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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการ “ปณิธานความดี ปีมหามงคล” ปี 2558-2560 
ของการประปาส่วนภูมิภาค ไตรมาส 2/2560  

 

ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
(1 มกราคม - 31 มีนาคม 2560) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1. โครงการบรรพชาอุปสมบท - ปีละ 12 รูป - ด าเนินการแล้วเสร็จ ช่วงไตรมาส 1/2559  
(วันที่ 13 พฤศจิกายน 2559 พิธีบรรพชาอุปสมบท จ านวน 20 รูป) 
 

110,330 ฝอก. 

2. โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ - ปีละ 12 ตัว - ด าเนินการแล้วเสร็จ ช่วงไตรมาส 1/2559  
(วันที่ 6 พฤศจิกายน 2559 พิธีไถ่ชีวิตโค - กระบือ จ านวน 12 ตัว) 
 

138,170 ฝอก. 

3. โครงการท าดี มีผล คนยกย่อง - ผู้ได้รับการคัดเลือก        
เข้ารับรางวัลในวันคล้าย
วันสถาปนา กปภ.  
(28 กุมภาพันธ์ ของปี) 

1. พิจารณาตัดสินคัดเลือกบุคคลในโครงการ “ท าดี มีผล คนยกย่อง 
ประจ าปี 2559” จ านวน 10 คน 
2. จัดพิธีมอบรางวัลบุคคลในโครงการ “ท าดี มีผล คนยกย่อง ประจ าปี 
2559” ในวันจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กปภ. ครบรอบ 38 ปี ในวันที่ 
28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารประปาววิัฒน์  
 

65,000 ฝกม. 

4. โครงการอบรมหลักสูตร “คุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล” 

- จ านวนพนักงานเข้า         
รับการอบรม ปีละ 300  
คน 

- ไตรมาส 1/2560 ด าเนินการแล้วเสร็จ 2 คร้ัง 
- ไตรมาส 2/2560 ด าเนินการ ดังนี ้
1. กฝภ.2 ด าเนินการจัดอบรมหลักสูตร “คุณธรรม จริยธรรม และธรรมา             
ภิบาล” รุ่นที่ 1/60 ระหว่างวันที่ 9 - 13 มกราคม 2560 ณ ต้นบุญ
ธรรมสถาน อ.เมือง จ.ชลบุรี จ านวนผู้อบรมทั้งสิ้น 38 คน 
2. กพท. ด าเนินการจัดโครงการ “กปภ. ร่วมใจภกัดิ์อุปสมบทและปฏิบัติ
ธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช” ในโอกาสบ าเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) มีผู้เข้าร่วมอุปสมบท
และปฏิบัติธรรม ระหว่างวันที่ 20 - 28 มกราคม 2560 ณ วัดป่า
ภูริทัตตปฏิปทาราม จ.ปทุมธานี รวมทั้งสิ้น 168 คน (ผู้อุปสมบท จ านวน 
120 คน ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรม จ านวน 48 คน) 

154,712 
178,500 

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.       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 มกราคม - 31 มีนาคม 2560) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

5. โครงการอนุรักษ์ต้นน้ าและปลูกป่า
ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 

- ปลูกป่าแล้วเสร็จ 
จ านวน 300 ไร่  
ไร่ละ 200 ต้น 

- กปภ. สาขาสุไหงโก-ลก เข้าร่วมโครงการรักษ์แม่น้ าโก-ลก ประจ าปี 
2560 ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมเวทีประชาคม หัวข้อแนวทางการ
พัฒนา ฟื้นฟู และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีกิจกรรมร่วมกันปลูกกล้าไม ้
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 
- กปภ.สาขาศรีสัชนาลัย ร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ าตามโครงการ   
“ฝายมีชีวิต” ณ ล าห้วยแม่สิน หมู่ที่ 4 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 
- กปภ.สาขาขลุง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลตรอกนอง ด าเนินการ
ตามโครงการรักษ์ตรอกนอง สร้างฝายชะลอน้ า ตามโครงการพระราชด าริ 
เพื่อการอนุรักษ์และบริหารจัดการน้ า ต.ตรอกนอง จ.จันทบุรี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการตามรอยพระยุคลบาท และพระราชด าริเฉลิม                
พระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช 
 

- กปภ.ข. 10 

6. โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน  
(ให้บริการตรวจสอบและซ่อมแซม
ระบบประปาฟร)ี 

- กปภ.สาขา 
ด าเนินการอย่างน้อย          
ปีละ 2 คร้ัง 
 

- กปภ.สาขา ทุกแห่งในสังกัด กปภ.ข. 1 - 10 ได้ด าเนินการช่วงไตรมาส 
2/2560 จ านวน 78 แห่ง ลูกค้าที่ได้รับบริการ 28,197 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 าที่ได้รับความเดือดร้อน โดยให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งให้บริการแล้ว จ านวน 24,345 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. 

 

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 มกราคม - 31 มีนาคม 2560) 

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 1 ข่าว 
  ปีที่ 37 ข่าวที่  210  วันที่  6 ก.พ. 2560 

            เรื่อง กปภ. ประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความ          
           สุจริตโปร่งใส 
 ประชาสัมพันธ์ผ่านข่าวภายนอกจ านวน 8 ข่าว 
       ปีที่ 37 ข่าวที่ 190  วันที่  11 ม.ค. 2560 
            เรื่อง ตรวจเยี่ยมและติดตามสถานการณ์น้ าท่วมภาคใต ้
  ปีที่ 37 ข่าวที่ 191  วันที่  11 ม.ค. 2560 

            เรื่อง กปภ. บางสะพาน ส่งน้ าดื่มช่วย รพ. – ระดมเจ้าหน้าที่ซ่อม
ท่อขาด 
  ปีที่ 37 ข่าวที่ 193  วันที่  13 ม.ค. 2560  

            เรื่อง กปภ. สนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2560 
  ปีที่ 37 ข่าวที่ 196  วันที่  17 ม.ค. 2560  

            เร่ือง กปภ. รวมใจภักดิ์อุปสมบทและปฏิบัติธรรม                            
            ถวายเป็นพระราชกุศล 
  ปีที่ 37 ข่าวที่ 201  วันที่  26 ม.ค. 2560  

            เรื่อง กปภ. ปลื้มควา้ 92.45 คะแนน คุณธรรมและโปร่งใสอันดับ 5 
  ปีที่ 37 ข่าวที่ 212  วันที่  28 ก.พ. 2560  

            เรื่อง 38 ปี กปภ. ก้าวตามพ่อ ขอมุ่งม่ัน เพ่ือปวงชน 
  ปีที่ 38 ข่าวที่ 4  วันที่  13 มี.ค. 2560  

            เรื่อง กปภ. ส่งความสุขต่อเนื่อง “ปันน้ าใจให้น้องคนด”ี 
 

- 
 
 
 
 
 
 

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. 

 

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 มกราคม - 31 มีนาคม 2560) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 (ต่อ)         ปีที่ 38 ข่าวที่ 10  วันที่ 29 มี.ค. 2560 
            เรื่อง กปภ. แจกน้ าช่วยภัยแล้ง ปี 60 
  ประชาสัมพันธ์ภายในผ่านจุลสารสีสันข่าว 2 ฉบับ 
   ปีที่ 14 ฉบับที่ 182 เดือน ก.พ. 2560  
            คอลัมน ์โต๊ะข่าวบอกอ ตอน  รวมพลังสร้าง กปภ. ให้แข็งแกร่ง 
           คอลัมน ์PWA NEWS   • สนญ. ผวก. มอบนโยบาย 
   ปีที่ 14 ฉบับที่ 183 เดือน มี.ค. 2560  
           คอลัมน ์PWA NEWS   • ก้าวสู่ PWA  4.0 
  จัดท าชุดค าพูด Infographic ลงไลน์สื่อสาร  
    ภายใน 5 ห้อง และสื่ออ่ืนๆ 
       กปภ. ร่วมใจ ช่วยอุทกภัยภาคใต้ 
       เพ่ือนๆ รู้ยัง กปภ. ประกาศเจตจ านงการบริหารงาน  
            ด้วยความสุจริตโปร่งใส 
  เผยแพร่บทความโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร 
พนักงาน และลูกจ้าง กปภ. ประพฤติปฏิบัติดีอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 
ผ่านช่องทาง “วารสารน้ า” ฉบับเดือน ม.ค.-ก.พ.60 และ มี.ค.-เม.ย.60 
รวม 3 บทความ ดังนี ้
     คอลัมน์ ที่นี่..องค์กรโปร่งใส  
  บทความ เรื่อง คอร์รัปชั่น ป้องกันได้...ด้วยมือเรา 
      คอลัมน์ ถอดรหัสค่านิยม กปภ.  
  บทความ เรื่อง กลไกคุณธรรม..ป้องกันการโกงอย่างเป็นรูปธรรม 
      คอลัมน์ ที่นี่..องค์กรโปร่งใส  
  บทความ บริหารงานด้วยคุณธรรมและโปร่งใส สร้าง กปภ. ให้แข็งแกร่ง 

  

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. 

 

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 มกราคม - 31 มีนาคม 2560) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

9. ติดตามผลการด าเนินงาน - รายไตรมาส - ประชุมติดตามผลการด าเนินงานตามแผนฯ ไตรมาส 2/2560 ในการ
ประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ 3/2560 วันที่ 18 พฤษภาคม 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. 
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