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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการ “ปณิธานความดี ปีมหามงคล” ปี 2558-2560 
ของการประปาส่วนภูมิภาค ไตรมาส 3/2560  

 

ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
(1 เมษายน - 31 มิถุนายน 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 มีการด าเนินงานเรียบร้อยแล้ว จ านวน 1 คร้ัง มี
ผู้เข้าร่วมจ านวน 70 คน 
 ไตรมาส 2/2560 มีการด าเนินงานเรียบร้อยแล้ว จ านวน 2 คร้ัง มี
ผู้เข้าร่วมจ านวน 206 คน 
 ไตรมาส 3/2560 ด าเนินการดังนี ้
1. โครงการเสริมสร้างคุณงามความดีของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ณ วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี 
จ านวน 6 คน เมื่อวันที่ 21-23 มิ.ย. 60 
2. พนักงาน กปภ. เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้น ายุดใหม่เครือข่าย
อาเซียน” รุ่นที่ 5 เมื่อ 26 - 29 มิ.ย. 60 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี 
โดยมีหัวข้อ “คุณธรรม น าชีวิต งานสัมฤทธิ์ ชีวิตเป็นสุข” จ านวน 1 คน  
หมายเหตุ รวมพนักงานเข้าอบรม 283 คน งบประมาณ 339,712.- 

154,712 
 

333,212 
 

6,500 
 

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.
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
(1 เมษายน - 31 มิถุนายน 2560) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

5. โครงการอนุรักษ์ต้นน้ าและปลูกป่า
ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 

- ปลูกป่าแล้วเสร็จ 
จ านวน 300 ไร่  
ไร่ละ 200 ต้น 

 ไตรมาส 1/2560 มีการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ต้นน้ าและปลูกป่า
ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น จ านวน 2 โครงการ 
 ไตรมาส 2/2560 มีการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ต้นน้ าและปลูกป่า
ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น จ านวน 3 โครงการ 
 ไตรมาส 3/2560 มีการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ต้นน้ าและปลูกป่า
ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ดังนี ้
1. กปภ.สาขาสะเดา เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียน
เทศบาล 3 เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 60 
2. กปภ.สาขาระยอง เข้าร่วมโครงการ “ยูยู สร้างป่า รักษ์ต้นน้ า”               
ณ บริเวณเขาจอมแห อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 60 
3. กปภ.สาขาบ้านฉาง เข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรป่าชุมชนบ้านภูดร             
ห้วยมะหาด ได้มีการบวชต้นไม้จ านวน 89 ต้น ด้วยการห่มจีวรผูกผ้าเหลือง 
ณ ป่าชุมชนบ้านภูดรห้วยมะหาด ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง เมื่อวันที่ 
31 พ.ค. 60 
4. กปภ.สาขาแม่ฮ่องสอน ร่วมกิจกรรม “สร้างฝายชะลอน้ าและปลูกป่า 
ต้นน้ า” บริเวณป่าต้นน้ าล าห้วยแม่ฮ่องสอน บ้านพะโข่โหล่ เมือ่วันที่              
25 พ.ค. 60 
5. กปภ.สาขาสมเด็จ เข้าร่วมโครงการ “ฝายมีชีวิต เพื่อถวายในหลวง”             
ณ บริเวณบ้านโนนชาติ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 60 
6. กปภ.สาขาตราด เข้าร่วมโครงการ “คืนต้นไม้ให้ภูผาและป่าเลน คืน
แหล่งหญ้าให้พะยูน” ณ พื้นที่ป่าเขาบรรทัด ต.แหลมกลัด จ.ตราด เมื่อวันที่ 
9 เม.ย. 60 
7. กปภ.สาขาแก้งคร้อ ได้ด าเนินการปลูกป่า ที่สถานีผลิตน้ าบึงนกโง่           
อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ในวันที่ 6 มิ.ย. 60 จ านวน  800 ต้น 

- กปภ.ข. 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 มกราคม - 31 มีนาคม 2560) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

6. โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน  
(ให้บริการตรวจสอบและซ่อมแซม
ระบบประปาฟร)ี 

- กปภ.สาขา 
ด าเนินการอย่างน้อย          
ปีละ 2 คร้ัง 
 

- กปภ.สาขา ทุกแห่งในสังกัด กปภ.ข. 1 - 10 ได้ด าเนินการช่วงไตรมาส 
3/2560 จ านวน 62 แห่ง ลูกค้าที่ได้รับบริการ 25,362 ราย 
สรุป ช่วงเดือนตุลาคม 2559 - มิถุนายน 2560 มีลูกค้าที่ได้รับบริการ 
จ านวน 66,524 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 
ซึ่งในช่วงไตรมาส 3/2560 ให้บริการแล้ว จ านวน 23,924 ราย 
สรุป ในช่วงเดือนตุลาคม 2559 – มิถุนายน 2560 มีการให้บริการลูกค้า
แล้วจ านวน 73,961 คน   
- ผลการประเมินระดับความพึงพอใจ จะสรุปผลภายในเดือนสิงหาคม2560 

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

 

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

- ประกาศและเผยแพร่
ผ่านสื่อ ไม่น้อยกว่า 3 
ช่องทาง 

  จัดท าโลโก้ประชาสัมพันธ์ ก้าวตามพ่อ ขอมุ่งมั่น เพื่อปวงชน  
     ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้ 
       ประชาสัมพันธ์ผ่านข่าวภายในทุกฉบับ 
       ประชาสัมพันธ์ภายในผ่านจุลสารสีสันข่าวทุกฉบับ 
  ประชาสัมพันธ์ผ่านวารสารน้ า 1 ข่าว 
      ฉบับที่ 3 ปีที่ 38 เดือน พ.ค. 60 - มิ.ย. 60 
            เร่ือง มอบน้ าดื่ม พร้อมร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ เพื่อใช้ใน  
            พระราช พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาท                               

สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 

- 
 
 
 
 

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.



4/4 

 

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

 

ล าดับ
ที่ 

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

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 (ต่อ)     ประชาสัมพันธ์ผ่านสีสันข่าวออนไลน์ 5 ข่าว 
       คือแรงบันดาลใจ  20 มิ.ย. 2556 
       น้ าเอย น้ าใจ  9 พ.ค. 2560 
       เราไม่ทิ้งกัน  5 พ.ค. 2560 
       ไม่มีวันใด ที่ไม่มีใจบริการ  3 พ.ค. 2560 
       ชาติเสือต้องไว้ลาย  25 เม.ย. 2560 
 

  

9. ติดตามผลการด าเนินงาน - รายไตรมาส - ประชุมติดตามผลการด าเนินงานตามแผนฯ ไตรมาส 3/2560 ในการ
ประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ 4/2560 วันที่ 20 กรกฎาคม 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.




