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คำนำ
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) มุ่งพัฒนาและส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล
ดาเนินงานด้วยความโปร่งใส มีมาตรฐานทางจริยธรรม และจรรยาบรรณในวิชาชีพ ปราศจากการทุจริต ปลุกและ
ปลูกจิตสานึกให้บุคลากรในองค์กรไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชัน รวมทั้งให้ความร่ว มมือต่อต้านการทุจริตอย่าง
จริงจัง เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิ น
ที่มีธรรมาภิบาล การป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานภาครัฐ กปภ. จึงได้จัดตั้ง
ศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต กปภ. (ศปท.กปภ.) ขึ้น โดยที่มีหน้าที่หลักในการกาหนดทิศทางวางกรอบ
การดาเนินงานการป้องกันการทุจิตและประพฤติมิชอบ รวมถึงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของหน่วยงาน
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561-2580) ยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564) และแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559-2564) นอกจากนี้ ศปท.กปภ. ยังมีหน้าที่สาคัญในการเป็นช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
การทุจริตหรือการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีหน้าที่ประสาน ส่งต่อ ติดตามผลจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อรายงานผลต่อหน่วยงานกากับที่เกี่ยวข้อง
และผู้ร้อง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศปท.กปภ. ได้ทบทวนคู่มือศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริ ต
กปภ. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องการจัดการข้อร้องเรียนด้านทุจริตและประพฤติมิชอบ สามารถปฏิบัติ
ตามขั้นตอนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการรับเรื่องร้องเรียนที่
กาหนดไว้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต กปภ.
(ศปท.กปภ.)
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ส่วนที่ 1
บทนำ
1. ควำมเป็นมำ
ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต การประปาส่วนภูมิภาค (ศปท.กปภ.) จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่
27 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อเป็นกลไกการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงาน ซึ่งเป็นการสนองต่อนโยบาย
ของรัฐบาลในด้านการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกันปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบในภาครัฐ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.
2556-2560) ประกอบกับ กปภ. ได้ทาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยตกลงให้ความร่วมมือ
สนับสนุน ร่วมกันขับเคลื่อนและผลักดันให้เกิดมาตรการ แนวทางการดาเนินการ รวมทั้งกากับติดตามผล เพื่อลด
และขจัดปัญหาการทุจริตให้บรรลุตามเป้าหมายในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงาน
ของ กปภ. จึงได้มีคาสั่ง กปภ. ที่ 1794/2557 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2557 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและ
คุณธรรมของ กปภ. และกาหนดให้มีศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กปภ. (ศปท.กปภ.) โดยมีรองผู้ว่าการ
(บริหาร) เป็นหัวหน้าศูนย์ และผู้อานวยการกองวินัยและส่งเสริมคุณธรรม เป็นเลขานุการศูนย์
ต่อมาปีงบประมาณ 2564 กปภ. มีการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารเพื่อรองรับภารกิจด้าน
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบให้มีหน่วยงานรับผิดชอบอย่างชัดเจน ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลง
ผู้รับผิดชอบการดาเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตและการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กปภ. จึงได้ทบทวน
และปรับปรุงคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับ
โครงสร้างการบริหารงานใหม่ ซึง่ ผู้ว่าการ กปภ. ได้ลงนามในคาสั่ง กปภ. ที่ 6/2564 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564
โดยปรับปรุงคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. และมีประเด็นที่สาคัญในการปรับปรุง
ได้แก่
(1) แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. จานวน 15 คน
(2) แต่งตั้งให้รองผู้ว่าการ (บริหาร) เป็นประธานกรรมการ
(3) แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ว่าการ (สานักผู้ว่าการ) เป็นรองประธานกรรมการ
(4) แต่งตั้งให้ผู้อานวยการกองกากับดูแลกิจการที่ดี เป็นกรรมการและเลขานุการ
(5) แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ว่าการ (สานักผู้ว่าการ) เป็นหัวหน้า ศปท.กปภ.
(6) แต่งตั้งผู้อานวยการกองกากับดูแลกิจการที่ดี เป็นเลขานุการ ศปท.กปภ.
(7) ปรับปรุงชื่อ ศปท.กปภ. จากเดิม “ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต การประปา
ส่วนภูมิภาค” เป็น “ศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต การประปาส่วนภูมิภาค”
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2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อให้ ศปท.กปภ. มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน โดยแสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติ
งาน/กระบวนงานต่างๆ และสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารที่ได้คุณภาพทั่วทั้งองค์กร อย่างมี
ประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลผลิต หรือการบริการที่มีคุณภาพและบรรลุ
ข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนงาน
2.2 เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสามารถนาไปเป็นกรอบแนวทาง
การดาเนินงานให้เกิดเป็นรูปธรรม ปฏิบัติงานตามมาตรฐานกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/แจ้งเบาะแส
ด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.3 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ รับทราบ เข้าใจและใช้ประโยชน์จาก
กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของ กปภ.
3. ขอบเขต
คู่มือศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต กปภ. ครอบคลุมขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และประพฤติมิชอบของบุคลากรของ กปภ. ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และลูกจ้าง รายละเอียดวิธีการที่
บุคคลภายนอกจะทาการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอน หรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่
รับผิดชอบ และระยะเวลาในการดาเนินงาน รวมถึง ผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริต ผังการจัดการ
เรื่องร้องเรียนที่ฝ่าฝืนข้อกาหนดตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. มาตรการการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ กปภ. มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ตลอดจนมาตรการให้ความคุ้มครอง ผู้ร้อง ผู้ให้เบาะแส หรือ
ผู้ให้ข้อมูลในการร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่
4. คำจำกัดควำม
กำรร้องเรียน

ผู้ร้องเรียน/
ผู้แจ้งเบำะแส

หมายถึง การให้ ข้ อ มู ล ซึ่ ง สามารถน าไปเป็ น พยานหลั ก ฐานในการด าเนิ น คดี
หรือการลงโทษทางวินัยในกรณีที่มีการกระทาทีไ่ ม่ชอบด้วยกฎหมาย กฎ
ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ นโยบายการต่ อ ต้ า นทุ จ ริ ต และคอร์ รั ป ชั น ของ
กปภ. และนโยบายต่อต้านการรับหรือให้สินบน เพื่อป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ รวมถึงการมีพฤติกรรมการทุจริต อาทิ การใช้เงินที่
ไม่ถูกต้อง การใช้อานาจโดยมิชอบหรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน
หมายถึง ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง กปภ. ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่พบเห็นการทุจริตหรือการประพฤติมิ ชอบของ กปภ. และร้องเรียน
หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกระทาที่ผิดกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
การใช้อานาจที่ไม่ช อบด้ว ยกฎหมาย อาทิ การใช้เงิน อย่างไม่ถูกต้อง
การรับ สิน บน หรือ พฤติก รรมที ่ ส ่อ แววว่า มีผ ลประโยชน์ท ับ ซ้อ น
เพื ่อ ให้ม ีก ารสืบ สวน/สอบสวนหาข้อ เท็จ จริง หรือ น ามาใช้เ ป็น
หลักฐานในการดาเนินคดี หรือดาเนินการทางวินัย กับผู้เกี่ยวข้องได้
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เรื่องร้องเรียน

หมายถึง ความเดือดร้อนเสียหายอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ของผู้บริหาร
พนักงาน และลูกจ้าง กปภ. เช่น การไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้ อ บั ง คั บ ขององค์ ก ร การปฏิ บั ติ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตามมาตรฐานวิ ช าชี พ
จริยธรรมและจรรยาบรรณ การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ การทุจริตต่อ
หน้ าที่ การใช้อานาจในทางมิชอบ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่ว นตน
และพวกพ้อง การใช้ทรั พย์สิ น หรือสิ่ งอานวยความสะดวกใดๆ ของ
องค์กรโดยมิได้รับอนุญาต การเรียกรับผลประโยชน์ใดๆ หรือสินบน
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหรือผู้รับบริการ
ผู้ถูกร้องเรียน/
หมายถึง บุคคลผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทาความผิดหรือกระทาการ อันเป็นมูลที่จะนา
ผูถ้ กู กล่ำวหำ
ไปสู่การดาเนินคดี หรือการดาเนินการทางวินัยที่ได้บัญญัติไว้
หน่วยรับเรื่องร้องเรียน หมายถึง ศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต การประปาส่วนภูมิภาค (ศปท.กปภ.)
ทุจริต
หมายถึง การแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเอง
หรือผู้อื่น
ประพฤติมิชอบ
หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง ใน
ตาแหน่งหรือหน้าที่ หรือใช้อานาจในตาแหน่งหรือหน้าที่ อันเป็นการฝ่าฝืน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งมุ่งหมาย
จะควบคุมดูแลการรับ การเก็บรักษา การใช้เงิน หรือทรัพย์สินของส่วนราชการ
ไม่ว่าการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตินั้นเป็นการทุจริต หรือไม่ก็ตาม และให้
หมายความรวมถึงการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงต่อหน้าที่ด้วย
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ส่วนที่ 2
แนวปฏิบัติกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ กปภ.
การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ตระหนักและให้ความสาคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ด้านการจัดการเรื่องร้องเรียนที่ได้จากผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตลอดจนประชาชนทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง
ร้องเรียนเกี่ยวกับการให้บริการ เรื่องร้องเรียนจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ส่อ
ไปในทางทุจริตและฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. โดย กปภ. มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน
หลากหลายช่องทาง ซึ่งแต่ละช่องทางมีการแยกประเภทเรื่องร้องเรียน และหน่วยงานผู้รับผิดชอบในการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนประเภทต่างๆ แยกออกจากกันอย่างชัดเจน เพื่อให้เรื่องร้องเรียนทุกประเภทสามารถดาเนินการได้
อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองตามความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างถูกต้องและฉับไว
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่องการการรับเรื่องร้องเรียนของ ศปท.กปภ. ที่รับเรื่องร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ
ถูกกาหนดไว้ถึง 6 ช่องทาง เพื่อเป็นการเน้นย้าให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงประชาชนทั่วไป
เกิดความเชื่อมั่น และไว้วางใจในการรับบริการจาก กปภ.ว่าจะได้รับความเป็นธรรมและปราศจากการทุจริต
คอร์รัปชันทุกรูปแบบ ศปท.กปภ. จึงจัดทาแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบไว้
ดังนี้

1. ช่องทำงกำรรับเรื่องร้องเรียนผ่ำน ศปท.กปภ.
หากพบเห็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ กปภ. สามารถแจ้งเบาะแสการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบได้ที่ ศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต การประปาส่วนภูมิภาค (ศปท.กปภ.) ผ่านช่องทาง
ดังนี้





โทรศัพท์สายด่วน 0-2551-8025
โทรสาร 0-2551-8023
เว็บไซต์ https://anticor.pwa.co.th
ไปรษณีย์ ส่งถึง ศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต กปภ. เลขที่ 72
อาคารประปาวิวัฒน์ ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ซอยแจ้งวัฒนะ 1 แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
 ร้องเรียนด้วยตนเอง ได้ที่ ศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต กปภ.
อาคารประปาวิวัฒน์ ชั้น 2 สานักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค
 ตู้รับเรื่องร้องเรียน หน้าห้องศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต กปภ.
อาคารประปาวิวัฒน์ ชั้น 2 สานักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค
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2. วิธีกำรร้องเรียนผ่ำน ศปท.กปภ.
หากพบเห็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ กปภ. สามารถแจ้งเบาะแสการทุจริต
หรือประพฤติมิชอบได้ที่ ศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต การประปาส่วนภูมิภาค (ศปท.กปภ.) ผ่านช่องทาง
6 ช่องทาง ด้วยวิธีการดังนี้
โทรศัพท์สำยด่วน 0 2551 8025
มีวิธีการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ให้ข้อมูล ดังนี้
1. แจ้ง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อกลับ หรือ E-mail ของผู้ร้องเรียน
อย่างชัดเจน
2. ระบุรายละเอียด เช่น ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานสังกัดผู้ถูกกล่าวหา (ถ้าทราบ),
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหรือสังกัดที่จะร้องเรียน สถานที่ที่เกี่ยวข้องหรือ
สถานที่ที่เกิดเหตุ
3. เรื่องที่ร้องเรียน ระบุเหตุแห่งการกระทาผิดที่เป็นข้อมูลจริง มีหลักฐาน พยาน
(ถ้ามี) พยานแวดล้อมชัดเจน เพียงพอที่จะทาการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้
อย่างครบถ้วน
โทรสำร 0-2551-8023
มีวิธีการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ให้ข้อมูล ดังนี้
1. แจ้ง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ หรือ E-mail ที่สามารถติดต่อกลับไปของ
ผู้ร้องเรียนอย่างชัดเจน
2. ระบุรายละเอียด เช่น ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานสังกัดผู้ถูกกล่าวหา (ถ้าทราบ),
การประปาส่วนภูมิภาคสาขา หรือสังกัดที่จะร้องเรียน สถานที่ที่เกี่ยวข้องหรือ
สถานที่ที่เกิดเหตุ
3. เรื่องที่ร้องเรียน ระบุเหตุแห่งการกระทาผิดที่เป็นข้อมูลจริง มีหลักฐาน พยาน
(ถ้ามี) พยานแวดล้อมชัดเจน เพียงพอที่จะทาการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้
อย่างครบถ้วน
เว็บไซต์ https://anticor.pwa.co.th
มีวิธีการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ให้ข้อมูล ดังนี้
1. เข้า https://anticor.pwa.co.th เลือกคลิกที่เมนูแจ้งเรื่องร้องเรียน เพื่อเข้าสู่
แบบฟอร์มร้องเรียน ทั้งนี้ ระบบนี้รองรับทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. การกรอกข้อมูลเรื่องร้องเรียนลงแบบฟอร์ม ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวผู้ร้องเรียน
 ชื่อ-นามสกุล
 เลขบัตรประชาชน/Passport Number
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 ที่อยู่ของผู้ร้องเรียนที่สามารถติดต่อได้
 หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
 Email Address
ส่วนที่ 2 ข้อมูลผู้ถูกร้องเรียน และเรื่องร้องเรียน
 ชื่อ-นามสกุล
 รายละเอียดการร้องเรียนระบุเหตุแห่งการกระทาผิดที่เป็น
ข้อมูลจริง มีหลักฐาน (ถ้ามี) เพียงพอที่จะทาการสืบสวน
สอบสวนต่อไปได้ อย่างครบถ้วน
 พยานหลักฐานที่ประกอบการร้องเรียน หากมีไฟล์เอกสาร
หรือรูปหลักฐานให้แนบด้วย
 เลือกหัวข้อที่ต้องการให้ผู้รับเรื่องดาเนินการตรงส่วน
“จึงขอให้หัวหน้าศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต
การประปาส่วนภูมิภาค ดาเนินการ”
 เลือกรูปตามคาสั่ง เพื่อส่งยืนยันว่าไม่ใช่ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ในการกลั่นแกล้ง
 เลือกคลิกที่บันทึกข้อมูลเพื่อส่งเรื่องร้องเรียน
ไปรษณีย์
มีวิธีการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ให้ข้อมูล ดังนี้
1. แจ้ง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ หรือ E-mail ที่สามารถติดต่อกลับไปของ
ผู้ร้องเรียนอย่างชัดเจน
2. ระบุรายละเอียด เช่น ชื่อ-นามสกุล หน่วยงานสังกัดผู้ถูกกล่าวหา (ถ้าทราบ),
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหรือสังกัดที่จะร้องเรียน สถานที่ที่เกี่ยวข้องหรือ
สถานที่ที่เกิดเหตุ
3. เรื่องที่ร้องเรียน ระบุเหตุแห่งการกระทาผิดที่เป็นข้อมูลจริง มีหลักฐาน พยาน
(ถ้ามี) พยานแวดล้อมชัดเจน เพียงพอที่จะทาการสืบสวนสอบสวนต่อไปได้
อย่างครบถ้วน
4. นาข้อมูลทั้งหมดใส่ซองปิดผนึกและส่งถึง ศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต
กปภ. เลขที่ 72 อาคารประปาวิวัฒน์ ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ ซอยแจ้งวัฒนะ 1
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
ร้องเรียนด้วยตนเอง
มีวิธีการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ให้ข้อมูล ดังนี้
1. ร้องเรียนด้วยตนเอง ได้ที่ ศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กปภ.
อาคารประปาวิวัฒน์ ชั้น 2 สานักงานใหญ่ การประปาส่วนภูมิภาค

8

คู่มือศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต การประปาส่วนภูมิภาค
2. กรอกข้อมูลรายละเอียดลงในแบบฟอร์มหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์พร้อมแนบ
หลักฐาน พยาน (ถ้ามี) พยานแวดล้อมชัดเจน เพียงพอที่จะทาการสืบสวน
สอบสวนต่อไปได้ อย่างครบถ้วน
3. ยืนหนังสือร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้ต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่องร้องเรียนเพื่อดาเนินการ
ต่อไป
ตู้รับเรื่องร้องเรียน
มีวิธีการร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ให้ข้อมูล ดังนี้
1. แจ้ง ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ หรือ E-mail ที่สามารถติดต่อกลับไปของผู้ร้องเรียน
อย่างชัดเจน
2. ระบุรายละเอียด เช่น ชื่อ -นามสกุล หน่วยงานสังกัดผู้ถูกกล่าวหา (ถ้าทราบ),
การประปาส่วนภูมิภาคสาขาหรือสังกัดที่จะร้องเรียน สถานที่ที่เกี่ยวข้องหรือ
สถานทีท่ ี่เกิดเหตุ
3. เรื่องที่ร้องเรียน ระบุเหตุแห่งการกระทาผิดที่เป็นข้อมูลจริง มีหลักฐาน พยาน
(ถ้ามี) พยานแวดล้ อมชัดเจน เพียงพอที่จะทาการสื บสวนสอบสวนต่อไปได้
อย่างครบถ้วน
4. น าข้อ มูล ทั้ งหมดใส่ ซองปิดผนึ กและนาใส่ ตู้ รับเรื่องร้ องเรียน หน้ าห้ อ งศูน ย์
ป้องกันและต่อต้านการทุจริต กปภ. อาคารประปาวิวัฒน์ ชั้น 2 สานักงานใหญ่
การประปาส่วนภูมิภาค

3. หลักเกณฑ์ในกำรรับเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบของ ศปท.กปภ.
3.1 ใช้ถ้อยคำหรือข้อควำมที่สุภำพ และต้องมีรำยละเอียดประกอบ ดังนี้
3.1.1 วัน/เดือน/ปี ที่ร้องเรียน
3.1.2 ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่สามารถติดต่อถึง
ผู้ร้องเรียนได้
3.1.3 ข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและ
ประพฤติฝ่าฝืนข้อกาหนดตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ.
มีความชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถดาเนินการสืบสวนสวบสวนได้
3.1.4 ระบุพยานบุคคล พยานเอกสาร พยานวัตถุ ภาพถ่าย หรือ คลิปวิดีโอ (ถ้ามี)
3.1.5 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติฝ่าฝืนข้อกาหนดตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. ต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูลเหตุ มิได้หวัง
สร้างกระแสหรือกลั่นแกล้งให้ผู้อื่นเสียหาย หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสียหาย
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3.1.6 ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติฝ่าฝืนข้อกาหนดตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. ที่มีข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่เพียงพอ
หรือไม่สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในการดาเนินการตรวจสอบ สอบสวน
ข้อเท็จจริงได้นั้นผู้บริหารสั่งให้ยุติเรื่อง และเก็บเป็นฐานข้อมูลในการเฝ้าระวัง
ความเสี่ยงอันอาจจะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
3.2 ต้องไม่เป็นข้อร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบที่เข้ำลักษณะ ดังต่อไปนี้
3.2.1 ข้อร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์ เว้นแต่บัตรสนเท่ห์นั้น จะระบุรายละเอียดตาม
ข้อ 3.1 จึงพึงรับไว้พิจารณาเป็นการเฉพาะเรื่อง
3.2.2 ข้อร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมแล้ว หรือเป็นเรื่องที่ศาลได้มีคา
พิพากษาหรือคาสั่งถึงที่สุดแล้ว
3.2.3 ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล
3.2.4 ข้อร้องเรียนที่องค์กรอิสระได้ดาเนินการตรวจสอบ พิจารณาวินิจฉัย และได้มี
ข้อสรุปผลการพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เช่น สานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) สานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.) เป็นต้น
นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้ว ให้อยู่ในดุลยพินิจโดยชอบธรรมของผู้บังคับบัญชาว่าจะ
รับเรื่องไว้พิจารณาหรือไม่ โดยพิจารณาเป็นเรื่องเฉพาะกรณี

4. กระบวนกำรจัดกำรข้อร้องเรียนกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
และรำยงำนผลกำรดำเนินกำรของ ศปท.กปภ.
ศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต กปภ. (ศปท.กปภ.) มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนการทุจริต
และการประพฤติฝ่าฝืนข้อกาหนดตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร
ผู้ปฏิบัติงาน และลูกจ้าง กปภ. โดยดาเนินการตรวจสอบและจาแนกเรื่องที่รับร้องเรียน ซึ่ง ศปท.กปภ. จะดาเนินการ
ประสานงาน และติดตามเรื่องร้องเรียน เฉพาะกรณีการทุจริตและประพฤติฝ่าฝืนข้อกาหนดตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณของ กปภ. โดยเมื่อรับเรื่องแล้ว เลขานุการ ศปท.กปภ. จะดาเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น และ
นาเสนอหัวหน้า ศปท.กปภ. เพื่อนาเสนอผู้ว่าการพิจารณามอบหมายให้สายงานที่เกี่ยวข้องรับไปดาเนินการ ซึ่งอาจ
ส่งต่อให้สายงานต้นสังกัดของผู้ถูกร้องเพื่อสอบสวนหาข้อเท็จจริง (กรณีหลักฐานประกอบยังไม่ชัดเจน) หรือส่งต่อให้
สายงานและหน่วยงานที่มีหน้าที่ดาเนินการตามกระบวนการทางวินัยของ กปภ. (กรณีมีหลักฐานประกอบชัดเจน)
และเมื่อดาเนินการสอบสวนทางวินัยแล้วเสร็จจนได้ข้อยุติแล้ว ก็จะแจ้งให้ ศปท.กปภ. เพื่อทราบ และดาเนินการ
ในส่วนทีเ่ กี่ยวข้องและปิดเรื่องร้องเรียนต่อไป
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4.1 กรณีร้องเรียนเรื่องทุจริต
ผังกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนและรายงานผลการดาเนินการของ ศปท.กปภ.
เลขานุการ ศปท.กปภ. ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น
แยกประเภทเรือ่ งร้องเรียน

กรณีการกระทาที่ส่อไปในทางทุจริต
ทุจริต

กำรให้หรือรับสินบน

เลขำนุกำร ศปท.กปภ. รำยงำนทุกวัน
หรือ เมื่อได้รับเรือ่ งร้องเรียน รวมทั้ง
สรุปสถิติรำยเดือน/รำยปี เสนอต่อ

หัวหน้า ศปท.กปภ.

ผู้ว่าการ
รำยงำนต่
อ กปภ.
พิจำรณำสั่งกำร

ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
เลขานุการ ศปท.กปภ.
รำยงำนข้อมูลข้อร้องเรียน
เจ้ำหน้ำที่รัฐกระทำทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบในระบบของ
สำนักงำน ป.ป.ท. (ขั้นตอนแรก
เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน)

กรณีมกี ารร้องเรียนหรือเหตุปรากฏว่า
กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ปฏิบัติงาน
ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนข้อกาหนดตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ.

รำยละเอียด
หน้ำถัดไป

รองผู้ว่าการ (บริหาร)
มอบหมายหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง

ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 2)
มอบหมายหน่วยงานที่เกีย่ วข้องดาเนินการ

ฝ่ำยกฎหมำย
มอบหมายหน่วยงานที่เกีย่ วข้องดาเนินการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
รายงานต่อ

ไม่มีมูล

มีมูล

พิจำรณำ

ผู้ว่าการ กปภ.

ฝ่ายกฎหมาย รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรจัดกำรข้อร้องเรียน
แต่ละเรื่อง ในระบบของสำนักงำน ป.ป.ท. ตำมที่สำนักงำน
ป.ป.ท. กำหนด ดังนี้
1. รำยงำนควำมคืบหน้ำ รอบ 7 วัน
2. รำยงำนควำมคืบหน้ำรอบ 37 วัน
3. รำยงำนควำมก้ำวหน้ำรำยเดือนภำยในวันที่ 5 ของ
ทุกเดือน

แต่งตั้งคณะกรรมการ

พิจำรณำสั่งกำร

ยุติเรื่อง
แจ้งผลต่อ

หัวหน้า ศปท.กปภ.

แต่งตั้งคณะกรรมกำร
ตรวจสอบข้อเท็จจริง

แต่งตั้งคณะกรรมกำร
แต่งตั้งคณะกรรมกำร
สอบสวนทำงวินัย (ร้ำยแรง) สอบสวนทำงวินัย (ไม่ร้ำยแรง)

แต่งตั้งคณะกรรมกำร
สอบละเมิด

ฝ่ายกฎหมาย ดำเนินกำร ดังนี้
1. จัดทำสรุปรำยงำนเสนอต่อผู้ว่ำกำร / หน่วยงำน / ผู้ร้อง และ ศปท.กปภ.
เมื่อดำเนินกำรแล้วเสร็จแต่ละเรื่อง
2. รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรจัดกำรข้อร้องเรียนแต่ละเรื่องให้ กกด. ทุกไตรมำส
(ภำยใน 10 วัน หลังสิ้นไตรมำส)
เลขานุการ ศปท.กปภ. / เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมฯ (กกด.) ดำเนินกำร ดังนี้
1. สรุปและรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรพัฒนำจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. ทุกไตรมำส
2. รำยงำนข้อมูลผลกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนแต่ละเรื่องในระบบของสำนักงำน ป.ป.ท. เมื่อเสร็จ
สิ้นกระบวนกำรตำมที่ฝ่ำยกฎหมำยรำยงำน (ขั้นตอนสุดท้ำยหรือปิดเรื่องในระบบ)
3. ปิดเรื่องร้องเรียนในระบบบนเว็บไซต์ของ ศปท.กปภ.

12

คู่มือศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต การประปาส่วนภูมิภาค
4.2 กรณีร้องเรียนเรื่องฝ่ำฝืนข้อกำหนดตำมประมวลจริยธรรมและจรรยำบรรณของ กปภ.
กรณีมกี ารร้องเรียนหรือเหตุปรากฏว่า กรรมการ ผู้บริหาร หรือผูป้ ฏิบัติงาน
ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนข้อกาหนดตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ.
เลขำนุกำร ศปท. รำยงำนต่อ หัวหน้ำ ศปท.กปภ. เมือ่ มีกำรร้องเรียน

เมื่อมีข้อเท็จจริงอันเชื่อได้ว่ำ
ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมกำร
กปภ. คนใดคนหนึ่งฝ่ำฝืนประมวล
จริยธรรมฯ
เสนอประธำนกรรมกำร/กรรมกำร กปภ.
ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียน
พิจำรณำดำเนินกำร

เมื่อมีข้อเท็จจริงอันเชื่อได้ว่ำ
ผู้ว่าการ กปภ.
ฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมฯ

เมื่อมีข้อเท็จจริงอันเชื่อได้ว่ำ
ผูบ้ ริหารหรือผูป้ ฏิบตั ิงาน กปภ.
ฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมฯ
นำเสนอ

เสนอคณะกรรมกำร กปภ.
พิจำรณำสั่งกำร
กรณีเกี่ยวกับหมวด 2 หรือหมวด 3

ให้คณะกรรมกำรพัฒนำจริยธรรมและ
คุณธรรมของ กปภ. พิจำรณำเบื้องต้นว่ำ
ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับข้อกำหนดของ
จรรยำบรรณในหมวด 2 หรือมำตรฐำน
จริยธรรมในหมวด 3 หรือไม่

คณะกรรมการฯ เสนอมติต่อ ผวก. เพื่อพิจารณา
สั่งการให้สายงาน รผบ. โดย ฝกม. ดาเนินการ

หำกเป็นกรณีไม่เกี่ยวกับ
จรรยำบรรณ หมวด 2
หรือมำตรฐำนจริยธรรม หมวด 3
ให้แจ้งผู้ร้องเพื่อทรำบ

หำกเป็นกรณีเกี่ยวกับ จรรยำบรรณ หมวด 2 หรือมำตรฐำนจริยธรรม หมวด 3
ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละกรณี (ตำมประมวลฯ ข้อ 29) แต่งตั้งคณะกรรมกำร
จำนวนไม่น้อยกว่ำ 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน (ตำมประมวลฯ ข้อ 30)
เป็นผูด้ าเนินการสอบสวนตามกระบวนการทางกฎหมายของ กปภ.*
* (กำรดำเนินกำรตำมกระบวนกำรทำงกฎหมำยของ กปภ. ให้นำข้อบังคับ กปภ. ว่ำด้วย
กำรกำหนดตำแหน่ง ... ระเบียบวินัย กำรลงโทษและกำรอุทธรณ์กำรลงโทษของพนักงำน
พ.ศ. 2522 และระเบียบ กปภ. ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรสอบสวนทำงวินัย พ.ศ.
2522 มำใช้บังคับโดยอนุโลม)
กรณีมีกำรฝ่ำฝืน

เมื่อคณะกรรมกำร (3 หรือ 5 คน)
ดำเนินกำรสอบสวนแล้วเสร็จ
ปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำ ไม่มีการฝ่าฝืน
จรรยำบรรณหรือมำตรฐำนจริยธรรม
ให้ผู้รับผิดชอบแต่ละกรณี สั่งยุติเรื่อง

เมื่อคณะกรรมกำร (3 หรือ 5 คน) ดำเนินกำรสอบสวนแล้วเสร็จ ปรำกฏ
ข้อเท็จจริงว่ำ มีการฝ่าฝืน จรรยำบรรณหรือมำตรฐำนจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบ
แต่ละกรณี สั่งให้ดำเนินกำรกำรตำมหมวด 6 ดังนี้
1. ให้ดำเนินกำรทำงกฎหมำยหรือทำงวินัยของ กปภ.
หรือ 2. หำกเป็นควำมผิดทำงอำญำ ให้ดำเนินกำรตำมกฎหมำยอีกส่วนหนึ่ง
หรือ 3. หำกไม่ถึงเป็นควำมผิดทำงวินัยหรือทำงอำญำ ให้ดำเนินกำรตำมควรแก่กรณี
เพื่อให้มีกำรแก้ไขพฤติกรรมที่ถูกต้อง หรือว่ำกล่ำวตักเตือน และนำผลกำรฝ่ำฝืนไป
ประกอบกำรแต่งตั้ง กำรเข้ำสู่ตำแหน่ง กำรพ้นจำกตำแหน่ง กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน
กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ รวมถึง ส่งเสริมให้ได้รับกำรฝึกอบรมพัฒนำต่อไป

ฝ่ายกฎหมาย
- รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรจัดกำรข้อร้องเรียนแต่ละเรื่องให้
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรฯ (กกด.) ทุกไตรมาส (ภำยใน 10
วัน หลังสิ้นไตรมำส)

- จัดทำสรุปรำยงำนเสนอต่อผู้ว่ำกำร / หน่วยงำน / ผู้ร้อง และ
เลขำนุกำรคณะกรรมกำรพัฒนำจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.
(กกด.) เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จแต่ละเรื่อง หรือได้ขอ้ ยุติแล้ว

เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมฯ (กกด.)
1. สรุปรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรพัฒนำจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. ทุกไตรมำส
2. สรุปรำยงำนผลต่อคณะกรรมกำรพัฒนำจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. เมื่อดำเนินกำรแล้วเสร็จ
แต่ละเรื่องหรือได้ข้อยุติแล้ว และขอควำมเห็นชอบปิดเรื่องร้องเรียน
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4.3 ผังกระบวนกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต
4.3.1 กระบวนกำรจัดกำรข้อร้องเรียนเรื่องทุจริต (กรณีร้องเรียนผ่ำนช่องทำง 6
ช่องทำงของ ศปท.กปภ.) และมีข้อมูลประกอบที่ชัดเจน
ผังกระบวนกำร
ผู้ร้อง

เริ่มต้น

ระยะเวลำ
ทุกวัน

ผู้รับผิดชอบ
ผอ.กกด.

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

ผอ.กกด.

บันทึก
สรุปข้อร้องเรียน

ทุกวัน

รำยละเอียดงำน/Control Point (CP)
- เลขานุการ ศปท.กปภ. รับเรื่องร้องเรียนและ
ตรวจสอบเบื้องต้น
- ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนทุจริต
1. โทรศัพท์สายด่วน 0 2551 8025
2. โทรสาร 0 2551 8023
3. เว็บไซต์ https://anticor.pwa.co.th
4. ไปรษณีย์
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง
6. ตู้รับเรื่องร้องเรียนหน้าห้อง ศปท.กปภ.
- เลขานุการ ศปท.กปภ. สรุปข้อร้องเรียนและ
รายงานหัวหน้า ศปท.กปภ.
- เลขานุการ ศปท.กปภ. รายงานข้อมูลข้อ
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่รัฐกระทาการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบในระบบของสานักงาน ป.ป.ท.
หัวหน้า ศปท.กปภ. นาเสนอผู้ว่าการ กปภ. เพื่อ
พิจารณา
- พิจารณาข้อร้องเรียน และสั่งการไปยัง
รองผู้ว่าการ (บริหาร) เพื่อมอบหมายหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
- พิจารณาสั่งการถึงผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 2)

ทุกวัน

- พิจารณาสั่งการ ถึงผู้อานวยการฝ่ายกฎหมาย

ผชบ.2

ทุกวัน

- พิจารณา และดาเนินการมอบหมายกองวินัย

ฝกม.

ทุกวัน

- ผู้อานวยการกองวินัย พิจารณาเรื่องและ
มอบหมายนิติกรผูร้ ับผิดชอบดาเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
- รายงานความก้าวหน้าการจัดการข้อร้องเรียน
ในระบบของสานักงาน ป.ป.ช.
 รอบ 7 วัน (นับแต่ได้รับเรื่อง)
 รอบ 37 วัน (นับแต่วันที่ได้รับเรื่อง)

กวน.

รับเรื่องร้องเรียนผ่าน
ศปท.กปภ. จาก 6 ช่องทาง

ทุกวัน
รายงานต่อ หัวหน้า ศปท.กปภ.

นาเสนอข้อร้องเรียนต่อ ผวก.
ผวก. พิจารณาสั่งการ
รผบ. พิจารณาสั่งการ
ผชบ.2 พิจารณาสั่งการ
ฝ่ายกฎหมาย

ทุกวัน
ทุกวัน

กองวินัยรับเรื่องร้องเรียน

ก.

ตามที่
ป.ป.ท.
กาหนด
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ผชส.
ผวก.
รผบ.

คู่มือศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต การประปาส่วนภูมิภาค
4.3.1 กระบวนกำรจัดกำรข้อร้องเรียนเรื่องทุจริตฯ (ต่อ)
ผังกระบวนกำร
ก
แต่งตั้งคณะกรรมการ

ดาเนินการสอบสวน

รายงานความก้าวหน้าการ
จัดการข้อร้องเรียน
จัดทารายงานผลการดาเนินการ
ทางวินัยเสนอต่อ ผวก.
รายงานผล
การดาเนินการทางวินัย
รายงานความก้าวหน้า
การจัดการข้อร้องเรียน

เลขนุการ ศปท.กปภ.
ติดตามและประเมินผล
จบ
ผวก.
รผบ.
ผชบ.2
ผชส.
ผอ.กกด.
กกด.
กวน.

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

ระยะเวลำ
ระยะเวลา
ตามที่
กฎหมาย
กาหนด
ระยะเวลา
ตามที่
กฎหมาย
กาหนด
10 วัน

รำยละเอียดงำน/Control Point (CP)
กวน. ดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ เช่น
- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง
- แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย (ไม่
ร้ายแรง)
- แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย (ร้ายแรง)
- แต่งตั้งคณะกรรมการสอบความรับผิดละเมิด
- คณะกรรมการสอบสวน ดาเนินการสอบสวน
ข้อเท็จจริงและดาเนินการทางวินัยให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว

ผู้รับผิดชอบ
กวน.

คณะกรรมการ
สอบสวน

- รายงานความก้าวหน้าการจัดการข้อร้องเรียน
ทุกเรื่องให้ กกด.ทราบทุกไตรมาส

กวน.

ทุกวัน

- คณะกรรมการสอบสวน จัดทารายงานผลการ
สอบสวนต่อ ผวก.

คณะกรรมการ
สอบสวน

1 วัน

- ดาเนินการรายงานผลการดาเนินการทางวินัย
ให้หน่วยงาน/ผูร้ ้องและ ศปท.กปภ. ทราบ เมื่อ
ดาเนินการแล้วเสร็จ

กวน.

รายเดือน

- ดาเนินการรายงานความก้าวหน้าการจัดการข้อ
ร้องเรียนในระบบของสานักงาน ป.ป.ช. ภายใน
วันที่ 5 ของทุกเดือน

กวน.

(หลังสิ้นไตร
มาส)

ทุกไตรมาส - สรุปและรายงานผลต่อคณะกรรมการพัฒนา
จริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.
- รายงานสรุปผลการดาเนินการทางวินัย ใน
1 วัน
ระบบของสานักงาน ป.ป.ท. เพื่อปิดเรื่อง
1 วัน
- ปิดเรื่องร้องเรียนในระบบบนเว็บไซต์ของ
ศปท.กปภ.

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
คาสั่งแต่งตั้ง

ผอ.กกด.

บันทึก
รายงาน
ความก้าวหน้า

บันทึก
สรุปผลการ
ดาเนินการจัดการ
ข้อร้องเรียนเรื่อง
การทุจริตประพฤติ
มิชอบ

ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
รองผู้ว่าการ (บริหาร)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (บริหาร 2)
ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สานักผูว้ ่าการ) : หัวหน้าศูนย์ป้องกันและปราบปรามการทุจริต กปภ.
ผู้อานวยการกองกากับดูแลกิจการที่ดี : เลขานุการศูนย์ปอ้ งกันและต่อต้านการทุจริต กปภ.
กองกากับดูแลกิจการที่ดี
กองวินัย
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4.3.2 กระบวนกำรจัดกำรข้อร้องเรียนเรื่องฝ่ำฝืนข้อกำหนดตำมประมวลจริยธรรม
และจรรยำบรรณของ กปภ.
ผังกระบวนกำร
ผู้ร้อง

เริ่มต้น

รับเรื่องร้องเรียนผ่ำน 6 ช่องทำง

รายงานต่อหัวหน้า ศปท.กปภ.

ระยะเวลำ
รำยละเอียดงำน/Control Point (CP)
ทุกวัน - เลขานุการ ศปท.กปภ. รับเรื่องร้องเรียนและ
ตรวจสอบเบื้องต้น
- ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน
1. โทรศัพท์สายด่วน 0 2551 8025
2. โทรสาร 0 2551 8023
3. เว็บไซต์ https://anticor.pwa.co.th
4. ไปรษณีย์
5. ร้องเรียนด้วยตนเอง
6. ตู้รับเรื่องร้องเรียนหน้าห้อง ศปท.กปภ.
ทุกวัน - เลขานุการ ศปท.กปภ. รายงานต่อหัวหน้า
ศปท.กปภ.
ทุกวัน

นาเสนอ (ตามกรณี)

ทุกวัน
คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและ
คุณธรรมของ กปภ. พิจารณา

ไม่ฝา่ ฝืน

ผู้รับผิดชอบ
กกด.

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง

ผอ.กกด.

บันทึก
สรุปข้อร้องเรียน

- กรณีร้องเรียนประธานกรรมการ/กรรมการ
ผอ.กกด
เสนอ ประธานกรรมการ/กรรมการ กปภ. ที่ไม่มี
ส่วนเกี่ยวข้องพิจารณาดาเนินการ
- กรณีร้องเรียน ผวก. เสนอ คณะกรรมการ กปภ.
พิจารณาสั่งการ
- กรณีร้องเรียนผู้บริหารหรือผู้ปฏิบัติงาน กปภ.
เสนอคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมฯ
- พิจารณาเบื้องต้นว่า ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับ
คณะกรรมการ
ข้อกาหนดของจรรยาบรรณในหมวด 2 หรือ
พัฒนา
มาตรฐานจริยธรรมในหมวด 3 หรือไม่
จริยธรรมและ
คุณธรรม

ฝ่าฝืน

แจ้งผู้ร้องทราบ
ทุกวัน

- เสนอมติต่อ ผวก. เพื่อพิจารณาสั่งการให้
สายงาน รผบ. โดย ฝกม ดาเนินการ

ทุกวัน

- พิจารณาข้อร้องเรียน และ สั่งการให้สายงาน
ต้นสังกัดของผู้ถูกร้องเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการ
จานวนไม่น้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 5 คน เพื่อ
ดาเนินการสอบข้อเท็จจริง

นาข้อร้องเรียนเสนอต่อ ผวก.

ผวก. พิจารณาสั่งการ
ก
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คณะกรรมการ
พัฒนา
จริยธรรมและ
คุณธรรม
ผวก.
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4.3.2 กระบวนกำรจัดกำรข้อร้องเรียนเรื่องฝ่ำฝืนข้อกำหนดฯ (ต่อ)
ผังกระบวนกำร
ก
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง
ไม่มีการ
ฝ่าฝืน

ระยะเวลำ
ระยะเวลา
ตามที่
กฎหมาย
กาหนด

รำยละเอียดงำน/Control Point (CP)
- ดาเนินการสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จ
โดยเร็ว

ผู้รับผิดชอบ
สายงานที่
เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา
ตามที่
กฎหมาย
กาหนด

- กวน.ดาเนินการทางวินัย หากเป็นความผิด
ทางอาญาให้ดาเนินการตามกฎหมายอีกส่วน
หนึ่ง

กวน.

- รายงานความก้าวหน้าการจัดการข้อ
ร้องเรียนทุกเรื่องให้ เลขานุการคณะ
กรรมการฯ (กกด.) ทราบ ทุกไตรมาส

กวน.

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
คาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ

มีการฝ่าฝืน

ยุติเรื่อง
ดาเนินการสอบสวน

รายงานความก้าวหน้าการ
จัดการข้อร้องเรียน

จัดทารายงานผลการดาเนินการ
ทางวินัย

เลขานุการ คณะกรรมการ
พัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม
ของ กปภ.
จบ

ผวก.
ฝกม.
กวน.
ผอ.กกด.

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

10 วัน
(หลังสิ้นไตร
มาส)

15 - 30 วัน - จัดทาสรุปรายงานเสนอต่อ ผวก./
หน่วยงาน/ผูร้ ้อง และเลขานุการ
คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม
ของ กปภ. (กกด.) เมื่อดาเนินการแล้วเสร็จ
แต่ละเรื่อง หรือได้ข้อยุติแล้ว
ทุกไตรมาส - สรุปรายงานผลต่อคณะกรรมการพัฒนา
จริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.
- สรุปรายงานผลต่อคณะกรรมการพัฒนา
จริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. เมื่อ
ดาเนินการแล้วเสร็จแต่ละเรื่องหรือได้ข้อยุติ
แล้ว และขอความเห็นชอบเพื่อปิดเรื่อง
ร้องเรียน

บันทึก
รายงานความหน้า
การจัดการ
ข้อร้องเรียน

กวน.

กกด.

ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค
ฝ่ายกฎหมาย
กองวินัย
ผู้อานวยการกองกากับดูแลกิจการที่ดี : เลขานุการศูนย์ปอ้ งกันและต่อต้านการทุจริต กปภ.
และเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและ
คุณธรรมของ กปภ.
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คู่มือศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต การประปาส่วนภูมิภาค
4.3.3 กระบวนกำรจัดทำรำยงำนสถิติกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนของ ศปท.กปภ.
ผังกระบวนกำร
เริ่มต้น
เลขนุการ ศปท.กปภ.
รวบรวมสถิติที่ทาเรื่องร้องเรียน

ระยะเวลำ
รำยละเอียดงำน/Control Point (CP)
ไม่เกินวันที่ - เลขานุการ ศปท.กปภ. รวบรวมข้อมูลการรับ
10 ของทุก เรือ่ งร้องเรียนการทุจริตผ่าน ศปท.กปภ. และ
เดือน
การจัดการข้อร้องเรียน รายงานต่อหัวหน้า
ศปท.กปภ. (ผชส.)

ทุกวัน

- หัวหน้า ศปท.กปภ. พิจารณาและรับทราบ
สถิติการจัดการเรื่องร้องเรียนประจาเดือน
และมอบให้เลขานุการ ศปท.กปภ. ดาเนินการ
เผยแพร่

ผชส.

ทุกวัน

- ผอ.กกด. ดาเนินการนาบันทึกฯ มอบหมาย
ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลบน
เว็บไซต์ของ ศปท.กปภ.
(https://anticor.pwa.co.th)

ผู้ดูแลระบบ

หัวหน้า ศปท.กปภ.
พิจารณาการและรับทราบ

ดาเนินการเผยแพร่

ผู้รับผิดชอบ
ผอ.กกด.

จบ

ผชส.
หมายถึง ผู้ช่วยผู้ว่าการ (สานักผู้ว่าการ) : หัวหน้าศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต กปภ.
ผอ.กกด. หมายถึง ผู้อานวยการกองกากับดูแลกิจการที่ดี : เลขานุการศูนย์ปอ้ งกันและต่อต้านการทุจริต กปภ.
ผู้ดูแลระบบ หมายถึง งานบริการเว็บไซต์ กองบริการสารสนเทศ
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เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
บันทึกสรุปเรื่อง
ร้องเรียนกรณี
พนักงานถูกกล่าวหา
ว่ามีพฤติกรรมทุจริต
หรือประพฤติมิชอบ
ผ่าน ศปท.กปภ.
ประจาเดือน

คู่มือศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต การประปาส่วนภูมิภาค
4.3.4 กระบวนกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตของ กปภ.
ผังกระบวนกำร
เริ่มต้น
วางแผนและร่างแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตของ กปภ.

เสนอคณะกรรมการพัฒนา
จริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.

เสนอต่อผู้วา่ การ

แจ้งเวียนหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลำ
รำยละเอียดงำน/Control Point (CP)
ผู้รับผิดชอบ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
ภายในเดือน - งานป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
งานป้องกัน
ร่างแผนปฏิบตั ิการ
ก.ค. - ส.ค. ดาเนินการวางแผนและจัดทาร่างแผนปฏิบัติการ การทุจริตและ ป้องกันการทุจริต ของ
ของทุกปี ป้องกันการทุจริต ของ กปภ. ประจาปี
ประพฤติมิ
กปภ.
งบประมาณให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม
ชอบ
ของทุกปี
(กกด.)
ภายในเดือน - เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมฯ
ก.ย.
เสนอร่างแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ
ของทุกปี ในคราวประชุม ครั้งที่ 4 (ภายในเดือน
กันยายนของทุกปี) เพื่อให้คณะกรรมการฯ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ผอ.กกด.

ภายในเดือน - เมื่อคณะกรรมการฯ เห็นชอบร่างแผน
ก.ย. - ต.ค. ปฏิบัติการฯ เลขานุการฯ ดาเนินการจัดทา
ของทุกปี บันทึกในนามคณะกรรมการฯ นาเสนอ
แผนปฏิบัติการฯ เพื่อให้ผู้ว่าการพิจารณา
และลงนามให้ความเห็นชอบต่อไป

ผอ.กกด.

บันทึกเสนอผู้ว่าการ
เพื่อขอความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริต ของ กปภ.

ภายในเดือน - เมื่อผู้ว่าการให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ
ต.ค.
ป้องกันการทุจริตฯ เรียบร้อยแล้วเลขานุการ
ของทุกปี ดาเนินการจัดทาบันทึกแจ้งเวียนในหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตของ กปภ. และนาแสดง
บนเว็บไซต์ ศปท.กปภ.

ผอ.กกด.

บันทึกแจ้งเวียนขอให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต
ของ กปภ.

จบ
ผอ.กกด. หมายถึง ผู้อานวยการกองกากับดูแลกิจการที่ดี : เลขานุการศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต กปภ.
และเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและ
คุณธรรมของ กปภ.

19

คู่มือศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต การประปาส่วนภูมิภาค
4.3.5 กระบวนกำรจัดทำรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรป้องกันกำรทุจริตของ กปภ.
รำยไตรมำส แต่ละปีงบประมำณ
ผังกระบวนกำร
เริ่มต้น
ออกบันทึกติดตามรายงานผลตาม
แผนปฏิบัติการฯ ประจาไตรมาส

ระยะเวลำ
รำยละเอียดงำน/Control Point (CP)
ก่อนสิ้น
- งานป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ไตรมาส 5 วัน กองกากับดูแลกิจการที่ดี ดาเนินการจัดทา
บันทึกเพื่อติดตามผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ เสนอเลขานุการเพื่อ
ลงนามและแจ้งเวียน ก่อนสิ้นไตรมาสนั้นๆ
5 วัน และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูล
การรายงานกลับมาภายใน 10 วันหลังสิ้น
ไตรมาส

ผู้รับผิดชอบ เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
งานป้องกัน บันทึกติดตามผลการ
การทุจริตและ
ดาเนินการตาม
ประพฤติมิ แผนปฏิบัติการป้องกัน
ชอบ
การทุจริต และ
ประพฤติมิชอบของ
กองกากับดูแล
กปภ.
กิจการที่ดี

รวบรวมและสรุปข้อมูลเตรียม
เสนอคณะกรรมการพัฒนา
จริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.

ภายใน 15 วัน - เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมฯ
หลังสิ้น
ดาเนินการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่
ไตรมาส
เกี่ยวข้อง และจัดทาสรุปข้อมูลเพือ่ ให้
คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและ
คุณธรรมของ กปภ. พิจารณาในที่ประชุม

ผอ.กกด

แบบรายงานผลการ
ดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตของ กปภ.

ผอ.กกด

เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา
จริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.

ภายใน 20 วัน - เลขานุการคณะกรรมการฯ เสนอรายงาน
หลังสิ้น
ผลการดาเนินการตามแผนฯ ต่อคณะ
ไตรมาส
กรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบและเสนอ
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนฯ
ต่อผู้ว่าการ

แบบรายงานผลการ
ดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการป้องกัน
การทุจริตของ กปภ.

ภายใน 10 วัน
หลัง
คณะกรรมการ
เห็นชอบ

ผอ.กกด

บันทึกสรุปผลการ
ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาจริยธรรมของ
กปภ. ประจาไตรมาส

ผอ.กกด.

บันทึกแจ้งเวียน
รายงานผลการ
ดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
กปภ. ให้ทุกหน่วยงาน
ทราบ

เสนอต่อผู้วา่ การ
การประปาส่วนภูมิภาค

แจ้งเวียนหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ไม่เกิน 1 วัน
ภายหลังจาก
ผู้ว่าการเป็น
ชอบ

- เมื่อคณะกรรมการฯ เห็นชอบรายงานผล
การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ
เลขานุการคณะกรรมการฯ จัดทาบันทึก
เสนอรายงานผลการดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติการฯ ต่อผู้ว่าการ เพื่อให้ความ
เห็นชอบ
- เมื่อผู้ว่าการให้ความเห็นชอบรายงานผล
การดาเนินงานตามแผนฯ เรียบร้อยแล้ว
เลขานุการดาเนินการจัดทาบันทึกแจ้งเวียน
ให้ทุกหน่วยงานรับทราบผลการดาเนินการ
ตามแผนฯ และนาแสดงบนเว็บไซต์
ศปท.กปภ.

จบ

ผอ.กกด. หมายถึง ผู้อานวยการกองกากับดูแลกิจการที่ดี : เลขานุการศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต กปภ.
และเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและ
คุณธรรมของ กปภ.
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คู่มือศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต การประปาส่วนภูมิภาค
4.3.6 กระบวนกำรจัดทำแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรมของ กปภ.
ผังกระบวนกำร
เริ่มต้น
วางแผนและร่างแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมของ กปภ.

ระยะเวลำ
รำยละเอียดงำน/Control Point (CP)
ภายในเดือน - งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม กอง
ก.ค. – ส.ค. กากับดูแลกิจการที่ดี ดาเนินการวางแผนและ
ของทุกปี จัดทาร่างแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ
กปภ. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ..... ให้แล้ว
เสร็จภายในเดือนสิงหาคมของทุกปี

ผู้รับผิดชอบ
งานส่งเสริม
จริยธรรมและ
คุณธรรม

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
ร่างแผนปฏิบตั ิการ
ส่งเสริมคุณธรรมของ
กปภ.

กองกากับดูแล
กิจการที่ดี
ผอ.กกด.

เสนอคณะกรรมการพัฒนา
จริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.

ภายในเดือน - เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมฯ
ก.ย.
เสนอร่างแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ
ของทุกปี กปภ. ในครั้งประชุมที่ 4 (ภายในเดือน
กันยายนของทุกปี) เพื่อให้คณะกรรมการฯ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ

ผอ.กกด.

เสนอต่อผู้วา่ การ

ภายในเดือน - เมื่อคณะกรรมการฯ เห็นชอบร่างแผนปฏิบัติ
ก.ย. – ต.ค. การฯ เลขานุการฯ ดาเนินการจัดทาบันทึกใน
ของทุกปี นามคณะกรรมการฯ นาเสนอแผนปฏิบัติการฯ
เพื่อให้ผู้ว่าการพิจารณา และลงนามให้ความ
เห็นชอบต่อไป

บันทึกเสนอผู้ว่าการ
เพื่อขอความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม ของ
กปภ.

ภายในเดือน - เมื่อผู้ว่าการให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ
ต.ค.
ส่งเสริมคุณธรรมของ กปภ. เรียบร้อยแล้ว
ของทุกปี เลขานุการดาเนินการจัดทาบันทึกแจ้งเวียนใน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ กปภ.
และนาแสดงบนเว็บไซต์ ศปท.กปภ.

ผอ.กกด.

บันทึกแจ้งเวียนขอให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมของ
กปภ.

แจ้งเวียนหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

จบ
ผอ.กกด. หมายถึง ผู้อานวยการกองกากับดูแลกิจการที่ดี : เลขานุการศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต กปภ.
และเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและ
คุณธรรมของ กปภ.
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4.3.7 กระบวนกำรจัดทำรำยงำนผลตำมแผนปฏิบัติกำรส่งเสริมคุณธรรม ของ กปภ.
รำยไตรมำส แต่ละปีงบประมำณ
ผังกระบวนกำร
เริ่มต้น
ออกบันทึกติดตามรายงานผลตาม
แผนปฏิบัติการฯ ประจาไตรมาส

ระยะเวลำ
รำยละเอียดงำน/Control Point (CP)
ก่อนสิ้น
- งานส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม กอง
ไตรมาส 5 วัน กากับดูแลกิจการที่ดี ดาเนินการจัดทา
บันทึกเพื่อติดตามผลการดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการฯ เสนอเลขานุการเพื่อลง
นาม และแจ้งเวียน ก่อนสิ้นไตรมาสนั้นๆ
5 วัน และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งข้อมูล
การรายงานกลับมาภายใน 10 วันหลังสิ้น
ไตรมาส

ผู้รับผิดชอบ
งานส่งเสริม
คุณธรรมและ
จริยธรรม
กองกากับ
ดูแลกิจการที่ดี

เอกสำรที่เกี่ยวข้อง
บันทึกติดตามผลการ
ดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมของ
กปภ.

รวบรวมและสรุปข้อมูลเตรียม
เสนอคณะกรรมการพัฒนา
จริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.

ภายใน 15 วัน - เลขานุการคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมฯ
หลังสิ้น
ดาเนินการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่
ไตรมาส
เกี่ยวข้อง และจัดทาสรุปข้อมูลเพือ่ ให้
คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและ
คุณธรรมของ กปภ. พิจารณา ในที่ประชุม

ผอ.กกด.

แบบรายงานผลการ
ดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม
ของ กปภ.

ผอ.กกด.

เสนอต่อคณะกรรมการพัฒนา
จริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.

ภายใน 20 วัน - เลขานุการคณะกรรมการฯ เสนอรายงาน
หลังสิ้น
ผลการดาเนินการตามแผนฯ ต่อคณะ
ไตรมาส
กรรมการฯ เพื่อขอความเห็นชอบและเสนอ
รายงานผลการดาเนินงานตามแผนฯ
ต่อผู้ว่าการ

แบบรายงานผลการ
ดาเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรม
ของ กปภ.

ภายใน 10 วัน
หลัง
คณะกรรมการ
เห็นชอบ

ผอ.กกด.

บันทึกสรุปผลการ
ประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาจริยธรรมของ
กปภ. ประจาไตรมาส

ผอ.กกด.

บันทึกแจ้งเวียน
รายงานผลการ
ดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมของ
กปภ. ให้ทุกหน่วยงาน
ทราบ

เสนอต่อผู้วา่ การ
การประปาส่วนภูมิภาค

แจ้งเวียนหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง

ไม่เกิน 1 วัน
ภายหลังจาก
ผู้ว่าการเป็น
ชอบ

- เมื่อคณะกรรมการฯ เห็นชอบรายงานผล
การดาเนินการตามแผนปฏิบัติการฯ
เลขานุการคณะกรรมการฯ จัดทาบันทึก
เสนอรายงานผลการดาเนินการตาม
แผนปฏิบัติการฯ ต่อผู้ว่าการ เพื่อให้ความ
เห็นชอบ
- เมื่อผู้ว่าการให้ความเห็นชอบรายงานผล
การดาเนินงานตามแผนฯ เรียบร้อยแล้ว
เลขานุการดาเนินการจัดทาบันทึกแจ้งเวียน
ให้ทุกหน่วยงานรับทราบผลการดาเนินการ
ตามแผนฯ และนาแสดงบนเว็บไซต์
ศปท.กปภ.

จบ

ผอ.กกด. หมายถึง ผู้อานวยการกองกากับดูแลกิจการที่ดี : เลขานุการศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต กปภ.
และเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและ
คุณธรรมของ กปภ.
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ส่วนที่ 3
มำตรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริต
1. มำตรกำรจัดกำรเรื่องร้องเรียนกำรทุจริตของกำรประปำส่วนภูมิภำค
การประปาส่วนภูมิภาค ได้ตระหนักถึงความสาคัญเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในองค์กร ส่งเสริมให้การดาเนินการของหน่วยงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี โดยให้ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับนโยบาย
การพัฒนาประเทศที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) และยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 พ.ศ. 2560-2564 ทั้งเพื่อให้การดาเนินงานของ กปภ. เป็นไปตามเจตจานงสุจริต
ของผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค ในด้านความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ กปภ. ได้กาหนดมาตรการการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรของ กปภ. ยึดถือ และปฏิบัติ ดังนี้

ประมวลจริยธรรมและจรรยำบรรณของ กปภ.
กำหนดให้
 หมวด 4 การรักษาจริยธรรมและจรรยาบรรณ กาหนดให้ กรณีที่มีการฝ่าฝืน
หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. ให้
ผู้บังคับบัญชาว่ากล่าวตักเตือนหรือสั่งให้ผู้นั้นได้รับการพัฒนาหรือดาเนินการ
ตามวิธีการบริหารบุคคล และหากยังมีการไม่ปฏิบัติตามหรือ ฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณอีก และเห็นว่าหากผู้ฝ่าฝืนยังคงปฏิบัติงานต่อไป
อีกจะทาให้เกิดความเสียหายต่อ กปภ. ให้ดาเนินการให้ผู้นั้นออกจากงาน
ตามกระบวนการทางกฎหมาย หรือตามวิธีการบริหารงานบุคคลของ กปภ.
 หมวด 5 กลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
กาหนดให้ เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาในการสอดส่องดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ในสังกัด ทั้งระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ต้องประพฤติปฏิบัติและวางตน
อยู่ในกรอบประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณอย่างเคร่งครัด หากผู้ปฏิบัติงาน
มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณให้ขอ
คาแนะนาจากผู้บังคับบัญชา
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นโยบำยกำรต่ อต้ ำ นทุจ ริ ต และคอร์ รั ปชัน ของกำรประปำส่ว นภูมิ ภ ำค
กำหนดให้
 คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ ผู้บริหาร ต้องปกป้อง คุ้มครอง และให้
ความมั่ น ใจแก่ ผู้ แ จ้ ง เบาะแสหรื อ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ในการร้ อ งเรี ย นกล่ า วโทษ
เจ้ าหน้ าที่ อย่าให้ ต้องรับภัยหรือความไม่ช อบธรรมอันเนื่องมาจากการ
ร้องเรียนหรือการให้ข้อมูลอย่างทั่วถึง
 ดาเนินการตามกฎหมายทั้งทางแพ่ง/อาญา และลงโทษทางวินัยแก่ผู้กระทา
การทุจริตประพฤติมิชอบ รวมถึงผู้บังคับบัญชาที่เพิกเฉย พบว่ามีการกระทา
ความผิดแล้วไม่ดาเนินการใดๆ โดยให้มีบทลงโทษทางวินัยร้ายแรงขั้นสูงสุด
การกล่าวอ้างว่าไม่รับรู้ถึงนโยบายนี้ และ/หรือ กฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
ไม่อาจยกเป็นข้ออ้างในการลดโทษหรือพ้นผิดได้
นโยบำยสร้ำงควำมสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและให้บริกำรลูกค้ำ
ของกำรประปำส่วนภูมิภำค

 จั ด ให้ มี ช่ อ งทางเพื่ อ รั บ ฟั ง เสี ย งของลู ก ค้ า และด าเนิ น การแก้ ไ ขปั ญ หา
ข้อร้องเรียนด้วยความรวดเร็วอย่างเป็นระบบ

นโยบำย กำรกำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนให้เป็นไปตำมกฎหมำย กฎ ระเบียบ
ของกำรประปำส่วนภูมิภำค



ผู้ปฏิบัติงานที่ให้ข้อมูลหรือรายงานเกี่ยวกับการกระทาที่เป็นหรืออาจจะ
เป็นการกระทาฝ่าฝืนกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ
ประกาศ และ คาสั่งต่างๆ จะได้รับการคุ้มครองและได้รับความเป็นธรรม
ตามนโยบายการรับเรื่องร้องเรียนของ กปภ.
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ประกำศกำรประปำส่วนภูมิภำค เรื่อง นโยบำยต่อต้ำนกำรรับหรือให้สินบน
เพื่อป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบฉบับปีพุทธศักรำช 2564

 เมื่ อ ผู้ ใ ดพบเห็ น การกระท าที่ เ ข้ า ข่ า ยรั บ หรื อ ให้ สิ น บน จะต้ อ งรายงาน
ผู้บังคับบัญชา หรือตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของ ศปท.กปภ.
 การประปาส่ ว นภู มิ ภ าค จะให้ ค วามเป็ น ธรรมและคุ้ ม ครองเจ้ า หน้ า ที่
ที่ป ฏิเสธการรับหรือให้ สิ นบนรวมถึงการให้ข้อมูล เกี่ยวกับการรับ หรือให้
สินบน เพื่อมิให้ได้รับภัยหรือผลกระทบใดๆ ที่เกี่ยวกับการดาเนินการนั้น

คำสั่งกำรประปำส่วนภูมิภำค ที่ 374/2550 เรื่องกำหนดมำตรกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ

กปภ. วางมาตรการเสริมสร้างให้ ทุกหน่ว ยงานมีระบบการทางานที่โ ปร่งใสเป็นธรรม
สามารถป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สนับสนุนระบบ
ตรวจสอบภายในให้ ปฏิบัติงานอนย่ างเข้มงวดและรัดกุมมีการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภ าพ ส่ งเสริมให้
พนักงานปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม ตลอดจนมีการลงโทษผู้กระทาทุ จริตและ
ประพฤติมิชอบอย่างเฉียบขาด เพื่อเป็นการลดจานวนข้อร้องเรียนเรื่องทุจริตและประพฤติมิชอบให้น้อยลง
อย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้
 มาตรการการทางานที่โปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้
 มาตรการสนับสนุนระบบการตรวจสอบภายในให้ปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ
 มาตรการส่งเสริมให้พนักงานปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ มีคุณธรรม
มีจริยธรรม
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2. มำตรกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ
ตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2561
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่องมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และให้ใช้กับ
กรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความผิดเพราะปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ จนเกิดความเสียหายแก่ทางราชการ
ดังนี้
ข้อ 1 ในกรณีที่มีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐให้ส่วน
ราชการต้นสังกัดดาเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน แล้วรายงานผลการพิจารณา
ต่อหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อรับทราบทันที และให้พิจารณาดาเนินการทางวินัยหรือทาง
อาญาโดยเร็วซึ่งจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน ในระหว่างนี้ให้รายงานความคืบหน้าในการดาเนินการต่อ
หัวหน้าส่วนราชการหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพื่อทราบเป็นระยะตามความเหมาะสม
กรณีที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีเหตุน่าเชื่อถือ และเป็นกรณีที่ทาให้เกิดความ
เสียหายแก่ราชการ หรือทาให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชน แม้ผลการตรวจสอบไม่อาจสรุปความผิดได้
ชัดเจนถึงขั้นชี้มูลความผิด ให้พิจารณาปรับย้ายเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ไปดารงตาแหน่งอื่นเป็นการชั่วคราว
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบและป้องกันการกระทาที่อาจมีผลต่อการตรวจสอบโดยเร็ว และในกรณีที่เป็น
เรื่องร้ายแรงหรือมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นและไว้วางใจของประชาชน ให้เสนอให้มีการย้ายหรือโอนไปแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งในอัตรากาลังชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษในสานักนายกรัฐมนตรี และดาเนินการตามมาตรการที่
กาหนดขึ้นตามคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 16/2558 เรื่องมาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่อยู่ระหว่างการถูกตรวจสอบและการกาหนดกรอบอัตรากาลังชั่วคราว ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พุทธศักราช
2558 หรือคาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 68/2559 เรื่องมาตรการแก้ปัญหาเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่น
ของรัฐและการกาหนดกรอบอัตรากาลังชั่วคราวลงวันที่ 16 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2559 แล้วแต่กรณี
ข้อ 2 ในกรณีที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วพบว่ามีหลักฐานควรเชื่อว่าสามารถสรุปความผิดได้
ชัดเจนถึงขั้นชี้มูลความผิด ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดาเนินการทางวินัยต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่าง
เด็ดขาดโดยเร็ว และให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการและรัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพื่อทราบความคืบหน้าและเร่งรัด
การดาเนินการอย่างสม่าเสมอ ทั้งนี้ อาจพิจารณาให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นออกจากราชการไว้ก่อนหรือออกจาก
ตาแหน่งก็ได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม และในกรณีที่พบว่ามีความเกี่ยวข้องกับการกระทาความผิดทาง
อาญาด้วย ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่รับผิดชอบเพื่อพิจารณาดาเนินคดีโดยทันที
กระบวนการพิจารณาดาเนินการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้องตามปกติ แต่ให้เร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยพิจารณาจัดลาดับความสาคัญ ความสนใจของประชาชน
และมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้น
ในกรณีที่เป็นการกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ หรือเป็นความผิดทางวินัย
อย่างร้ายแรง แต่ไม่ถึงขั้นให้ปลดออกจากราชการหรือไล่ออกจากราชการ ให้ส่วนราชการต้นสังกัดดาเนินการ
ปรับย้ายจากตาแหน่งเดิมและห้ามปรับย้ายกลับไปดารงตาแหน่งหน้าที่ในลักษณะเดิม หรือแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง
สูงขึ้นภายในเวลา 3 ปี นับแต่วันที่มีการลงโทษทางวินัย
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ข้อ 3 การปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล หรือคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ทาให้การปฏิบัติ
ราชการเกิดความล้าช้าหรือไม่มีประสิทธิภาพซึ่งทาให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ หรือทาให้เกิดความเดือดร้อน
แก่ประชาชน ให้ถือเป็นกรณีที่ต้องพิจารณาให้มีการย้ายหรือโอนไปแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งอื่นตามข้อ 1 วรรค
สองด้วย
ข้อ 4 ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องพิจารณาจัดให้มีมาตรการคุ้มครองพยาน หรือผู้ให้ข้อมูล
หรือเบาะแสในการตรวจสอบอย่างเหมาะสม เพื่อให้การได้รับข้อมูลและหลักฐานในการดาเนินการต่อผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องในการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ในกรณีที่ตรวจสอบพบว่ามีการจงใจให้ข้อมูลเพื่อใส่ร้ายหรือบิดเบือนข้อมูลเพื่อให้มีการ
ดาเนินการที่เป็นผลร้ายต่อบุคคลอื่น ให้พิจารณาดาเนินการลงโทษบุคคลดังกล่าวอย่างเด็ดขาดด้วย
ข้อ 5 ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง ยึดถือ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นี้โดยเคร่งครัดตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

3. มำตรกำรให้ควำมคุ้มครองผู้ร้อง ผู้ให้เบำะแส หรือ ผู้ให้ข้อมูล
ในกำรร้องเรียนกล่ำวโทษเจ้ำหน้ำที่
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2541 กาหนดให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์
และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการ และการสอบสวนเรื่องราวร้องเรียนกล่าวโทษ
ข้าราชการว่ากระทาผิดวินัย และสานักนายกรัฐมนตรีมีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0105/ว 4843 ลงวันที่ 1 กันยายน
2557 ขอความร่วมมือผู้บังคับบัญชาของผู้ที่ถูกกล่าวโทษ ใช้ดุลพินิจสั่งการที่สมควรเพื่อคุ้มครองผู้ร้อง หรือ
บุคคลที่ให้ข้อมูลอย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรม ซึ่งอาจเนื่องมาจากการร้องเรียนหรือให้ข้อมูล
การประปาส่วนภูมิภาค เล็งเห็นถึงความสาคัญในเรื่องการให้ความคุ้มครองผู้ร้อง ผู้ให้เบาะแส
หรือผู้ให้ข้อมูลในการร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ เพื่อมิให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรม อันเนื่องมาจาก
การร้องเรียนหรือการให้ข้อมูลอย่างทั่วถึง และทาให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูลเชื่อมั่นว่าจะได้รับความคุ้มครอง
จาก กปภ. อย่างจริงจังมิให้ได้รับผลกระทบจากการร้องเรียนหรือการให้ข้อมูล โดยมีแนวทางให้ทุกหน่วยงาน
ถือปฏิบัติ ดังนี้
1. เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับเรื่องราวกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ ในเบื้องต้นให้ถือเป็นความลับ หากเป็น
บัตรสนเท่หใ์ ห้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอน
เท่านั้น
2. ส่งส าเนาเรื่ องราวกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ โดยปิดชื่อผู้ร้องเรียนหรือส าเนาบัตรสนเท่ห์ให้
ผู้บังคับบัญชาของผู้ถูกกล่าวโทษ ทาการสืบสวนทางลับว่ามีมูลความจริงเพียงใด หรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูล
ที่ควรกล่าวหาว่ากระทาผิดวินัย จึงจะยุติเรื่องได้ ทั้งนี้ ให้รีบดาเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับเรื่องราวทราบ
3. ให้ผู้บังคับบัญชาที่เป็นผู้ได้รับเรื่องราวกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ แจ้งให้ผู้ร้องเรียนทราบในทางลับ
หลังจากที่ได้รับเรื่องราวร้องทุกข์ และภายหลังการสืบสวนในเวลาอันสมควร
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4. ถ้าปรากฏว่า มีความจริงอันเป็นกรณีความผิดทางกฎหมายบ้านเมือง ให้ดาเนินคดีทางอาญา
ถ้าปรากฏมีมูลความจริงเป็นกรณีความผิดทางวินัย ให้ดาเนินการสอบสวน หรือตั้งกรรมการสอบสวนตามข้อบังคับ
กปภ. ว่าด้วยการกาหนดตาแหน่ง อัตราเงินเดือน การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การถอดถอน
ระเบียบวินัย การลงโทษ และการอุทธรณ์การลงโทษของพนักงาน พ.ศ. 2522 หรือข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการกาหนด
ตาแหน่ง ค่าจ้าง การบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นค่าจ้าง การถอดถอน ระเบียบวินัย การลงโทษและการอุทธรณ์
การลงโทษของลูกจ้าง พ.ศ. 2522 แล้วแต่กรณี
5. ให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจสั่งการที่สมควรคุ้มครองผู้ร้อง พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูลใน
การสืบสวนสอบสวน อย่าให้ต้องรับภัยหรือความไม่ชอบธรรม ซึ่งอาจเนื่องมาจากการร้องเรียน การเป็นพยาน
หรือการให้ข้อมูล
6. ในการดาเนินการตามขั้นตอนสืบสวนในทางลับเพื่อหาข้อเท็จจริง หากเจ้าหน้าที่ผู้สืบสวน
ในทางลับ ได้กระทาละเมิดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ถูกกล่าวโทษหรือบุคคลภายนอก และความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้น
จากการกระทาในหน้าที่ แม้มิได้กระทาโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หน่วยงานต้องรับผิดชดใช้
ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายตามหลักเกณฑ์ ในข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ กปภ. พ.ศ. 2560
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คู่มือศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต การประปาส่วนภูมิภาค

ส่วนที่ 4
กฎหมำย ระเบียบ และเอกสำรที่เกี่ยวข้อง
ลำดับ
รำยกำร
1 ข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการกาหนดตาแหน่ง ค่าจ้าง การ
บรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การถอดถอน
ระเบี ย บวิ นั ย การลงโทษและอุ ทธรณ์ ก ารลงโทษของ
พนักงาน พ.ศ. 2522

ประเภท
เอกสาร

2

ข้อบังคับ กปภ. ว่าด้วยการกาหนดตาแหน่ง ค่าจ้าง การ
บรรจุ การแต่ ง ตั้ ง การเลื่ อ นขั้ น ค่ า จ้ า ง การถอดถอน
ระเบี ย บวินัย การลงโทษ และอุทธรณ์การลงโทษของ
ลูกจ้าง พ.ศ. 2522

เอกสาร

3

คาสั่ง กปภ. ที่ 6/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.

เอกสาร

4

ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ.

เอกสาร

5

นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน ของการประปา
ส่วนภูมิภาค

เอกสาร
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QR Code

คู่มือศูนย์ป้องกันและต่อต้านการทุจริต การประปาส่วนภูมิภาค
ลำดับ
รำยกำร
6 นโยบายสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ
ให้บริการลูกค้าของการประปาส่วนภูมิภาค

ประเภท
เอกสาร

7

นโยบาย การก ากับ ดู แลการปฏิบั ติ งานให้ เ ป็น ไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ของการประปาส่วนภูมิภาค

เอกสาร

8

ประกาศการประปาส่วนภูมิภาค เรื่อง นโยบายต่อต้าน
การรับหรือให้สินบน เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติ
มิชอบฉบับปีพุทธศักราช 2564

เอกสาร

9

คาสั่งการประปาส่วนภูมิภาค ที่ 374/2550 เรื่องกาหนด
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ

เอกสาร

10

คู่มือการรายงานผลการดาเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 เรื่องมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบในระบบ
ราชการ ตามแบบรายงานผลด าเนิ น การ กรณี ข้ อ
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการทุจริตหรือประพฤติ
มิชอบ

เอกสาร

11

บันทึกที่ มท 55622-2/8091 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน
2563 เรื่ อ งซั ก ซ้ อ มช่ อ งทางการร้ อ งเรี ย นทุ จ ริ ต และ
มาตรการให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียน ผู้ให้เบาะแส หรือ
ผู้ให้ข้อมูลในการร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่

เอกสาร

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