
รายงานวิเคราะห์ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 
โครงการ “ปณิธานความดี ปีมหามงคล” ของ กปภ. 

ประจ าปีงบประมาณ 2559 
 

ล า  
ดับ 

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

ข้อเสนอแนะ 
ตาม
แผน 

ไม่เป็นไป
ตามแผน 

ร้อย
ละ 

ตามแผน เบิกจ่ายจริง ร้อยละ 

1. โครงการบรรพชาอุปสมบท  / - 100 100,000 62,100 62.1 - การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์
ยังไม่ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ 
 

- เพิ่มช่อง
ทางการ
ประชาสัมพันธ์
ให้มากข้ึน 

2. โครงการไถ่ชีวิตโค - กระบือ  / - 100 300,000 298,650 99.55 - งบประมาณ
ได้รับจัดสรร          
ไม่เพียงพอต่อ
การด าเนิน
โครงการ 
- การสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์
ยังไม่ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ 

- เปิดช่องทาง
การรับบริจาค
จากประชาชน
ทั่วไปและ
พนักงานก่อน
ด าเนินโครงการ
ตามช่วงเวลาที่
เหมาะสม 
- เพิ่มช่อง
ทางการ
ประชาสัมพันธ์
ให้มากข้ึน 

3. โครงการท าดี มีผล คนยกย่อง   - 100 100,000 43,164.10 43.16 - - ควร
ด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง
เพื่อสร้างขวัญ
และก าลังใจให้
พนักงาน 

4. โครงการอบรมหลักสูตร 
“คุณธรรม จริยธรรม และ
ธรรมาภิบาล” 

  - 100 500,000 609,364 121.82 - - ควร
ด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง 
- ขอจัดสรร
งบประมาณให้
เพียงพอต่อ
ปริมาณความ
ต้องการอบรม
ของพนักงาน 

5. โครงการอนุรักษ์ต้นน้ า และ 
ปลูกป่าร่วมกับชุมชนท้องถิ่น 
(ในส่วนของการบ ารุงรักษา
แปลงปลูกป่า) 

  - 100 200,000 200,000 100 - - ควรขอจัดสรร
งบประมาณใน
การบ ารุงรักษา
อย่างต่อเนื่อง 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ              คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ              คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ              คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ              คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ              คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ              คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ              คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ              คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ              คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ              คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.



- 2 -  
 

ล า  
ดับ 

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

ข้อเสนอแนะ 
ตาม
แผน 

ไม่เป็นไป
ตามแผน 

ร้อย
ละ 

ตามแผน เบิกจ่ายจริง ร้อยละ 

6. โครงการ “ประชารัฐร่วมใจ 
คนไทยประหยัดน้ า” 

  - 100 60  
ล้านบาท 

59,084,590.57 
 

98.47 - 
 

- เป็นโครงการ
ที่ได้รับความ
ร่วมมือจากผู้ใช้
น้ ามากกว่าที่
คาดหวัง 

7. โครงการมุ่งมั่นเพื่อปวงชน 
(ให้บริการตรวจสอบและ
ซ่อมแซมระบบประปาฟร)ี 

  - 100 - - - - - เป็นโครงการ
ที่ได้รับความ 
พึงพอใจจาก
ผู้ใช้น้ า 

8. โครงการประปาทันใจ 
(ให้บริการหลังการขายแบบ
เบ็ดเสร็จ) 

  - 100 - - - - - ระดับ
คะแนนท่ี
ลูกค้าพึงพอใจ 
3.870  

9. จัดท าและเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์โครงการ/
กิจกรรมที่ส่งเสริมให้
ผู้บริหารพนักงาน และ
ลูกจ้าง กปภ. ประพฤติ
ปฏิบัติดี อย่างมีคุณธรรม 
จริยธรรม 

  - 100 - - - - - ต้อง
ด าเนินการ 
อย่างต่อเนื่อง 

10. ติดตามผลการด าเนินงาน   - 100 - - - - - หน่วยงานท่ี
รับผิดชอบการ
ด าเนินงานตาม
แผนฯ เร่งรัด
จัดส่งแบบ
รายงานให้ทัน
ภายในเวลาที่
ก าหนด 

สรุปตามแผน 10 โครงการ   - 100 1,200,000 1,213,278.10 101.10 - - 
 

หมายเหตุ ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ คนไทยประหยัดน้ า”  
             เนื่องจาก ฝงบ. ยังไม่สรุปค่าใช้จ่ายจริง 

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

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ              คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ              คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ              คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ              คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ              คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ              คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ              คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ              คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ              คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. 

 

คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ              คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.




