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 แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม  
ไตรมาส 1 - 3 ประจ าปีงบประมาณ 2560 ของการประปาส่วนภูมิภาค 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  วางระบบรากฐานการเสริมสร้างคุณธรรมในสังคมไทย 
เป้าประสงค์ :  1.   เพ่ือวางรากฐานแนวทางในการพัฒนาคุณธรรมให้แก่สังคมทุกภาคส่วน 

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

 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน 
เป้าหมาย จ านวนเงิน

งบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 1-3/2560 

(เดือนตุลาคม 2559 - เดือนมิถุนายน 2560) 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
กลยุทธ์ที่ 2  
วางระบบรากฐาน
การเสริมสร้าง
คุณธรรมของ
สถาบันศาสนา 

- โครงการอบรมหลักสูตร 
“คุณธรรม จริยธรรม  
และธรรมาภิบาล” 

- พนักงานเข้ารับการอบรม
หลักสูตร “คุณธรรม 
จริยธรรมและธรรมาภิบาล”
ภายในปีงบประมาณ 
2560 
 

300 คน 500,000  ไตรมาส 1/2560 กปภ. 1 จัดอบรมหลักสูตร “คุณธรรม 
จริยธรรม และธรรมาภิบาล” รุ่นที่ 1/60 เมื่อวันท่ี 21 - 24 
พฤศจิกายน 2559  จ านวน 42 คน 
 

 ไตรมาส 2/2560 มีการด าเนินงาน ดังนี ้ 
1. กฝภ.2 ด าเนินการจัดอบรมหลักสูตร “คุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล” รุ่นที่ 1/60 ระหว่างวันท่ี 9 - 13 มกราคม 
2560 ณ ต้นบุญธรรมสถาน อ.เมือง จ.ชลบุรี จ านวนผู้อบรม
ทั้งสิ้น 38 คน 
2. กปภ. จัดโครงการ “กปภ. รวมใจภักดิ์อุปสมบทและปฏิบัติ
ธรรมถวายแด่พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” 
ในโอกาสบ าเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) เมื่อวันท่ี 20 - 28 
ม.ค. 60 ณ วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม จ.ปทุมธานี มผีู้เข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 168 คน 
3. ชมรมพุทธศาสนาจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม เนื่องในโอกาส
ครบรอบ 38 ปี กปภ. เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ์ 2560 จ านวน 
28 คน 
 

 
 

สวก. โดย 
กพท. และ 
กฝภ. 1-3 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     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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กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน 
เป้าหมาย จ านวนเงิน

งบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 1-3/2560 

 (เดือนตุลาคม 2559 - เดือนมิถุนายน 2560) 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
       ไตรมาส 3/2560 มีการด าเนินงาน ดังนี ้

1. โครงการเสริมสร้างคุณงามความดีของข้าราชการและ 
เจ้าหน้าท่ีในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมปฏิบัติธรรม             
ณ วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธาน ีจ านวน 6 คน เมื่อวันท่ี              
21 - 23 มิ.ย. 60 
2. พนักงาน กปภ. เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร “ผู้น ายุคใหม่
เครือข่ายอาเซียน” รุ่นที่ 5 เมื่อ 26 - 29 มิ.ย. 60 ณ โรงแรม
เจริญโฮเต็ล จ.อุดรธานี โดยมีหัวข้อ “คุณธรรม น าชีวิต งาน
สัมฤทธ์ิ ชีวิตเป็นสุข” จ านวน 1 คน  
 

สรุป ช่วง 3 ไตรมาส มีการจัดอบรมทั้งสิ้น 6 ครั้ง รวมพนักงาน
เข้ารับการอบรม 283 คน ใช้งบประมาณ 339,712.- 

 

กลยุทธ์ที่ 3 
วางระบบรากฐาน
การเสริมสร้าง
คุณธรรมของ
สถาบันเศรษฐกิจ 

- โครงการ “การปฏิบัติตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง” 
เป็นการน้อมน าแนวทางหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต์หรือปรับใช้ในการ
ด าเนินชีวิตและการปฏิบัติงาน 
 

- จ านวนครั้งท่ีมีการ
บรรยายหัวข้อ “การปฏิบัติ
ตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง” ภายใน
ปีงบประมาณ 2560 

8 ครั้ง -   ไตรมาส 1/2560 สอดแทรกการบรรยายไว้ในหลักสูตร
ต่างๆ จ านวน 7 หลักสูตร ดังนี ้
1. กฝภ.2 จัดอบรมหลักสูตร “ความรู้พื้นฐานด้านงานบริการ” 
รุ่นที่ 1/60 เมื่อวันท่ี 7 - 11 พ.ย. 59 
2. กฝภ.3 จัดอบรมหลักสูตร “การจัดการน้ าสะอาด WSP 
(water Safety Plan)” รุ่นที่ 1/60 เมื่อวันท่ี 2 - 4 พ.ย. 60 
3. กฝภ.3 จัดอบรมหลักสูตร “การสร้างจิตส านึกรักองค์กร”  
รุ่นที่ 1/60 เมื่อวันท่ี 14 - 16 พ.ย. 59 
4. กฝภ.2 จัดอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานด้านงานผลิต              
รุ่นที่ 1/60 เมื่อวันท่ี 21 - 25 พ.ย. 59 
5. กฝภ.2 จัดอบรมหลักสูตรความรู้พื้นฐานด้านงานผลิต       
รุ่นที่ 2/60 เมื่อวันท่ี 19 - 23 ธ.ค. 59 
6. กฝภ.1 จัดอบรมหลักสูตรการควบคุมระบบผลิตน้ าประปา 
แบบอัตโนมัติขั้นพ้ืนฐาน เมื่อวันที่ 7 - 11 พ.ย. 59 
7. กฝภ.1 จัดอบรมหลักสูตรการควบคุมการก่อสร้าง เมื่อวันที่ 
28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 59 

สวก. โดย 
กพท. และ 
กฝภ. 1-3 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 



3/21 
 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน 
เป้าหมาย จ านวนเงิน

งบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 1-3/2560 

 (เดือนตุลาคม 2559 - เดือนมิถุนายน 2560) 
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

   

  

  ไตรมาส 2/2560 สอดแทรกการบรรยายไว้ในหลักสูตร
ต่างๆ จ านวน 9 หลักสูตร ดังนี ้
1. หลักสูตรการควบคุมน้ าสูญเสียรุ่นท่ี 1/60 เมื่อวันที 30 
ม.ค. - 3 ก.พ. 60 ณ โรงแรมอมรสุโขทัย จ.สุโขทัย  จ านวน 
42 คน 
2. หลักสูตรการควบคุมน้ าสูญเสียรุ่นท่ี 2/60 เมื่อวันท่ี 20 - 
24 ก.พ. 60 ณ โรงแรมแม่ฮ่องสอน จ านวน 24 คน 
3. โครงการพัฒนาและเสริมสร้างคุณภาพพนักงานท่ีเกี่ยวข้อง
กับการก่อสร้าง เรื่องการเปลี่ยนผ่านมาตรฐานงานก่อสร้าง 
กปภ. เมื่อวันท่ี 1 - 3 ก.พ. 60 จ านวน 167 คน 
4. โครงการ “SMART MANAGER TO PWA 4.0” เมื่อวันท่ี 
27 - 28 ก.พ. 60 จ านวน 359 คน 
5. หลักสูตร “การจัดการน้ าสะอาด” รุ่นที่ 3/60 ระหว่างวันท่ี 
18 - 20 ม.ค. 60 ณ โรงแรมไทยน าริเวอร์ไซด์ จ.ราชบุรี โดย
จัดฝึกอบรมให้กับพนักงาน กปภ. ในสังกัด กปภ.ข.3 จ านวน 
40 คน 
6. หลักสูตร “ความรู้พื้นฐานด้านการผลิตน้ า” รุ่นที่ 1/60 
ระหว่างวันท่ี 23 - 27 ม.ค. 60 ณ กปภ.สาขาเพชรบุรี โดย
ฝึกอบรมให้กับพนักงาน กปภ.ข.3 จ านวน 35 คน 
7. หลักสูตร “การใช้และบ ารุงรักษามาตรวัดน้ า” รุ่นที่ 2/60 
ระหว่างวันท่ี 20 - 24 ก.พ. 60 ณ กปภ.สาขากระบี่ โดยจัด
อบรมให้กับพนักงานในสังกัด กปภ.ข.4 จ านวน 32 คน 
8. หลักสูตร “การใช้และบ ารงุรักษามาตรวัดน้ า” รุ่นที่ 3/60 
ระหว่างวันท่ี 6 - 10 ก.พ. 60 ณ กปภ.สาขาประจวบคีรีขันธ์ 
โดยจัดฝึกอบรมให้พนักงาน กปภ.ข.3 จ านวน 34 คน 
9. หลักสูตร “การควบคุมน้ าสูญเสีย” รุ่นที่ 1/60 ระหว่างวันท่ี 
20 - 24 มี.ค. 60 ณ กปภ.สาขาพัทลุง จ านวน 33 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. 
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กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน 
เป้าหมาย จ านวนเงิน

งบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 1-3/2560 

 (เดือนตุลาคม 2559 - เดือนมิถุนายน 2560) 
หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

   

  

  ไตรมาส 3/2560 สอดแทรกการบรรยายไว้ในหลักสูตร
ต่างๆ จ านวน 9 หลักสูตร ดังนี ้
1. กฝภ.3 จัดอบรมหลักสูตร “การควบคุมน้ าสูญเสีย” รุ่นที่ 
2/60 เมื่อวันท่ี 24 – 26 เม.ย. 60 
2. กฝภ.3 จัดสัมมนาเรื่อง “บัญชี อ านวยการ และจัดเก็บ
รายได”้ รุ่นที่ 1/60 เมื่อวันท่ี 15 – 16 พ.ค. 60 
3. กฝภ.3 จัดสัมมนาเรื่อง “บัญชี อ านวยการและงานจัดเก็บ
รายได”้ รุ่นที่ 2/60 เมื่อวันท่ี 17 – 18 พ.ค. 60 
4. กฝภ.3 จัดอบรมหลักสูตร “การควบคุมน้ าสูญเสีย” รุ่นที่ 
3/60 เมื่อวันท่ี 29 พ.ค. ถึง 2 ม.ิย. 60 
5. กฝภ.1 จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน” รุ่นที่ 1/60 เมื่อวันท่ี 5 – 6 มิ.ย. 60 
6. กฝภ.1 จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน” รุ่นที่ 2/60 เมื่อวันท่ี 7 – 8 มิ.ย. 60 
7. กฝภ.1 จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน” รุ่นที่ 3/60 เมื่อวันท่ี 12 – 13 มิ.ย. 60 
8. กฝภ.3 จัดอบรมหลักสูตร “ความรู้พื้นฐานด้านการผลิตน้ า” 
รุ่นที่ 2/60 เมื่อวันท่ี 12 – 16 มิ.ย. 60 
9. กฝภ.3 จัดฝึกอบรมหลักสูตร “ความรู้พื้นฐานด้านงาน
บริการ” รุ่นที่ 1/60 เมื่อวันท่ี 26 – 30 ม.ิย. 60 
 

สรุป ช่วง 3 ไตรมาส มีการบรรยายในหัวข้อดังกล่าว                    
จ านวน 25 ครัง้ รวมพนักงานเข้ารับการอบรม 1,545 คน 

 

กลยุทธ์ที่ 6 
วางระบบรากฐาน
การใช้สื่อ มวลชน
เป็นเครื่องมือใน
การส่งเสริม 

- รณรงค์และเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์ของศูนย์ป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต 
กปภ. ในเรื่องเกี่ยวกับการ
ป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชัน 

- เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์การป้องกัน
การทุจริตและคอร์รัปชัน 
ผ่านช่องทางต่างๆ ภายใน
ปีงบประมาณ 2560 

อย่างต่อเนื่อง - -  ไตรมาส 1-3/2560 มีการด าเนินการ ดังนี ้
1. แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ศปท.กปภ. ให้พนักงานทุกคน          
ที่เข้ารับการอบรมในหลักในหลักสูตรที่ สวก.จัด และเชิญ
เจ้าหน้าท่ีของ กวน.เป็นวิทยากร  
 

ฝกม. โดย 
กวน. 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     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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กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน 
เป้าหมาย จ านวนเงิน

งบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 1-3/2560 

 (เดือนตุลาคม 2559 – เดือนมิถุนายน 2560) 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
คุณธรรม      2. จัดท าเอกสารชุดองค์ความรู้การเฝ้าระวังการทุจริต เพื่อ 

เผยแพร่ผ่านสีสันข่าว จ านวน 8 เรื่อง 
(1) เรื่อง จะเปลี่ยนหรือจะปล่อย 
(2) เรื่อง การจัดซื้อ จัดจ้าง ภาครัฐรูปแบบใหม ่
(3) เรื่อง 10 สัญญาณบ่งช้ีว่าอาจจะเกิดการทุจริตการ

เบิกจ่ายงบประมาณ 
(4) เรื่อง แฉเส้นทางการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง 
(5) เรื่อง มาตรา 103 กับการรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าท่ีรัฐ 
(6) เรื่อง การปรับกระบวนการทางความคิด (Mind set)            

ในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อน 
(7) เรื่อง ความซื่อตรง หลักคุณธรรมของชาติไทย 
(8) เรื่อง ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันท่ัวโลก ประเทศไทยอยู่

ตรงไหน 
 

สรุป ช่วง 3 ไตรมาส จัดท าเอกสารชุดองค์ความรูฯ้ เพื่อลงสีสันข่าว 
จ านวน 8 เรื่อง และประชาสัมพันธ์ ศปท.กปภ. อย่างต่อเนื่อง 

 

กลยุทธ์ที่ 7 
วางระบบรากฐาน
การเสริมสร้าง
คุณธรรมในภาค
วิชาชีพ 

- การด าเนินกิจกรรมของชมรม
พุทธศาสนา กปภ. 

- จ านวนกิจกรรมที่
ด าเนินการภายใน
ปีงบประมาณ 2560 
 
 

4 ครั้ง -  ไตรมาส 1/2560 มีการด าเนินกิจกรรม  ดังนี ้
1. โครงการ “ไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ” ร่วมกับวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร
บางเขน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 6 พ.ย.59 
2. โครงการ “บรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ” ณ วัดมเหยงคณ์ ต.หันตรา             
อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา วันท่ี 18 พ.ย.59 
3. โครงการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี 2559           
ณ วัดมหาวนาราม พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง
อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เพื่อสืบสานประเพณีการท านุบ ารุง
ศาสนาและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันท่ี 29 ต.ค. 59 

ชมรมพุทธ
ศาสนา 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 



6/21 
 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน 
เป้าหมาย จ านวนเงิน

งบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 1-3/2560 

 (เดือนตุลาคม 2559 – เดือนมิถุนายน 2560) 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
กลยุทธ์ที่ 7 
วางระบบรากฐาน
การเสริมสร้าง
คุณธรรมในภาค
วิชาชีพ 

(ต่อ)      ไตรมาส 2/2560 มีการด าเนินกิจกรรม ดังน้ี 
1. ประธานชมรมพุทธศาสนา กปภ. เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาค
ช่วยเหลือพนักงาน กปภ. และผู้ประสบภัยน้ าท่วมภาคใต้จ านวน 
50,000 บาท เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 60 
2. โครงการ "กปภ. รวมใจภักดิ์อุปสมบทและปฏิบัติธรรมถวาย
เป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล 
อดุลยเดช" ระหว่างวันท่ี 20-28 ม.ค. 60 ณ วัดป่าภูริทัตต 
ปฏิปทาราม (วัดหลวงปู่เจี๊ยะ) อ.สามโคก จ.ปทุมธาน ี
3. ท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา 
โดยนิมนต์พระสงฆ์จ านวน 10 รูป จากวัดหลักสี่ เมื่อวันท่ี 10 
ก.พ. 2560 ณ ลานร่มไม้ชาวน้ า ส านักงานใหญ่ กปภ. 
4. กิจกรรมการเจริญสติด้วยโยคะ ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 
12.00 - 13.00 น. ณ กปภ.ส านักงานใหญ่ เริ่มตั้งแต่วันท่ี          
14 ก.พ. 60 
5. กิจกรรมปฏิบัติธรรม เนื่องในโอกาสครบรอบ 38 ปี กปภ.        
ณ วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม จ. ปทุมธานี เมื่อวันท่ี 26 ก.พ. 60 
6. กิจกรรมฟังธรรมบรรยาย หลวงพ่อนิกร สุขิโต วัดป่า
ภูริทัตตปฏิปทาราม จ.ปทุมธานี ณ ห้องประชุมใหญ่               
อาคารประปาวิวัฒน์ เมื่อวันท่ี 27 ก.พ. 60 
 

 ไตรมาส 3/2560 มีการด าเนินกิจกรรม ดังน้ี 
1. ท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและสรงน้ าพระพุทธรูป 
เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2560         
ณ กปภ.ส านักงานใหญ่ เมื่อวันท่ี 12 เม.ย. 60 
2. ชมรมพุทธศาสนาและพนักงานร่วมบริจาคเงินซื้อเครื่องมือ
แพทย์ (โรคหัวใจ) เพื่อมอบให้โรงพยาบาลนราธิวาส โดย              
วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม เป็นเจ้าภาพในการทอดผ้าป่า เมื่อ
วันท่ี 18 มิ.ย.60 โดยได้รับเงินบริจาคทั้งสิ้น 26,900 บาท                   

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 
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กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน 
เป้าหมาย จ านวนเงิน

งบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 1-3/2560 

 (เดือนตุลาคม 2559 – เดือนมิถุนายน 2560) 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
กลยุทธ์ที่ 7 
วางระบบรากฐาน
การเสริมสร้าง
คุณธรรมในภาค
วิชาชีพ 

(ต่อ)      

สรุป ช่วง 3 ไตรมาส ชมรมพุทธศาสนา มีการจัดกิจกรรม                
รวมทั้งสิ้น 11 ครั้ง 

 

 - การให้และเปิดเผยข้อมูลอย่าง
เป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้าง แสดงบนเว็บไซต์ กปภ. 

- การเผยแพร่ข้อมูล
เกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง 
อย่างเป็นระบบ ชัดเจน 
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน แสดง
บนเว็บไซต์ของ กปภ. 
ภายในปีงบประมาณ 
2560 

100 ร้อยละ -  ไตรมาส 1/2560 มีการด าเนินการ ดังนี้ 
1. กองจัดหาน าส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
งบประมาณ 2560 ใหก้องบริการสารสนเทศน าแสดงบน
เว็บไซต์ กปภ. แล้วเสร็จเมื่อวันท่ี 10 พ.ย. 59 
2. กองจัดหาเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ
โครงการให้สาธารณชนทราบอย่างชัดเจนถูกต้อง 100%            
แสดงบนเว็บไซต์ กปภ. (www.pwa.co.th) 
3. กองจัดหาด าเนินการจัดท าสรุปรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจ าปี 2559 และส่งกองบริการสารสนเทศน าแสดงบน
เว็บไซต์ กปภ. แล้วเสร็จเมื่อวันท่ี 30 ธ.ค. 59 
4. กองจัดหาด าเนินการจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัด 
จ้างประจ าปีงบประมาณ 2559 และส่งกองบริการสารสนเทศ
น าแสดงบนเว็บไซต์ กปภ. แล้วเสร็จเมื่อ วันท่ื 30 ธ.ค. 59 
5. กองจัดหาได้ปรับปรุงการด าเนินงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามข้อเสนอแนะในรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซือ้จัดจ้าง 
ประจ าปี 2559 จ านวน 2 เรื่อง 
 

สรุป ช่วง 3 ไตรมาส กองจัดหาเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  
อย่างเป็นระบบ (ทั้ง 5 หัวข้อข้างต้น) แสดงบนเว็บไซต์ กปภ. 
(www.pwa.co.th) ครบถ้วน 100% 
 
 
 

ฝอก./สทส. 
กปภ.ข. 1-10 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

http://www.pwa.co.th/
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กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน 
เป้าหมาย จ านวนเงิน

งบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 1-3/2560 

 (เดือนตุลาคม 2559 – เดือนมิถุนายน 2560) 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
กลยุทธ์ที่ 7 
วางระบบรากฐาน
การเสริมสร้าง
คุณธรรมในภาค
วิชาชีพ 

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจหลักของหน่วยงาน 

- จ านวนครั้งท่ี จัดกิจกรรม
หรือการท าประชาคมกับผู้มี
ส่วนได้ ส่วนเสีย ภายใน
ปีงบประมาณ 2560 

2 ครั้ง   ไตรมาส 1/2560 มีการจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็น
ร่วมกับหน่วยราชการ หน่วยงานท้องถิ่นและประชาชนในพ้ืนท่ี
เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จ านวน 9 ครั้ง ดังนี ้
1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา กปภ.สาขาศรี
สะเกษ วันท่ี 4 ต.ค. 59 
2. โครงการปรับปรุงก่อสร้างขยายระบบประปา กปภ.สาขาแม่
สาย วันที่ 14 ต.ค. 59  
3. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา กปภ.สาขาน่าน 
วันท่ี 20 ต.ค. 59 
4. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายระบบประปา กปภ.สาขา
ชัยภูมิ (บ้านเขว้า) วันท่ี 20 – 20 ต.ค. 59 
5. กปภ.สาขาราชบุรีเข้าร่วมประชาคมเพื่อแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนเรื่องน้ าประปาเพื่อการอุปโภค ร่วมกับ อบต.หัวโพ
ปละชาวบ้านหมู่ 2 ต.หัวโพ อ.บางแพ จ.ราชบุรี 
6. โครงการก่อสร้างพัฒนาระบบประปาเกาะช้าง จ.ตราด วันท่ี 
9 ธ.ค. 59 
7. โครงการขยายเขตจ าหน่ายน้ า กปภ.สาขามหาสารคาม 
8. โครงการขยายเขตจ าหน่ายน้ า กปภ.สาขาร้อยเอ็ด 
9. โครงการขยายเขตจ าหน่ายน้ า กปภ.สาขาบ าเหน็จณรงค ์
 

 ไตรมาส 2/2560 มีการจัดประชุมเพื่อรับฟงัความคิดเห็น
ร่วมกับหน่วยราชการ หน่วยงานท้องถิ่นและประชาชนในพ้ืนท่ี
เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จ านวน 10 ครั้ง ดังนี ้
1. กปภ.สาขาจัตุรัส จัดท าประชาคมเพื่อขอใช้แหล่งน้ าดิบ
ส ารองบึงละหาน ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บ้านละหาน            
ต.ละหาน อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ เมื่อวันท่ี 22 ธ.ค. 59 
 
 โครงการก่อสร้างฯ กปภ.สาขาร้อยเอ็ด ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2560 

- หน่วยงาน
ส่วนกลาง  
โดย รผว., 
รผผ. 
- หน่วยงาน
ส่วนภูมิภาค 
โดย กปภ.ข. 

1-10 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     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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กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน 
เป้าหมาย จ านวนเงิน

งบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 1-3/2560 

 (เดือนตุลาคม 2559 – เดือนมิถุนายน 2560) 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
กลยุทธ์ที่ 7 
วางระบบรากฐาน
การเสริมสร้าง
คุณธรรมในภาค
วิชาชีพ 

(ต่อ)     2. โครงการปรับปรุงขยายระบบ กปภ.สาขาจัตุรัส 
ปีงบประมาณ 2561 ณ จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 59 
3. จัดประชุมและประชาคมชี้แจงและหาแนวทางขอ
งบประมาณเพื่อวางท่อขยายเขตจ าหน่ายน้ า ณ วัดเนินมะค่า
น้อย ต.บัววัฒนา อ.หนองไผ่ จ.เพชนบูรณ์ เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 60 
4. ประชุมเรื่องให้ความเห็นชอบโอนกิจการประปาให้กับ กปภ.
สาขาพิษณุโลก และเห็นชอบให้ กปภ. ใช้ที่ดินสาธารณะ
ประโยชน์ทุ่งเนินปลายปอ จ.พิษณุโลก เมื่อวันท่ี 19 ต.ค. 59 
5. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย กปภ.สาขากาฬสินธุ์ อ.เมือง
กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ เมื่อวันท่ี 14 มี.ค. 60 
6. โครงการก่อสร้างปรับปรุงขยายเขต กปภ.สาขาขอนแก่น (พ) 
- น้ าพอง เมื่อวันท่ี 22 ม.ีค.60 
7. โครงการศึกษาและจัดท าแนวทางการบริหารจัดการน้ า
ส าหรับน้ าภาคอุตสาหกรรมแบบบูรณาการและมีส่วนร่วม 
(Water Forum) ครั้งท่ี 1 ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย เมื่อวันท่ี 30 มี.ค. 60 
8. ประชุมประชาคมขอใช้ที่ดินโครงการปรับปรุงหลังรับโอน 
กปภ.สาขาชุมแพ อ.คอนสาร จ.ชัยภูม ิ(จัดโดย กปภ.ข.6) เมื่อ
วันท่ี 6 ก.พ. 60 ณ ศาลากลางบ้านผาเบียด ต.ห้วยยาง อ.คอน
สาร จ.ชัยภูม ิ
9. กปภ.สาขานาทวี ประชุมเพื่อฟังความคิดเห็นร่วมกับเทศบาล
ต าบลนาทวี และประชาชนในพ้ืนท่ีหมู่ที่ 1 ต.นาทวี เรื่องการใช้
ประโยชน์ท่ีดินสาธารณะ วนัท่ี 8 ก.พ. 60 
10. กปภ.สาขาสายบุรี จัดประชุมประชาคม โครงการก่อสร้าง
จุดสูบน้ าดิบแม่น้ าสายบุรีและวางท่อน้ าดิบ บริเวณบ้านป่าม่วง 
ต.มะนังดาล า อ.สายบุรี วันท่ี 9 ก.พ. 60 
 

 

 
 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     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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กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน 
เป้าหมาย จ านวนเงิน

งบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 1-3/2560 

 (เดือนตุลาคม 2559 – เดือนมิถุนายน 2560) 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
กลยุทธ์ที่ 7 
วางระบบรากฐาน
การเสริมสร้าง
คุณธรรมในภาค
วิชาชีพ 

(ต่อ)      ไตรมาส 3/2560 มีการจัดประชุมฯ จ านวน 11 ครั้ง ดังนี ้
1. กปภ.ข.10 และ กปภ.สาขาชัยนาท จัดท าประชาคม
ความต้องการใช้น้ าประปาของ กปภ. ในพื้นที่เทศบาลต าบล
เนินขาม ณ วัดเนินขาม อ.เนินขาม จ.ชัยนาท เมื่อวันที่ 3 
พ.ค. 60 
2. กผค.2 จัดท าประชามคมหมู่บ้านในการ ขอใช้ที่ดิน
สาธารณประโยชน์บ้านมีชัย อ.เชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด                 
เมือ่วันที่ 4 พ.ค. 60 
3. กปภ.สาขาชัยภูมิ จัดท าประชาคมการขอใช้พื้นที่
สาธารณะประโยชน์ ณ บริเวณโคก เขาสระหงส์ (บริเวณ          
ม.ราชภัฎชัยภูมิ บางส่วน ประมาณ 4 ไร)่ ใช่ก่อสร้างสถานี
จ่ายน้ าในพื้นที่ดังกล่าว ผลิตน้ าประปาเพื่อให้บริการ
ประชาชน เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 60 
4. กปภ.สาขาสมุทรสาคร จัดท าประชาคมหมู่บ้านบริเวณ
พื้นที่ หมู่ 8 ต าบลโคกขาม เรื่องการโอนระบบประปาของ
หมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ 8 เมื่อ 25 พ.ค. 60 
5. กปภ.ข. 6 ร่วมกับ กปภ.สาขาชนบท จัดท าประชาคม
หมู่บ้านเพื่อขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน ์(ป่าช้า) 
ของหมู่ที่ 1 บ้านคอนฉิม ต าบลคอนฉิม อ าเภอแวงใหญ่ 
จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ กปภ. ใช้เป็นสถานีจ่ายน้ าประปา 
เมื่อ 29 พ.ค. 60 
6. กปภ.สาขาสมุทรสงคราม เข้าร่วมโครงการประชุม
ประชาคมท้องถิ่นเพื่อการรับฟงัความเห็นของประชาชน 
กรณีโครงการขยายเขต กปภ. ในขอบเขตเทศบาลต าบล
เหมืองใหม่ เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 60 
 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     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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กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน 
เป้าหมาย จ านวนเงิน

งบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 1-3/2560 

 (เดือนตุลาคม 2559 – เดือนมิถุนายน 2560) 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
กลยุทธ์ที่ 7 
วางระบบรากฐาน
การเสริมสร้าง
คุณธรรมในภาค
วิชาชีพ 

(ต่อ)     7. กผค.2 โครงการก่อสร้างฯ กปภ.สาขาร้อยเอ็ด เพื่อ 
ประชุมสภา อบต.หมูมัน เพื่อขอความเห็นชอบการขอใช้
ที่ดินสาธารณะประโยชน์บ้านมีชัย ในการก่อสร้างสถานี   
จ่ายน้ า เม่ือวันที่ 26 มิ.ย. 60 
8. กปภ.ข.๑ และ กปภ.สาขาพนัสนิคมร่วมกับเทศบาลต าบล
หมอนนาง จัดประชุมประชาคมรับโอนกิจการประปาของ
เทศบาลต าบล หมอนนาง มาอยู่ในความรับผิดชอบของ 
กปภ. เมื่อวันที่ 29 - 30 มิ.ย. 60 
9. กปภ.ข.8 จัดท าประชาคม อบต.กุดน้ าใส เพื่อรับโอน
กิจการประปาเทศบาลต าบลค้อวัง จ.ยโสธร 
10. กปภ.ข.8 จัดประชาพิจารณ์ อบต.เทนมีย์ จ.สุรินทร์ 
โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ าประปา โครงการพิเศษจังหวัด
สุรินทร ์
11. กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา จัดท าประชาคม ณ ห้องประชุม
บางแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา เม่ือวันที่ 
22 มิ.ย. 60 ส าหรับเอกสารในการจัดท าประชาคม ได้
น ามาเผยแพร่เป็นองค์ความรู้ให้พนักงาน กปภ.สาขา
ฉะเชิงเทรา เป็นกรณีตัวอย่าง 
 

สรุป ช่วง 3 ไตรมาส มีการจัดท าประชาคม จ านวนทั้งสิ้น  
30 คร้ัง 

 

รวมงบประมาณทั้งสิ้นของยุทธศาสตร์ที่ 1 500,000 ใช้งบประมาณไปท้ังสิ้น 339,712 บาท 
 

 

 
 
 
 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

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

2.  เพ่ือขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการด้านคุณธรรมให้มีเอกภาพ 
3.  เพ่ือเสริมสร้างความเป็นเอกภาพให้แก่สังคมไทยด้วยคุณธรรม 

 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน 
เป้าหมาย จ านวนเงิน

งบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 1-3/2560 

 (เดือนตุลาคม 2559 – เดือนมิถุนายน 2560) 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
กลยุทธ์ที่ 1 
สร้างและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
งานด้านส่งเสริม
คุณธรรมและ
เสริมสร้างความเป็น
เอกภาพแก่สถาบัน/
องค์กรในสังคม 
 

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

- ส่งแบบประเมินพร้อม
หลักฐานเชิงประจักษ์ และ
ข้อมูลบุคลากรภายในและ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้ 
ป.ป.ช. ตามเวลาที่ก าหนด 
ส่งข้อมูล IIT, EIT, EBIT 
รอบที่ 1 ภายใน 28 ก.พ. 
60 
ส่ง EBIT รอบที่ 2 
ภายใน 28 เม.ย. 60 
 
- จ านวนกิจกรรมที่
ด าเนินการเพื่อส่งเสริม
และพัฒนาหน่วยงานให้มี
คุณธรรมและความโปร่งใส 
ตามแนวทางประเมิน ITA 
ทั้ง 5 ดัชนี 

- ภายในเวลา
ที่ ป.ป.ช.
ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 

1 

วันท่ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ครั้ง 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 

 ไตรมาส 1/2560 กปภ. เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง ITA 
ประจ าปี 2560 ณ ส านักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันท่ี 23 ธ.ค. 60 
 ไตรมาส 2/2560 กปภ. จัดส่งรายชื่อ IIT, EIT และแบบ
ส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (EBIT) รอบที่ 1 ให้ส านักงาน 
ป.ป.ช. เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 60 
ไตรมาส 3/2560 กปภ. จัดส่งแบบส ารวจหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (EBIT) รอบที่ 2 ให้ส านัก ป.ป.ช. เรียบร้อยแล้วเมื่อ
วันท่ี 27 เม.ย. 60 
 
 
 
 ไตรมาส 1/2560 จัดกิจกรรมแล้ว จ านวน 4 กิจกรรม 
- ผู้ว่าการน าคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมประกาศเจตนารมณ์ 
“ที่น่ี...องค์กรโปร่งใส” เมื่อวันท่ี 10 ต.ค. 59 
- จัดท าประกาศนโยบายต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชันของ กปภ. 
เมื่อวันท่ี 10 ต.ค. 59 
- ประกาศให้พนักงานงดการให้และรับของขวัญในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 2560 เมื่อวันท่ี 22 ธ.ค. 59 
- ประกาศแจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียงดการให้ของขวัญ ของก านัล
ทุกประเภทแก่ผู้บริหารพนักงาน และลูกจ้าง กปภ. วันท่ี 22 
ธ.ค. 59 
 
      

ฝกม. โดย 
กวน. 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     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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กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน 
เป้าหมาย จ านวนเงิน

งบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 1-3/2560 

 (เดือนตุลาคม 2559 – เดือนมิถุนายน 2560) 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
กลยุทธ์ที่ 1 
สร้างและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ
งานด้านส่งเสริม
คุณธรรมและ
เสริมสร้างความเป็น
เอกภาพแก่สถาบัน/
องค์กรในสังคม 

 

(ต่อ)      ไตรมาส 2/2560 จัดกิจกรรมแล้ว จ านวน 3 กิจกรรม 
- จัดท าประกาศเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส วันที่ 30 ม.ค. 60 
- ผู้ว่าการน าคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมประกาศ
เจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมี
คุณธรรมและโปร่งใส เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 60 
- ผู้ว่าการและผู้บริหารระดับสูงทุกท่าน เชิญพนักงาน กปภ. 
ในสังกัดส านักงานใหญ่ทุกคนเข้าประชุม เพื่อชี้แจงกรณีเกิด
เหตุเพลิงไหม้ ชั้น 4 อาคาร 2 ส านักงานใหญ่ กปภ. และ
มติของผู้บริหารที่จัดสถานที่ท างานให้หน่วยงานที่ได้รับ
ผลกระทบได้ปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง และขอให้ทุกคน
ร่วมเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อก้าวฝ่าฟันอุปสรรคไปพร้อมๆ กัน 
เพราะเหตุเพลิงไหม้ เป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครต้องการให้เกิด 
แต่เมื่อเกิดเหตุแล้ว ทุกคนต้องพลิกวิกฤติให้เป็นโอกาส ให้
ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 60 
 

 ไตรมาส 3/2560 จัดกิจกรรมแล้ว จ านวน 1 กิจกรรม 
- กปภ. จัดท าบันทึกที่ มท 55622-2/2560 ลงวันที่ 9 
พ.ค. 60 เพื่อขอความร่วมมือหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง
และรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง ร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อน
นโยบายการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปชัน และเจตจ านงการ 
บริหาร งานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต อย่างมีคุณธรรมและ
โปร่งใสของ กปภ. และเผยแพร่ให้หนว่ยงานในสังกัด
รับทราบด้วย 
 

สรุป ช่วง 3 ไตรมาส มีการจัดกิจกรรม จ านวน 8 คร้ัง 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     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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กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน 
เป้าหมาย จ านวนเงิน

งบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 1-3/2560 

 (เดือนตุลาคม 2559 – เดือนมิถุนายน 2560) 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
กลยุทธ์ที่ 3 
เสริมสร้างความ
เป็นเอกภาพด้วย
คุณธรรม 

- ผู้บริหารมีบทบาทในการเป็น
ผู้น าหรือเป็นแบบอย่างในการ
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตาม
หลักธรรม 

- จ านวนครั้งท่ีผู้บริหารเข้า
ร่วมกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรม ภายใน
ปีงบประมาณ 2560 

4 ครั้ง -  ไตรมาส 1/2560 มีการด าเนินกิจกรรม ดังน้ี 
1. ผู้ว่าการฯ น าคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมพิธีบ าเพ็ญกุศล
สัตมวาร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดลุยเดช โดย ผวก. กล่าวแสดงความอาลัย และน า
พนักงานยืนสงบนิ่งน้อมจิตส านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นเวลา 
9 นาที ก่อนประกอบพิธีท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ ณ การประปา
ส่วนภูมิภาค ส านักงานใหญ่ เมื่อวันท่ี 20 ต.ค. 59 
2. การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) น้อมร าลึกในพระมหา
กรุณาธิคุณ และร่วมแสดงความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จ          
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สนับสนุนน้ าดื่มบรรจุขวด 
ตราสัญลักษณ์ กปภ. วันละประมาณ 10,000 ขวด ข้าวกล่อง 
2,000 ชุด ให้กับประชาชนท่ีมาลงนามแสดงความอาลัย               
ณ พระบรมมหาราชวัง ตั้งแต่ 14 ต.ค. 59 ถึง 20 ม.ค. 60 
3. ผู้ว่าการฯ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และท าบุญ
ตักบาตร เนื่องในพระราชพิธีทรงบ าเพ็ญพระราชกุศลปัญญา          
สมวาร (50 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีคณะผู้บริหารและ
พนักงานร่วมท าบุญตักบาตรอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ                    
การประปาส่วนภูมิภาค ส านักงานใหญ่ เมื่อวันท่ี 2 ธ.ค. 59 
 

 ไตรมาส 2/2560 มีการด าเนินกิจกรรม ดังนี ้
1. ร่วมท าบุญในงานพิธีวางศิลาฤกษ์ สร้างพระศรีอริยเมตไตรย 
บรมโพธิญาณ ณ วัดแสงแก้วโพธิญาณ และเข้ากราบนมัสการ
พระอาจารย์พบโชค ณ วัดห้วยปลากั้ง  7 ม.ค.60 
2. ผู้ว่าการ กปภ. พร้อมผู้บริหาร และพนักงาน กปภ. 
ส านักงานใหญ่ ร่วมท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่อง            
ในโอกาสวันมาฆบูชา ท้ังนี้ได้นิมนต์พระสงฆ์จ านวน 10 รูป      
ซึ่งจัดโดยชมรมพุทธศาสนา กปภ. เมื่อวันท่ี 10 ก.พ. 2560  

ทุกหน่วยงาน 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     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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กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน 
เป้าหมาย จ านวนเงิน

งบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 1-3/2560 

 (เดือนตุลาคม 2559 – เดือนมิถุนายน 2560) 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
กลยุทธ์ที่ 3 
เสริมสร้างความ
เป็นเอกภาพด้วย
คุณธรรม 

(ต่อ)     3. ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) พร้อมคณะผู้บริหาร
และพนักงาน ร่วมท าบุญตักบาตรพระสงฆ์ ที่อุปสมบทใน 
โครงการ "กปภ. รวมใจภักดิ์อุปสมบทและปฏิบัตธิรรมถวายเป็น 
พระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช" 
ณ วัดป่าภูริทัตตปฏิปทาราม อ.สามโคก จ.ปทุมธานี เมื่อวันท่ี 
27 ม.ค.60 
 

 ไตรมาส 3/2560 มีการด าเนินกิจกรรม ดังน้ี 
1. ผู้วา่การฯ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ร่วมกันท าบุญ
ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและสรงน้ าพระพุทธรูป เพื่อความ
เป็นสิริมงคล เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2560 ณ กปภ.
ส านักงานใหญ่ เมื่อวันท่ี 12 เม.ย. 60 
2. ผู้ว่าการฯ เป็นประธานกล่าวเปิดงานการจัดกิจกรรมวันต้นไม้
ประจ าปีของชาติประจ าปี 2560 โดย กปภ. จัดขึ้นเป็นประจ า
ทุกปี เพ่ือเป็นการสร้างและกระตุน้จิตส านึกของพนักงานให้เกิด
ความรัก ความหวงแหนทรัพยากรต้นไม้ ซึ่งกิจกรรมในปีน้ี     
ผู้ว่าการได้ปลูกต้นไม้จ านวน 3 ต้น คือต้นพยุง ต้นมะยม และ
ต้นมะขาม นอกจากนี้ได้มอบพันธุ์ไม้ต่างๆ ให้พนักงานน าไปปลูก
ที่บริเวณบ้านพักหรือสถานท่ีอื่นตามความเหมาะสม เมื่อวันท่ี          
6 ม.ิย. 60 
 

สรุป ช่วง 3 ไตรมาส ผู้บริหารเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม จ านวน 8 ครั้ง 

 

- ผู้บริหารมีบทบาทในการ
ส่งเสริม/สนับสนุนให้หน่วยงาน
มีการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม
และโปร่งใส 

- จ านวนครั้งท่ีผู้บริหาร
ก าหนดทิศทางนโยบาย/
โครงการ/กิจกรรม/
มาตรการเพื่อ 
ให้พนักงานยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติ  

2 ครั้ง -  ไตรมาส 1/2560 มีการด าเนินการ ดังนี ้
1. ผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของ กปภ. ร่วมกันประกาศ
เจตนารมณ์โครงการ “ที่น่ี...องค์กรโปร่งใส” พร้อมประกาศให ้
ปี 2560 เป็นปีแห่งการป้องกันและต่อต่านทุจริตคอร์รัปช่ัน          
ทุกรูปแบบ เมื่อวันที่ 10 ต.ค. 59 
 

ฝกม. 
โดย กวน. 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     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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กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน 
เป้าหมาย จ านวนเงิน

งบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 1-3/2560 

 (เดือนตุลาคม 2559 – เดือนมิถุนายน 2560) 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
กลยุทธ์ที่ 3 
เสริมสร้างความ
เป็นเอกภาพด้วย
คุณธรรม 

(ต่อ)     2. ผู้ว่าการ กปภ. ประกาศให้พนักงานงดการให้และรับของขวัญ
ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2560 และประกาศแจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
งดการให้ของขวัญ ของก านัล ทุกประเภทแก่ผู้บริหาร พนักงาน 
และลูกจ้าง กปภ. เมื่อวันท่ี 22 ธ.ค. 59 
 

 ไตรมาส 2/2560 มีการด าเนินการ ดังนี ้
 - กปภ. ประกาศเจตจ านงการบริหารงานและปฏิบัติงานด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส ผู้ว่าการลงนาม
เมื่อวันท่ี 30 ม.ค. 60 
 

 ไตรมาส 3/2560 มีการด าเนินการ ดังนี ้
1. ผู้ว่าการ กปภ. อนุมัติเมื่อวันท่ี 2 พ.ค. 60 ต่อท้ายบันทึก 
กจห. ที่ มท 55621-2/1091 ลงวันท่ี 30 ม.ีค. 60 ให้ทุก
หน่วยงานด าเนินการตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
และแนวทางการตรวจสอบความเกี่ยวข้องหรือความสัมพันธ์
ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน กปภ. และผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง 
เพื่อเสริมสร้างระบบการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใสและ
ป้องกันการเกิดทุจริต 
2. กปภ. มีบันทึกท่ี มท 55622-2/2560 เรื่องขอความร่วม
ร่วมมือสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายการต่อต้านทุจริตและ
คอร์รัปชัน และเจตจ านงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
อย่างมีคุณธรรมและโปร่งใสของ กปภ. ถึง สป.มท., ป.ป.ช. และ
รัฐวิสาหกิจ 55 แห่ง เพื่อโปรดลงนามรับทราบ และให้ความ
ร่วมมือในนโยบายฯ และเจตจ านงฯ เมื่อวันท่ี 9 พ.ค. 60 
 

สรุป ช่วง 3 ไตรมาส ผู้บริหารก าหนดทิศทางนโยบาย/
โครงการ/กิจกรรม จ านวน 5 ครั้ง 

 

รวมงบประมาณทั้งสิ้นของยุทธศาสตร์ที่ 2 -  
 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     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 3  สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งเสริมคุณธรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
เป้าประสงค์ :    1.   เพ่ือเป็นการสร้างและขยายภาคีเครือข่ายคุณธรรมในสังคมให้เพ่ิมมากข้ึน  

2. เพ่ือผนึกก าลังทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรม อันเป็นการกระตุ้นสังคมให้เกิดกระแสแห่งการส่งเสริมคุณธรรมอย่างต่อเนื่อง                 
จนเกิดเป็นพลังที่สร้างสรรค์สามารถชี้น าสังคม 

3. เพ่ือสร้างและพัฒนาบุคลากรหรือองค์กรเครือข่ายให้เป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ์  
4.   เพ่ือสนับสนุนให้มีการยกย่องเชิดชูบุคคล และองค์กรที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมในระดับต่างๆ 

 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน 
เป้าหมาย จ านวนเงิน

งบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 1-3/2560 

 (เดือนตุลาคม 2559 – เดือนมิถุนายน 2560) 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
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. ภายใน
ปีงบประมาณ 2560 

8 
 
 
 
 

ครั้ง 
 
 
 
 

-  ไตรมาส 1/2560 มีการสอดแทรกความรู้หัวข้อ “จริยธรรม
และจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ.” ใน
หลักสูตรต่างๆ เรียบร้อยแล้วจ านวน 4 ครั้ง ดังนี ้
1. กฝภ.3 จัดอบรมหลักสูตร “การสร้างจิตส านึกรักษ์องค์กร” 
รุ่นที่ 1/60 เมื่อวันท่ี 14 - 16 พ.ย. 59 
2. กฝภ.1 จัดอบรมหลักสูตร “การควบคุมระบบผลิตน้ าประปา
แบบอัตโนมัติขั้นพ้ืนฐาน” เมื่อวันท่ี 7 - 11 พ.ย. 59 
3. กฝภ.1 จัดอบรมหลักสูตร “การควบคุมก่อสร้าง” เมื่อวันท่ี 
28 พ.ย. - 2 ธ.ค. 59 
4. กฝภ.1 จัดอบรมหลักสูตร “การวางท่อตามมารตฐานงาน
ก่อสร้างปี 2558” เมื่อวันท่ี 7 - 8 ธ.ค. 59 
 

 ไตรมาส 2/2560 มีการสอดแทรกความรู้หัวข้อ “จริยธรรม
และจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ.” ใน
หลักสูตรต่างๆ เรียบร้อยแล้วจ านวน 3 ครั้ง ดังนี ้
1. หลักสูตรความรู้ด้านระบบประปา เมื่อวันท่ี 19 - 20 ม.ค. 
60 จ.เชียงใหม่ จ านวน 29 คน 
2. หลักสูตรการควบคุมน้ าสูญเสีย รุ่นที่ 1/60 เมื่อวันท่ี              
30 ม.ค. - 3 ก.พ. 60 จ.สุโขทัย จ านวน 42 คน 
3. หลักสูตรการควบคุมน้ าสูญเสีย รุ่นที่ 2/60 เมื่อวันท่ี               
20 - 24 ก.พ. 60 จ.แม่ฮ่องสอน จ านวน 24 คน 

สวก. โดย 
กพท. และ 
กฝภ. 1-3 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     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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ลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน 
เป้าหมาย จ านวนเงิน

งบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 1-3/2560 

 (เดือนตุลาคม 2559 – เดือนมิถุนายน 2560) 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
(ต่อ) 
 

      ไตรมาส 3/2560 มีการสอดแทรกความรู้หัวข้อ “จริยธรรม
และจรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ.” ใน
หลักสูตรต่างๆ ดังนี ้
1. กฝภ.3 จัดอบรมในงาน (OJT) หลักสูตร "การควบคุม          
น้ าสูญเสีย" รุ่นที่ 3/60 เมื่อวันที่ 29 พ.ค.- 2 มิ.ย.60  
2. กฝภ.3 จัดอบรมหลักสูตร "ความรู้พื้นฐานด้านการ           
ผลิตน้ า" รุ่นที่ 2/60 เมื่อวันที่ 12-16 มิ.ย. 60 
 

สรุป ช่วง 3 ไตรมาส มีการบรรยายหัวข้อ “จริยธรรมและ
จรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ.” จ านวน 9 
ครั้ง มีพนักงานเข้ารับการอบรม จ านวน 461 คน 

 

- โครงการ กปภ. รักษ์ชุมชน
(เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนรอบแหล่ง
น้ า/ที่ดินท่ี กปภ. ใช้น้ าดิบ/ใช้
ที่ดิน/วางท่อประปาผ่าน) 

- จ านวนชุมชนที ่กปภ. 
พัฒนา ภายใน
ปีงบประมาณ 2560 

60 ชุมชน 30  
ล้านบาท 

 ไตรมาส 1/2560 ไม่มีการด าเนินการ 
 ไตรมาส 2/2560 ไม่มีการด าเนินการ 
 ไตรมาส 3/2560 มีการด าเนินงาน ดังนี ้
- คณะกรรมการ กปภ. ในการประชุมครั้งท่ี 3/2560 เมื่อวันท่ี 
28 มีนาคม 2560 ได้อนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ 
“กปภ. รักษ์ชุมชน” จ านวน 25,753,953.06 บาท               
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 

กปภ.ข. 1-10  
กปภ.สาขา 
ฝผค. สสล. 

กลยุทธ์ที่ 3 
ส่งเสริมและ
สนับสนุนภาคี
เครือข่ายทุกภาค
ส่วนในการ
ด าเนินงานด้าน
คุณธรรม 

-  โครงการ “ท าดี มีผล คน    
ยกย่องประจ าปี” เพื่อยกย่อง
เชิดชู และมอบรางวัลแก่
ผู้บริหารพนักงาน และลูกจ้าง  
ทีป่ระพฤติดี ปฏิบัติดี อันเป็น
ประโยชน์ต่อองค์กร สังคม และ
ประเทศชาติจนเป็นท่ีประจักษ์ 
เพื่อให้เป็นแบบอย่างท่ีดีและ
ปลุกกระแสการสร้างสังคมแห่ง
ความดีอย่างเป็นรูปธรรม 

- บุคคลที่ได้รับการคัดเลือก
เข้ารับรางวัลในวันคล้ายวัน
สถาปนา กปภ. 

28 ก.พ.
2560 

วันท่ี 100,000  ไตรมาส 1/2560 คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและ
คุณธรรมของ กปภ. ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับรางวัล
ตามโครงการ “ท าดี มีผล คนยกย่อง” ประจ าปี 2559  
 

 ไตรมาส 2/2560 คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและ
คุณธรรมของ กปภ. คัดเลือกบุคคลเพื่อเข้ารับรางวัลตามโครงการ
“ท าดี มีผล คนยกย่อง ประจ าปี 2559” จ านวน 10 คน และ
จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่บุคคลที่ได้รับคัดเลือกแล้วเสร็จในวันคล้าย
วันสถาปนา กปภ. ครบรอบ 38 ปี วันท่ี 28 ก.พ. 60 
 

สรุป ด าเนินงานโครงการแล้วเสร็จตามก าหนด  

ฝกม. โดย 
กวน. 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     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 จ านวนเงิน

งบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 1-3/2560 

 (เดือนตุลาคม 2559 – เดือนมิถุนายน 2560) 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
(ต่อ) 
 

- โครงการปันน้ าใจ                          
จ่ายน้ าประปา 

- จ่ายน้ าฟรีเพื่อช่วยเหลือ
บรรเทาสาธารณภัยและ
ภัยธรรมชาติให้ประชาชน
ที่ได้รับความเดือดร้อน 
ภายในปีงบประมาณ 
2560 

300,000 ราย -  ไตรมาส 1 - 3 มีการจ่ายน้ าฟรีเพื่อช่วยเหลือบรรเทา            
สาธารณภัยและภัยธรรมชาติให้ประชาชนท่ีได้รบัความเดือดร้อน 
จ านวน 221,177,101 ลติร รวมเป็นเงินจ านวน 
3,993,545.82 บาท และมีผู้ได้รบัประโยชน์จากโครงการ
จ านวน 853,504 ราย 
 

กปภ. ๒๓๔ 
สาขา 

กลยุทธ์ที่ ๕ 
ใช้มาตรการ
ทางด้านการเงิน
และการคลังในการ
ส่งเสริมเครือข่าย
คุณธรรม 
 

- โครงการบริจาคเงินเพื่อ
กิจกรรมสาธารณประโยชน์         
และสาธารณกุศล 

- บริจาคเงินช่วยเหลือ
หน่วยงานราชการใน
ท้องถิ่น/โรงเรียน/องค์กร
ต่างๆ ภายใน
ปีงบประมาณ 2560 

200,000 ครัวเรือน จ านวนเงิน
เบิกจ่ายไม่เกิน 

๒% 
ของผลก าไรสุทธิ 

ไตรมาส 1 - 3 มีการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งสิ้น 81 หน่วยงาน รวมเป็นเงินจ านวน 
9,762,234.14 บาท 
 

หมายเหตุ จ านวนครัวเรือนท่ีได้รับประโยชน์จากโครงการฯจะ
ท าการสรุปยอดในช่วงสิ้นไตรมาส 4 

 - กปภ.ข.             
๑-๑๐ 

 - กปภ. ๒๓๔   
  สาขา 
 - กปภ.           
ส านักงานใหญ ่

รวมงบประมาณทั้งสิ้นของยุทธศาสตร์ที่ 3 30,100,000 ใช้งบประมาณไปท้ังสิ้น 65,000 บาท 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

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

2.  เพ่ือสร้างความร่วมมือด้านคุณธรรมระหว่างประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก  
3.  เพ่ือให้ประเทศไทยมีความม่ันคง สันติสุขและสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขบนหลักการที่เป็นสา กลแต่ยังคง  

เอกลักษณ์ความเป็นไทย 
 

กลยุทธ ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน 
เป้าหมาย จ านวนเงิน

งบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 1-3/2560 

 (เดือนตุลาคม 2559 – เดือนมิถุนายน 2560) 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
กลยุทธ์ที่ 1 
เสริมสร้างความ
ร่วมมือระหว่าง
ประชาคมอาเซียน
ในด้านการอยู่
ร่วมกันอย่างเอื้อ
อาทร แบ่งปัน        
และมีจิต
สาธารณะ เพื่อ
โลกและ
ประเทศชาต ิ

- โครงการ  
SMART MANAGER 

- อบรมให้ความรู้กับ
ผู้จัดการประปาสาขา 
หัวข้อ “PWA 4.0” 

234 
 
 
 

สาขา 
 
 
 
 

150,000  ไตรมาส 1/2560 จัดฝึกอบรมหลักสูตร “English Camp 
For Smart Manager” รุ่นที่ 1/60 เพื่อเตรียมความพร้อมของ
ผู้จัดการในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ระหว่างวันท่ี 
14 - 16 ธันวาคม 2560 ให้แก่ ผจก.กปภ.สาขาในสังกัด 
กปภ.ข.1,2,6 (บางสาขา) และ 8 (ทุกสาขา) จ านวน 38 คน 
 

 ไตรมาส 2/2560 จัดประชุมโครงการ “Smart Manager 
To PWA 4.0” ให้แก่ ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ และสมาชิก
ชมรม ผจก.กปภ. เพื่อให้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในการน าพา
องค์กรให้ก้าวไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง (HPO) มุ่งพัฒนา 
กปภ. สู่ PWA 4.0 โดยเน้นการใช้เทคโนโลยตีามหลักการ 
Thailand 4.0 มุ่งสู่การเป็น Smart Water Management 
(SWM) ทั้งมีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “การป้องกันการทุจริต
โดยเครื่องมือ ITA” โดย นายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) 
ระหว่างวันท่ี 27 -28 กุมภาพันธ์ 2560 มีผู้เข้าอบรม จ านวน 
353 คน 
 

 ไตรมาส 3/2560 ไม่มีการจัดอบรมในหลักสูตรดังกล่าว 
 

สรุป ช่วง 3 ไตรมาส มีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้จัดการ กปภ.
สาขา จ านวน 234 สาขา 

สวก. โดย กพท. 
และ กฝภ. 1-3 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     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 จ านวนเงิน

งบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 1-3/2560 

 (เดือนตุลาคม 2559 – เดือนมิถุนายน 2560) 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
 - โครงการใส่ใจผู้บริโภค 

(เพื่อให้ประชาชนทุกพ้ืนท่ีได้
ใช้น้ าสะอาดเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน และมีคุณภาพชีวิตที่
ดีขึ้น) 

- ให้ความรู้และแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการผลิตน้ าที่
สะอาดให้กับ อบต. รอบๆ 
กปภ.  

20 สาขา -  ไตรมาส 1/2560 มีการด าเนินการให้ความรู้และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตน้ าที่สะอาดให้กับประชาชนรอบๆ กปภ. 
ซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ จ านวน 21,791 ครัวเรือน 
 

 ไตรมาส 2/2560 มีการด าเนินการให้ความรู้และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตน้ าที่สะอาดให้กับประชาชนรอบๆ กปภ. 
ซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ จ านวน 19,928 ครัวเรือน 
 

 ไตรมาส 3/2560 มีการด าเนินการให้ความรู้และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการผลิตน้ าที่สะอาดให้กับประชาชนรอบๆ กปภ. 
ซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ จ านวน 160,026 
ครัวเรือน  
 

สรุป ช่วง 3 ไตรมาส มีผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการใส่ใจ
ผู้บริโภค จ านวน 201,745 ครัวเรือน โดยมี กปภ.สาขาท่ีร่วม
ด าเนินกิจกรรม จ านวน 30 สาขา 

- กปภ.ข.          
๑-๑๐  
- กปภ.สาขา 
- สสล. 

รวมงบประมาณทั้งสิ้นของยุทธศาสตร์ที่ 4 150,000 ใช้งบประมาณไปท้ังสิ้น  143,580 บาท 
 

 

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

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

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

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

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

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                            คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                     คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                                   คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 




