
คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.



คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.



1/17 
 

แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
ของการประปาส่วนภูมิภาค ไตรมาส 2/2562 ปีงบประมาณ 2562 

   

ยุทธศาสตร์ที่ 1  วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในการประปาส่วนภูมิภาค 
เป้าประสงค์ :  1.   เพ่ือวางรากฐานแนวทางในการพัฒนาคุณธรรมให้แก่สังคมทุกภาคส่วน 

1. เพ่ือเป็นบรรทัดฐานในการประพฤติปฏิบัติตนในการด ารงชีวิต ประกอบสัมมาชีพ และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข มั่นคง และยั่งยืน  
2. เพ่ือสืบสานความเป็นไทยและยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน 
เป้าหมาย ระบุผลการด าเนินงานไตรมาส 2/2562 

(1 มกราคม - 31 มีนาคม 2562) 
จ านวนเงิน
งบประมาณ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ ...ส านักวิทยาการ โดยกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และกองฝึกอบรมภูมิภาค 1-3... 
กลยุทธ์ที่ 5  
วางระบบรากฐานการ
เสริมสร้างคุณธรรมของ 
ภาคราชการ 

1. โครงการอบรมหลักสูตร “คุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล” 
(เน้นการฝึกปฏิบัติธรรม) 

- จ านวนพนักงานเข้ารับการอบรม
หลักสูตร “คุณธรรม จริยธรรม และ            
ธรรมาภิบาล” 
 
 
 
 

300 คน  ไตรมาส 1/2562 มีการจัดอบรมหลักสูตร 
“คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล” 
จ านวน 1 ครั้ง ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น  
จ านวน 37 คน 

 สิ้นไตรมาส 2/2562  มีการจัดกิจกรรม
ปฏิบัติธรรมของชมรมพุทธศาสนา จ านวน 3 
ครั้ง ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 97 คน 
 

สรุป ไตรมาส 1-2/2562 มีการจัดอบรม 

จ านวน 4 ครั้ง ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 
จ านวน 134 คน 

101,767.70 

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

2. ปรับปรุงประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
กปภ. ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.จริยธรรม
เจ้าหน้าท่ีรัฐ ตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 28 
สิงหาคม 2561 
 

- น าเสนอร่างประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน กปภ. (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 
2562 ต่อผู้บังคับบัญชา ภายในเวลาที่
ก าหนด 
 

 

30 
กันยายน 
2562 

วันท่ี  ไตรมาส 1/2562  กปภ. ด าเนินการ
รวบรวมและสังเคราะห์ข้อมูลมาตรฐานทาง
จริยธรรม ตามร่างพระราชบัญญัติฯ เพื่อ
เตรียมปรับปรุงประมวลจริยธรรมฯ ของ กปภ. 

- 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 



2/17 
 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน 
เป้าหมาย ระบุผลการด าเนินงานไตรมาส 2/2562 

(1 มกราคม - 31 มีนาคม 2562) 
จ านวนเงิน
งบประมาณ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

กลยุทธ์ที่ 6 (ต่อ) 
 

     ไตรมาส 2/2562   
- สภานิติบัญญัติแห่งชาติในคราวประชุม            
ครั้งท่ี 7/2562 เมื่อวันท่ี 31 มกราคม 
2562 เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ทางจริยธรรม พ.ศ. ..... และเห็นสมควร
ประกาศใช้เป็นกฎหมาย 
- รอประกาศการใช้ พ.ร.บ. อย่างเป็นทางการ  
- ตามมาตรา 6 ของร่าง พ.ร.บ.ฯ ก าหนดให้ 
สคร. จัดท าประมวลจริยธรรมส าหรับให้
ผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกจิปฏิบัต ิ 
- หลังจาก สคร. ก าหนด กปภ. ต้องน าหลัก
ประมวลจริยธรรม มาปรับปรุงประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน กปภ. ให้สอดรับกัน 

 

  สรุป  เบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส 1 - 2/2562 ของยุทธศาสตร์ที่ 1 รวมท้ังสิ้น 101,767.70 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจริง 500,000.- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 



3/17 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมของการประปาส่วนภูมิภาคให้มีความเข้มแข็ง 
เป้าประสงค์ :  1.  เพ่ือสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมให้มีความเข้มแข็ง  

2.  เพ่ือขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการด้านคุณธรรมให้มีเอกภาพ 
3.  เพ่ือเสริมสร้างความเป็นเอกภาพให้แก่สังคมไทยด้วยคุณธรรม 

 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน 
เป้าหมาย ระบุผลการด าเนินงานไตรมาส 2/2562 

(1 มกราคม - 31 มีนาคม 2562) 
จ านวนเงิน
งบประมาณ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

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

3. จัดท าแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 
ของ กปภ. และติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงาน 

- ร้อยละความส าเร็จของการติดตามผล
การด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมของ กปภ. 

90 ร้อยละ  ไตรมาส 1/2562  
- ผวก. ได้เห็นชอบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ 
กปภ. ไตรมาส 1/2562 เมื่อวันท่ี 18 
กุมภาพันธ์ 2562 
 ไตรมาส 2/2562  
- ก าหนดรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ กปภ.   
ไตรมาส 2/2562 ต่อคณะกรรมกรรมการ
พัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.           
ในวันท่ี 24 เมษายน 2562 ก่อนสรุปน า           
เสนอ ผวก. ต่อไป 

- 

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

4. เผยแพร่ ปลูกฝัง และส่งเสริมให้บุคลากร
ประพฤติปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน 
กปภ. 

- จ านวนครั้งท่ีมีการบรรยายหัวข้อ 
“จริยธรรม จรรยาบรรณ ของผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงาน กปภ.” โดยสอดแทรกไว้
ในหลักสูตรการอบรมต่างๆ ท่ี สวก. จัด 
 
 

12 
(ไม่น้อยกว่า  
500 คน) 

 

ครั้ง 
 
 

 

 ไตรมาส 1/2562 มีการสอดแทรกการ
บรรยายในหัวข้อ “ประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ.” 
จ านวน 4 ครั้ง มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 
จ านวน 203 คน 
 ไตรมาส 2/2562 มีการสอดแทรกการ
บรรยายในหัวข้อ “ประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ.” 
ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 



4/17 
 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน 
เป้าหมาย ระบุผลการด าเนินงานไตรมาส 2/2562 

(1 มกราคม - 31 มีนาคม 2562) 
จ านวนเงิน
งบประมาณ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

กลยุทธ์ที่ 2 (ต่อ) 
 

    

1. หลักสูตร “ปฐมนิเทศพนักงาน” ณ กปภ.สนญ. 
- รุ่นที่ 1/62 ระหว่างวันท่ี 14 - 17 มกราคม 
2562 จ านวน 116 คน  
- รุ่นที่ 2/62 ระหว่างวันท่ี 22 - 24 มกราคม 
2562 จ านวน 115 คน  
- รุ่นที่ 3/62 ระหว่างวันท่ี 4 - 7 กุมภาพันธ์ 
2562 ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 115 คน  
 

2. หลักสูตร “การบริหารจัดการระบบติดตาม 
มาตรวัดน้ า” ณ โรงแรมอ านวยสุข จ.ขอนแก่น 
- รุ่นที่ 1/62 วันท่ี 15 มกราคม 2562 จ านวน 
64 คน 
- รุ่นที่ 2/62 วันท่ี 16 มกราคม 2562 จ านวน 
66 คน 
3. หลักสูตร “การควบคุมระบบผลิตน้ าประปา 
แบบอัตโนมัติขั้นพ้ืนฐาน” รุ่นที่ 1/62 ระหว่าง 
วันท่ี 21 - 25 มกราคม 2562 จ านวน 24 คน 
ณ กองฝึกอบรมภูมิภาค 3 จ.สงขลา 
4. หลักสูตร “ความรู้พื้นฐานด้านงานผลิต”            
รุ่นที่ 1/62 ระหว่างวันท่ี 11 - 15 กุมภาพันธ์ 
2562  ณ กองฝึกอบรมภูมิภาค 2 จ.ขอนแก่น 
ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 32 คน 
5. ฝึกอบรมในงาน (OJT) หลักสูตร “การควบคุม 
น้ าสูญเสีย” รุ่นที่ 1/62 ณ กปภ.สาขาบ้านโปุง 
ระหว่างวันท่ี 11 - 15 มีนาคม 2562 ผู้เข้ารับ
การอบรม จ านวน 34 คน  

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 



5/17 
 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน 
เป้าหมาย ระบุผลการด าเนินงานไตรมาส 2/2562 

(1 มกราคม - 31 มีนาคม 2562) 
จ านวนเงิน
งบประมาณ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

กลยุทธ์ที่ 2 (ต่อ) 
 

    

6. หลักสูตร “การด าเนินการทางวินัย และ
ส่งเสริมจริยธรรม” ระหว่างวันท่ี 20 - 22 
มีนาคม 2562  ณ โรงแรม The Forest Home 
Resort จ.นครนายก ผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 
50 คน 
7. ฝึกอบรมในงาน (OJT) หลักสูตร “การควบคุม 
น้ าสูญเสีย” รุ่นที่ 2/62 ระหว่างวันท่ี 25 - 29 
มีนาคม 2562  ณ  กปภ.สาขาละงู ผู้เข้ารับ            
การอบรม จ านวน 20 คน 
 

สรุป ไตรมาส 1 - 2/2562 มีการสอดแทรกการ
บรรยาย ในหัวข้อ “ประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ.” 
จ านวน 14 ครั้ง มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 
จ านวน 839 คน 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ ...ฝ่ายกฎหมาย โดยกองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม... 

 

5. จัดท าสื่อกระตุ้นจิตส านึก เพื่อเสริมสร้าง
ความพอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา เพื่อ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ภายใน กปภ. 
(การจัดบอร์ด/ปูายข้อความ) 

- จ านวนครั้งท่ีด าเนินการจัดท าสื่อและ
เผยแพร่ผ่านบอร์ด/ปูายข้อความ 

6 ครั้ง  ไตรมาส 1/2562 มีการจัดท าสื่อกระตุ้น
จิตส านึก จ านวน 2 เรื่อง 
 

 ไตรมาส 2/2562 มีการจัดท าสื่อกระตุ้น
จิตส านึก เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ภายใน กปภ. โดยการประชาสัมพันธ์ผ่าน           
ปูายอะคริลิคใส (ปูายข้อความ) ในโรงอาหาร 
กปภ. จ านวน 1 เรื่อง คือ เรื่อง “ตั้งเปูาหมาย
ชีวิตด้วยความสุข 8 ประการ” 
 

สรุป ไตรมาส 1 - 2/2562 มีการจัดท าสื่อ
กระตุ้นจิตส านึกแล้ว จ านวน 3 เรื่อง เผยแพร่
ผ่านบอร์ด/ปูายข้อความ 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 
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กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน 
เป้าหมาย ระบุผลการด าเนินงานไตรมาส 2/2562 

(1 มกราคม - 31 มีนาคม 2562) 
จ านวนเงิน
งบประมาณ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ ...ทุกหน่วยงาน... 
กลยุทธ์ที่ 3 
เสริมสร้างความเป็น
เอกภาพด้วยคุณธรรม 

6. ผู้บริหารมีบทบาทในการเป็นผู้น า หรือ 
เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตน  
เป็นพลเมืองดีตามหลักธรรม 

- จ านวนครั้งท่ีผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรม          
ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม  
ตามที่หน่วยงานภายในและหน่วยงาน
ภายนอกจัดเพื่อเทิดทูนสถาบันชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย ์
 

12 ครั้ง  ไตรมาส 1/2562 ผู้บริหารมีบทบาท             
ในการเป็นผู้น า/แบบอย่างในการประพฤติ
ปฏิบัติตน เป็นพลเมืองดีตามหลักธรรม 
จ านวน 23 ครั้ง 
 

 ไตรมาส 2/2562 ผู้บริหารมีบทบาท               
ในการเป็นผู้น า/แบบอย่างในการประพฤติ
ปฏิบัติตน เป็นพลเมืองดีตามหลักธรรม ดังนี ้
ช่วงเดือนมกราคม 2562 
1. กปภ.สนญ. น าโดย ผวก. ผู้บริหารระดับสูง 
ผู้บริหาร และพนักงานในส่วนกลาง ร่วมท าบุญ
ตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งถวายแก่พระภิกษุ
สงฆ์ พร้อมฟังบรรยายธรรม สร้างจิตใจให้สงบ 
อันเป็นการสืบสานประเพณีเนื่องในวันปีใหม่ 
2562 ณ กปภ.สนญ. ส าหรับส่วนภูมิภาค มี
การจัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร เนื่องในวันปี
ใหม่ ณ กปภ.ข. 1-10, กปภ.สาขาสวนผึ้ง,  
หลังสวน, สุพรรณบุรี, พัทยา (พ), บางปะกง 
และ กปภ.สาขาเลาขวัญ เป็นต้น 
2. กปภ. โดย รผบ. มอบเงินบริจาค จ านวน 
500,000 บาท ให้แก่พลเอกประยุทธ์ จันทร์
โอชา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยภาคใต้
จากพายุโซนร้อน “ปาบึก” ณ สถานีโทรทัศน์
โมเดิร์นไนน์  
3. ผู้บริหารและพนักงาน กปภ.สนญ. ร่วม
บริจาคปัจจัยถวายวัดพระบาทน้ าพุ เพื่อ
ช่วยเหลือเด็กก าพร้าและผู้ปุวยระยะสุดท้าย 
เป็นเงินจ านวน 20,000 บาท 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 
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4. กปภ. ทั้ง 243 สาขาท่ัวประเทศ ร่วม
สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน ของขวัญ ของ 
รางวัล และน้ าดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ 
กปภ. ให้แก่หน่วยงานในชุมชน ท้ังภาครัฐและ
เอกชน เพื่อมอบให้แก่เด็กและเยาวชนเนื่องใน
วันเด็กแห่งชาติ พร้อมจัดกิจกรรมกระตุ้นการ
เรียนรู้ผ่านการศึกษาดูงานระบบประปา
มาตรฐานสากล ภายใต้แนวคิดหลัก “Save 
Water, You Make It : ประหยัดน้ าคุณท าได้”  
5. กปภ.สาขาเชียงใหม่ น าโดย ผจก. พร้อม
ด้วยพนักงานในสังกัด จัดกิจกรรมจิตอาสา
เลี้ยงอาหารกลางวัน ขนม และมอบ
ทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้บกพร่องทางสายตา 
ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ จ.
เชียงใหม่  
6. กปภ.สาขาสุพรรณบุรี น าโดย ผจก. พร้อม
ด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมเลี้ยง
อาหารกลางวันแก่น้องๆ นักเรียนศูนย์
การศึกษาพิเศษ เขต 5 จ.สุพรรณบุรี ซึ่งเป็น
สถานศึกษาส าหรับให้บริการแก่เด็กพิการที่มี
ความบกพร่องทุกประเภทในพ้ืนท่ีเขต
การศึกษา 5  
7. ฝุายตรวจสอบหน่วยงานส่วนกลางและ
หน่วยงานในสังกัด ได้จัดให้มีการประชุม           
สายงานตามสายงาน เมื่อวันที่ 10 มกราคม 
2562 ในการประชุมผู้บริหารของหน่วยงาน   
มีการสื่อสารให้พนักงานในสังกัดสร้างความ
เข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการ ด้านการ 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 
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ส่งเสริมคุณธรรมของ กปภ. โดยผู้ตรวจสอบ
ภายใน ต้องมีทัศนคติที่ไม่ล าเอียงหรือมีอคติ
ไปทางหนึ่งทางใด และให้หลีกเลี่ยงเรื่องความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน ์
 

ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2562 
8. กปภ.สนญ. น าโดย ผวก. ผู้บริหารระดับสูง 
ผู้บริหาร และพนักงานในส่วนกลาง ร่วม
ท าบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งถวายแก่
พระภิกษุสงฆ์ พร้อมฟังเทศฯ สร้างจิตใจให้
สงบ อันเป็นการสืบสานประเพณี เนื่องในวัน
มาฆบูชา ณ กปภ.สนญ. ส าหรับส่วนภูมิภาค 
มีการจัดกิจกรรมท าบุญตักบาตร เนื่องในวัน
มาฆบูชา ณ กปภ.ข. 1-10, กปภ.สาขา
สุรินทร์, สามพราน, ท่ามะกา, หาดใหญ่,  
อรัญประเทศ, ปราจีนบุรี, พัทลุง และสะเดา 
เป็นต้น 
9. กปภ.สนญ. น าโดย ผวก. ผู้บริหารระดับสูง 
ผู้บริหาร และพนักงานในส่วนกลาง ร่วม
ท าบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่
พระภิกษุสงฆ์ จัดพิธีสักการะพระแม่ธรณี ใน
วันสถาปนา กปภ.ครบรอบ 40 ปี ณ กปภ. 
สนญ. ส าหรับส่วนภูมิภาค มีการจัดกิจกรรม
ท าบุญตักบาตร สักการะพระแม่ธรณี และ
ท าบุญส านักงาน เนื่องในโอกาส กปภ. เข้าสู่          
ปีท่ี 40 ณ กปภ.ข. 1-10, กปภ.สาขา              
วัฒนานคร, ระนอง, เขาชัยสน, อรัญประเทศ 
เป็นต้น 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 
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10. กปภ.สาขาจันทบุรี โดย ผจก. พร้อมด้วย
พนักงานในสังกัด ร่วมกันสนับสนุนกระสอบ
ทราย จ านวน 2,500 ใบ เพื่อน าไปท าฝาย
ชะลอน้ าในพื้นที่บ้านคลองกะทา จ.จันทบุร ี
11. กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ น าโดย ผจก. 
พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมบริจาค
สิ่งของที่จ าเป็น เช่น ข้าวสาร อาหารแห้ง และ
ขนม ให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษประจ าจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ส าหรับ
เด็กพิการและผู้ด้อยโอกาส  
12. กปภ.สาขาสมุทรสงคราม น าโดย ผจก. 
พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดจัดกิจกรรม “ร่วม
ท าความดี ปันน้ าใจ เพื่อน้องคนดี” โดยร่วม
เลี้ยงอาหารกลางวันพร้อมแจกขนมและ         
ของเล่นให้เด็กผู้ยากไร้ พร้อมทั้งเดินระบบ
ประปาให้แก่ส านักสงฆ์บ่อเก่าบน อ.สวนผึ้ง         
จ.ราชบุร ี
13. กปภ.สาขาเทิง น าโดย ผจก. พร้อมด้วย
พนักงานในสังกัด ร่วมสนับสนุนวัสดุในการ
ซ่อมแซมฝายชะลอน้ า ร่วมกับชุมชนบ้าน          
พระเกิด พร้อมช่วยกันซ่อมแซมฝายกั้นน้ า         
ให้สามารถกักเก็บน้ าในฤดูแล้ง  
 

ช่วงเดือนมีนาคม 2562 
14. กปภ.สาขาเชียงราย น าโดย ผจก. และ
พนักงานในสังกัด ร่วมกันติดตั้งหัวฉีด              
สปริงเกอร์บริเวณส านักงาน/ที่ท าการ เพื่อ
ช่วยพ่นละอองน้ าลดปริมาณฝุุนละอองใน
อากาศ และสั่งการให้น ารถบรรทุกน้ าของ 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 
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    กปภ. ร่วมกับจังหวัดเชียงราย ฉีดพ่นน้ าเพื่อ
สร้างความชุ่มชื่นในอากาศลดปัญหาหมอก
ควัน อันเป็นการแสดงถึงความมีน้ าใจและ
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในยามตกทุกข์ได้ยาก 
15. กปภ.สาขาสตูล น าโดย ผจก. พร้อมด้วย
พนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรม “ปรับปรุง        
ภูมิทัศน์สองข้างทางของถนนสายบูเกตยาบู - 
นาปริก” กับ อบต.ควนโดน และประชาชน         
ในพื้นที่ ณ หมู่ที ่๗ บ้านบูเกตยาม ูต.ควนโดน 
อ.ควนโดน จ.สตูล  
16. กปภ.สาขาสวนผึ้ง น าโดย ผจก. พร้อม
ด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา 
“อนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ า” โดยการมีส่วนร่วม
ของสมาชิกเครือข่ายผู้ใช้น้ าล าภาชี ณ บริเวณ
สะพานบ้านท่าทุ่งกุลา หมู่ 2 ต.ตะนาวศรี          
อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุร ี
17. กปภ.สาขาพัทยา (พ) น าโดย ผจก. 
พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมบริจาคปฏิทิน 
เก่าแก่ผู้พิการทางสายตา ศูนย์ส่งเสริมและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น เพื่อจัดท าหนังสืออักษร
เบลล์ในโครงการ “ปฏิทินเก่าให้เรานะคะ่”  
18. กปภ.ข.5 ด าเนินกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม โดยจัดกิจกรรม “วันศุกร์
สุขกาย สบายใจ” โดยเชิญวิทยากรทั้งทาง
พุทธและอิสลาม มาให้ความรู้แก่พนักงาน ใน
การปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามหลักธรรมของ
ทั้ง 2 ศาสนา 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 
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19. กปภ.สาขายโสธร น าโดย ผจก. พร้อม
ด้วยพนักงานในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมท าบุญ
ตักบาตรย้อนยุควิถีถิ่นไทย ถนนคนเดิน             
ณ ถนนหน้าศาลหลักเมือง จ.ยโสธร 
20. กปภ.สาขาอู่ทอง น าโดย ผจก. พร้อม
ด้วยพนักงานในสังกัด จัดโครงการ “แบ่งปัน
ความสุขให้น้อง” โดยร่วมกันเลี้ยงอาหาร
กลางวันแก่น้องๆ นักเรียนจ านวน 200 คน 
ณ โรงเรียนวัดหนองตาสาม จ.สุพรรณบุร ี
21. กปภ. สาขาตาก น าโดย ผจก. พร้อมด้วย
พนักงานในสังกัดร่วมกิจกรรม “โครงการจิต
อาสา ร่วมใจรักษ์ปากห้วยไม้งาม และห้วย        
แม่ท้อ” โดยร่วมกันพัฒนาปรับปรุงพื้นที่
บริเวณโดยรอบบริเวณริมปากห้วยไม้งาม          
จ.ตาก 
22. กปภ.สาขาอ านาจเจริญ น าโดย ผจก. 
พร้อมด้วยพนักงานในสังกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพ
โรงทานในงานนมัสการพระมงคลมิ่งเมือง 
ประจ าปี 2562 ณ พุทธอุทยานพระมงคล          
มิ่งเมือง จ.อ านาจเจริญ 
 

สรุป ไตรมาส 1 - 2/2561 ผู้บริหารเข้าร่วม
กิจกรรม โดยมีบทบาทในการเป็นผู้น าหรือ   
เป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดี
ตามหลักธรรม จ านวนทั้งสิ้น 46 ครั้ง 

 

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ 2 ไม่ได้ขอรับจัดสรรงบประมาณ   
 
 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 



12/17 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
เป้าประสงค์ :  1.   เพ่ือเป็นการสร้างและขยายภาคีเครือข่ายคุณธรรมในสังคมให้เพ่ิมมากข้ึน  

2. เพ่ือผนึกก าลังทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรม อันเป็นการกระตุ้นสังคมให้เกิดกระแสแห่งการส่งเสริมคุณธรรมอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็น
พลังที่สร้างสรรค์สามารถชี้น าสังคม 

3. เพ่ือสร้างและพัฒนาบุคลากรหรือองค์กรเครือข่ายให้เป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์  
4.   เพ่ือสนับสนุนให้มีการยกย่องเชิดชูบุคคล และองค์กรที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีของสังคมในระดับต่างๆ  
 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน 
เป้าหมาย ระบุผลการด าเนินงานไตรมาส 2/2562 

(1 มกราคม - 31 มีนาคม 2562) 
จ านวนเงิน
งบประมาณ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

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

7. โครงการเสริมสร้างสังคมคุณธรรม โดย
การจัดกิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา/การรับฟัง 
การบรรยายธรรม/การปฏิบัติธรรม/การสืบสาน
ประเพณีไทย ตลอดจนส่งเสริมบทบาทการมี
ส่วนร่วมในการท าความดตี่อสังคม 
 

- จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรม 
(ได้รับจัดสรรงบประมาณ 60,000.-) 

12 ครั้ง  ไตรมาส 1/2562 มีการจัดกิจกรรม 
จ านวน 1 ครั้ง 
 

 ไตรมาส 2/2562 มีการจัดกิจกรรม ดังนี ้
1. จัดกิจกรรมท าบุญใส่บาตรข้าวสาร 
อาหารแห้ง สวดมนต์ ฟังธรรม ในวันที่ 2 
มกราคม 2562 เนื่องในวันข้ึนปีใหม ่
ณ ส านักงานใหญ่ กปภ. 
2. จัดกิจกรรมท าบุญใส่บาตรข้าวสาร 
อาหารแห้ง สวดมนต์ ฟังธรรม ในวันที่ 15 
กุมภาพันธ์ 2562 เนื่องในวันมาฆบูชา 
ณ ส านักงานใหญ่ กปภ. 
 

สรุป ไตรมาส 1 - 2/2562 มีการจัดกิจกรรม
ทั้งสิ้น จ านวน 3 ครั้ง 

7,274.50 
 
 

 
7,500 

 
 
 

7,499 

8. โครงการเครือข่ายคุณธรรม เน้นการ
อุปสมบทและปฏิบัติธรรม เพื่อเทิดทูน
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ์
 

- จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรม 
(ได้รับจัดสรรงบประมาณ 85,000.-) 

1 ครั้ง  ไตรมาส 1/2562 มีการจัดกิจกรรม 1 
ครั้ง 
 
 

3,000 บาท 
(เงินบริจาค) 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 



13/17 
 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน 
เป้าหมาย ระบุผลการด าเนินงานไตรมาส 2/2562 

(1 มกราคม - 31 มีนาคม 2561) 
จ านวนเงิน
งบประมาณ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

กลยุทธ์ที่ 1 (ต่อ) 
 

     ไตรมาส 2/2562 มีการจัดกิจกรรมธรรม
ปฏิบัติธรรม ณ จังหวัดสกลนคร - นครพนม 
(วัดถ้ าขาม วัดปุาบ้านโนนภู่ วัดปุาภูล้อมข้าว 
วัดปุาถ้ าเจ้าผู้ข้า วัดปุาบ้านหนองผือ วัดปุา
อุดมสมพร วัดปุาดอยธรรมเจดีย์) เนื่องในวัน
มาฆบูชา 16 - 19 กุมภาพันธ์ 2562  
 

สรุป ไตรมาส 1 - 2/2562 มีการจัดกิจกรรม
ทั้งสิ้น จ านวน 2 ครั้ง 

25,500 

 

9. โครงการเราท าความดีด้วยหัวใจ เพื่อ
กระตุ้นให้พนักงานมีจิตสาธารณะ ตาม
แนวทาง พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
 
 

- จ านวนครั้งของการจัดกิจกรรม 
(ได้รับจัดสรรงบประมาณ 100,000.-) 

7 ครั้ง  ไตรมาส 1/2562 มีการจัดกิจกรรม
จ านวน 1 ครั้ง  
 

 ไตรมาส 2/2562 มีการจัดกิจกรรมตาม
โครงการ “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” ดังนี ้
ชมรมพุทธศาสนาจัดกิจกรรม  
1. กิจกรรมจิตอาสา ร่วมกันเตรียมงาน
พระราชทานเพลิงสลายร่างสรีระสังขารองค์
หลวงปูุบุญฤทธิ์ ปัณฑิโต ณ วัดปุา
ภูริทัตตปฏิปทาราม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี 
โดยช่วยกันจัดการระบบประปาส าหรับ             
โรงทาน มอบน้ าดื่มบรรจุขวด และร่วมกันท า
ความสะอาดเพื่อเตรียมพื้นท่ี นอกจากนี้ยัง
ร่วมกันไถ่ชีวิตโคกระบือ จ านวน 3 คู่ จากเงิน
บริจาคของพนักงาน กปภ. ทั่วประเทศ 
จ านวน 174,000 บาท 
2. กิจกรรม “ธรรมะสัญจร” โดยร่วมกันปฏิบัติ
ธรรม และถวายสังฆทาน ณ วัดถ้ าสาริกา             
จ.นครนายก ระหว่างวันท่ี 30 - 31 มี.ค. 62 

28,048.70 
 
 

 
 

 
เงินบริจาค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงินบริจาค 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 



14/17 
 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน 
เป้าหมาย ระบุผลการด าเนินงานไตรมาส 2/2562 

(1 มกราคม - 31 มีนาคม 2562) 
จ านวนเงิน
งบประมาณ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

กลยุทธ์ที่ 1 (ต่อ) 
 

    กปภ.สาขาต่างๆ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม หรือ
เข้าร่วมกิจกรรม “เราท าความดี ด้วยหัวใจ” 
ที่หน่วยงานภายนอกจัด  
1. กปภ.สาขาสามพราน ร่วมกับ อ.บางสะพาน
ท าความสะอาด กวาด และเก็บขยะ ปรับภูมิทัศน์
บริเวณชายทะเล บ้านปากคลอง เพื่อดูแลรักษา
ความสะอาดพื้นท่ีสาธารณประโยชน์ เมื่อวันท่ี 7 
มกราคม 2562  
2. กปภ.สาขาเด่นชัย ร่วมกิจกรรมจิตอาสากับ
อ าเภอเด่นชัยท าความสะอาดพระอุโบสถวัดปง
ปุาหวาย จ.แพร่ เมื่อวันท่ี 10 มกราคม 2562 
3. กปภ.สาขาเกาะสมุย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา 
BIG Cleaning Day โดยร่วมกันท าความสะอาด 
เก็บขยะ ปรับภูมิทัศน์บริเวณชายหาดรอบ       
เกาะสมุย เมื่อวันท่ี 10 มกราคม 2562 
4. กปภ.สาขาขนอม ร่วมกิจกรรมจิตอาสา โดย
การเก็บขยะบริเวณพื้นท่ีชายหาดขนอม เพื่อ
ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยว ลดปริมาณขยะบริเวณ
ชายหาด เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 
5. กปภ.สาขาระยอง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
โดยการเก็บขยะบริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 
และชายหาดบ้านเพ เมื่อวันท่ี 7 กุมภาพันธ์ 
2562 
6. กปภ.สาขาปทุมธานี กปภ.สาขาคลองหลวง 
กปภ.สาขาธัญบุรี และ กปภ.สาขารังสิต (พ) ร่วม
กิจกรรมจิตอาสากับ อบจ.ปทุมธานี พัฒนาถนน 
ณ บริเวณถนนหน้าแมคโคร - ศาลากลาง เมื่อ
วันท่ี 14 กุมภาพันธ์ 2562 

 
 
 
- 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 



15/17 
 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน 
เป้าหมาย ระบุผลการด าเนินงานไตรมาส 2/2562 

(1 มกราคม - 31 มีนาคม 2562) 
จ านวนเงิน
งบประมาณ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

กลยุทธ์ที่ 1 (ต่อ) 
 

    7. กปภ.สาขาอรัญประเทศ เข้าร่วมกิจกรรม
จิตอาสาพัฒนาวัด โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์
และท าความสะอาดเส้นทางบ้านปุาไร่ - บ้าน
หนองหญ้าปล้อง ณ โรงเรียน ส.ไทยเสรี
อุตสาหกรรม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว   
เมื่อวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2562 
8. กปภ.สาขาระนอง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
ด้วยการเก็บขยะ ก าจัดสิ่งปฏิกูล ฉีดล้างถนน
และพื้นคอนกรีต ตัดแต่งต้นไม้ และปรับปรุง 
ภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบสถานท่ีประกอบพิธี      
เสกน้ าอภิเษก ณ วัดสุวรรณคีรีวิหาร จ.ระนอง 
เมื่อวันท่ี 4 มีนาคม 2562 
9. กปภ.สาขาจุน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา
ด้วยการสร้างฝายชะลอน้ า ณ ช้างนกโยง         
จ.พะเยา เมื่อวันท่ี 6 มีนาคม 2562 
10. กปภ.สาขาพนัสนิคม เข้าร่วมกิจกรรม      
จิตอาสาด้วยการท าความสะอาดกวาดบริเวณ
ลานวัด ล้างห้องน้ า เก็บขยะ รอบบริเวณเขา
คีรีรมย์ จ.ชลบุร ีเมื่อวันท่ี 13 มีนาคม 2562 
11. กปภ.สาขาปากน้ าประแส เข้าร่วม
กิจกรรมจิตอาสาด้วยการท าความสะอาด
บริเวณเรือหลวงประแส และปลูกปุาชายเลน 
เมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 2562 
 

สรุป ไตรมาส 1 - 2/2562 มีการจัดกิจกรรม
ทั้งสิ้น จ านวน 13 ครั้ง 

- 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 
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กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน 
เป้าหมาย ระบุผลการด าเนินงานไตรมาส 2/2562 

(1 มกราคม - 31 มีนาคม 2562) 
จ านวนเงิน
งบประมาณ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ ...ฝ่ายกฎหมาย โดยกองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม... 
กลยุทธ์ที่ 3 
ส่งเสริมและสนับสนุนภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วนใน
การด าเนินงานด้าน
คุณธรรม 

10. โครงการ “ท าดี มีผล คนยกย่อง
ประจ าปี 2561” เพื่อยกย่องเชิดชู และ
มอบรางวัลแก่ผู้บริหาร พนักงาน และ
ลูกจ้าง ท่ีประพฤติดี ปฏิบัติดี อันเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กร สังคม และ
ประเทศชาติจนเป็นท่ีประจักษ์ เพื่อให้เป็น
แบบอย่างท่ีดีและปลุกกระแสการสร้าง
สังคมแห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม 

- บุคคลที่ได้รับการคัดเลือก เข้ารับรางวัล
ในวันจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา กปภ. 
ครบรอบ 40 ปี 

๒๗ ก.พ.
2562 

วันท่ี  ไตรมาส 1/2562 ฝุายเลขานุการฯรวบรวม
และสรุปรายชื่อ บุคคลในโครงการฯน าเสนอ
คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือก ในการประชุม
ครั้งท่ี 2/2562 วันท่ี 24 มกราคม 2562 

 ไตรมาส 2/2562 มีการด าเนินการ ดังน้ี 
1. คณะกรรมการฯ พิจารณาเลือกบุคคลที่สมควร
ได้รับรางวัลตามโครงการ “ท าดี มีผล คนยกย่อง 
ประจ าปี 2561” จ านวน 10 คน เมื่อวันท่ี 24 
มกราคม 2562 ดังนี้ 
1. นายอนุวัฒน์ แก้วสมบัติ
2. นายมงคล ประสิทธ์ิคุ้มเพียร
3. น.ส.ราตรี แสงวิมาร
4. น.ส.บุษราภรณ์ นนทมาตย์
5. นายสมคิด ทองรอด
6. นางอรนุช ปานทองค า
7. นายณัฐพงษ์ พรมมา
8. นางจันทร์ฉาย บุญปูอ
9. น.ส.วรัญญา พรรณมาลัย
10. นางสารี เทียนชัย
2. จัดพิธีมอบรางวัล จ านวน 10 คน เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว ในวันคล้ายวันสถาปนา กปภ. 
ครบรอบ 40 ปี เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ 
256 2
สรุป โครงการ “ท าดี มีผล คนยกย่อง” 
ประจ าปี 2561 ด าเนินการเสร็จสิ้นบรรลุตาม
วัตถุประสงค์เรียบร้อยแล้ว 

- 

62,840 

 สรุป  เบิกจ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส 2/2562 ของยุทธศาสตร์ที่ 3 รวมทั้งสิ้น 138,662.2 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจริง 345,000.- 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 



17/17 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
เป้าประสงค์ :  1.  เพ่ือส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างในการสร้างความร่วมมือด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  

2.  เพ่ือสร้างความร่วมมือด้านคุณธรรมระหว่างประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  
3.  เพ่ือให้ประเทศไทยมีความม่ันคง สันติสุขและสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขบนหลักการที่เป็นสากล                             

 แต่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทย 
 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน 
เป้าหมาย ระบุผลการด าเนินงานไตรมาส 1/2562 

(1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2561) 
จ านวนเงิน
งบประมาณ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ ...ส านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์... 
กลยุทธ์ที่ 1 
เสริมสร้างความร่วมมือ
ระหว่างประชาคมอาเซียน
ในด้านการอยู่ร่วมกันอย่าง
เอื้ออาทร แบ่งปัน และมี
จิตสาธารณะ เพื่อโลกและ
ประเทศชาต ิ

11. โครงการปันน้ าใจจ่ายน้ าประปา โดย
จ่ายน้ าฟรีเพื่อช่วยเหลือบรรเทาสาธารณ
ภัยและภัยธรรมชาติให้ประชาชนท้ังชาว
ไทยและชาวต่างชาติ  ท่ีได้รับความ
เดือดร้อน 

- จ านวนผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ
ปันน้ าใจจ่ายน้ าประปา 

300,000 คน  ไตรมาส 1/2562 มีการจ่ายน้ าฟรีเพื่อ
ช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยและภัยธรรมชาติ
ให้ประชาชนท้ังชาวไทยและชาวต่างชาติ             
ที่ได้รับความเดือดร้อน และภาคีเครือข่าย 
จ านวน 8,617,767 ลิตร/ขวด ผู้ได้รับ
ประโยชน์ จ านวน 430,888 คน  
 

 ไตรมาส 2/2562 มีการจ่ายน้ าฟรีเพื่อ
ช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัยและภัย
ธรรมชาติให้ประชาชนท้ังชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ ที่ได้รับความเดือดร้อน และ
ภาคีเครือข่าย จ านวน 16,093,722 ลิตร/
ขวด ผู้ได้รับประโยชน์ จ านวน 63,341 คน  
 

สรุป ไตรมาส 1 - 2/2562 มีการจ่าน้ าฟรี
จ านวน 24,711,489 ลิตร มีผู้ได้รับ
ประโยชน์ จ านวน 494,229 คน 

งบการกุศล 

สรุป ยุทธศาสตร์ที่ 4 ไม่ได้ขอรับจัดสรรงบประมาณ  - - 

ช่วงไตรมาส 1 – 2 รวมท้ัง 4 ยุทธศาสตร์ จ านวน 11 โครงการ ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 251,429.90 บาท จากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจริง 845,000.-  

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

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 




