
แบบสรุปผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการ “ปณิธานความดี ปีมหามงคล”  
ของการประปาส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ 2559 

 

ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
(1 ตุลาคม 2558 – 3๐ กันยายน 2559) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการบรรพชาอุปสมบท 
 

- ปีละ 12 รูป - ด าเนินการแล้วเสร็จ ช่วงไตรมาส 1/2559                                          
(วันที่ 14 พย. 58 พิธีบรรพชาอุปสมบท จ านวน 20 รูป) 

62,100 ฝอก. 

2. โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ 
 

- ปีละ 12 ตัว - ด าเนินการแล้วเสร็จ ช่วงไตรมาส 1/2559  
(วันที่ 15 ธค. 58 พิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ จ านวน 12 ตัว) 

298,650 ฝอก. 

3. โครงการท าดี มีผล คนยกย่อง - ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้า
รับรางวัลในวันคล้ายวัน
สถาปนา กปภ. (28 
กุมภาพันธ์ ของปี) 

ปีงบประมาณ 2559 ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วโดยจัดพิธีมอบรางวัล เมื่อ
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 
หมายเหตุ บรรลุผลตามเป้าหมาย 

43,164.10 ฝกม. 
กปภ.ข. 1-10 

 

4. โครงการอบรมหลักสูตร “คุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล” 

- จ านวนพนักงาน 
เข้ารับการอบรม  
ปีละ 300 คน 
 
 

ปีงบประมาณ 2559 ด าเนินการแล้ว จ านวน 7 คร้ัง จ านวน 424 คน ดังนี ้
1. กฝภ.1 จัดอบรมหลักสูตร “คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล”  
รุ่น 1/59  
2. กฝภ.1 จัดอบรมหลักสูตร “คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล”  
รุ่น 2/59 
3. กฝภ.3 จัดอบรมหลักสูตร “คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล”  
รุ่น 1/59 
4. พนักงาน กปภ. เข้าร่วมฝึกอบรมสมาธิภาวนา 
5. กฝภ.2 จัดอบรมหลักสูตร “คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล”  
รุ่น 1/59         
6. กพท. จัดอบรมหลักสูตร “จิตตภาวนา : Fomat จิต Delete อารมณ์” 
7. กฝภ.2 จัดอบรมหลักสูตร “คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล”  
รุ่น 2/59  
หมายเหตุ บรรลุผลตามเป้าหมาย 

609,364 สวก. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                                                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                                                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                                                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                                                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                                                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                                                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.



- 2 - 

ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
(1 ตุลาคม 2558 – 3๐ กันยายน 2559) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

5. โครงการอนุรักษ์ต้นน้ าและปลูกป่า
ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 

- บ ารุงรักษาแปลง           
ปลูกป่า 

- ปีงบประมาณ 2559 ด าเนินการส่งมอบงบประมาณให้หน่วยงานที่
เก่ียวข้องน าไปด าเนินการบ ารุงรักษาแปลงปลูกป่าแล้วเสร็จบรรลุผลตาม
เป้าหมาย 

200,000 กปภ.ข.10 

- ร่วมปลูกป่าร่วมกับ
ชุมชนท้องถิ่น 

- ปีงบประมาณ 2559 เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 
จ านวน 301 โครงการ 

- กปภ.ข. และ 
กปภ.สาขา 

6. โครงการประชารัฐร่วมใจ คนไทย
ประหยัดน้ า 

- เพื่อยืดเวลาให้คนไทย 
มีน้ าประปาใช้ตลอดป ี

- มีลูกค้าได้รับสิทธิ์ จ านวน 1,860,442 ราย และมีปริมาณน้ าที่ประหยัด
ได้ จ านวน 18 ล้านลูกบาศก์เมตร กปภ.คืนเงินส่วนลดให้แก่ผู้ใช้น้ าที่ได้รับ
สิทธิ์ทั้งสิ้น จ านวน 59,084,590.57 บาท 

60 ล้านบาท สสล. 

7. โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน  
(ให้บริการตรวจสอบและซ่อมแซม
ระบบประปาฟร)ี 

- กปภ.สาขา 
ด าเนินการอย่างน้อยปี
ละ 2 คร้ัง 

- ปีงบประมาณ 2559 กปภ.ทั้ง 234 สาขาด าเนินกิจกรรมแล้วเสร็จ ม ี
ลูกค้าที่ได้รับบริการจ านวน 94,083 ราย 
  

- กปภ.สาขา         
ทุกแห่งในสังกัด 
กปภ.ข. 1 - 10 

8. โครงการประปาทันใจ  
(ให้บริการหลังการขายแบบเบ็ดเสร็จ) 

- ระดับความพึงพอใจ
ของลูกค้าด้านการ
บริการหลังการขาย            
ไม่น้อยกว่าระดับ 3.5 
(จากระดับ 5) 

- ปีงบประมาณ 2559 กปภ. 234 สาขา มิสเตอร์ประปาได้ลงพื้นที่สร้าง
ความสัมพันธ์กับลูกค้า 77,169 ราย เฉลี่ยวันละ 277 ราย 
- ลูกค้ามีความพึงพอใจด้านบริการหลังการขายของ กปภ. ในระดับคะแนน 
3.870 (ผลคะแนนจากโครงการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า ปี 2559) 

- กปภ.สาขา         
ทุกแห่งในสังกัด 
กปภ.ข. 1-10 

 

9. จัดท าและเผยแพร่สื่อ ประชาสมัพันธ์
โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง กปภ. 
ประพฤติปฏิบัติดีอย่างมีคุณธรรม 
จรยิธรรม    
- Website กปภ.     
- ติดประกาศ     
- เสียงตามสาย 

- ประกาศและเผยแพร่
ผ่านสื่อ ไม่น้อยกว่า 3 
ช่องทาง 

ปีงบประมาณ 2559 ด าเนินการประกาศและเผยแพร่ผ่านสื่อครบทุกช่องทาง - 
 
 
 
 
 
 

สสล. 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                                                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                                                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                                                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                                                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                                                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                                                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.



- 3 - 

ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
(1 ตุลาคม 2558 – 3๐ กันยายน 2559) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

10. ติดตามผลการด าเนินงาน - รายไตรมาส - ด าเนินการแล้วเสร็จทุกไตรมาส - คณะกรรมการ
พัฒนาจริยธรรม
และคุณธรรม
ของ กปภ. 

 

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

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                                                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                                                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                                                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                                                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                                                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                                                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.




