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รายงานสรุปและวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ การประปาส่วนภูมิภาค 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ตามแผน 

ไม่เป็นไป
ตามแผน 

ร้อยละ ตามแผน เบิกจ่ายจริง ร้อยละ 

1. กิจกรรมของศูนย์เลี้ยงเด็ก 
 

 

- จ านวนครั้งท่ีมีการจัด
กิจกรรมพิเศษ ท่ีจัดขึ้น
ส าหรับบุตรหลาน
พนักงานในช่วงเทศกาล
ต่างๆ (2 ครั้ง) 

 
ด าเนินการ 

จ านวน 2 ครั้ง 

- 100 เงินบริจาค - - - - เป็นกิจกรรมที่ดีในการช่วย
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและการ
ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 

2. โครงการอบรมหลักสูตร 
“คุณธรรม จริยธรรม และ  
ธรรมาภิบาล”      

- จ านวนคนท่ีได้รับการ
อบรมภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ไม่
น้อยกว่า ๓๐๐ คน 

 
ด าเนินการ 

จ านวน 1๒ ครั้ง 
ผู้เข้ารับการอบรม 
จ านวน ๓๐๗ คน  

- ๑๐๐ ๕๐๐,๐๐๐ ๓๒๔,๙๗๐.๐๘ ๖๔.๙๙% - - ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้เป็นไปตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฯ ใน
การวางรากฐานการเสริมสร้าง
คุณธรรมของสังคม กปภ.         
โดยบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมของ กปภ. 
ประจ าปี 2562 

3. การด าเนินกิจกรรมของ
ชมรมพุทธศาสนา 

- จ านวนกิจกรรมที่
ด าเนินการภายใน
ปีงบประมาณ 2561 
(4 ครั้ง) 

 
ด าเนินการ 

จ านวน 12 ครั้ง 

- 100 เงินบริจาค - - - - กปภ. ควรสนับสนุนให้
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อ 
เป็นการปลูกฝังและกระตุ้น
จิตส านึกด้านคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่พนักงาน รวมทั้งปรับ
กระบวนการคิดให้ค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า         
ส่วนตน 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ตามแผน 

ไม่เป็นไป
ตามแผน 

ร้อยละ ตามแผน เบิกจ่ายจริง ร้อยละ 

4. โครงการให้ความรู้ “การ
ปฏิบัติตามแนวทางหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง”  

- จ านวนครั้งท่ี
ด าเนินการภายใน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ไม่
น้อยกว่า 8 ครั้ง (จ านวน
ผู้เข้ารับการอบรมไม่น้อย
กว่า ๕๐๐คน) 

 
ด าเนินการ 

จ านวน ๓๖ ครั้ง 
ผู้เข้ารับการ

อบรม จ านวน  
1,๕๙๓ คน 

- ๑๐๐ - - - - - ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
โดยบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมของ กปภ. 
ประจ าปี 2562 เพื่อน้อมน า
การด าเนินงานตามแนวทาง
พระราชด าริของพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ ๙  

5. รณรงค์และเผยแพร่สือ่
ประชาสัมพันธ์ของศูนย์
ป้องกันและปราบปราม
การทุจริต กปภ. ในเรื่อง
เกี่ยวกับการป้องกันการ
ทุจริตและคอร์รัปชัน 

- เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์การป้องกัน
การทุจริตและคอร์รัปชัน 
ผ่านช่องทางต่างๆ ภายใน 
ปีงบประมาณ 2561  
(ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง) 

 
ด าเนินการ

เรียบร้อยแล้ว 
จ านวน ๑๕ 

เรื่อง 

- 100 - - - - - ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้พนักงานและบุคคล
ทั่วไป รับรู้ช่องทางการรับเรื่อง
ร้องเรียนการทุจริตของ กปภ. 

6. การเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็น
ระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อ 
จัดจ้างแต่ละโครงการ 
แสดงบนเว็บไซต์ กปภ. 

- ร้อยละของการ
เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างแต่ละโครงการ
อย่างชัดเจน ครบถ้วน 
๑๐๐% 

 
ด าเนินการ
ครบถ้วน 
๑๐๐% 

- ๑๐๐ - - - - - ควรซักซ้อมให้เจ้าหน้าที่
บันทึกข้อมูลลงระบบจัดซื้อ 
จัดจ้าง ด าเนินการเป็นไปใน
แนวทางเดียวกันทั้งองค์กร 

7. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วน
ร่วมในการปฏิบัติราชการ
ตามภารกิจหลักของ
หน่วยงาน 

- จ านวนครั้งท่ีจัดกิจกรรม
หรือการท าประชาคมกับ           
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน
ปีงบประมาณ 2561            
ไม่น้อยกว่า ๕ ครั้ง 

 
ด าเนินการ 

จ านวน ๒๕ ครั้ง 

- ๑๐๐ - - - - - เป็นการด าเนินงานตาม           
หลักธรรมาภิบาล ก าหนดให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม           
รับรู้และเสนอความคิดเห็นใน
ภารกิจของหน่วยงาน เพื่อให้
เกิดความสามัคคีในสังคม 

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ตามแผน 

ไม่เป็นไป
ตามแผน 

ร้อยละ ตามแผน เบิกจ่ายจริง ร้อยละ 

8. โครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐของ ป.ป.ช. (ITA) 

- จัดส่งเอกสารทั้ง 3 ส่วน
ภายในเวลาตามที่ ป.ป.ช. 
ก าหนด 

 
จัดส่งเอกสาร 
ทั้ง 3 ส่วน  

ส่งให้ ป.ป.ช.  
ก่อนเวลาที่ก าหนด 

- ๑๐๐ - - - - - ก าหนดให้มีกิจกรรมเพื่อ
ยกระดับการประเมิน ITA ดังนี ้
1. โครงการให้ความรู้ความ
เข้าใจเกณฑ์ประเมิน ITA 
ประจ าป ีงบประมาณ 2562 
2. โครงการประเมิน ITA ของ 

กปภ.เขต ประจ าป ี2562 

- จ านวนกิจกรรมที่
ด าเนินการเพื่อส่งเสริม
และพัฒนาหน่วยงานให้มี
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ตามแนวทางเกณฑ์การ
ประเมิน ITA ทั้ง 5 ดัชน ี
ไม่น้อยกว่า ๒ ครั้ง 

 
ด าเนินการ 
จ านวน 15 
กิจกรรม 

- ๑๐๐ - - - - - เป็นการกิจกรรมเพื่อ
ยกระดับคะแนนประเมิน ITA 
ของ กปภ. และสนับสนุนให้
ค่า CPI หรือค่าภาพลักษณ์
คอร์รัปชันประเทศไทยดีขึ้น 

9. ผู้บริหารมีบทบาทในการ
เป็นผู้น าหรือเป็น
แบบอย่างในการปฏิบัติตน
เป็นพลเมืองดีตาม
หลักธรรม 

- จ านวนครั้งท่ีผู้บริหาร           
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม  
(4 ครั้ง) 
 

 
ด าเนินกิจกรรม
จ านวน 64 ครั้ง 

- 100 - - - - - ผู้บริหารควรด าเนินการเพื่อ
เป็นตัวอย่างทางด้านคุณธรรม
และจริยธรรม 

10. ผู้บริหารมีบทบาทในการ
ส่งเสริม/สนับสนุนให้
หน่วยงานมีการปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณธรรมและความ
โปร่งใส 

- จ านวนครั้งท่ีผู้บริหาร
ก าหนดทิศทางนโยบาย/
โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการเพื่อให้พนักงาน 
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัต ิ
(2 ครั้ง) 

 
ด าเนินกิจกรรม
จ านวน 37 ครั้ง 

- 100 - - - - - ผู้บริหารควรประกาศนโยบาย
หรือเจตจ านงในการปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส 
 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.



4/5 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ตามแผน 

ไม่เป็นไป
ตามแผน 

ร้อยละ ตามแผน เบิกจ่ายจริง ร้อยละ 

๑1. เผยแพร่ ปลูกฝังและ
ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณ
ของผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน กปภ.  

- จ านวนครั้งท่ีด าเนินการ
ภายในปีงบประมาณ 
๒๕๖๑ไม่น้อยกว่า 8 ครั้ง 
(จ านวนผู้เข้ารับการอบรม
ไม่น้อยกว่า 900 คน) 

 
ด าเนินการ 

จ านวน ๒๗ ครั้ง ผู้
เข้ารับการอบรม 

จ านวน  
1,๔๕๔ คน 

- ๑๐๐ - - - - - ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง
เพื่อเน้นย้ าให้ผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงาน ประพฤติ ปฏิบัติ
ตนตามมาตรฐานจรรยาบรรณ
และมาตรฐานจริยธรรมตามที่
องค์กรก าหนด 

12. โครงการ กปภ. รักษ์ชุมชน 
(ร่วมพัฒนาชุมชนรอบแหล่ง
น้ า/ที่ดินท่ี กปภ.ใช้น้ าดิบ/
ใช้ที่ดิน/วางท่อประปาผ่าน) 

- จ านวนชุมชนที ่กปภ. 
ร่วมพัฒนา (40 ชุมชน) 

 
ด าเนินการจ านวน 

62 ชุมชน 

- 100 17.1 ล้าน 
 

14,081,431.64 
(รวมภาษีต่างๆ) 

 
 

82.35 - - ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเชิงสังคม
ในพื้นที่รอบๆ กปภ. 

13. โครงการใส่ใจผู้บริโภค 
(เพื่อให้ประชาชนทุกพ้ืนท่ี
ได้ใช้น้ าสะอาดเป็น
มาตรฐานเดียวกัน และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น) 

- ให้ความรู้และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตน้ า
ที่สะอาดให้กับ อบต.                
รอบๆ กปภ. (90 ชุมชน) 

 
ด าเนินการจ านวน 

950  ชุมชน  
จ านวน 1,066,312 

ครัวเรือน 

- 100 - - - - - ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อให้ประชาชนทุกพ้ืนท่ีได้ใช้
น้ าสะอาดที่ส่งผลดีต่อคุณภาพ
ชีวิต 

14. โครงการคัดเลือกบุคคล 
“ท าดมีีผล คนยกย่อง 
ประจ าปี 2560” 

- บุคคลที่ได้รับการ
คัดเลือกเข้ารับรางวัลใน
วันคล้ายวันสถาปนา 
กปภ. 
(พิธีมอบรางวัลวันท่ี 28 
กุมภาพันธ์ 2561) 

 
ผู้ได้รับการคัดเลือก 

จ านวน 9 คน เข้ารับ
รางวัลเมื่อวันที ่              
28 ก.พ. ๖๑ 

- ๑๐๐ ๑๐๐,๐๐๐ 56,556 
 

๕๖.๕๕% - - ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อสนับสนุนบุคคลที่
ประพฤติปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างท่ีดี เพื่อเป็นการ
สร้างและขยายภาคีเครือข่าย
คุณธรรมของสังคม กปภ. 

15. โครงการปันน้ าใจ                          
จ่ายน้ าประปา 

- จ่ายน้ าฟรีเพื่อ
ช่วยเหลือบรรเทาสา
ธารณภัยและภัย
ธรรมชาติให้ประชาชนท่ี
ได้รับความเดือดร้อน 
(300,000 คน) 

 
- ผู้ได้รับประโยชน์ 
1,232,136 คน 
- จ่ายน้ าฟรี 
7,982,438,612 
ลิตร 

- 100 - - - - - ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเชิงสังคม 
โดยบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการ
ส่งเสริมคุณธรรมของ กปภ. 
ประจ าปี 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.                                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.



5/5 
 

ล าดับ โครงการ/กิจกรรม 
ตัวชี้วัดแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม 

ผลการด าเนินงาน งบประมาณ 

ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ตามแผน 

ไม่เป็นไป
ตามแผน 

ร้อยละ ตามแผน เบิกจ่ายจริง ร้อยละ 

16. โครงการบริจาคเงินและ          
น้ าดื่มบรรจุขวดตรา
สัญลักษณ์ กปภ. เพื่อ
กิจกรรมสาธารณ 
ประโยชน์ และสาธารณ
กุศล 

- บริจาคเงินและน้ าดื่ม
บรรจุขวดฯ ช่วยเหลือ
หน่วยงานราชการใน
ท้องถิ่น/โรงเรียน/องค์กร
ต่างๆ (80 กิจกรรม) 

 
ให้ความช่วยเหลือ

หน่วยงาน 
 จ านวน 103 

กิจกรรม 

- 100 จ านวนเงิน
เบิกจ่ายไม่
เกิน ๒% 
ของผล

ก าไรสุทธิ 

- - 
 
 
 
 

- - ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 
เพื่อสนับสนุนกิจกรรมเชิง
สังคม โดยบรรจุไว้ใน
แผนปฏิบัติการส่งเสริม
คุณธรรมของ กปภ. ประจ าปี 
2562 

17. โครงการ  
SMART MANAGER 

- อบรมให้ความรู้กับ
ผู้จัดการจ านวน 234 
ประปาสาขา หัวข้อ  
“PWA 4.0” 

 
ด าเนินการ  

จ านวน 353 คน 

- 100 150,000 350,247.52 
(โอนเปลี่ยนแปลง
จากโครงการอื่น

เพิ่มเติม) 

- - - ควรด าเนินการต่อ ให้สอด
รับกับประชาคมอาเซียน 

18. โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพด้านภาษาอังกฤษ
ให้บุคลากร 

- จ านวนครั้งของการจัด
ฝึกอบรม (2 ครั้ง) 

 
ด าเนินการ  

จ านวน  2 ครั้ง  
ผู้เข้ารับการอบรม 
จ านวน 69 คน 

- 100 200,000 350,050 
(โอนเปลี่ยนแปลง
จากโครงการอื่น

เพิ่มเติม) 

- - - ควรด าเนินการต่อ ให้สอด
รับกับประชาคมอาเซียน 

สรุป 18 โครงการ  - 100 18,050,000 15,163,255.24 84.01 -  
 

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

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                 คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.




