น และประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง  

แนวทางการดําเนินงานท่ีสําคัญสูง (Flagship)   
1. แผนงานการปราบปรามการทุจริต ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรมระยะยาวและ

ต่อเน่ืองในการ สร้างและพัฒนากลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้ทันสมัยมี
ประสิทธิผลและเป็นสากล ดังน้ี  

- พัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ ในกระบวนการ
ปราบปราม การทุจริตเพื่อให้มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถและเท่าทันต่อพลวัตรของการทุจริต 
รวมถึงการแบ่งปัน ความรู้(Knowledge sharing) และแลกเปล่ียนเจ้าหน้าท่ีปราบปรามการทุจริตท่ี
มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ด้านของบุคลากรด้านการปราบปรามการทุจริต  

- พัฒนากลไกการขับเคล่ือนการดําเนินงานปราบปรามการทุจริตในลักษณะหน่วย 
เฉพาะกิจ โดยมีอํานาจเฉพาะมีขั้นตอนการดําเนินการท่ีกระชับและรวดเร็ว (เชื่อมโยงกับ
รัฐธรรมนูญมาตรา 221 และ 244) เพื่อให้การปราบปรามการทุจริตสามารถดําเนินการได้
รวดเร็ว เห็นผลและมีประสิทธิภาพ  

- เพิ่มประสิทธิภาพในการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแส (Whistleblower) และการ
บังคับใช้ กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองพยานและผู้แจ้งเบาะแสอย่างจริงจัง รวมถึงการ
รักษาความลับ และการรับประกันผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพยานและผู้แจ้งเบาะแสหรือ
ผู้เก่ียวข้อง  

- พัฒนามาตรการและเครื่องมือในการปราบปรามการทุจริต ระบบสารสนเทศ การใช้
เทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการปราบปราม 
การทุจริต 
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2. แผนงานพัฒนาระบบการปราบปรามการทุจริต ประกอบด้วยโครงการ/กิจกรรม 
ระยะยาว และต่อเน่ืองในการสร้างและพัฒนาระบบการปราบปรามการทุจริต ดังน้ี  

- สร้างนวัตกรรมการทํางานใหม่เพื่อลดเวลาการทํางาน อาทิ โครงการปรับปรุงระบบการ
รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เข้าถึงง่าย  

- ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตท่ีมีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
(เชื่อมโยงกับ รัฐธรรมนูญมาตรา 221 และ 244) อาทิปรับปรุงขั้นตอนการดําเนินการท่ีล่าช้า
ของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วและกระชับมากข้ึนเพื่อทําให้
การดําเนินการปราบปรามการทุจริตตลอด กระบวนการจนถึงการลงโทษผู้กระทําผิดเม่ือคดีถึง
ท่ีสุดเป็นไปอย่างรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ประจักษ์ของประชาชน  

- สร้างมาตรฐานการดําเนินการปราบปรามการทุจริต โดยการพัฒนาปรับปรุง
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการคดี อาทิ กําหนดมาตรฐานระยะเวลาการดําเนินคดี การเร่งรัดคดี
ท่ีอยู่ในความสนใจ ของประชาชน/คดีท่ีมีความสําคัญและมีผลกระทบสูง การปรับเปล่ียนวิธีการ
ทํางานเข้าสู่มาตรฐานงานคดี การวางระบบควบคุมการดําเนินคดี การปรับปรุงกฎ ระเบียบของ
การบริหารจัดการคดีเพื่อสนับสนุนการ ปฏิบัติงานปราบปรามการทุจริต  

- ปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกท่ีเก่ียวข้องกับการสืบสวน ปราบปรามเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ในการดําเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทําความผิดต่อตําแหน่งหน้าท่ีหรือทุจริต 
ต่อหน้าท่ีตามกฎหมายฟอกเงิน เพื่อให้การติดตามทรัพย์สินยึดคืนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
(ตรวจเร็ว ยึดเร็ว จับเร็ว) เพื่อป้องกันการยักย้าย ถ่ายเททรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ ไม่ให้เกิดความ
เสียหายมากขึ้น  

3. แผนงานพัฒนาเครือข่ายและบูรณาการกระบวนการด้านการปราบปรามการทุจริต 
ประกอบด้วย โครงการ/กิจกรรมระยะยาวและต่อเน่ืองในการสร้างและพัฒนาเครือข่ายบูรณาการ
กระบวนการ ด้านการปราบปรามการทุจริตทั้งในประเทศและนอกประเทศ  

- บูรณาการประสานงานคดีท่ีเก่ียวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการปรับปรุง
ขั้นตอน การดําเนินการท่ีล่าช้าและซ้าซ้อนกันของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริต
ท้ังระบบให้มีความรวดเร็วและกระชับมากขึ้น  

- บูรณาการพัฒนาระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่าย 
และมีประสิทธิภาพ และการเชื่อมโยงระบบการรับเรื่องร้องเรียน ข้อมูลและข่าวกรองด้านการ
ปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการปฏิบัติหน้าที่ และสนองตอบต่อการให้บริการ
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และท่ัวถึง  



แผนปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) การป้องกันการทุจริต 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนคร้ังท่ี 1) และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 

หน้า 33 

 
 

- จัดประชุม สัมมนา ท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีและพื้นท่ีร่วมของการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ และการนําเสนอผลการดําเนินงานการปราบปรามการทุจริต/การพัฒนา
กระบวนการ/แนวทางการดําเนินงาน ร่วมกันของหน่วยงานด้านการปราบปรามการทุจริต  

- พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กรเอกชน 
ในระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้และข้อมูลในการปราบปรามการทุจริต และ
อาชญากรรมข้ามชาติ 

- จัดทําและการผลักดันบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการปราบปรามการทุจริต 
(MOU) ให้เกิดผลในทางปฏิบัติ  

4. การตรากฎหมายและบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการทุจริตให้เท่าทันต่อพล
วัตร ของการทุจริต ประกอบด้วยการดําเนินการระยะยาวและต่อเนื่องในการตรากฎหมายหรือ
ปรับปรุงกฎหมาย ท่ีสนับสนุนการดําเนินงานปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและ
สอดรับกับบทบัญญัติของ รัฐธรรมนูญฯ ท่ีเกี่ยวข้องกับการปราบปรามการทุจริต  
 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ (พ.ศ.2562-2564) ตามบันทึก
ข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) 3 ฝ่าย ระหว่างสํานักงาน ป.ป.ช., สคร. และหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ  

แนวทางท่ี 1 “การเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต”  
จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาการทุจริตในรัฐวิสาหกิจ พบสาเหตุท่ีสําคัญ คือ  
1. การขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องของผู้ปฏิบัติงาน 

ในรัฐวิสาหกิจ  
2. จงใจ กระทําทุจริตเพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสําหรับตนเองหรือผู้อื่น 

ดังน้ัน รัฐวิสาหกิจและองค์กรที่มีส่วนในการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจ จึงต้องเร่งดําเนินการเสริมสร้าง 
องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตแก่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ โดยแนวทาง 
การเสริมสร้าง องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 3 วิธีการ  

วิธีการท่ี 1 เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจให้มีความรู้
ความเข้าใจ ในกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

วิธีการท่ี 2 ปรับฐานความคิดและทัศนคติให้มีค่านิยม  
วิธีการท่ี 3 ทบทวน ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือพัฒนาแนวทางการดําเนินงาน  
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แนวทางท่ี 2 “การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต”  
การแก้ไขปัญหาการทุจริตในรัฐวิสาหกิจ ด้วยการสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต เพ่ือให้

ผู้ปฏิบัติงาน ในรัฐวิสาหกิจมีพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจอย่างซ่ือตรง สุจริต มี
จริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพ  จนกลายเป็นความเคยชิน เป็นวิถีประพฤติปฏิบัติและกลายเป็น
วัฒนธรรมองค์กร จะเอื้อให้องค์กรสามารถ ประกอบกิจการได้อย่างโปร่งใส มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพิ่มมากข้ึน อันจะช่วยให้องค์กรมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น และเป็นสมาชิก
ท่ีดีของสังคม ของประเทศ และของโลก โดยเฉพาะมีการพัฒนาและเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 
ตลอดจนได้รับความเชื่อถือจากสังคม ดังน้ัน รัฐวิสาหกิจจําเป็นต้องรณรงค์ และกระตุ้นให้
บุคลากรในองค์กรมีจิตสํานึกในการร่วมสร้างวัฒนธรรมองค์กรสุจริตให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริง โดย
แนวทางการเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริต ประกอบด้วย 4 วิธีการ  

วิธีการที่ 1 กําหนดมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตและ ประพฤติมิชอบ  

วิธีการท่ี 2 ส่งเสริมค่านิยมยกย่องเชิดชูบุคคลให้ประพฤติปฏิบัติดี  
วิธีการท่ี 3 การสร้างความตระหนักถึงโทษของการกระทําทุจริต  
วิธีการท่ี 4 ทบทวน ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อพัฒนาแนวทางการดําเนินงาน 
 

แนวทางท่ี 3 “การแสดงเจตจํานงในการบริหารด้วยความสุจริต”  
คณะผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอยู่ในฐานะเป็นผู้กําหนดเป้าหมาย 

นโยบายและทิศทาง การดําเนินงานขององค์กร ตลอดจนเป็นผู้มีหน้าท่ีในการควบคุม กํากับดูแล 
และตรวจสอบการบริหารงานให้เป็นไปอย่างยุติธรรมต่อประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกกลุ่มคณะผู้บริหารระดับสูง จึงถือเป็นหัวใจสําคัญของการทําให้เกิดธรรมาภิบาล/บรรษัทภิบาล 
ท้ังน้ี เพื่อเป็นแบบอย่างด้านความโปร่งใส ซ่ือตรง และสุจริต คณะผู้บริหารระดับสูงจึงต้องมีการ
บริหารงานด้วยความสุจริต และการบริหารจัดการด้วยความสุจริตจะช่วยลดปัญหาการทุจริตเชิง
นโยบายได้ เน่ืองจากรัฐวิสาหกิจเป็นเครื่องมือสําคัญที่รัฐบาลใช้พัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน
ในประเทศผ่านการดําเนินนโยบายสาธารณะด้านต่างๆ อาทิ ด้านสาธารณูปโภค ด้าน
พลังงาน  ด้านการโทรคมนาคมและการส่ือสาร ฯลฯ โดยแนวทางการแสดงเจตจํานงในการบริหาร
ด้วยความสุจริต ประกอบด้วย 4 วิธีการ  

 
 



แผนปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) การป้องกันการทุจริต 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนคร้ังท่ี 1) และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 

หน้า 35 

 
 

วิธีการท่ี 1 การแสดงความมุ่งม่ันในการบริหารงานด้วยความสุจริต  
วิธีการท่ี 2 กําหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต และนํานโยบายสู่การปฏิบัติย่างเป็นรูปธรรม  
วิธีการท่ี 3 การกํากับดูแลองค์กรให้ปฏิบัติภารกิจในกรอบของกฎหมาย กฎเกณฑ์ 

ระเบียบ ข้อบังคับ และจริยธรรม (compliance)  
วิธีการท่ี 4 ทบทวน ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อพัฒนาแนวทางการดําเนินงาน  
 

แนวทางท่ี 4 “การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ”   
รัฐวิสาหกิจ (State Enterprise) เป็นองค์กรของรัฐท่ีมีบทบาทสําคัญอย่างยิ่ง โดยนอกจาก

จะมี บทบาทสําคัญในการให้บริการพื้นฐานทางด้านต่างๆ ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศแล้ว ยังดําเนินการเชิงพาณิชย์เพื่อหารายได้ให้กับภาครัฐ จึงจําเป็นต้องมีระบบการบริหาร
จัดการท่ีดี คํานึงถึง ประสิทธิภาพ และบริการอันเป็นธรรมแก่ประชาชน ด้วยความโปร่งใส โดยมี
เป้าหมายในการดําเนินงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม อันเป็นเป้าหมายทางสังคม ขณะเดียวกันต้องมี
ความคล่องตัวในการดําเนินงานและ มีเป้าหมายในการดําเนินงานเพื่อสร้างผลกําไร ซ่ึงเป็น
เป้าหมายทางเศรษฐกิจ  

การมีระบบการบริหารจัดการที่ดี นอกจากจะช่วยให้รัฐวิสาหกิจมีขีดความสามารถในการ
แข่งขัน สูงขึ้นแล้ว ยังช่วยลดความเส่ียงต่อการทุจริตในองค์กร และสร้างความเชื่อม่ันให้กับผู้มีส่วน 
ได้เสียทุกฝ่าย ในทางกลับกันหากบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจโดยมิได้ยึดหลักการบริหารจัดการท่ีดี 
ก็จะเกิดปัญหาในการบริหารจัดการรัฐวิสาหกิจท่ีไม่มีประสิทธิภาพ ไม่โปร่งใส และเกิดปัญหา
ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและความม่ันคงของประเทศ ประชาชนต้องเสีย
โอกาสในการได้รับสินค้าหรือบริการท่ีมีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมจากการดําเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานรัฐวิสาหกิจเองก็จะประสบปัญหาความเส่ียง ในการดําเนินงานและเสีย
โอกาสในการพัฒนาองค์กรในระยะยาว การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 
ประกอบด้วย 3 วิธีการ  

วิธีการท่ี 1 ส่งเสริมให้มีระบบบริหารจัดการภายในเพื่อเป็นองค์กรคุณธรรม ซ่ือตรง 
โปร่งใส ตรวจสอบได้มีความพร้อมรับผิด (Integrity and Accountability)   

วิธีการท่ี 2 สร้างกลไกป้องกันการทุจริตในองค์กร  
วิธีการท่ี 3 ทบทวน ตรวจสอบ และประเมินผล เพ่ือพัฒนาแนวทางการดําเนินงาน 
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แนวทางท่ี 5 “การสร้างการมีส่วนร่วมเพ่ือป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต”  
การแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในภาครัฐวิสาหกิจท่ีมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  

และเท่าทันสถานการณ์การทุจริตท่ีมีความรุนแรงและซับซ้อน ท้ังที่เกิดขึ้นในบริบทของประเทศ
ไทย และที่เกิดขึ้น นอกราชอาณาจักรไทยซ่ึงประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือในด้าน
ต่างๆ เช่น ด้านการค้าและการ ลงทุน อันเป็นท่ีมาของการทําธุรกรรมทางการเงินระหว่างประเทศ 
และนํามาซ่ึงปัญหาการให้สินบนข้ามชาติ  นอกจากการบังคับใช้กฎหมายในการปราบปรามการ
ทุจริตอย่างเข้มงวดแล้ว การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกัน ระงับยับยั้งไม่ให้ปัญหาการทุจริตเกิดขึ้น  เป็นเรื่องสําคัญและจําเป็นอย่างยิ่ง
เพราะการดําเนินการป้องกันและปราบปราบการทุจริตในภาครัฐวิสาหกิจ มีความยุ่งยากและ 
ท้าทาย เน่ืองจากสถานการณ์การทุจริตมีแนวโน้มรุนแรงซับซ้อนและมีลักษณะเชื่อมโยงข้ามชาติ
มากข้ึน ตามการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ และความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยี จึงเป็น
เรื่องยาก ท่ีสํานักงาน ป.ป.ช. เพียงหน่วยงานเดียวจะสามารถแกไ้ขปัญหาให้หมดไปได้  

ดังน้ัน การบูรณาการความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสีย หรือผู้ท่ีมีส่วน
เกี่ยวข้องทางธุรกิจ เพื่อร่วมป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริตเป็นแนวทางหน่ึงที่จะช่วยป้องกันการ
ทุจริตในรัฐวิสาหกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อป้องกันและเฝ้า
ระวังการทุจริต ประกอบด้วย 5 วิธีการ  

วิธีการท่ี 1 เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  
วิธีการท่ี 2 ส่งเสริมการประกอบธุรกิจที่สะอาด ปราศจากเงินสินบน  
วิธีการท่ี 3 ส่งเสริมให้ภาคเอกชนท่ีประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐต้องจัด

ให้มี นโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีเหมาะสม  
วิธีการท่ี 4 การใช้สมรรถนะหลักขององค์กรในการต่อต้านการทุจริตผ่านกิจกรรมเพื่อ

สังคมขององค์กร  
วิธีการท่ี 5 ทบทวน ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อพัฒนาแนวทางการด าเนินงาน  
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หลักการและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
 

“เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเสมือนรากฐานของชีวิต รากฐานความม่ันคงของแผ่นดิน  
เปรียบเสมือนเสาเข็มที่ถูกตรอกรองรับบ้านเรือนตัวอาคารไว้น่ันเอง  

สิ่งก่อสร้างจะม่ันคงได้ก็อยู่ท่ีเสาเข็ม 
แต่คนส่วนมากมองไม่เห็นเสาเข็ม และลืมเสาเข็มเสียด้วยซ้า” 

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการดําเนินชีวิตและวิถีปฏิบัติท่ีพระบาทสมเด็จ 

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราช
ดํารัสช้ีแนะแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดระยะเวลานานกว่า 30 ปีและได้ทรงเน้นยํ้าแนวทาง
พัฒนาท่ีต้ังอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาท โดยคํานึงถึงความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี  

ตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรม เป็นพื้นฐานในการดํารงชีวิตการป้องกันให้รอดพ้นจาก
วิกฤตและให้สามารถดํารงอยู่ได้อย่างม่ันคงและยั่งยืนภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์และความ
เปล่ียนแปลงต่างๆ 

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับต้ังแต่ ระดับครอบครัวระดับชุมชนจนถึงระดับรัฐท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศให้
ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให้ก้าวทันต่อยุคโลกาภิวัฒน์ความ
พอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป็นท่ีจะต้องมีระบบภูมิคุ้มกัน
ในตัวท่ีดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิด จากการเปล่ียนแปลงท้ังภายนอกและภายใน 
ท้ังน้ีจะต้องอาศัยความรอบรู้ความรอบคอบ และความระมัดระวัง อย่างย่ิง ในการนําวิชาการต่างๆ 
มาใช้ในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพ้ืนฐาน
จิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฏีและนักธุรกิจในทุกระดับ ให้มีสํานึกใน
คุณธรรมความซ่ือสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสมดําเนินชีวิตด้วยความอดทน ความ
เพียร มีสติปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วและกว้างขวาง ทั้งด้านวัตถุสังคม ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็น
อย่างดี  
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องค์ประกอบปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นับเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ชีวิตดําเนินไปในทางสายกลาง 

ท่ีเหมาะสม สอดคล้องกับวิถีความเป็นอยู่อันเรียบง่ายของคนไทย ซ่ึงสามารถนํามาประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกับประชาชน ทุกระดับ ท้ังระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร และระดับประเทศได้
โดยมีคุณลักษณะท่ีสําคัญ ดังน้ี  

1. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีต่อความจําเป็นและเหมาะสมกับฐานะของ
ตนเอง สังคม ส่ิงแวดล้อม รวมท้ังวัฒนธรรมในแต่ละท้องถ่ิน ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไป และต้อง
ไม่เบียดเบียนตนเอง และผู้อื่น  

2. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจดําเนินการเรื่องต่างๆ อย่างมีเหตุผลตามหลัก
วิชาการ หลักกฎหมาย หลักศีลธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมท่ีดีงาม คิดถึงปัจจัยที่เก่ียวข้อง
อย่างถ้วนถี่ โดยคํานึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทําน้ันๆ อย่างรอบคอบ  

3. ภูมิคุ้มกันในตัวท่ีดี หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปล่ียนแปลง 
ในด้านเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดล้อม และวัฒนธรรม เพื่อให้สามารถปรับตัวและรับมือได้อย่าง
ทันท่วงที  
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เง่ือนไขสําคัญเพื่อให้เกิดความพอเพียงการตัดสินใจและดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ต้องอาศัย
ท้ังเง่ือนไข คุณธรรมหลักวิชาและเง่ือนไขชีวิตเป็นพื้นฐาน ประกอบด้วย  

1. เง่ือนไขคุณธรรม เสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติให้มีความซ่ือสัตย์สุจริต รู้รัก
สามัคคี ไม่โลภไม่ตระหน่ี และรู้จักแบ่งปันให้ผู้อ่ืน  

2. เง่ือนไขหลักวิชา อาศัยความรอบรู้รอบคอบ และระมัดระวังอย่างยิ่งในการนําวิชาการ
ต่างๆ มาใช้วางแผนและดําเนินการทุกขั้นตอน  

3. เง่ือนไขชีวิต ดําเนินชีวิตด้วยความอดทน มีความเพียร มีสติและปัญญาบริหารจัดการ 
การใช้ ชีวิต โดยใช้หลักวิชาและคุณธรรมเป็นแนวทางพื้นฐาน  
 

หลักธรรมาภิบาล  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในปี ค.ศ.1997 United Nations Development Programme : UNDP (UNDP, 1997) ได้

ให้นิยาม ของหลักธรรมาภิบาล ว่าเป็นเรื่องของการใช้อํานาจทางการเมือง เศรษฐกิจ และการ
บริหารราชการแผ่นดิน  เพื่อจัดการกิจการของประเทศชาติบ้านเมือง รวมท้ังยังได้กําหนด
คุณลักษณะของการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี หรือธรรมาภิบาลซึ่งได้นําเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการ
พัฒนามนุษย์เข้ามารวมไว้ด้วย รวม 9 ประการ ดังน้ี 
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1. การมีส่วนร่วม (Participation) ชายและหญิงทุกคนควรมีสิทธิ์มีเสียงในการตัดสินใจท้ัง
โดย ทางตรงหรือผ่านทางสถาบันตัวแทนอันชอบธรรมของตน ท้ังน้ีการมีส่วนร่วมท่ีเปิดกว้างน้ัน
ต้องต้ังอิงอยู่บน พื้นฐานของการมีเสรีภาพในการรวมกลุ่มและการแสดงความคิดเห็น รวมถึงการ
สามารถเข้ามีส่วนร่วมอย่างมี เหตุผลในเชิงสร้างสรรค์  

2. นิติธรรม (Rule of Law) กรอบตัวบทกฎหมายต้องมีความเป็นธรรมและไม่มีการเลือก
ปฏิบัติ โดยเฉพาะในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องของสิทธิมนุษยชน  

3. ความโปร่งใส (Transparency) ต้องอยู่บนพื้นฐานของการไหลเวียนอย่างเสรีของข้อมูล
ข่าวสาร บุคคลท่ีมีความสนใจเกี่ยวข้องจะต้องสามารถเข้าถึงสถาบัน กระบวนการและข้อมูล
ข่าวสารได้โดยตรง ท้ังน้ี การได้รับข้อมูลข่าวสารดังกล่าวน้ันต้องมีความเพียงพอต่อการทําความ
เข้าใจและการติดตามประเมินสถานการณ์  

4. การตอบสนอง (Responsiveness) สถาบันและกระบวนการดําเนินงานต้องพยายามดูแล 
เอาใจใส่ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย  

5. การมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus-Oriented)  มีการประสานความแตกต่างใน
ผลประโยชน์ของฝ่ายต่างๆ เพื่อหาข้อยุติร่วมกันอันจะเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นนโยบาย
และกระบวนการข้ันตอนใดๆ ให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้  

6. ความเสมอภาค/ความเท่ียงธรรม (Equity) ชายและหญิงทุกคนต้องมีโอกาสในการ
ปรับปรุง สถานะหรือรักษาระดับชีวิตความเป็นอยู่ของตน  

7. ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Effectiveness and Efficiency) สถาบันและกระบวนการ
ต้อง สร้างผลสัมฤทธิ์ท่ีตรงต่อความต้องการและขณะเดียวกันก็ต้องใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
สูงสุด  

8. ภาระรับผิดชอบ (Accountability) ผู้มีอํานาจตัดสินใจ ไม่ว่าจะอยู่ในภาครัฐ ภาคเอกชน 
และองค์กร ภาคประชาสังคมก็ตาม ต้องมีภาระรับผิดชอบต่อสาธารณชนท่ัวไปและผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย ในสถาบันของตน  

9. วิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Vision) ผู้นําและบรรดาสาธารณชนต้องมีมุมมองท่ี
เปิดกว้าง และเล็งการณ์ไกลเกี่ยวกับการบริหารกิจการบ้านเมืองและการพัฒนามนุษย์ (สังคม) 
รวมถึงมีจิตสํานึกว่าอะไร คือความต้องการจําเป็นต่อการพัฒนาดังกล่าว ตลอดจนมีความเข้าใจใน
ความสลับซับซ้อนของบริบททางประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และสังคมซ่ึงเป็นส่ิงท่ีอยู่ในแต่ละ
ประเด็นน้ัน  
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หลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในรัฐวิสาหกิจปี 2562 และแนวทางปฏิบัติ   
ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง (สคร.)   

การกํากับดูแลกิจการท่ีดี หมายถึง การกํากับดูแลกิจการท่ีเป็นไปเพ่ือการสร้างคุณค่าให้
กิจการอย่างยั่งยืน นอกเหนือจากการสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้ลงทุน ซ่ึงคณะกรรมการควรกํากับ
ดูแลกิจการให้นําไปสู่ผล (Governance Outcome) อย่างน้อยดังต่อไปน้ี  

1. สามารถแข่งขันได้และมีผลประกอบการที่ดีโดยคํานึงถึงผลกระทบในระยะยาว 
(Competitiveness and Performance with Long-term Perspective)  

2. ประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้นและผู้มี
ส่วนได้เสีย (Ethical and Responsible Business)  

3. เป็นประโยชน์ต่อสังคม และพัฒนาหรือลดผลกระทบด้านลบต่อส่ิงแวดล้อม (Good 
Corporate  Citizenship)  

4. สามารถปรับตัวได้ภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง (Corporate Resilience)  
ท้ังน้ี สคร. ได้ทบทวนและกําหนดหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีใน

รัฐวิสาหกิจแยก ออกเป็น 9 หมวด ได้แก่ 
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ซ่ึง 9 หมวดดังกล่าวเม่ือนํามาพิจารณาเปรียบเทียบกับหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
ของ OECD  Guidelines on Corporate Governance of State-Owned Enterprise ปี 2015 จะพบว่า
มีสาระสําคัญ ที่เทียบเท่ากันเป็นส่วนใหญ่ โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

 

OECD ปี 2015 สคร. 
1. บทบาทของรัฐในฐานะเจ้าของ หมวดท่ี 1 บทบาทของภาครัฐ  

2. บทบาทของรัฐวิสาหกิจในการประกอบ 
กิจการในตลาด  

สคร. ไม่มีการระบุหมวดการดําเนินงานหลักที่ 
สอดคล้องกับหัวข้อหลักการดังกล่าวของ OECD 

3. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอ่ืน 
อย่างเท่าเทียมกัน  

หมวดท่ี 2 สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น  
 

4. ความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
และความรับผิดชอบทางธุรกิจ  

หมวดท่ี 4 บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  

5. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส  หมวด 5 การเปิดเผยข้อมูล  

6. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ในองค์กรภาครัฐ  

หมวด 3 คณะกรรมการ  

 

การประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ ปีบัญชี 2563 สํานักงานคณะกรรมการนโยบาย 
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง  

การกํ ากับดูแล ท่ีดี และการ นําอง ค์กร (Corporate Governance & Leadership:CG & 
Leadership) การกํากับดูแลท่ีดีและการนําองค์กร เป็นหลักเกณฑ์ท่ีมุ่งเน้นประเมินบทบาทการ
กํากับดูแลและการนําองค์กรของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ ในการขับเคลื่อนให้ฝ่ายจัดการ
สามารถปฏิบัติงานให้บรรลุผลสําาเร็จ ตามกรอบนโยบาย ภารกิจหน้าท่ี ยุทธศาสตร์ หรือแผนงาน
ท่ีผู้ถือหุ้นภาครัฐกําหนด โดยการดําเนินงานดังกล่าว ต้องสามารถสะท้อนได้ทั้งมิติกระบวนการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน ร่วมกับมิติด้านผลลัพธ์ที่เป็นเลิศท่ีสามารถ
สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนให้แก่รัฐวิสาหกิจ ควบคู่กับการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อมได้อย่างสมดุล ซ่ึงการจะดําเนินการให้เกิดความครบถ้วนตามหลักการข้างต้น มีความ
จําเป็นที่คณะกรรมการต้องสามารถประยุกต์ใช้หลักการบริหารจัดการนวัตกรรม (Innovation 
Management)  ร่วมกับหลักมาตรฐานการพัฒนาความย่ังยืนในระดับองค์กร (Organizational 
Sustainable Development) ได้อย่างมีประสิทธิผลในเชิงยุทธศาสตร์ประกอบด้วยหลักเกณฑ์สําคัญ 
10 ด้าน ประกอบด้วย  
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1. บทบาทของภาครัฐ  
2. บทบาทของรัฐวิสาหกิจเพ่ือการตลาดที่เป็นธรรม  
3. สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้น  
4. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย  
5. การเปิดเผยข้อมูล  
6. คณะกรรมการ  
7. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
8. จรรยาบรรณ  
9. ความยั่งยืนและนวัตกรรม  
10. การติดตามผลการดําเนินงาน 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสํานักงาน ป.ป.ช.  

เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 น้ัน สํานักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ความสําคัญในการพัฒนาเกณฑ์ 
การประเมินให้เกิดการสนับสนุนต่อการยกระดับค่าคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perception Index: CPI) ของประเทศไทยได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยได้ศึกษาข้อมูลจากผลการวิจัย  
เรื่อง แนวทางการปรับปรุงและแนวทางการพัฒนาเครื่องมือการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อนําไปสู่การยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การ
ทุจริต (CPI) ของประเทศไทยให้สูงขึ้น ซึ่งจากการวิจัยดังกล่าว  ได้สังเคราะห์ประเด็นการสํารวจ
ของแต่ละแหล่งข้อมูลท่ีองค์กรความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International) นํามาใช้ใน
การประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต ประกอบกับการศึกษาข้อมูลทางวิชาการเพิ่มเติม การเชื่อมโยง
ให้เกิดความต่อเนื่องกับเกณฑ์การประเมินเดิม ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรม ความโปร่งใส และ 
การทุจริต ทั้งท่ีมีลักษณะการทุจริตทางตรงและการทุจริตทางอ้อม รวมไปถึงบริบทแวดล้อมท่ี
เก่ียวข้องกับการทุจริต  ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการนําไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลด
โอกาสหรือความเสี่ยงท่ีจะเกิดการทุจริต ในหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับคะแนน 
CPI ของประเทศไทยในระยะยาวได้ โดยมี 10 ตัวช้ีวัดท่ีเกี่ยวข้อง ดังน้ี  
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1. การปฏิบัติหน้าท่ี   
2. การใช้งบประมาณ  
3. การใช้อํานาจ   
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ  
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต   
6. คุณภาพการดําเนินงานของหน่วยงาน  
7. ประสิทธิภาพการส่ือสารของหน่วยงาน  
8. การปรับปรุงระบบการทํางานของหน่วยงาน   
9. การเปิดเผยข้อมูล  
10. การป้องกันการทุจริต   
 

เคร่ืองมือสําหรับการประเมิน 
- แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency : IIT)  
- แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (Internal Integrity and Transparency : EIT) 
- แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency : OIT)  

 

1. การปฏิบัติหน้าท่ี (Bribery-Fraud)  
เป็นตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน  

การปฏิบัติงาน ของบุคลากรอ่ืนในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน
โดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดําเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาท่ี
กําหนดไว้อย่าง เคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้
มาติดต่อท่ีรู้จักกันเป็น การส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งม่ัน เต็มความสามารถ และมี
ความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ซ่ึงล้วนถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐอย่างมีคุณธรรม  

2. การใช้งบประมาณ (Budget Misallocation)  
เป็นตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน 

ต่อการดําเนินการต่างๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณนับต้ังแต่การจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส  
ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่
เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงิน ของบุคลากรภายในในเรื่องต่างๆ เช่น  
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ค่าทํางานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจน กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างและ
การตรวจรับพัสดุ  

3. การใช้อํานาจ (Power Distortion)  
เป็นตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ต่อการ

ใช้อํานาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพ่ือให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่าง
เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อํานาจส่ังการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทําในธุระส่วนตัว
ของผู้บังคับบัญชาหรือทําในส่ิงท่ีไม่ถูกต้อง  

4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ (Asset Misappropriation)  
เป็นตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ต่อการ

ใช้ ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนํา
ทรัพย์สินของราชการ ของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนําไปให้ผู้อ่ืน และพฤติกรรมในการขอ
ยืมทรัพย์สินของราชการท้ังการยืม โดยบุคลากรภายในหน่วยงาน และการยืมโดยบุคลากร
ภายนอกหน่วยงาน ซ่ึงหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการ ในการขออนุญาตท่ีชัดเจนและสะดวก  

5. การแก้ปัญหาการทุจริต (Anti-Corruption Improvement)  
เป็นตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ต่อการ

แก้ไข ปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการให้ความสําคัญของผู้บริหาร
สูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายท่ีเก่ียวข้องกับการ
ป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพ และจัดทําแผนงานด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม  
รวมไปถึงการประเมินเก่ียวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องทํา
ให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อม่ันให้บุคลากรภายในในการ
ร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงาน  

6. คุณภาพการดําเนินงาน (Service Quality)  
เป็นตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน

ได้ส่วนเสีย ของหน่วยงาน ในประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าท่ี โดยยึดหลักตาม
มาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กําหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่
เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเก่ียวกับดําเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซ่ึงสะท้อนถึงการ
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ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีคุณธรรม และยังประเมิน การรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูก
เจ้าหน้าท่ีเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ เพื่อแลกกับ การปฏิบัติหน้าที่  

7. ประสิทธิภาพการส่ือสาร (Communication Efficiency)  
เป็นตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการส่ือสาร ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการเผยแพร่
ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
และไม่ซับซ้อนโดย ข้อมูลท่ีเผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างย่ิงผลการ
ดําเนินงานของหน่วยงานและข้อมูล ท่ีสาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถ ส่งคําติชมหรือความคิดเห็นเก่ียวกับการ
ดําเนินงาน/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีท่ีมีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากน้ี  
ยังประเมินการรับรู้เก่ียวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียน การทุจริตของ
เจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานด้วย ซ่ึงสะท้อนถึงการส่ือสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ ส่วน
เสียอย่างมีประสิทธิภาพ  

8. การปรับปรุงระบบการทํางาน (Procedure Improvement)  
เป็นตัวชี้วัดท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน

ได้ ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทํางาน ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับการปรับปรุง
พัฒนา หน่วยงาน ท้ังการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทํางานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น 
รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากย่ิงขึ้น โดย
ควรมีกระบวนการเปิดโอกาส ให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุง
พัฒนาการดําเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความสําคัญกับการปรับปรุงการดําเนินงานให้มีความ
โปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย  

9. การเปิดเผยข้อมูล (Open Data Integrity & Transparency Assessment) เป็นตัวชี้วัดท่ีมี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผย
ข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็น คือ (1) ข้อมูล พื้นฐาน ได้แก่ 
ข้อมูลพ้ืนฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (2) การบริหารงาน ได้แก่ แผนการ
ดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้
จ่าย งบประมาณประจําปี และการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและ 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริการทัพยากรบุคคล การดําเนินการตามนโยบาย
การบริหารทรัพยากรบุคคล และ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทัพยากรบุคคล และ  
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(5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิด
โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลใน ประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการ
บริหารงานและการดําเนินงานของหน่วยงาน  

10. การป้องกันการทุจริต (Anti-Corruption Practice)  
เป็นตัวช้ีวัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์

ของ หน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดําเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 
ประเด็น คือ (1) การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร การ
ประเมินความเส่ียงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริต และ (2) มาตรการภายในเพื่อการป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อ
ส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความ
พยายามของหน่วยงานท่ีจะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ 
 
แผนวิสาหกิจองค์การจัดการนํ้าเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนคร้ังท่ี 2) 
 

แผนวิสาหกิจองค์การจัดการนํ้าเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนคร้ังท่ี 2) จัดทําขึ้น
เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางการดําเนินงานในการบริหารจัดการองค์การจัดการนํ้าเสีย โดยการมีส่วน
ร่วมของผู้บริหารและพนักงานท่ีเก่ียวข้อง ท่ีเข้าร่วมการประชุมทบทวนแผนวิสาหกิจองค์การจัดการ
นํ้าเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนคร้ังท่ี 2) โดยได้ดําเนินการวิเคราะห์ปัจจัยนําเข้าในการ
วางแผนยุทธศาสตร์ เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายในขององค์กรท่ีมีผลกระทบ
เชื่อมโยงต่อบทบาทและภารกิจขององค์การจัดการนํ้าเสียท่ีดําเนินงานในปัจจุบัน แผนวิสาหกิจ
องค์การจัดการนํ้าเสียฉบับน้ี ประกอบด้วยเน้ือหาสําคัญ คือ ส่วนที่ 1 บทนํา ส่วนท่ี 2 การจัดทํา
แผนวิสาหกิจองค์การจัดการนํ้าเสีย พ.ศ. 2563 - 2565 (ทบทวนคร้ังท่ี 2) ส่วนท่ี 3 แผน
วิสาหกิจองค์การจัดการนํ้าเสีย พ.ศ. 2563 - 2565 (ทบทวนคร้ังที่ 2) ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ 
ค่านิยมองค์กร วัฒนธรรมองค์กร พันธกิจ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ยุทธศาสตร์ 
และกลยุทธ์ขององค์กร      
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การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) 
 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. องค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม วัฒนธรรม

องค์กรท่ีชัดเจน 
2. คณะกรรมการ และผู้บริหาร อจน.ให้

ความสําคัญและมุ่งม่ันเป็นแบบอย่างท่ีดี 
3. มียุทธศาสตร์องค์กรท่ีชัดเจนด้านการพัฒนา

องค์กรสู่ความยั่งยืน  
4. ระบบการเปิดเผยข้อมูลและการจัดซื้อจัดจ้างมี

ความโปร่งใส และมีการปฏิบัติท่ีเป็นธรรมใน
มุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

5. มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรภายใน
องค์กรท่ีมีมาตรฐาน เพื่อกํากับและควบคุม
การดําเนินงานท่ีโปร่งใสและมีจริยธรรม 

6. มีการนําระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อสนับสนุน
การดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 
 

1. สํานักงานจัดการนํ้าเสียที่มีพนักงานปฏิบัติงาน 
อยูใ่นต่างจังหวัด มีปัญหาและอุปสรรคด้าน
การสื่อสารประชาสัมพันธใ์ห้พนักงานมีความรู้  
ความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันท่ัว 
ทั้งองค์กร 

2. ขาดระบบการบริหารความเสี่ยงด้านการกํากับ
ดูแลที่ดี การป้องกันการทุจริต  

3. ขาดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ 
ในการแลกเปล่ียนและบริหารจัดการความรู้ 
ด้านการกํากับดูแลที่ดีระหว่างหน่วยงาน
ภายใน 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
1. รัฐบาลมีการประกาศนโยบาย และบัญญัติ

กฎหมายท่ีเก่ียวข้องในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ตลอดจนการพัฒนา 
การปฏิบัติงานด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มีการส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
ของภาคประชาสังคม  

2. การเกิดขึ้นขององค์กรต่อต้านคอร์รัปช่ัน 
(ประเทศไทย) หรือ “ภาคีเครือข่ายต่อต้าน
คอร์รัปช่ัน” ทําให้เกิดการผลักดันการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปช่ันภายในประเทศท่ีเป็น
รูปธรรม 

1. มาตรฐานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีมีการ
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและซับซ้อนมากขึ้น  
ส่งผลต่อการปรับตัวและการเสริมสร้าง 
แนวปฏิบัติท่ีดี 

 2. ดัชนีช้ีวัดการรับรู้การทุจริต (Corruption 
Perceptions Index : CPI) ของประเทศไทย  
ยังอยูใ่นกลุ่มประเทศที่มีการคอร์รัปช่ัน 
อยูใ่นระดับสูง 

3. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีถูกใช้เป็น
เคร่ืองมือในการทุจริตรูปแบบใหม่ 
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บทท่ี 3 

กรอบและทิศทางของแผน 
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3.1 กลยุทธ์ด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) การป้องกันการทุจริต (Strategies) 
 จากการวิเคราะห์ผลการประเมินองค์ประกอบพื้นฐานและแนวทางปฏิบัติของระบบการกํากับ
ดูแลที่ดีและการนําองค์กรขององค์การจัดการน้ําเสีย การให้ความสําคัญกับระบบการกํากับดูแลที่ดี
และการวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคของระบบการกํากับดูแลที่ดีของ อจน. ทําให้
สามารถกําหนดเป็นกลยุทธ์และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) การป้องกัน
การทุจริต ดังน้ี  
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แผนปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) การป้องกันการทุจริต  
 

 

ยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 

 

 

ด้านการกํากับและส่งเสริม ด้านการป้องกันการทุจริต 

 

 

กลยทุธ์ที่ 1 
เสริมสร้างองค์ความรู้ สังคม 

และวัฒนธรรมด้านการกํากับดูแลที่ด ี

กลยทุธ์ที่ 2 
สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการ 

และกลไกการป้องกันการทุจริต 

 

 

เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ : เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ : 
1.1 เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรให้มีความรู้

ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการกํากับดูแล
กิจการที่ดี 

1.2 ส่งเสริมค่านิยม ยกย่องเชิดชูหน่วยงาน/
บุคลากรที่ปฏิบัติงานดี 

1.3 สร้างสังคมและวัฒนธรรม ปลูกฝังวิธีคิด 
ทัศนคติ และกระตุ้นจิตสาํนึก 

2.1 สร้างและพัฒนากลไกการเฝ้าระวัง  
และป้องกันการทุจริต 

2.2 มีกระบวนการป้องปราม ติดตาม 
ตรวจสอบการทุจริต พัฒนาแนวทาง 
การดําเนินงาน 

2.3 ส่งเสริมให้มีแนวทางป้องกันการทุจริต 
บูรณาการความร่วมมือระหว่างกัน 

2.4 ส่งเสริมการดําเนินงานที่มีคุณธรรม 
และความโปร่งใส 

 



แผนปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) การป้องกันการทุจริต 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั้งที่ 1) และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

หน้า 53 
 

3.2. ความสัมพันธ์ของยุทธศาสตร์ อจน. และแผนปฏบิัติการส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) การปัองกันการทุจริต    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์  
ด้านการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

แผนปฏิบัติการด้านการ

กํากับดูแลกิจการที่ดีฯ 

กลยุทธ์ด้านการกํากับดูแล

กิจการที่ดีฯ 

แผนปฏิบัติการฯ ประจําปี 

 

แผนปฏบิัติการส่งเสริมธรรมาภบิาล (CG) การป้องกันการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – 2565 (ทบทวนครั้งที่ 1) 

ด้านการกํากับดูแลและส่งเสริม 

กลยุทธ์ 1 เสริมสร้างองค์ความรู้ สังคมและวัฒนธรรมด้านการกํากับดูแลที่ดี 

ด้านการป้องกันการทุจริต 

กลยุทธ์ 2  สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการและกลไกการป้องกันการทุจริต 
 

 
 

1. การแสดงเจตจํานงสุจริตในการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง 

2. การจัดทําแผนปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) การป้องกนัและปราบปรามการทุจริตประจําปี และรายงานผล 

3. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการจัดการความเสี่ยงการทุจริต  

4. จัดทํา/ทบทวนมาตรการ นโยบายส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 

5. การประกวดพนกังานต้นแบบ/ดเีด่น 

6. การประกวดสํานักงานจัดการน้าํเสียสาขาดีเด่น 

7. การจัดกิจกรรม CG Break  

8. การจัดกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมบําเพญ็สาธารณะประโยชน์ (CSR) ต้านทุจริต 

9. การเสริมสร้างองค์กรโปร่งใส มีคุณธรรม ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 

10.  การจัดกิจกรรม WMA CG Day  ปลุกจิตสํานึกต่อต้านทุจริต  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 

11.  การทบทวน ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

12.  การตรวจสอบกระบวนงานที่มีโอกาสเกิดทุจริต (/จริยธรรม/ผลประโยชน์ทับซ้อน/การจัดซื้อจัดจ้าง) 

13.  การทบทวน ระบบการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  

14.  การประชุมชี้แจ้ง มอบนโยบาย สร้างความร่วมมือกับพนักงานในการต่อต้านการทุจริต 

15.  การเปิดเผยและการเขา้ถึงข้อมลูที่จําเป็นแก่สาธารณะ 

แผนปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) การป้องกันการทุจริต ประจําปีงบประมาณ 2565 
 

ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 
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บทท่ี 4 

การนําแผนไปสู่การปฏิบัติ 
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แผนที่กลยุทธ์ (Strategy Map) ดังกล่าวข้างต้น อจน. มีการแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ ผ่านแผนปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) การป้องกัน

การทุจริต (ทบทวนครั้งที่ 1) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประกอบด้วย แผนงานหลัก 2 ด้าน 2 กลยุทธ์ 15 โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 
 

ด้านการกํากับดูแลและส่งเสริม 
กลยุทธ์ 1 เสริมสร้างองค์ความรู้ สังคมและวัฒนธรรมด้านการกํากับดูแลที่ดี 
1.1  การแสดงเจตจํานงสจุริตในการบริหารงานของผู้บริหารระดับสูง 
1.2  การจัดทําแผนปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจําปี และรายงานผล 
1.3  การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และการจัดการความเสี่ยงการทุจริต  
1.4  จัดทํา/ทบทวนมาตรการ นโยบายส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน 
1.5  การประกวดพนักงานต้นแบบ/ดีเด่น 
1.6  การประกวดสํานักงานจัดการน้ําเสียสาขาดีเด่น 
1.7  การจัดกจิกรรม CG Break  
1.8  การจัดกจิกรรมทางศาสนา กจิกรรมบําเพญ็สาธารณะประโยชน์ (CSR) ตา้นทุจริต 

ด้านการป้องกันการทุจริต 

กลยุทธ์ที ่2 สร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการและกลไกการป้องกันการทุจริต 
2.1  การเสริมสร้างองค์กรโปร่งใส มีคุณธรรม ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
2.2  การจัดกิจกรรม WMA CG Day  ปลุกจิตสํานึกต่อต้านทุจริต  พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 
2.3  การทบทวน ปรับปรุงแนวทางปฏิบัติ หลักเกณฑ์ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย มาตรการ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
2.4  การตรวจสอบกระบวนงานที่มีโอกาสเกิดทุจริต (/จริยธรรม/ผลประโยชน์ทับซ้อน/การจัดซื้อจัดจ้าง) 
2.5  การทบทวน ระบบการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์  
2.6  การประชุมชี้แจ้ง มอบนโยบาย สร้างความร่วมมือกับพนักงานในการต่อต้านการทุจริต 
2.7  การเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลที่จําเป็นแก่สาธารณะ 



แผนปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) การป้องกันการทุจริต 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั้งที่ 1) และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 

หน้า 56 

 

ตัวชี้วัดผลสําเร็จ เป้าหมาย/ผลการดําเนินงาน ป ี2563-2564 
ป ี2563 ป ี2564 ป ี2565 

- ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินการโครงการ/กิจกรรม  

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90  

 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 95 

ผลการดําเนนิงาน ร้อยละ 100 
รายงานผลไตรมาส 4/63 

- - 

 

แผนงาน/โครงการตามวัตถุประสงคเ์ชิงยุทธศาสตร์  
แผนปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) การป้องกนัการทุจริต ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2565 (ทบทวนครั้งที่ 1) (19 โครงการ/กจิกรรม) 
 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

งบประมาณ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 2563 2564 2565 

1.การจัดกิจกรรมทางศาสนา 
บําเพ็ญสาธารณะประโยชน์  
(CSR) ต้านทุจริต 

 

กธพ. 
คณะทํางาน 
ธรรมาภิบาล 

 

ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง 
(ส่วนกลาง) เข้าร่วมกจิกรรม
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80  

ร้อยละความสําแร็จใน
การปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรมไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 80  

� � � 40,000 

2. การจัดกจิกรรม CG Break 
- การส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้  

ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การประเมินคณุธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ 
- การฝึกอบรมด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 

กธพ. 
คณะทํางาน 
ธรรมาภิบาล 

 

ผู้บริหารพนักงาน อจน.          
มีความรู้ความเข้าใจไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80  

ผู้บริหารพนักงาน อจน.       
มีความตระหนักรู้ 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80  

� � � 30,000 



แผนปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) การป้องกันการทุจริต 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั้งที่ 1) และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 

หน้า 57 

 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

งบประมาณ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 2563 2564 2565 

3.การประกวดพนักงานต้นแบบ/
ดีเด่น 

กธพ. 
คณะทํางาน 
ธรรมาภิบาล 

 

พนักงาน อจน.ต้นแบบ/ดเีด่น  
จํานวน 1 คน 

ร้อยละความสําเร็จใน
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต 
ที่สะท้อนในระดับบุคคล 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

� � 
 
 
 
 
 
 
 
 

� 10,000 
 
 

4.การประกวดสํานักงานจัดการ 
น้ําเสียสาขาดีเด่น 

ฝจส.1/ฝจส.2 
คณะทํางาน 
ธรรมาภิบาล 

สํานักงานจัดการน้ําเสียสาขา
ดีเด่น 1 สาขา 

ร้อยละความสําเร็จใน
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมสุจริตที่
สะท้อนในระดับองค์กร 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

� � � 10,000 

5.การจัดกิจกรรม WMA CG Day 
ปลุกจิตสํานึกต่อต้านทุจริต  
พัฒนาคณุธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน 

    

กธพ. 
คณะทํางาน 
ธรรมาภิบาล 

 

คณะกรรม การ/ผู้บริหาร/
พนักงาน เข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่า 100 คน 

ระดับความสําเร็จในการ
ปรับฐานความคิดและ
ทัศนคติให้มีค่านิยม
สุจริตไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

� � � 500,000 

6. การตรวจสอบกระบวนงานที่มี
โอกาสเกิดทุจริต (จริยธรรม/ 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์/ 

     การจัดซื้อจัดจ้าง) 

สตน. จํานวนเรื่องของการ
ตรวจสอบ  ไม่น้อยกว่า  
3 เรื่อง 

ค่าคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงาน 
ของ อจน.ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 85 

� � � - 



แผนปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) การป้องกันการทุจริต 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั้งที่ 1) และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 

หน้า 58 

 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

งบประมาณ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 2563 2564 2565 

7. ผู้ตรวจสอบของหน่วยงานเขา้รับ
การอบรมเรื่องการตรวจสอบ 
การทุจริต 

สตน. ผู้ตรวจสอบภายในได้รับ
ความรู้เรื่องการตรวจสอบการ
ทุจริต อย่างน้อย 1 คน/ปี 

ร้อยละความสําเร็จ 
ในการตรวจสอบการ
ทุจริตของหน่วยงาน 

�    

8.จัดทําแผนปฏิบัติการส่งเสริม 
ธรรมาภิบาล (CG) การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ประจําปี  
และการรายงานผล    

กธพ. 
คณะทํางาน 
ธรรมาภิบาล 

 

มีแผนปฏิบัติการประจําปีก่อน
สิ้นปีงบประมาณ 
 

ร้อยละความสําเร็จใน
การดําเนินโครงการ/
กิจกรรมตามแผนฯ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 90 

� � � - 

9.การจัดทําคู่มือจริยธรรมและ
จรรยาบรรณขององค์การจัดการ
น้ําเสีย 

 

กธพ. 
 

มีคู่มือจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ  

ผู้บริหารและพนักงานลง
นามรับทราบและถือ
ปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 100 

� �  - 

10.การแสดงเจตจาํนงสุจริตในการ
บริหารงานของผู้บริหารระดับสูง 

 

ผู้บริหารระดับสูง 
 

การแสดงเจตจํานงสุจริตใน
การบริหารของผู้บริหาร
ระดับสูงไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 

ร้อยละของ  พนักงาน 
อจน.มีระดับการรับรู้ถึง
บทบาทของผู้บริหาร     
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

� � � - 

11.การประชุมชี้แจง มอบนโยบาย 
สร้างความร่วมมือกับพนักงานใน
การต่อต้านการทุจริตผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ ของ อจน. 

 

ผู้บริหารระดับสูง ความถี่ของการชี้แจง มอบ
นโยบายกับพนักงานในการ
ต่อต้านการทุจริต จํานวน 2 
ครั้ง/ปี  

ร้อยละของพนักงานมี
ระดับการรับรู้ถึงบทบาท
ของผู้บริหารในการแกไ้ข
ปัญหาด้านการทุจริต 

� � � - 



แผนปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) การป้องกันการทุจริต 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั้งที่ 1) และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 

หน้า 59 

 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

งบประมาณ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 2563 2564 2565 

12.การเสริมสร้างองค์กรโปร่งใส  
มีคุณธรรม ตามแนวทาง ITA 

กธพ. 
คณะทํางาน 
ธรรมาภิบาล   

หน่วยงานรับผิดชอบ 
ตามเกณฑ์ประเมินผล 

ITA 

ค่าคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดําเนินงานของ อจน. 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 

ค่าคะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดําเนินงาน
ของหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 80 

� � � - 

13.โครงการเรียนรู้ตามศาสตร์
พระราชา 

 

ปก. 
กธพ. 

คณะทํางาน 
ธรรมาภิบาล 

ผู้บริหาร/พนักงาน อจน. เข้า
ร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่า 100 คน 
 

ร้อยละความสําแร็จใน
การปรับเปลี่ยน
พฤตกิรรม ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 80  

�   150,000 

14.ทบทวน ระบบการรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ภายใน) 

กทบ. 
กปส. 
กกม. 

 

มีการระบบร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ (ภายใน) 

ร้อยละของพนักงานมี
ระดับการรับรู้ถึงบทบาท
ของผู้บริหารในการแกไ้ข
ปัญหาการทุจริต 

� � � - 

15.ทบทวน ระบบการรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ (ภายนอก) 

กปส. 
กสป. 
กกม. 

 

มีการทบทวนระบบร้องเรียน/ 
ร้องทุกข์ (ภายนอก) 

ร้อยละของพนักงานมี
ระดับการรับรู้ถึงบทบาท
ของผู้บริหารในการแกไ้ข
ปัญหาการทุจริต 
 
 
 
 

� � � - 



แผนปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) การป้องกันการทุจริต 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั้งที่ 1) และแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

 

หน้า 60 

 

โครงการ/กิจกรรม หน่วยงานรับผิดชอบ 
ตัวชี้วัด เป้าหมาย 

งบประมาณ 
ผลผลิต ผลลัพธ์ 2563 2564 2565 

16. การทบทวน ปรับปรุงแนวทาง
ปฏิบัติหลักเกณฑ์ กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ นโยบายหรือกฎหมาย 
ที่เกี่ยวข้อง 

กกม. มีการทบทวน ปรับปรุง
แนวทางปฏิบัติหลักเกณฑ์ 
กฎระเบียบ ข้อบังคับ นโยบาย
หรือกฎหมาย  

ร้อยละของ 
การรับรู้ของพนักงานถึง
บทบาทของผู้บริหารใน
การแกไ้ขปัญหาด้าน
กฎระเบียบไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

� � � - 

17. การเปิดเผยและการเข้าถึง
ข้อมูลที่จําเป็นแก่สาธารณะ  

กสป. มีการเปิดเผยข้อมูลที่จําเป็น
แก่สาธารณะ ตามเกณฑ์ ITA 

ความสําเร็จในการเข้าถึง
ข้อมูลที่จําเป็นแก่
สาธารณะ 

 � � - 

18. จัดทํา/ทบทวนมาตรการ 
นโยบายส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสของหน่วยงาน  

กธพ. 
คณะทํางาน 
ธรรมาภิบาล 

มีการกําหนดมาตรการ
นโยบายส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใส อย่างน้อย  
1 มาตรการ  

มีการกํากับ ติดตาม
นโยบาย 
อย่างเป็นรูปธรรม 

�  � - 

19. การประเมินความเสี่ยง 
การทุจริต และการจัดการ 
ความเสี่ยงการทุจริต 

กธพ. 
คณะทํางาน 
ธรรมาภิบาล 

มีการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริต อย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี 

มีการจัดการความเสี่ยง
การทุจริตอย่างเป็น
รูปธรรม 

� � � - 
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แผนปฏิบัตกิารส่งเสรมิธรรมาภิบาล (CG) การป้องกันและปราบปรามการทุจรติ  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

 

ยุทธศาสตร์ : ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลให้มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม 

แผนงาน : ด้านการกํากับดูแลและส่งเสริม 
กลยุทธ์ที่ 1 เสริมสร้างองค์ความรู้ สังคมและวัฒนธรรมด้านการกํากับดูแลที่ดี 

1.1 เสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
1.2 ส่งเสริมค่านิยมยกย่องเชิดชูหน่วยงาน/บุคลากรที่ปฏิบัติงานดี  
1.3 สร้างสังคมและวัฒนธรรม ปลูกฝังวิธีคิด ทัศนคติ และกระตุ้นจิตสํานึก 

 

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

ช่วงเวลา 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลผลิต 
(Output) 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

1.1 การแสดงเจตจํานงสุจริต   
ในการบริหารงานของ
ผู้บริหารระดับสูง 

 

คณะผู้บริหารระดับสูง กําหนด
นโยบายในการปฏิบัติภารกิจของ
องค์กรด้วยความซื่อตรง (Integrity) 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และนํานโยบาย
สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึง
สร้างจิตสํานึกความพร้อมรับผิด 
(Accountability) เมื่อมีการทุจริต
ประพฤติมิชอบในหน่วยงาน 
 

ไตรมาสที่ 1 การแสดง
เจตจํานงสุจริตใน
การบริหารของ
ผู้บริหารระดับสูง
ไม่น้อยกว่า 1 
ครั้ง 

ร้อยละของ  
พนักงาน อจน.
มีระดับการรับรู้
ถึงบทบาทของ
ผู้บริหารไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

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

ช่วงเวลา 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลผลิต 
(Output) 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

1.2  การจัดทําแผนปฏิบัติ
การส่งเสริมธรรมา 
ภิบาล (CG) การป้องกัน 
การทุจริต ประจําปี  
และการรายงานผล    

1.จัดทํา/ทบทวนแผนฯ 
2.นําเสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ก่อนสิ้นปีงบประมาณ          
3.ประกาศ/เผยแพร่ 
4.แจ้งหน่วยงานรับผิดชอบดําเนิน

กิจกรรมตามแผนงานที่กําหนด  
5.ติดตาม และรายงานผล  

ก่อน 
เริ่มงบประมาณ 

มีแผน ปฏิบัติการ
ประจําปใีช้ก่อน
สิ้นปีงบประมาณ  
 

ร้อยละ
ความสําเร็จใน
การดําเนิน
โครงการ/
กิจกรรมตาม
แผนฯ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 

- กธพ. 
คณะทํางาน

ส่งเสริม 
ธรรมา 
ภิบาลฯ 

 

1.3 การประเมินความเสี่ยง
การทุจริต และการ
จัดการความเสี่ยง 
การทุจริต 

กําหนดมาตรการในการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ และการแกไ้ข
ปัญหาการกระทําผิดวินัยของพนักงาน 

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

มีการจัดการ
ความเสี่ยงการ
ทุจริตอย่างเป็น
รูปธรรม 

- กธพ. 
คณะทํางาน

ส่งเสริม 
ธรรมา 
ภิบาลฯ 

 
1.4 จัดทํา/ทบทวนมาตรการ 

นโยบายส่งเสริม
คุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน 

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

ไตรมาสที่ 1-4 มีมาตรการ 
นโยบายส่งเสริม
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส  

มีมาตรการ 
นโยบาย ในการ
กํากับและ
ป้องกันการ
ทุจริต 

- กธพ. 
คณะทํางาน

ส่งเสริม 
ธรรมา 
ภิบาลฯ 
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แผนงาน/โครงการ 
กิจกรรม/กระบวนการ/ขั้นตอน 
ในการดําเนินงาน (Process)  

ช่วงเวลา 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลผลิต 
(Output) 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

1.5 การประกวดพนักงาน
ต้นแบบ/ดีเด่น 

1. กําหนดหลักเกณฑ์ 
2. นําเสนอพิจารณา 
3. ออกประกาศ 
4. รวบรวมข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ 
5. พิจารณาคัดเลือก 
6. ประกาศผล  

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

ร้อยละ
ความสําเร็จใน
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรม
สุจริตที่สะท้อน
ในระดับบุคคล  

10,000 
 
 
 

กธพ. 
คณะทํางาน

ส่งเสริม 
ธรรมา 
ภิบาลฯ 

 

1.6 การประกวดสํานักงาน
จัดการน้ําเสียสาขา
ดีเด่น 

1. กําหนดหลักเกณฑ์ 
2. นําเสนอพิจารณา 
3. ออกประกาศ 
4. รวบรวมข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการ 
5. พิจารณาคัดเลือก 
6. ประกาศผล  

ไตรมาสที่ 1-4 สํานักงานจัดการ
น้ําเสียสาขาดีเด่น   
1 สาขา 

ร้อยละ
ความสําเร็จใน
การเสริมสร้าง
วัฒนธรรม
สุจริตที่สะท้อน
ในระดับองค์กร  

10,000 ปก. 
คณะทํางาน

ส่งเสริม 
ธรรมา 
ภิบาลฯ 

 

1.7 การให้พนักงานเข้าร่วม
ปฏิบัติกิจกรรมทาง
ศาสนา และบําเพ็ญ
สาธารณะประโยชน์ 
(CSR ต้านทุจริต) 

 

ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและจัดให้
มีการจัดกิจกรรมการให้พนักงาน 
เข้าร่วมปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา 
และบําเพ็ญสาธารณะประโยชน์  
เพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กรคุณธรรม 
ที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งรณรงค์ส่งเสริม
คุณธรรม พอเพียง มีวินัย 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

ส่งเสริม 
ธรรมา 
ภิบาลฯ 
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แผนงาน/โครงการ 
กิจกรรม/กระบวนการ/ขั้นตอน 
ในการดําเนินงาน (Process)  

ช่วงเวลา 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลผลิต 
(Output) 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

1.8 การจัดกิจกรรม  
 CG Break 
- การฝึกอบรมให้ความรู้

เกี่ยวกับหลักการปฏิบัติงาน  
ตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสของ
หน่วยงาน 
- การฝึกอบรมด้าน 

การป้องกันและปราบปราม
การทุจริต 

 

ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและจัดให้
มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจด้านการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต การปฏิบัติงาน 
และระบบการหรือหลักการปฏิบัติงาน
ตามเกณฑ์ประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสของหน่วยงาน 

ไตรมาสที่ 1-4 ผู้บริหารพนักงาน 
อจน.มีความรู้
ความเข้าใจไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80  

แบบสํารวจ
ความรู้ความ
เข้าใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

30,000 กธพ. 
คณะทํางาน

ส่งเสริม 
ธรรมา 
ภิบาลฯ 
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แผนงาน : ด้านการป้องกนัการทุจริต 

กลยทุธ์ที่ 2 สร้างการมสี่วนร่วมในกระบวนการและกลไกการป้องกนัการทุจริต 
2.1 สร้างและพัฒนากลไกการเฝ้าระวัง และป้องกันการทุจริต 

2.2 มีกระบวนการป้องปราม ติดตาม ตรวจสอบการทุจริต พัฒนาแนวทางการดําเนินงาน 
2.3 ส่งเสริมให้มีแนวทางป้องกันการทุจริต บูรณาการความร่วมมือระหว่างกัน 

2.4 ส่งเสริมการดําเนินงานที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส 
 

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

ช่วงเวลา 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลผลิต 
(Output) 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

2.1 การเสริมสร้างองค์กร
โปร่งใส มีคุณธรรม  
ตามแนวทาง ITA 

1. เผยแพร่เกณฑ์ ITA ชี้แจงแนวทาง      
การดําเนินการ  

2. ประสานงานเตรียมการประเมิน  
3. ดําเนินการประเมิน  
4. การรายงานผลการประเมิน  

ไตรมาสที่ 1-4 ระดับการประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การดําเนินงานของ
องค์กร ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 85 

ระดับการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใสใน
การดําเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจ 
ไม่น้อยกว่า  
ร้อยละ 80 

- กธพ. 
คณะทํางาน

ส่งเสริม 
ธรรมา 
ภิบาลฯ 

   
 

2.2 การจัดกิจกรรม 
      WMA CG Day  

ปลุกจิตสํานึกต่อต้านทุจริต  
พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติงาน 

    

1. การมอบนโยบายต่อต้านการทุจริต     
โดยกรรมการ อจน. หรือผู้บริหาร
ระดับสูง 

2. กิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารและพนักงาน 

3. ประเมินผล/รายงานผล 

ไตรมาสที่ 4 คณะกรรมการ
ผู้บริหาร 
พนักงาน และ
ลูกจ้าง 
เข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่า  
100 คน 

แบบสํารวจ
ความรู้ความ
เข้าใจของ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

500,000 กธพ. 
คณะทํางาน

ส่งเสริม 
ธรรมา 
ภิบาลฯ 
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แผนงาน/โครงการ 
กิจกรรม/กระบวนการ/ขั้นตอน 
ในการดําเนินงาน (Process)  

ช่วงเวลา 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลผลิต 
(Output) 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

2.3 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. 

2.4 การตรวจสอบกระบวนงาน
ที่มโีอกาสเกิดทุจริต 
(จริยธรรม ความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์และ 
การจัดซื้อจัดจ้าง) 

     
 

1.เปิดการตรวจสอบด้านจริยธรรม 
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ 
การจัดซื้อจัดจ้าง 

2.ปิดการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ    
หน่วยรับตรวจ เพื่อปรับปรุง          
การดําเนินงาน 

ไตรมาสที่ 1-4 จํานวนเรื่องของ
การตรวจสอบ   
ไม่น้อยกว่า  
3 เรื่อง 

คะแนนการ
ประเมิน
คุณธรรมและ
ความโปร่งใส 
ในการดําเนินงาน 
ของ อจน. 
ไม่น้อยกว่า   
ร้อยละ 80 
 
 
 
 

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

ช่วงเวลา 
ค่าเป้าหมาย 

งบประมาณ 
(หน่วย:บาท) 

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ผลผลิต 
(Output) 

ผลลัพธ์ 
(Outcome) 

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

 

1. ผู้บริหารระดับสูง ชี้แจงมอบนโยบาย 
สร้างความร่วมมือกับพนกังานในการ
ต่อต้านการทุจริต 

2. สื่อสารและเผยแพร่ผ่านช่องทาง 
ต่าง ๆ ในเรื่องการป้องกันการทุจริต  

ไตรมาสที่ 1-4 มีการมอบนโยบาย
กับพนักงานในการ
ต่อต้านการทุจริต 
อย่างน้อย 1  
ครั้ง/ปี  

ร้อยละของ
พนักงานมีระดับ
การรับรู้ถึง
บทบาทของ
ผู้บริหารในการ
แกไ้ขปัญหาดา้น
การทุจริต 

- ผู้บริหาร
ระดับสูง 

2.6 ทบทวน ระบบการรับเรื่อง
ร้องเรียน/ร้องทุกข์  

1. กาํหนด/ทบทวน มาตรการ กลไก 
หรือวางระบบการรับเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์  

2. มกีําหนดกรอบแนวทางการจัดการ
เรื่องร้องเรียน อาทิ ช่องทางร้องเรียน 
กระบวนการร้องเรียน  การตอบสนอง           
ต่อเรื่องร้องเรียน  

3. รายงานผล ติดตามผลอย่างต่อเนื่อง  

ไตรมาสที่ 1-4 มีการระบบ
ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

ร้อยละของ
พนักงานมีระดับ
การรับรู้ถึง
บทบาทของ
ผู้บริหารในการ
แกไ้ขปัญหา 
การทุจริต 

- กทบ. 
กปส. 
กกม. 

 

2.7 การเปิดเผยและการเข้าถึง
ข้อมูลที่จําเป็นแก่สาธารณะ 

1. กาํหนดมาตรการ แนวทางปฏิบัติตาม
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 

2. เปิดเผยข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
และโปร่งใส ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสยีทุก
ภาคส่วนเข้าถึงข้อมูลไดส้ะดวก  
และรวดเร็ว 

3. รายงานการดําเนินงาน  

ไตรมาสที่ 1-4 มีระบบการเปิดเผย
ข้อมูล 

ร้อยละของการ
รับรู้ถึงบทบาท
การดําเนินงาน
ด้านการเปิดเผย
ข้อมูล  

- กสป. 
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SIPOC Model  
กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) การป้องกันการทุจริต 

ผลผลิต :  แผนปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) การป้องกันการทุจริต  

ผลลัพธ์ :  จัดทํา/ทบทวนแผนปฏิบัติการส่งเสริมธรรมาภิบาล (CG) การป้องกันการทุจริต  

              เพ่ือเสนอคณะอนุกรรมการ  คณะกรรมการองค์การจัดการนํ้าเสีย พิจารณา/รับทราบก่อนเริ่มปีบัญชี  

ตัวช้ีวัด :  ดําเนินการได้ตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด  

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กองธรรมาภิบาลและโครงการพิเศษ 
 

Supplier  Input  Process  Output  Customer 

S1. รัฐบาล  

S2. สํานักงาน

ป.ป.ช.  

S3. สศช.  

S4. สคร.  

S5. นโยบาย

ผู้บริหาร อจน. 

 

I1.เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (SDGs)  

I2. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 

2580)  

I3. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ (พ.ศ.2561-2580)  

I4. แผนปฏิรูปประเทศด้าน 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบ  

I5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคม

แห่งชาติ   

I6. ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต  

I7. แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม

แห่งชาติ   

I8. แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ  

I9. แผนวิสาหกิจ อจน.  

I10. กฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

P1. การรวบรวมข้อมูลสําหรับการทบทวน

สภาพแวดล้อมท้ังภายนอก และภายในองค์กร  

(20 วัน)  

P2. การวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อระบุจุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis) (10 วัน)  

P3. จัดลําดับความสําคัญของจุดแข็ง จุดอ่อน 

โอกาส และอุปสรรค  (10 วัน)  

P4. กําหนด/ทบทวนทิศทาง วิสัยทัศน์ ภารกิจ และ

นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (10 วัน)  

P5. กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริม 

ธรรมาภิบาล ด้านการป้องกันการทุจริต  

(10 วัน)  

P6. จัดทําแผนด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาล  

การป้องกันการทุจริต ระยะยาว (30 วัน)  

P7. จัดทําแผนด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาล  

การป้องกันการทุจริตระยะสั้น (20วัน)  

P8. นําเสนอคณะผู้บริหาร คณะอนุกรรมการ 

ธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 

พิจารณาแผนด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาล  

การป้องกันการทุจริตระยะยาวและระยะสั้น  

ก่อนนําเสนอคณะกรรมการ อจน. ทราบ  

(10 วัน) 

O1 แผนปฏิบัติการส่งเสริม 

ธรรมาภิบาล (CG)  

การป้องกันการทุจริต  

ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2563 – 2565 

(ทบทวนครั้งท่ี 1) 

O1 แผนปฏิบัติการส่งเสริม 

ธรรมาภิบาล (CG)  

การป้องกันการทุจริต  

ปีงบประมาณ  

พ.ศ.2565 

 

C1 หน่วยงาน  

 ในองค์กร  

 ท่ีเก่ียวข้อง  

C2 ผู้บริหาร 

พนักงาน ลูกจ้าง 

หน่วยงาน 

C3 ลูกค้า 

 

   

 
ทบทวนและปรับปรุง ติดตาม ประเมินผล 

และรายงานผลการ

การดําเนินงานตามแผน 

การดําเนินงาน 
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ถนนวภิาวดรีงัสติ แขวงจอมพล  
เขตจตุจกัร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศพัท ์0 2273 8530-9 โทรสาร 0 2273 8577-9  
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