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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการโครงการ “ปณิธานความดี ปีมหามงคล” ปี 2558-2560 
ของการประปาส่วนภูมิภาค ประจ าปีงบประมาณ 2560  

 

ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
(1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 

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 - ผู้ได้รับการคัดเลือก        
เข้ารับรางวัลในวันคล้าย
วันสถาปนา 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
พร้อมตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตน้ เพื่อน าเสนอคณะกรรมการพัฒนา
จริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. พิจารณาและคัดเลือกพนักงานที่มี
คุณสมบัติเหมาะสม เป็นบุคคลในโครงการ “ท าดี มีผล คนยกย่อง ประจ าปี 
2559” ในการประชุม คร้ังที่ 2/2560 ห้วงเดือนมกราคม 2560  
4. พิจารณาตัดสินคัดเลือกบุคคลในโครงการ “ท าดี มีผล คนยกย่อง 
ประจ าปี 2559” จ านวน 10 คน 
5. จัดพิธีมอบรางวัลบุคคลในโครงการ “ท าดี มีผล คนยกย่อง ประจ าปี 
2559” ในวันจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กปภ. ครบรอบ 38 ปี ในวันที่ 
28 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารประปาวิวัฒน์  

65,000 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. 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
(1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

4. โครงการอบรมหลักสูตร “คุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล” 

- จ านวนพนักงาน             
เข้ารับการอบรม            
ปีละ 300 คน 

 ไตรมาส 1/2560 กปภ.1 จัดอบรมหลักสูตร “คุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล” รุ่นที่ 1/60 วันที่ 21-24 พ.ย. 2559 จ านวน 42 คน 
 

 ไตรมาส 2/2560 มีการด าเนินงาน ดังนี้  
1. กฝภ.2 ด าเนินการจัดอบรมหลักสูตร “คุณธรรม จริยธรรม และธรรมา         
ภิบาล” รุ่นที่ 1/60 วันที่ 9-13 ม.ค. 60 ณ ต้นบุญธรรมสถาน อ.เมือง       
จ.ชลบุรี จ านวน 38 คน 
2 . กปภ. จัดโครงการ “กปภ.รวมใจภักดิ์อุปสมบทและปฏิบัติธรรมถวาย          
แด่พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ในโอกาสบ าเพ็ญกุศล
สตมวาร (100 วัน) เมื่อวันที่ 20-28 ม.ค.60 ณ วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม 
จ.ปทุมธานี ผู้เข้าร่วมเฉพาะส่วนของการปฏิบัติธรรม จ านวน 168 คน 
3. ชมรมพุทธศาสนาจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปี 
กปภ. เมื่อวันที่ 26 ก.พ. 2560 จ านวน 28 คน 
 

 ไตรมาส 3/2560 มีการด าเนินงานดังนี้  
1. พนักงาน กปภ. เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม           
จ. นครราชสีมา เม่ือวันที่ 12-14 พ.ค. 60 จ านวน 74 คน 
2. โครงการเสริมสร้างคุณงามความดีของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมปฏิบัติธรรม ณ วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี 
จ านวน 6 คน เม่ือวันที่ 21-23 มิ.ย. 60 
3. หลักสูตร “ผู้น ายุคใหม่เครือข่ายอาเซียน” รุ่นที่ 5 เมื่อ 26-29 มิ.ย. 60  
ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี โดยมีหัวข้อ “คุณธรรม น าชีวิต งาน
สัมฤทธิ์ ชีวิตเป็นสุข” จ านวน 1 คน  
 

 ไตรมาส 4/2560 ไม่มีการด าเนินการในหลักสูตรดังกล่าว 
 

สรุป ไตรมาส 1-4 มีการจัดอบรมทั้งสิ้น 7 คร้ัง รวมพนักงานเข้ารับการ
อบรม 357 คน ใช้งบประมาณ 339,712 บาท 

96,737 
 
 

236,475 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
(1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 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 ได้แก่ 
1 กปภ. สาขาบ้านฉาง เข้าร่วมกิจกรรมกับเทศบาลต าบลบ้านฉาง            
สานสัมพันธ์อันดี ผ่านโครงการสร้างฝายชะลอน้ า ๙๐ ฝาย เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เมื่อ
วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙  
2 กปภ.สาขาบ้านโป่ง ร่วมปลูกต้นไม้ ถวายพระบาทสมเด็จพระสมเด็จ  
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ สนองแนวพระราชด าริที่ทรงห่วงใย
ทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมเมื่อวันที ่21 ตุลาคม 2559 ณ สถานี         
จ่ายน้ าปลักแรด 
 

 ไตรมาส 2/2560 มีการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ต้นน้ าและปลูกป่า
ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น จ านวน 3 โครงการ ได้แก่ 
1. กปภ. สาขาสุไหงโก-ลก เข้าร่วมโครงการรักษ์แม่น้ าโก-ลก ประจ าปี 
2560 ภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมเวทีประชาคม หัวข้อแนวทางการ
พัฒนา ฟื้นฟู และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และมีกิจกรรมร่วมกันปลูกกล้าไม้ 
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 
2. กปภ.สาขาศรีสัชนาลัย ร่วมกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ าตามโครงการ   
“ฝายมีชีวิต” ณ ล าห้วยแม่สิน หมู่ที่ 4 ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย 
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 
3. กปภ.สาขาขลุง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนต าบลตรอกนอง ด าเนินการ
ตามโครงการรักษ์ตรอกนอง สร้างฝายชะลอน้ า ตามโครงการพระราชด าร ิ
เพื่อการอนุรักษ์และบริหารจัดการน้ า ต.ตรอกนอง จ.จันทบุรี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการตามรอยพระยุคลบาท และพระราชด าริเฉลิม                
พระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 

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.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 



4/14 
 

ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
(1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 (ต่อ)   ไตรมาส 3/2560 มีการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ต้นน้ าและปลูกป่า
ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น จ านวน 7 โครงการ 
1. กปภ.สาขาสะเดา เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 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 เมื่อวันที่              
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             
คืนแหล่งหญ้าให้พะยูน” ณ พื้นที่ป่าเขาบรรทัด ต.แหลมกลัด จ.ตราด             
เมื่อวันที่ 9 เม.ย. 60 
7. กปภ.สาขาแก้งคร้อ ได้ด าเนินการปลูกป่า ที่สถานีผลิตน้ าบงึนกโง่           
อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ ในวันที่ 6 มิ.ย. 60 จ านวน  800 ต้น 
 

 ไตรมาส 4/2560 มีการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ต้นน้ าและปลูกป่า
ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น จ านวน 10 โครงการ ดังนี้ 
1. กปภ.สาขาตาก กปภ.สาขาธัญบุรี เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการประชารัฐ
ร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” เมื่อวันที่ 15 กันยายน 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                          คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                          คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                          คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                          คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 



5/14 
 

 

ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
(1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 (ต่อ)  2. กปภ.ข.3 กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ กปภ.สาขาอ้อมน้อย กปภ.สาขา
สมุทรสงคราม กปภ.สาขาเพชรบุรี กปภ.สาขากุยบุรี เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่า 
ในโครงการ “กปภ.ปลูกป่าต้นน้ าเพื่อแผ่นดิน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ในวันที่ 9 กันยายน 2560 
3. กปภ.สาขาศรีเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการ “ประชารัฐ
ร่วมใจปลูกป่า ถวายความจงรักภัคด”ี ประจ าปี 2560 ณ บ้านดอน           
ต.หนองปลาปาก อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 
4. กปภ.สาขาศรีสัชนาลัย ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโครงการ “เพิ่มพื้นที่           
สีเขียว ประจ าปี 2560” ณ บริเวณริมตลิ่งแม่น้ ายม วัดหาดสูง เมื่อวันที่ 
20 กรกฎาคม 2560 
5. กปภ.สาขาพัทยา, กปภ.สาขากุยบุร,ี กปภ.สาขาจันทบุร,ี กปภ.สาขา
ตราด, กปภ.สาขาเลาขวัญ, กปภ.สาขาหนองไผ,่ กปภ.สาขาแม่ขะจาน, 
กปภ.สาขาล าปาง, กปภ.สาขาแม่ริม, กปภ.สาขาตาก, กปภ.สาขานาทว,ี 
กปภ.สาขาระยอง, กปภ.สาขาชนแดน, กปภ.สาขาเดชอุดม  เข้าร่วม
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  
บดินทรเทพวรางกลู เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา เม่ือวันที่ 
28 กรกฎาคม 2560 
6. กปภ.สาขาศีขรภูมิ ร่วมกิจกรรม “ท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สี
เขียว” ณ ศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวมแบบผสมผสานเทศบาลต าบลศีขรภูมิ 
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560 
7. กปภ.ข.1 และ กปภ.สาขาชลบุรี (พ) เข้าร่วมโครงการพัฒนาอนุรักษ์ป่า
ชายเลนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระ
ชนมพรรษา 85 พรรษา ณ พื้นที่ป่าชายเลน สวนเฉลิมพระเกียรติราชินี              
ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2560 

  

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                          คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                          คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                          คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                          คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 



6/14 
 

ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
(1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

 (ต่อ)  8. กปภ.สาขาวัฒนานคร ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา ในโครงการ 
“ประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้แผ่นดิน” เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิม           
พระชนมพรรษา 85 พรรษา เม่ือวันที่ 10 สิงหาคม 2560 
9. กปภ.สาขาจันทบุรี เข้าร่วมโครงการ “จันทบุรีปลูก 3 ป่า ประชารัฐ 
ประสานใจ เทิดไท้ บรมราชินีนาถ”เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ป่าชายเลน 
บ้านตะกาดเง้า อ าเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 
2560 
10. กปภ.ข 3 และ กปภ.สาขาพนมทวน ร่วมกับหน่วยราชการ รัฐวิสาหกิจ
และประชาชนในพื้นที่ ด าเนินกิจกรรมปลูกต้นไม้ตามโครงการอนุรักษ์และ
พัฒนาแม่น้ า คู คลอง กับกิจกรรม “ประชารัฐร่วมใจ ปลูกป่าเฉลิมพระ
เกียรติฯ ในพื้นที่ลุ่มน้ าสาขาแควใหญ่ตอนล่าง” เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 
2560 
 

สรุป ไตรมาส 1-4 มีการเข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ต้นน้ าและปลูกป่าร่วมกับ
ชุมชนท้องถิ่น จ านวน 22 โครงการ 
 

  

6. โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน  
(ให้บริการตรวจสอบและซ่อมแซม
ระบบประปาฟร)ี 

- กปภ.สาขา 
ด าเนินการอย่างน้อย          
ปีละ 2 คร้ัง 
 

- ไตรมาส 1/2560 จ านวน 94 แห่ง ลูกค้าที่ได้รับบริการ 12,983 ราย 
 

- ไตรมาส 2/2560 จ านวน 78 แห่ง ลูกค้าที่ได้รับบริการ 28,197 ราย 
 

- ไตรมาส 3/2560 จ านวน 24 แห่ง ลูกค้าที่ได้รับบริการ 38,345 ราย 
 

- ไตรมาส 4/2560 จ านวน 103 แห่ง ลูกค้าที่ได้รับบริการ 30,121 ราย 
 
 

สรุป ไตรมาส 1-4  มีลูกค้าที่ได้รับบริการ จ านวน 96,663 ราย 
 

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

(รวม 234 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.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
(1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

7. โครงการประปาทันใจ  
(ให้บริการหลังการขายแบบเบ็ดเสร็จ) 

- ระดับความพึงพอใจ
ของลูกค้าด้านการ
บริการหลังการขาย            
ไม่น้อยกว่าระดับ 3.5 
(จากระดับ 5) 

 โครงการประปาทันใจ ให้บริการหลังการขายแบบเบ็ดเสร็จ โดยมอบให้
มิสเตอร์ประปาไปบริการถึงบ้าน โดยไม่มีวันหยุด เพื่อช่วยเหลือและอ านวย
ความสะดวกให้ผู้ใช้น้ าที่ได้รับความเดือดร้อน โดยให้บริการอย่างต่อเนื่อง 
ซึ่งให้บริการแล้ว  
- ไตรมาส 1/2560 จ านวนลูกค้าที่ได้รับบรกิาร 25,692 ราย   
- ไตรมาส 2/2560 จ านวนลูกค้าที่ได้รับบริการ 24,345 ราย   
- ไตรมาส 3/2560 จ านวนลูกค้าที่ได้รับบริการ 23,924 ราย 
- ไตรมาส 4/2560 จ านวนลูกค้าที่ได้รับบริการ 25,677 ราย 
 

สรุป ไตรมาส 1 – 4  มีการให้บริการลูกค้าแล้วจ านวน 99,638 คน   
 ผลระดับความพึงพอใจของลูกค้าด้านการบริการหลังการขาย ปี 2560 
ได้รับคะแนน 3.886 (จากระดับ 5)     

- 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 

ไตรมาส 1/2560 มีการจัดท าและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 
 ประชาสัมพันธ์ผ่านข่าวภายในจ านวน 2 ข่าว 
   ปีที่ 37 ข่าวที่  203  วันที่  11 พ.ย. 2559  

เร่ือง ผวก. ขอบคุณพนักงานทุกสายงาน ร่วมบริการอาหารและน้ าดื่ม  
แก่ประชาชน 

  ปีที่ 37 ข่าวที่  206  วันที่  30 พ.ย. 2559  
เร่ือง กปภ. รวมใจภักดิ์อุปสมบท ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล 

 ประชาสัมพันธ์ผ่านข่าวภายนอกจ านวน 9 ข่าว 
   ปีที่ 37 ข่าวที่ 136  วันที่  2 พ.ย. 2559  

เร่ือง กปภ. น้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณด้านการจัดการ    
ทรัพยากรน้ าเดินหน้าโครงการครอบครัวประหยัดน้ า 

   ปีที่ 37 ข่าวที่ 141  วันที่  9 พ.ย. 2559  
เร่ือง กปภ. ภูมิใจ ร่วมบริการน้ าดื่ม-อาหารแก่ประชาชน 

- 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. 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
(1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

       ปีที่ 37 ข่าวที่ 149  วันที่  18 พ.ย. 2559  
เร่ือง กปภ. สืบสานพระราชปณธิานสมเด็จพระเทพฯ น าน้ าจากสระ   
เก็บน้ าพระราม 9 อันเนื่องมาจากพระราชด าริ พัฒนาคุณภาพชีวิต  
ชาวปทุมธาน ี

   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 

    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. จัดใหญ่ปันน้ าใจให้น้องคนดี 
 ประชาสัมพันธ์ภายในผ่านจุลสารสีสันข่าว 3 ฉบับ 
     ปีที่ 14 ฉบับที่ 179 เดือน พ.ย. 2559  
     คอลัมน์คุยกันฉันท์เพื่อน ตอน รักพ่อหลวง... กปภ. ขอท าดีที่สุด 
คอลัมน์โต๊ะข่าวบอกอ ตอน น้อมน าท าตวามดี... เพื่อพ่อของเรา 
คอลัมน์ PWA NEWS    • ร่วมแสดงความจงรักภักดี 

• แจกน้ าดื่มบรรจุขวด 
• ร้อยดวงใจ ถวายความอาลัย 

  

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                          คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                          คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      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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แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
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งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

   • ถวายความอาลัย 
• ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

   จัดท าชุดค าพูด Infographic ลงไลน์สื่อสาร ภายใน 5 ห้อง และสื่ออื่น  ๆ
   พ่อคือลมหายใจของทุกชีวิต 
   เพื่อนๆ รู้ยัง เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของพ่อหลวง 
   หนังสือที่คนไทยควรอ่าน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการท าความดีเพื่อพ่อ
และแผ่นดินของเรา 
 เผยแพร่บทความโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริหาร 
พนักงาน และลูกจ้าง กปภ. ประพฤติปฏิบัติดีอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม 
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 
 

ไตรมาส 2/2560 มีการจัดท าและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 
 ประชาสัมพันธ์ผ่านข่าวภายในจ านวน 1 ข่าว 
     ที่ 37 ข่าวที่  210  วันที่  6 ก.พ. 2560 

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

  

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                          คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                          คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                          คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                          คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 



10/14 
 

ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
(1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

        ปีที่ 37 ข่าวที่ 191  วันที่  11 ม.ค. 2560 
         เร่ือง กปภ. บางสะพาน ส่งน้ าดื่มช่วย รพ.–ระดมเจ้าหน้าที่ซ่อมท่อขาด 
    ปีที่ 37 ข่าวที่ 193  วันที่  13 ม.ค. 2560  
          เร่ือง กปภ. สนับสนุนการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 2560 
    ปีที่ 37 ข่าวที่ 196  วันที่  17 ม.ค. 2560  
          เร่ือง กปภ.รวมใจภักดิ์อุปสมบทปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศล 
    ปีที่ 37 ข่าวที่ 201  วันที่  26 ม.ค. 2560  
          เร่ือง กปภ. ปลื้มคว้า 92.45 คะแนน คุณธรรมและโปร่งใสอันดับ 5 
     ปีที่ 37 ข่าวที่ 212  วันที่  28 ก.พ. 2560  
           เร่ือง 38 ปี กปภ. ก้าวตามพ่อ ขอมุ่งมั่น เพื่อปวงชน 
     ปีที่ 38 ข่าวที่ 4  วันที่  13 มี.ค. 2560  
           เร่ือง กปภ. ส่งความสุขต่อเนื่อง “ปันน้ าใจให้น้องคนด”ี 

      ปีที่ 38 ข่าวที่ 10  วันที่ 29 มี.ค. 2560 
            เร่ือง 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 ม.ี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 านงการบริหารงานด้วยความ
สุจริตและโปร่งใส 

  

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                          คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                          คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                          คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                          คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 



11/14 
 

ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
(1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

     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 
 

ไตรมาส 3/2560 มีการจัดท าและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 
  จัดท าโลโก้ประชาสัมพันธ์ ก้าวตามพ่อ ขอมุ่งมั่น เพื่อปวงชน  
     ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี ้
       ประชาสัมพันธ์ผ่านข่าวภายในทุกฉบับ 
       ประชาสัมพันธ์ภายในผ่านจุลสารสีสันข่าวทุกฉบับ 
  ประชาสัมพันธ์ผ่านวารสารน้ า 1 ข่าว 
      ฉบับที่ 3 ปีที่ 38 เดือน พ.ค. 60 - มิ.ย. 60 
            เร่ือง มอบน้ าดื่ม พร้อมร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ ใช้ในพระราช พิธถีวาย  
            พระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
   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 

  

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                          คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                          คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                          คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                          คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 



12/14 
 

ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
(1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

   ไตรมาส 4/2560 มีการจัดท าและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ดังนี้ 

  จัดท าโลโก้ประชาสัมพันธ์ ก้าวตามพ่อ ขอมุ่งมั่น เพ่ือปวงชน  
     ผ่าน 2 ช่องทาง ดังนี้ 
       ประชาสัมพันธ์ผ่านข่าวภายในทุกฉบับ 
       ประชาสัมพันธ์ภายในผ่านจุลสารสีสันข่าวทุกฉบับ 
  ประชาสัมพันธ์ผ่านข่าวภายใน 3 ข่าว ดังนี ้
      ข่าวภายในวันที่ 6 ก.ย 60 
            “กปภ.สาขานครพนม จัด Big Cleaning Day  
            พร้อมปลูกดอกดาวเรือง” 
       ข่าวภายในวันที่ 9 ก.ย 60 
            “กปภ.สาขาบ้านบึง จัด Big Cleaning Day ถวายพระราชกุศล” 
       ข่าวภายในวันที่ 19 ก.ย 60 
            “กปภ.สาขาตาก ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน” 
   ประชาสัมพันธ์ผ่าน adline 1 ข่าว ดังนี ้
       พิธีอุปสมบทและปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมถวายเนื่องในพระราชพิธี      
          ถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
          มหาภูมิพลอดุลยเดช 26 ก.ย. 2560 
   ประชาสัมพันธ์ผ่านสีสันข่าว 2 ข่าว ดังนี้ 
      ข่าวภูมิภาค กันยายน 2560 
           - ปลูกป่าเพื่อแผ่นดิน 

-            - ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อแผ่นดิน 
  ประชาสัมพันธ์ผ่านข่าวภายนอก 2 ข่าว ดังนี้ 
      ปีที่ 38 ข่าวที่ 79 วันที่ 8 กันยายน 2560 “กปภ.ปลูกป่าต้นน้ า   
           เพื่อแผ่นดิน เทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9” 

  

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                          คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                          คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      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 2559 – 30 กันยายน 2560) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

     ประชาสัมพันธ์ผ่าน Facebook ภายในของการประปาส่วนภูมิภาค 
5 ข่าว ดังนี้ 
      วันที่ 28 กรกฎาคม 2560 “กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานีและ     
          พนักงานในสังกัดเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พิธีท าบุญตักบาตร   
          พิธีศาสนามหามงคลถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จ 
          พระปรมินทรมหาภูมิพลอมดุลยเดช บรมนาถมบพิตร” 
      วันที่ 12 สิงหาคม 2560 
           “กปภ.สาขาสุราษฎร์ธานีร่วมพิธีท าบุญตักบาตรอาหารแห้งแด่  
           พระภิกษุสงฆ์ จ านวน ๘๙ รูป เพื่อถวายพระราชกุศล          
           พระบาทสมเด็จพระปริมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร   
           และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ” 
        วันที่ 6 กันยายน 2560 
           “กปภ. จัดกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อทูลเกล้า   
           ทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  
           พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร   
           ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารประปาวิวัฒน์ กปภ.ส านักงานใหญ่   
           โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากกรมการพัฒนาชุมชน 
        วันที่ 9 กันยายน 2560 
           “นายแพทย์วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัยและกรรมการ  
           การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) เป็นประธานเปิดโครงการ "กปภ.    
           ปลูกป่าต้นน้ าเพื่อแผ่นดิน เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 
           พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(Father’s Land)" โดยมี  
           คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน   
           กปภ. รวมทั้งหน่วยงานราชการและชุมชนในท้องถ่ิน ร่วมกิจกรรม    
           ปลูกป่า ณ อุทยานแห่งชาติกุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ”์ 
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ล าดับ
ที่ 

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เป้าหมาย/ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน 
(1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) 

งบประมาณ 
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

9. ติดตามผลการด าเนินงาน - รายไตรมาส  ประชุมติดตามผลการด าเนินงานตามแผนฯ ไตรมาส 1/2560  
ในการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ 2/2560 วันที่ 23 มกราคม 2560 
 ประชุมติดตามผลการด าเนินงานตามแผนฯ ไตรมาส 2/2560  
ในการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ 3/2560 วันที่ 18 พฤษภาคม 
2560 
 ประชุมติดตามผลการด าเนินงานตามแผนฯ ไตรมาส 3/2560  
ในการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ 4/2560 วันที่ 20 กรกฎาคม 
2560 
 ประชุมติดตามผลการด าเนินงานตามแผนฯ ไตรมาส 4/2560  
ในการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ 1/2561 วันที่ 18 ตุลาคม 2560 

- คณะกรรมการ
พัฒนาจริยธรรม
และคุณธรรม
ของ กปภ. 
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