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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของการประปาส่วนภูมิภาค   
ไตรมาส 3/2561 ปีงบประมาณ 2561 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย 
เป้าประสงค์ :  1.  เพ่ือวางรากฐานแนวทางในการพัฒนาคุณธรรมให้แก่สังคมทุกภาคส่วน 

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

 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน 
เป้าหมาย ระบุผลการด าเนินงานไตรมาส 3/2561 

(1 เมษายน – 30มิถุนายน 2561) 
จ านวนเงิน
งบประมาณ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ ...ฝ่ายอ านวยการ โดยกองบริการกลาง... 
กลยุทธ์ที่ 1  
วางระบบรากฐาน
การเสริมสร้าง
คุณธรรมของ
สถาบันครอบครัว 

- กิจกรรมของศูนย์เลี้ยงเด็ก 
กปภ.  

- จ านวนครั้งท่ีมีการจัด
กิจกรรมพิเศษ ท่ีจัดขึ้น
ส าหรับบุตรหลานพนักงาน
ในช่วงเทศกาลต่างๆ 

2 ครั้ง  ไตรมาส 1/2561 ศูนย์เลี้ยงเด็ก กปภ. จัดกิจกรรม จ านวน 1 ครั้ง 
 

 ไตรมาส 2/2561 มีการจัดกิจกรรม “ค่ายหรรษา” ช่วงปิดภาคเรียน 
ระหว่างวันท่ี 12-30 มี.ค. 61 (เฉพาะวันท าการ) เพื่อส่งเสริมให้บุตรหลาน
พนักงาน ได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมพัฒนาการตามวัย และ
การเรียนรู้แบบส่งเสริมจินตนาการ 
 

สรุป ศูนย์เลี้ยงเด็กจัดกิจกรรมครบตามตัวช้ีวัดเรียบร้อยแล้ว จ านวน 2 ครั้ง  

เงินบริจาค 
 

เงินบริจาค 

หน่วยงานรับผิดชอบ ...ส านักวิทยาการ โดยกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และกองฝึกอบรมภูมิภาค 1 - 3...  
กลยุทธ์ที่ 2  
วางระบบรากฐาน
การเสริมสร้าง
คุณธรรมของ
สถาบันศาสนา 

- โครงการอบรมหลักสูตร 
“คุณธรรม จริยธรรม  
และธรรมาภิบาล” 

- พนักงานเข้ารับการอบรม
หลักสูตร “คุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล”
ภายในปีงบประมาณ 
2561 

300 คน  ไตรมาส 1/2561 มีการจัดอบรมเรียบร้อยแล้ว จ านวน 2 ครั้ง  
มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 34 คน 
 

 ไตรมาส 2/2561 มีการจัดอบรมเรียบร้อยแล้ว จ านวน 5 ครั้ง  
มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 153 คน 
 

 ไตรมาส 3/2561 กปภ. อนุญาตใหผู้้บริหารเข้ารับการฝึกอบรมกับ
หน่วยงานภายนอก ดังน้ี  
1. TRIS Academy Forum : Growth Hacking in the Age of 
Disruption (สร้างความเติบโตบนกระแสแห่งการเปลี่ยนแปลง) : Good 
Governance for Sustainable Development ในวันท่ี 10 พฤษภาคม 

87,604.- 
 
 

132,615.- 
 

 
 
 

11,414.76.- 
  

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.



2/19 
 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน 
เป้าหมาย ระบุผลการด าเนินงานไตรมาส 3/2561 

(1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2561) 
จ านวนเงิน
งบประมาณ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

(ต่อ)     2561 ณ โรงแรมอีสติน แกรนด์ สาธร กรุงเทพฯ จัดโดย บริษัท ทริส                 
คอร์เปอร์เรชั่น จ ากัด (ระดับ 11-12 จ านวน 4 คน) 
2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพข้ันสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 
9 ระหว่างวันท่ี 17 พฤษภาคม 2561 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ 
พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดโดยสถาบันพระปกเกลา้ 
(ระดับ 11 จ านวน 1 คน)  
3. หลักสูตร Corporate Governance in Digital Era ระหว่างวันท่ี 17 
พฤษภาคม 2561 - 22 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว 
ฟอร์จูน กรุงเทพฯ จัดโดย มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง 
(กรรมการ กปภ. จ านวน 1 คน) 
 

สรุป ไตรมาส 1-3/2561 ด าเนินการแล้ว จ านวน 10 ครั้ง มีผู้เข้า           
รับการอบรม จ านวน 193 คน รวมค่าใช้จ่าย 276,633.76 บาท 

 
 

45,000.- 
 
 
 
- 
 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ ...ชมรมพุทธศาสนา... 
กลยุทธ์ที่ 2  
วางระบบรากฐาน
การเสริมสร้าง
คุณธรรมของ
สถาบันศาสนา 

- การด าเนินกิจกรรมของ
ชมรมพุทธศาสนา กปภ. 

- จ านวนกิจกรรมที่
ด าเนินการภายใน
ปีงบประมาณ 2561 
 

4 ครั้ง  ไตรมาส 1/2561 ชมรมพุทธศาสนา กปภ. ด าเนินกิจกรรมทั้งสิ้น  
จ านวน 2 ครั้ง 
 

 ไตรมาส 2/2561 ชมรมพุทธศาสนา กปภ. ด าเนินกิจกรรมทั้งสิ้น 
จ านวน 3 ครั้ง 

 

 ไตรมาส 3/2561 มีการด าเนินกิจกรรม ดังน้ี 
1. กิจกรรมทอดผ้าป่าถวายกุฏิและสิ่งของ ณ ดอยอิวิโจ พร้อมมอบ
ทุนการศึกษา ทุนอาหารกลางวัน และอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนบ้านอิวิโจ 
อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก ระหว่างวันท่ี 28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 
2561 
2. กิจกรรมฟังธรรมสวดมนต์และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์
จ านวน 9 รูป เนื่องในวันวิสาขบูชา เมื่อวันท่ี 31 พฤษภาคม 2561 
 

สรุป ไตรมาส 1-3/2561 มีการจัดกิจกรรมรวมทั้งสิ้น จ านวน 7 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.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.
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กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน 
เป้าหมาย ระบุผลการด าเนินงานไตรมาส 3/2561 

(1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2561) 
จ านวนเงิน
งบประมาณ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ ...ส านักวิทยาการ โดยกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และกองฝึกอบรมภูมิภาค 1-3... 
กลยุทธ์ที่ 3 
วางระบบรากฐาน
การเสริมสร้าง
คุณธรรมของ
สถาบันเศรษฐกิจ 

- โครงการ “การปฏิบัติตาม
แนวทางของเศรษฐกิจ
พอเพียง” เป็นการน้อมน า
แนวทางหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์หรือปรับ
ใช้ในการด าเนินชีวิตและการ
ปฏิบัติงาน 

- จ านวนครั้งท่ีมีการ
บรรยายหัวข้อ “การ
ปฏิบัติตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง” 
ภายในปีงบประมาณ 
2561 

8 ครั้ง 
(ไม่น้อยกว่า  
500 คน) 

ครั้ง  ไตรมาส 1/2561 ด าเนินการสอดแทรกหัวข้อการบรรยายและเอกสาร
ชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียบร้อยแล้ว จ านวน 8 ครั้ง มีผู้เข้ารับการอบรม 
จ านวน 347 คน 
 

 ไตรมาส 2/2561 ด าเนินการสอดแทรกหัวข้อการบรรยาย และ
เอกสารชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียบร้อยแล้ว จ านวน 10 ครั้ง มีผู้เข้า              
รับการอบรม จ านวน 326 คน 
 

 ไตรมาส 3/2561  ด าเนินการสอดแทรกการบรรยายและเอกสารชุด
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามหัวข้อดังกล่าวแล้ว ดังนี ้
1. กฝภ.3 จัดอบรมหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างด้านงานบริหารงานพัสดุ
ภาครัฐ” รุ่นที่ 2/61 ณ กฝภ.3 เมื่อวันท่ี 2 - 4 เม.ย. 61 มีผู้เข้ารับการ
อบรม จ านวน 51 คน 
2. กฝภ.3 จัดอบรมหลักสูตร “ความรู้พื้นฐานด้านงานบริการ” รุ่นที่ 3/61 
ณ กฝภ. 3 เมื่อวันท่ี 23-27 เม.ย. 61 มีผู้เขา้รับการอบรม จ านวน 47 คน 
3. กพท. จัดอบรมหลักสูตร “ระเบียบและวิธีปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เมื่อวันท่ี 26 - 27 เม.ย. 61 ณ              
ห้องชนกนนท์ รร.เอบีน่า เฮาส์ กทม. มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 180 คน 
4. กฝภ.3 จัดอบรมหลักสูตร “ การควบคุมน้ าสูญเสีย”รุ่นที่ 1/61 ณ กปภ.
สาขาพังลุง เมื่อวันที่ 7 - 11 พ.ค.61 มีผู้ เข้ารับการอบรม จ านวน 27 คน 
5. กฝภ.3 จัดอบรมหลักสูตร “การควบคุมน้ าสูญเสีย” รุ่นที่ 2/61 ณ กปภ.
สาขาภูเก็ต เมื่อวันท่ี 21-25 พ.ค. 61 มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 29 คน 
6. กฝภ.3 จัดอบรมหลักสูตร “การควบคุมน้ าสูญเสีย” รุ่นที่ 3/61 ณ กปภ.
สาขากุยบุรี เมื่อวันที่ 4 - 8 มิ.ย. 61 มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 33 คน 
7. กพท. ส่งพนักงานฝึกอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาค เรื่อง 
เรียนรู้สู่กูรูเศรษฐกิจ รุ่นที่ 9 เมื่อวันท่ี 15 มิ.ย. 61 ณ โรงแรม s31                  
จัดโดยส านักงานเศรษฐกิจการคลัง มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 2 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.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.
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กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน 
เป้าหมาย ระบุผลการด าเนินงานไตรมาส 3/2561 

(1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2561) 
จ านวนเงิน
งบประมาณ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

(ต่อ)     8. กพท. จัดโครงการวิเคราะห์ความเสี่ยงคุณภาพน้ าประปาของ กปภ. ครั้งท่ี 
2 เมื่อวันท่ี 28 - 29 ม.ิย. 61 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารประปาวิวัฒน์ 
กปภ. มีผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 48 คน 
9. กฝภ.2 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการส ารวจวินิจฉัยความเสี่ยงระบบ
ประปา มาตรการควบคุมและการตรวจสอบ รุ่นท่ี 1/61 เมื่อวันท่ี 2 - 5 
เม.ย. 61 มีผู้เข้ารวมสัมมนา จ านวน 48 คน 

10. กฝภ.2 จัดอบรมในงาน OJT การใช้และบ ารุงรักษาเครื่องจักรกล (PM) 
รุ่นที่ 1/61 เมื่อวันท่ี 7-11 พ.ค. 61 มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 55 คน 
11. กฝภ.2 จัดอบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
รุ่นที่ 1/61 เมื่อวันท่ี 12-13 มิ.ย. 61 มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 46 คน 
12. กฝภ.2 จัดอบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
รุ่นที่ 2/61 เมื่อวันท่ี 14-15 มิ.ย. 61 มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 47 คน 
13. กฝภ.2 จัดอบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
รุ่นที่ 3/61 เมื่อวันท่ี 25-26 มิ.ย. 61 มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 50 คน 
สรุป ไตรมาส 1-3/2561 จัดอบรม จ านวน 31 ครั้ง มีพนักงานเข้ารับ            
การอบรม จ านวนทั้งสิ้น 1,336 คน  

 
 
 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ ...ฝ่ายกฎหมาย โดยกองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม... 
กลยุทธ์ที่ 6 
วางระบบรากฐาน
การใช้สื่อมวลชน
เป็นเครื่องมือ             
ในการส่งเสรมิ
คุณธรรม 

- รณรงค์และเผยแพร่สือ่
ประชาสัมพันธ์ของศูนย์ป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
กปภ. ในเรื่องเกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน 

 

- เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์การป้องกัน
การทุจริตและคอร์รัปชัน 
ผ่านช่องทางต่างๆ ภายใน
ปีงบประมาณ 2561 

ด าเนินการ 
อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  ไตรมาส 1/2561 ด าเนินการรณรงค์และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
การป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันแล้ว จ านวน 3 ครั้ง 
 ไตรมาส 2/2561 ด าเนินการรณรงค์และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
การป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันแล้ว จ านวน 3 ครั้ง  
 ไตรมาส 3/2561 มีการด าเนินงาน ดังนี ้
1. จัดท าเอกสารชุดองค์ความรู้การเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อเผยแพร่ผ่านจุล
สารสีสันข่าว ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน 2561 จ านวน 3 เรื่อง ดังนี ้
     1.1 เรื่อง พฤติกรรมอย่างไร...เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน 
     1.2 เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับหรือให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริต   
                 และประพฤติมิชอบ ของ กปภ. 
     1.3 เรื่อง มาตรการควบคุม เพื่อมิให้บุคลากรของ กปภ. รับสินบน 

- 
 
- 

 
- 

 
 
 
 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.



5/19 
 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน 
เป้าหมาย ระบุผลการด าเนินงานไตรมาส 3/2561 

(1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2561) 
จ านวนเงิน
งบประมาณ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

(ต่อ)     2. ส านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ มีการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
ผ่านช่องทาง ดังนี้ 
      2.1 ประชาสัมพันธ์ผ่านข่าวภายนอกจ านวน 1 ข่าว เรื่อง กปภ.                 
รักษ์ชุมชน สร้างฝายสืบสานพระราชปณิธาน ร.9 (ข่าวลงวันท่ี 11 
มิถุนายน 2561) 
      2.2 ประชาสัมพันธ์ภายในผ่านจุลสารสีสันข่าว 2 ฉบับ  
             - ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 196 เดือน เมษายน 2561 คอลัมน์ “องค์กร
โปร่งใสเริ่มต้นได้จากตัวเรา” และคอลัมน์ “ผลประโยชน์ทับซ้อน” 
             - ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 198 เดือนมิถุนายน 2561 คอลัมน์ “มูลนิธิ 
กปภ. จิตสาธารณะในรั้วองค์กร” และ คอลัมน์ “รณรงค์โครงการเสริมสร้าง
วัฒนธรรมสุจริต” 
      2.3 จัดท าชุดค าพูด Infographic ลงไลน์สื่อสารภายใน 6 ห้อง                   
และสื่ออ่ืนๆ 
             - เรื่อง จิตสาธารณะในรั้วองค์กร 
             - เรื่อง เลินเล่อ...เจอภาคทัณฑ ์        

 - เรื่อง เห็นประโยชน์ส่วนตน...จนท าร้าย กปภ 
             - เรื่อง พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 
             - เรื่อง พระบรมราโชวาทพระราชทาน 
สรุป ไตรมาส 1-3/2561 มีการเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันการ
ทุจริตและคอร์รัปชัน ผ่านจุลสารสีสันข่าว จ านวน 9 ครั้ง  

 

หน่วยงานรับผิดชอบ ...ฝ่ายอ านวยการ โดยกองจัดหา และกองบริหารทั่วไป กปภ.ข. 1-10... 
กลยุทธ์ที่ 7 
วางระบบรากฐาน
การเสริมสร้าง
คุณธรรมในภาค
วิชาชีพ 
  

- การให้และเปิดเผยข้อมูล 
อย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างแสดงบนเว็บไซต์ 
กปภ. 

- การเผยแพร่ข้อมูลอย่าง 
เป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างแต่ละโครงการ ให้
สาธารณชนทราบอย่าง
ชัดเจน ตลอดปีงบประมาณ 
2561 

100 ร้อยละ  ไตรมาส 1/2561 ด าเนินการครบถ้วน 100% 
 ไตรมาส 2/2561 ด าเนินการครบถ้วน 100% 

 ไตรมาส 3/2561 กองจัดหา ด าเนินการเผยแพร่ข้อมูลการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างของแต่ละโครงการอย่างครบถ้วนทุกข้ันตอน ผ่านทางเว็บไซต์ 
กปภ. และระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ซึ่งเป็นการปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบิหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ครบถ้วน 100% 

- 
 
- 
 
 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  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 3/2561 

(1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2561) 
จ านวนเงิน
งบประมาณ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ ...หน่วยงานส่วนกลาง (สายงาน รผผ. รผว.) และ กปภ.ข. 1-10... 
 - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม

ในการปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจหลักของหน่วยงาน 

- จ านวนครั้งท่ีจัดกิจกรรม
หรือการท าประชาคมกับ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน
ปีงบประมาณ 2561 
 

5 ครั้ง  ไตรมาส 1/2561 ด าเนินการจัดกิจกรรมหรือการท าประชาคมกับ            
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเรียบร้อยแล้ว จ านวน 3 ครั้ง 
 

 ไตรมาส 2/2561 ด าเนินการจัดกิจกรรมหรือการท าประชาคมกับ         
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเรียบร้อยแล้ว จ านวน 9 ครั้ง  
 

 ไตรมาส 3/2561 ด าเนินการ ดังนี ้
1. กจผ. ร่วมกับ กผค.1 และ กผว.4 ได้จัดประชุมเรื่องการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขา
นครศรีธรรมราช (ส่วนท่ี 1-3) อ.พระพรหม - ร่อนพิบูลย์ - เมือง
นครศรีธรรมราช - เฉลิมพระเกียรติ - เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช การ
ประชุมเพื่อให้ประชาชนในพ้ืนท่ีรับทราบถึงการด าเนินการก่อสร้างโครงการฯ 
เช่น ก่อสร้างสถานีสูบน้ าดิบ  
สรุปมติ : ประชาชนไม่ขัดข้องในการด าเนินโครงการฯ โดยเห็นว่าโครงการ
ของ กปภ. ท าให้เศรษฐกิจในท้องถิ่นดีขึ้น  และจะท าให้ชุมชนมี
สาธารณูปโภคที่ด ี
 

2. กปภ.ข.7 จัดท าประชาคมเรื่องงานวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าไปเทศบาล 
ต.กู่แก้ว จ.อุดรธานี เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. 61  
สรุปมติ : ผ่านความเห็นชอบ 
 

3. กปภ.สาขานาทวี เมื่อวันท่ี 5 เม.ย. 61 จัดท าประชาคม ในพื้นที่ ม.2 ต.
ปลักหนู อ.นาทวี จ.สงขลา เพื่อท าความเข้าใจกับประชาชนในพ้ืนท่ี ส าหรับ
โครงการวางท่อขยายเขตติดตั้งประปา 
สรุปมติ : ประชาชนรับทราบ 
 

4. กปภ.ข.2 จัดท าประชาคมรับโอนระบบประปา อบต.ค าหยาด อ.โพธิ์ทอง 
จ.อ่างทอง เมื่อวันท่ี 14 มิ.ย. 61 ณ ศาลาประชาคม อบต.ค าหยาด  
สรุปมติ : ใหใ้ช้ระบบประปา อบต. เช่นเดิม เนื่องจากไม่คุ้มการลงทุนและ
ชาวบ้านมีระบบประปาหมู่บ้านที่สภาพด ี

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  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 3/2561 

(1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2561) 
จ านวนเงิน
งบประมาณ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

(ต่อ)     5. กปภ.ข.7 จัดประชาคมงานวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ าไปเทศบาลต าบล
กู่แก้ว จ.อุดรธาน ีเป็นพื้นที่ของ กปภ.สาขากุมภวาป ีเมื่อวันท่ี 18 มิ.ย. 61 
สรุปมต ิ: ผ่านความเห็นชอบ 
 

6. กพธ. มีการจัดกิจกรรมเสวนากลุ่ม (Focus Group) รับฟังความคิดเห็น 
(ร่าง) แนวทางการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการประปาและน้ าเสีย เมื่อวันท่ี 
28 ม.ิย. 61 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กทม. 
สรุปมติ : ได้รับความคิดเห็น และรวบรวมรายงานคณะกรรมการ กปภ.  
และรายงานกระทรวงมหาดไทย เพื่อด าเนินการในข้ันต่อไป 
 

สรุป ไตรมาส 1-3/2561 ด าเนินการจัดกิจกรรมหรือการท าประชาคมกับ     
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเรียบร้อยแล้ว จ านวน 18 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.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.
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ยุทธศาสตร์ที่ 2  สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้มีความเข้มแข็ง 
เป้าประสงค์ :  1.  เพ่ือสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมให้มีความเข้มแข็ง  

2.  เพ่ือขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการด้านคุณธรรมให้มีเอกภาพ 
3.  เพ่ือเสริมสร้างความเป็นเอกภาพให้แก่สังคมไทยด้วยคุณธรรม 
 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน 
เป้าหมาย ระบุผลการด าเนินงานไตรมาส 3/2561 

(1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2561) 
จ านวนเงิน
งบประมาณ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ ...ฝ่ายกฎหมาย โดยกองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม... 
กลยุทธ์ที่ 1 
สร้างและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
งานด้านส่งเสริม
คุณธรรมและ
เสริมสร้างความเป็น
เอกภาพแก่สถาบัน/
องค์กรในสังคม 
 

- โครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐของ ป.ป.ช. (ITA) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

- ส่งแบบประเมินพร้อม
หลักฐานเชิงประจักษ์ และ
ข้อมูลบุคลากรภายในและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ 
ป.ป.ช. ตามเวลาที่ก าหนด 
 
 

 

ตามที่ ป.ป.ช. 
ก าหนด 

 
 

 
 
 

 
 

วันท่ี 
 
 
 

 
 
 

 

 ไตรมาส 1/2561 อยู่ระหว่างด าเนินการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 
 

 ไตรมาส 2/2561 มีการด าเนินงาน ดังนี ้
- บริษัท ทริส (บริษัทผู้รับจ้างประเมิน ITA ปี 2561) เชิญ กปภ. เข้ารับฟัง
การชี้แจงการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2561 แต่ละข้อค าถามตามแบบ
หลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) รวมทั้งการจัดส่งรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT) และรายชื่อผู้มีส่วนไดส้่วนเสียภายนอก (EIT) เพื่อใช้ส ารวจ
ความคิดเห็นประกอบการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันท่ี              
21 ก.พ. 61 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก 
- กปภ. จัดส่งรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) จ านวน 500 ราช่ือ 
และรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เช่น รายชื่อลูกค้า, ผู้รับจ้าง, 
ผู้แทนชุมชนข้างรั้ว กปภ. , หน่วยงานก ากับดูแล และอื่นๆ จ านวน 500 
รายชื่อ ส่งให้บริษัท ทริส เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 61 
- บริษัท ทริส แจ้งจ านวนผู้ที่ตอบแบบส ารวจความคิดเห็นของผู้มีสว่นได้
ส่วนเสียภายใน (IIT) ของ กปภ. ผ่านระบบออนไลน์ มีจ านวนท้ังหมด         
194 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 9 เม.ย. 61)  
- บริษัท ทริส ได้มีหนังสือ ที่ 0298/2561 ลงวันท่ี 5 เมษายน 2561      
แจ้งขอความอนุเคราะห์นัดวันและเวลาเพื่อจัดเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่างเพื่อ
จัดท าแบบส ารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจ าปี 2561 
(รอบที่ 2) ในช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2561  

- 
 
 

- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.



9/19 
 

ยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน 
เป้าหมาย ระบุผลการด าเนินงานไตรมาส 3/2561 

(1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2561) 
จ านวนเงิน
งบประมาณ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

(ต่อ)   
 
 

 
 
 
 

- จ านวนกิจกรรมที่ด าเนิน 
การเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ตามแนวทาง
ประเมิน ITA ทั้ง 5 ดัชน ี

 
 

 
  
 
 

 

≤ 2 

  
 
 

  
 
 

 

ครั้ง 

 ไตรมาส 3/2561 ด าเนินการกรอกข้อมูลตามแบบส ารวจหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (Evidence-Based) พร้อมแนบหลักฐานประกอบการพิจารณาแล้ว
เสร็จ และน าส่งให้ สคร. และบริษัท ทริส คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด เมื่อวันท่ี 22 
มิถุนายน 2561 โดยผ่านความเห็นชอบจากประธานกรรมการเรียบร้อยแล้ว 
(ทริส ก าหนดใหส้่งภายในวันท่ี 29 มิถุนายน 2561) 
 
 ไตรมาส 1/2561 ด าเนินการแล้ว จ านวน 6 ครั้ง 
 

 ไตรมาส 2/2561 ด าเนินการแล้ว จ านวน 7 ครั้ง 
 

 ไตรมาส 3/2561 สผว. จัดกิจกรรม Role Model เพื่อให้บทบาทของ
ผู้บริหารระดับสูง เป็นแบบอย่างท่ีดี และให้การสื่อสารวิสัยทัศน์ และค่านิยม
องค์กรมีความชัดเจนเป็นรูปธรรม สามารถใช้เป็นเครื่องมือเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจแก่ผู้ปฏิบัติงานของ กปภ. เผยแพร่ทางสื่อภายในและภายนอก 
กปภ. อาทิ เว็บไซต์ pwa.co.th, เว็บภายใน, กลุ่มไลน์พนักงานและผู้บริหาร, 
“สีสันข่าว”, วารสารน้ า ฯลฯ 
 

สรุป ไตรมาส 1-3/2561 มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนา
หน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางประเมิน ITA               
ทั้ง 5 ดัชน ีจ านวน 14 กิจกรรม 

- 
 
 
 
 
 
- 
 

- 
 

- 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

หน่วยงานรับผิดชอบ ...ทุกหน่วยงาน...  
กลยุทธ์ที่ 3  
เสริมสร้างความ
เป็นเอกภาพด้วย
คุณธรรม 

- ผู้บริหารมีบทบาทในการเป็น
ผู้น าหรือเป็นแบบอย่างในการ
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตาม
หลักธรรม 

- จ านวนครั้งท่ีผู้บริหาร           
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม 

 

4 ครั้ง  ไตรมาส 1/2561 ผู้บริหารมีบทบาทในการเป็นผู้น าหรือเป็นแบบ 
อย่างในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีตามหลักธรรม ด าเนินการแล้ว จ านวน 
7 ครั้ง 
 

 ไตรมาส 2/2561 ผู้บริหารมีบทบาทในการเป็นผู้น าหรือเป็นแบบ 
อย่างในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีตามหลักธรรม ด าเนินการแล้ว 
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.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.



10/19 
 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน 
เป้าหมาย ระบุผลการด าเนินงานไตรมาส 3/2561 

(1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2561) 
จ านวนเงิน
งบประมาณ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

(ต่อ)      ไตรมาส 3/2561 มีการด าเนินงาน ดังนี ้
1. ผู้บริหารเข้าร่วมพิธีตักบาตรอาหารแห้ง พิธีสรงน้ าพระพุทธ และรดน้ า 
ขอพรจากอดีตผู้บริหารและผู้บริหารระดับสูง กปภ. เนื่องในวันสงกรานต์ 
ประจ าปี 2561 เมื่อวันท่ี 11 เมษายน 2561 ณ กปภ. ส านักงานใหญ ่
2. กปภ.สาขานาทวี เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราท าดี ด้วยหัวใจ”        
โดยการปรับภูมิทัศน์และเก็บขยะบริเวณถนนสามสิบเมตร ณ อ าเภอนาทวี 
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 
3. ผจก.กปภ.สาขาสมุทรสงคราม พร้อมพนักงานในสังกัดร่วมพิธีท าบุญ
ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อบูรณะพระอุโบสถ ณ วัดบางใหญ่ จ.สมุทรสงคราม 
เมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม 2561 
4. กปภ.สาขาขนอม เข้าร่วมท าบุญทอดผ้าป่าสามัคคีพร้อมกับให้บริการ 
น้ าดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ กปภ. จ านวน 300 ขวด ณ โรงพยาบาล 
ขนอม อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งจัดโดยชมรมคนรักเพลง และการ
ทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งน้ี เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ส าหรับห้อง
อุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลขนอม เพื่อรองรับผู้ป่วยของโรงพยาบาล ซึ่งถือ
เป็นการส่งเสริมการด าเนินงานของโรงพยาบาล และสร้างความสัมพันธ์อันดี
ระหว่าง กปภ. กับชุมชน เมื่อวันท่ี 28 พฤษภาคม 2561 
5. ผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ ฟังธรรม ตกับาตรอาหารแห้ง เนื่องใน
วันวิสาขบูชา เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ณ กปภ. ส านักงานใหญ ่
6. ผู้จัดการ กปภ.สาขาบ้านบึง พร้อมด้วยหัวหน้างาน และพนักงานในสังกัด 
ได้จัดกิจกรรม CSR ปันน้ าใจ เพื่อน้องๆ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ณ           
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ต.หนองชาก                  
อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี โดยร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันและบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ 
ข้าวสาร อาหารแห้ง ร่วมสนับสนุนสมุดฉีก ปากกา พัด และน้ าดื่มบรรจุขวด
ตราสัญลักษณ์ กปภ. จ านวน 180 ขวด เมื่อวันท่ี 19 มิถุนายน 2561 
7. นายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รักษาการผู้ว่าการ กปภ. ร่วมกับผูบ้ริหารใน
สังกัดกระทรวงมหาดไทย น าโดยพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงมหาดไทย เข้าเฝ้าถวายพระพรสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ  

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  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 3/2561 

(1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2561) 
จ านวนเงิน
งบประมาณ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

(ต่อ)     สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ               
ณ พระอุโบสถวัดราชบพิชสถิตมหาสีมาราม เมื่อวันท่ี 25 มิถุนายน 2561 
8. กปภ.สาขาเกาะพงัน ในวันท่ี 26 มิ.ย. 61 เข้าร่วมกิจกรรม “วันต่อต้าน
ยาเสพติด” เพื่อแสดงพลัง และประกาศเจตนารมณ์ เพื่อเป็นแบบอย่าง
ให้แก่ประชาชนท่ัวไป และรณรงค์ให้ห่างไกลจากยาเสพติด และวันท่ี 19 
มิ.ย. 61 ร่วมกับส านักงานกลุ่มดอกไม้ทะเล และหน่วยงานต่างๆ ร่วมกัน
เก็บขยะ และท าความสะอาดชายหาด เพื่อปลูกจิตส านึกในการอนุรักษ์  
และดูแลสิ่งแวดล้อม 
9. กปภ.สาขากาญจนดิษฐ์ ร่วมพิธีเคลื่อนสรีระสังขาร พระเทพพิพัฒน์ อดีต
เจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี อดีตเจ้าอาวาสวัดพัฒนาราม พระอารามหลวง 
และอดีตเจ้าอาวาสวัดท่าไทร จากวัดพัฒนาราม พระอารามหลวง มายังวัด
ท่าไทร และจัดพิธีบ าเพ็ญกุศลศพ ณ วัดท่าไทร ในวันท่ี 26 มิถุนายน 
2561 
10. ผจก.กปภ.สาขาแก้งคร้อ  ได้เข้าร่วมกิจกรรม โดยร่วมเป็นเจ้าภาพ
ถวายภัตตาหารเพลและจตุปัจจัยไทยธรรมโครงการ “ถนนสายบุญสุขใจ  
คนชัยภูมิมีคุณธรรม” ณ วัดผสม ต าบลนาหนองทุ่ม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 
เมื่อวันท่ี 27 มิถุนายน 2561  
11. 28 มิถุนายน 2561 ผจก.กปภ.สาขาพัทยา (พ) ร่วมพิธีเจริญพระพุทธ
มนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทร
เทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 
ณ วัดหนองเสือใหญ่ ต.นาเกลือ จ.ชลบุร ี
12. วันที่ 29 มิถุนายน 2561 ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขา         
ด่านช้าง เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์และเทิดทลู
สถาบันพระมหากษัตริย์ ณ ท่ีว่าการอ าเภอด่านช้าง จ.สุพรรณบุร ี
13. ผู้ช่วยผู้จัดการพร้อมพนักงานในสังกัด กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา เข้าร่วม
กิจกรรมจิตอาสากับจังหวัด ร่วมกันพัฒนาสวนสาธารณะ และวัดปิตุราธิราช
รังสฤษดิ ์วัดเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 

 
 
 
 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 
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คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 
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คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 
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กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน 
เป้าหมาย ระบุผลการด าเนินงานไตรมาส 3/2561 

(1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2561) 
จ านวนเงิน
งบประมาณ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

(ต่อ)     14. ร่วมพิธีทางพุทธศาสนาท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด ่         
พระภิกษุสงฆ์ กับหน่วยงานราชการอื่นๆ เนื่องในวันวิสาขบูชา ได้แก่ กปภ.
สาขาสาขาอ้อมน้อย กปภ.สาขาสระบุร,ี กปภ.สาขาประจวบฯ, กปภ.สาขา
สมุทรสงคราม, กปภ.สาขาคลองใหญ ่
15. ผจก.กปภ.สาขาคลองหลวง พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดร่วมกันท าบุญ
ส านักงานถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ จ านวน 9 รูป 
16. ผจก.กปภ.สาขากุยบุรี ก าหนดให้พนักงานท ากิจกรรมช่วยเหลือสังคม
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เช่น กิจกรรมบริจาคโลหิต กิจกรรมบริจาคเงิน
ช่วยเหลือเด็กเพื่อเป็นทุนการศึกษา ซึ่งในช่วงไตรมาส 3 นิมนต์พระสงฆ์
จ านวน 9 รูป เพื่อถวายภัตตาหารเพล ณ ส านักงาน กปภ.สาขากุยบุรี 
นอกจากน้ียังมีการมอบเงินบริจาคให้แก่บ้านเมตตา อ.ปราณบุรี จ.ประจวบ
คีรีขันต์ และร่วมบริจาคโลหิตให้แก่ โรงพยาบาลหัวหิน ณ มูลนิธิวัดกุยบุร ี
17. ผจก.กปภ.สาขารือเสาะ พร้อมด้วยพนักงาน เข้าร่วมพิธี “โครงการ
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรต”ิ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
สมเดจ็พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ วัดราษฎร์สโมสร จังหวัด
นราธิวาส 
18. ผจก.กปภ.สาขาอรัญประเทศ พร้อมด้วยพนักงานในสังกัดเข้าร่วมงาน
สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา และอัฏฐมีบูชา
อาเซียนสายสัมพันธ์ไมตรีสองแผ่นดินไทย-กัมพูชา ณ วัดเหล่าอ้อย โดยมี
กิจกรรมท าบุญตักบาตรถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ พร้อมกับเวียน
เทียนรอบพระอุโบสถ ร่วมกับประชาชนไทยและกัมพูชา  
 

สรุป ไตรมาส 1-3/2561 ผู้บริหารมีบทบาทในการเป็นผู้น าหรือเป็น
แบบอย่างในการปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามหลักธรรม ด าเนินการแล้ว
จ านวน 42 กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 
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คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.
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กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน 
เป้าหมาย ระบุผลการด าเนินงานไตรมาส 3/2561 

(1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2561) 
จ านวนเงิน
งบประมาณ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ ...ทุกหน่วยงาน... 
 - ผู้บริหารมีบทบาทในการ

ส่งเสริม/สนับสนุนให้หน่วยงาน
มีการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม
และโปร่งใส 

- จ านวนครั้งท่ีผู้บริหาร
ก าหนดทิศทางนโยบาย/
โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการเพื่อให้พนักงาน 
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ  

2 ครั้ง  ไตรมาส 1/2561 ผู้บริหารมีบทบาทในการส่งเสริม/สนับสนุนให้
หน่วยงานมีการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ด าเนินการแล้ว 
จ านวน 7 ครั้ง 
 

 ไตรมาส 2/2561 ผู้บริหารมีบทบาทในการส่งเสริม/สนับสนุนให้
หน่วยงานมีการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ด าเนินการแล้ว 
จ านวน 9 ครั้ง 
 

 ไตรมาส 3/2561 มีการด าเนินกิจกรรม ดังน้ี 
1. ผู้บริหารเข้าไปมีส่วนร่วมในการประชุมเปิด-ปิด กับหน่วยงานรับตรวจ          
ในการน าเสนอการปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมโปร่งใส จ านวน 10 ครั้ง คือ            
สายงานผู้ช่วยผู้ว่าการ (ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ), กปภ.สาขาศรีขรภูม,ิ 
กปภ.สาขานครพนม, กปภ.สาขาร้อยเอ็ด, กปภ.สาขากุมภวาป,ี กปภ.สาขา
ศรีราชา, กองงบประมาณ, ฝ่ายทรัพยากรน้ า, ฝ่ายการเงินและบัญชี และ 
กองบริหารทรัพย์สิน 
2. ผอ.ฝตก. มีการจัดประชุมพนักงานในสายงาน จ านวน 1 ครั้ง ในท่ี
ประชุมได้มีการเสวนาเรื่องคุณธรรม จริยธรรม โดยมีตัวอย่างของหน่วยงาน
ต่างๆ มาให้พนักงานในสังกัดได้ชมและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
3. หน่วยงาน ผชส. ได้ร่วมกันแสดงออกถึงการเป็นแบบอย่างท่ีดี                   
(Role Model) ในด้านการปฏิบัติตามค่านิยมองค์กร 
4. ผอ.กกป. และหัวหน้างาน ร่วมกันแสดงออกในการเป็นแบบอย่างที่ดี 
(Role Model) โดยการสื่อสารสร้างความเข้าใจแก่พนักงานในเรื่องผลการ
ด าเนินงาน เป้าหมาย ความคุ้มค่า ตามที่ ผชส. วางแนวทางไว้ เพื่อให้เกิด
การมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุตามเป้าหมาย พร้อมทั้ง
จัดท าประเด็นความรู้ในเรื่องดังกล่าวเป็นรูปเล่ม  
5. ผอ.กลก. และหัวหน้างาน ได้ถ่ายทอดการเป็นแบบอย่างท่ีดีให้พนักงาน 
กลก. ทราบและเป็นแนวทางปฏิบัติ และได้จัดท าข้อมูล เรื่อง การเป็น
แบบอย่างท่ีดี (Role Model) และแนวทางการสื่อสารผ่านผู้น า (เรื่องSEPA) 

- 
 
 

- 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  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 3/2561 

(1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2561) 
จ านวนเงิน
งบประมาณ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

(ต่อ)     6. วันท่ี 8 มิถุนายน 2561 กปภ.ข.7 จัดประชุมสายงาน ณ สิ้นไตรมาส 
2/2561 โดยนางทัศนีย์ เตีย รองผู้ว่าการ (ปฏิบัติการ 2) เป็นประธานใน  
ที่ประชุม ได้ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานด้านเบิกจ่ายงบประมาณ 
การด าเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนการควบคุมและบริหาร
จัดการน้ าสูญเสีย เพื่อให้การใช้งบประมาณรวมไปถึงการปฏิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ 
7. กปภ.สาขาชะอวด จัดการประชุมภายในสายงาน จัดท าค าสั่งงานเพื่อ
แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบการท างานให้ชัดเจน และยึดถือปฏิบัติตามค าสั่ง 
มีการสั่งการให้ท าคู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคนและรวบรวมเพื่อ
เก็บไว้ศึกษาและแลกเปลี่ยนกัน อันเป็นการแสดงออกถึงการท างานอย่าง
สุจริตและโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้
8. มีการสอดแทรกสาระเรื่อง ค่านิยม ความซื่อสัตย์สุจริต ความตรงต่อเวลา 
และความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีในงานท่ีปฏิบัติ เข้าไว้ในกิจกรรมสนทนา           
ยามเช้า (Morning Talk) เพื่อย้ าให้พนักงานเกิดความตระหนัก และให้
ความส าคัญกับการปฏิบัตงิานอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
ได้แก่ กฝภ.2, กปภ.สาขาเกาะพะงัน, กปภ.สาขากาญจนดิษฐ,์ กปภ.สาขา
เกาะสมุย, กปภ.สาขาแก้งคร้อ, กปภ.สาขาขลุง, กปภ.สาขาคลองใหญ,่ 
กปภ.สาขาจันด,ี กปภ.สาขาจันทบุร,ี กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา, กปภ.สาขา
ชุมพร, กปภ.สาขาท่ามะกา, กปภ.สาขาบางประกง, กปภ.สาขาบ้านฉาง, 
กปภ.สาขาประจวบคีรัขันต,์ กปภ.สาขาปราจีนบุร,ี กปภ.สาขาอรัญประเทศ, 
กปภ.สาขาวัฒนานคร, กปภ.สาขาศรีราชา, กปภ.สาขาสะเดา, กปภ.สาขา
หลังสวน, กปภ.สาขาอ่าวลึก, กปภ.สาขาคลองท่อม, กปภ.สาขาชะอวด 
   

สรุป ไตรมาส 1-3/2561 ผู้บริหารมีบทบาทในการส่งเสริม/สนับสนุน          
ให้หน่วยงานมีการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ด าเนินการแล้ว
จ านวน 47 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.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.



15/19 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
เป้าประสงค์ :  1.   เพ่ือเป็นการสร้างและขยายภาคีเครือข่ายคุณธรรมในสังคมให้เพ่ิมมากข้ึน  

2. เพ่ือผนึกก าลังทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรม อันเป็นการกระตุ้นสังคมให้เกิดกระแสแห่งการส่งเสริมคุณธรรมอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็น
พลังที่สร้างสรรค์สามารถชี้น าสังคม 

3. เพ่ือสร้างและพัฒนาบุคลากรหรือองค์กรเครือข่ายให้เป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์  
4.   เพ่ือสนับสนุนให้มีการยกย่องเชิดชูบุคคล และองค์กรที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมในระดับต่างๆ 

 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน 
เป้าหมาย ระบุผลการด าเนินงานไตรมาส 3/2561 

(1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2561) 
จ านวนเงิน
งบประมาณ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ ...ส านักวิทยาการ โดยกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และกองฝึกอบรมภูมิภาค 1-3... 
กลยุทธ์ที่ 1 
สร้างและขยาย
เครือข่ายการ
ขับเคลื่อน
คุณธรรมในทุก
ภาคส่วน 

- เผยแพร่ ปลูกฝัง และส่งเสริม
ให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของผู้บริหาร และ
ผู้ปฏิบัติงาน กปภ.อย่างต่อเนื่อง 

- จ านวนครั้งท่ีมีการ
บรรยายหัวข้อ “จริยธรรม 
จรรยาบรรณ ของ
ผู้ปฏิบัติงาน กปภ. 
 

8 
(ไม่น้อยกว่า  
900 คน) 

 
 

ครั้ง 
 
 
 
 

 ไตรมาส 1/2561 มีการสอดแทรกการบรรยาย ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัตงิาน กปภ. 
เรียบร้อยแล้ว จ านวน 3 ครั้ง มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 119 คน 
 

 ไตรมาส 2/2561 มีการสอดแทรกการบรรยาย ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน 
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงาน กปภ. 
เรียบร้อยแล้ว จ านวน 9 ครัง้ มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 446 คน 
 

 ไตรมาส 3/2561 มีการด าเนินการ ดังนี้ 
1. กพท. สอดแทรกความรู้เรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานฯ 
ในหลักสูตรระเบียบและวิธีปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ระหว่างวันท่ี 26-27 เมษายน 2561 ณ โรงแรม                
เอบีน่า เฮ้าส ์กรุงเทพฯ จ านวน 180 คน 
2. กพท. สอดแทรกความรู้เรื่องจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานฯ 
ในการฝึกอบรมนักวิทยาศาสตร์ กปภ. ประจ าปี 2561 ระหว่างวันท่ี                    
25-26 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมพระนครแกรนด์วิว จ านวน 136 คน 
3. กฝภ.3 จัดอบรมหลักสูตร “การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารงานพัสดุภาครัฐ” 
รุ่นที่ 1/61 ระหว่างวันท่ี 2-4 เมษายน 2561 โดยจัดฝึกอบรมให้พนักงาน
ในสังกัด กปภ.ข.4 และ 5 จ านวน 51 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.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.



16/19 
 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน 
เป้าหมาย ระบุผลการด าเนินงานไตรมาส 3/2561 

(1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2561) 
จ านวนเงิน
งบประมาณ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

(ต่อ)     4. กฝภ.3 จัดอบรมหลักสูตร “ความรู้พื้นฐานด้านงานบริการ” รุ่นที่ 3/61
ระหว่างวันท่ี 23-27 เมษายน 2561 โดยจัดฝึกอบรมให้พนักงานในสังกัด 
กปภ.ข.3, 4 และ 5 จ านวน 47 คน 
5. กฝภ.3 จัดฝึกอบรมในงาน “การควบคุมน้ าสูญเสีย” รุ่นที่ 1/61  
ระหว่างวันท่ี 7-11 พฤษภาคม 2561 โดยจัดฝึกอบรมให้พนักงาน               
ในสังกัด กปภ.ข.5 จ านวน 27 คน 
6. กฝภ.3 จัดฝึกอบรมในงาน “การควบคุมน้ าสูญเสีย” รุ่นที่ 2/61   
ระหว่างวันท่ี 21-25 พฤษภาคม 2561 โดยจัดฝึกอบรมให้พนักงาน             
ในสังกัด กปภ.ข.4 จ านวน 29 คน 
7. กฝภ.3 จัดฝึกอบรมในงาน “การควบคุมน้ าสูญเสีย” รุ่นที่ 3/61   
ระหว่างวันท่ี 4-8 มิถุนายน 2561 โดยจัดฝึกอบรมให้พนักงาน                
ในสังกัด กปภ.ข.3 จ านวน 33 คน 
 

สรุป ไตรมาส 1-3/2561 มีการสอดแทรกการบรรยายในการจัดอบรม 
จ านวน 19 ครั้ง มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 1,068 คน 
 

 
 
 

หน่วยงานรับผิดชอบ ...กปภ.ข. 1-10, กปภ.สาขา, ฝ่ายแผนโครงการ และส านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์... 
 - โครงการ กปภ. รักษ์ชุมชน

(เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนรอบ 
แหล่งน้ า/ที่ดินท่ี กปภ. ใช้น้ า
ดิบ/ใช้ที่ดิน/วางท่อประปาผ่าน) 

- จ านวนชุมชนที ่กปภ.  
ร่วมพัฒนา 

40 ชุมชน    ไตรมาส 1/2561 อยู่ในระหว่างขอรับจัดสรรงบประมาณ 
 

 ไตรมาส 2/2561 คณะกรรมการ กปภ. มีมติอนุมัติให้ กปภ.             
เบิกจ่ายงบประมาณจากดอกผลกองทุนเงินประกันการใช้น้ า จ านวน                               
17,055,302.45 บาท (รวมภาษีต่างๆ) 
 

 ไตรมาส 3/2561 กปภ.เขต 1-10 ด าเนินกิจกรรมโครงการรักษ์ชุมชน
แล้ว จ านวน 11 ชุมชน นอกนั้นอยู่ระหว่างด าเนินการ 
 

สรุป ด าเนินกิจกรรมโครงการรักษ์ชุมชนแล้ว จ านวน 11 ชุมชน มีผู้ได้รับ
ประโยชน์ 2,640 ครัวเรือน  

- 
 

- 
 
 

 
14,460,466.- 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.



17/19 
 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน 
เป้าหมาย ระบุผลการด าเนินงานไตรมาส 3/2561 

(1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2561) 
จ านวนเงิน
งบประมาณ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ ...กปภ.ข. 1-10, กปภ.สาขา และส านักสื่อสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์... 
 - โครงการใส่ใจผู้บริโภค 

(เพื่อให้ประชาชนทุกพ้ืนท่ีได้
ใช้น้ าสะอาดเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน และมีคุณภาพชีวิต              
ที่ดีขึ้น) 

- ให้ความรู้และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการผลิตน้ าที่
สะอาดให้กับ อบต.                
รอบๆ กปภ.  

234 กปภ.สาขา.  ไตรมาส 1/2561 กปภ.สาขาอยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อด าเนินงาน
ตามแผนงานโครงการใส่ใจผู้บริโภค 
 

 ไตรมาส 2/2561 กปภ.สาขาด าเนนิการในพื้นที่ อบต. แล้ว จ านวน
365 ชุมชน มีผู้ได้รับผลประโยชน์ 477,698 ครัวเรือน 
 

 ไตรมาส 3/2561 กปภ.สาขาด าเนินการในพ้ืนท่ี อปท. แล้ว จ านวน 
110 ชุมชน มีผู้ได้รับผลประโยชน์ 55,458 ครัวเรือน 
 

สรุป ไตรมาส 1-3/2561 ให้ความรู้และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตน้ าที่
สะอาดให้กับ อบต. รอบๆ กปภ. จ านวน 475 ชุมชน มีผู้ได้รับผลประโยชน์ 
533,156 ครัวเรือน 

- 
 
 

- 
 
 

- 

หน่วยงานรับผิดชอบ ...ฝ่ายกฎหมาย โดยกองวินัยและส่งเสริมจริยธรรม... 
กลยุทธ์ที่ 3 
ส่งเสริมและ
สนับสนุนภาคี
เครือข่ายทุกภาค
ส่วนในการ
ด าเนินงานด้าน 
คุณธรรม 

-  โครงการ “ท าดี มีผล คน    
ยกย่อง ประจ าปี 2560” เพื่อ
ยกย่องเชิดชู และมอบรางวัลแก่
ผู้บริหารพนักงาน และลูกจ้าง  
ทีป่ระพฤติดี ปฏิบัติดี อันเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กร สังคม และ  
ประเทศชาติจนเป็นท่ีประจักษ ์
เพื่อให้เป็นแบบอย่างท่ีดีและ
ปลุกกระแสการสร้างสังคม        
แห่งความดีอย่างเป็นรูปธรรม 

- บุคคลทีไ่ด้รับการคัดเลือก
เข้ารับรางวัลในวันคล้ายวัน
สถาปนา กปภ. ครบรอบ 
39 ปี 

28 ก.พ.
2561 

วันท่ี  ไตรมาส 1/2561 ฝ่ายเลขานุการฯ สรุปรายชื่อเพื่อน าเสนอ 
คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือก ในการประชุม ครั้งท่ี 2/2561           
วันท่ี 22 มกราคม 2561 
 

 ไตรมาส 2/2561 มีการด าเนินการ ดังนี ้
1. คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. พิจารณาเลือก 
บุคคลที่ได้รับรางวัลตามโครงการ “ท าดี มีผล คนยกย่อง ประจ าปี 2560” 
จ านวน 9 คน  
2. จัดพิธีมอบรางวัล จ านวน 9 คน เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในวันคล้ายวัน
สถาปนา กปภ. ครบรอบ 39 ปี เมื่อวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2561   
  

สรุป โครงการ “ท าดี มีผล คนยกย่อง ประจ าปี 2560” ด าเนินการ             
แล้วเสร็จบรรลุตามตัวช้ีวัดเรียบร้อยแล้ว  

- 
 
 

 
 
- 
 
 

56,556.- 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.



18/19 
 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน 
เป้าหมาย ระบุผลการด าเนินงานไตรมาส 3/2561 

(1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2561) 
จ านวนเงิน
งบประมาณ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ ...กปภ.สาขา... 
 - โครงการปันน้ าใจ                          

จ่ายน้ าประปา 
- จ่ายน้ าฟรีเพื่อช่วยเหลือ
บรรเทาสาธารณภัยและ
ภัยธรรมชาติให้ประชาชน
ที่ได้รับความเดือดร้อน 

300,000 คน  ไตรมาส 1/2561 ได้ด าเนินการจ่ายน้ าฟรี จ านวน 42,583,889 
ลิตร มีผู้ได้รับประโยชน์ 164,327 คน 
 

 ไตรมาส 1-2/2561 ได้ด าเนินการจ่ายน้ าฟรี จ านวน 111,489,380 
ลิตร มีผู้ได้รับประโยชน์ 688,362 คน  
 

 ไตรมาส 3/2561 ได้ด าเนินการจ่ายน้ าฟรี จ านวน 35,949,232 
ลิตร มีผู้ได้รับประโยชน์ 221,959 คน 

 

สรุป ไตรมาส 1-3/2561 ได้ด าเนินการจ่ายน้ าฟรี จ านวน 
147,438,612 ลิตร มีผู้ได้รับประโยชน์ 910,321 คน 

- 
 
 

- 
 
 

- 

หน่วยงานรับผิดชอบ ...กปภ.ข. 1-10, กปภ. สาขา และ กปภ. ส านักงานใหญ่ (กองงบประมาณ) ... 
กลยุทธ์ที่ ๕ 
ใช้มาตรการ
ทางด้านการเงิน
และการคลังในการ
ส่งเสริมเครือข่าย
คุณธรรม 

- โครงการบริจาคเงินและ          
น้ าดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ 
กปภ. เพื่อกิจกรรมสาธารณ 
ประโยชน์ และสาธารณกุศล 

- บริจาคเงินและ          
น้ าดื่มบรรจุขวดฯ 
ช่วยเหลือหน่วยงาน
ราชการในท้องถิ่น/
โรงเรียน/องค์กรต่างๆ 

80 กิจกรรม  ไตรมาส 1/2561 บริจาคเงินเพื่อกิจกรรมสาธารณกุศลและ
สาธารณประโยชน์ จ านวน 947,000 บาท และน้ าดื่มบรรจุขวดฯ 
ช่วยเหลือหน่วยงานในกิจกรรมต่างๆ จ านวน 43 กิจกรรม 
 

 ไตรมาส 2/2561 บริจาคเงินเพื่อกิจกรรมสาธารณกุศลและ
สาธารณประโยชน ์จ านวน 4,485,000 บาท และน้ าดื่มบรรจุขวดฯ 
ช่วยเหลือหน่วยงานในกิจกรรมต่างๆ จ านวน 21 กิจกรรม  
 

 ไตรมาส 3/2561  บริจาคเงินเพื่อกิจกรรมสาธารณกุศลและ
สาธารณประโยชน์ จ านวน 10,733,500 บาท และน้ าดื่มบรรจุขวดฯ 
ช่วยเหลือหน่วยงานในกิจกรรมต่างๆ จ านวน 15 กิจกรรม  
 

สรุป ไตรมาส 1-3/2561 บริจาคเงินเพื่อกิจกรรมสาธารณกุศลและ
สาธารณประโยชน์ จ านวน 16,165,500 บาท และน้ าดื่มบรรจุขวดฯ 
ช่วยเหลือหน่วยงานในกิจกรรมต่างๆ จ านวน 79 กิจกรรม 

- 
 
 

- 
 
 
 

- 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                    คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                  คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4  ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
เป้าประสงค์ :  1.  เพ่ือส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นแบบอย่างในการสร้างความร่วมมือด้านคุณธรรมในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  

2.  เพ่ือสร้างความร่วมมือด้านคุณธรรมระหว่างประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  
3.  เพ่ือให้ประเทศไทยมีความม่ันคง สันติสุขและสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีและอยู่ร่ วมกันอย่างสันติสุขบนหลักการที่เป็นสากล                            

 แต่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นไทย 
 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน 
เป้าหมาย ระบุผลการด าเนินงานไตรมาส 3/2561 

(1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2561) 
จ านวนเงิน
งบประมาณ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

หน่วยงานรับผิดชอบ ...ส านักวิทยาการ โดยกองพัฒนาทรัพยากรบุคคล  และกองฝึกอบรมภูมิภาค 1-3... 
กลยุทธ์ที่ 1 
เสริมสร้างความ
ร่วมมือระหว่าง
ประชาคมอาเซียน
ในด้านการอยู่
ร่วมกันอย่างเอื้อ
อาทร แบ่งปัน        
และมีจิตสาธารณะ 
เพื่อโลกและ
ประเทศชาต ิ

- โครงการ  
SMART MANAGER 

- อบรมให้ความรู้กับ
ผู้จัดการประปาสาขา 
หัวข้อ “PWA 4.0” 
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สาขา 
 
 
 
 

 ไตรมาส 1/2561 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 

 ไตรมาส 2/2561 มีการจัดสัมมนาโครงการ “SMART Manager To 
GECC” จัดสัมมนาในวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมอีบีน่า 
เฮาส์ กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้าร่วมการสัมมนา จ านวน 353 คน 
 

สรุป จัดการอบรมแล้วเสร็จตามเป้าหมาย (ก าหนดตามแผนงานฯ)                   
มีผู้จัดการประปาสาขา จ านวน 353 คน โดยใช้งบประมาณ 
380,247.52.- 

- 
 

- 

- โครงการเสริมสร้างศักยภาพ
ด้านภาษาอังกฤษให้บุคลากร 

- จ านวนครั้งของการจัด
ฝึกอบรม  

2 ครั้ง  ไตรมาส 1/2561 ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 

 ไตรมาส 2/2561 กพท. จัดฝึกอบรมหลักสูตร English Camp for 
Smart Manager จ านวน 2 รุ่น  
 

สรุป จัดการอบรมแล้วเสร็จตามเป้าหมาย (ก าหนดตามแผนงานฯ) จ านวน  
2 รุ่น มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 69 คน โดยใช้งบประมาณ 350,050.- 

- 
 

- 
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