แบบรายงานผลการดาเนินงานตาม “โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล”
-----------------------( ) ส่วนราชการระดับกรม

() หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

( ) จังหวัด

1. ชื่อหน่วยงาน .......การประปาส่วนภูมิภาค........
2. ทีต่ ั้ง ......72 ซอยแจ้งวัฒนะ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร......
3. “ปณิธานความดี” ที่ตั้งไว้ของการประปาส่วนภูมิภาค คือ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ. มีจิต เป็นสาธารณะ มุ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดีให้ประชาชน
โดยให้บริการน้้าประปาที่สะอาดได้มาตรฐานโลก เพื่อ เป็นการลดทุกข์และเติมสุขให้กับประชาชน ซึ่งเป็นไปตาม
ค่านิยมองค์กร “มุ่ง-มั่น-เพื่อปวงชน”
ลาดับที่
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม
1.
โครงการบรรพชาอุปสมบท

2.

โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ

3.

โครงการท้าดี มีผล คนยกย่อง

4.

โครงการอบรมหลักสูตร “คุณธรรม
จริยธรรม และ ธรรมาภิบาล

ผลการดาเนินงาน ประจาปี 2558
 “โครงการบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ก้าหนดการ
อุปสมบท ณ วัดมเหยงคณ์ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2558 จ้านวน 21 รูป
 “โครงการร่วมบริจาคไถ่ชีวติ โค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ก้าหนดพิธไี ถ่ชีวิต
โค-กระบือ ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558 จ้านวน 12 ตัว
 คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. พิจารณา
คัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องให้เป็นบุคคลในโครงการ “ท้าดี มีผล
คนยกย่อง ประจ้าปี 2558” จากผู้ที่ได้รบั การเสนอรายชื่อจากสายงาน
ต่างๆ ในระดับผูบ้ ริหาร พนักงาน และลูกจ้าง เพื่อเข้ารับโล่และรางวัลใน
วันคล้ายวันสถาปนา กปภ. ครบรอบ 36 ปี เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์
2558
 จัดอบรมหลักหลักสูตร “คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล”
ภายในปีงบประมาณ 2558 จ้านวน 7 รุ่น ดังนี้
1.1 วันที่ 27-30 ต.ค. 57 จ้านวน 48 คน จ.อุบลราชธานี
1.2 วันที่ 13-15 ม.ค. 58 จ้านวน 72 คน จ.เชียงใหม่
1.3 วันที่ 20-22 ม.ค. 58 จ้านวน 80 คน จ.เชียงใหม่
1.4 วันที่ 7-9 เม.ย. 58 จ้านวน 75 คน จ.นครศรีธรรมราช
1.5 วันที่ 17-19 ส.ค. 58 จ้านวน 67 คน จ.ขอนแก่น
- จัดอบรมหลักสูตร “สมาธิภาวนา” วันที่ 26-28 ส.ค. 58 จ้านวน
48 คน ที่ จ.ปทุมธานี
- จัดอบรมหลักสูตร “การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ส้าหรับผู้บริหาร
กปภ. วันที่ 6-8 ก.ค. 58 จ้านวน 100 คน
ที่กรุงเทพฯ
หมายเหตุ เป็นการอบรมปฏิบัตธิ รรม (รับศีล 8 และฝึกสมาธิ ภาวนา)
รุ่นละ 3 วัน
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โครงการอนุรักษ์ต้นน้้าและปลูกป่า
5.
ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น

6.

โครงการสุขอนามัยร่วมกับกรมอนามัย
(ติดตั้งตู้ท้าน้้าเย็นให้แก่โรงเรียนต้ารวจ
ตระเวนชายแดนและโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมที่มีแหล่งน้้าพร้อม)

7.

โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน
(ให้บริการตรวจสอบและซ่อมแซม
ระบบประปาฟรี)

8.

โครงการประปาทันใจ
(ให้บริการหลังการขายแบบเบ็ดเสร็จ)

9.

กิจกรรมอื่นๆ

รายละเอียดการดาเนินงาน ประจาปี 2558
 “โครงการอนุรักษ์ต้นน้้า และปลูกป่าร่วมกับชุมชนท้องถิ่น
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมายุ 88 พรรษา” ได้ด้าเนินการปลูกป่าที่อุทยานแห่งชาติ
ภูหินร่องกล้า อ.นครไทย จ.พิษณุโลก จ้านวน 100 ไร่ เมื่อวันที่ 12
ธันวาคม 2557 (ต้นพญาเสือโคร่ง)
 “โครงการสุขอนามัย เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยร่วมกับ
กรมอนามัย ติดตั้งตู้ทา้ น้า้ เย็นให้แก่โรงเรียนต้ารวจตระเวนชายแดนและ
โรงเรียนพระปริยัติธรรมที่มีแหล่งน้า้ พร้อม จ้านวน 8 โรงเรียน และมี
ชุมชน/ประชาชนได้รับผลประโยชน์ร่วมด้วย จ้านวน 311 ครัวเรือน
 “โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยให้บริการ
ตรวจสอบ ซ่อมแซมระบบประปาให้ฟรี เพื่อให้ผู้ใช้น้ามีความรู้
ความเข้าใจ และสามารถดูแลระบบประปาในบ้านได้ดว้ ยตนเอง
โดยได้ดา้ เนินการแล้ว 234 พื้นที่ และมีชุมชน/ประชาชนได้รับ
ผลประโยชน์ จ้านวน 63,898 ครัวเรือน
 “โครงการประปาทันใจ เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดยให้บริการ
หลังการขายแบบเบ็ดเสร็จ โดยมอบให้มิสเตอร์ประปาให้บริการถึงบ้าน
โดยไม่มีวนั หยุด เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้น้าหรืออ้านวยความสะดวกให้ผู้ใช้น้า
ที่ได้รับความเดอืดร้อนจากการใช้น้าประปา โดยให้บริการอย่างต่อเนื่อง
 “โครงการประปาชวนน้องอ่านด้วยใจรักภักดีถวายสมเด็จพระเทพฯ”
โดยพนักงานร่วมบริจาคเงินซื้อหนังสือและอุปกรณ์เครื่องเขียน
ให้ห้องสมุดโรงเรียนชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์
อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ วันที่ 27 พ.ค. 58
 กิจกรรมปลูกป่าเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้แก่ บริเวณอ่างเก็บน้้าบ้านสวนตูน อ.เมือง
จ.สงขลา, พื้นที่ อ.เวียงเชียงของ จ.เชียงราย, พื้นที่บา้ นห้วยขะ
อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน, พื้นที่บา้ นห้วยข่อย ม.3 อ.วังเหนือ
จ.ล้าปาง, พื้นที่บา้ นองจุ อบต.นาสวน และ อบต.ด่านแม่แฉลบ
อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี, พื้นที่ ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี
และพื้นที่ ต.ถ้้ารงค์ อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ฯลฯ
 การปลูกป่าชายเลนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้า ปี 2558 ณ พื้นที่
ริมชายฝั่งทะเลสาบสงขลา อบต.บางเขียด อ.สิงหนคร จ.สงขลา
 โครงการสถานประกอบการปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด
 โครงการสร้างฝายชะลอน้า้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถในพื้นที่ล้าห้วยบ้านแพะ หมู่ 6 ต.แม่แฝกใหม่
อ.สันทราย จงเชียงใหม่ วันที่ 7 ส.ค. 58
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10.

จัดท้าและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง กปภ.
ประพฤติปฏิบัติดี อย่างมีคณ
ุ ธรรม
จริยธรรม

รายละเอียดการดาเนินงาน ประจาปี 2558
 โครงการปลูกซ่อมแซมป่า ซ่อมแซมฝายชะลอน้า้ มอบอุปกรณ์การเรียนแก่
เด็กในชุมชน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พื้นที่ปา่ ต้นน้้าทุ่งจ้อ บ้าน
หัวเลา ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ (ป่าต้นล้าน้้าปิง) วันที่ 9 ส.ค. 58
 ตั้งหน่วยรับบริจาคหนังสือ และมอบหนังสือสนับสนุนโครงการ
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน์สุดาฯ รวมกับกรมโยธาธิการ
และผังเมือง ในนามกระทรวงมหาดไทย
 โครงการหมู่บ้านศีล 5 ประชามีสุข โดยน้าพนักงานเข้าร่วมปฏิบัติ
ธรรม สดับรับฟังพระธรรมเทศนาถวายจัตตุปัจจัยไทยทาน ถวายเทียน
พรรษารักษาศีล 5 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ และเสริมสร้าง
ความปรองดองสมานฉันท์ ลดปัญหาความขัดแย้ง ความมั่นคงให้กับ
ประชาชนในประเทศ ปลูกฝังจิตส้านึกและสร้างความตระหนัก รักและ
เชิดชูสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
 โครงการประปาอาสาฟื้นฟูป่าอนุรักษ์นา้ พอง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ อุทยานแห่งชาตินา้ พอง ต.นางาม อ.มัญจาคีรี
จ.ขอนแก่น
 ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินนี าถ
 จัดท้าคลิป VTR ประชาสัมพันธ์โครงการ “ไม่ให้ ไม่รับ”
 จัดท้าโปสเตอร์รณรงค์ให้ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง กปภ. ประพฤติ
ปฏิบัติตามพฤติกรรมค่านิยมองค์กร 11 ประการ
 จัดท้าสติ๊กเกอร์รณรงค์พฤติกรรมตามค่านิยม 11 ประการ ติดใน
ห้องน้้า กปภ. ตามโครงการ “สุขาหาความรู้”
 จัดท้าสปอตประชาสัมพันธ์โครงการ “ไม่ให้ ไม่รับ” ผ่านเสียงตามสาย
หรือสปอตเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ไม่ดีของพนักงานที่ได้รับโทษทางวินัย
ในหัวข้อ “จุ๊ จุ๊ อย่าท้า” หรืออื่นอย่างต่อเนื่อง
 เผยแพร่กิจกรรมที่เป็นตัวอย่างในการประพฤติดี ปฏิบัติดี ผ่านสีสนั
ข่าวของ กปภ. อย่างต่อเนื่อง
หมายเหตุ พฤติกรรมตามค่านิยมองค์กร 11 ประการ มีดังนี้
1. ปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม
2. ปฏิบัติหน้าทีด่ ้วยความสุจริตและโปร่งใส
3. ปกป้องรักษาผลประโยชน์ขององค์กร
4. ปฏิบัติงานตามขัน้ ตอนที่ก้าหนด
5. มีจิตส้านึกรับผิดชอบต่อความส้าเร็จ
6. ท้างานเป็นทีม
7. แบ่งปันทักษะช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน
8. พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
9. ตั้งใจรับฟังลูกค้า
10. สร้างความประทับใจให้ลูกค้าตลอดเวลา
11. มีจิตสาธารณะ

-44. ระยะเวลาในการด้าเนินการ
- ปีงบประมาณ 2558-2560 (เป็นโครงการที่ต้องด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง)
5. ผลสัมฤทธิ์ หรือ ผลที่คาดว่าจะได้รับ
- ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ. มีจิต เป็นสาธารณะ เนื่องด้วยภารกิจของ กปภ. เป็นการส่งเสริมคุณภาพ
ชีวิตและสุขภาพที่ดีให้ประชาชน ในการให้บริการน้้าประปาที่สะอาดได้ตามมาตรฐานโลก กิจกรรมต่างๆ ที่ได้
ด้าเนินการ เป็นการลดทุกข์ ของประชาชน และเติมสุขให้กับผู้ใช้น้า และประชาชนทั่วไป ชาว กปภ. จึงมีความ
ภาคภูมิใจที่ได้ท้าหน้าที่เพื่อให้ความสะดวก ความสุข และสุขภาพที่ดขี องคนในชาติ
6. อื่นๆ
- ชาว กปภ. ขอเป็นหนึ่งในการคิดดี ท้าดี ปฏิบัติดี จนเป็นที่ประจักษ์ทั้งต่อหน้าและลับหลัง และต่อชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ รวมทั้งต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่นทุกรูปแบบ
-------------------------

