เอกสารแนบ 1

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการสงเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดขี อง กปภ. พ.ศ. 2564 ประจำไตรมาส 2/2564
สถานะการ
ดำเนินงาน
รายงานความกาวหนา
  
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาการดำเนินงานภายใตหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดแี ละหลักคุณธรรมจริยธรรม
กลยุทธที่ 1.1 พัฒนาระบบการบริหารองคกรใหมีคุณภาพอยางเปนระบบทัว่ ทั้งองคกร
1.1.1 เสริมสราง
1. ประเมินคุณภาพและปรับปรุงการดำเนินงานตาม
- คณะทำงาน Enabler ดาน 1 ไดจัดทำแผนการขับเคลื่อน
บทบาทการกำกับดูแล เกณฑ Enabler ดาน 1
และปด Gap ประจำป 2564 และแจงเวียนใหคณะทำงาน
กิจการที่ดีของ
มอบหมายหนวยงานที่รับผิดชอบดำเนินการตามกำหนดเวลา
คณะกรรมการ กปภ.
(รายละเอียดแผนการดำเนินงานตามวาระที่ 4.4) โดยมีผลการ
ดำเนินงาน ณ สิ้นสุดไตรมาส 2/2564 อาทิ
(1) การสนองบทบาทของภาครัฐ
√
(1) การทบทวนนโยบาย แนวปฏิบัติ และผังกระบวนการดาน
ผลประเมินองคกร
การกำกั
บดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. (นำเสนอในวาระที่ 4.5)
Enabler ดานที 1
(2) บทบาทของรัฐวิสาหกิจเพื่อการตลาดที่เปนธรรม
√
(2)
การทบทวนกระบวนการบริ
หารจัดการเรื่องรองเรียน
ป 2564 ไมนอยกวา
กระบวนการทางการเงิ
น
/การบั
ญ
ชี
อยูระหวางนำเสนอสายงาน
ปที่ผานมา
พิจารณา
(ผลป 2563 เทากับ
2.6822)
(3) สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน
√
(3) อยูระหวางทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติที่เกีย่ วของให
สอดคลองกับขอเสนอแนะของผูตรวจประเมิน
(4) บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
√
(4) อยูระหวางทบทวนแผนการดำเนินงาน CSR in Process
และแผนเสริมสรางชุมชนสำคัญ ใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
องคกร ทบทวนป ๒๕๖๔-๒๕๖๕ เพื่อนำเสนอคณะอนุกรรมการ
CG&CSR ใหความเห็นชอบและคณะกรรมการ กปภ. รับทราบ
(5) การเปดเผยขอมูล
√
(5) นำผลประเมิน Enabler ดาน 1 หัวขอ การเปดเผยขอมูล
รวมทั้งขอสังเกตของผูตรวจประเมิน (Gap Analysis) มาใชเรงรัด
ติดตามขอมูลสำหรับเผยแพรทางรายงานประจำปเพิ่มเติม
(5) อยูระหวางขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางรายงานประจำป
๒๕๖๓
(6) คณะกรรมการ
√
(6) พัฒนาระบบการประชุมคณะกรรมการ กปภ. โดย
จัดเตรียมระบบ Yealink เพื่อรองรับการประชุมในรูปแบบ
ออนไลน
กลยุทธ/กลยุทธยอย

แผนงาน/โครงการ

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

สายงานรับผิดชอบ

ความเชื่อมโยงเกณฑ
Enabler ดาน 1

คณะทำงาน
Enabler ดาน1
รวมกับ
รผง. รผผ. รผบ. ผชส.

(1)

รผง. รผบ. ผชล.

(2)

รผบ.

(3)

ผชล.

(4)

ผชล. ผชท.

(5)

รผผ. รผง. รผบ.
ผชส. ผชล. ผชต.

(6)

หนา 1 จาก 10

เอกสารแนบ 1

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการสงเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดขี อง กปภ. พ.ศ. 2564 ประจำไตรมาส 2/2564
กลยุทธ/กลยุทธยอย

แผนงาน/โครงการ

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

(7) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

(8) จรรยาบรรณ

√

(9) ความยั่งยืนและนวัตกรรม

√

(10) การติดตามผลการดำเนินงาน

2. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานดาน CG ของ
กปภ. เพื่อเผยแพรทางรายงานประจำป
3. จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ กปภ.

สถานะการ
ดำเนินงาน
√

√

- นำเสนอภายในไตรมาส 1

√

- นำเสนอ Board ภายใน
ไตรมาส 1
- ผลประเมิน board ป
2564 ไมต่ำกวารอยละ 90

√
√

รายงานความกาวหนา
(7) คณะกรรมการ กปภ. ในการประชุมครั้งที่ 12/2563
วันที่ 22 กันยายน 2563มีมติรบั ทราบแผนการดำเนินงาน
บริหารความเสี่ยง ประจำป 2564 ตามที่คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงฯ นำเสนอ
(7) นำเสนอวาระการรายงานผลการบริหารความเสี่ยงและ
ผลการควบคุมภายในระดับองคกรไตรมาส ๑/๒๕๖๔ ตอ
คณะกรรมการ กปภ. ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔
(8) จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงและลงนามพันธสัญญา
ระหวางผูวา การ ผูบริหารระดับสูง และผจก.สาขาทัว่ ประเทศ
ผานระบบ VDO Conference เพื่อเสริมสรางบรรยากาศการ
ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย โปรงใส พรอมกันนี้ ไดปรับปรุงแบบ
ประเมินการรับรูประมวลจริยธรรม จรรยาบรรณ โดยจะเริ่ม
เผยแพรและเก็บขอมุลแบบสำรวจในไตรมาสที่ 3/2564
(9) ปรับปรุงกระบวนการจัดทำรายงานความยั่งยื่นป ๒๕๖๓
โดยจัดทำ Checklist ตามเกณฑ GRI Standards เพื่อสำรวจ
ขอมูลจากสายงาน รผผ. รผง. รผบ. และ ผชส. จัดทำรายงาน
ความยั่งยืนป ๒๕๖๓
(10) ผวก.ใหความเห็นชอบแผนนำเสนอวาระการประชุม
คณะกรรมการ กปภ. ประจำป ๒๕๖๔ สำหรับการติดตามผลการ
ดำเนินงานที่สำคัญ และความเพียงพอของระบบบริหารจัดการ
องคกรแลว ตามบันทึกที่ มท ๕๕๐๑๐/611 ลงวันที่ 12
พฤศจิกายน 2563
ดำเนินการแลวเสร็จ
- คณะกรรมการ กปภ. ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ อนุมัติแผนเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ
กปภ. ประจำป 2564 แลว โดยสายงาน ผชส. จะไดดำเนินการ
ตามแผนดังกลาวตอไป

สายงานรับผิดชอบ

ความเชื่อมโยงเกณฑ
Enabler ดาน 1

รผผ.

(7)

รผบ.

(8)

รผผ. รผบ. ผชล.

(9)

ผชส.

(10)

ผชส.

(1)

ผชส.

(6)

หนา 2 จาก 10

เอกสารแนบ 1

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการสงเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดขี อง กปภ. พ.ศ. 2564 ประจำไตรมาส 2/2564
กลยุทธ/กลยุทธยอย

แผนงาน/โครงการ

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

4. จัดสัมมนาคณะกรรมการ กปภ. รวมกับฝายบริหาร
อยางนอย 1 ครั้ง
เพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานของ กปภ.

1.1.2 กำกับดูแลการ
บริหารคุณภาพทัว่ ทั้ง
องคกร

5. พัฒนาระบบการประชุมคณะกรรมการ กปภ. และ
ระบบติดตามผลการดำเนินงานที่สำคัญ และความ
เพียงพอของระบบบริหารจัดการองคกร

ผวก.ใหความเห็นชอบ
แผนการนำเสนอวาระ
ประชุมบอรดที่สำคัญภายใน
ไตรมาส 1

6. กำกับดูแลการทบทวนแผนยุทธศาสตรองคกร

ระดับความสำเร็จโครงการ

สถานะการ
ดำเนินงาน

√
√

√

√

7. กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานตาม
ขอตกลงกับ สคร.

- คะแนนผลการดำเนินงาน
ไมต่ำกวาปทผี่ านมา

รายงานความกาวหนา
- ฝายเลขานุการคณะกรรมการ กปภ. จะนำแบบประเมินผล
ตนเองของคณะกรรมการ กปภ. ประจำป ๒๕๖๔ เสนอ
คณะกรรมการ กปภ. พิจารณาแบบประเมินฯ ภายในเดือน
สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยจะดำเนินการประเมินฯ แลวเสร็จภายใน
เดือนกันยายน ๒๕๖๔
- สายงาน ผชส.จะดำเนินการจัดสัมมนาฯ ในชวงเดือน
พฤษภาคม – กรกฎาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ จะพิจารณารายละเอียด
การสัมมนาเสนอคณะกรรมการ กปภ. ใหความเห็นชอบตอไป
- ผวก.ใหความเห็นชอบแผนนำเสนอวาระการประชุม
คณะกรรมการ กปภ. ประจำป ๒๕๖๔ สำหรับการติดตามผลการ
ดำเนินงานที่สำคัญ และความเพียงพอของระบบบริหารจัดการ
องคกรแลว ตามบันทึกที่ มท ๕๕๐๑๐/611 ลงวันที่ 12
พฤศจิกายน 2563
- นอกจากนี้ ไดมีการพัฒนาระบบการประชุมคณะกรรมการ
กปภ. โดยจัดเตรียมระบบ Yealink เพื่อรองรับการประชุมใน
รูปแบบออนไลน
อยูระหวางดำเนินการวิเคราหสภาพแวดลอม และตำแหนงทาง
ยุทธศาสตร รวมถึงกำหนดวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรและ
กำหนดยุทธศาสตร/กลยุทธ เพือ่ นำเสนอคณะทำงานขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรองคกร ของ กปภ. พิจารณาใหความเห็นในเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๔
ผลการดำเนินงานตามบันทึกขอตกลงองคกรประจำป2564
(เบื้องตน 6 เดือน) อยูท ี่ระดับคะแนน 3.7633
ซึ่งคณะผูบริหารระดับสูงในการประชุมครั้งที่ 4/2564 เมื่อ
วันที่ 19 เม.ย. 2564 ไดมีมติ ดังนี้
1. มอบหมายใหผูรับผิดชอบในแตละตัวชี้วัดที่มีประมาณการ
คะแนน ≤ 4.0000 รวม 7 ตัวชีว้ ดั ขับเคลื่อนตัวชี้วัดตามราง
บันทึกขอตกลงประเมินผลการดำเนินงาน ป 2564 ใหเปนไป
ตามเปาหมายคาเกณฑระดับ 5

สายงานรับผิดชอบ

ความเชื่อมโยงเกณฑ
Enabler ดาน 1

ผชส. รผบ.

(6)

ผชส.

(6) (7) (8) (9) (10)

รผผ.

(6)

รผผ.

(10)

หนา 3 จาก 10

เอกสารแนบ 1

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการสงเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดขี อง กปภ. พ.ศ. 2564 ประจำไตรมาส 2/2564
กลยุทธ/กลยุทธยอย

แผนงาน/โครงการ

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

สถานะการ
ดำเนินงาน

รายงานความกาวหนา

2. มอบหมายสายงาน รปก.1-5 ให กปภ.สาขาในสังกัดที่มีผล
คุณภาพน้ำไมเปนไปตามเปาหมายตัวชีว้ ดั 2.4 คุณภาพ
น้ำประปาที่ผา นเกณฑรายงานสภาพปญหาและนำเสนอสาเหตุ
พรอมแนวทางการปรับปรุง เพื่อนำเสนอคณะกรรมการ กปภ.
ปรับเปาหมายคาเกณฑวัดกอนเสนอ สคร. พิจารณาตอไป
√
กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินโครงการ WSP ของ กปภ.
สาขาในสังกัด ผานกลุมไลน แยกตามพืน้ ที่ Lab cluster และ
8. กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ - ระดับความสำเร็จ
ปจจุบันอยูระหวางเตรียมการตรวจประเมินผลการดำเนินงาน
โครงการ
WSP
WSP ครั้งที่ ๑/๖๔ (สรุปคะแนนประเมินผลภายใน ๓๐ เม.ย.
๖๔)
√
- กปภ. มีผลการดำเนินงานตามแผนจัดการความรูและ
นวัตกรรม ป 2563 ดังนี้
1. ดานการดำเนินงานตามแผนแมบทการจัดการความรูและ
นวัตกรรม ป 2561 - 2565 แลวเสร็จ 13 กิจกรรมจาก 14
กิจกรรมคิดเปน 92.86%
9. กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานตามแผน
- ดำเนินการครบ 100%
2. ดานการสงเสริมและสนับสนุนการสรางนวัตกรรม - บรรลุ
บริหารจัดการนวัตกรรม
เปาหมาย 100%
3. ดานการพัฒนาและขยายผลนวัตกรรม - บรรลุเปาหมาย
100%
4. ดานการพัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรม - บรรลุเปาหมาย 100%
10. กำกับดูแลการปรับปรุงระบบการบริหารความ
√
อยูระหวางใหหนวยงานปรับปรุงระบบการบริหารความ
- ระดับความสำเร็จ
โครงการ
ตอเนื่องทางธุรกิจ (BCM)
ตอเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ประจำป ๒๕๖๔ ใหเปนปจจุบัน
กลยุทธที่ 1.2 ปองกันและปราบปรามการทุจริต และสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
√
- กปภ. จัดอบรมโครงการ "ใหความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับ
เกณฑประเมิน ITA ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำป 2564" เมื่อ
11. พัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปรงใส - คะแนน ITA ป 2564
วันที่ 18 มี.ค. 2564
ไม
น
อ

ยกว
า
85
คะแนน
ในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
- ขณะนี้อยูระหวางการรวบรวมขอมูลนำเขาระบบ ITAS ของ
ป.ป.ช.

สายงานรับผิดชอบ

ความเชื่อมโยงเกณฑ
Enabler ดาน 1

รผว. รปก. 1–5

(4) (10)

รผบ.

(9) (10)

ฝบส.

(7)

คณะกรรมการพัฒนา
จริยธรรมและ
คุณธรรมฯ

(8)

หนา 4 จาก 10

เอกสารแนบ 1

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการสงเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดขี อง กปภ. พ.ศ. 2564 ประจำไตรมาส 2/2564
กลยุทธ/กลยุทธยอย

แผนงาน/โครงการ
12. โครงการประเมิน ITA ของ กปภ.เขต

สถานะการ
ดำเนินงาน
√

เปาหมาย/ตัวชี้วัด
- กปภ.เขต ไดรับรางวัล
ในวันสถาปนา กปภ. 42 ป

√
√

√

13. กำหนดแนวปฏิบตั ิเพื่อสงเสริมให กปภ.มีการ
บูรณาการ GRC

- นำเสนอภายในเดือน ก.ย.
2564

√

√

รายงานความกาวหนา

สายงานรับผิดชอบ

- ประกาศผลคะแนนประเมิน ITA ของ กปภ.เขต ป 2563
คณะกรรมการพัฒนา
แลวเมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564
จริยธรรมและ
- อันดับ 1 ไดแก กปภ. เขต 10 ไดรับโลรางวัลดีเยี่ยม (เหรียญ
คุณธรรมฯ
เงิน) ไดรับคะแนนประเมิน 92.81
๑. จัดทำปฏิทินการจัดทำรายงานการบริหารความเสี่ยง
ปงบประมาณ ๒๕๖๔
๒. การเชื่อมโยง G และ R ดวยวัตถุประสงคและเปาหมายตาม
แผนปฏิบัติการที่สอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร และ
เปาหมายองคกร นำเขากระบวนการบริหารความเสี่ยงเพื่อกำหนด
เปนแผนการดำเนินงานประจำปของการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน จะดำเนินการเดือน สิงหาคม ของทุกป
๓. มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเปนรายไตรมาส
จากคณะทำงานบริหารความเสี่ยงระดับหนวยงาน ระดับสายงาน
ดวยการใชเทคโนโลยีดิจิทัล และขอมูลที่เปนปจจุบัน เชื่อถือไดและ
มีระบบ Early Warning System ในการติดตามผลอยางใกลชิด ซึ่ง
ฝบส. ไดรายงานผลการบริหารความเสี่ยงใหคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กปภ.ในการประชุมครั้งที่ ๑/
๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔ และจะนำเสนอ
รผผ. รผบ. ผชส.
คณะกรรมการ กปภ.ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔
๔. ฝบส.สงผลการบริหารความเสี่ยง มติ ขอคิดเห็น/ขอสังเกต/
ขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน กปภ.ใหสำนักตรวจสอบรายไตรมาส เพื่อตรวจสอบและ
สอบทานกระบวนการบริหารความเสี่ยง
(ไตรมาส ๑/๒๕๖๔ ไดแจงสำนักตรวจสอบเรียบรอยแลว)
๕. ฝบส.รับเรื่องนโยบายตอตานการรับหรือใหสินบน ฉบับป
๒๕๖๔ เพื่อปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ จากกองกำกับ
ดูแลกิจการทีด่ ี ผชส. เพื่อใหสอดรับกับนโยบายจึงไดนำแนวทาง
การดำเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน โดยจัดทำ
บันทึกเลขที่ มท ๕๕๗๑๔-๒/๑๒๒๑ ลงวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ
๒๕๖๔ เรื่องแนวทางการประเมินการควบคุมดวยตนเองตาม
มาตรการควบคุมภายใน เพือ่ ปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ การ

ความเชื่อมโยงเกณฑ
Enabler ดาน 1
(8)

(7)

หนา 5 จาก 10

เอกสารแนบ 1

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสงเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดขี อง กปภ. พ.ศ. 2564 ประจำไตรมาส 2/2564
กลยุทธ/กลยุทธยอย

แผนงาน/โครงการ

14. โครงการ “ทำดี มีผล คนยกยอง”

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

สถานะการ
ดำเนินงาน

√

- บุคคลที่ไดรับเลือกเขารับ
รางวัลในวันสถาปนา กปภ.
42 ป

√

15. กำกับดูแลการดำเนินงานตามแผนการตรวจสอบ

16. จัดทำสื่อประชาสัมพันธเรื่องการปองกันการ
ทุจริต ความขัดแยงทางผลประโยชน ปรับกระบวน
ความคิดผานสีสันขาว/Line/ สื่อ Social อื่นๆ

รายงานความกาวหนา
รับหรือใหสินบน และความขัดแยงทางผลประโยชน แจงเวียนผาน
ระบบ Informa ใหทุกหนวยงานดำเนินการประเมินการควบคุม
ดวยตนเอง (CSA) เรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบ การรับหรือให
สินบนและความขัดแยงทางผลประโยชน ผานระบบ CSA อยาง
นอยปละ ๑ ครั้ง และกำหนดใหหวั หนาหนวยงานสื่อสาร ถายทอด
ใหความรูสรางความตระหนักรับรูแ กพนักงานในสังกัด อยางทั่วถึง
และตอเนื่อง
- ประกาศรายชือ่ บุคคลที่ไดรับรางวัลในโครงการ “ทำดี มีผล
คนยกยอง” ประจำป 2563 รวม 6 คน เมื่อวันที่ 10 ก.พ.
2564
- เลื่อนพิธีมอบรางวัลออกไปเนื่องจากสถานการณโควิด 19
- แผนการตรวจสอบประจำป 2564 กำหนดแนวทางการ
ตรวจสอบกระบวนการทำงาน ดังนี้

- ตรวจสอบหนวยรับตรวจ
ครบถวน
- ผลการตรวจสอบไมมีการ
ทุจริต

√
จำนวนครั้งที่เผยแพรไม
นอยกวา 10 ครั้ง

สายงานรับผิดชอบ

ความเชื่อมโยงเกณฑ
Enabler ดาน 1

รผบ.

(8)

ผชต.

(1) (6) (8)

รผบ.

(8)

- เนื่องจากสถานการณ COVID-19 สตส. จึงไดปรับปรุง
รูปแบบการดำเนินงาน โดยงดเวนการเดินทางเขาปฏิบัติงาน ณ
หนวยรับตรวจสอบที่ต้งั อยูในพื้นที่สวนภูมิภาค และคำนึงถึงการ
ปองกันการแพรระบาดและการเวนระยะหางทางสังคม
- ดำเนินการแลว 12 ครั้งทุกชองทาง โดยจะดำเนินการ
ตอเนื่องจนถึงสิ้นปงบประมาณ 2564

หนา 6 จาก 10

เอกสารแนบ 1

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการสงเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดขี อง กปภ. พ.ศ. 2564 ประจำไตรมาส 2/2564
กลยุทธ/กลยุทธยอย

สถานะการ
รายงานความกาวหนา
ดำเนินงาน
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 สรางกลไกการสื่อสารและมีสวนรวมดานการกำกับดูแลกิจการที่ดขี องผูมีสวนไดสวนเสียภายในและภายนอกองคกร
กลยุทธที่ 2.1 สงเสริมการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียใหเปนที่ยอมรับ
√
- รายละเอียดตามผลการดำเนินงาน CSR ไตรมาส 2/2564
17. ติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ าร CSR - ดำเนินการครบ 100 %
นำเสนอในที่ประชุม
18. กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ - ระดับความสำเร็จ
√
- อยูระหวางประชุมคณะกรรมการ DSM เพื่อวางแผนการ
โครงการ
DSM
ดำเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามตัวชี้วดั
√
- กปภ. ประกาศนโยบายธรรมาภิบาลขอมูลและแนวปฏิบัติ
ของการประปาสวนภูมภิ าค พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม
2563 ครอบคลุม 6 ดาน ไดแก
1. นโยบายขอมูล
19. กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัตดิ า นธรรมา
- ดำเนินการแลวเสร็จ
2. นโยบายคุณภาพขอมูล
ภายใน ก.ย. 2564
ภิบาลขอมูล
3. การเชื่อมโยงและแลกเปลีย่ นขอมูล
4. การจัดชั้นความลับขอมูล
5. ความมั่นคงปลอดภัยและความเปนสวนบุคคลของขอมูล
6. การเปดเผยขอมูล
√
- กปภ. ประกาศนโยบายและแนวปฏิบัตกิ ารคุมครองขอมูล
20. กำหนดแนวปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ.คุมครองขอมูล
สวนบุคคล พ.ศ. 2564 และแตงตั้งเจาหนาที่คุมครองขอมูลสวน
- ดำเนินการแลวเสร็จ
ภายใน ก.ย. 2564
สวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
บุคคลและคณะทำงานสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
คุมครองขอมูลสวนบุคคล เมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564
√
- กปภ. มีคำสั่งเมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2564 เรื่องการประเมินผล
การดำเนินงานโครงการ WSP ประจำป 2564 โดยกำหนด
ตัวชี้วัดการดำเนินงานระดับ กปภ.สาขาและหนวยบริการ ระดับ
กปภ.เขต และระดับสวนกลาง และกำหนดใหมีการประเมินผล 2
ครั้งในระดับ กปภ.เขต และ กปภ.สาขา
21. กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ - ระดับความสำเร็จ
พรอมกันนี้ ไดแตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงาน
โครงการ
Water is Life
WSP ป 2564 เพื่อทำหนาทีป่ ระเมินผลการดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัดและรายงานผลมายังประธานคณะทำงาน WSP ภายใน
กำหนดเวลา
แผนงาน/โครงการ

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

สายงานรับผิดชอบ

ความเชื่อมโยงเกณฑ
Enabler ดาน 1

ผชล.

(4)

คณะกรรมการ DSM

(4)

ผชท.

(5)

ผชท.

(5)

รผว.

(4)

หนา 7 จาก 10

เอกสารแนบ 1

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการสงเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดขี อง กปภ. พ.ศ. 2564 ประจำไตรมาส 2/2564
กลยุทธ/กลยุทธยอย

แผนงาน/โครงการ
22. กำกับดูแลและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ
GECC
23. จัดทำรายงานความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล

2.2.1 เสริมสราง
ความรูความเขาใจใน
ระบบการกำกับดูแล
กิจการที่ดี

24. ทบทวนกระบวนการสื่อสารผานผูนำ (Role Model)

เปาหมาย/ตัวชี้วัด

สถานะการ
ดำเนินงาน
√

กปภ. ๑๑๗ สาขากรอบใบสมัครขอรับรองมาตรฐาน GECC ป
๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๔ แลวเสร็จ ขณะนี้มี กปภ. 102
สาขาผานการคัดกรองเอกสารใบสมัคร GEC
- คะแนน Enabler ดาน 1
√
- สสล. จัดทำ checklist ตามเกณฑ GRI Standards เพื่อสำรวจ
หัวขอ 9.3 การจัดทำ
ขอมูลจัดทำรายงานความยั่งยืนป ๒๕๖๓ ตามบันทึกที่ มท
รายงานการพัฒนาความ
55020/92 ลว. 15 มีนาคม 2564
ยั่งยืนสูงกวาป 2563
- อยูระหวางรวบรวมและเรียบเรียงขอมูลเพื่อจัดทำรายงานความ
ยั่งยืน ประจำป ๒๕๖๓
2.2 สนับสนุนและพัฒนาระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีอยางตอเนื่อง
√
- อยูระหวางการจัดทำคูมือการสื่อสารผานผูนำประจำป
2564 โดยมีเปาหมายนำเสนอ ผวก. พิจารณาใหความเห็นชอบ
- ระดับความสำเร็จ
โครงการ
ภายในไตรมาส 3/2564
- ระดับความสำเร็จ
โครงการ

√

25. จัดทำบทความ/เอกสาร/สื่อการเรียนรูดานการ
กำกับดูแลกิจการทีด่ ีเพื่อเผยแพรความรูความเขาใจ
ทั่วทั้งองคกร

- ดำเนินการทุก 2 เดือน

√
26. แลกเปลีย่ นเรียนรูดา นการกำกับดูแลกิจการที่ดี
โดยการจัดกิจกรรมวันประปาวิชาการ

รายงานความกาวหนา

- จัดกิจกรรมอยางนอย
1 กิจกรรม

วารสารน้ำ กปภ.
ฉบับเดือน ม.ค.-ก.พ. 64
- บทความ เรื่อง พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 ตอนที่ 2
- สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ กปภ. ครั้งที่ 13/63
ฉบับเดือน พ.ย.-ธ.ค. 63
- บทความ เรื่อง สรางองคกรโปรงใส ไรทุจริต ผลประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
(ITA) ประจำป 2563 ของ กปภ.
- บทความ เรื่อง พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของราชการ
พ.ศ. 2540
- สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ กปภ.
- เบื้องตน กปภ. มีคำสั่งแตงตั้งคณะทำงานจัดงานวันประปา
วิชาการ 2564 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 โดยทีป่ ระชุม
คณะทำงานฯ จะรวมกันพิจารณารูปแบบและเนื้อหาการจัดงาน
ตอไป และมีกำหนดจัดงานในไตรมาส 4/2564

สายงานรับผิดชอบ

ความเชื่อมโยงเกณฑ
Enabler ดาน 1

ผชล.

(4)

รผผ. ผชล.

(9)

รผบ. ผชส.

(6) (8)

ผชส. ผชล.

(6)

ผชส. คณะทำงาน
จัดงานวันประปา
วิชาการ

(6) (9)

หนา 8 จาก 10

เอกสารแนบ 1

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการสงเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดขี อง กปภ. พ.ศ. 2564 ประจำไตรมาส 2/2564
กลยุทธ/กลยุทธยอย

แผนงาน/โครงการ
27. โครงการเสริมสรางวัฒนธรรมสุจริต

เปาหมาย/ตัวชี้วัด
- ระดับความสำเร็จโครงการ

สถานะการ
ดำเนินงาน
√

√
28. โครงการใหความรูเกีย่ วกับธรรมาภิบาลขอมูล
และ พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
2.2.2 พัฒนาบุคคล
29. โครงการอบรมหลักสูตร “คุณธรรม จริยธรรม
เพื่อเปนพลังขับเคลื่อน และธรรมาภิบาล”
ระบบการกำกับดูแล
กิจการที่ดีผา นคานิยม
องคกร “มุง-มั่น-เพื่อ
30. โครงการปฐมนิเทศพนักงาน
ปวงชน”
31. โครงการใหความรูดานการกำกับดูแลกิจการที่ดี
แกพนักงาน กปภ.เขต/สาขา โดยนอมนำหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางการทำงาน

- ระดับความสำเร็จ
โครงการ
- จำนวนผูเ ขาอบรม
ไมนอยกวา 300 คน

√
√

- พนักงานใหมที่เขารวม
ปฐมนิเทศไมนอยกวา
รอยละ 90
- จำนวนครั้งที่มกี าร
บรรยายไมต่ำกวา 10 ครั้ง

√

รายงานความกาวหนา
สายงาน รผบ. ไดดำเนินโครงการเสริมสรางวัฒนธรรมสุจริต
(ประกาศเจตจำนงสุจริต) ตามแผนปฏิบตั ิการเสริมสรางคานิยม
และวัฒนธรรมองคกรของ กปภ. ประจำป ๒๕๖๔ (แจงเวียนผาน
ระบบ Informa เมื่อวันที่ ๓๐ ต.ค. ๖๓) และตามแนวทางการ
สื่อสารผานผูนำเรื่อง การเปนแบบอยางที่ดี (Role Model) (แจง
เวียนผานระบบ Informa เมื่อวันที่ ๗ มิ.ย. ๖๑) โดยสื่อสาร
ถายทอดและเผยแพรเจตจำนงสุจริตของผูบริหาร แนวทาง
ปฏิบัติการปองกันการใหและรับสินบน/ความขัดแยงทาง
ผลประโยชนตามนโยบายตอตานการรับหรือใหสินบน เพื่อ
ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ฉบับปพทุ ธศักราช ๒๕๖๔
ของ ผวก. (ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธ.ค. ๖๓) และคูมือจริยธรรม
และจรรยาบรรณของ กปภ.
- กบก. ไดรวมกับ กพท. จัดทำโครงการฝกอบรมหลักสูตรการ
ใหความรูเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารของราชการ พ.ศ. 2540
และ พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 แกพนักงาน
กปภ. สำนักงานใหญ ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 ณ หองประชุม
ชั้น ๒ อาคารประปาวิวัฒน กปภ. มีผูเขารวมอบรม 86 ราย
- ชะลอการดำเนินโครงการ เนื่องจากสถานการณการแพร
ระบาดของโรค COVID-19
- ดำเนินการแลว 1 รุน ระหวางวันที่ 24 – 27 พฤศจิกายน
2563 มีผูเขารับการอบรม 106 คน โดยสอดแทรกหัวขอการ
บรรยายเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีและประมวลจรยธรรม
จรรยาบรรณ กปภ.
- สำหรับการปฐมนิเทศรุนที่ 2 และ 3 ประจำป 2564
ขณะนี้ถูกชะลอโครงการเนื่องจากสถานการณ COVID-19
- ชะลอการดำเนินโครงการ เนื่องจากสถานการณการแพร
ระบาดของโรค COVID-19

สายงานรับผิดชอบ

ความเชื่อมโยงเกณฑ
Enabler ดาน 1

รผบ.

(8)

รผบ. สวก.

(2) (5)

รผบ.

(6) (8)

รผบ.

(6) (8)

รผบ.

(6) (8)

หนา 9 จาก 10

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการสงเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดขี อง กปภ. พ.ศ. 2564 ประจำไตรมาส 2/2564

เอกสารแนบ 1

สรุปผลการดำเนินงาน ณ สิ้นไตรมาสที่ 2/2564
สถานะการดำเนินงาน
จํานวน(โครงการ/กิจกรรม)
ดําเนินการแลวเสร็จ
10
(เพิ่มขึ้น 5 กิจกรรมจากไตรมาส 1/2564)
อยูร ะหวางดําเนินการ
21
ยังไมเริ่มดำเนินการ
ปญหาอุปสรรค
สถานการณการแพรระบาดโรค COVID-19
แนวทางการแกไข
จัดเตรียมรูปแบบการดําเนินงานแบบออนไลน อาทิ
- การจัดประชุม/สัมมนา

หนา 10 จาก 10

