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แบบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
ของการประปาส่วนภูมิภาค ไตรมาส 1/2562 ปีงบประมาณ 2562 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในการประปาส่วนภูมิภาค 
เป้าประสงค์ :  1.   เพื่อวางรากฐานแนวทางในการพัฒนาคุณธรรมให้แก่สังคมทุกภาคส่วน 

2. เพื่อเป็นบรรทัดฐานในการประพฤติปฏิบัติตนในการดํารงชีวิต ประกอบสัมมาชีพ และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข มั่นคง และยั่งยืน 
3. เพื่อสืบสานความเป็นไทยและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน 
เป้าหมาย ระบุผลการดําเนินงานไตรมาส 1/2562 

(1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561) 
จํานวนเงิน
งบประมาณ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ ...สํานักวิทยาการ โดยกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และกองฝึกอบรมภูมิภาค 1-3... 
กลยุทธ์ที่ 5  
วางระบบรากฐานการ
เสรมิสร้างคุณธรรมของ 
ภาคราชการ 

1. โครงการอบรมหลักสูตร “คุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล” 
(เน้นการฝึกปฏิบัติธรรม) 

- จํานวนพนักงานเข้ารับการอบรม
หลักสตูร “คุณธรรม จริยธรรม และ            
ธรรมาภิบาล” 
 
 
 
 

300 คน � ไตรมาส 1/2562 มีการจัดอบรม 
หลักสตูร “คุณธรรม จริยธรรม และ                 
ธรรมาภิบาล” รุ่นที่ 1/62 ระหว่างวันที่  
12-16 พฤศจิกายน 2561 จํานวน 37 คน                           
ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุวัน จ.ขอนแก่น 
 

สรุป จัดอบรม จํานวน 1 ครั้ง มีผูเ้ข้ารับ               
การอบรมทั้งสิ้น จํานวน 37 คน 

37,219.- 

หน่วยงานรับผิดชอบ ...ฝ่ายกฎหมาย โดยกองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม... 
กลยุทธ์ที่ 6 
วางระบบรากฐานการใช้
วัฒนธรรมไทยเป็นฐานใน
การเสริมสร้างคุณธรรม 

2. ปรับปรุงประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของผู้บรหิารและผู้ปฏิบัติงาน 
กปภ. ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.จรยิธรรม
เจ้าหน้าที่รัฐ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 28 
สิงหาคม 2561 
 

- นําเสนอร่างประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของผู้บรหิารและ
ผู้ปฏิบัติงาน กปภ. (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 
2562 ต่อผู้บังคับบัญชา ภายในเวลาที่
กําหนด 
 

(รอประกาศใช้ พ.ร.บ.จริยธรรมเจ้าหน้าที่รัฐฯ 
อย่างเป็นทางการ จึงจะเริ่มดําเนินการได้) 

30 
กันยายน 
2562 

วันที่ � ไตรมาส 1/2562  
- คณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 28 
สิงหาคม 2561 มมีติอนุมตัิหลักการร่าง พ.ร.บ. 
จริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ..... 
- ร่าง พ.ร.บ.จริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ              
พ.ศ. ..... ผ่านการตรวจพิจารณาของสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีการ และมีมติให้เปิดรับฟัง
ความคิดเห็นจากผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีตั้งแต่ วันที่ 
28 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป  

- 

 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
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คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
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คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 



2/14 
 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน 
เป้าหมาย ระบุผลการดําเนินงานไตรมาส 1/2562 

(1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561) 
จํานวนเงิน
งบประมาณ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

(ต่อ) 
 

    - ก.พ. จัดประชุมชี้แจงความคืบหน้าการจัดทํา
มาตรฐานจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ เมื่อวันที่ 
20 ธันวาคม 2561 
- กวน. อยู่ระหว่างดําเนินการรวบรวมข้อ
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสังเคราะห์ข้อมูล
มาตรฐานจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามรา่ง 
พ.ร.บ.จรยิธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ..... 
เพื่อให้สอดคล้องกับบรบิทของ กปภ. และมี
ความเหมาะสมในการกําหนดพฤตกิรรมการ
ปฏิบัติที่ดี และการอยูร่่วมกันในองค์กรของ
ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ. เพื่อเตรียม
นําเสนอผู้บังคับบัญชาต่อไป 

 

สรุป เบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส 1/2562 ของยุทธศาสตร์ที่ 1 รวมทั้งสิ้น 37,219 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจริง 500,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
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คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมของการประปาส่วนภูมิภาคให้มีความเข้มแข็ง 
เป้าประสงค์ :  1.  เพื่อสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมให้มีความเข้มแข็ง 

2.  เพื่อขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการด้านคุณธรรมให้มีเอกภาพ 
3.  เพื่อเสริมสร้างความเป็นเอกภาพให้แก่สังคมไทยด้วยคุณธรรม 

 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน 
เป้าหมาย ระบุผลการดําเนินงานไตรมาส 1/2562 

(1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561) 
จํานวนเงิน
งบประมาณ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ ...ฝ่ายกฎหมาย โดยกองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม... 
กลยุทธ์ที่ 1 
สร้างและพัฒนาระบบ
บริหารจัดการงานด้าน
ส่งเสริมคุณธรรมและ
เสรมิสร้างความเป็น
เอกภาพแก่องค์กร 

3. จัดทําแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
ของ กปภ. และติดตามประเมินผลการ
ดําเนินงาน 

- ร้อยละความสําเร็จของการตดิตามผล
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมของ กปภ. 

90 ร้อยละ � ไตรมาส 1/2562  
- ผวก.เห็นชอบแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม
ของ กปภ. ประจําปีงบประมาณ 2562 และ
มอบหมายให้หน่วยงานที่รับผิดชอบไป
ดําเนินการตามแผนฯ ต่อไป เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 
2561 ต่อท้ายบันทึกคณะกรรมการพัฒนา
จริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. มท 
55622-2/688 ลงวันที่ 5 ตลุาคม 2561 
- รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมของ กปภ. ไตรมาส 1/2562 
ต่อคณะกรรมกรรมการพัฒนาจริยธรรมและ
คุณธรรมของ กปภ. ในวันที่ 24 ม.ค. 62 
 

สรุป ระดับความสําเร็จของการตดิตามผล                   
จะดําเนินการสรุปในช่วงสิ้นไตรมาส 4/2562 

- 

หน่วยงานรับผิดชอบ ...สํานักวิทยาการ โดยกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และกองฝึกอบรมภูมิภาค 1-3... 
กลยุทธ์ที่ 2 
พัฒนาศักยภาพให้
บุคลากรปฏิบัติงาน 
อย่างมีคุณธรรม 

4. เผยแพร่ ปลูกฝัง และส่งเสริมให้บุคลากร
ประพฤติปฏบิัติตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของผู้บรหิารและผู้ปฏิบัติงาน 
กปภ. 

- จํานวนครั้งที่มีการบรรยายหัวข้อ 
“จริยธรรม จรรยาบรรณ ของผู้บรหิาร
และผูป้ฏิบัติงาน กปภ.” โดยสอดแทรกไว้
ในหลักสูตรการอบรมตา่งๆ ที่ สวก. จัด 
 
 

12 
(ไม่น้อยกว่า  
500 คน) 

 

ครั้ง 
 
 

 

� ไตรมาส 1/2562 มีการสอดแทรก        
การบรรยายในหัวข้อ “ประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณผู้บริหารและผู้ปฏิบัตงิาน กปภ.” 
ดังนี้ 
1. หลักสูตร “หลักและศิลปะการเขียนหนังสือ
ราชการ”  

- 
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คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 



4/14 
 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน 
เป้าหมาย ระบุผลการดําเนินงานไตรมาส 1/2562 

(1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561) 
จํานวนเงิน
งบประมาณ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

(ต่อ) 
 

    

- รุ่นที่ 1/62 ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 
2561 จํานวน 49 คน 
- รุ่นที่ 2/62 ระหว่างวันที่ 8-9 พฤศจิกายน 
2561 จํานวน 54 คน 
ณ กองฝึกอบรมภูมิภาค 3 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
2. หลักสูตร “ระเบียบและวิธีปฏบิัติเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560” รุ่นที่ 1/62 ระหว่างวันที่            
18-21 พ.ย. 2561 ณ กฝภ.3 โดยจัด
ฝึกอบรมให้กับ พ. ในสังกัด กปภ.ข. 4-5 จํานวน 
50 คน 
3. หลักสตูร “ความรู้พื้นฐานด้านงานบริการ”
รุ่นที่ 1/62 ระหว่างวันที่ 17-21 ธันวาคม 61 
จํานวน 50 คน ณ กองฝึกอบรมภูมิภาค 3            
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
 

สรุป ไตรมาส 1/2561 มีการสอดแทรกการ
บรรยาย ในหัวข้อ “ประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณผู้บริหารและผู้ปฏิบัตงิาน กปภ.” 
จํานวน 4 ครั้ง มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 
จํานวน 203 คน 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ ...ฝ่ายกฎหมาย โดยกองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม... 

 

5. จัดทําสื่อกระตุ้นจิตสํานึก เพื่อเสริมสร้าง
ความพอเพียง วินัย สุจรติ จิตอาสา เพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ภายใน กปภ. 
(การจัดบอรด์/ป้ายข้อความ) 

- จํานวนครั้งที่ดําเนินการจัดทําสือ่และ
เผยแพรผ่่านบอรด์/ป้ายข้อความ 

6 ครั้ง � ไตรมาส 1/2562 มีการจัดทําสื่อกระตุ้น
จิตสํานึก เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จรยิธรรม 
ภายใน กปภ. โดยการประชาสมัพันธ์ผ่านป้าย
อะคริลิคใส (ป้ายข้อความ) ในโรงอาหาร กปภ. 
ดังนี้  
1. หัวข้อ “ใช้ชีวิตอย่างไร...ให้ห่างไกลทุจรติ 
(ฆราวาสธรรม 4)” 

- 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 



5/14 
 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน 
เป้าหมาย ระบุผลการดําเนินงานไตรมาส 1/2562 

(1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561) 
จํานวนเงิน
งบประมาณ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

(ต่อ) 
 

    2. หัวข้อ “ปลุกความคิดบวกในตวัคุณ” 
 

สรุป ไตรมาส 1/2562 มีการจัดทําสื่อ
กระตุ้นจิตสํานึก เพื่อส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรมภายใน กปภ. จํานวน 2 ครั้ง 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ ...ทุกหน่วยงาน... 
กลยุทธ์ที่ 3 
เสรมิสร้างความเป็น
เอกภาพด้วยคุณธรรม 

6. ผู้บริหารมีบทบาทในการเป็นผูน้ํา หรือ 
เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏบิัติตน  
เป็นพลเมืองดตีามหลักธรรม 

- จํานวนครั้งที่ผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรม          
ส่งเสริมคุณธรรมและจรยิธรรม  
ตามที่หน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอกจัดเพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย ์
 

12 ครั้ง � ไตรมาส 1/2562 ผู้บริหารมบีทบาท            
ในการเป็นผู้นํา/แบบอย่างในการประพฤติ
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามหลักธรรม ดังนี้ 
1. วันที่ 12 ตลุาคม 2561 ผวก. เป็นประธาน 
พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และ ผจก.กปภ.  
ทั่วประเทศเปิดโครงการ “กปภ. รอ้ยดวงใจ
ถวายพ่อหลวง” นําทีม จนท. ออกให้บริการ
ตรวจสอบและซ่อมแซมอุปกรณ์ประปาที่ชํารุด 
โดยไม่คิดค่าแรง เพื่อเป็นการถวายเป็น                   
พระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ณ ศาลา   
ว่าการเมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุร ี
2. วันที่ 14 ตุลาคม 2561 ผจก. กปภ.สาขา
ธัญบุรี เข้าร่วมโครงการหน่วยพระราชทาน      
จิตอาสาพัฒนาคลองผดุงกรุงเกษม คลองเปรม
ประชากร ณ โรงเรียนวัดรังสิต จ.ปทุมธานี 
โดยมี กปภ.ข.2  กปภ.สาขารังสิต (พ)            
กปภ.สาขาปทุมธานี กปภ.สาขาคลองหลวง 
เข้าร่วมโครงการด้วย 
3. วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ผจก. กปภ.สาขา
ท่ามะกาพร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงานใน
สังกัดเข้าร่วมกิจกรรมโครงการท้องถิ่นอาสา
ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “ท้องถิ่นอาสาสร้างป่า 
รักษ์น้ํา” ณ บริเวณเขาใหญ่ จ.กาญจนบุร ี

- 
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6/14 
 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน 
เป้าหมาย ระบุผลการดําเนินงานไตรมาส 1/2562 

(1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561) 
จํานวนเงิน
งบประมาณ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

(ต่อ) 
 

 

   

4. วันที่ 25 ตลุาคม 2561 ผจก. กปภ.สาขา
พิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้างานและพนักงาน
ในสังกัด เข้าร่วมโครงการสืบสานประเพณี       
ตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดพระพุทธบาทเขา    
สมอแคลง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 
5. วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ผวก. พร้อม
ผู้บริหารระดับสูง ผจก.กปภ.สาขาต่างๆ และ
พนักงาน กปภ. นําผ้ากฐินพระราชทานไป
ทอดถวายแด่พระสงฆ์ ณ วัดสรชายาราม            
ต.หลมุดิน อ.เมือง จ.ราชบุร ี
6. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ผจก.กปภ.
สาขาบ้านฉาง พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด 
เข้าร่วมกิจกรรมกับเทศบาลตําบลบ้านฉาง 
ในโครงการสร้างฝ่ายชะลอน้ําแบบธรรมชาติ 
เพื่อป้องกันน้ําท่วมฉับพลัน น้ําป่าไหลหลาก 
7. วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กปภ. สาขา
กาฬสินธุ์ โดยการนําของ ผจก. ร่วมกับ 
หัวหน้างาน พนักงาน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด 
ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อซื้อ
ครุภณัฑ์ทางการแพทย์ในการสร้างอาคาร 
๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย รพ.กาฬสินธุ์ 
อําเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
8. วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ผจก.กปภ.สาขา
ชลบุรี (พิเศษ) ร่วมกับหัวหน้างานและ
พนักงานในสังกัด มอบแพมเพิสให้แก่                  
ผู้ป่วยเด็ก ณ โรงพยาบาลชลบุรี จ.ชลบุร ี

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
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คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
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คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
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คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
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กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน 
เป้าหมาย ระบุผลการดําเนินงานไตรมาส 1/2562 

(1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561) 
จํานวนเงิน
งบประมาณ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

(ต่อ) 
 

    

9. ช่วงวันที่ 4-5 ธันวาคม 2561 กปภ.สาขา
เลาขวัญ, พัทลุง, ห้วยยอด, ระยอง, กบินทร์บุรี, 
กันตัง, คลองหลวง, เบตง, ตาก, ธัญบุรี, ตราด, 
ศรีราชา, วัฒนานคร, พนัสนิคม, ท่ามะกา, 
เพชรบูรณ,์ บ้านโป่ง, แหลมฉบัง, สระแก้ว,           
ชนแดน, เชียงใหม่, ชุมพร, พนมทวน, กระบี่
สมุทรสงคราม, จันทบุรี, กปภ.ข. 2, 6, 9     
จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้าย            
วันเฉลิมพระพรรษา พระบาทสมเด็จ                   
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชบรมนาถบพิตร 
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  
10. วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ผจก.กปภ.
สาขาพัทยา (พ) พร้อมด้วยหัวหน้างานและ
พนักงานในสังกัด จัดกิจกรรม CSR ร่วมกับ
ชุมชนเขาโพธิ์ทองในกิจกรรม “จิตาสารณรงค์
เก็บขยะ”ณ บริเวณขอบอ่างเก็บน้ํามาบประชัน 
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี เพื่อเป็นการส่งเสริมให้
พนักงานทํางานด้านจิตอาสาร่วมพัฒนาชุมชน 
11. ช่วงวันที่ 25 ธันวาคม 2561 ผจก.กปภ.
สาขาบางสะพาน, วัฒนานคร, คลองใหญ่, เถิน, 
เบตง, อุทัยธานี, สุพรรณบุรี, พนมสารคาม, 
บ้านบึง, อํานาจเจรญิ, บางสะพาน, ขนอม,  
เดชอุดม, เด่นชัย และ กปภ.ข.3 พร้อมด้วย
หัวหน้างานและพนักงานในสังกัด เข้าร่วม
กิจกรรมจิตอาสา “เราทําความดี ด้วยหัวใจ” 
ร่วมกันทําความสะอาดเก็บขยะ ปรับภูมิทัศน์ 
ในพื้นที่สาธารณะ โดยกิจกรรมนี้มวีัตถุประสงค์
เพื่อเฉลิมพระเกียรตสิมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร 

 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
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กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน 
เป้าหมาย ระบุผลการดําเนินงานไตรมาส 1/2562 

(1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561) 
จํานวนเงิน
งบประมาณ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

(ต่อ) 
 

    

12. ผจก.กปภ.สาขาเชียงราย, อรญัประเทศ, 
ขนอม, ฝาง, สุรินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้างาน
และพนักงานในสังกัด ร่วมกันบริจาคโลหิตใน
กิจกรรมรับบริจาคโลหิต ของสภากาชาดไทย 
13. ผจก.กปภ.สาขายโสธร, สมุทรสงคราม, 
และสโุขทัย พร้อมด้วยหัวหน้างานและ
พนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
พัฒนาปลูกป่าและบํารุงรักษาต้นไม้ในเขต
พื้นที่สาธารณะประโยชน์ เพื่อเป็นการปลูกฝัง
ให้พนักงานในสังกัดมีจิตสาํนึกสาธารณะ  
เนื่องในวันรักต้นไม้ประจําปี แห่งชาติ 
14. วันที่ 12 ตลุาคม 2561 ผู้บริหาร
ระดับสูง ผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานใน 
กปภ.สํานักงานใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมในพิธี
บําเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคลา้ย          
วันสวรรคตรัชกาลที่ 9 ณ กปภ.สนญ. 
15. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ผอ.กพต. 
เข้าร่วมสัมมนาวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ
ประจําปี 2561 กับ สปปท. มีกิจกรรมทําบุญ 
ตักบาตรที่วัดใหญ่ชัยมงคล จ.พระนครศรี 
อยุธยา 
16. วันที่ 4 ธันวาคม 2561 ผู้บริหาร
ระดับสูง ผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานใน 
กปภ.สํานักงานใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมทําบุญ
ตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิม        
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดลุยเดชบรมนาถบพิตร ณ          
การประปาส่วนภมูิภาค สํานักงานใหญ่ 
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กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน 
เป้าหมาย ระบุผลการดําเนินงานไตรมาส 1/2562 

(1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561) 
จํานวนเงิน
งบประมาณ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

(ต่อ) 
 

    

17. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ผจก. 
กปภ.สาขาไชยา จัดกิจกรรม Morning Talk 
อบรมวินัยของพนักงานในสังกัด ตามข้อบังคับ 
กปภ.ว่าด้วยการกําหนดตําแหน่งฯ พ.ศ.
2522 และแนวทางปฏิบัติงานที่มุ่งเน้น
คุณธรรมตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณฯ  
18. วันที่ 14 ธันวาคม 2561 ผจก.กปภ.
สาขาไชยา จัดกิจกรรมทําบุญสํานักงาน 
นิมนต์พระ 5 รูปเพื่อเสรมิสริิมงคลสร้างขวัญ 
กําลังใจแก่พนักงาน รวมถึงอุทิศบุญกุศลแก่
อดีตพนักงาน กปภ.ที่เสยีชีวิต 
19. วันที่ 23 ธันวาคม 2561 
ผู้บริหารพร้อมพนักงาน กปภ.เขต 8 และ 
กปภ.สาขาอุบลฯ เข้าร่วมกิจกรรม Big 
Cleaning Day “อุบลราชธานีสะอาด...รับแสง
ใหม่ก่อนใครในสยาม” ร่วมกันทําความสะอาด
บริเวณชุมชนโรงเรยีนเบ็ญจมมหาราชและ 
บริเวณถนนชลประทาน - ท่าบ่อ เพื่อให้พื้นที่
สะอาด ซึ่งเป็นการส่งเสรมิการมีสว่นร่วมของ
พนักงานในองค์กร และสร้างจิตสาํนึกในการ
ดูแล รักษาความสะอาดของบ้านเมือง  
20. วันที่ ๒๒ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑ กปภ.
สาขาเชียงใหม่ จัดโครงการ “สานฝัน ปันอุ่น 
เพิ่มพูนพัฒนาการ” โดยการนําสิ่งของ และ
เงินบริจาคมอบให้โรงเรยีน ศูนย์เด็กเล็ก 
ตําบลแมต่ื่น อําเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม ่
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10/14 
 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน 
เป้าหมาย ระบุผลการดําเนินงานไตรมาส 1/2562 

(1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561) 
จํานวนเงิน
งบประมาณ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

(ต่อ) 
 

    21. ฝ่ายตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลาง (ฝตก.) 
และหน่วยงานในสังกัด (กตก. และ กตท.) ได้
ร่วมกันบรรยายในคราวประชุมพนักงานใน
สังกัด เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เกี่ยวกับ
หัวข้อการส่งเสริมคุณธรรม  ในการปฏิบัติงาน 
โดยรับชมวีดีทัศน์เรื่องคุณธรรมจรยิธรรมของ
สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โดยคุณธรรมเริ่ม
ได้ด้วยตัวเอง และให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตยส์ุจรติ  
22. วันที่ 27 ธันวาคม  ฝปอ. ไดป้ระชุม
พนักงานในสังกัด จํานวน  33 คน ครั้งที่ 
1/2561 กล่าวถึง นโยบายจากภาครัฐและ
ผู้บริหาร กปภ. ที่ใช้คุณธรรมเป็นพื้นฐานในการ
กระตุ้นให้สังคมตระหนักถึงปัญหาอันเกิดจาก
การขาดคุณธรรม เพราะบุคลากรเป็นกลไกที่
สําคัญที่สุดในการพัฒนาองค์กร รวมทั้งหลัก
คุณธรรมในการทํางาน และการดาํเนินชีวิตมี
จิตสํานึกที่เกรงกลัวต่อบาป ตลอดจน ยึดมั่น         
ในความถูกต้อง ดีงาม มีความซื่อสตัย์ สุจริต
โปร่งใส รับผิดชอบเสียสละ และทุ่มเทเพื่อเป็น
พลังที่เข้มแข็งให้กับ กปภ. ต่อไป 
23. วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ผอ.กปภ.ข.8 
ร่วมด้วยผู้บริหาร และพนักงานในสังกัด ร่วมฟัง
ธรรมเทศนา จากพระเทพวราจารย์ เจ้าอาวาส
วัดมณีวนาราม (วัดป่าน้อย) เจ้าคณะจังหวัด
อุบลราชธานี ซึ่งเป็นโครงการที่เสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมแก่พนักงานผ่านการรับฟัง
ธรรมเทศนา ส่งผลต่อการดําเนินงานและการ
ดําเนินชีวิต ณ ห้องประชุม กปภ.ข.8 จ .อุบลฯ 
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11/14 
 

ลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน 
เป้าหมาย ระบุผลการดําเนินงานไตรมาส 1/2562 

(1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561) 
จํานวนเงิน
งบประมาณ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

(ต่อ) 
 

    

สรุป ไตรมาส 1/2561 ผู้บริหารเข้าร่วม
กิจกรรม โดยมีบทบาทในการเป็นผู้นําหรือเป็น
แบบอย่างในการปฏิบัตตินเป็นพลเมืองที่ดีตาม
หลักธรรม จํานวนทั้งสิ้น 23 ครั้ง 

 

                                สรุป ยุทธศาสตร์ที่ 2 ไม่ได้ขอรับจัดสรรงบประมาณ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม                                                                                                                                                                                                    
เป้าประสงค์ :  1.   เพื่อเป็นการสร้างและขยายภาคีเครือข่ายคุณธรรมในสังคมให้เพิ่มมากขึ้น 

2. เพื่อผนึกกําลังทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรม อันเป็นการกระตุ้นสังคมให้เกิดกระแสแห่งการส่งเสริมคุณธรรมอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็น
พลังที่สร้างสรรค์สามารถชี้นําสังคม 

3. เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรหรือองค์กรเครือข่ายให้เป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
4.   เพื่อสนับสนุนให้มีการยกย่องเชิดชูบุคคล และองค์กรที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมในระดับต่างๆ 
 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน 
เป้าหมาย ระบุผลการดําเนินงานไตรมาส 1/2562 

(1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561) 
จํานวนเงิน
งบประมาณ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ ...ฝ่ายกฎหมาย โดยกองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม ฝ่ายอํานวยการ โดยกองบริการกลาง และชมรมพุทธศาสนา กปภ. ... 
กลยุทธ์ที่ 1 
สร้างและขยายเครือข่าย
การขับเคลื่อนคุณธรรมใน
ทุกภาคส่วน 
 

7. โครงการเสริมสร้างสังคมคุณธรรม โดย
การจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา/การรับฟัง 
การบรรยายธรรม/การปฏิบัติธรรม/การสบืสาน
ประเพณไีทย ตลอดจนส่งเสรมิบทบาทการมี
ส่วนร่วมในการทําความดตี่อสังคม 
 

- จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรม 
(ได้รับจัดสรรงบประมาณ 60,000.-) 

12 ครั้ง � ไตรมาส 1/2562 มีการจัดกิจกรรมทําบุญ
ตักบาตร สวดมนต ์ฟังธรรม เนื่องในวันคล้าย 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ          
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถ
บพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ในวันอังคาร
ที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ ห้องโถงชั้น 1             
อาคาร 1 สาํนักงานใหญ่ กปภ. 
     

สรุป ไตรมาส 1/2562 มีการจัดกิจกรรม
ทั้งสิ้น จํานวน 1 ครั้ง 

7,274.50 

8. โครงการเครือข่ายคุณธรรม เน้นการ
อุปสมบทและปฏิบัติธรรม เพื่อเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ์
 
 
 

- จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรม 
(ได้รับจัดสรรงบประมาณ 85,000.-) 

1 ครั้ง � ไตรมาส 1/2562 มีการจัดกิจกรรม
ปฏิบัติธรรมและทอดกฐินพระราชทาน ณ           
วัดป่าไร่กะเตอ อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี 
วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2561 
 

สรุป ไตรมาส 1/2562 มีการจัดกิจกรรม
ทั้งสิ้น จํานวน 1 ครั้ง 

- 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 



13/14 
 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน 
เป้าหมาย ระบุผลการดําเนินงานไตรมาส 1/2562 

(1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561) 
จํานวนเงิน
งบประมาณ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

(ต่อ) 9. โครงการเราทําความดดี้วยหัวใจ เพื่อ
กระตุ้นให้พนักงานมีจติสาธารณะ ตาม
แนวทาง พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
 
 

- จํานวนครั้งของการจัดกิจกรรม 
(ได้รับจัดสรรงบประมาณ 100,000.-) 

7 ครั้ง � ไตรมาส 1/2562 มีการจัดกิจกรรม
ทอดผ้าป่าสมทบทุนบูรณะซ่อมแซมศาลาการ
เปรียญ เสนาสนะ และมอบทุนอาหารกลางวัน
พร้อมด้วยเสื้อกันหนาวแด่น้องๆ รวมทั้งจัดทํา
อาหารถวายแด่พระสงฆ์ และจัดทําโรงทาน              
อาหารสําหรับเลี้ยงเด็ก, ชาวบ้าน ณ หมู่บ้าน
ดอยอิวิโจ อ.ท่าสองยาง จ.ตาก ในวันที่               
7-10 ธันวาคม 2561 
 

สรุป ไตรมาส 1/2562 มีการจัดกิจกรรม
ทั้งสิ้น จํานวน 1 ครั้ง 

39,048.70 

หน่วยงานรับผิดชอบ ...ฝ่ายกฎหมาย โดยกองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม... 
กลยุทธ์ที่ 3 
ส่งเสริมและสนับสนุนภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วนใน
การดําเนินงานด้าน
คุณธรรม 

10. โครงการ “ทําดี มผีล คนยกย่อง
ประจําปี 2561” เพื่อยกย่องเชิดชู และ
มอบรางวัลแก่ผูบ้ริหาร พนักงาน และ
ลูกจ้าง ที่ประพฤตดิี ปฏิบัตดิี อันเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กร สังคม และ
ประเทศชาติจนเป็นที่ประจักษ์ เพื่อให้เป็น
แบบอย่างที่ดีและปลุกกระแสการสร้าง
สังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม 

- บุคคลที่ไดร้ับการคัดเลือก เข้ารบัรางวัล
ในวันจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กปภ. 
ครบรอบ 40 ปี 

28 ก.พ.
2562 

วันที่ � ไตรมาส 1/2562 ฝ่ายเลขานุการฯ
รวบรวมและสรุปรายชื่อบุคคลที่สมควรได้รับ
การคัดเลือกเป็นบุคคลในโครงการทําดี มีผล 
คนยกย่อง ประจําปี 2561 เพื่อนําเสนอ 
คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือก ในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2562 วันที่ 24 มกราคม 
2562 

- 

                                สรุป เบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส 1/2562 ของยุทธศาสตร์ที่ 3 รวมทั้งสิ้น 46,323.20 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจริง 345,000.- 
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คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.  
 

คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                         คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ.                                             คณะกรรมการพัฒนาจรยิธรรมและคณุธรรมของ กปภ. 



14/14 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก                                                                                                                                                                                  
เป้าประสงค์ :  1.  เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างในการสร้างความร่วมมือด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 

2.  เพื่อสร้างความร่วมมือด้านคุณธรรมระหว่างประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
3.  เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง สันติสุขและสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขบนหลักการที่เป็นสากล                            

 แต่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทย 
 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน 
เป้าหมาย ระบุผลการดําเนินงานไตรมาส 1/2562 

(1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561) 
จํานวนเงิน
งบประมาณ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ ...สํานักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์... 
กลยุทธ์ที่ 1 
เสรมิสร้างความร่วมมือ
ระหว่างประชาคมอาเซียน
ในด้านการอยู่ร่วมกันอย่าง
เอื้ออาทร แบ่งปัน และมี
จิตสาธารณะ เพื่อโลกและ
ประเทศชาต ิ

11. โครงการปันน้ําใจจ่ายน้ําประปา โดย
จ่ายน้ําฟรีเพื่อช่วยเหลือบรรเทาสาธารณ
ภัยและภัยธรรมชาติให้ประชาชนทั้งชาว
ไทยและชาวต่างชาติ  ที่ได้รับความ
เดือดร้อน 

- จํานวนผู้ไดร้ับประโยชน์จากโครงการ
ปันน้ําใจจ่ายน้ําประปา 

300,000 คน � ไตรมาส 1/2562 มีการจ่ายน้ําฟรี 
เพื่อช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยและภยั
ธรรมชาติให้ประชาชนทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ที่ได้รับความเดือดร้อน                      
และภาคีเครือข่าย จํานวน 8,617,767 
ลิตร/ขวด ผูไ้ดร้ับประโยชน์ จํานวน 
430,888 คน  

งบการกุศล 

                                สรุป ยุทธศาสตร์ที่ 4 ไม่ได้ขอรับจัดสรรงบประมาณ  

รวมทั้งสิ้น 4 ยุทธศาสตร์ จํานวน 11 โครงการ ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจริง 845,000.- 
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