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แบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของการประปาส่วนภูมิภาค 
ไตรมาส 4 ประจ าปีงบประมาณ 2560  

 

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 4/2560 

(เดือนกรกฎาคม 2560 - เดือนกันยายน 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 จัดอบรมหลักสูตร “คุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล” จ านวน 1 โครงการ ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 
42 คน 
 ไตรมาส 2/2560 จัดอบรมหลักสูตร “คุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล” จ านวน 3 โครงการ ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 
234 คน 
 ไตรมาส 3/2560 จัดอบรมหลักสูตร “คุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล” จ านวน 3 โครงการ ผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 
155 คน 
 ไตรมาส 4/2560 ไม่มีการจัดอบรมในหลักสูตรดังกล่าว 
 

สรุป ไตรมาส 1-4 มีการจัดอบรมทั้งสิ้น 7 คร้ัง รวมพนักงาน
เข้ารับการอบรม 357 คน ใช้งบประมาณ 339,712 บาท 
 

สวก. โดย 
กพท. และ 
กฝภ. 1-3 

- การด าเนินกิจกรรมของ
ชมรมพุทธศาสนา กปภ. 

- จ านวนกิจกรรมที่
ด าเนินการภายใน
ปีงบประมาณ 2560 
 

4 คร้ัง -  ไตรมาส 1/2560 มีการด าเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม 
 
 ไตรมาส 2/2560 มีการด าเนินกิจกรรม 6 กิจกรรม 
 
 ไตรมาส 3/2560 มีการด าเนินกิจกรรม 2 กิจกรรม 

ชมรม 
พุทธศาสนา 
กปภ. 
 
 
 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.  

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.             คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.  

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.             คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.  

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.             คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.  

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.             คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.  

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.             คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.  

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.             คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.  

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.             คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.  

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.             คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.  

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.             คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 



2/17 
 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน 
เป้าหมาย จ านวนเงิน

งบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 4/2560 

(เดือนกรกฎาคม 2560 - เดือนกันยายน 2560) 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
 - การด าเนินกิจกรรมของ

ชมรมพุทธศาสนา กปภ. 
(ต่อ) 

     ไตรมาส 4/2560 มีการด าเนินกิจกรรม ดังนี ้
1. กิจกรรมท าบุญตักบาตร พระสงฆ์ (10 รูป) ในวันศุกร์ที่   
7 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณลานร่มไม้ชาวน้ า สนญ.กปภ. 
2. จัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง กปภ. เดินทางไป
ปฏิบัติธรรม ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม อ.วังน้ าเขียว         
จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2560 
3. ชมรมพุทธศาสนา กปภ. มอบเงินช่วยเหลือประชาชน
จังหวัดสกลนคร ที่ประสบอุทกภัยให้กับวดัป่าสุทธาวาส 
ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
จ านวน 91,400บาท เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 
4. กิจกรรมท าบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและทอดผ้าป่า
สร้างโรงพยาบาล ณ กปภ. ส านักงานใหญ่ วันที่ 20 กันยายน 
2560  
5. ทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนการก่อสร้างอาคารเฉลมิ          
พระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี 
(ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน) และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์
รพ.มหาราชนครราชสีมา โดยมีหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม         
เจ้าอาวาสวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม เป็นประธานฝ่าย
บรรพชิต และนายสมชาย มนต์บุรีนนท์ รองผู้ว่าการ 
(วิชาการ) รักษาการแทนผู้ว่าการ กปภ. เป็นประธานฝ่าย
ฆราวาส เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2560 
 

สรุป ไตรมาส 1-4 ชมรมพุทธศาสนา มีการจัดกิจกรรม 
รวมทั้งสิ้น 16 คร้ัง 

ชมรม 
พุทธศาสนา 
กปภ. 
 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.  

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.             คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.  

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.             คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.  

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.             คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.  

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.             คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.  

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.             คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.  

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.             คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.  

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.             คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.  

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.             คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.  

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.             คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 



3/17 
 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน 
เป้าหมาย จ านวนเงิน

งบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 4/2560 

(เดือนกรกฎาคม 2560 - เดือนกันยายน 2560) 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
กลยุทธ์ที่ 3 
วางระบบ
รากฐานการ
เสริมสร้าง
คุณธรรมของ
สถาบันเศรษฐกิจ 

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

- จ านวนคร้ังที่มีการ
บรรยายหัวข้อ “การ
ปฏิบัติตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง” 
ภายในปีงบประมาณ 
2560 

8 คร้ัง -  ไตรมาส 1/2560 สอดแทรกการบรรยายไว้ในหลักสูตร
ต่างๆ จ านวน 7 หลักสูตร  
 ไตรมาส 2/2560 สอดแทรกการบรรยายไว้ในหลักสูตร
ต่างๆ จ านวน 9 หลักสูตร  
 ไตรมาส 3/2560 สอดแทรกการบรรยายไว้ในหลักสูตร
ต่างๆ จ านวน 9 หลักสูตร  
 ไตรมาส 4/2560 มีการด าเนินการ ดังนี ้
1. กฝภ.3 จัดอบรมหลักสูตร “ความรู้พื้นฐานด้านงานบริการ” 
รุ่นที่ 2/60 วันที่ 17-21 ก.ค. 60 จ านวน 46 คน 
 

สรุป ไตรมาส 1-4  มีการบรรยายในหัวข้อดังกล่าว                    
จ านวน 26 คร้ัง รวมพนักงานเข้ารับการอบรม 1,591 คน 

สวก. โดย 
กพท. และ 
กฝภ. 1-3 

กลยุทธ์ที่ 6  
วางระบบ
รากฐานการใช้
สื่อมวลชน เป็น
เครื่องมือในการ
ส่งเสริมคุณธรรม 
 

- รณรงค์และเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์ของศูนย์
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต กปภ. ในเร่ืองเกี่ยวกับ
การป้องกันการทุจริตและ
คอร์รัปชัน 

- เผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์การ
ป้องกันการทุจริตและ
คอร์รัปชันผ่านช่องทาง
ต่างๆภายใน
ปีงบประมาณ 2560 

อย่างต่อเนื่อง - -  ไตรมาส 1-4/2560 มีการด าเนินการ ดังนี ้
1. แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ศปท.กปภ. ให้พนักงานทุกคน
ที่เข้ารับการอบรมในหลักสูตรที่ สวก.จัด และเชิญเจ้าหน้าที่ 
กวน. เป็นวิทยากร 
2. จัดท าเอกสารชุดความรู้การเฝ้าระวังการทุจริตเพื่อเผยแพร่ 
ผ่านจุลสารสีสันข่าว จ านวน 10 เร่ือง (ธค.59 - กย.60) 

(1) แฉเส้นทางการทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง 
(2) มาตรา 103 กับการทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่รัฐ  
(3) 10 สัญญาณบ่งชี้ว่าอาจจะเกิดการทุจริตการเบิกจ่าย

งบประมาณ  
(4) การปรับกระบวนการทางความคิด (Mind set) ใน

เร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน 
(5) จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐรูปแบบใหม ่ 
(6) "จะเปลี่ยน" หรือ "จะปล่อย" คุณเท่านั้นที่เป็นคนเลือก  

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. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.  

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.             คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.  

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.             คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 



4/17 
 

กลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดแผนงาน 
เป้าหมาย จ านวนเงิน

งบประมาณ 
ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 4/2560 

(เดือนกรกฎาคม 2560 - เดือนกันยายน 2560) 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
      (7) "ความซื่อตรง" หลักคุณธรรมของชาติไทย  

(8) ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันทั่วโลก ประเทศไทยอยู่ตรงไหน..? 
(9) คุณธรรมที่พึงประสงค์ส าหรับสังคมไทย  
(10) มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 9 ประการ  
 

สรุป ไตรมาส 1-4 จัดท าเอกสารชุดองค์ความรู้ฯ ลงสีสันข่าว 
จ านวน 10 เร่ือง และประชาสัมพันธ์ ศปท.กปภ. อย่างต่อเนื่อง 

ฝกม.    
โดย กวน. 

 

กลยุทธ์ที่ 7 
วางระบบ
รากฐานการ
เสริมสร้าง
คุณธรรมในภาค
วิชาชีพ 

- การให้และเปิดเผยข้อมูล
อย่างเป็นระบบเก่ียวกับการ
จัดซื้อจัดจ้าง แสดงบน
เว็บไซต์ กปภ. 

- การเผยแพร่ข้อมูล
เก่ียวกับการจัดซื้อ จัด
จ้าง อย่างเป็นระบบ 
ชัดเจน ถูกต้อง เป็น
ปัจจุบัน แสดงบน
เว็บไซต์ของ กปภ. 
ภายในปีงบประมาณ 
2560 

100 ร้อยละ -  ไตรมาส 1/2560 มีการด าเนินการ ดังนี ้
1. กองจัดหาน าส่งแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี
งบประมาณ 2560 ให้กองบรกิารสารสนเทศน าแสดงบน
เว็บไซต์ กปภ. แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 10 พ.ย. 59 
2. กองจัดหาเผยแพร่ข้อมูลเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละ
โครงการให้สาธารณชนทราบอย่างชัดเจนถูกต้อง 100% 
แสดงบนเว็บไซต์ กปภ. (www.pwa.co.th) 
3. กองจัดหาด าเนินการจัดท าสรุปรายงานผลการจัดซื้อจัด
จ้างประจ าปี 2559 และส่งกองบริการสารสนเทศน าแสดง
บนเว็บไซต์ กปภ. แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 59 
4. กองจัดหาด าเนินการจัดท ารายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อ
จัดจ้างประจ าปีงบประมาณ 2559 และส่งกองบริการ
สารสนเทศน าแสดงบนเว็บไซต์ กปภ. แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 30 
ธ.ค. 59 
5. กองจัดหาได้ปรับปรุงการด าเนินงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามข้อเสนอแนะในรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
ประจ าปี 2559 จ านวน 5 เร่ือง 
สรุป ไตรมาส 1-4 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. 

 

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 4/2560 

(เดือนกรกฎาคม 2560 - เดือนกันยายน 2560) 
หน่วยงาน

ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 
 - ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วน

ร่วมในการปฏิบัติราชการตาม
ภารกิจหลักของหน่วยงาน 

- จ านวนคร้ังที่ จัด
กิจกรรมหรือการท า
ประชาคมกับผู้มีส่วนได้ 
ส่วนเสีย ภายในปี2560 

2 คร้ัง -  ไตรมาส 1/2560 มีการจัดประชุมเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นร่วมกับหน่วยราชการ หน่วยงานท้องถิ่นและประชาชน
ในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จ านวน 5 คร้ัง 
 ไตรมาส 2/2560 มีการจัดประชุมเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นร่วมกับหน่วยราชการ หน่วยงานท้องถิ่นและประชาชน
ในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จ านวน 5 คร้ัง 
 ไตรมาส 3/2560 มีการจัดประชุมเพื่อรับฟังความ
คิดเห็นร่วมกับหน่วยราชการ หน่วยงานท้องถิ่นและประชาชน
ในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาต่างๆ เรียบร้อยแล้ว จ านวน 7 คร้ัง 
 ไตรมาส 4/2560 มีการจัดประชุมฯ จ านวน 2 คร้ัง ดังนี ้
1. กปภ.ข.8 จัดประชาคมชาวบ้านต าบลทะเมนชัยเพื่อรับโอน
กิจการประปาเทศบาลต าบลทะเมนชัย อ.ล าปลายมาศ        
จ.บุรีรัมย์ 
2. กปภ.ข.3 เข้าร่วมประชาคมหมู่บ้านพื้นที่ ม.10 ต.กาหลง 
จ.สมุทรสาคร เตรียมพร้อมรับโอนกิจการประปา กปภ. สาขา
สมุทรสาคร 
สรุป ไตรมาส 1-4 รวมด าเนินการแล้ว 19 คร้ัง 

กปภ.ข.  
1-10 และ 
กปภ.สาขา 

รวมงบประมาณทั้งสิ้นของยุทธศาสตร์ที่ 1 500,000 ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 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. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.  

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.             คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.  

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.             คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 



6/17 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรมให้มีความเข้มแข็ง 
เป้าประสงค์ :   1.  เพื่อสร้างและพัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านส่งเสริมคุณธรรมให้มีความเข้มแข็ง 

2. เพื่อขับเคลื่อนระบบการบริหารจัดการด้านคุณธรรมให้มีเอกภาพ 
3. เพื่อเสริมสร้างความเป็นเอกภาพให้แก่สังคมไทยด้วยคุณธรรม 

 

กลยุทธ์ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดแผนงาน 

เป้าหมาย จ านวนเงิน
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 4/2560 
(เดือนกรกฎาคม 2560 - เดือนกันยายน 2560) 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

กลยุทธ์ที่ 1 
สร้างและพัฒนา
ระบบบริหาร
จัดการงานด้าน
ส่งเสริมคุณธรรม
และเสริมสร้าง
ความเป็นเอกภาพ
แก่สถาบัน/องค์กร
ในสังคม 
 

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

- ส่งแบบประเมินพร้อม
หลักฐานเชิงประจักษ์ 
และข้อมูลบุคลากรภายใน
และ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ให้ ป.ป.ช. ตามเวลาที่
ก าหนด 
ส่งข้อมูล IIT,EIT,EBIT 
รอบที่ 1 ภายใน 28 ก.พ. 
60 
ส่ง EBIT รอบที่ 2 
ภายใน28 เม.ย. 60 
 
 
 
 
 

- จ านวนกิจกรรมที่
ด าเนินการเพื่อส่งเสริม
และพัฒนาหน่วยงานให้
มีคุณธรรมและความ
โปร่งใส ตามแนวทาง
ประเมิน ITA ทั้ง 5 ดัชน ี

- ภายในเวลา
ที่ ป.ป.ช.
ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

วันที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คร้ัง 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 ไตรมาส 1/2560 ด าเนินการ ดังนี ้
- กปภ. เข้าร่วมฟังการชี้แจงโครงการประเมิน ITA ประจ าปี 
2560 ณ ส านักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 
 ไตรมาส 2/2560 ด าเนินการ ดังนี ้
- กปภ. จัดส่งรายชื่อ IIT, EIT และแบบส ารวจหลักฐานเชิง
ประจักษ์ (EBIT) รอบที่ 1 ให้ส านักงาน ป.ป.ช. เรียบร้อยแล้ว 
เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 60 
 ไตรมาส 3/2560 ด าเนินการ ดังนี ้
- กปภ. รวบรวมข้อมูลแบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ 
(EBIT) รอบที่ 2 น าเสนอคณะกรรมการพิจารณา และจะ
จัดส่งให้ส านัก งาน ป.ป.ช. ภายในวันที่ 27 เมษายน 2560 
 ไตรมาส 4/2560 ด าเนินการดังนี ้
- ด าเนินการส่งอุทธรณ์แบบประเมินพร้อมหลักฐาน             
เชิงประจักษ์ (รอบที่ 2) ให้ส านักงาน ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 6 
กรกฎาคม 2560 

 ไตรมาส 1/2560 จัดกิจกรรมแล้ว จ านวน 4 กิจกรรม 
 

 ไตรมาส 2/2560 จัดกิจกรรมแล้ว จ านวน 3 กิจกรรม 
 

 ไตรมาส 3/2560 จัดกิจกรรมแล้ว จ านวน 1 กิจกรรม 
 

 ไตรมาส 4/2560 ไม่มีการด าเนินการ 
 

สรุป ไตรมาส 1-4 จัดกิจกรรม จ านวน 8 คร้ัง 

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. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.  

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.             คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.  

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.             คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 



7/17 
 

กลยุทธ์ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดแผนงาน 

เป้าหมาย จ านวนเงิน
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 4/2560 
(เดือนกรกฎาคม 2560 - เดือนกันยายน 2560) 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

กลยุทธ์ที่ 3 
เสริมสร้างความ
เป็นเอกภาพด้วย
คุณธรรม 

- ผู้บริหารมีบทบาทในการ
เป็นผู้น าหรือเป็นแบบอย่าง
ในการปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดีตามหลักธรรม 

- จ านวนคร้ังที่ผู้บริหาร
เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมภายใน
ปีงบประมาณ 2560 

4 คร้ัง -  ไตรมาส 1/2560 มีการด าเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม  
 ไตรมาส 2/2560 มีการด าเนินกิจกรรม 3 กิจกรรม 
 ไตรมาส 3/2560 มีการด าเนินกิจกรรม 2 กิจกรรม 
 ไตรมาส 4/2560 มีการด าเนินกิจกรรม ดังนี ้
1. ผู้ว่าการฯน าคณะผู้บริหารบันทึกเทปถวายพระพรสมเด็จ
พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จ              
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร เนื่องใน
โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 
สิงหาคม 2560 เพื่อแสดงความจงรักภกัดี และน้อมร าลึก
ในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ เมื่อวันที่ 26 
กรกฎาคม 2560 
2. คณะผู้บริหาร กปภ. ร่วมกับ พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และหัวหน้าส่วนราชการ 
ร่วมพิธีท าบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจ านวน 651 
รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัย
มงคลกับถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา เม่ือวันที่ 28 กค. 60 
3. ผู้บริหารและพนักงานร่วมกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์
ดอกไม้จันทน์ เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ กปภ.ส านักงาน
ใหญ่ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560 
 

ทุก
หน่วยงาน 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.  

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.             คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.  

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.             คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.  

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.             คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.  

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.             คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.  

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.             คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.  

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.             คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.  

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         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 4/2560 
(เดือนกรกฎาคม 2560 - เดือนกันยายน 2560) 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

 - ผู้บริหารมีบทบาทในการ
เป็นผู้น าหรือเป็นแบบอย่าง
ในการปฏิบัติตนเป็น
พลเมืองดีตามหลักธรรม 
(ต่อ) 

    4. คณะผู้บริหารมอบรถจักรยาน สนับสนุนนักเรียนในถิ่น
ทุรกันดาร จ านวน 33 คัน ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อใช้ในโครงการจักรยานเพื่อนักเรียนใน 
ถิ่นทุรกันดารในพื้นที่ อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นการ
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียนในท้องถ่ิน เม่ือวันที่ 
9 กันยายน 2560 
5. ผู้บริหารร่วมปลูกป่าผืนใหญ่ในโครงการ “กปภ.ปลูกป่า
ต้นน้ าเพื่อแผ่นดิน” เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (Father’s Land) ณ อุทยาน
แห่งชาติกุยบุรี อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เร่ิมปี 2560- 
2564 จ านวน 2,000 ไร่ เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2560  
6. ผู้บริหารและพนักงานร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติไทยและ
ร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสวันพระราชทานธงชาติไทย
และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทยเพื่อร าลึกถึงพระมหา
กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 6 ทรงพระราชทานธงไตรรงค์ให้เป็นธงชาติของ
ประเทศไทย และเป็นสัญลักษณ์แห่งการร่วมแรงร่วมใจเป็น
หนึ่งเดียวของคนไทยทัง้ประเทศ เมื่อวันที่ 28 ก.ย.60 
7. ผู้บริหารร่วมทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนการก่อสร้าง
อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี และจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ 
โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เม่ือวันที่ 29 กันยายน 
2560 ณ กปภ.ส านักงานใหญ ่
 
สรุป ไตรมาส 1-4 มีการจัดกิจกรรมจ านวน 15 กิจกรรม 
 
 

ทุก
หน่วยงาน 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.  

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.             คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.  

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.             คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.  

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.             คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.  

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.             คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.  

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.             คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.  

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.             คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.  

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.             คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.  

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.             คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.  

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.             คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 



9/17 
 

กลยุทธ์ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดแผนงาน 

เป้าหมาย จ านวนเงิน
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 4/2560 
(เดือนกรกฎาคม 2560 - เดือนกันยายน 2560) 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

กลยุทธ์ที่ 3 
เสริมสร้างความ
เป็นเอกภาพด้วย
คุณธรรม 

- ผู้บริหารมีบทบาทในการ
ส่งเสริม/สนับสนุนให้
หน่วยงานมีการปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณธรรมและโปร่งใส 

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

2 คร้ัง -  ไตรมาส 1/2560 มีการด าเนินการ 2 เร่ือง  
 ไตรมาส 2/2560 มีการด าเนินการ 1 เร่ือง 
 ไตรมาส 3/2560 มีการด าเนินการ 2 เร่ือง 
 ไตรมาส 4/2560 มีการด าเนินการ ดังนี ้
1. โครงการมหาดไทย 5 รัฐกิจสัมพันธ์รวมพลังสร้างสุขให้
ประชาชน โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้แก่ 
กปน. กฟน. กฟภ. อต.และ กปภ. ร่วมกับกรมราชทัณฑ์
กระทรวงยุติธรรมด าเนินงานร่วมกันภายใตโ้ครงการพัฒนา
ความรู้และเสริมสร้างอาชีพด้านประปา ไฟฟ้า ให้แก่
ผู้ต้องขังที่พ้นโทษจากเรือนจ าหรือทัณฑสถานและคืนคนด ี
สู่สังคม เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 
2. กปภ. ได้รับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์
ราชการสะดวก (GECC) ประจ าปี 2560 จาก
คณะกรรมการอ านวยการศูนย์ราชการสะดวกส าหรับ กปภ. 
8 สาขา อันเป็นการสร้างความเชื่อมมั่นให้แก่ประชาชนที่
เดินทางมาติดต่อหน่วยงานของรัฐให้มีการบริหารจัดการที่
โปร่งใส เข้าถึงได้ง่าย เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2560 
3. กปภ. ปรับการบริการประชาชนให้ทันสมัยเพิ่มความ
สะดวกและสร้างความโปร่งใสในการด าเนินงาน โดยน า
ระบบเทคโนโลยีผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและ
แอปพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนโดยเร่ิมน าร่อง กปภ. 13 สาขา 
เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2560 
4. ประธานคณะกรรมการ กปภ. ได้ออกประกาศเร่ือง
หลกัเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 
2560 

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. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.  

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.             คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.  

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.             คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 



10/17 
 

กลยุทธ์ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดแผนงาน 

เป้าหมาย จ านวนเงิน
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 4/2560 
(เดือนกรกฎาคม 2560 - เดือนกันยายน 2560) 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

 (ต่อ)     5. กปภ.ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) 
กับส านักงาน ป.ป.ช. และส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจพร้อมกับหน่วยงานรัฐวิสาหกิจอีก 53 องค์กร 
เร่ืองการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) วันที่ 
27 กันยายน 2560 
 

สรุป ไตรมาส 1-4 ผู้บริหารก าหนดทิศทางนโยบาย/
โครงการ/กิจกรรม จ านวน 10 คร้ัง 

ฝกม. 
โดย กวน. 

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. 

 

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.  เพื่อเป็นการสร้างและขยายภาคีเครือข่ายคุณธรรมในสังคมให้เพิ่มมากข้ึน 

2. เพื่อผนึกก าลังทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมคุณธรรม อันเป็นการกระตุ้นสังคมให้เกิดกระแสแห่งการส่งเสริมคุณธรรมอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นพลังที่
สร้างสรรค์สามารถชี้น าสังคม 

3. เพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรหรือองค์กรเครือข่ายให้เป็นแบบอย่างในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรมให้เกิดผลสัมฤทธิ ์
4.  เพื่อสนับสนุนให้มีการยกย่องเชิดชูบุคคล และองค์กรที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมในระดับต่าง  ๆ

 

กลยุทธ์ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดแผนงาน 

เป้าหมาย จ านวนเงิน
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 4/2560 
(เดือนกรกฎาคม 2560 - เดือนกันยายน 2560) 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

กลยุทธ์ที่ 1 
สร้างและขยาย
เครือข่ายการ
ขับเคลื่อน
คุณธรรมในทุก
ภาคส่วน 

- เผยแพร่ ปลูกฝัง และ
ส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของผู้บริหาร 
และผู้ปฏิบัติงาน กปภ.อย่าง
ต่อเนื่อง 

- จ านวนคร้ังที่มีการ
บรรยายหัวข้อ“จริยธรรม 
จรรยาบรรณ ของ
ผู้ปฏิบัติงาน กปภ.ภายใน
ปีงบประมาณ 2560 

8 
 
 
 
 

คร้ัง 
 
 
 
 

-  ไตรมาส 1/2560 มีการสอดแทรกความรู้ในหลักสูตร
ต่างๆ จ านวน 4 คร้ัง มีผู้เข้ารับการอบรม จ านวน 294 คน 
 

 ไตรมาส 2/2560 มีการสอดแทรกความรู ้ในหลักสูตร
ต่างๆ จ านวน 4 คร้ัง จ านวนผู้เข้าอบรม 130 คน 
 

 ไตรมาส 3/2560 มีการสอดแทรกความรู้ ในหลกัสูตร
ต่างๆจ านวน 4 คร้ัง จ านวนผู้เข้าอบรม 148 คน 
 

 ไตรมาส 4/2560 มีการด าเนินการ ดังนี้ 
1. ส านักตรวจสอบจัดฝึกอบรมพนักงานในสังกัด หลักสูตร 
“หลักธรรมาภิบาล คุณธรรมและจริยธรรมในการท างาน”  
เมื่อวันที่ 7 และ 13 ก.ค. 60 จ านวน 71 คน 
2. กฝภ.3 จัดอบรมหลักสูตร “ความรู้พื้นฐานด้านงาน
บริการ” รุ่นที่ 2/60วันที่ 17-21 ก.ค.60 จ านวน 49 คน 
 

สรุป ไตรมาส 1-4  มีการบรรยายหัวข้อ “จริยธรรมและ
จรรยาบรรณของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน กปภ.” จ านวน 
14 คร้ัง มีพนักงานเข้ารับการอบรม จ านวน 689 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. 

 

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 4/2560 
(เดือนกรกฎาคม 2560 - เดือนกันยายน 2560) 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

กลยุทธ์ที่ 1 
สร้างและขยาย
เครือข่ายการ
ขับเคลื่อน
คุณธรรมในทุก
ภาคส่วน 

- โครงการ กปภ. รักษ์ชุมชน
(เพื่อร่วมพัฒนาชุมชนรอบ
แหล่งน้ า/ที่ดินที่ กปภ. ใช้น้ า
ดิบ/ใช้ที่ดิน/วางท่อประปา
ผ่าน) 

- จ านวนชุมชนที ่กปภ. 
พัฒนา ภายใน
ปีงบประมาณ 2560 

60 ชุมชน 30  
ล้านบาท 

 
(ได้รับจัดสรร

จริง 
14.035  
ล้านบาท) 

 ไตรมาส 1/2560 ไม่มีการด าเนินการ 
 

 ไตรมาส 2/2560 ไม่มีการด าเนินการ 
 

 ไตรมาส 3/2560 มีการด าเนินงาน ดังนี ้
- คณะกรรมการ กปภ. ในการประชุมคร้ังที่ 3/2560         
เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2560 ได้อนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ
โครงการ “กปภ. รักษ์ชุมชน” จ านวน 25,753,953.06 
บาทบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
 ไตรมาส 4/2560 มีการด าเนินงาน ดังนี ้
- โครงการ “กปภ. รักษ์ชุมชน” ได้รับเงินจัดสรรจริง               
จ านวน 14,035,859.30 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 
- การด าเนินโครงการ กปภ. รักษ์ชุมชน มีผู้ได้รับประโยชน์          
56 ชุมชน จ านวน 46,536 ครัวเรือน เบิกจ่ายงบประมาณ
แล้วจ านวน 10,458,157.67 บาท 

 

สรุป ไตรมาส 1-4 ด าเนินการพัฒนาชุมชนแล้ว 56 แห่ง        
เบิกจ่ายแล้วจ านวน 10,458,157.67 บาท 

 

- กปภ.ข.  
1-10  
- กปภ.สาขา 
- ฝผค.  
- สสล. 
 
 

- โครงการใส่ใจผู้บริโภค 
(เพื่อให้ประชาชนทุกพื้นที่ได้
ใช้น้ าสะอาดเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน และมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น) 

- ให้ความรู้และแนว
ปฏิบัติเก่ียวกับการผลิตน้ า
ที่สะอาดให้กับ อบต. 
รอบๆ กปภ.  

20 สาขา -  ไตรมาส 1/2560 มีผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ 
จ านวน 21,791 ครัวเรือน 
 

 ไตรมาส 2/2560 มีผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ 
จ านวน 19,928 ครัวเรือน 
 

 ไตรมาส 3/2560 มีผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการนี้ 
จ านวน 160,026 ครัวเรือน 
 

- กปภ.ข.  
๑-๑๐  
- กปภ.สาขา 
- สสล. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.  

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.             คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.  

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.             คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.  

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.             คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.  

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.             คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.  

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.             คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.  

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.             คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.  

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.             คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.  

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.             คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.  

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.             คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 



13/17 
 

กลยุทธ์ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดแผนงาน 

เป้าหมาย จ านวนเงิน
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 4/2560 
(เดือนกรกฎาคม 2560 - เดือนกันยายน 2560) 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

 (ต่อ)      ไตรมาส 4/2560 มีการด าเนินการให้ความรู้และแนว
ปฏิบัติเก่ียวกับการผลิตน้ าที่สะอาดให้กับประชาชนรอบๆ 
กปภ. ซึ่งมีผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการนี ้จ านวน 
55,085 ครัวเรือน  
 

สรุป ไตรมาส 1-4  มีผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการ 309 
ชมุชน ผู้บริโภคได้รับประโยชน ์จ านวน 256,830 ครัวเรือน  

- กปภ.ข.  
๑-๑๐  
- กปภ.สาขา 
- สสล. 

กลยุทธ์ที่ 3 
ส่งเสริมและ
สนับสนุนภาคี
เครือข่ายทุกภาค
ส่วนในการ 
ด าเนินงานด้าน
คุณธรรม 

-  โครงการ “ท าดี มีผล คน
ยกย่องประจ าป”ี เพื่อยกย่อง
เชิดชู และมอบรางวัลแก่
ผู้บริหารพนักงาน และลูกจ้าง 
ที่ประพฤติดี ปฏิบัติดี อันเป็น 
ประโยชน์ต่อองค์กร สังคม 
และประเทศชาติจนเป็นที่
ประจักษ์ เพื่อให้เป็น
แบบอย่างที่ดีและปลุก
กระแสการสร้างสังคมแห่ง
ความดีอย่างเป็นรูปธรรม 

- บุคคลที่ได้รับการ
คัดเลือกเข้ารับรางวัลใน
วันคล้ายวันสถาปนา 
กปภ. 

28 ก.พ.
2560 

วันที ่ 100,000  ไตรมาส 1/2560 กวน. แจ้งเวียนโครงการฯ เพื่อให้
หัวหน้าหน่วยงานเสนอรายชื่อ  
 ไตรมาส 2/2560 มีการด าเนินการ ดังนี ้
1. ฝ่ายเลขานุการรวบรวมรายชื่อเพื่อน าเสนอคณะกรรมการ
พัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม ของ กปภ. พิจารณาคัดเลือก
บุคคลในโครงการ “ท าดี มีผล คนยกย่องประจ าปี 2559” 
ในการประชุม คร้ังที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 60 ซึ่ง          
ที่ประชุมไดพ้ิจารณาคัดเลือกบุคคลในโครงการ “ท าดี มีผล 
คนยกย่องประจ าปี 2559” เพื่อรับรางวัล จ านวน 10 คน  
2. จัดพิธีมอบรางวัลในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ใน            
วันคล้ายวันสถาปนา กปภ. ครบรอบ 38 ปี ซึ่งมีผู้เข้ารับ
รางวัล ดังนี ้

2.1 นายทวีรัตน์  เพชรรัตน ์
2.2 นางสาวปริยาภัทร  มัติโก 
2.3 นายชูชาติ  อุดมสุข 
2.4 นายธนศักดิ์  ก าเหนิดแก้ว 
2.5 นายสุทธิศักดิ์  ฟูธนากร 
2.6 นายอริญชย์  จังตระกูล   
2.7 นายอาทิตย์  มัชปะโต 

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. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.  

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.             คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.  

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.             คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 



14/17 
 

กลยุทธ์ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดแผนงาน 

เป้าหมาย จ านวนเงิน
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 4/2560 
(เดือนกรกฎาคม 2560 - เดือนกันยายน 2560) 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

      2.8 นายสุพจน์  เข็มเพชร 
2.9 นางสาวคนึงนิจ  เชื้อเมืองพาน 
2.10 นายนพดล  พุฒเพ็ง 
 

สรุป ด าเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย 

ฝกม.  
โดย กวน. 

กลยุทธ์ที่ 3 
ส่งเสริมและ
สนับสนุนภาคี
เครือข่ายทุกภาค
ส่วนในการ 
ด าเนินงานด้าน
คุณธรรม 

- โครงการปันน้ าใจ                          
จ่ายน้ าประปา 

- จ่ายน้ าฟรีเพื่อ
ช่วยเหลือบรรเทาสา
ธารณภัย ภัยธรรมชาติ
ให้ประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อนภายในปี
งบประมา2560 

300,000 ราย -  ไตรมาส 1-3/2560 มีการจ่ายน้ าฟรีเพื่อช่วยเหลือ
บรรเทาสาธารณภัยและภัยธรรมชาต ิให้ประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อน จ านวน 221,177,101 ลิตร รวมเป็นเงิน
จ านวน 3,993,545.82 บาท และมีผู้ได้รับประโยชน์จาก
โครงการ จ านวน 853,504 ราย 
 
 ไตรมาส 4/2560 มีการจ่ายน้ าฟรีเพื่อช่วยเหลือ
บรรเทาสาธารณภัยและภัยธรรมชาต ิให้ประชาชนที่ได้รับ
ความเดือดร้อน จ านวน 53,858,000 ลิตร รวมเป็นเงิน
จ านวน 984,527 บาท และมีผู้ได้รับประโยชน์จาก
โครงการจ านวน 203,947 ราย 
 
สรุป ไตรมาส 1-4 มีการจ่ายน้ าฟรีเพื่อช่วยเหลือบรรเทา 
สาธารณภัยและภัยธรรมชาติให้ประชาชนที่ได้รับความ
เดือดร้อน จ านวน 275,035,101 ลิตร รวมเป็นเงิน
จ านวน 4,978,072.82 บาท และมีผู้ได้รบัประโยชน์จาก
โครงการจ านวน 1,057,451 ราย 
 

- กปภ.ข.  
๑-๑๐  
- กปภ.สาขา 
- สสล. 

 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.  

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.             คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.  

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.             คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.  

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.         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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คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.  
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กลยุทธ์ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดแผนงาน 

เป้าหมาย จ านวนเงิน
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 4/2560 
(เดือนกรกฎาคม 2560 - เดือนกันยายน 2560) 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

กลยุทธ์ที่ ๕ 
ใช้มาตรการ
ทางด้านการเงิน
และการคลังใน
การส่งเสริม
เครือข่ายคุณธรรม 

- โครงการบริจาคเงินและน้ า
ดื่มบรรจุขวดตราสัญลักษณ์ 
กปภ. เพื่อกิจกรรม
สาธารณประโยชน์ และ           
สาธารณกุศล 
 

- บริจาคเงินและน้ า
ช่วยเหลือหน่วยงาน
ราชการในท้องถ่ิน/
โรงเรียน/องค์กรต่างๆ
ภายในปีงบประมาณ 
2560 

200,000 ครัวเรือน จ านวนเงิน
เบิกจ่ายไม่เกิน 

๒% 
ของผลก าไรสุทธ ิ

 ไตรมาส 1-3/2560 มีการบริจาคเงินและน้ า              
เพื่อช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ จ านวน 81 ชุมชน 

 ไตรมาส 4/2560 มีมีการบริจาคเงินและน้ า              
เพื่อช่วยเหลือหน่วยงานต่างๆ จ านวน 64 ชุมชน 
 
 

สรุป ไตรมาส 1-4 มีการบริจาคเงินและน้ าเพื่อกิจกรรม           
สาธารณกุศลและสาธารณประโยชน์ มีผู้ได้รับประโยชน์
จ านวน 5,253,256 คน จ านวนน้ าที่แจกฟรี 5,253,256 
ขวด เป็นจ านวนเงิน 32,322,060.88 บาท 

- กปภ.ข.       
๑-๑๐ 
- กปภ. ๒๓๔   
สาขา 
- กปภ.
ส านักงานใหญ ่

รวมงบประมาณทั้งสิ้นของยุทธศาสตร์ที่ 3 14.135 ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 10,458,157.67 บาท  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

2. เพื่อสร้างความร่วมมือด้านคุณธรรมระหว่างประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก 
3. เพื่อให้ประเทศไทยมีความมั่นคง สันติสุขและสามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งโดยสันติวิธีและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขบนหลักการที่เป็นสากลแต่ยังคง 

เอกลักษณ์ความเป็นไทย 

กลยุทธ์ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดแผนงาน 

เป้าหมาย จ านวนเงิน
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 4/2560 
(เดือนกรกฎาคม 2560 - เดือนกันยายน 2560) 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

กลยุทธ์ที่ 1 
เสริมสร้างความ
ร่วมมือระหว่าง
ประชาคม
อาเซียนในด้าน
การอยู่ร่วมกัน
อย่างเอ้ืออาทร 
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 เพื่อเตรียม
ความพร้อมของผู้จัดการในการรองรับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ระหว่างวันที่ 14-16 ธันวาคม 2560 ให้แก่ 
ผจก.กปภ.สาขาในสังกัด กปภ.ข.1,2,6 (บางสาขา) และ 
กปภ.ข.8 (ทุกสาขา) จ านวน 38 คน 
 

 ไตรมาส 2/2560 จัดประชุมโครงการ “Smart 
Manager To PWA 4.0” ให้แก่ ผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการ 
และสมาชิกชมรม ผจก.กปภ. เพื่อให้ตระหนักถึงการมีส่วน
ร่วมในการน าพาองค์กรให้ก้าวไปสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง 
(HPO) มุ่งพัฒนา กปภ. สู่ PWA 4.0 โดยเน้นการใช้
เทคโนโลยีตามหลักการ Thailand 4.0 มุ่งสู่การเป็น 
Smart Water Management (SWM) ทั้งมีการบรรยายให้
ความรู้เรื่อง “การป้องกันการทุจริตโดยเครื่องมือ ITA” โดย 
นายอุทิศ บัวศรี ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ส านักงานป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ระหว่างวันที่               
27-28 กุมภาพันธ์ 2560 มีผู้เข้าอบรม จ านวน 353 คน 
 

 ไตรมาส 3/2560 ไม่มีการจัดอบรมในหลักสูตร 
 

สวก. โดย 
กพท. และ 
กฝภ. 1-3 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.  
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คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.                      คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.  
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กลยุทธ์ 
แผนงาน/โครงการ/

กิจกรรม 
ตัวชี้วัดแผนงาน 

เป้าหมาย จ านวนเงิน
งบประมาณ 

ผลการด าเนินงาน ไตรมาส 4/2560 
(เดือนกรกฎาคม 2560 - เดือนกันยายน 2560) 

หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบ ค่าเป้าหมาย หน่วยนับ 

       ไตรมาส 4/2560 ไม่มีการจัดอบรมในหลักสูตร 
 

สรุป ไตรมาส 1-4 มีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้จัดการ กปภ.
สาขา ครบถ้วนทั้ง 234 สาขา 
 

 

รวมงบประมาณทั้งสิ้นของยุทธศาสตร์ที่ 4 150,000 ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 143,580 บาท  

 

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