
รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการส�งเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 1/2564 

หมายเหตุ      สถานะ 1 = ยงัไมเ่ริ�มดาํเนินการ    2 = อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ  3 = ดาํเนินการแลว้เสรจ็ 

 

 

กลยุทธ-/กลยุทธ-ย�อย แผนงาน/โครงการ เป0าหมาย/ตัวชี้วัด 
สถานะ 

การดําเนินงาน รายงานความก6าวหน6า 
หน�วยงาน 
รับผิดชอบ 

ความเชื่อมโยงเกณฑ- 
Enabler ด6าน 1 

   
ประเด็นยุทธศาสตร-ที่ 1 พัฒนาการดําเนินงานภายใต6หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและหลักคุณธรรมจริยธรรม 

กลยุทธ-ที่ 1.1  พัฒนาระบบการบริหารองค-กรให6มีคุณภาพอย�างเปCนระบบทั่วทั้งองค-กร 
1.1.1 เสริมสร	าง
บทบาทการกํากับดูแล
กิจการที่ดีของ
คณะกรรมการ กปภ. 

1. ประเมินคุณภาพและปรับปรุงการดําเนินงานตาม
เกณฑ- Enabler ด6าน 1 

ผลประเมนิ Enabler ด	านที 
1 ป( 2564 ไม.น	อยกว.า 
ป(ที่ผ.านมา 

   - อยู.ระหว.างการวิเคราะห3 Gap ผลการดําเนินงานในป( 
2563 เพื่อจัดทําแผนการปรับปรุงกระบวนการขบัเคลื่อนฯ     
ป( 2564 (เบือ้งต	นยังไม.มีการประกาศผลประเมินประจําป( 
2563 อย.างเป@นทางการ) 

คณะทํางาน 
Enabler ด6าน 1 
ร�วมกับหน�วยงาน   

ที่เกี่ยวข6อง 

(1) - (10) 

(1) การสนองบทบาทของภาครัฐ    
(2) บทบาทของรัฐวิสาหกจิเพื่อการตลาดที่เป@นธรรม    
(3) สิทธิและความเท.าเทียมกันของผู	ถือหุ	น    
(4) บทบาทของผู	มีส.วนได	เสีย    
(5) การเปFดเผยข	อมูล    
(6) คณะกรรมการ    
(7) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน    
(8) จรรยาบรรณ    
(9) ความยั่งยืนและนวัตกรรม    
(10) การติดตามผลการดําเนินงาน    

 2. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานด6าน CG ของ 
กปภ. เพื่อเผยแพร�ทางรายงานประจําปF 

นําเสนอภายในไตรมาส 1    นําเสนอในวาระเพื่อพิจารณา ผชส. (1) 

 3. จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ กปภ. - นําเสนอภายในไตรมาส 1 
- ผลประเมิน board ป( 
2564 ไม.ต่ํากว.าร	อยละ 
90 

   -  ผวก.ให	ความเห็นชอบแผนเพิ่มประสิทธิภาพการกํากบั
ดูแลกิจการของคณะกรรมการ กปภ. ประจําป( 2564 แล	วเมื่อ
วันที่  9 ธันวาคม 2563  

- สําหรับการประเมินผลคณะกรรมการ กปภ.ป( 2564 จะ
ดําเนินการในไตรมาสที่ 4/2564 

ผชส. (6) 

 4. จัดสัมมนาคณะกรรมการ กปภ. ร�วมกับฝIายบริหาร 
เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานของ กปภ. 

อย.างน	อย 1 ครั้ง    - มีแผนจะดําเนินการระหว.างเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 
2564 โดยเมื่อการแต.งตั้งคณะกรรมการ กปภ. แล	วเสร็จ สาย
งาน ผชส. จะนําเสนอรายละเอยีดการสัมมนาให	คณะกรรมการ 
กปภ. พิจารณาให	ความเห็นชอบต.อไป 

 
 
 

ผชส. รผบ. (6) 
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หมายเหตุ      สถานะ 1 = ยงัไมเ่ริ�มดาํเนินการ    2 = อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ  3 = ดาํเนินการแลว้เสรจ็ 

 

 

กลยุทธ-/กลยุทธ-ย�อย แผนงาน/โครงการ เป0าหมาย/ตัวชี้วัด 
สถานะ 
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รับผิดชอบ 

ความเชื่อมโยงเกณฑ- 
Enabler ด6าน 1 

 5. พัฒนาระบบการประชุมคณะกรรมการ กปภ. และ
ระบบติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญ และความ
เพียงพอของระบบบริหารจัดการองค-กร 

นําเสนอภายในไตรมาส 1    - ผวก.ให	ความเห็นชอบแผนนําเสนอวาระการประชุม
คณะกรรมการ กปภ. ประจําป( 2564 สําหรับการติดตามผล              
การดําเนินงานที่สําคัญ และความเพยีงพอของระบบบริหาร
จัดการองค3กรแล	ว เมื่อวันที่ 12 พฤศจกิายน 2563 

- นอกจากนี้ ได	มีการพัฒนาระบบการประชุมคณะกรรมการ 
กปภ. โดยจัดเตรียมระบบ Yealink เพื่อรองรับการประชุมใน
รูปแบบออนไลน3 

ผชส. (6) (7) (8) (9) (10) 

1.1.2 กํากบัดูแลการ
บริหารคุณภาพทั่วทั้ง
องค3กร 

6. กํากับดูแลการทบทวนแผนยุทธศาตร-องค-กร ระดับความสําเรจ็โครงการ    - อยู.ระหว.างกําหนดแนวทางการดําเนินงาน รผผ. (6) 
7. กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานตาม
ข6อตกลงกับ สคร. 

คะแนนผลการดําเนนิงานไม.
ต่ํากว.าป(ทีผ่.านมา 

   - คณะอนุกรรมการจัดทําบันทึกข	อตกลงและประเมินผลการ
ดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SubPAC) มีมติเห็นชอบตัวชี้วัดและค.า
เกณฑ3วัดเพื่อจัดทําบันทึกข	อตกลงประเมินผลการดําเนินงาน
ของ กปภ. ประจาํป( 2564 ประกอบด	วย 3 หวัข	อ 13 ตัวชี้วัด 
ซึ่ง กปภ. ได	พิจารณามอบหมายผู	รับผิดชอบแต.ะตัวชี้วัดในการ
ประชุม ครส. ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 

รผผ. (10) 

8. กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานโครงการ 
WSP  

ระดับความสําเรจ็โครงการ    - กปภ.ข. 1-10 มีโครงการที่ขอรับจัดสรรงบประมาณแล	ว       
จํานวน 184 แห.ง 

- โครงการที่เหลืออยู.ระหว.างขอรับการจัดสรรงบประมาณ                
ทั้งนี้ เมื่อได	รับงบประมาณเรียบร	อยแล	ว กวป. จะเร.งดําเนินการ
ติดตามและรายงานต.อไป           

รผว. รปก. 1–5 (4) (10) 

9. กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
บริหารจัดการนวัตกรรม 

ดําเนนิการครบ 100%    - อยู.ระหว.างรวบรวมผลการดําเนินงานไตรมาส 1/2564 รผบ. (9) (10) 

10. กํากับดูแลการปรับปรุงระบบการบริหารความ
ต�อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) 

ระดับความสําเรจ็โครงการ    - มีแผนจะดําเนินการในไตรมาส 3/2564 ฝบส. ร.วมกับ 
ทุกสายงาน 

(7) 

กลยุทธ-ที่ 1.2  ป0องกันและปราบปรามการทุจริต และส�งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 11. พัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร�งใส  

ในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (ITA) 
คะแนน ITA ป( 2564  
ไม.น	อยกว.า 80 คะแนน 

   - อยู.ระหว.างศึกษาคู.มือการประเมิน ITA ป(งบประมาณ 
2564 ของสํานักงาน ป.ป.ช. เพื่อกําหนดแนวทางการจัดเตรียม
ข	อมูลตอบแบบประเมิน 

- อยู.ระหว.างพิจารณารูปแบบกจิกรรมการให	ความรู	เกี่ยวกับ
เกณฑ3ประเมิน ITAฯ แก.หน.วยงานที่เกี่ยวข	องให	เหมาะสมกับ
สถานการณ3 COVID-19 

คณะกรรมการพัฒนา
จริยธรรมและ
คุณธรรมฯ 

(8) 
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 12. โครงการประเมิน ITA ของ กปภ.เขต กปภ.เขต ได	รับรางวัล 
ในวันสถาปนา กปภ. 42 ป( 

   - ประกาศผลคะแนนประเมิน ITA ป( 2563 แล	วเมื่อวันที่ 
12 มกราคม 2564  

- อันดับ 1 ได	แก. กปภ. เขต 10 ได	รับโล.รางวัลดีเยี่ยม 
(เหรียญเงิน) ได	รับคะแนนประเมิน 92.81   

คณะกรรมการพัฒนา
จริยธรรมและ
คุณธรรมฯ 

(8) 

 13. กําหนดแนวปฏิบัติเพื่อส�งเสริมให6 กปภ.มีการ    
บูรณาการ GRC 

นําเสนอภายในเดือน ก.ย. 
2564 

   - อยู.ระหว.างการหารือของคณะทํางาน Enabler ด	าน 1 
การกํากับดูแลที่ดีฯ และคณะทํางาน Enabler ด	าน 3 เพื่อ
กําหนดแนวปฏบิัติที่ส.งเสริมการบูรณาการอย.างเป@นรูปธรรม 

รผผ. รผบ. ผชส. (7) 

 14. โครงการ “ทําดี มีผล คนยกย�อง” บุคคลที่ได	รับเลือกเข	ารับ 
รางวัลในวันสถาปนา กปภ. 
42 ป( 

    - คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมฯ ได	ร.วมกัน
พิจารณาคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลประจําป( 2564 ในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2564 และ
ขณะนี้อยู.ระหว.างนําเสนอรายชื่อให	 ผวก. พิจารณาให	ความ
เห็นชอบ 

รผบ. (8) 

 15. กํากับดูแลการดําเนินงานตามแผนการตรวจสอบ  - ตรวจสอบหน.วยรับตรวจ
ครบถ	วน 
- ผลการตรวจสอบไม.มีการ
ทุจรติ 

   - แผนการตรวจสอบประจําป( 2564 กาํหนดแนวทางการ
ตรวจสอบกระบวนการทํางาน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- เนื่องจากสถานการณ3 COVID-19 สตส. จึงได	ปรับปรุง

รูปแบบการดําเนินงาน โดยงดเว	นการเดินทางเข	าปฏิบัติงาน ณ 
หน.วยรับตรวจสอบที่ตั้งอยู.ในพื้นที่ส.วนภูมิภาค และคํานึงถึงการ
ปiองกันการแพร.ระบาดและการเว	นระยะห.างทางสังคม 

ผชต. (1) (6) (8) 

 16. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ-เรื่องการป0องกันการ
ทุจริต ความขัดแย6งทางผลประโยชน- ปรับกระบวน
ความคิดผ�านสีสันข�าว/Line/ สื่อ Social อื่นๆ 

จํานวนครั้งที่เผยแพร.ไม.
น	อยกว.า 10 ครั้ง 

   - ดําเนินการแล	ว 12 ครั้งทุกช.องทาง โดยจะดําเนินการ
ต.อเนื่องจนถึงสิ้นป(งบประมาณ 2564 

รผบ. (8) 
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ประเด็นยุทธศาสตร-ที่ 2 สร6างกลไกการสื่อสารและมีส�วนร�วมด6านการกํากับดูแลกิจการที่ดีของผู6มีส�วนได6ส�วนเสียภายในและภายนอกองค-กร   
กลยุทธ-ที่ 2.1 ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของผู6มีส�วนได6เสียให6เปCนที่ยอมรับ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

17. ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ CSR  ดําเนนิการครบ 100%    - รายละเอียดตามผลการดําเนินงาน CSR ไตรมาส 
1/2564 นําเสนอในที่ประชุม 

ผชล. (4) 

18. กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานโครงการ 
DSM  

- ระดับความสําเร็จ
โครงการ 

   - อยู.ระหว.างประชุมคณะกรรมการ DSM  เพื่อวางแผนการ
ดําเนินงานให	บรรลุเปiาหมายตามตัวชี้วดั 

คณะกรรมการ DSM (4) 

19. กําหนดมาตรการและแนวปฏิบัติ                
ด6านธรรมาภิบาลข6อมูล 

- ดําเนนิการแล	วเสร็จ
ภายใน ก.ย. 2564 

   - กปภ. ประกาศนโยบายธรรมาภิบาลข	อมูลและแนวปฏิบัติ
ของการประปาส.วนภูมิภาค พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 
2563 ครอบคลุม 6 ด	าน ได	แก. 

1. นโยบายข	อมูล 
2. นโยบายคุณภาพข	อมูล 
3. การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข	อมูล 
4. การจัดชั้นความลับข	อมูล 
5. ความมั่นคงปลอดภัยและความเป@นส.วนบุคคลของข	อมูล 
6. การเปFดเผยข	อมูล  

ผชท. (5) 

20. กําหนดแนวปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ6มครองข6อมูล
ส�วนบุคคล พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

- ดําเนนิการแล	วเสร็จ
ภายใน ก.ย. 2564 

   ผชท. (5) 

21. กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานโครงการ 
Water is Life 

- ระดับความสําเร็จ
โครงการ 

   . อยู.ระหว.างรวบรวมข	อมูล กปภ.สาขาที่จะดําเนินการขอ
รับรองเพิ่ม/การขยายการรับรอง เพื่อขอจัดสรรงบประมาณ
ดําเนินการตรวจวิเคราะห3คุณภาพน้ําและการดําเนินงานอื่นที่
เกี่ยวข	อง 

รผว. (4) 

22. กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานโครงการ 
GECC 

- ระดับความสําเร็จ
โครงการ 

   - อยู.ระหว.างการจัดสรรงบประมาณงบลงทุนเพิ่มเติมจํานวน 
5,000,000 บาทให	 กปภ.ข. 1 – 10 เพื่อดําเนินการปรับปรุง
อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวกให	เป@นไปตามเกณฑ3
ประเมิน 

ผชล. (4) 

23. จัดทํารายงานความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล - คะแนน Enabler ด	าน 1 
หัวข	อ 9.3 การจัดทํา
รายงานการพัฒนาความ
ยั่งยืน สูงกว.าป( 2563 
 
 
 

   - อยู.ระหว.างการรวบรวมข	อมูลจัดทํารายงานความยั่งยืน
ประจําป( 2563 

รผผ. ผชล. (9) 



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการส�งเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 1/2564 

หมายเหตุ      สถานะ 1 = ยงัไมเ่ริ�มดาํเนินการ    2 = อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ  3 = ดาํเนินการแลว้เสรจ็ 

 

 

กลยุทธ-/กลยุทธ-ย�อย แผนงาน/โครงการ เป0าหมาย/ตัวชี้วัด 
สถานะ 

การดําเนินงาน 
รายงานความก6าวหน6า 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ 

ความเชื่อมโยงเกณฑ- 
Enabler ด6าน 1 

2.2 สนับสนุนและพัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีอย�างต�อเนื่อง 
2.2.1 เสริมสร	าง
ความรู	ความเข	าใจใน 
ระบบการกาํกับดูแล
กิจการที่ดี 

24. ทบทวนกระบวนการสื่อสารผ�านผู6นํา (Role Model) - ระดับความสําเร็จ
โครงการ 

   - อยู.ระหว.างกําหนดหัวข	อการสื่อสารผ.านผู	นําและกิจกรรม 
ที่เกี่ยวข	อง โดยมีเปiาหมายนําเสนอ ผวก. พิจารณาให	ความ
เห็นชอบภายในไตรมาส 2/2564 

รผบ. ผชส. (6) (8) 

25. จัดทําบทความ/เอกสาร/สื่อการเรียนรู6ด6านการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเผยแพร�ความรู6ความเข6าใจ
ทั่วทั้งองค-กร 

- ดําเนนิการทุก 2 เดือน    - ดําเนินการอย.างต.อเนื่อง อาทิ บทความลงวารสารน้ํา 
กปภ. จํานวน 2 ตอน ประกอบด	วย 

1. พ.ร.บ. คุ	มครองข	อมูลส.วนบุคคล พ.ศ. 2562 เผยแพร.
ฉบับเดือน ก.ย. – ต.ค. 2563 

2. พ.ร.บ. ข	อมูลข.าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (ตอนที่ 
1) เผยแพร.ฉบบัเดือน พ.ย. – ธ.ค. 2563 

ผชส. ผชล. (6) 

26. แลกเปลี่ยนเรียนรู6ด6านการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
โดยการจัดกิจกรรมวันประปาวิชาการ 

- จัดกิจกรรมอย.างน	อย 1 
กิจกรรม 

   - เบื้องต	น กปภ. มีคําสั่งแต.งตั้งคณะทํางานจัดงานวันประปา
วิชาการ 2564 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 โดยที่ประชุม
คณะทํางานฯ จะร.วมกันพิจารณารูปแบบและเนื้อหาการจัดงาน
ต.อไป และมีกาํหนดจัดงานในไตรมาส 4/2564 

ผชส. คณะทํางาน 
จัดงานวันประปา

วิชาการ 

(6) (9) 

27. โครงการเสริมสร6างวัฒนธรรมสุจริต - ระดับความสําเร็จโครงการ    - ดําเนินการเป@นส.วนหนึ่งของแผนเสริมสร	างวัฒนธรรม
องค3กร ของ กปภ. ป( 2564 – 2568 โดยจัดกจิกรรม อาทิ พธิี
แสดงเจตจํานงของคณะกรรมการ กปภ. และผู	บริหาร การ
ปลูกฝnงค.านิยม “มุ.งเน	นคุณธรรม” ผ.านกระบวนการสือสาร
ภายในที่เป@นทางการและไม.เป@นทางการ 

รผบ. (8) 

28. โครงการให6ความรู6เกี่ยวกับธรรมาภิบาลข6อมูล 
และ พ.ร.บ.คุ6มครองข6อมูลส�วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- ระดับความสําเร็จ
โครงการ 

   - อยู.ระหว.างจัดทําแผนการดําเนินงาน ผชท. (5) 

2.2.2 พัฒนาบุคคล
เพื่อเป@นพลังขับเคลื่อน
ระบบการกาํกับดูแล
กิจการที่ดีผ.านค.านิยม
องค3กร “มุ.ง-มั่น-เพื่อ
ปวงชน” 

29. โครงการอบรมหลักสูตร “คุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล” 

- จํานวนผู	เข	าอบรม 
ไม.น	อยกว.า 300 คน 

   - ชะลอการดําเนินโครงการ เนื่องจากสถานการณ3การแพร.
ระบาดของโรค COVID-19 

รผบ. (6) (8) 



รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการส�งเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. พ.ศ. 2564 ณ สิ้นไตรมาส 1/2564 

หมายเหตุ      สถานะ 1 = ยงัไมเ่ริ�มดาํเนินการ    2 = อยูร่ะหวา่งดาํเนินการ  3 = ดาํเนินการแลว้เสรจ็ 

 

 

กลยุทธ-/กลยุทธ-ย�อย แผนงาน/โครงการ เป0าหมาย/ตัวชี้วัด 
สถานะ 

การดําเนินงาน 
รายงานความก6าวหน6า 

หน�วยงาน 
รับผิดชอบ 

ความเชื่อมโยงเกณฑ- 
Enabler ด6าน 1 

 30. โครงการปฐมนิเทศพนักงาน - พนกังานใหม.ที่เข	าร.วม
ปฐมนเิทศไม.น	อยกว.า 
ร	อยละ 90 

  
 
 
 
 
 

 - ดําเนินการแล	ว 1 รุ.น ระหว.างวันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน 
2563 มีผู	เข	ารับการอบรม 106 คน โดยสอดแทรกหวัข	อการ
บรรยายเรื่องการกํากบัดูแลกิจการที่ดีและประมวลจรยธรรม
จรรยาบรรณ กปภ.  

- สําหรับการปฐมนิเทศรุ.นที่ 2 และ 3 ประจําป( 2564 
ขณะนี้ถูกชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ3 COVID-19  

รผบ. (6) (8) 

 31. โครงการให6ความรู6ด6านการกํากับดูแลกิจการที่ดี
แก�พนักงาน กปภ.เขต/สาขา โดยน6อมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเปCนแนวทางการทํางาน 

- จํานวนครั้งที่มกีาร
บรรยายไม.ต่ํากว.า 10 ครั้ง 

   - ชะลอการดําเนินโครงการ เนื่องจากสถานการณ3การแพร.
ระบาดของโรค COVID-19 

รผบ. (6) (8) 

 


