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คํานํา 

การประปาส�วนภูมิภาค (กปภ.) ได�ให�ความสําคัญต�อการดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
ในรัฐวิสาหกิจของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และค�านิยมองค+กร “มุ�ง-ม่ัน-เพ่ือปวงชน” 
มาใช�เป3นเกณฑ+เพ่ือกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

การจัดทําแผนแม�บทระยะยาวการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือการพัฒนาอย�างยั่งยืนของ กปภ. มี
วัตถุประสงค+เพ่ือเป3นแนวทางให�การดําเนินงานขององค+กรมีการกํากับดูแลท่ีดี มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงาน ตลอดจนสร�างภาพลักษณ+ท่ีดี เป3นท่ียอมรับเชื่อถือของสาธารณชน และเป3นการสื่อสารให�ผู�มี
ส�วนได�ส�วนเสียได�รับรู� และเข�าใจในการกํากับดูแลกิจการท่ีดี การเผยแพร�แผนงาน/โครงการท่ีจะรองรับนโยบาย
ในด�านต�างๆ รวมถึงการบริหารจัดการท่ีจะนําไปสู�การปฏิบัติให�เกิดผล 

แผนแม�บทระยะยาวการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือการพัฒนาอย�างยั่งยืน พ.ศ. 2565 – 2570 ฉบับนี้
จะเป3นแนวทางปฏิบัติท่ีส�งเสริมการกํากับดูแลท่ีดีให�เกิดข้ึนในองค+กรและสามารถนําไปปฏิบัติได�อย�างเป3น
รูปธรรม เป3นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบการกํากับดูแลท่ีดีให�ได�ผลตามเปGาหมาย และมุ�งให�องค+กรได�มี
ภาพลักษณ+องค+กรธรรมาภิบาล เป3นท่ีน�าเชื่อถือ ม่ันใจและศรัทธาจากลูกค�า ประชาชนท่ัวไป และผู�มีส�วนได�
ส�วนเสียท้ังภายในและภายนอกองค+กร 

 
 

        การประปาส�วนภูมิภาค 
   กันยายน 2564 
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บทสรุปผูบริหาร 

การประปาส�วนภูมิภาค (กปภ.) ตระหนักถึงการดําเนินงานภายใต�แนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จึงได�
จัดทําแผนแม�บทระยะยาวการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงมีกรอบเวลาดําเนินงานสอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร+
องค+กรของ กปภ.(ระยะท่ี 3) พ.ศ. 2563 – 2565 เพ่ือใช�เป3นแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานของ กปภ. 
อย�างเป3นระบบ ภายใต�การกํากับดูแลของคณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต�อสังคม 
และคณะกรรมการ กปภ.  

ในปK 2564 กปภ. ได�ทบทวนและปรับปรุงแผนแม�บทระยะยาวการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือการพัฒนา
อย�างยั่งยืน พ.ศ. 2565 – 2570 และแผนปฏิบัติการส�งเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี พ.ศ. 2565 ให�สอดคล�อง
กับหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 เกณฑ+การประเมินผลการดําเนินงาน
รัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจใหม� (State Enterprise Assessment Model: SE-AM) ของ
สํานักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ตลอดจนแผนยุทธศาสตร+องค+กร พ.ศ. 2563 - 2565 
(ทบทวน พ.ศ. 2564 - 2565) และแผนยุทธศาสตร+องค+กร พ.ศ. 2566 - 2570 ของ กปภ. โดยกําหนดให�มี
องค+ประกอบครบถ�วนตามกรอบหลักปฏิบัติท่ีดีด�านการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ สคร. เพ่ือกําหนดทิศทาง 
ยุทธศาสตร+ และเปGาหมายในการกํากับดูแลของคณะกรรมการและผู�บริหาร รวมท้ังเป3นแผนการดําเนินงานท่ี
ส�งเสริมให�ผู�ปฏิบัติงานปฏิบัติหน�าท่ีได�ตามทิศทางและนโยบายท่ีกําหนดไว� ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
จากการวิเคราะห+ข�อมูลสภาพแวดล�อมภายในและภายนอกด�านการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ กปภ. 

สามารถกําหนดประเด็นยุทธศาสตร+หลักและกลยุทธ+การขับเคลื่อนแผน ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 

พัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการและการนําองคกรตามมาตรฐานสากล 
กลยุทธ�ท่ี 1.1 พัฒนาระบบการกํากับดูแลและบริหารจัดการองค�กรให ได มาตรฐาน เพ่ือเสริมสร�าง

บทบาทการกํากับดูแลและการนําองค+กรภายใต�หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสากล  
กลยุทธ�ท่ี 1.2 ยกระดับโครงสร างการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเชิงบูรณาการ เพ่ือให� กปภ. มีโครงสร�าง    

และระบบงานรองรับการดําเนินงานอย�างครบถ�วนตามหลักปฏิบัติท่ีดีด�านการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ สคร. 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 

สรางความเชื�อมั่นและการยอมรับจากผูมีสวนไดสวนเสียเพื�อเปนรากฐานสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 
กลยุทธ�ท่ี 2.1 สร างการมีส+วนร+วมของผู มีส+วนได ส+วนเสียให เป0นท่ียอมรับ เพ่ือให�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย     

เกิดความเชื่อม่ันและมีส�วนร�วมในการดําเนินงานอย�างมีคุณธรรมและโปร�งใสของ กปภ. 
กลยุทธ�ท่ี 2.2 ส+งเสริมการดําเนินงานตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป3นกําลัง

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล 
กลยุทธ�ท่ี 2.3 ปลูกฝ6งค+านิยม/องค�ความรู และเสริมสร างวัฒนธรรมเพ่ือเป0นฐานในการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี เพ่ือส�งเสริมการพัฒนาระบบกํากับดูแลกิจการท่ีดีอย�างยั่งยืน ตลอดจนถูกปลูกฝ_งเป3นวัฒนธรรม
องค+กร 
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สรุปภาพรวมการจัดทําแผนแมบทระยะยาวการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

เพื�อการพัฒนาอยางยั่งยืนของ กปภ. 

   

ทบทวน

สภาพแวดลอม 

กําหนดกลยุทธดวย

TOWS Matrix 
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 
1.1 ความเปนมา 

การประปาส�วนภูมิภาค (กปภ.) หน�วยงานภาครัฐท่ีมีบทบาทสําคัญอย�างยิ่งต�อการพัฒนาประเทศ ท้ังใน
ฐานะผู�ให�บริการสาธารณูปโภคเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแข�งขันทางเศรษฐกิจ และการดําเนินภารกิจเชิงสังคมให�
ประชาชนในส�วนภูมิภาคมีน้ําสะอาดใช�อย�างท่ัวถึงและเท�าเทียม โดยมีสถานภาพเป3นรัฐวิสาหกิจ สังกัด
กระทรวงมหาดไทย และดําเนินการภายใต�การกํากับดูแลเชิงนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง 

กปภ. ตระหนักถึงแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และเพ่ือให�การบริหารงานมีประสิทธิภาพ โปร�งใส 
เป3นธรรม ต�อต�านทุจริตประพฤติมิชอบ โดยคํานึงถึงผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทุกกลุ�ม จึงได�ทบทวนแผนแม�บทระยะยาว
ด�านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ให�มีความสอดคล�องกับนโยบายและการดําเนินการของภาครัฐต้ังแต�ระดับชาติจนถึง
ระดับกํากับดูแล ตลอดจนแผนยุทธศาสตร+องค+กร พ.ศ. 2563 - 2565 (ทบทวน พ.ศ.2564 - 2565) และแผน
ยุทธศาสตร+องค+กร พ.ศ. 2566 - 2570 ของ กปภ. โดยอยู�ภายใต�การกํากับดูแลของคณะอนุกรรมการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต�อสังคม และคณะกรรมการ กปภ. ให�ดําเนินงานตามแผนอย�างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

 
1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําแผนแมบทระยะยาวการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื�อการพัฒนา

อยางยั่งยืน  
1) เพ่ือเป3นแผนและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน สําหรับส�งเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีให�เกิดข้ึนใน

หน�วยงานและสามารถนําไปปฏิบัติและติดตามผลได�อย�างเป3นรูปธรรม 
2) เพ่ือใช�เป3นแนวทางตรวจสอบการปฏิบัติงานด�านต�างๆ ของ กปภ. และเพ่ือเป3นการปGองกันมิให�เกิด

การแสวงหาผลประโยชน+ส�วนตน อันจะทําให�เกิดความสูญเสียต�อรัฐ สังคม ลูกค�า ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย และ
ผู�ปฏิบัติงานภายในองค+กร 

3) เพ่ือสร�างการยอมรับ ความน�าเชื่อถือ ความม่ันใจ และความศรัทธา ให�เกิดข้ึนกับลูกค�า ประชาชน
ท่ัวไป และผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท้ังภายในและภายนอกองค+กร 
 
1.3 ข้ันตอนการจัดทําแผน  

การจัดทําแผนแม�บทระยะยาวการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือการพัฒนาอย�างยั่งยืนของ กปภ. กําหนด
ข้ันตอน ดังนี้ 

1. เก็บรวบรวมข อมูล 
 - เก็บรวบรวมข�อมูล สภาพแวดล�อมการดําเนินงานท้ังภายนอกและภายในองค+กรท่ีเก่ียวข�อง 
2. วิเคราะห�ข อมูล 
 - วิเคราะห+สภาพแวดล�อมการดําเนินงานท้ังภายนอกและภายในองค+กร สภาพป_ญหา ตลอดจน

กําหนดเปGาหมายของการดําเนินงานด�านการกํากับดูแลกิจการท่ีดีขององค+กร (SWOT Analysis) 
 - กําหนดแนวทางในการดําเนินงาน การกําหนดตัวชี้วัด และค�าเปGาหมาย 
 - กําหนดหน�วยงานรับผิดชอบและปฏิบัติ 
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3. จัดทําร+างแผน 
 - จัดทําร�างแผนแม�บทระยะยาว โดยมีเค�าโครงประกอบด�วย 6 บท ดังนี้ 

- บทท่ี 1 บทนํา 
- บทท่ี 2 ข�อมูลองค+กร 
- บทท่ี 3 กรอบแนวคิดในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
- บทท่ี 4 การทบทวนสภาพแวดล�อมการดําเนินงานด�านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
- บทท่ี 5 แผนแม�บทระยะยาวการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือการพัฒนาอย�างยั่งยืน 

 พ.ศ. 2565 – 2570 ของ กปภ. 
- บทท่ี 6 แผนปฏิบัติการส�งเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี พ.ศ. 2565 ของ กปภ. 

 
1.4 กระบวนการการอนุมัติแผน 

1. คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต�อสังคมและสิ่งแวดล�อม (CG & CSR) 
ของ กปภ. ให�ความเห็นชอบ 

2. คณะกรรมการ กปภ. ให�ความเห็นชอบแผนแม�บทระยะยาวการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือการพัฒนาอย�าง
ยั่งยืนของ กปภ.  
 
 
 
  



แผนแม�บทระยะยาวการกํากบัดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือการพัฒนาอย�างย่ังยืนของ กปภ. |  8 

 

บทท่ี 2 

ขอมูลองคกร 
 
2.1 วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม  

 ยึดมั่นวิสัยทัศน� 
มุ+งสู+องค�กรท่ีเป0นเลิศและย่ังยืน ด านการให บริการและบริหารจัดการน้ําประปา  

(Leading to be a high performing and sustainable organization with excellent 
waterworks services) 

พันธกิจ 
 กปภ. กําหนดพันธกิจหลัก 5 ประการ โดยคํานึงถึงประโยชน+ของรัฐและสุขอนามัยของประชาชนเป3น

สําคัญ ลําดับความสําคัญได� ดังนี้ 
 1. ผลิต จัดส�ง และจําหน�ายน้ําประปาท่ีมีคุณภาพอย�างเพียงพอและท่ัวถึง 
 2. สํารวจ จัดหาแหล�งน้ําดิบ 
 3. จัดให�ได�มาซ่ึงน้ําดิบ เพ่ือใช�ในการผลิต จัดส�ง และจําหน�ายน้ําประปา 
 4. ส�งเสริมธุรกิจประปา 
 5. ดําเนินธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวกับ หรือต�อเนื่องกับธุรกิจการประปา 

ค+านิยมองค�กร 
 
 

 
 

 
 

ตารางแสดงพฤติกรรมตามค+านิยมองค�กรของ กปภ. 
พฤติกรรมพนักงาน พฤติกรรมผูบริหาร 

มุงเนนคุณธรรม 

1. ปฏิบัติตามกฎหมาย
และมีจริยธรรม 

1.1 การกําหนดแนวทางและวิธีปฏิบัติของหน�วยงานท่ีรับผิดชอบพร�อมตัวชี้วัด
และบทลงโทษ 
1.2 สื่อสารสองทิศทางสร�างความเข�าใจในระเบียบปฏิบัติ กฎเกณฑ+อย�าง
สมํ่าเสมอ 
1.3 ประพฤติและปฏิบัติตนเป3นแบบอย�างตามกฎหมายระเบียบข�อบังคับและ
แนวทางท่ีกําหนดอย�างเคร�งครัด 
1.4 ประเมินผลและให�คุณให�โทษอย�างเท่ียงธรรมและโปร�งใส 

2. ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความ 
ซ่ือสัตย+และโปร�งใส 

2.1 ไม�ใช�อํานาจหน�าท่ีแสวงหาผลประโยชน+โดยมิชอบ 
2.2 ไม�ใช�เวลางานหรือทรัพย+สินขององค+กรเพ่ือประโยชน+ส�วนตน 
2.3 จัดกิจกรรมส�งเสริมการยึดถือคุณธรรมความซ่ือสัตย+สุจริต 
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พฤติกรรมพนักงาน พฤติกรรมผูบริหาร 

3. ปกปGองรักษา
ผลประโยชน+ 
ขององค+กร 

3.1 ใช�จ�ายงบประมาณอย�างประหยัดและคุ�มค�า 
3.2 กํากับดูแลการใช�ทรัพยากรให�เป3นไปอย�างมีประสิทธิภาพคุ�มค�าและดูแล
รักษาทรัพย+สินขององค+กรเสมือนทรัพย+สินของตนเอง 
3.3 ตัดสินใจโดยยึดผลประโยชน+ขององค+กรเป3นสําคัญ 

มั่นใจคุณภาพ 

4. ปฏิบัติงานตามข้ันตอน
ท่ีกําหนด 

4.1 กําหนดคู�มือการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและมีตัวชี้วัด 
4.2 สร�างความเข�าใจในคู�มือการปฏิบัติงานและกํากับดูแลให�พนักงานปฏิบัติ
ตามข้ันตอนท่ีกําหนดรวมท้ังพิจารณาถึงความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 
4.3 ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามคู�มือการปฏิบัติงานและมาตรการ
ควบคุมภายในท่ีกําหนดโดยสอบทานความเสี่ยงและผลการปฏิบัติงาน 
4.4 สนับสนุนให�ผู�บริหารและพนักงานมีส�วนร�วมในการปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานอย�างต�อเนื่องและปฏิบัติตามคู�มือการปฏิบัติงานท่ีกําหนด 

5. มีจิตสํานึกรับผิดชอบ
ต�อความสําเร็จ  
 
 
 
 

5.1 กําหนดและถ�ายทอดวัตถุประสงค+องค+กรเปGาหมายและตัวชี้วัดร�วมกับการ
ประเมินความเสี่ยงขององค+กรโดยถ�ายทอดนโยบายไปสู�การปฏิบัติอย�างเป3น
รูปธรรม 
5.2 ส�งเสริมและปลูกฝ_งแนวคิดเรื่องคุณภาพและความรับผิดชอบต�อการ
จัดการความเสี่ยงท่ีสําคัญขององค+กรและประเมินมาตรการควบคุมภายในลง
ไปในทุกกระบวนการโดยบูรณาการนาเทคโนโลยีดิจิทัลเข�ามาปรับใช�ในองค+กร 
5.3 สร�างบรรยากาศวัฒนธรรมและโครงสร�างการทางานให�มีสภาพแวดล�อมท่ี
เอ้ือให�พนักงานเกิดการเรียนรู�อยากทํางานและอยากคิดเพ่ือปรับปรุงวิธีการ
ทํางานอย�างต�อเนื่องตลอดจนมุ�งเน�นการทางานโดยใช�ความคิดสร�างสรรค+การ
จัดการความรู�และการบริหารความเสี่ยงเพ่ือสร�างนวัตกรรมอย�างต�อเนื่อง 
5.4 ให�คําปรึกษาแนะนําวิธีการปฏิบัติงานท่ีถูกต�องเพ่ือมุ�งผลสําเร็จของงาน 
5.5 จูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมีความรู�ความสามารถโดยยกย�องชมเชย
ให�เป3นท่ีปรากฏ 
5.6 สื่อสารวิสัยทัศน+ ทิศทาง นโยบายและเปGาหมายรวมถึงข�อมูลข�าวสารท่ี
สําคัญขององค+กรให�พนักงานทราบอย�างท่ัวถึงและทันเวลา 

6. ทํางานเป3นทีม 6.1 สร�างบรรยากาศให�มีการสื่อสารสองทิศทางอย�างตรงไปตรงมาภายใน
องค+กรและรับฟ_งข�อคิดเห็นท่ีแตกต�างเพ่ือให�บรรลุเปGาหมายเดียวกัน 
6.2 นําความคิดเห็นหรือองค+ความรู�ของทีมงานมาประกอบการตัดสินใจหรือ 
มาประยุกต+ใช�และสร�างนวัตกรรมโดยมุ�งเน�นผลลัพธ+ด�านประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

7. พัฒนาตนเองอย�าง
ต�อเนื่อง 

7.1 สร�างบรรยากาศในการเรียนรู�โดยจัดให�มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู�ระหว�างกัน
รวมท้ังพัฒนาสื่อการเรียนรู�ให�สามารถเข�าถึงแหล�งข�อมูลการเรียนรู�อย�างท่ัวถึง
และต�อเนื่อง ให�เป3นนวัตกรรมการเรียนรู�อย�างยั่งยืน 
7.2 จัดสรรงบประมาณอย�างเพียงพอในการสนับสนุนการพัฒนาตนเอง 
7.3 ผู�บริหารเรียนรู�พัฒนาตนเองและนําความรู�ใหม�ๆมาปรับปรุงงานเพ่ือเป3น
แบบอย�างให�กับพนักงานกระตือรือร�นในการพัฒนาตนเองรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและสร�างสรรค+ผลงานอย�างต�อเนื่องใ.เกิดนวัตกรรม 
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พฤติกรรมพนักงาน พฤติกรรมผูบริหาร 

8. แบ�งป_นทักษะ
ช�วยเหลือเพ่ือนร�วมงาน  

8.1 กระตุ�นและส�งเสริมให�พนักงานให�มีการสอนงาน (Coaching) และแบ�งป_น 
(Sharing) ทักษะการปฏิบัติงานระหว�างกัน 
8.2 จัดให�มีการประกาศยกย�องชมเชยพนักงานท่ีมีการเผยแพร�หรือถ�ายทอด
องค+ความรู�ดีเด�น 

เพื�อสุขของปวงชน 

9. ต้ังใจรับฟ_งลูกค�า 9.1 สร�างจิตสํานึกในการรับฟ_งลูกค�าอย�างเห็นอกเห็นใจ 
9.2 ทบทวนและปรับปรุงกลไกรับฟ_งเสียงของลูกค�า 

10. สร�างความประทับใจ
ให�ลูกค�าตลอดเวลา 

10.1 สํารวจความต.องการความคาดหวังและจัดให�มีช�องทางการมีส�วนร�วม
ของลูกค�าเพ่ือแสดงความคิดเห็นอยู�เสมอรวมถึงสื่อสารสร�างภาพลักษณะและ
ความเข�าใจในประเด็นท่ีอาจส�งผลกระทบต�อองค+กรให�กับลูกค�าหรือหน�วยงาน
ภายนอกทราบ 
10.2 นําข�อร�องเรียนของลูกค�าและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียมาวิเคราะห+ท่ีมาของ
ป_ญหาจัดลําดับความสําคัญและวางแผนแก�ไขป_ญหาอย�างรวดเร็ว 
10.3 ส�งเสริมให�มีการสร�างสรรค+นวัตกรรมให�เกิดความประทับใจกับลูกค�าอยู�ง
ต�อเนื่อง 
10.4 นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช�ในการปรับปรุงคุณภาพการให�บริการ 
10.5 กําหนดคู�เทียบและพัฒนาการบริการให�เหนือกว�าคู�เทียบ 

11. มีจิตสาธารณะ 11.1 ส�งเสริมสนับสนุนและเข�าร�วมช�วยเหลือกิจกรรมส�วนรวมของชุมชมสังคม
และสิ่งแวดล�อม 
11.2 สนับสนุนให�พนักงานใช�ความสามารถช�วยเหลือชุมชน 
11.3 สนับสนุนให�พนักงานสร�างสรรค+กิจกรรมเพ่ือสังคม 

 

2.2 โครงสรางและบทบาทหนาที่ดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
กปภ. จัดโครงสร�างองค+กรและการแบ�งส�วนงานเพ่ือการบริหารจัดการองค+กร ดังนี้ 
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1) คณะกรรมการ กปภ.กําหนดนโยบายและกํากับดูแลกิจการให�เป3นไปตามหลักการและแนวทางการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดีของรัฐวิสาหกิจ รวมท้ังพิจารณากลั่นกรองการดําเนินงานด�านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
ตลอดจนติดตามประเมินผลการดําเนินงาน โดยแต�งต้ังคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต�างๆ รวม 9 
คณะ เพ่ือรับผิดชอบในการกลั่นกรองแผนงานท่ีต�องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด�าน ประกอบด�วย 

(1) คณะกรรมการกิจการสัมพันธ+  
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ 
(3) คณะกรรมการอิสระ  
(4) คณะอนุกรรมการกฎหมายของ กปภ.  
(5) คณะอนุกรรมการพัฒนาองค+กร  
(6) คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กปภ.  
(7) คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต�อสังคม 
(8) คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน  
(9) คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย  

2) กปภ. เชื่อมโยงกระบวนการส�งเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เข�ากับการพัฒนาระบบคุณธรรม
จริยธรรม การต�อต�านทุจริตคอร+รัปชัน และการเปzดเผยข�อมูลอย�างโปร�งใส โดยผู�บริหารระดับสูงบริหารจัดการ
องค+กรอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ังสร�างบรรยากาศให�พนักงานตระหนักถึงความสําคัญของ
การกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

3) หน�วยงานรับผิดชอบการดําเนินงานด�านการกํากับดูแลท่ีดีและการนําองค+กรของ กปภ. ประกอบด�วย
หน�วยงานในสังกัดสายงานผู�ช�วยผู�ว�าการ (สํานักผู�ว�าการ) ดังนี้ 

• สํานักผู�ว�าการ มีบทบาทหลัก (Key Roles) สรุปได�ดังนี้ 
(1) กํากับดูแลงานด�านเลขานุการผู�ว�าการ และประธานกรรมการ และภารกิจอ่ืนท่ีเก่ียวข�องกับ

คณะกรรมการ กปภ. 
(2) ดูแลการประชุมคณะกรรมการ กปภ. คณะผู�บริหารระดับสูง คณะกรรมการ/อนุกรรมการใน

ความรับผิดชอบ รวมถึงคณะอนุกรรมการท่ีผู�ว�าการเป3นเลขานุการ และการประชุมอ่ืนๆ ท่ีผู�ว�าการมอบหมาย 
(3) ดูแลงานด�านพิธีการในระดับองค+กร 
(4) ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามข�อสั่งการของผู�ว�าการ และมติท่ีประชุมท่ีเก่ียวข�อง 
(5) พิจารณาและกลั่นกรองงานท่ีเป3นเรื่องนโยบายจากหน�วยงานภายนอกในเบ้ืองต�น ก�อน

นําเสนอผู�ว�าการสั่งการ 
• กองกํากับดูแลกิจการท่ีดี หน�วยงานข้ึนตรงกับผู�ช�วยผู�ว�าการ (สํานักผู�ว�าการ) มีบทบาทหลัก 

(Key Roles) สรุปได�ดังนี้ 
(1) ควบคุม ดูแลการจัดทําแผนการดําเนินงานส�งเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี แผนปฏิบัติการ

ปGองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส�งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม รวมท้ังติดตามผลการ
ดําเนินงานดังกล�าวเพ่ือรายงานต�อคณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต�อสังคม 
คณะกรรมการ กปภ. และหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง  

(2) ควบคุม ดูแลและติดตามการดําเนินงานของศูนย+ปGองกันและต�อต�านการทุจริตการประปา
ส�วนภูมิภาค (ศปท.กปภ.) รวมท้ังนําเสนอแนวทางหรือมาตรการเก่ียวกับการปGองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ของ กปภ. 

(3) ทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดี การดําเนินงานของ 
ศปท.กปภ. และการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืนของ กปภ. 
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(4) เสริมสร�างความรู�ความเข�าใจและปลูกฝ_งจิตสํานึกด�านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี การปGองกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และคุณธรรมจริยธรรม ให�แก�ผู�ปฏิบัติงานท่ัวท้ังองค+กร 

ระบบการส�งเสริมการดําเนินงาน 
1. การเตรียมความพร�อมแก�คณะกรรมการ กปภ. ท่ีได�รับการแต�งต้ังใหม� โดยมีกิจกรรมสําคัญ ได�แก� 

การแจกคู�มือ เอกสารท่ีเก่ียวข�องกับองค*กร การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหรือบรรยายข�อมูลองค*กรโดยคณะผู�บริหาร
ระดับสูง การเยี่ยมชมสถานท่ีปฏิบัติงาน ฯลฯ 

2. การจัดให�มีแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการกํากับดูแลท่ีสอดรับกับผลการประเมินตนเองประจําป6ของ
คณะกรรมการ 

3. คณะกรรมการ และผู�บริหารทุกระดับ ส�งเสริมการดําเนินงานด�านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โดย
สนับสนุนให�พนักงานปฏิบัติตามนโยบาย 

4. สื่อสาร สร�างความรู� ความเข�าใจ และความตระหนักเก่ียวกับนโยบายและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข�องให�
คณะกรรมการ ผู�บริหาร และพนักงานรับทราบและนําไปปฏิบัติ 

ระบบติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงาน 
1. คณะกรรมการและคณะผู�บริหารระดับสูง ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานอย�างครบถ�วน 

สมํ่าเสมอ ตามลําดับ อย�างน�อยเป:นรายไตรมาส (4 ครั้ง ต�อป6) และมีการมอบข�อสังเกตและข�อเสนอแนะเพ่ือ
การพัฒนาอย�างต�อเนื่อง 

2. คณะกรรมการกําหนดให�มีการรายงานโดยมีรายละเอียดครบถ�วน มีคุณภาพ และระบุสาเหตุของ
การเปลี่ยนแปลงหรือแสดงผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเป>าหมาย ป?ญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน 
รวมท้ังแนวทางการแก�ไขหรือปรับปรุงผลการดําเนินงาน 

การทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติ 
1. คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต�อสังคมพิจารณาทบทวนนโยบาย และ

นําเสนอต�อคณะกรรมการ กปภ. เพ่ือทราบเป:นประจําทุกป6 เพ่ือให�ม่ันใจว�านโยบายมีความสอดคล�องกับ
มาตรฐานท่ีเป:นท่ียอมรับ และเหมาะสมกับสภาพแวดล�อมการดําเนินงานขององค*กร 

2. ในกรณีท่ีคณะผู�บริหารระดับสูง พบว�านโยบายไม�เหมาะสมกับสภาพการดําเนินงานต�องนําเสนอ
ต�อคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาการปรับปรุงนโยบาย และนําเสนอคณะกรรมการเพ่ือทราบ 

 
2.3 สมรรถนะหลักขององคกร (Corporate Core Competency)  

จากการวิเคราะห+ป_จจัยภายในและภายนอกเก่ียวกับทักษะและขีดความสามารถขององค+กร พบว�า 
จุดเด�นท่ี กปภ. ได�รับการยอมรับจากบุคคลภายนอก ได�แก� 

1) บุคลากรมีความรู�ความสามารถในระบบประปา 
2) การเข�าถึงและความใกล�ชิดประชาชนและชุมชน 
3) ความพร�อมและความเชี่ยวชาญด�านวิเคราะห+และจัดการคุณภาพน้ํา  

 
2.4 กลุมผูมีสวนไดสวนเสียที่เก่ียวของกับการดําเนินงาน 

ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย (Stakeholders) หมายถึง บุคคลหรือกลุ�มบุคคลท่ีได�รับผลกระทบจากการดําเนิน
ธุรกิจของ กปภ. โดยทางตรงหรือทางอ�อม หรือมีผลประโยชน+ใดๆ กับการดําเนินงาน หรือมีอิทธิพลเหนือ
บุคคลใดท่ีอาจทําให�เกิดผลกระทบกับการดําเนินธุรกิจของ กปภ. ประกอบด�วย 
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1. รัฐบาล ไดแก กระทรวงตนสังกดั และหนวยงานกําหนด

นโยบายและกํากับดูแล 

2. ลูกคา  

3. คูคา/ผูสงมอบและเจาหน้ี เชน ผูผลิตทอประปาและ

อุปกรณ ผูผลิตสารเคมี  

4. คูความรวมมือ เชน กรมทรัพยากรน้ํา กรมปาไม 

5. คูแขง เชน อปท. ผูผลิตน้ําประปาเอกชน 

6. ผูบริหารและพนักงาน 

7. ชุมชน สังคมและสิ่งแวดลอม 

 
 
2.5 ปจจัยความยั่งยืน 

การดําเนินธุรกิจต�องเผชิญกับความท�าทายหลายด�าน นํามาซ่ึงความเสี่ยงและโอกาส ดังนั้น ธุรกิจต�อง
ปรับตัวและพัฒนาตนเองอยู�เสมอเพ่ือให�สามารถอยู�รอดและเติมโตได�อย�างม่ันคงและยั่งยืน การพัฒนาองค+กรสู�
ความยั่งยืนจึงเป3นเรื่องสําคัญท่ีทุกธุรกิจต�องบูรณาการและขับเคลื่อนอย�างเป3นรูปธรรมซ่ึงสามารถทําได�หลาย
รูปแบบตามบริบทขององค+กร 

สําหรับ กปภ. ได�มีการกําหนดนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนของ กปภ. โดยมีป_จจัยสําคัญ ดังนี้ 
1. แหล�งน้ํามีคุณภาพ และปริมาณท่ีเพียงพอ 
2. ความสามารถบุคลากร 
3. เงินทุนจากผลประกอบการเพียงพอ 
4. กระบวนการผลิตจ�ายน้ํามีประสิทธิภาพ 
5. ความรับผิดชอบต�อชุมชน และสิ่งแวดล�อม 
6. เทคโนโลยีดิจิทัลสารสนเทศ และนวัตกรรมสมัยใหม� 
นอกจากนี้ กปภ. ยังได�ดําเนินงานสํารวจป_จจัยความยั่งยืนตามกระบวนการมาตรฐานในการขับเคลื่อน

ธุรกิจสู�ความยั่งยืนระดับองค+กรของตลาดหลักทรัพย+แห�งประเทศไทย และนําผลสํารวจท่ีมีผลการลงคะแนนจาก
ผู�บริหารระดับสูง 5 ลําดับแรกมาประกอบการกําหนดยุทธศาสตร+ของ กปภ. โดยป_จจัยความยั่งยืนจากคณะผู�
บริการในการประชุม ครส. เม่ือวันท่ี 26 มิ.ย. 2563 มีผลการสํารวจดังตาราง 
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2.6 ทิศทางองคกรและตําแหนงทางยุทธศาสตร  
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2.7 วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร 
วัตถุประสงค+เชิงยุทธศาสตร+ (Strategic Objective) ของ กปภ. พ.ศ. 2566-2570 ได�ระบุเป3น 5 ประเด็น 

ดังนี้  
1. ขยายเขตการให�บริการ ด�วยระบบจําหน�ายท่ีมีประสิทธิภาพ 
2. สร�างความม่ันคงต�อผลประกอบการขององค+กร  
3. ปรับโครงสร�างองค+กร พัฒนาทุนมนุษย+ เพ่ือมุ�งสู�ความเป3นเลิศในธุรกิจ  
4. สร�างศักยภาพในทุกกระบวนการด�วยเทคโนโลยี เพ่ือมุ�งเน�นความพึงพอใจของลูกค�า และเพ่ิม

ประสิทธิภาพการดําเนินงาน  
5. บูรณาการการทํางานระหว�างหน�วยงาน เพ่ือสร�างความได�เปรียบ และความคุ�มค�าในการใช�

ทรัพยากรร�วมกัน 
 

2.8 ยุทธศาสตร (Strategy)  

แผนยุทธศาสตร+องค+กรของ กปภ. พ.ศ. 2566 - 2570 ได�กําหนดเพ่ือให�สอดรับกับวัตถุประสงค+เชิง
ยุทธศาสตร+ ท้ัง 5 ประเด็น โดยมีการกําหนดยุทธศาสตร+ในการดําเนินการท้ังสิ้น 12 ยุทธศาสตร+ สรุปดังนี้  
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2.9 Strategy Map  
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บทท่ี 3 

กรอบแนวคิดในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
 

3.1 หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสากล 
Accountability ความรับผิดชอบต�อผลการปฏิบตัิหน�าที่ ความมุ�งม่ันทีจ่ะปฏิบัตหิน�าที่และมีความ

รับผิดชอบต�อผลการปฏิบัติหน�าที่ทั้งด�านบวกและด�านลบ 
Responsibility ความสํานึกในหน�าที่ด�วยขีดความสามารถและประสทิธิภาพที่เพียงพอ 
Value Creation การสร�างมูลค�าเพิ่มแก�กิจการทั้งในระยะสัน้และระยะยาว โดยการเปลี่ยนแปลงหรือ 

เพิ่มมูลค�าใดๆ นั้นจะต�องเป3นการเพิ่มความสามารถในทุกด�านเพือ่การแข�งขัน 
Equitable Treatment การปฏิบัติต�อผู�มีส�วนได�ส�วนเสียโดยสุจริต และจะต�องพิจารณาให�เกิดความเท�าเทียมกัน 
Transparency ความโปร�งใสในการดําเนนิงานและการเปzดเผยข�อมูลที่สาํคัญต�อผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
Participation การมีส�วนร�วม และการส�งเสริมให�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียให�มีโอกาสในการแสดงความ

คิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินการใดๆ ที่อาจส�งผลกระทบต�อสังคมและสิ่งแวดล�อม 
Ethics การส�งเสริมและพฒันาการกํากับดูแลและจรรยาบรรณที่ดีในการดําเนินกิจการ 
Corporate Governance การส�งเสริม พัฒนา และเผยแพร�การสร�างความรู�ความเข�าใจในการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 
3.2 หลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ป 2562 ของ สคร. 

หมวดที่ 1 บทบาทของภาครัฐ 

หลักการ 

ภาครัฐควรมีการกําหนดหลักการและแนวทางของหน�าท่ีท่ีพึงปฏิบัติ โดยภาครัฐควรมีการแบ�งแยก
บทบาทหน�าท่ีไว�อย�างชัดเจนเพ่ือให�เกิดการถ�วงดุลท่ีดีในการกํากับดูแล รวมถึงภาครัฐควรมีส�วนในการกําหนด
นโยบายและทิศทางในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยไม�เข�าไปแทรกแซงการบริหารงานประจําแต�ยังควรมี
การติดตามและกํากับให�รัฐวิสาหกิจดําเนินตามพันธกิจและวัตถุประสงค+ขององค+กร 

หมวดที่ 2 สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน 

หลักการ 

ผู�ถือหุ�นทุกรายถือเป3นเจ�าของรัฐวิสาหกิจ มีสิทธิพ้ืนฐานเท�าเทียมกันทุกประการตามท่ีกฎหมายกําหนด 
โดยผู�ถือหุ�นสามารถแต�งต้ังคณะกรรมการให�ทําหน�าท่ีแทนตน และมีส�วนร�วมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญโดย
การออกเสียงคะแนนในท่ีประชุมผู�ถือหุ�น ผู�ถือหุ�นจึงควรมีสิทธิได�รับข�อมูลอย�างถูกต�อง เพียงพอ และทันเวลา
ต�อการตัดสินใจ ดังนั้น คณะกรรมการต�องให�ความสําคัญในสิทธิของผู�ถือหุ�นและปฏิบัติต�อผู�ถือหุ�นอย�างเท�า
เทียมกัน รวมถึงไม�กระทําการใดๆ อันเป3นการละเมิดสิทธิของผู�ถือหุ�น 

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ 

หลักการ 

คณะกรรมการเป3นตัวแทนผู�ถือหุ�นในการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจให�มีการปฏิบัติงานเป3นไปตามพันธกิจ
วัตถุประสงค+และนโยบายของภาครัฐคณะกรรมการควรปฏิบัติงานตามหลักความไว�วางใจ (Fiduciary Duty) 
และดูแลให�กรรมการฝ�ายจัดการ ตลอดจนพนักงานปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of 
Care) และซ่ือสัตย+ต�อองค+กร (Duty of Loyalty) เพ่ือให�เกิดประโยชน+สูงสุด โดยคณะกรรมการควรมีองค+ประกอบ
ทางความรู�ความสามารถท่ีเหมาะสมและควรเข�าใจขอบเขตหน�าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
รวมถึงกํากับดูแลให�ฝ�ายจัดการปฏิบัติหน�าท่ีให�บรรลุพันธกิจวัตถุประสงค+และนโยบายของภาครัฐ 
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หมวดที่ 4 บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 

หลักการ 

ผู�มีส�วนได�เสียทุกกลุ�มมีความสําคัญในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจให�เป3นไปอย�างยั่งยืน ดังนั้น 
คณะกรรมการควรกําหนดนโยบายให�มีการปฏิบัติต�อผู�มีส�วนได�เสียแต�ละกลุ�มโดยคํานึงถึงสิทธิของผู�มีส�วนได�
เสียดังกล�าวตามกฎหมายหรือตามข�อตกลงท่ีมีกับผู�มีส�วนได�เสีย และกํากับดูแลให�มีกลไกและการปฏิบัติท่ี
เหมาะสมแก�ผู�มีส�วนได�เสีย รวมถึงส�งเสริมให�เกิดการมีส�วนร�วมของผู�มีส�วนได�เสียในการพัฒนาการดําเนินงาน
และไม�ควรกระทําการใดๆ ท่ีเป3นการละเมิดสิทธิของผู�มีส�วนได�เสียเหล�านั้น 

หมวดที่ 5 ความยั่งยืนและนวัตกรรม 

หลักการ 

คณะกรรมการมีหน�าท่ีกํากับดูแลให�ฝ�ายจัดการกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานขององค+กรท่ี
คํานึงถึงการดําเนินงานอย�างยั่งยืน มีความรับผิดชอบต�อสังคมและสิ่งแวดล�อม รวมถึงนํานวัตกรรมมาใช�ในการ
พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการทํางานการให�บริการ และการบริหารจัดการภายในองค+กรให�มีประสิทธิภาพ 

หมวดที่ 6 การเปดเผยขอมูล 

หลักการ 

คณะกรรมการควรกํากับดูแลให�มีการเปzดเผยข�อมูลสําคัญท่ีเก่ียวข�องกับรัฐวิสาหกิจและผู�มีส�วนได�เสีย
กลุ�มต�างๆ อย�างถูกต�อง เชื่อถือได� ครบถ�วน เพียงพอ ทันเวลา และเป3นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ี
เก่ียวข�อง เพ่ือให�สาธารณชนและผู�มีส�วนได�เสียสามารถใช�ในการตัดสินใจได�อย�างเหมาะสม และคณะกรรมการ
ควรดูแลช�องทางการเปzดเผยข�อมูลให�สาธารณชนและผู�มีส�วนได�เสียสามารถเข�าถึงได�โดยสะดวก 

หมวดที่ 7 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

หลักการ 

ความเสี่ยงเป3นสิ่งท่ีอาจทําให�แผนงานหรือการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจไม�บรรลุตามพันธกิจและ
วัตถุประสงค+ โดยก�อให�เกิดผลกระทบหรือความเสียหายต�อองค+กร โดยการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมจะสามารถปGองกันหรือลดโอกาสท่ีเกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงท่ีอาจ
เกิดข้ึนได� ดังนั้น คณะกรรมการจึงควรมีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายใน เพ่ือให�สามารถกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจให�มีการบริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายใน ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

หมวดที่ 8 จรรยาบรรณ 

หลักการ 

คณะกรรมการมีหน�าท่ีกําหนดแนวปฏิบัติในเรื่องของจรรยาบรรณและกํากับดูแลให�กรรมการผู�บริหาร 
และพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกคนยึดถือและปฏิบัติให�สอดคล�องและอยู�ในทิศทางเดียวกัน รวมถึงจัดให�มีช�องทาง
การรับเรื่องร�องเรียนเม่ือพบเห็นการประพฤติปฏิบัติท่ีผิดจรรยาบรรณหรือไม�เป3นไปตามแนวปฏิบัติ 

หมวดที่ 9 การติดตามผลการดําเนินงาน 

หลักการ 

ภาครัฐในฐานะเจ�าของควรหารือกับคณะกรรมการเพ่ือกําหนดข�อตกลงการประเมินผลการดําเนินงาน
ท่ีสอดคล�องกับเปGาหมายและขอบเขตการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และควรจัดให�มีผู�ประเมินผลการ
ดําเนินงานท่ีมีความเชี่ยวชาญและมีความเข�าใจในเปGาหมายและขอบเขตการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ อีกท้ัง
ติดตามให�รัฐวิสาหกิจนําผลการประเมินไปใช�ในการปรับปรุงการดําเนินงานต�อไป โดยคณะกรรมการมีบทบาท
ในการกํากับดูแลให�รัฐวิสาหกิจดําเนินงานเพ่ือให�บรรลุเปGาหมายท่ีได�ตกลงไว�ในข�อตกลงการประเมินผลการ
ดําเนินงาน 
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3.3 หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ป 2560 (CG Code) 
คําจํากัดความ 

“การกํากับดูแลกิจการ” หมายถึงความสัมพันธ+ในเชิงการกํากับดูแลรวมท้ังกลไกมาตรการท่ีใช�กํากับ
การตัดสินใจของคนในองค+กรให�เป3นไปตามวัตถุประสงค+ซ่ึงรวมถึง (1) การกําหนดวัตถุประสงค+และเปGาหมายหลัก 
(objectives) (2) การกําหนดกลยุทธ+นโยบายและพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณและ (3) การติดตาม
ประเมินและดูแลการรายงานผลการดําเนินงาน 

“การกํากับดูแลกิจการท่ีดี” ตามหลักปฏิบัตินี้หมายถึงการกํากับกูแลกิจการท่ีเป3นไปเพ่ือการสร�าง
คุณค�าให�กิจการอย�างยั่งยืนนอกเหนือจากการสร�างความเชื่อม่ันให�แก�ผู�ลงทุนซ่ึงคณะกรรมการควรกํากับดูแล
กิจการให�นําไปสู�ผล (governance outcome) อย�างน�อยดังต�อไปนี้ 

1. สามารถแข�งขันได�และมีผลประกอบการท่ีดีโดยคํานึงถึงผลกระทบในระยะยาว (Competitive- 
ness and performance with long-term perspective) 

2. ประกอบธุรกิจอย�างมีจริยธรรมเคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบต�อผู�ถือหุ�นและผู�มีส�วนได�เสีย
(Ethical and responsible business) 

3. เป3นประโยชน+ต�อสังคมและพัฒนาหรือลดผลกระทบด�านลบต�อสิ่งแวดล�อม (Good corporate 
citizenship) 

4. สามารถปรับตัวได�ภายใต�ป_จจัยการเปลี่ยนแปลง (Corporate resilience) 
หลักปฏิบัติที่สําคัญ 

หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู�นําองค+กรท่ีสร�าง
คุณค�าให�แก�กิจการอย�างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board) 

หลักปฏิบัติ 2 กําหนดวัตถุประสงค+และเปGาหมายหลักของกิจการท่ีเป3นไปเพ่ือความยั่งยืน (Define 
Objectives that Promote Sustainable Value Creation) 

หลักปฏิบัติ 3 เสริมสร�างคณะกรรมการท่ีมีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness) 
หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผู�บริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO 

and People Management) 
หลักปฏิบัติ5ส�งเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอย�างมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation 

and Responsible Business) 
หลักปฏิบัติ 6 ดูแลให�มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม (Strengthen 

Effective Risk Management and Internal Control) 
หลักปฏิบัติ 7 รักษาความน�าเชื่อถือทางการเงินและการเปzดเผยข�อมูล (Ensure Disclosure and 

FinancialIntegrity) 
หลักปฏิบัติ 8 สนับสนุนการมีส�วนร�วมและการสื่อสารกับผู�ถือหุ�น (Ensure Engagement and 

Communication with Shareholders) 
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บทท่ี 4 

การทบทวนสภาพแวดลอมการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
 

4.1 การทบทวนสภาพแวดลอมภายนอก 
4.1.1 เปFาหมายการพัฒนาอย+างย่ังยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของ

องค�การสหประชาชาติ ได�กําหนดเปGาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในมิติของเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อม ซ่ึงเป3น
ทิศทางการพัฒนาต้ังแต�เดือนกันยายน 2558 ถึงเดือนสิงหาคม 2573 ครอบคลุมระยะเวลา 15 ปK มีท้ังหมด 17 
เปGาหมาย 

สําหรับประเทศไทยได�มีการจัดทําแผนพัฒนาประเทศท่ีสอดคล�องกับเปGาหมายการพัฒนาอย�างยั่งยืน
ในหลายระดับ ซ่ึง กปภ. ในฐานะรัฐวิสาหกิจได�ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐในการนํากรอบการดําเนินงานของ
แผนต�างๆ ท่ีภาครัฐได�จัดทําข้ึนมาเชื่อมโยงกับการจัดทําแผนยุทธศาสตร+องค+กรให�สอดคล�องกัน โดยแผนงาน
และกระบวนการท้ังหมดยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “พอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ�มกันในตัวท่ีดี ควบคู�
กับความรู�และคุณธรรม” เป3นแนวทางในการดําเนินการ 

4.1.2 รัฐธรรมนูญแห+งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มีมาตราท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารกิจการ
บ�านเมืองท่ีดีในหน�วยงานของรัฐ 2 มาตรา ได�แก�มาตรา 65 รัฐพึงจัดให�มียุทธศาสตร+เป3นเปGาหมายการพัฒนา
ประเทศอย�างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรา 76 รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ�นดินให�เป3นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีดังนั้น หน�วยงานของรัฐท้ังหมดจึงต�องดําเนินการให�เป3นตามหลักการ
บริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี 

4.1.3 แผนยุทธศาสตร�ชาติ มีกรอบการดําเนินงานระหว�างปK 2561 – 2580 และได�มีการกําหนด 
ยุทธศาสตร+การดําเนินงานภายใต�วิสัยทัศน+ประเทศไทย 2580 คือ  

“ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง และย่ังยืน เป0นประเทศพัฒนาแล ว 
ด วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

โดยเปGาหมายการพัฒนาประเทศภาพรวม “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุขเศรษฐกิจ พัฒนาอย�าง
ต�อเนื่อง สังคมเป3นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช�วงวัยให�เป3นคนดี เก�ง และมีคุณภาพ สร�างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
สร�างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป3นมิตรกับสิ่งแวดล�อม และมีภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชนและ
ประโยชน+ส�วนรวม 

4.1.4 แผนการปฏิรูปประเทศ 12 ด าน 
แผนการปฏิรูปประเทศ ต�องดําเนินการเพ่ือให�บรรลุเปGาหมายตามท่ีบัญญัติไว�ในรัฐธรรมนูญ

ประกอบด�วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร�อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป3นธรรม และมีโอกาส
อันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหลื่อมล้ํา มีคุณภาพชีวิตท่ีดี และมีส�วนร�วมในการพัฒนาประเทศ ท้ังนี้          
การปฏิรูปประเทศต�องสอดคล�องและเป3นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร+ชาติ 

4.1.5 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห+งชาติ ฉบับท่ี 13  
สํานักนายกรัฐมนตรีและสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติได�จัดทํา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติเพ่ือกําหนดยุทธศาสตร+การพัฒนาประเทศ โดย กปภ. นําทิศทางและ
กรอบยุทธศาสตร+การพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 13 พ.ศ.2566 – 2570 เป3น
แนวนโยบายภาครัฐประกอบการวางแผนยุทธศาสตร+ 

4.1.6 ยุทธศาสตร�ชาติว+าด วยการปFองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ซ่ึงคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเห็นชอบเม่ือวันท่ี 2 มกราคม 2563 ให�ขยายระยะเวลาการดําเนินงานต�อไป
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จนถึง 30 กันยายน 2565 ได�กําหนดพันธกิจหลักเพ่ือสร�างวัฒนธรรมการต�อต�านการทุจริต ยกระดับธรรมาภิ
บาลในการบริหารจัดการทุกภาคส�วน และปฏิรูปกระบวนการปGองกันและปราบปรามการทุจริตท้ังระบบ ให�มี
มาตรฐานเทียบเท�าสากล ผ�านยุทธศาสตร+ ๖ ด�าน ได�แก� สร�างสังคมท่ีไม�ทนต�อการทุจริต ยกระดับเจตจํานง
ทางการเมืองในการต�อต�านการทุจริต สกัดก้ันการทุจริตเชิงนโยบาย พัฒนาระบบปGองกันการทุจริตเชิงรุก 
ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต และยกระดับดัชนีการรับรู�การทุจริตของประเทศ 

4.1.7 แผนแม+บทส+งเสริมคุณธรรมแห+งชาติ ฉบับท่ี ๑ (พ.ศ. 2559 - 2564) ซ่ึงคณะกรรมการ
ส�งเสริมคุณธรรมแห�งชาติ มีมติเห็นชอบเม่ือวันท่ี 10 กุมภาพันธ+ 2564 ให�ขยายระยะเวลาการดําเนินงานตาม
แผนแม�บทฯ ต�ออีก 1 ปK ถึงปK พ.ศ. 2565 มีวัตถุประสงค+เพ่ือส�งเสริมให�สังคมไทยมีคุณธรรม คนไทยปฏิบัติตน
ตามหลักคําสอนทางศาสนาท่ีตนนับถือ น�อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ ธํารงรักษาไว�ซ่ึง
วัฒนธรรมอันดีงามของไทย และอยู�ร�วมกันด�วยสันติสุขในประเทศไทยประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
อย�างยั่งยืน 

4.1.8 แผนยุทธศาสตร�รัฐวิสาหกิจภาพรวม 
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (คนร.) มีมติให�มีการจัดทําแผนยุทธศาสตร+รัฐวิสาหกิจภาพรวม 

และมอบหมายให�รัฐวิสาหกิจและหน�วยงานท่ีเก่ียวข�องนําแผนยุทธศาสตร+รัฐวิสาหกิจภาพรวมไปใช�เป3น
แนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตร+องค+กร และแผนปฏิบัติการประจําปK โดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคตท่ีอาจทําให�ภารกิจและงานของรัฐวิสาหกิจเปลี่ยนแปลงไป โดยกําหนดให�มีวิสัยทัศน+ “รัฐวิสาหกิจมี
บทบาทในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร+ชาติ โดยสามารถเร�งการลงทุนท่ีสอดคล�องกับยุทธศาสตร+และมีความ
แข็งแกร�งทางการเงินโดยเน�นการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาพัฒนางานและเพ่ิมประสิทธิภาพภายใต�ระบบ
ธรรมาภิบาลท่ีโปร�งใสและมีคุณธรรม และการน�อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช�” 

4.1.9 แผนยุทธศาสตร�รัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ 
จากการกําหนดยุทธศาสตร+ระดับชาติสู�การกําหนดยุทธศาสตร+ภาพรวมรัฐวิสาหกิจ ได�มีการกําหนด 

ยุทธศาสตร+แยกตามกลุ�มรัฐวิสาหกิจท่ีมีการดําเนินงานท่ีแตกต�างกันให�สามารถเป3นกลไกท่ีการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร+ และบรรลุสู�การเป3นประเทศไทยท่ีม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนได� โดยยุทธศาสตร+ของรัฐวิสาหกิจกลุ�ม
สาธารณูปการมุ�งเน�นการพัฒนาโดยยึดถือแนวทาง คือ  

“การพัฒนาโครงสร างพ้ืนฐานด านน้ํา และพัฒนาอสังหาริมทรัพย� เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน รองรับการเจริญเติบโตของเมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจอย+างมีคุณภาพ ควบคู+กับการเป0นมิตรกับ
ส่ิงแวดล อม” 

 ทิศทางการพัฒนาองค+กรสําหรับรัฐวิสาหกิจกลุ�มนี้ควรมุ�งเน�นการสร�างความม่ันคงด�านทรัพยากรน้ํา 
และบูรณาการการบริหารจัดการน้ําอย�างเป3นระบบ (ยุทธศาสตร+ท่ี 4 7 และ 9) ขยายพ้ืนท่ีให�บริการให�ครอบคลุม
โดยมีราคาท่ีเป3นธรรม และคุณภาพท่ีได�มาตรฐาน (ยุทธศาสตร+ท่ี 2 7 และ 9) สร�างมูลค�าในเชิงเศรษฐกิจ และ
พัฒนาสังคมโดยคํานึงถึงป_จจัยแวดล�อมต�างๆ และต�องเป3นมิตรกับสิ่งแวดล�อมและชุมชน (ยุทธศาสตร+ท่ี 2 3 4 
7 และ 9) สนับสนุนและให�ความร�วมมือในการจัดต้ังองค+กรกํากับดูแลกิจการน้ํา (ยุทธศาสตร+ท่ี 7) และสร�าง
ความม่ันคงทางการเงินโดยพิจารณาความคุ�มค�าในการใช�แหล�งเงินในการลงทุน การลดต�นทุนการผลิตด�วย 
Green Technology  

ท้ังนี้ การพัฒนาองค+กรจะต�องควบคู�ไปกับการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข�ามาประยุกต+กับการผลิต 
การพัฒนาสินค�าและบริการ ช�องทางการเข�าถึงบริการลูกค�าและประชาชน ภายใต�หลักธรรมาภิบาลและการ
บริหารจัดการท่ีดีและมีประสิทธิภาพ 

4.1.10 BCG Economy Model : โมเดลเศรษฐกิจสู+การพัฒนาท่ีย่ังยืน ประกอบด�วย 3 เสาหลัก คือ 
Bio – Circular – Green Economy หรือเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว เพ่ือตอบ
โจทย+การพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ของสหประชาชาติ และยังสอดรับหลัก
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ปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” ท่ีเป3นพ้ืนฐานของสังคมไทย โดยรัฐบาลได�กําหนดแนวทางขับเคลื่อนประเทศ
ด�วย 4 ยุทธศาสตร+หลัก ได�แก� 

ยุทธศาสตร+ท่ี 1 สร�างความยั่งยืนของฐานทรัพยากร ความหลากหลายทางชีวภาพ และวัฒนธรรมด�วย
การจัดสมดุลระหว�างการอนุรักษ+และการใช�ประโยชน+  

ยุทธศาสตร+ท่ี 2 การพัฒนาชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให�เข�มแข็งด�วยทุนทรัพยากร อัตลักษณ+ ความคิด
สร�างสรรค+ และเทคโนโลยีสมัยใหม� 

ยุทธศาสตร+ท่ี 3 ยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต�เศรษฐกิจ BCG ให�สามารถแข�งขันได�อย�างยั่งยืน  
ยุทธศาสตร+ท่ี 4  เสริมสร�างความสามารถในการตอบสนองต�อกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก  
4.1.11 ระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม+ (State Enterprise Assessment Model: 

SE-AM) 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ปรับปรุงระบบประเมินผลการดําเนินงานของ

รัฐวิสาหกิจ ในปKงบประมาณ 2563 โดยพัฒนาต�อยอดจากเกณฑ+การประเมินผลตามระบบ SEPA และระบบ
การบริหารจัดการองค+กร มีวัตถุประสงค+เพ่ือส�งเสริมให�รัฐวิสาหกิจสามารถตอบสนองกับสภาพแวดล�อมในการ
ดําเนินภารกิจ การแข�งขัน ความต�องการของผู�ใช�บริการ และบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

เกณฑ+ประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม� มีกรอบการประเมินแบ�งเป3น 2 ส�วน ได�แก�  
1) การประเมินผลการดําเนินงาน (Key Performance Areas)  
2) การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers) 8 ด�าน 

มิติ Enablers ด�านท่ี 1 การกํากับดูแลท่ีดีและการนําองค+กร มุ�งเน�นประเมินบทบาทของคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจในการขับเคลื่อนให�ฝ�ายบริหารสามารถปฏิบัติงานให�บรรลุผลสําเร็จ ท้ังในมิติกระบวนการทํางานท่ี
มีประสิทธิภาพ และมิติด�านผลลัพธ+ท่ีเป3นเลิศท่ีสามารถสร�างการเติบโตอย�างยั่งยืน ควบคู�กับการสร�างผลกระทบ
เชิงบวกต�อสังคมและสิ่งแวดล�อมได�อย�างสมดุล ประกอบด�วยหลักเกณฑ+สําคัญ 10 หัวข�อ ดังนี้ 
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4.2 การทบทวนสภาพแวดลอมภายใน 
4.2.1 กปภ. มีการเชื่อมโยงการดําเนินงานด�านการกํากับดูแลกิจการท่ีดีต้ังแต�ระดับวิสัยทัศน+และค�านิยม

องค+กร (มุ�ง-ม่ัน-เพ่ือปวงชน) ซ่ึงได�กําหนดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค+ 11 ประการตามค�านิยมเพ่ือให�ผู�บริหารและ
ผู�ปฏิบัติงาน กปภ. ยึดถือเป3นแนวทางในการปฏิบัติหน�าท่ี โดยใช�กลไกขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร+องค+กร 
พ.ศ. 2563 - 2565 ของ กปภ. (ทบทวน พ.ศ.2564 - 2565) และแผนยุทธศาสตร+องค+กร พ.ศ. 2566 - 2570 ของ 
กปภ. ในประเด็นยุทธศาสตร+ท่ี 3 ก�าวสู�องค+กรสมรรถนะสูงท่ีมีความคล�องตัว และความเป3นเลิศในการบริหาร
จัดการ และประเด็นยุทธศาสตร+ท่ี 5 สร�างการยอมรับและความเชื่อม่ันของทุกกลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย ซ่ึงมี
เปGาประสงค+หลักและกลยุทธ+การดําเนินงาน ดังนี้ 

SO3 ก าวสู+องค�กรสมรรถนะสูงท่ีมีความคล+องตัว และความเป0นเลิศในการบริหารจัดการ 
Key Goals  1. คะแนนการบริหารจัดการองค+กร (Enablers) 

 Strategies  S8 ยกระดับกระบวนการบริหารจัดการองค+กรในทุกด�าน 
 

SO5 สร างการยอมรับและความเช่ือม่ันของทุกกลุ+มผู มีส+วนได ส+วนเสีย 
Key Goals  1. จํานวนข�อร�องเรียน 
 3. ความเชื่อม่ันของทุกกลุ�มผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
 4. ระดับความพึงพอใจและความผูกพันของลูกค�า 
 Strategies  S10 การส�งเสริมภาพลักษณ+ท่ีดีขององค+กรเพ่ือให�เกิดความยั่งยืน 
   S11 ยกระดับการสร�างความสัมพันธ+กับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 

4.2.2 คณะกรรมการ กปภ. ได�กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีคํานึงถึงหลักสําคัญในการ
กํากับดูแลท่ีดี 7 ประการ ได�แก� ความรับผิดชอบต�อผลการปฏิบัติหน�าท่ี (Accountability) ความสํานึกในหน�าท่ี
ด�วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ (Responsibility) การปฏิบัติต�อผู�มีส�วนได�ส�วนเสียโดยสุจริต
และเท่ียงธรรม (Equitable Treatment) ความโปร�งใส (Transparency) การสร�างมูลค�าเพ่ิมแก�กิจการ (Value 
Creation) จรรยาบรรณ (Ethics) และการมีส�วนร�วม (Participation) โดยกําหนดแนวปฏิบัติท่ีสอดคล�องกับ
หลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) ท้ัง 9 หมวด ดังนี้ 

หมวดท่ี 1 การสนองบทบาทของภาครัฐ 
กปภ. ต�องดําเนินภารกิจด�วยความรับผิดชอบต�อผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการรายงานผลการดําเนินงาน

ท่ีสําคัญอย�างต�อเนื่องและสามารถตรวจสอบได� โดยคํานึงถึงผลประโยชน+ของรัฐ ในฐานะเจ�าของและผู�กําหนด
นโยบาย รวมถึงความผาสุกของประชาชนเป3นสําคัญ  

หมวดท่ี 2 สิทธิและความเท+าเทียมกันของผู ถือหุ น 
คณะกรรมการ กปภ. ควรกําหนดแนวทางท่ีทําให�ผู�ถือหุ�นภาครัฐม่ันใจได�ว�า กปภ. มีการดูแลให�การใช�

จ�ายงบประมาณมีความคุ�มค�า ผ�านการลงทุนและการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและโปร�งใส พร�อมรับการ
ตรวจสอบ โดยจัดให�มีมาตรการปGองกันการใช�ข�อมูลภายในเพ่ือหาผลประโยชน+ให�แก�ตนเองหรือผู�เก่ียวข�อง รวมถึง
กําหนดให�กรรมการ ผู�บริหาร และพนักงานเปzดเผยข�อมูลเก่ียวกับการมีส�วนได�ส�วนเสียของตนและผู�เก่ียวข�อง 
เพ่ือปGองกันความขัดแย�งทางผลประโยชน+จากการมีส�วนร�วมในการตัดสินใจและการทําธุรกรรมของ กปภ.  

หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ 
คณะกรรมการ กปภ. ต�องปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความทุ�มเทและรับผิดชอบ มีความเป3นอิสระ ตระหนักถึง

บทบาทสําคัญในการกําหนดวิสัยทัศน+ กลยุทธ+ นโยบาย และแผนงานท่ีสําคัญของ กปภ. โดยจะต�องพิจารณาถึง
ป_จจัยเสี่ยงและวางแนวทางการบริหารงานท่ีมีความเหมาะสม ส�งเสริมการใช�เทคโนโลยีและนวัตกรรมเป3น
พ้ืนฐานขับเคลื่อนให� กปภ. เกิดความยั่งยืน รวมท้ังต�องดําเนินการเพ่ือให�ม่ันใจว�าระบบบัญชี การรายงานทาง
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การเงินและไม�ใช�การเงิน รวมถึงระบบการบริหารจัดการองค+กรท่ีสําคัญของ กปภ. มีประสิทธิภาพอย�างเพียงพอ
และมีความน�าเชื่อถือ  

หมวดท่ี 4 บทบาทของผู มีส+วนได ส+วนเสีย 
คณะกรรมการ กปภ. ควรกําหนดนโยบายให�มีการปฏิบัติต�อผู�มีส�วนได�เสียแต�ละกลุ�มโดยคํานึงถึง

สิทธิของผู�มีส�วนได�เสียตามกฎหมายหรือตามข�อตกลงท่ีมีกับผู�มีส�วนได�เสีย และกํากับดูแลให�มีกลไกและการ
ปฏิบัติท่ีเหมาะสมแก�ผู�มีส�วนได�เสีย เพ่ือเสริมสร�างการมีส�วนร�วมระหว�างผู�มีส�วนได�ส�วนเสียกับ กปภ. ท่ีส�งผล
ต�อความยั่งยืนของท้ัง กปภ. และสังคมโดยรวมต�อไป 

หมวดท่ี 5 ความย่ังยืนและนวัตกรรม 
คณะกรรมการ กปภ. มีหน�าท่ีกํากับดูแลให�ฝ�ายบริหารกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานของ

องค+กรท่ีคํานึงถึงการดําเนินงานอย�างยั่งยืน มีความรับผิดชอบต�อสังคมและสิ่งแวดล�อม รวมถึงนํานวัตกรรมมา
ใช�ในการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการทํางาน การให�บริการ และการบริหารจัดการภายในองค+กรให�มีประสิทธิภาพ 

หมวดท่ี 6 การเปlดเผยข อมูล 
คณะกรรมการ กปภ. ควรกํากับดูแลให�มีการเปzดเผยข�อมูลสําคัญท่ีเก่ียวข�องกับ กปภ. และผู�มีส�วน

ได�เสียกลุ�มต�างๆ อย�างถูกต�อง เชื่อถือได� ครบถ�วน เพียงพอ ทันเวลา และเป3นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบ
ท่ีเก่ียวข�อง เพ่ือให�สาธารณชนและผู�มีส�วนได�เสียสามารถใช�ในการตัดสินใจได�อย�างเหมาะสม และควรดูแล
ช�องทางการเปzดเผยข�อมูลให�สาธารณชนและผู�มีส�วนได�เสียสามารถเข�าถึงได�โดยสะดวก 

หมวดท่ี 7 การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
คณะกรรมการ กปภ. ควรกํากับดูแลให� กปภ. มีการดําเนินงานด�านการบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายในท่ีเป3นระบบและได�มาตรฐาน รวมถึงจัดให�มีการสอบทานคุณภาพและความเพียงพอในการ
ประยุกต+ใช�ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย�างสมํ่าเสมอ 

หมวดท่ี 8 จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
คณะกรรมการ กปภ. มีหน�าท่ีกําหนดประมวลจริยธรรมจรรยาบรรณท่ีมีแนวปฏิบัติครอบคลุมต้ังแต�

ระดับคณะกรรมการ ผู�บริหาร และพนักงาน รวมถึงส�งเสริมให�พนักงานแสดงพฤติกรรมท่ีแสดงถึงการมี
คุณธรรม จริยธรรมอย�างท่ัวถึงท้ังองค+กร และจัดให�มีช�องทางการรับเรื่องร�องเรียนเม่ือพบเห็นการประพฤติ
ปฏิบัติท่ีผิดจรรยาบรรณหรือไม�เป3นไปตามแนวปฏิบัติ 

หมวดท่ี 9 การติดตามผลการดําเนินงาน 
คณะกรรมการ กปภ. ควรมีบทบาทในการกํากับดูแลและติดตามให� กปภ. ดําเนินงานเพ่ือให�บรรลุ

เปGาหมายท่ีกําหนดไว�ในบันทึกข�อตกลงการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ (Performance Agreement) 
ท่ีกระทําร�วมกับสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

4.2.3 ผลประเมินคุณธรรมและความโปร+งใสในการดําเนินงานของหน+วยงานภาครัฐ หรือ ITA 
ประจําปoงบประมาณ 2563 กปภ. มีคะแนนสรุปจากเครื่องมือในการประเมิน จํานวน 3 เครื่องมือ ดังนี้ 

1) การเปzดเผยข�อมูลผลการดําเนินงาน ผ�านเว็บไซต+หลัก (Open data Integrity and Transparency 
Assessment: OIT) ได�คะแนนคิดเป3นสัดส�วน 40 คะแนน (คะแนนเต็ม 40 คะแนน) 

2) แบบสํารวจข�อมูลจากบุคลากรภายใน (IIT) ได�คะแนนคิดเป3นสัดส�วน 24.57 คะแนน (คะแนนเต็ม 
30 คะแนน)  

3) แบบสํารวจข�อมูลจากผู�มีส�วนได�ส�วนเสียภายนอกของ กปก. (EIT) ได�คะแนนคิดเป3นสัดส�วน 25.42 
คะแนน (คะแนนเต็ม 30 คะแนน)  

รวมผลคะแนนการประเมิน ITA ประจําปKงบประมาณ 2563 ของ กปภ. เท�ากับ 89.89 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 100 คะแนน และอยู�ในลําดับท่ี 25 จากจํานวน 53 รัฐวิสาหกิจ  
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โดยสํานักงาน ป.ป.ช. มีข�อเสนอแนะให� กบ�ภ. นําไปปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานให�ดียิ่งข้ึนในแต�ละ
ประเด็น ดังนี้ 

(1) ผลประเมินการรับรู ของผู มีส+วนได ส+วนเสียภายใน  
• การปฏิบัติหน าท่ี จัดให�มีการเปzดเผยข�อมูลเก่ียวกับข้ันตอน ระยะเวลาและผู�รับผิดชอบในการ

ให�บริการอย�างชัดเจน สร�างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให�บริการของผู�มาติดต�อรับบริการ ณ จุดให� 
บริการได�โดยง�าย สะดวกและเป3นไปตามหลักการปกปzดความลับของผู�ให�ข�อมูล รวมท้ังกําหนดมาตรการ
บริหารงานบุคคลและการพิจารณาให�คุณ ให�โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ 

• การใช งบประมาณ จัดให�มีการเปzดเผย ข�อมูลการใช�จ�ายงบประมาณ แผนการจัดซ้ือจัดจ�างหรือ
การจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ�ายงบประมาณ โดยเปzดเผยและพร�อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส�วน 
ตลอดจนการจัดทํารายงานผลการใช�จ�ายงบประมาณอย�างสมํ่าเสมอ 

• การใช อํานาจของผู บริหารด านการบริหารงานบุคคล จัดทํารายละเอียดของตําแหน�งงาน (job 
description) และเกณฑ+การประเมินผลการปฏิบัติงานอย�างชัดเจนและเปzดเผย รวมท้ังการเปzดรับฟ_งความ
คิดเห็นของผู�ท่ีเก่ียวข�องเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

• การใช ทรัพย�สินของราชการ จัดทําคู�มือและระเบียบการใช�ทรัพย+สินของราชการ สร�างระบบการ
กํากับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย�างเคร�งครัด 

• การแก ไขป6ญหาการทุจริต มุ�งเสริมสร�างวัฒนธรรมการทํางานเพ่ือประโยชน+สูงสุดของส�วนรวม มี
จิตสาธารณะและพร�อมให�บริการประชาชนอย�างเต็มกําลังความสามารถ โดยจัดทํามาตรการการปGองกันและมี
ระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย�างชัดเจนและเปzดเผย รวมท้ังการเปzดให�ประชาชนมีส�วนร�วม
ในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทํางานของหน�วยงานได�โดยง�ายและสะดวก 

(2) ผลประเมินการรับรู ของผู มีส+วนได ส+วนเสียภายนอก  
• คุณภาพการดําเนินงาน ประชาสัมพันธ+เก่ียวกับระบบและข้ันตอนการให�บริการงานด�านต�างๆ 

อย�างท่ัวถึง และส�งเสริมให�มีการฝ�กอบรมพัฒนาเพ่ิมพูนทักษะและความรู�เก่ียวกับการปฏิบัติงานอย�างสมํ่าเสมอ 
• ประสิทธิภาพการส่ือสาร จัดทําสื่อประชาสัมพันธ+และเปzดเผยข�อมูลบนเว็บไซต+หลักของ

หน�วยงานให�ง�ายต�อการเข�าถึงข�อมูล และมีการปฏิสัมพันธ+แลกเปลี่ยนข�อมูลข�าวสารกันอย�างชัดเจนและต�อเนื่อง 
• การปรับปรุงระบบการทํางาน สร�างกระบวนการปรึกษาหรือระหว�างผู�บริหารและบุคลากรเพ่ือ

ร�วมกันทบทวนป_ญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย�างเป3นระบบ และส�งเสริมให�ผู�รับบริการและประชาชน
ท่ัวไปมีส�วนร�วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให�คําแนะนําในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการ
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ให�บริการได�โดยสะดวก ท่ีสําคัญต�องมีการพัฒนาทักษะ ความรู�ความสามารถของบุคลากรผู�ดูแลเว็บไซต+ของ
หน�วยงานในการปรับปรุงระบบให�ทันสมัยและมีการติดต�อสื่อสารผ�านเว็บไซได�อย�างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

4.2.4 ผลประเมิน Enabler ด�านท่ี 1 การกํากับดูแลท่ีดีและการนําองค+กร ประจําปK 2563 ของ กปภ. 
อยู� ท่ีระดับ 2.6822 โดยมีผลคะแนนในแต�ละหัวข�อย�อยเปรียบเทียบกับคะแนนประเมินสถานะปK 2562 
(Baseline) สรุปได�ดังตารางและแผนภูมิ 

 

 

 

 

 
 
 
 

ท้ังนี้ คณะผู�ตรวจประเมินมีข�อเสนอแนะเก่ียวกับประเด็นท่ี กปภ. ยังดําเนินการได�ไม�สมบูรณ+ ดังนี้ 
• กปภ. ขาดการจัดให�มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีแก�

ผู�ถือหุ�นภาครัฐอย�างเป3นระบบในประเด็นการรายงานการปฏิบัติตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีตาม
มาตรฐานสากล และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข�อบังคับท่ีเก่ียวข�องกับกิจการ 

• กปภ. ขาดการนํานโยบาย แนวปฏิบัติ และแนวทางการบริหารจัดการเพ่ือเสริมสร�างให�รัฐวิสาหกิจ
เกิดการแข�งขันทางการตลาดท่ีเป3นธรรมไปใช�จริงในทางปฏิบัติอย�างครบถ�วนสมบูรณ+และเป3นระบบ โดยการ
กําหนดผู�รับผิดชอบและกระบวนการ/ระบบการบริหารจัดการ ในแต�ละประเด็นให�ชัดเจน 

• กปภ. ขาดการนํานโยบายและแนวปฏิบัติเพ่ือการบริหารสิทธิของผู�ถือหุ�นท้ังตามกฎหมายและ
ข�อบังคับท่ีเก่ียวข�องไปใช�จริงในทางปฏิบัติในประเด็น การปGองกันการใช�ข�อมูลภายใน 

• คณะกรรมการ กปภ. ไม�สามารถพิจารณาให�ความเห็นชอบแผนการดําเนินงานของระบบบริหาร
จัดการสารสนเทศและดิจิทัล และระบบบริหารทรัพยากรบุคคลได�ทันก�อนเริ่มปKบัญชี และไม�สามารถดําเนินการ
ติดตามความเพียงพอของระบบการตรวจสอบภายใน ระบบบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล และระบบ
บริหารทรัพยากรบุคคลได�อย�างสมํ่าเสมอทุกไตรมาส 

• คณะกรรมการ กปภ. จัดให�มีการประเมินผลตนเอง และมีการจัดทําแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการ
กํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการแบบรายคณะ แต�ยังไม�พบการนําผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการ
มาจัดทําแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการอย�างชัดเจน 

• คณะกรรมการ กปภ. ไม�สามารถพิจารณาให�ความเห็นชอบแผนบริหารจัดการนวัตกรรมระยะยาว
และประจําปKได�ทันก�อนเริ่มปKบัญชี 

• กปภ. ขาดการนํานโยบายและคู�มือการปฏิบัติงานเพ่ือการพัฒนาความยั่งยืนแปลงไปสู�การดําเนินงาน  
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4.3 สรุปการทบทวนสภาพแวดลอมและการกําหนดยุทธศาสตร 

    

    

S1 มีวิสัยทัศน+ ค�านิยมท่ี
สะท�อนความมุ�งมั่นขับเคลื่อน
องค+กรตามแนวทางการกํากับ
ดูแลกิจการท่ีดีและการพัฒนา
ความยั่งยืน  

S2 กําหนดนโยบาย แนว
ปฏิบัติ และคู�มือปฏิบัติงาน
ด�านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
เป3นลายลักษณ+ อักษร โดย
ทบทวนสาระสํา คัญอย� าง
สม่ําเสมอ 

S3 มีหน�วยงานรับผิดชอบ
ด�านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
ชัดเจน มีคณะกรรมการ/อนุ
กรรมการฯ และผู�บริหารกํากับ
ดูแล ติดตามผลการดําเนินงาน 

S4 มีการนําเกณฑ+ประเมิน
การกํ ากับดู แลกิจการ ท่ีดี
ภายนอกมาใช�เพ่ือการพัฒนา
กระบวนการทํางาน  

S5 สอดแทรกหลักธรรมา 
ภิบาล การประพฤติตามหลัก
จริยธรรม จรรยาบรรณ เป3น
หัวข�อการพัฒนาบุคลากร 

S6 ผู�บริหารเป3นแบบอย�าง
ท่ีดี (Role Model) สื่อสาร
ถ�ายทอดนโยบายสู�พนักงาน
อย�างต�อเน่ืองและจริงจัง 

S7 มีช�องทางเปzดเผยข�อมูล
สารสนเทศท่ีหลากหลาย 

W1 ยังไม�สามารถปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ+ของ สคร. 
(SE-AM) ในบางประเด็น  

W2 การดําเนินงานด�าน
การกํากับดูแลกิจการท่ีดีต�อง
เก่ียวข�องกับหลายส�วนงาน 
แต� ยั งขาดการ บูรณาการ
แผนงานร�วมกัน  

W3 การบูรณาการด�าน 
GRC ของ กปภ. ยังอยู�ในช�วง
เริ่มต�น 

W4 ผู�ปฏิบัติงานบางส�วน
ยังขาดความรู�ความเข�าใจ
เก่ียวกับการดําเนินงานด�าน
การกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

W5 ไม�มีหน�วยงานผู�รับ 
ผิดชอบด�านความรับผิดชอบ
ต�อสังคม ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
การพัฒนาความยั่งยืนและ 
BCG อย�างเป3นรูปธรรมใน
ระดับปฏิบัติการ จึงไม�สามารถ
บูรณาการการดํา เนินงาน
อย�างเต็มประสิทธิภาพ 

O1 นโยบายของรัฐบาลให�
ความสําคัญเรื่องธรรมาภบิาล
และการพัฒนาความยั่งยืน
ตามแนวทางปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

O2 สคร.ปรับปรุงหลักการ
และแนวทางการกํากับดูแล
กิจการ ท่ีดี  รวม ท้ั งระบบ
ประเมิน SE-AM ท่ีกําหนดให�
การกํากับดูแลท่ีดีและการนํา
องค+กรเป3นหน่ึงในหัวข�อการ
ประเมินสําคัญ 

O3 การนํานวัตกรรมและ
เ ท ค โ น โ ล ยี ม า ใ ช� พั ฒ น า
กระบวนงาน  

O4 รางวัลจากหน�วยงาน
ภายนอก ช�วยสร�างความ
เช่ือมั่นแก�ผู�มีส�วนได�เสีย 

O5 ลูกค�าและผู�มีส�วนได�
ส�วนเสียให�ความสําคัญและ
คาดหวังให� กปภ. ดําเนินงาน
อย�างโปร�งใส  
 

T1 การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ทางการเมือง 
T2 นโยบายรัฐบาลและมี

เกณฑ+ประเมินจากหน�วยงาน
ภายนอกเพ่ิมข้ึน ทําให�การ
ดําเนินงานด�านการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีซับซ�อนมากข้ึน 
T3 ผู�มีส�วนได�เสียบางกลุ�ม

ขาดความเข�าใจในข้ันตอน
การดําเนินงานของ กปภ. 
T4 การทุจริตคอร+รัปชันท่ีมี

ความซับซ�อนมากยิ่งข้ึน 
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การกําหนดยุทธศาสตรดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยใช TOWS Matrix 

 O : Oppotunities T : Threats  

S : Strenghts 

S-O : พัฒนาระบบการกํากับดูแลและ
บริหารจัดการองค+กรให�ได�มาตรฐาน 
(S1-7, O3, O4, O5) 

S-O : ส�งเสรมิการดําเนินงานตามแนวทาง
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
(S1-7, O1, O5) 

S-T : สร�างการมีส�วนร�วมของผู�มสี�วนได�ส�วนเสีย
ให�เป3นท่ียอมรับ 
(S1-7, T3) 

W : Weaknesses 

W-O : ยกระดับโครงสร�างการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีเชิงบูรณาการ 
(W1, W3, W5, O3-5) 

W-T : ปลูกฝ_งค�านิยม/องค+ความรู�และ
เสรมิสร�างวัฒนธรรมเพ่ือเป3นฐานในการกํากับ
ดูแลกิจการท่ีด ี
(W3-4, T2-4) 
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บทท่ี 5  

แผนแมบทระยะยาวการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเพื�อการพฒันาอยางยั่งยืนของ กปภ. 
 
5.1 ทิศทางการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. 

วิสัยทัศน 
มุงสูการเปนองคกรช้ันนําท่ีมีมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีระดับสากล เพื�อการพัฒนาอยางยั่งยืน  

 

ทิศทางแผนแมบท CG พ.ศ. 2565 – 2570 

Short Term ป 65 Medium Term ป 67 Long Term ป 70 
ทบทวนปรับปรุงกระบวนการ CG  
ตามเกณฑประเมินฯ อยางตอเนื�อง 

ยกระดับโครงสรางและระบบ 
การบริหารงานเพื�อรองรับการ
ดําเนินงาน CG และการพัฒนาสู 

ความยั่งยืนอยางเปนระบบ 

มุงสูการเปนองคกรท่ีเปนท่ียอมรับ
ดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
และการพัฒนาสูความยั่งยืน 

เปาหมาย/ตัวช้ีวัดของแผนแมบท CG พ.ศ. 2565 – 2570 

Short Term ป 65 Medium Term ป 67 Long Term ป 70 

คะแนน Enabler ดานท่ี 1 
ไมตํ่ากวา 3.0000 

กปภ. มีโครงสรางและระบบงาน 
รองรับการดําเนินงานอยางครบถวน 

ตามหลักปฏิบัติท่ีดีดาน CG  
ของ สคร. 

 

1. กปภ. ไดรับรางวัลดีเดน 
ดาน CG ของ สคร. 

2. กปภ. ไดรับรางวัลองคกรโปรงใส  
ของสํานักงาน ป.ป.ช. 

3. กปภ. ไดรับมาตรฐานการรับรองคุณภาพ 
ในระดับประเทศ/สากล เชน รางวัล TQC TQA

รางวัลการเปดเผยขอมูลความยัง่ยืน  
 

5.2 เปาประสงคการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. 
1. กปภ.มีการดําเนินกิจการภายใต�หลักการการกํากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีเป3นมาตรฐานสากล ส�งผลให�

เกิดการบริหารงานท่ีมีคุณภาพ บรรลุผลสําเร็จตามเปGาหมายอย�างคุ�มค�า และมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
2. กปภ. มีแนวทางในการส�งเสริมและให�ความสนับสนุนให�เกิดระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีอย�างเป3น

ระบบ และสามารถพัฒนาให�เจริญก�าวหน�าได�อย�างต�อเนื่อง 
3. กปภ. มีภาพลักษณ+ท่ีดี เป3นท่ียอมรับของลูกค�า ประชาชน และผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
 

5.3 ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธขับเคลื�อนแผนแมบทระยะยาวการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

เพื�อการพัฒนาอยางยั่งยืนของ กปภ. 
ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 

พัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการและการนําองคกรตามมาตรฐานสากล 
กลยุทธ�ท่ี 1.1 พัฒนาระบบการกํากับดูแลและบริหารจัดการองค�กรให ได มาตรฐาน เพ่ือเสริมสร�าง

บทบาทการกํากับดูแลและการนําองค+กรภายใต�หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสากล  
กลยุทธ�ท่ี 1.2 ยกระดับโครงสร างการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเชิงบูรณาการ เพ่ือให� กปภ. มีโครงสร�าง    

และระบบงานรองรับการดําเนินงานอย�างครบถ�วนตามหลักปฏิบัติท่ีดีด�านการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ สคร. 
 



แผนแม�บทระยะยาวการกํากบัดูแลกิจการท่ีดีเพ่ือการพัฒนาอย�างย่ังยืนของ กปภ. |  32 

 

ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 

สรางความเชื�อมั่นและการยอมรับจากผูมีสวนไดสวนเสียเพื�อเปนรากฐานสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 
กลยุทธ�ท่ี 2.1 สร างการมีส+วนร+วมของผู มีส+วนได ส+วนเสียให เป0นท่ียอมรับ เพ่ือให�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย     

เกิดความเชื่อม่ันและมีส�วนร�วมในการดําเนินงานอย�างมีคุณธรรมและโปร�งใสของ กปภ. 
กลยุทธ�ท่ี 2.2 ส+งเสริมการดําเนินงานตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือเป3นกําลัง

ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสู�ความยั่งยืนตามนโยบายของรัฐบาล และเปGาหมายการพัฒนาอย�างยั่งยืน 
(SDGs) ขององค+การสหประชาชาติ 

กลยุทธ�ท่ี 2.3 ปลูกฝ6งค+านิยม/องค�ความรู และเสริมสร างวัฒนธรรมเพ่ือเป0นฐานในการกํากับดูแล
กิจการท่ีดี เพ่ือส�งเสริมการพัฒนาระบบกํากับดูแลกิจการท่ีดีอย�างยั่งยืน ตลอดจนถูกปลูกฝ_งเป3นวัฒนธรรม
องค+กร 
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แผนแมบทระยะยาวการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื�อการพัฒนาอยางยั่งยืน พ.ศ. 2565 – 2570 ของ กปภ. 

ประเด็นยุทธศาสตร� กลยุทธ�ขับเคลื่อน แผนงาน / กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ตัวชี้วัด 
ความเชื่อมโยงกับ
เกณฑ� Enabler 1 65 66 67 68 69 70 

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 1 
พัฒนาระบบการกํากับ
ดูแลกิจการและการนํา
องค�กรตาม
มาตรฐานสากล 

กลยุทธ+ที่ 1.1 พัฒนาระบบการ
กํากับดูแลและบรหิารจัดการ
องค+กรให�ได�มาตรฐาน 

• แผนงานขับเคลื่อน enabler ด�านที่ 1 
• พัฒนาระบบการจัดประชุมคณะกรรมการ กปภ.       

และระบบตดิตามผลการดาํเนินงานที่สําคัญ 
•  กิจกรรมประกาศและสื่อสารเจตจํานงสุจรติของ

คณะกรรมการ และผู�บริหาร กปภ.  
• กํากับดูแลการรายงานผลการดําเนินงานที่สําคัญ          

ตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
• เสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณารางวัล TQC 
• เสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณารางวัล TQA 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

• ผลประเมินประสิทธิภาพ
การกํากับดูแลของ
คณะกรรมการ กปภ. 
• คะแนนประเมินตาม
บันทึกข�อตกลงประเมินผล
การดําเนินงานของ กปภ. 
• คะแนน Enabler/    
SE-AM  
• รางวัล TQC TQA 

• (1) – (10) 
• (6) (10) 
 
• (6) (8) 
 
• (1) (5) 
 
• (1) – (10) 
• (1) – (10) 

 กลยุทธ+ที่ 1.2 ยกระดับ
โครงสร�างการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีเชิงบูรณาการ 

• กําหนดแนวปฏิบัติการบูรณาการ GRC 
• ทบทวนโครงสร�างการบริหารงานเพื่อรองรับการบริหาร

จัดการผู�มสี�วนได�ส�วนเสียและการพัฒนาความยั่งยืน
อย�างเป3นระบบ 

• วางระบบการพัฒนา CG เพื่อยกระดับตาม
มาตรฐานสากล 

• ศึกษาดูงานต�นแบบการกํากับดูแลและการพัฒนาความ
ยั่งยืน 

      • คะแนน Enabler ด�าน 1 
• ผลสําเร็จการทบทวน
ปรับปรุงโครงสร�างรองรับ 
GRC CSR BCG            
การบริหารจัดการผู�มีส�วน
ได�ส�วนเสียและการพัฒนา
ความยั่งยืน 

• (1) (6) (7)  
• (4) (9) 
 
• (1) – (10) 

 
 
• (1) – (10) 
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ประเด็นยุทธศาสตร� กลยุทธ�ขับเคลื่อน แผนงาน / กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ตัวชี้วัด 
ความเชื่อมโยงกับ
เกณฑ� Enabler 1 65 66 67 68 69 70 

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 2 
สร างความเชื่อมั่นและ
การยอมรับจากผู มีส+วน
ได ส+วนเสีย เพื่อเป0น
รากฐานสู+การพัฒนาที่
ยั่งยืน 
 

กลยุทธ+ที่ 2.1 สร�างการมสี�วน
ร�วมของผู�มสี�วนได�ส�วนเสียให�
เป3นที่ยอมรับ 

• พัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการ
ดําเนินงาน (ITA) 

• แผนปฏิบัติการปGองกันการทุจริตของ กปภ. 
• แผนการดาํเนินงานเพื่อรองรับ พ.ร.บ.คุ�มครองข�อมูล

ส�วนบุคคล    
• แผนปฏิบัติการ CSR 
• เสนอชื่อเพื่อรับการพิจารณารางวัลองค+กรโปร�งใส 

95 95 96 96 97 97 • คะแนน ITA ภาพรวม 
• คะแนน ITA ด�าน EIT 
• ผลสํารวจความผูกพัน
พนักงาน 
• ระดับความพึงพอใจ  
ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 
• จํานวนผู�บริหารและ
บุคลากรที่ได�รบัการพัฒนา
ด�านธรรมาภิบาลในการ
ปฏิบัติงาน 
• รางวัลดีเด�นด�าน CG 
• รางวัลองค+กรโปร�งใส
ของสํานักงาน ป.ป.ช. 
• รางวัลเปzดเผยข�อมูล
ความยั่งยืน 

• (1) - (3) (5) (8) 
 
• (3) (8) 
• (3) (5) 
 
• (4) 
• (4) 
• (3) (8) 

 กลยุทธ+ที่ 2.2 ส�งเสริมการ
ดําเนินงานตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

• โครงการพัฒนาผู�นําพอเพียง 
• กํากับติดตามการวางผแนงานโครงการและผลการ

ดําเนินโครงการก�อสร�างระบบประปา 
• กํากับติดตามผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยง

การควบคุมภายใน และการบริหารความต�อเนื่องทาง
ธุรกิจ 

• โครงการการบริหารมุ�งผลสัมฤทธิ์ 

      • ผลสําเร็จของโครงการ
พัฒนาผู�นําพอเพียง 
• ผลการดําเนินงาน
โครงการก�อสร�างระบบ
ประปา 
•  ผลการดําเนินงานการ
บริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน  
• ค�า ROA ROI 

• (1) - (10)  
• (1) (7) (10) 
 
• (1) (7) (10) 

 
 
• (1) (7) (10) 
 

<ระดับคะแนนเปGาหมาย> 
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ประเด็นยุทธศาสตร� กลยุทธ�ขับเคลื่อน แผนงาน / กิจกรรม 
ระยะเวลาดําเนินการ 

ตัวชี้วัด 
ความเชื่อมโยงกับ
เกณฑ� Enabler 1 65 66 67 68 69 70 

 กลยุทธ+ที่ 2.3 ปลูกฝ_งค�านิยม/ 
องค+ความรู�และเสริมสร�าง
วัฒนธรรมเพื่อเป3นฐานในการ
กํากับดูแลกิจการที่ด ี

• แผนปฏิบัติการส�งเสริมคุณธรรมของ กปภ. 
• ทบทวนกระบวนการสื่อสารผ�านผู�นํา (Role Model) 
• แผนปฏิบัติการเสรมิสร�างค�านิยมและวัฒนธรรมองค+กร  

 
• กิจกรรมการเสริมสร�างความรู�ด�านการกํากับดูแลกิจการ

ที่ดี ผ�านระบบ E-learning 
• สร�างความรู�ผู�ปฏิบัติงานผ�านกระบวนการฝ�กอบรม 

      • ระดับความคิดเห็น   
พนักงานต�อการปฏิบัตติาม
พฤติกรรมตามค�านิยม 
กปภ.  
•  ผลสาํรวจการรับรู�ความ
เข�าใจพนักงานเกี่ยวกับการ
ดําเนินงาน CG  
• คะแนน ITA ด�าน IIT 

• (3) (8) 
• (1) – (10) 
• (1) – (10) 
 
• (1) – (10) 
 
• (1) – (10) 
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ภาพรวมแผนแม+บทระยะยาวการกํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อการพัฒนาอย+างยั่งยืน พ.ศ. 2565 – 2570 ของ กปภ. 
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บทที่ 6  

แผนปฏิบัติการสงเสรมิการกํากับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. 2565 ของ กปภ.  

กลยุทธ� แผนงาน/โครงการ เปFาหมาย/ตัวชี้วัด 
ระยะเวลาดําเนนิการ 

งบประมาณ สายงานรับผิดชอบ 
ความเชื่อมโยงเกณฑ� 

Enabler ด าน 1 2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 1 พัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการและการนําองค�กรตามมาตรฐานสากล 
กลยุทธ�ที่  1.1  
พัฒนาระบบการกํากับ
ดูแลและบริหารจัดการ
องค�กรให ได มาตรฐาน  
 

1. จัดทําและติดตามผลการดําเนนิงานตามแผนขับเคลื่อน 
enabler ด�านที่ 1 ปK 2565 

- ผลประเมิน Enabler 
ด�านที 1 ปK 2565            
ในภาพรวมสูงกว�า 
ปKที่ผ�านมา 

            งบทําการ คณะทํางาน Enabler 1 และ
หน�วยงานรับผิดชอบ 

• (1) – (10) 

(1) วิเคราะห+ช�องว�างเพื่อการปรับปรุง             
(2) จัดทําแผนขับเคลื่อนประจําปK 2565 (ฉบับที่ 1)             
(3) แจ�งเวียนหน�วยงานรับทราบและปฏิบัติ             
(4) ทบทวนแผนขับเคลื่อนตาม Gap Analysis             
(5) จัดทําแผนขับเคลื่อนประจําปK 2565 (ฉบับที่ 2)             
(6) ติดตามผลการดําเนนิงาน             
(7) รายงานความก�าวหน�าต�อคณะอนกุรรมการ CG&CSR 
และคณะกรรมการ กปภ. 

            

 2. พัฒนาระบบการจัดประชุมคณะกรรมการ กปภ.  และ
ระบบติดตามผลการดําเนนิงานที่สําคัญ 

- นําเสนอคณะกรรมการ 
กปภ. พิจารณาแนวทาง
ภายในไตรมาส 1 
- ผลประเมิน board  
ไม�ต่ํากว�าร�อยละ 90 

            งบทําการ ผชส. • (6) 
 

 3. กิจกรรมประกาศและสื่อสารเจตจํานงสุจริตของ
คณะกรรมการ และผู�บริหาร กปภ.  

- ระดับความสําเร็จโครงการ             5,000 ผชส. รผบ. • (6) (8) 

 4. กํากับดูแลการรายงานผลการดําเนินงานที่สําคัญตาม         
แนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

- ผลประเมิน Enabler   
ด�าน 1 ปK 2565 หัวข�อ 
“การสนองบทบาทภาครัฐ” 
สูงกว�าปKที่ผ�านมา 

            งบทําการ รผบ. รผผ. 
รผง. ผชส. 

• (5) 
 

 5. จัดทํารายงานผลปฏิบัติงานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. 
ปK 2564 

- นําเสนอคณะอนกุรรมการ 
CG&CSR ภายในไตรมาส 
1/65 
 
 

            งบทําการ ผชส. • (1) 

<กําหนดแนวทาง> 

<ติดตามผลการดําเนินงาน> 
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กลยุทธ� แผนงาน/โครงการ เปFาหมาย/ตัวชี้วัด 
ระยะเวลาดําเนนิการ 

งบประมาณ สายงานรับผิดชอบ 
ความเชื่อมโยงเกณฑ� 

Enabler ด าน 1 2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กลยุทธ+ที่ 1.2  
ยกระดับโครงสร�างการ
กํากับดูแลกจิการทีด่ีเชิง
บูรณาการ 

6. กําหนดแนวปฏิบัติการบูรณาการ GRC - ผลประเมิน Enabler 
ด�านที 3 ปK 2565 หัวข�อ     
”บทบาทคณะกรรมการ   
ในการกํากับติดตาม RM 
และการพัฒนาระบบ IC” 
สูงกว�าปKที่ผ�านมา            

            งบทําการ รผผ. รผบ. ผชส. •  (1) (6) (7)  
 

7. กํากับดูแลการดําเนนิงานส�งเสรมิการตลาดที่เป3นธรรม - ผลประเมิน Enabler   
ด�าน 1 ปK 2565 หัวข�อ 
“บทบาทเพื่อการตลาดที่เป3น
ธรรม” สูงกว�าปKที่ผ�านมา 

            งบทําการ รผบ. รผง. ผชส. • (4) (9) 

8. วางระบบการพัฒนา CG เพื่อยกระดับตามมาตรฐานสากล - ระดับความสําเร็จโครงการ             2,000,000 ผชส. • (1) – (10) 
(1) เสนอขออนุมัติดําเนนิโครงการและขอรบัจัดสรร
งบประมาณ 

                

(2) ดําเนนิโครงการ                 
9. ศึกษาดูงานต�นแบบการกํากับดูแลและการพัฒนาความ
ยั่งยืน 

- ระดับความสําเร็จ
โครงการ 

            20,000 ผชส. • (1) – (10) 

ประเด็นยุทธศาสตร�ที่ 2 สร างความเชื่อมั่นและการยอมรับจากผู มีส+วนได ส+วนเสยี เพื่อเป0นรากฐานสู+การพัฒนาที่ยั่งยืน 
กลยุทธ+ที่ 2.1  
สร�างการมีส�วนร�วมของผู�
มีส�วนได�ส�วนเสียให�เป3น
ที่ยอมรับ 

10. พัฒนาระบบประเมนิคุณธรรมและความโปร�งใสในการ
ดําเนนิงาน (ITA) 

- คะแนน ITA ปK 2565  
ไม�น�อยกว�า 95 คะแนน 

            งบทําการ ผชส.  • (1) - (3) (5) (8) 

11. ติดตามผลการดําเนนิงานแผนปฏิบัตกิารปGองกนัการ
ทุจรติของ กปภ. 

- ระดับความสําเร็จโครงการ             งบประมาณ
ดําเนนิ

โครงการ 

ผชส. • (3) (8) 

12. ติดตามผลการดําเนนิงานแผนรองรับ พ.ร.บ.คุ�มครอง
ข�อมูลส�วนบุคคล   

- ระดับความสําเร็จโครงการ             งบประมาณ
ดําเนนิ

โครงการ 

ผชท. • (3) (5) 

13. ติดตามผลการดําเนนิงานแผนปฏิบัตกิาร CSR  - ผลสํารวจความคิดเห็น
ของผู�มีส�วนได�เสียต�อการ
ดําเนนิงาน CSR 

            งบประมาณ
ดําเนนิ

โครงการ 

ผชล. • (4) 

 14. สํารวจความคิดเห็นผู�มีส�วนได�ส�วนเสียเพื่อกําหนดป_จจัย
ความยั่งยืน 

- นําเสนอป_จจัยความยั่งยืน
ประจําปK 2565 ภายใน     
ไตรมาส 3 

            งบทําการ ผชส. • (9) 
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กลยุทธ� แผนงาน/โครงการ เปFาหมาย/ตัวชี้วัด 
ระยะเวลาดําเนนิการ 

งบประมาณ สายงานรับผิดชอบ 
ความเชื่อมโยงเกณฑ� 

Enabler ด าน 1 2564 2565 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

กลยุทธ�ที่ 2.1  
สร างการมีส+วนร+วมของ
ผู มีส+วนได ส+วนเสยีให 
เป0นที่ยอมรับ (ต+อ) 

15. จัดทํารายงานความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล - คะแนน Enabler ด�าน 1 
หัวข�อ “การจัดทํารายงาน
การพัฒนาความยั่งยืน”    
สูงกว�าปKที่ผ�านมา 

            งบทําการ ผชล. • (9) 

กลยุทธ�ที่ 2.2  
ส+งเสริมการดําเนินงาน
ตามแนวทางปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

16. โครงการพัฒนาผู�นําพอเพียง - ผลสําเร็จของโครงการ
พัฒนาผู�นําพอเพียง 

            งบฝ�กอบรม 
300,000 

รผบ. ผชส.  •  (1) – (10) 
 
 
 

(1) เสนอขออนุมัติดําเนนิโครงการและขอรบัจัดสรร
งบประมาณ 

             

(2) ดําเนนิการอบรมให�ความรู�ผู�บริหารกลุ�มเปGาหมาย               
(3) ประเมนิผลโครงการ                

17. กํากับติดตามผลการดําเนนิงานการบริหารความเสี่ยงการ
ควบคุมภายใน และการบริหารความต�อเนือ่งทางธุรกิจ 

- ระดับความสําเร็จโครงการ             งบประมาณ
โครงการ 

รผว. • (1) (7) (10) 

18. โครงการการบริหารมุ�งผลสัมฤทธิ ์ - ระดับความสําเร็จโครงการ             งบทําการ รผบ. • (1) – (10) 
กลยุทธ�ที่ 2.3  
ปลูกฝ6งค+านยิม/ 
องค�ความรู และ
เสริมสร างวัฒนธรรม   
เพื่อเป0นฐานในการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี 

19. ติดตามผลการดําเนนิงานแผนปฏิบัตกิารส�งเสริมคุณธรรม
ของ กปภ. 

- ระดับความสําเร็จโครงการ             งบประมาณ
ดําเนนิ

โครงการ 

ผชส. • (3) (8) 

20. ทบทวนกระบวนการสื่อสารผ�านผู�นํา (Role Model) - ระดับความคิดเห็นต�อการ
ปฏิบัติตามพฤติกรรมตาม
ค�านิยม กปภ. 
- คะแนน ITA ด�าน IIT 

            งบทําการ รผบ. ผชส. • (1) – (10) 
 

21. โครงการเสริมสร�างวัฒนธรรมสุจริต - ระดับความสําเร็จโครงการ             งบทําการ รผบ. • (3) (8) 
22. กิจกรรมการเสริมสร�างความรู�ด�านการกํากับดูแลกจิการ  
ที่ดีผ�านระบบ E-learning 

- ผลสํารวจการรับรู�ของ
ผู�ปฏิบัติงานต�อการ
ดําเนนิงาน CG 

            งบทําการ ผชส. • (1) – (10) 
 

23. จัดทําบทความ สื่อการเรียนรู�เพื่อเผยแพร�ความรู�ด�าน CG - ดําเนนิการทุก 2 เดือน             งบประชา 
สัมพันธ+ 

ผชส. • (1) – (10) 
 

 24. โครงการให�ความรู�ด�านการกํากับดูแลกจิการที่ดี 
จริยธรรมจรรยาบรรณ แก�พนักงาน กปภ.เขต/สาขา 

- ระดับความรู�ความเข�าใจ
ของพนกังานทีเ่ข�าอบรม 

            งบฝ�กอบรม รผบ. • (1) – (10) 
 

 25. โครงการสํารวจความคิดเห็นพนกังานต�อการดําเนินงาน
ด�าน CG ของ กปภ. 

- ระดับความสําเร็จโครงการ             งบทําการ ผชส. • (1) – (10) 

 


