
รายงานวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 
ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของ กปภ. 

ปีงบประมาณ 2560 
 

ล า  
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน งบประมาณ (บาท) ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
ตาม
แผน 

ไม่เป็นไป
ตามแผน 

ร้อย
ละ 

ตามแผน เบิกจ่ายจริง ร้อยละ 

1. โครงการอบรมหลักสูตร 
“คุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล” 
 

สรุป มีการจัดอบรมทั้งสิ้น       
7 ครั้ง รวมพนักงานเข้ารับ
การอบรม 357 คน ใช้
งบประมาณ 339,712 บาท 

 / - 100 500,000 339,712 67.94 - - ควรด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไป
ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรม
แห่งชาติ ฉบับท่ี 1 
(พ.ศ. 2559-2564) 
ในการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม
ตามเป้าประสงค ์

2. การด าเนินกิจกรรมของ
ชมรมพุทธศาสนา 
 

สรุป ชมรมพุทธศาสนาจัด
กิจกรรม รวมทั้งสิ้น 16 ครั้ง 
 

 / - 100 - - - - - ควรด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริม
การด าเนินกิจกรรม
ตามหลักของ
พระพุทธศาสนา 
 

3. โครงการ “การปฏิบัติตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง”
เป็นการน้อมน าแนวทาง
หลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์หรือ
ปรับใช้ในการด าเนินชีวิต
และการปฏิบัติงาน 
 

สรุป มีการบรรยาย จ านวน 
26 ครั้ง พนักงานอบรม 
1,591 คน 

  - 100 - - - - - ควรด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่องเพื่อเป็นการ
น้อมน าแนวทาง
พระราชด าริของพระ
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 
น ามาปรับใช้ในการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน 

4. รณรงค์และเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์ของศูนย์
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต กปภ. ในเรื่องเกี่ยวกับ
การป้องกันการทุจริตและ
คอร์รัปช่ัน 
 

สรุป ด าเนินการประชา 
สัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 

  -  100 - - - - - ควรประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้
พนักงานและ
ประชาชนทุกภาคส่วน
รับรู้ช่องทางในการ
แจ้ง หากพบหรือเห็น
พนักงาน กปภ. 
กระท าการทุจริตหรือ
ประพฤติมิชอบ 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.  

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.       คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

 

 

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 - 

ล า  
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน งบประมาณ (บาท) ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
ตาม
แผน 

ไม่เป็นไป
ตามแผน 

ร้อย
ละ 

ตามแผน เบิกจ่ายจริง ร้อยละ 

5. การให้และเปิดเผยข้อมูล
อย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างแสดงบน
เว็บไซต์ กปภ. 
 

สรุป เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้างบนเว็บไซต์ กปภ.  
ครบถ้วน 100% 
(ด าเนินการเป็นไปตามเกณฑ์
ที่ส านักงาน ป.ป.ช. ก าหนด) 

  - 100 - - - - - ควรด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง และมีการ
ซักซ้อมเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบลงข้อมูล 
ให้มีแนวทางปฏิบัติ       
และมีความเข้าใจใน
การบันทึกข้อมูล
เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันอย่างต่อเนื่อง 

6. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจหลักของหน่วยงาน 
 

สรุป จัดประชุมประชาคม 
จ านวน 19 ครั้ง 

  - 100 - - - - - ยังมีประเด็นปัญหา
ที่ควรน ามาแก้ไข
ปรับปรุง เพื่อช้ีแจง 
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และให้ได้ข้อยุตทิี่
เหมาะสมกับทุก           
ภาคส่วน 

7. โครงการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐของส านักงาน ป.ป.ช. 
(ITA) ประจ าปีงบประมาณ 
2561 
 

สรุป ด าเนินการแต่ละ
กิจกรรมแล้วเสร็จภายใน
เวลาที่ส านักงาน ป.ป.ช. 
ก าหนด 

  - 100 - - - - - องค์กรควรจัดให้
ความรู้เกี่ยวกับข้อ
ค าถามในแบบส ารวจ
ความคิดเห็นของ
บุคลากรภายใน ตาม
เกณฑ์ประเมิน ITA 
เพื่อสร้างความเข้าใจ
กับประเด็นค าถามทั้ง
ที่เกี่ยวข้องและไม่
เกี่ยวข้อง 
 

8. ผู้บริหารมีบทบาทในการ
เป็นผู้น าหรือเป็นแบบอย่าง
ในการปฏิบัติตนเป็นพลเมือง
ดีตามหลักธรรม 
 

สรุป มีการด าเนินกิจกรรม 
จ านวน 15 ครั้ง 

  - 100 - - - - - ควรด าเนินการ  
อย่างต่อเนื่อง 
- เพิม่ช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ให้
บุคคลภายนอกและ
หน่วยงานอ่ืนทราบ
เพื่อเป็นการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ให้แก่
องค์กร 

 
 
 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.  

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.       คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

 

 

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 า  
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน งบประมาณ (บาท) ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
ตาม
แผน 

ไม่เป็นไป
ตามแผน 

ร้อย
ละ 

ตามแผน เบิกจ่ายจริง ร้อยละ 

9. ผู้บริหารมีบทบาทในการ
ส่งเสริม/สนับสนุนให้
หน่วยงานมีการปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณธรรมและความ
โปร่งใส 
 

สรุป มีการด าเนินกิจกรรม
จ านวน 10 ครั้ง 
 

  - 100 - - - - - ควรด าเนินการ 
อย่างต่อเนื่อง 
- เพิ่มช่องทาง
ประชาสัมพันธ์ให้
บุคคลภายนอกและ
หน่วยงานอ่ืนทราบ
เพื่อเป็นการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ให้แก่
องค์กร 

10. เผยแพร่ ปลูกฝัง และ
ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
 

สรุป จัดบรรยาย จ านวน 
14 ครั้ง มีพนักงานอบรม
จ านวน 689 คน 

  - 100 - - - - - ควรด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องเพื่อ
กระตุ้นจิตส านึกใน
การปฏิบัติตาม
มาตรฐานจริยธรรม
และมาตรฐาน
จรรยาบรรณ         
จนเป็นปกติวิสัย 

11 โครงการ กปภ. รักษ์ชุมชน 
(เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนรอบ
แหล่งน้ า/ที่ดินท่ี กปภ.ใช้น้ า
ดิบ/ใช้ที่ดิน/วางท่อประปา
ผ่าน) 
 

สรุป ผู้ได้รับประโยชน์ 56 
ชุมชน จ านวน 46,536 
ครัวเรือน เบิกจ่ายงบประมาณ
แล้วจ านวน 10,458,157.67 
บาท 

  - 93.33 30 ล้าน 
 

ได้รับจัดสรร
จริง 

14.035 
ล้าน 

10,458,157.
67 

(ค่าเบื้องต้น) 

74.51 - ไม่สามารถ
ด าเนินการให้
เป็นไปตาม
เป้าหมายได้ 
เนื่องจากพึ่ง
ได้รับอนุมัติ
งบประมาณ
เมื่อช่วง          
ไตรมาส 
3/2560 
และได้รับ
จัดสรร
งบประมาณ
น้อยกว่าท่ีขอ 

- วางแผนการ
ด าเนินงานให้
สอดคล้องกับ
งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 

12. โครงการใส่ใจผู้บริโภค 
(เพื่อให้ประชาชนทุกทุก
พื้นที่ได้ใช้น้ าสะอาดเป็น
มาตรฐานเดียวกันและมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น) 
 

สรุป มีผู้ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ 309 ชุมชน จ านวน 
256,830 ครัวเรือน  

  - 100 - - - - - ควรด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
สร้างความเชื่อมั่น 
ให้ให้ผู้ใช้น้ าว่า 
กปภ.จะผลิต
น้ าประปาท่ีสะอาด 
และปลอดภัย  
 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.  

 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.       คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

 

 

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 า  
ดับ 

โครงการ/กิจกรรม ผลการด าเนินงาน งบประมาณ (บาท) ปัญหา/
อุปสรรค 

ข้อเสนอแนะ 
ตาม
แผน 

ไม่เป็นไป
ตามแผน 

ร้อย
ละ 

ตามแผน เบิกจ่ายจริง ร้อยละ 

13. โครงการท าดี มีผล คนยกย่อง 
 
สรุป คัดเลือกบุคคลใน
โครงการท าดี มีผล คนยกย่อง 
ประจ าปี 2559 จ านวน 10 
คน เข้ารับรางวัลเมื่อวันที่ 28 
ก.พ. 2560 

  - 100 100,000 65,000 65 - - ควรด าเนินการ
อย่างต่อเนื่องเพื่อ
สร้างขวัญและ
ก าลังใจให้พนักงาน 
 

14. โครงการปันน้ าใจจ่าย
น้ าประปา 
 

สรุป มีการจ่ายน้ าฟรีจ านวน 
274,035,101 ลิตร           
เป็นเงินจ านวน 
4,978,072.82 บาท  
มีผู้ได้รับประโยชน์ 
1,057,451 ราย 

  - 100 - - - - - ควรด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
สร้างความสัมพันธ์
กับชุมชนอย่างยั่งยืน 

15. โครงการบริจาคเงินและน้ า
ดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ 
กปภ. เพื่อกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ และ           
สาธารณกุศล 
 

สรุป มีการบริจาคเงินและน้ า
เพื่อกิจกรรมสาธารณกุศลและ
สาธารณประโยชน์ มีผู้ได้รับ
ประโยชน์จ านวน 
5,253,256 คน จ านวน          
น้ าท่ีแจกฟรี 5,253,256 
ขวด เป็นจ านวนเงิน 
32,322,060.88 บาท 

   100 จ านวนเงิน
เบิกจ่ายไม่เกิน 

๒% 
ของผลก าไร

สุทธิ 

20,961,826 
.74 

- - - ควรด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อสร้าง
ความสัมพันธ์กับ
ชุมชนอย่างยั่งยืน 

16. โครงการ  
SMART MANAGER 
 

สรุป จัดอบรมให้ความรู้แก่
ผู้จัดการ กปภ.สาขา 
ครบถ้วนท้ัง 234 สาขา 

  - 100 150,000 143,580 95.72 - - ควรด าเนินการอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อ
เสริมสร้างความรู้
ทางด้านวิชาการ
ใหม่ๆ ให้กับผู้จัดการ
ประปาท่ัวประเภท 

 

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