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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการ “ปณิธานความดี ปีมหามงคล” ปี 2558-2560 
ของการประปาส่วนภูมิภาค ไตรมาส 1/2560  

 

ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
(1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2559) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการบรรพชาอุปสมบท - ปีละ 12 รูป - กปภ. ร่วมกับวัดมเหยงคณ์ ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา                      
จ.พระนครศรีอยุธยา จัดพิธีอุปสมบทหมู่ เม่ือวันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 
จ านวน 18 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
 

110,330 ฝอก. 

2. โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ - ปีละ 12 ตัว - กปภ. ร่วมกับวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเพทฯ โดยมี
พระเทพวราลังการ เป็นประธานอุปถัมภ์มูลนิธิฯ จัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ 
และมอบโค-กระบือ ให้แก่เกษตรกร จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 
พฤศจิกายน 2559 จ านวน 12 ตัว (โค 6 ตัว, กระบือ 6 ตัว) เพื่อเฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
 

138,170 ฝอก. 

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

1. ผู้ว่าการเห็นชอบให้ด าเนินโครงการ “ท าดี มีผล คนยกย่อง ประจ าปี 
2558” เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 
2. กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม ฝกม. แจ้งเวียนให้หัวหน้าหน่วยงานเสนอ
รายชื่อผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องเป็นบุคคลในโครงการ “ท าดี มีผล           
คนยกย่อง ประจ าปี 2559” 
3. กองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม ฝกม. รวบรวมผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ
พร้อมตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น เพื่อจะน าเสนอคณะกรรมการพัฒนา
จริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. พิจารณาและคัดเลือกพนักงานที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม เป็นบุคคลในโครงการ “ท าดี มีผล คนยกย่อง ประจ าปี 
2559” ในการประชุม คร้ังที่ 2/2560 ห้วงเดือนมกราคม 2560  
 

100,000 ฝกม. 

 

 

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.    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.
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
(1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2559) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

4. โครงการอบรมหลักสูตร “คุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล” 

- จ านวนพนักงานเข้า
รับการอบรม ปีละ 
300 คน 

- กฝภ.1 ด าเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “คุณธรรม จริยธรรม และ             
ธรรมาภิบาล” ระหว่างวันที่ 21 -23 พฤศจิกายน 2559 ณ กองฝึกอบรม
ภูมิภาค 1 อ.เมือง จ. เชียงใหม่ จ านวนผู้อบรมทั้งสิ้น 37 คน 
 

96,737 สวก. 

5. โครงการอนุรักษ์ต้นน้ าและปลูกป่า
ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 

- ปลูกป่าแล้วเสร็จ 
จ านวน 300 ไร่  
ไร่ละ 200 ต้น 

- กปภ. สาขาบ้านฉาง เข้าร่วมกิจกรรมกับเทศบาลต าบลบ้านฉาง            
สานสัมพันธ์อันด ีผ่านโครงการสร้างฝายชะลอน้ า ๙๐ ฝาย เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เมื่อ
วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙  
- กปภ.สาขาบ้านโป่ง ร่วมปลูกต้นไม้ ถวายพระบาทสมเด็จพระสมเด็จ  
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ สนองแนวพระราชด าริที่ทรงห่วงใย
ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที ่21 ตุลาคม 2559  ณ สถานี 
จ่ายน้ าปลักแรด 
 

- กปภ.ข. 10 

6. โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน  
(ให้บริการตรวจสอบและซ่อมแซม
ระบบประปาฟร)ี 

- กปภ.สาขา 
ด าเนินการอย่างน้อย          
ปีละ 2 คร้ัง 
 

- กปภ.สาขา ทุกแห่งในสังกัด กปภ.ข. 1-10 ได้ด าเนินการช่วงไตรมาส 
1/2560 จ านวน 94 แห่ง ลูกค้าที่ได้รับบริการ 12,983 ราย 
 

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

(รวม 234 สาขา) 
 

7. โครงการประปาทันใจ  
(ให้บริการหลังการขายแบบเบ็ดเสร็จ) 

- ระดับความพึงพอใจ
ของลูกค้าด้านการ
บริการหลังการขาย            
ไม่น้อยกว่าระดับ 3.5 
(จากระดับ 5) 

- โครงการประปาทันใจ ให้บริการหลังการขายแบบเบ็ดเสร็จ โดยมอบให้
มิสเตอร์ประปาไปบริการถึงบ้าน โดยไม่มีวันหยุด เพื่อช่วยเหลือและอ านวย
ความสะดวกให้ผู้ใช้น้ าที่ได้รับความเดอืดร้อน โดยให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งให้บริการแล้ว จ านวน 25,692 ราย   
- ผลการประเมินระดับความพึงพอใจ จะสรุปผลภายในเดือนสิงหาคม 
2560 
 

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

 

 

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.    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.
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
(1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2559) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

8. จัดท าและเผยแพร่สื่อ ประชาสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง กปภ. 
ประพฤติปฏิบัติดีอย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม    
- Website กปภ.     
- ติดประกาศ     
- เสียงตามสาย 

- ประกาศและเผยแพร่
ผ่านสื่อ ไม่น้อยกว่า 3 
ช่องทาง 

 ประชาสัมพันธ์ผ่านข่าวภายในจ านวน 2 ข่าว 
ปีที่ 37 ข่าวที่  203  วันที่  11 พ.ย. 2559 

เร่ือง ผวก. ขอบคุณพนักงานทุกสายงาน ร่วมบริการอาหารและ  
           น้ าดื่มแก่ประชาชน 
ปีที่ 37 ข่าวที่  206  วันที่  30 พ.ย. 2559 

เร่ือง กปภ. รวมใจภักดิ์อุปสมบท ปฏิบัติธรรมถวาย              
           เป็นพระราชกุศล 
 ประชาสัมพันธ์ผ่านข่าวภายนอกจ านวน 9 ข่าว 
     ปีที่ 37 ข่าวที่ 136  วันที่  2 พ.ย. 2559 
เร่ือง กปภ. น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านการจัดการ 
            ทรัพยากรน้ า เดินหน้าโครงการครอบครัวประหยัดน้ า 
     ปีที่ 37 ข่าวที่ 141  วันที่  9 พ.ย. 2559 
เร่ือง กปภ. ภูมิใจ ร่วมบริการน้ าดื่ม-อาหารแก่ประชาชน 
     ปีที่ 37 ข่าวที่ 149  วันที่  18 พ.ย. 2559 
เร่ือง กปภ. สืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเทพฯ น าน้ าจากสระ   
            เก็บน้ าพระราม 9 อันเนื่องมาจากพระราชด าริ พัฒนาคุณภาพชีวิต  
            ชาวปทุมธานี 
     ปีที่ 37 ข่าวที่ 150  วันที่  17 พ.ย. 2559 
เร่ือง กปภ. ร่วมฟังพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ             

      พร้อมบริการน้ าดื่มและอาหารแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่อง 
     ปีที่ 37 ข่าวที่ 155  วันที่  23 พ.ย. 2559 
เร่ือง กปภ. น้อมน าพระราชด าริ เร่งสร้างแก้มลิงเก็บน้ าสู้ภัยแล้ง 
 

- 
 
 
 
 
 
 

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.    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.



4/5 
 

ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
(1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2559) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 (ต่อ)       ปีที่ 37 ข่าวที่ 160  วันที่  25 พ.ย. 2559 
เร่ือง กปภ. รวมพลังแห่งความภักดี พร้อมกันทั่วประเทศ 
ปีที่ 37 ข่าวที่ 161  วันที่  28 พ.ย. 2559 

เร่ือง กปภ. น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ น าน้ าจากเขื่อนใน 
            พระราชด าริมาผลิตน้ าประปา 
ปีที่ 37 ข่าวที่ 164  วันที่  30 พ.ย. 2559 

เร่ือง กปภ. รวมพลังจิตอาสา ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day  
            ณ ท้องสนามหลวง 
ปีที่ 37 ข่าวที่ 175  วันที่  19 ธ.ค. 2559 

เร่ือง กปภ. จัดใหญป่ันน้ าใจให้น้องคนดี 
 ประชาสัมพันธ์ภายในผ่านจุลสารสีสันข่าว 3 ฉบับ 
  ปีที่ 14 ฉบับที่ 179 เดือน พ.ย. 2559  
  คอลัมนค์ุยกันฉันท์เพื่อน ตอน รักพ่อหลวง... กปภ. ขอท าดีที่สุด 
คอลัมนโ์ต๊ะข่าวบอกอ ตอน น้อมน าท าตวามดี... เพื่อพ่อของเรา 
คอลัมน ์PWA NEWS    • ร่วมแสดงความจงรักภักดี 

• แจกน้ าดื่มบรรจุขวด 
• ร้อยดวงใจ ถวายความอาลัย 
• ถวายความอาลัย 
• ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

จัดท าชุดค าพูด Infographic ลงไลน์สื่อสาร ภายใน 5 ห้อง และสื่ออื่น  ๆ
พ่อคือลมหายใจของทุกชีวิต 
เพื่อน  ๆรู้ยัง เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของพ่อหลวง 
หนังสือที่คนไทยควรอ่าน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการท าความดีเพื่อพ่อ
และแผ่นดินของเรา 
 

  

 

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.    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.



5/5 
 

ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
(1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2559) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 (ต่อ)   เผยแพร่บทความโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร 
พนักงาน และลูกจ้าง กปภ. ประพฤติปฏิบัติดีอย่างมีคุณธรรม จรยิธรรม 
ผ่านช่องทาง “วารสารน้ า” ฉบับเดือน ก.ย.-ต.ค.59 และ พ.ย.-ธ.ค.59 
รวม ๕ บทความ ดังนี ้
 บทความ เรื่อง องค์กรที่ดี..ที่นี่ กปภ. โปร่งใส 
 บทความ “ค่านิยม” ไม่ใช่แค่เพียงท่องจ า..แต่ต้องท าอย่างตั้งใจจริง 
 บทความ ใหญ่แค่ไหนก็โดนจับ! แก้ปัญหาคอร์รัปชันสไตล์อินโดนีเซีย 
 บทความ 9 ค าสอนของพ่อ 
 บทความ คอร์รัปชั่น ส่งผลเสียมากกว่าที่คิด 
  

  

9. ติดตามผลการด าเนินงาน - รายไตรมาส - ประชุมติดตามผลการด าเนินงานตามแผนฯ ไตรมาส 1/2560 ในการ
ประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ 2/2560 วันที่ 23 มกราคม 2560 

- 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.    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.




