
แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการ “ปณิธานความดี ปีมหามงคล”  
ของการประปาส่วนภูมิภาค ไตรมาส ๔/2559  

 

ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
(1 กรกฎาคม– 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) 

- ด าเนินการแล้วเสร็จ ช่วงไตรมาส 2/2559  
(วันที่ 26 กพ. 59 จัดพิธีมอบโล่รางวัลให้บุคคลที่ได้รับการคัดเลือก) 

43,164.10 ฝกม. 
กปภ.ข. 1-10 

 

4. โครงการอบรมหลักสูตร “คุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล” 

- จ านวนพนักงาน 
เข้ารับการอบรม  
ปีละ 300 คน 
 
 

- กฝภ.1 เชียงใหม่ จัดอบรมช่วงไตรมาส 2 จ านวน 2 รุ่น รวม 80 คน 
- กฝภ.3 สงขลา ด าเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “คุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล” ช่วงไตรมาส 3 จ านวน 1 รุ่น ณ วัดศรีทวี อ.เมือง                           
จ.นครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ จ านวน ๕๖ คน 
- พนักงาน กปภ. เข้าร่วมอบรมฝึกปฏิบัติสมาธิภาวนา ณ ส านักปฏิบัตธิรรม 
วัดปุาทรัพย์ทวีธรรมาราม อ.วังน้ าเขียว จ.นครราชสีมา วันที่ 20-22 พ.ค. 
59 จ านวน 131 คน 
- กฝภ.2 ขอนแก่น ด าเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “คุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล” ช่วงไตรมาส 4 จ านวน 2 รุ่น ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม               
สวนเวฬุวัน อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

 รุ่นที่ 1/59 ระหว่างวันที่ 13-17 ก.ค. 59 จ านวน 57 คน 
 รุ่นที่ 2/59 ระหว่างวันที่ 12-16 ก.ย. 59 จ านวน 73 คน 

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.
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ล าดับ
ที่ 

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

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 (ต่อ)  - จัดฝึกอบรมหลักสูตรจิตตภาวนา : Format จิต Delete อารมณ์   
ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2559  ณ ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติ 
รัชกาลที่ 9 วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กรุงเทพฯ  มีผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรม จ านวน 27 คน 

  

5. โครงการอนุรักษ์ต้นน้ าและปลูกปุา
ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 

- ปลูกปุาแล้วเสร็จ 
จ านวน 300 ไร่  
ไรล่่ะ 200 ต้น 

- ปีงบประมาณ 2558 ปลูกปุา ณ อุทยานภูหินร่องกล้า จ านวน 100 ไร ่ 
- พิธีเปิดโครงการอนุรักษ์ต้นน้ า และปลูกปุาร่วมกับชุมท้องถิ่นเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 88 พรรษาวันที่ 12 ธันวาคม 2557 

ด าเนินการ 
แล้วเสร็จเมื่อ
ปีงบประมาณ 

2558 

กปภ.ข.10 

- บ ารุงรักษาแปลง           
ปลูกปุา 

- ได้รับจัดสรรงบประมาณ รองรับค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษาแปลงปลูกปุา 
ตามบันทึกที่ มท 55812-2/923 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2559 เร่ืองขอ
อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณท าการประจ าปี 2559 ได้ด าเนินการ
เบิกจ่ายในไตรมาสที ่4/2559 

200,000 

- ร่วมปลูกปุาร่วมกับ
ชุมชนท้องถิ่น 

- ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระ
ชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559  
     กปภ.สาขา ที่ด าเนินการตามโครงการนี้ ได้แก ่กปภ.ข.2, กปภ.ข.3,
กปภ.ข.8 และ กปภ.สาขาร้อยเอ็ด, สาขาสุไหงโก-ลก, สาขาศรีราชา, สาขา
ระนอง, สาขาครบุรี, สาขาพยุหะคีรี, สาขาชลบุร,ี สาขาฉะเชิงเทรา, สาขา
ระยอง, สาขาพัทยา (พ), สาขาด่านช้าง, สาขาอุบลราชธาน,ี สาขาหนองไผ,่ 
สาขากุฉินารายณ ์และสาขาเพชรบุร ี
- ร่วมโครงการปลูกปุาต้นน้ าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี และเฉลิม 
พระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส  
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559   

- กปภ.ข. และ 
กปภ.สาขา 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                                                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                                                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

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 กรกฎาคม – 3๐ กันยายน 2559) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 (ต่อ)       กปภ.สาขา ที่ด าเนินการตามโครงการนี้ ได้แก ่กปภ.สาขาพะเยา,  
สาขาเขมราฐ, สาขาล าปลายมาศ, สาขาเกาะคา, สาขาอ่าวลึก, สาขาแม่สอด
สาขาสตึก และสาขาพยัคฆภูมิพิสัย 
 

- ช่วงไตรมาส 4/๒๕๕๙ มี กปภ.สาขา ที่ด าเนินการ ดังนี้  
   1. กปภ.สาขาสวรรคโลก ร่วมกิจกรรมปลูกปุาเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี สหกรณ์ไทย ณ บริเวณพื้นที่
สงวน เพื่อใช้ในกิจกรรมของนิคมสหกรณ์พระร่วง 12 ไร่ เมื่อวันที่ 5 
กรกฎาคม 2559           
   2. กปภ.ข.3 จัดกิจกรรม ปั่น-เพื่อ-ปลูก ณ อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี เมื่อวันที่ 
9 กรกฎาคม 2559 โดยมี กปภ.สาขาในสังกัดเข้าร่วม ได้แก่ สาขาเพชรบุรี 
สาขาพนมทวน, สาขาปราณบุร,ี สาขานครปฐม, สาขากุยบุร,ี สาขาอ้อม
น้อย, สาขาประจวบคีรีขันธ,์ สาขาบ้างโปุง, สาขาราชบุร,ี สาขาบางสะพาน 
สาขาอู่ทอง, สาขากาญจนบุร,ี สาขาท่ามะกา, สาขาสามพราน        
   3. กปภ.สาขาแม่ริม ร่วมกับประชาชนในพื้นที่และส านักงานสิ่งแวดล้อม
เชียงใหม่ จัดกิจกรรมฟื้นฟูผืนปุาสร้างฝุายชะลอน้ า ณ ห้วยน้ าอุ่น อ.แม่ริม 
จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2559 
   4. กปภ.สาขาเพชรบุรี เข้าร่วมโครงการปั่น-เพื่อ-ปลูก โดยปั่นจักรยาน
จาก กปภ.สาขาสวนผึ้ง และสิ้นสุดที่อุทยานธรรมชาติวิทยาศาสตร ์พร้อม
ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างจิตส านึกในการรักษ์ธรรมชาติ ในวันที่ 9 
สิงหาคม 2559 
   5. กปภ.สาขาไชยา ร่วมกับงานลูกค้าสัมพันธ์ กปภ.ข.4 ร่วมกิจกรรม 
“ร่วมใจปลูกปุาจากเขาเพ-ลา...สู่มหานที” ณ ริมฝั่งคลองท่ากระจาย               
จ.สุราษฎร์ธานี เม่ือวันที่ 28 สิงหาคม 2559 

- กปภ.ข. และ 
กปภ.สาขา 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                                                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                                                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                                                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                                                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                                                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                                                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.



ล าดับ
ที่ 

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

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 (ต่อ)     6. กปภ.ข.5 ร่วมกิจกรรมปลูกปุารักษ์คลองอู่ตะเภา ณ โรงเรียนต ารวจ
ตะเวนชายแดน บ้านบาโรย อ.สะเดา จ.สงขลา เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2559 
   7. กปภ.สาขารือเสาะ เมื่อวันที่ 13 กย. 59 มีการด าเนินการคืนเมล็ด
พันธ์สู่ผืนปุา ณ ปุาผาด า บ้านวังผา ต.ทุ่งต าเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา      
   8. กปภ.ข.3 ร่วมกับส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 7 จัดโครงการ             
ค่ายเยาวชนรักษ์น้ าและสิ่งแวดล้อม ณ อุทยานแห่งชาติพุเตย จังหวัด
สุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 22-23 กันยายน 2559 

- กปภ.ข. และ 
กปภ.สาขา 

 

6. โครงการประชารัฐร่วมใจ คนไทย
ประหยัดน้ า 

- เพื่อยืดเวลาให้คนไทย 
มีน้ าประปาใช้ตลอดป ี
 

- คณะกรรมการ กปภ. อนุมัติเพิ่มวงเงินงบประมาณท าการ จ านวน 20 
ล้านบาท ระยะเวลา 3 เดือน รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 60 ล้านบาท ในโครงการ 
“ประชารัฐร่วมใจ คนไทยประหยัดน้ า” โดยมอบรางวัลเป็นส่วนลดค่าน้ า 
100 บาท ให้แก่ ผู้ใช้น้ าที่มียอดการใช้น้ าประปาลดลงจากเดือนก่อนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 และไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม. โดยเร่ิมจากเดือนพฤษภาคม
ถึงเดือนกรกฎาคม 2559  
- 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 
 
 
 
 
 
- 
 

ฝวง. 
 
 
 
 
 

สสล. 

7. โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน  
(ให้บริการตรวจสอบและซ่อมแซม
ระบบประปาฟร)ี 

- กปภ.สาขา 
ด าเนินการอย่างน้อยปี
ละ 2 คร้ัง 

- กปภ.สาขา ทุกแห่งในสังกัด กปภ.ข. 1-10 ได้ด าเนินการแล้ว ช่วงไตรมาส 
4/2559 จ านวน 160 แห่ง ลูกค้าที่ได้รับบริการ 13,313 ราย 

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

8. โครงการประปาทันใจ  
(ให้บริการหลังการขายแบบเบ็ดเสร็จ) 

- ระดับความพึงพอใจ
ของลูกค้าด้านการ
บริการหลังการขาย            
ไม่น้อยกว่าระดับ 3.5 
(จากระดับ 5) 
 

- โครงการประปาทันใจ ให้บริการหลังการขายแบบเบ็ดเสร็จ โดยมอบให้
มิสเตอร์ประปาไปบริการถึงบ้าน โดยไม่มีวันหยุด เพื่อช่วยเหลือและอ านวย
ความสะดวกให้ผู้ใช้น้ าที่ได้รับความเดอืดร้อน โดยให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งให้บริการแล้ว จ านวน 25,284 ราย   
- ลูกค้ามีความพึงพอใจด้านบริการหลังการขายของ กปภ. ในระดับคะแนน 
3.870 (ผลคะแนนจากโครงการส ารวจความพึงพอใจของลูกค้า ปี 2559) 

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

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                                                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                                                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

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 กรกฎาคม – 3๐ กันยายน 2559) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

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

- ประกาศและเผยแพร่
ผ่านสื่อ ไม่น้อยกว่า 3 
ช่องทาง 

 ประชาสัมพันธ์ผ่านข่าวภายในจ านวน 1 ข่าว 
  ปีที่ 37 ข่าวที่  202  วันที่  28 ก.ย. 2559 

            เร่ือง 234 สาขา รวมพลังสนับสนุน ที่นี่...องค์กรโปร่งใส  
 ประชาสัมพันธ์ผ่านข่าวภายนอกจ านวน 4 ข่าว 
  ปีที่ 37 ข่าวที่  89  วันที่  30 ส.ค. 2559 

            เร่ือง กปภ.ชวนคนไทยปลูกป่าต้นน้ ากุยบุรี 500 ไร่  
           เพื่อเทิดพระเกียรติฯ  
  ปีที่ 37 ข่าวที่  94  วันที่  5 ก.ย. 2559 

            เร่ือง ผู้ใช้น้ า กปภ. 1.4  ล้านราย ช่วยชาติประหยัดน้ า                       
          18 ล้าน ลบ.ม. เพื่อสู้กับภัยแล้ง 
  ปีที่ 37 ข่าวที่  103  วันที่  15 ก.ย. 2559 

            เร่ือง กปภ. พลิกฟื้นคืนพื้นที่สีเขียวกว่า ๑,๕๐๐ ไร ่
  ปีที่ 37 ข่าวที่  112  วันที่  21 ก.ย. 2559 

            เร่ือง กปภ. ปลื้ม โครงการ CSR  สร้างเยาวชนรักษ์น้ า 
           กว่า ๑๖๐,๐๐๐ คน 
  ประชาสัมพันธ์ภายในผ่านจุลสารสีสันข่าว 3 ฉบับ 
   ปีที่ 13 ฉบับที่ 175 เดือน ก.ค. 2559  

- คอลัมน์ โต๊ะข่าวนอกจอ ที่นี่...องค์กรโปร่งใส 
           - คอลัมนพ์ิเศษ จ าติดตา 
             - คอลัมน์ จุ๊ จุ๊ อย่าท าเด็ดขาด ตอน  อยา่...เอาหูไปนา อย่า...เอาตาไปไร่ 
       ปีที่ 13 ฉบับที่ 176 เดือน ส.ค. 2559  
              - คอลัมนพ์ิเศษ ที่นี่...องค์กรโปร่งใส 
           - คอลัมน ์PWA NEWS  ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 

- 
 
 
 
 
 
 

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.
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ล าดับ
ที่ 

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

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 (ต่อ)         ปีที่ 13 ฉบับที่ 177 เดือน ก.ย. 2559  
           - คอลัมนพ์ิเศษ ที่นี่...องค์กรโปร่งใส 
           - คอลัมน ์PWA NEWS  • ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 
                                             • กปภ. ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 
  ประชาสัมพันธ์ภายในผ่านสีสันข่าวออนไลน์ 12 เรื่อง 

- เร่ือง ชมซึ่งๆ หน้า 
- เร่ือง ถูกใจท่านผู้ว่า  
- เร่ือง ร้อนยิ่งกว่าไฟ 
- เร่ือง ลูกหนี้ชั้นด ี
- เร่ือง ตบกระจาย  
- เร่ือง ใบแดง   
- เร่ือง ถูกใจป๋าแหง๋ม 
- เร่ือง แบบนี้ต้องใบแดง   
- เร่ือง บริการส่งถึงที่ 
- เร่ือง แสงสว่างที่ปลายอุโมงค ์
- เร่ือง ฟางเส้นสุดท้าย 

- สสล. 

10. ติดตามผลการด าเนินงาน - รายไตรมาส - ประชุมติดตามผลการด าเนินงานตามแผนฯ ไตรมาส 4/2559 ในการ
ประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ 1/2560 ในวันที่ 21 ตุลาคม 2559 

- 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.




