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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�บทระยะยาวส�งเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ กปภ. มีวัตถุประสงค+เพ่ือเป3น
แนวทางให�การดําเนินงานขององค+กรมีการกํากับดูแลท่ีดี มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 
ตลอดจนสร�างภาพลักษณ+ท่ีดี เป3นท่ียอมรับเชื่อถือของสาธารณชน และเป3นการสื่อสารให�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียได�
รับรู� และเข�าใจในการกํากับดูแลกิจการท่ีดี การเผยแพร�แผนงาน/โครงการท่ีจะรองรับนโยบายในด�านต�างๆ 
รวมถึงการบริหารจัดการท่ีจะนําไปสู�การปฏิบัติให�เกิดผล 

แผนแม�บทส�งเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีฉบับนี้จะเป3นแนวทางปฏิบัติสําหรับส�งเสริมการกํากับดูแล
ท่ีดีให�เกิดข้ึนในองค+กรและสามารถนําไปปฏิบัติได�อย�างเป3นรูปธรรม เป3นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบการ
กํากับดูแลท่ีดีให�ได�ผลตามเป?าหมาย และมุ�งให�องค+กรได�มีภาพลักษณ+องค+กรธรรมาภิบาล เป3นท่ีน�าเชื่อถือ 
ม่ันใจและศรัทธาจากลูกค�า ประชาชนท่ัวไป และผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท้ังภายในและภายนอกองค+กร 

 
 

        การประปาส�วนภูมิภาค 
   สิงหาคม 2563 
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บทสรุปผู-บริหาร 

การประปาส�วนภูมิภาค (กปภ.) ตระหนักถึงการดําเนินงานภายใต�แนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จึงได�
จัดทําแผนแม�บทระยะยาวส�งเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีข้ึน โดยแผนดังกล�าวมีความสอดคล�องกับนโยบาย
และการดําเนินการของภาครัฐต้ังแต�ระดับชาติจนถึงระดับกํากับดูแล และสอดคล�องกับกรอบเวลาดําเนินงาน
ของแผนยุทธศาสตร+องค+กรของกปภ.(ระยะท่ี 3) ปQ พ.ศ. 2563 – 2565 ท่ีใช�เป3นแนวทางในการพัฒนาการ
ดําเนินงานของ กปภ. อย�างเป3นระบบโดยอยู�ภายใต�การกํากับดูแลของคณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและ
ความรับผิดชอบต�อสังคม และคณะกรรมการ กปภ. ให�ดําเนินงานตามแผนอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

แผนแม�บทระยะยาวส�งเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ กปภ. มีวัตถุประสงค+การจัดทํา ดังนี้ 

1. เพ่ือเป3นแผนและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน สําหรับส�งเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีให�เกิดข้ึนใน
หน�วยงานและสามารถนําไปปฏิบัติและติดตามผลได�อย�างเป3นรูปธรรม 

2. เพ่ือใช�เป3นแนวทางตรวจสอบการปฏิบัติงานด�านต�างๆ ของ กปภ. และเพ่ือเป3นการป?องกันมิให�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 

ท้ังนี้ จากการวิเคราะห+ข�อมูลสภาพแวดล�อมภายในและภายนอกด�านการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ กปภ. 
สามารถกําหนดประเด็นยุทธศาสตร+หลักและกลยุทธ+การขับเคลื่อนแผนได�ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร0ท่ี 1 
พัฒนาการดําเนินงานภายใต-หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและหลักคุณธรรมจริยธรรม 

กลยุทธ0ท่ี 1.1  พัฒนาระบบการบริหารองค0กรให-มีคุณภาพอย�างเป:นระบบท่ัวท้ังองค0กร เพ่ือสนับสนุน
การดําเนินกิจการอย�างมีคุณภาพภายใต�หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และเพ่ือสนับสนุนให� กปภ.มีแผนปฏิบัติ
การตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอย�างเป3นระบบ และเกิดผลสําเร็จอย�างเป3นรูปธรรม 

กลยุทธ0ท่ี 1.2  ป<องกันและปราบปรามการทุจริตและส�งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานอย�างมีคุณธรรมและโปร�งใส ภายใต�การปฏิบัติงานตามกฎหมาย ข�อบังคับ ระเบียบ กปภ. และ
จรรยาบรรณแห�งวิชาชีพ 

ประเด็นยุทธศาสตร0ท่ี 2 
สร-างกลไกการส่ือสารและมีส�วนร�วมด-านการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของผู-มีส�วนได-ส�วนเสียภายใน 

และภายนอกองค0กร 

กลยุทธ0ท่ี 2.1  ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของผู-มีส�วนได-เสียให-เป:นท่ียอมรับ เพ่ือสร�างการยอมรับใน
ภาพลักษณ+ท่ีดี และได�รับความเชื่อม่ันจากลูกค�า ประชาชน และผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 

กลยุทธ0ท่ี 2.2  สนับสนุนและพัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอย�างต�อเนื่อง เพ่ือส�งเสริมและ
สนับสนุนระบบกํากับดูแลกิจการท่ีดีให�เป3นไปอย�างมีเป?าหมาย เกิดประสิทธิภาพและการพัฒนาอย�างยั่งยืนท่ัว
ท้ังองค+กร ตลอดจนถูกปลูกฝJงเป3นวัฒนธรรมองค+กร 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.ความเป:นมา 

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�การบริหารงานเป3นไปอย�างมีประสิทธิภาพ 
โปร�งใส เป3นธรรม ต�อต�านทุจริตประพฤติมิชอบ โดยคํานึงถึงผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทุกกลุ�ม จึงได�จัดทําแผนแม�บท
ระยะยาวด�านการกํากับดูแลกิจการท่ีดีข้ึน โดยแผนดังกล�าวมีความสอดคล�องกับนโยบายและการดําเนินการ
ของภาครัฐต้ังแต�ระดับชาติจนถึงระดับกํากับดูแล และสอดคล�องกับกรอบเวลาดําเนินงานของแผนยุทธศาสตร+
องค+กรของ กปภ. (ระยะท่ี 3) ปQ พ.ศ. 2563 – 2565 ท่ีใช�เป3นแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานของ กปภ. 
อย�างเป3นระบบ โดยอยู�ภายใต�การกํากับดูแลของคณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบ
ต�อสังคม และคณะกรรมการ กปภ. ให�ดําเนินงานตามแผนอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
2. วัตถุประสงค0ของการจัดทําแผนแม�บทระยะยาวส�งเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  

๒.๑ เพ่ือเป3นแผนและแนวทางปฏิบัติท่ีชัดเจน สําหรับส�งเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีให�เกิดข้ึนใน
หน�วยงานและสามารถนําไปปฏิบัติและติดตามผลได�อย�างเป3นรูปธรรม 

๒.๒ เพ่ือใช�เป3นแนวทางตรวจสอบการปฏิบัติงานด�านต�างๆ ของ กปภ. และเพ่ือเป3นการป?องกันมิให�เกิด
การแสวงหาผลประโยชน+ส�วนตน อันจะทําให�เกิดความสูญเสียต�อรัฐ สังคม ลูกค�า ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย และ
ผู�ปฏิบัติงานภายในองค+กร 

๒.๓ เพ่ือสร�างการยอมรับ ความน�าเชื่อถือ ความม่ันใจ และความศรัทธา ให�เกิดข้ึนกับลูกค�า ประชาชน
ท่ัวไป และผู�มีส�วนได�ส�วนเสียท้ังภายในและภายนอกองค+กร 
 
3. ข้ันตอนการจัดทําแผนแม�บทระยะยาวส�งเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  

การจัดทําแผนแม�บทระยะยาวส�งเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ กปภ. กําหนดข้ันตอน ดังนี้ 

1. เก็บรวบรวมข-อมูล 
 - เก็บรวบรวมข�อมูล สภาพแวดล�อมการดําเนินงานท้ังภายนอกและภายในองค+กรท่ีเก่ียวข�อง 

2. วิเคราะห0ข-อมูล 
 - วิเคราะห+สภาพแวดล�อมการดําเนินงานท้ังภายนอกและภายในองค+กร สภาพปJญหา ตลอดจน

กําหนดเป?าหมายของการดําเนินงานด�านการกํากับดูแลกิจการท่ีดีขององค+กร (SWOT Analysis) 
 - กําหนดแนวทางในการดําเนินงาน การกําหนดตัวชี้วัด และค�าเป?าหมาย 
 - กําหนดหน�วยงานรับผิดชอบและปฏิบัติ 

3. จัดทําร�างแผน 
 - จัดทําร�างแผนแม�บทระยะยาว โดยมีเค�าโครงประกอบด�วย 6 บท ดังนี้ 
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- บทท่ี 1 บทนํา 
- บทท่ี 2 ข�อมูลองค+กร 
- บทท่ี 3 กรอบแนวคิดในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
- บทท่ี 4 การทบทวนสภาพแวดล�อมการดําเนินงานด�านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
- บทท่ี 5 แผนแม�บทระยะยาวส�งเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ กปภ. 
- บทท่ี 6 รายละเอียดแผนปฏิบัติการส�งเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี พ.ศ. 2564  

 
4. กระบวนการการอนุมัติแผนฯ 

1. คณะกรรมการบริหารส�งเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและพัฒนาระบบคุณธรรมของ กปภ. ให�ความ
เห็นชอบในหลักการ 

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

3. คณะกรรมการ กปภ. ให�ความเห็นชอบแผนแม�บทระยะยาวส�งเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ กปภ.  
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บทที่ 2 
ข-อมูลองค0กร 

 
1. วิสัยทัศน0  

ผู-ใช-น้ําประทับใจในคุณภาพและบริการท่ีเป:นเลิศ  
(Customers are delighted with water quality and excellent services) 

 
2. พันธกิจ 

1. ผลิตจ�ายน้ําท่ีมีคุณภาพ 
2. พัฒนาระบบผลิตและจ�ายน้ําให�มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3. เสริมสร�างการให�บริการโดยยึดลูกค�าเป3นศูนย+กลาง 
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการ 
5. พัฒนาบุคลากรให�มีศักยภาพเพ่ือตอบสนองความต�องการขององค+กร 

 
3. ค�านิยม 

“มุ�ง - มั่น – เพ่ือปวงชน” 
พฤติกรรม 11 ประการตามค�านิยม 

มุ�ง 
“มุ�งเน-นคณุธรรม” 

1. ปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม 
2. ปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความซ่ือสัตย+สุจริตและโปร�งใส 
3. ปกป?องรักษาผลประโยชน+ขององค+กร 

มั่น 
“มั่นใจคุณภาพ” 

4. ปฏิบัติตามข้ันตอนท่ีกําหนด 
5. มีจิตสํานึกรับผิดชอบต�อความสําเร็จ 
6. ทํางานเป3นทีม 
7. แบ�งปJนทักษะช�วยเหลือเพ่ือนร�วมงาน 
8. พัฒนาตนเองอย�างต�อเนื่อง 

เพื่อปวงชน 
“เพื่อสุขของปวงชน” 

9. ต้ังใจรับฟJงลูกค�า 
10. สร�างความประทับใจให�ลูกค�าตลอดเวลา 
11. มีจิตสาธารณะ 

 
4. โครงสร-างการบริหารงานของ กปภ. 

กปภ. แบ�งส�วนงานและกําหนดอํานาจหน�าท่ีตามโครงสร�างการบริหารงานของ กปภ. ประกอบด�วย
สายงานระดับรองผู�ว�าการ 9 สายงาน ได�แก� รองผู�ว�าการ (แผนยุทธศาสตร+) รองผู�ว�าการ (การเงิน) รองผู�ว�าการ 
(วิชาการ) รองผู�ว�าการ (บริหาร) และรองผู�ว�าการ (ปฏิบัติการ 1-5) และสํานัก ท่ีข้ึนต�อผู�ว�าการ 4 สํานัก  
 



แผนแม�บทระยะยาวส�งเสรมิการกํากับดูแลกจิการท่ีดีของ กปภ. |  8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. โครงสร-าง บทบาท หน-าท่ีในการกํากับดูแล กปภ. 
5.1 การดําเนินงานด-านการกํากับดูแลกิจการท่ีดีผ�านคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการชุดต�างๆ

สําหรับการกํากับดูแลท่ีต�องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด�านจากผู�ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู�ความสามารถและ
ประสบการณ+ท่ีเหมาะสม คณะกรรมการ กปภ. ได�แต�งต้ังคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต�างๆ เพ่ือ
รับผิดชอบในการกํากับดูแลและกลั่นกรองแผนงานในเบ้ืองต�นก�อนนําเสนอรวมท้ังรายงานผลต�อคณะกรรมการ 
กปภ. โดยมีคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการท่ีได�รับการแต�งต้ังรวมท้ังสิ้น 10 คณะ ประกอบด�วย 

 1) คณะกรรมการกิจการสัมพันธ+  
 2) คณะกรรมการตรวจสอบ 
 3) คณะกรรมการอิสระ  
 4) คณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ+ร�องทุกข+  
 5) คณะอนุกรรมการพัฒนาองค+กร  
 6) คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กปภ.  
 7) คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต�อสังคม 
 8) คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู�ว�าการ กปภ.  
 9) คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ํา  
  10) คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5.2 โครงสร-างการกํากับดูแลท่ีดีระดับองค0กร
กปภ. ดําเนินการขับเคลื่อนการกํากับดูแลกิจการท่ีดีระดับองค+กรในรูปแบบของคณะกรรมการและ

คณะทํางาน โดยเชื่อมโยงกระบวนการส�งเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เข�ากับการพัฒนาระบบคุณธรรมจริยธรรม
รวมท้ังการต�อต�านทุจริตคอร+รัปชันและการเปxดเผยข�อมูลอย�างโปร�งใส

• คณะกรรมการส�งเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและพัฒนาระบบคุณธรรมของ กปภ
(ผู�ว�าการ กปภ. เป3นประธาน
1) พิจารณากรอบทิศทาง นโยบาย รวมถึงแผน

การส�งเสริมและพัฒนาระบบคุณธรรม การป?องกันปราบปรามทุจริตคอร+รัปชัน และการเปxดเผยข�อมูลข�าวสาร
ของ กปภ.ให�มีความโปร�งใส ตรวจสอบได� รวมท้ังติดตามผลการดําเนินงานและรายงานต�อคณะอนุกรรมการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบ

2) เผยแพร� ปลูกฝJง ส�งเสริม สนับสนุนให�พนักงานท่ัวท้ังองค+กรรับทราบและตระหนักถึง
ความสําคัญของการดําเนินงานด�านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี การส�งเสริมและพัฒนาระบบคุณธรรม การ
ปราบปรามการทุจริตคอร+รัปชัน และการเปxดเผยข�อมูลข�าวสารของ กปภ

• คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ
 (รองผู�ว�าการ (บริหาร

ด�านการป?องกันและปราบปรามทุจริต
ในชื่อย�อว�า ศปท.กปภ. เพ่ือเป3นช�องทางในการรับข�อร�องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว�นการปฏิบัติ
หน�าท่ีโดยมิชอบของผู�ปฏิบัติงาน กปภ

ด�านการส�งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู�บริหารและผู�ปฏิบัติงาน กปภ
ในการปฏิบัติงานท่ีมุ�งเน�นคุณธรรมตามค�านิยมองค+กร เพ่ือนําไปสู�การสร�างสังคมคุณธรรม

• คณะกรรมการพิจารณาข-อมูลข�าวสารของ กปภ
มีอํานาจหน�าท่ีในการกํากับการดําเนินงานด�านข�อมูลข�าวสารท่ีอยู�ในความรับผิดชอบดูแลของ

แต�ละหน�วยงานเป3นไปอย�างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต�องการเม่ือมีการขอเข�าตรวจดู รวมท้ัง
การพิจารณาวินิจฉัยเม่ือมีการร�องขอให�เปxดเผยข�อมูลข�าวสารตามพระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสา
พ.ศ. 2540 ได�อย�างถูกต�องและรวดเร็ว

• คณะทํางานองค0กรโปร�งใส
กิจกรรมด�านองค+กรโปร�งใสเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของ
ด�านการปราบปรามทุจริตคอร+รัปชัน
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โครงสร-างการกํากับดูแลท่ีดีระดับองค0กร 
ดําเนินการขับเคลื่อนการกํากับดูแลกิจการท่ีดีระดับองค+กรในรูปแบบของคณะกรรมการและ

คณะทํางาน โดยเชื่อมโยงกระบวนการส�งเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เข�ากับการพัฒนาระบบคุณธรรมจริยธรรม
รวมท้ังการต�อต�านทุจริตคอร+รัปชันและการเปxดเผยข�อมูลอย�างโปร�งใส มีโครงสร�างและอํานาจหน�าท่ี ดังนี้

คณะกรรมการส�งเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและพัฒนาระบบคุณธรรมของ กปภ
เป3นประธาน) มีอํานาจหน�าท่ี ดังนี้ 

พิจารณากรอบทิศทาง นโยบาย รวมถึงแผนการดําเนินงานด�านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
ส�งเสริมและพัฒนาระบบคุณธรรม การป?องกันปราบปรามทุจริตคอร+รัปชัน และการเปxดเผยข�อมูลข�าวสาร

ให�มีความโปร�งใส ตรวจสอบได� รวมท้ังติดตามผลการดําเนินงานและรายงานต�อคณะอนุกรรมการ
ท่ีดีและความรับผิดชอบต�อสังคม (CG&CSR) ของ กปภ. 

เผยแพร� ปลูกฝJง ส�งเสริม สนับสนุนให�พนักงานท่ัวท้ังองค+กรรับทราบและตระหนักถึง
ความสําคัญของการดําเนินงานด�านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี การส�งเสริมและพัฒนาระบบคุณธรรม การ

และการเปxดเผยข�อมูลข�าวสารของ กปภ. 
คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. (ศปท. กปภ.) 

บริหาร) เป3นประธาน) มีอํานาจหน�าท่ี ประกอบด�วย 
ด�านการป?องกันและปราบปรามทุจริต เป3นศูนย+ป?องกันและปราบปรามการทุจริตของ กปภ

เพ่ือเป3นช�องทางในการรับข�อร�องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว�นการปฏิบัติ
โดยมิชอบของผู�ปฏิบัติงาน กปภ. ตลอดจนเสนอแนะแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวข�อง 

ด�านการส�งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เผยแพร� ปลูกฝJง ส�งเสริมและสนับสนุนให�ผู�ปฏิบัติงาน
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู�บริหารและผู�ปฏิบัติงาน กปภ. รวมท้ังเสริมสร�าง
ในการปฏิบัติงานท่ีมุ�งเน�นคุณธรรมตามค�านิยมองค+กร เพ่ือนําไปสู�การสร�างสังคมคุณธรรม

คณะกรรมการพิจารณาข-อมูลข�าวสารของ กปภ. (รองผู�ว�าการ (บริหาร
หน�าท่ีในการกํากับการดําเนินงานด�านข�อมูลข�าวสารท่ีอยู�ในความรับผิดชอบดูแลของ

แต�ละหน�วยงานเป3นไปอย�างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต�องการเม่ือมีการขอเข�าตรวจดู รวมท้ัง
การพิจารณาวินิจฉัยเม่ือมีการร�องขอให�เปxดเผยข�อมูลข�าวสารตามพระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสา

ได�อย�างถูกต�องและรวดเร็ว 
คณะทํางานองค0กรโปร�งใส (ผู�ว�าการ กปภ. เป3นประธาน) มีอํานาจหน�าท่ีในการเสนอแผน

กิจกรรมด�านองค+กรโปร�งใสเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการส�งเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
ด�านการปราบปรามทุจริตคอร+รัปชัน 
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ดําเนินการขับเคลื่อนการกํากับดูแลกิจการท่ีดีระดับองค+กรในรูปแบบของคณะกรรมการและ
คณะทํางาน โดยเชื่อมโยงกระบวนการส�งเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เข�ากับการพัฒนาระบบคุณธรรมจริยธรรม

มีโครงสร�างและอํานาจหน�าท่ี ดังนี้ 
คณะกรรมการส�งเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและพัฒนาระบบคุณธรรมของ กปภ.  

การดําเนินงานด�านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
ส�งเสริมและพัฒนาระบบคุณธรรม การป?องกันปราบปรามทุจริตคอร+รัปชัน และการเปxดเผยข�อมูลข�าวสาร

ให�มีความโปร�งใส ตรวจสอบได� รวมท้ังติดตามผลการดําเนินงานและรายงานต�อคณะอนุกรรมการ

เผยแพร� ปลูกฝJง ส�งเสริม สนับสนุนให�พนักงานท่ัวท้ังองค+กรรับทราบและตระหนักถึง
ความสําคัญของการดําเนินงานด�านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี การส�งเสริมและพัฒนาระบบคุณธรรม การป?องกัน

.)  

เป3นศูนย+ป?องกันและปราบปรามการทุจริตของ กปภ. 
เพ่ือเป3นช�องทางในการรับข�อร�องเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเว�นการปฏิบัติ

เผยแพร� ปลูกฝJง ส�งเสริมและสนับสนุนให�ผู�ปฏิบัติงาน
รวมท้ังเสริมสร�างบรรยากาศ

ในการปฏิบัติงานท่ีมุ�งเน�นคุณธรรมตามค�านิยมองค+กร เพ่ือนําไปสู�การสร�างสังคมคุณธรรม 
บริหาร) เป3นประธาน)  

หน�าท่ีในการกํากับการดําเนินงานด�านข�อมูลข�าวสารท่ีอยู�ในความรับผิดชอบดูแลของ
แต�ละหน�วยงานเป3นไปอย�างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต�องการเม่ือมีการขอเข�าตรวจดู รวมท้ัง
การพิจารณาวินิจฉัยเม่ือมีการร�องขอให�เปxดเผยข�อมูลข�าวสารตามพระราชบัญญัติข�อมูลข�าวสารของทางราชการ 

มีอํานาจหน�าท่ีในการเสนอแผนและ
คณะกรรมการส�งเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีฯ 



 

6. กลุ�มผู-มีส�วนได-ส�วนเสียท่ีสําคัญ
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ปKจจัยความย่ังยืนของ กปภ. 
1. แหล�งน้ํามีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอ
2. ความสามารถของบุคลากร
3. เงินทุนจากผลประกอบการเพียงพอ
4. กระบวนการผลิตจ�ายน้ํามีประสิทธิภาพ
5. ความรับผิดชอบต�อชุมชนและสิ่งแวดล�อมท่ีเหมาะสม
6. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเหมาะสม
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กลุ�มผู-มีส�วนได-ส�วนเสียท่ีสําคัญ 

แหล�งน้ํามีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอ 
ความสามารถของบุคลากร 
เงินทุนจากผลประกอบการเพียงพอ 
กระบวนการผลิตจ�ายน้ํามีประสิทธิภาพ 
ความรับผิดชอบต�อชุมชนและสิ่งแวดล�อมท่ีเหมาะสม 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีเหมาะสม 
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8. ทิศทางองค0กรของกปภ. (Road Map)  
ด�วยความมุ�งม่ันท่ีต�องการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยให�ดีข้ึน กปภ. จึงกําหนดเส�นทาง

การพัฒนาองค+กรตามแนวทางการดําเนินงานท่ีจะพัฒนาคุณภาพน้ําให�เป3นไปตามมาตรฐานสากล (WHO) และ
นําเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาประยุกต+ใช�กับการผลิตจําหน�ายน้ําประปารวมถึงการพัฒนาบริการด�านต�างๆ ของ 
กปภ. เพ่ือตอบสนองต�อความต�องการสูงสุดของผู�ใช�น้ําอย�างครบวงจรโดย กปภ. มีเป?าหมายทิศทางขององค+กร
สู�การเป3นผู�นําด�านน้ําประปาในภูมิภาค 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. เป<าประสงค0ของทิศทางองค0กรของ กปภ. 

 
 

10. แผนยุทธศาสตร0องค0กรของ กปภ. (ระยะ 3 ปS) พ.ศ. 2563 - 2565 
กปภ.ได�กําหนดประเด็นยุทธศาสตร+ 4 ด�าน ตามหลัก Balanced Scorecard (BSC) ได�แก�  
ประเด็นยุทธศาสตร0ท่ี 1 ด-านการเรียนรู-และพัฒนา ถือเป3นฐานในการพัฒนาองค+กร โดยใช�

ความสามารถของบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการดําเนินงาน ของ กปภ. 
ประเด็นยุทธศาสตร0ท่ี 2 ด-านการผลิตจ�ายน้ํา ตอบสนองต�อพันธกิจของ กปภ. ท้ังในส�วนของระบบ

การจัดหาน้ําดิบ ผลิตจ�าย ควบคุมคุณภาพน้ํา บริหารจัดการน้ําสูญเสียในระบบจ�าย อีกท้ังในส�วนของการขยาย
ความร�วมมือกับหน�วยงานอ่ืน เพ่ือให�บริการน้ําประปาท่ีมีคุณภาพแก�ประชาชน 
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ประเด็นยุทธศาสตร0ท่ี 3 ด-านการบริการลูกค-า เน�นกลุ�มผู�ใช�น้ําของ กปภ. ให�บรรลุตามวิสัยทัศน+
พร�อมท้ังรักษาสิ่งแวดล�อม และสร�างความสัมพันธ+อันดีกับชุมชนโดยรอบ ของ กปภ. 

ประเด็นยุทธศาสตร0ท่ี 4 ด-านการเงิน มีการควบคุมต�นทุนการดําเนินงาน และสร�างรายได�ให�เพียงพอ
ต�อการขยายงานของ กปภ. 

ประเด็นยุทธศาสตร+ท้ัง 4 จะมีความสอดคล�องเชื่อมโยงกันและผลักดัน ตามค�านิยม พันธกิจ เพ่ือมุ�งสู�
วิสัยทัศน+ ความยั่งยืนของ กปภ. และการเป3นองค+กรสมรรถนะสูง 

 
11. แผนท่ียุทธศาสตร0 (Strategy Map) 

แผนภาพท่ีแสดงรูปแบบของความสัมพันธ+เชิงเหตุและผล ระหว�างผลลัพธ+ท่ีองค+กรปรารถนาเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร+สู�การปฏิบัติ และเป?าหมายต�างๆ ขององค+กร  
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12. เป<าประสงค0ของยุทธศาสตร0 
ความสําเร็จของการดําเนินงานในข้ันตอนสุดท�ายของแต�ละยุทธศาสตร+ เม่ือสิ้นสุดแผน (ปQ 2565) 
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บทที่ 3 
กรอบแนวคิดในการจัดทาํนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ด ี

 
1. หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสากล 

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�งใสในการดําเนนิงานและการเปxดเผยข�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 
 
2. หลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ ปS 2562 ของ สคร. 

หมวดท่ี 1 บทบาทของภาครัฐ 
หลักการ 
ภาครัฐควรมีการกําหนดหลักการและแนวทางของหน�าท่ีท่ีพึงปฏิบัติ โดยภาครัฐควรมีการแบ�งแยก

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

หมวดท่ี ๒สิทธิและความเท�าเทียมกันของผู-ถือหุ-น 
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 

หมวดท่ี 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
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ทางความรู�ความสามารถท่ีเหมาะสมและควรเข�าใจขอบเขตหน�าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
รวมถึงกํากับดูแลให�ฝ}ายจัดการปฏิบัติหน�าท่ีให�บรรลุพันธกิจวัตถุประสงค+และนโยบายของภาครัฐ 

หมวดท่ี ๔ บทบาทของผู-มีส�วนได-เสีย 
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 

หมวดท่ี ๕ ความย่ังยืนและนวัตกรรม 
หลักการ 
คณะกรรมการมีหน�าท่ีกํากับดูแลให�ฝ}ายจัดการกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานขององค+กรท่ี

คํานึงถึงการดําเนินงานอย�างยั่งยืน มีความรับผิดชอบต�อสังคมและสิ่งแวดล�อม รวมถึงนํานวัตกรรมมาใช�ในการ
พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการทํางานการให�บริการ และการบริหารจัดการภายในองค+กรให�มีประสิทธิภาพ 

หมวดท่ี ๖ การเปqดเผยข-อมูล 
หลักการ 
คณะกรรมการควรกํากับดูแลให�มีการเปxดเผยข�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�องทางการเปxดเผยข�อมูลให�สาธารณชนและผู�มีส�วนได�เสียสามารถเข�าถึงได�โดยสะดวก 

หมวดท่ี ๗ การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
หลักการ 
ความเสี่ยงเป3นสิ่งท่ีอาจทําให�แผนงานหรือการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจไม�บรรลุตามพันธกิจและ

วัตถุประสงค+ โดยก�อให�เกิดผลกระทบหรือความเสียหายต�อองค+กร โดยการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
และการตรวจสอบภายในท่ีเหมาะสมจะสามารถป?องกันหรือลดโอกาสท่ีเกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงท่ีอาจ
เกิดข้ึนได� ดังนั้น คณะกรรมการจึงควรมีความรู�ความเข�าใจเก่ียวกับความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายใน เพ่ือให�สามารถกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจให�มีการบริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายใน ท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

หมวดท่ี ๘ จรรยาบรรณ 
หลักการ 
คณะกรรมการมีหน�าท่ีกําหนดแนวปฏิบัติในเรื่องของจรรยาบรรณและกํากับดูแลให�กรรมการผู�บริหาร 

และพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกคนยึดถือและปฏิบัติให�สอดคล�องและอยู�ในทิศทางเดียวกัน รวมถึงจัดให�มีช�องทาง
การรับเรื่องร�องเรียนเม่ือพบเห็นการประพฤติปฏิบัติท่ีผิดจรรยาบรรณหรือไม�เป3นไปตามแนวปฏิบัติ 

หมวดท่ี ๙ การติดตามผลการดําเนินงาน 
หลักการ 
ภาครัฐในฐานะเจ�าของควรหารือกับคณะกรรมการเพ่ือกําหนดข�อตกลงการประเมินผลการดําเนินงาน

ท่ีสอดคล�องกับเป?าหมายและขอบเขตการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ และควรจัดให�มีผู�ประเมินผลการ
ดําเนินงานท่ีมีความเชี่ยวชาญและมีความเข�าใจในเป?าหมายและขอบเขตการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ อีกท้ัง
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ติดตามให�รัฐวิสาหกิจนําผลการประเมินไปใช�ในการปรับปรุงการดําเนินงานต�อไป โดยคณะกรรมการมีบทบาท
ในการกํากับดูแลให�รัฐวิสาหกิจดําเนินงานเพ่ือให�บรรลุเป?าหมายท่ีได�ตกลงไว�ในข�อตกลงการประเมินผลการ
ดําเนินงาน 
 
3. หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปS 2560 (CG Code) 

3.1 คําจํากัดความ 
“การกํากับดูแลกิจการ” หมายถึงความสัมพันธ+ในเชิงการกํากับดูแลรวมท้ังกลไกมาตรการท่ีใช�กํากับ

การตัดสินใจของคนในองค+กรให�เป3นไปตามวัตถุประสงค+ซ่ึงรวมถึง (๑) การกําหนดวัตถุประสงค+และเป?าหมายหลัก 
(objectives) (๒) การกําหนดกลยุทธ+นโยบายและพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณและ (๓) การติดตาม
ประเมินและดูแลการรายงานผลการดําเนินงาน 

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

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

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

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

๔. สามารถปรับตัวได�ภายใต�ปJจจัยการเปลี่ยนแปลง (Corporate resilience) 

3.2หลักปฏิบัติท่ีสําคัญ 
หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผู�นําองค+กรท่ีสร�าง

คุณค�าให�แก�กิจการอย�างยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board) 
หลักปฏิบัติ 2 กําหนดวัตถุประสงค+และเป?าหมายหลักของกิจการท่ีเป3นไปเพ่ือความยั่งยืน (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�าเชื่อถือทางการเงินและการเปxดเผยข�อมูล (Ensure Disclosure and 

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

andCommunication with Shareholders) 
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บทที่ 4 
การทบทวนสภาพแวดล-อมการดําเนินงานด-านการกํากับดูแลกจิการที่ด ี

 
การทบทวนสภาพแวดล�อมการดําเนินงานด�านการกํากับดูแลกิจการท่ีดีแบ�งออกเป3น๓ ส�วนดังนี้ 

๑. การทบทวนสภาพแวดล�อมภายนอก 
๒. การทบทวนสภาพแวดล�อมภายใน 
๓. สรุปการทบทวนสภาพแวดล�อม 

๑. การทบทวนสภาพแวดล-อมภายนอก 
สภาพแวดล�อมภายนอกท่ีเก่ียวข�องกับการดําเนินงานด�านการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในปJจจุบันพิจารณา

ได�จากสภาพแวดล�อมระดับชาติสู�สภาพแวดล�อมระดับองค+กรเริ่มจากรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีมาตราท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดีในหน�วยงานของรัฐ ๒ มาตรา ได�แก�
มาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดให�มียุทธศาสตร+เป3นเป?าหมายการพัฒนาประเทศอย�างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลและ
มาตรา ๗๖ รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ�นดินให�เป3นไปตามหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี
ดังนั้น หน�วยงานของรัฐท้ังหมดจึงต�องดําเนินการให�เป3นตามหลักการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี 

นอกจากรัฐธรรมนูญแล�ว กรอบยุทธศาสตร0ชาติระยะ ๒๐ปS “ม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน”ซ่ึงเป3นแผนหลัก
ของการพัฒนาประเทศและมีเป?าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ด�วย
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสู�การพัฒนาให�คนไทยมีความสุขและตอบสนองต�อการ
บรรลุซ่ึงผลประโยชน+แห�งชาติในการท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิต สร�างรายได�ระดับสูงเป3นประเทศพัฒนาแล�ว และ
สร�างความสุขของคนไทยสังคมมีความม่ันคงเสมอภาคและเป3นธรรม ประเทศสามารถแข�งขันได�ในระบบ
เศรษฐกิจ มีแนวทางท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี ในกรอบแนวทางท่ีสําคัญลําดับท่ี ๖ คือการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐซ่ึงมีแนวทางสําคัญ ๘ แนวทางได�แก� ๑) การปรับปรุง
โครงสร�างบทบาทภารกิจของหน�วยงานภาครัฐให�มีขนาดท่ีเหมาะสม ๒) การวางระบบบริหารราชการแบบ
บูรณาการ ๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ๔) การต�อต�านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบต�างๆ ๖) ให�ทันสมัยเป3นธรรมและเป3นสากล ๗) พัฒนา
ระบบการให�บริการประชาชนของหน�วยงานภาครัฐและ ๘)ปรับปรุงการบริหารจัดการรายได�และรายจ�ายของ
ภาครัฐ 

นอกเหนือจากยุทธศาสตร+ชาติระยะ ๒๐ ปQ รัฐบาลยังได�กําหนด Thailand 4.0 ให�เป3นเรื่องของการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศท่ีเน�นท่ีการแก�ปJญหาให�ประเทศหลุดพ�นจากกับดักรายได�ปานกลาง ประเทศจึง
ต�องพัฒนาโครงสร�างเศรษฐกิจใหม�ท่ีเรียกว�า New Economy Model มีการใช�หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ท่ีประชาชนสามารถสร�างรายได�ได�ด�วยตนเอง ต�องมีการปฏิรูปท้ังโครงสร�างในทุกมิติ ไม�ว�าจะเป3นภาคธุรกิจ
การเกษตร การศึกษา และแรงงานจากระบบเศรษฐกิจท่ีเน�นการผลิตโดยใช�แรงงานเครื่องจักรและทรัพยากร
เปลี่ยนมาเป3นการผลิตบนฐานความรู�และเทคโนโลยี 

จากยุทธศาสตร+ชาติระยะ ๒๐ ปQได�ถ�ายโยงลงสู�แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติฉบับท่ี ๑๒ 
ซ่ึงจัดทําบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร+ชาติ ๒๐ ปQ การปรับโครงสร�างประเทศไปสู�ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจน
ประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นได�ให�ความสําคัญกับการมีส�วนร�วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส�วน ท้ัง
ในระดับกลุ�มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศ ในทุกข้ันตอนของแผนฯ อย�างกว�างขวางและต�อเนื่อง เพ่ือ
ร�วมกันกําหนดวิสัยทัศน+และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมท้ังร�วมจัดทํารายละเอียดยุทธศาสตร+ของแผนฯ
เพ่ือมุ�งสู� “ความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน” ในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ นี้เองมีหลักการท่ีเก่ียวข�องกับการบริหาร
กิจการบ�านเมืองท่ีดีในการบริหารจัดการในภาครัฐ การป?องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน



แผนแม�บทระยะยาวส�งเสรมิการกํากับดูแลกจิการท่ีดีของ กปภ. |  18 

 

สังคมไทย ซ่ึงให�ความสําคัญกับการส�งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาครัฐอย�างเป3นรูปธรรมท้ังด�านระบบ
การบริหารงานและบุคลากร มีการบริหารจัดการภาครัฐท่ีโปร�งใสมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบได�อย�าง
เป3นธรรม และประชาชนมีส�วนร�วม มีการกระจายอํานาจและแบ�งภารกิจรับผิดชอบท่ีเหมาะสมระหว�าง
ส�วนกลาง ภูมิภาค และท�องถ่ิน หลักการดังกล�าวมีวัตถุประสงค+เพ่ือให�การบริหารราชการแผ�นดินมีประสิทธิภาพ
โปร�งใส ทันสมัย และมีการทํางานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

นอกจากสภาพแวดล�อมระดับชาติแล�ว แผนพัฒนาระบบรัฐวิสาหกิจภาพรวมพ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีความสอดคล�องกับยุทธศาสตร+ชาติ ๒๐ ปQ แผน
พัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ และน�อมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต+ใช�เพ่ือเป3น Roadmap ในการกําหนด
ทิศทางการดําเนินงานและพัฒนารัฐวิสาหกิจ มียุทธศาสตร+ท่ีเก่ียวข�องกับการบริหารกิจการบ�านเมืองท่ีดี ใน
ยุทธศาสตร+การปรับปรุงระบบการกํากับดูแลด�วยหลักการท่ีโปร�งใส มีธรรมาภิบาล และปลอดจากความขัดแย�ง
ของผลประโยชน+ทุกระดับ และต�องมีประสิทธิภาพและการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีดีข้ึน ซ่ึงแผนพัฒนา
ระบบรัฐวิสาหกิจภาพรวมนี้เอง สคร. ได�นําไปจัดทําแผนยุทธศาสตร+รัฐวิสาหกิจ พ.ศ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ท่ี
เก่ียวข�องกับการกํากับดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ ในยุทธศาสตร+ด�านธรรมาภิบาลและบริหารจัดการเพ่ือให�
หน�วยงานรัฐวิสาหกิจท้ัง ๕๔ รัฐวิสาหกิจมีการดําเนินงานอย�างมีธรรมาภิบาลต�อผู�มีส�วนได�ส�วนเสียทุกภาคส�วน
ซ่ึง สคร. ได�จัดทําหลักการกํากับดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจปS ๒๕๖2 ท่ีเทียบเคียงได�กับหลักการกํากับดูแลท่ีดีของ
บริษัทจดทะเบียน (CG Code) ปQ ๒๕๖๐ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย+และตลาดหลักทรัพย+ 
(กลต.) เพ่ือเป3นแนวทางสําหรับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการปฏิบัติหน�าท่ีโดยมุ�งเน�นบทบาทการเป3น
ผู�นําองค+กร นําพาธุรกิจไปสู�การเจริญเติบโตด�วยการสร�างคุณค�ากิจการอย�างยั่งยืน 

• ระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม� (State Enterprise Assessment Model: SE-AM) 
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ปรับปรุงระบบประเมินผลการดําเนินงานของ

รัฐวิสาหกิจ ในปQงบประมาณ 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�บรรลุผลสําเร็จตามกรอบนโยบาย ภารกิจ
หน�าท่ี ยุทธศาสตร+ หรือแผนงานท่ีผู�ถือหุ�นภาครัฐกําหนด โดยการดําเนินงานดังกล�าวต�องสามารถสะท�อนได�ท้ัง
มิติกระบวนการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ ร�วมกับมิติด�านผลลัพธ+ท่ีเป3นเลิศท่ีสามารถสร�างการเติบโตอย�างยั่งยืน
ให�แก�รัฐวิสาหกิจ ควบคู�กับการสร�างผลกระทบเชิงบวกต�อสังคมและสิ่งแวดล�อมได�อย�างสมดุล ประกอบด�วย
หลักเกณฑ+สําคัญ 10 หัวข�อ ดังนี้ 
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2. การทบทวนสภาพแวดล-อมภายใน 
2.1 กปภ. มีการเชื่อมโยงการดําเนินงานด�านการกํากับดูแลกิจการท่ีดีต้ังแต�ระดับวิสัยทัศน+และ

ค�านิยมองค+กร (มุ�ง-ม่ัน-เพ่ือปวงชน) ซ่ึงได�กําหนดพฤติกรรมท่ีพึงประสงค+ 11 ประการตามค�านิยมเพ่ือให�ผู�บริหาร
และผู�ปฏิบัติงาน กปภ. ยึดถือเป3นแนวทางในการปฏิบัติหน�าท่ี โดยใช�กลไกขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร+องค+กร 
(ระยะท่ี 3) ปQ 2563-2565 ในประเด็นยุทธศาสตร+ท่ี 1 การเรียนรู�และพัฒนา ท่ีมุ�งเสริมสร�างความรู�
ความสามารถของบุคลการให�มีความรู�ความสามารถท่ีจะปฏิบัติงานอย�างมีประสิทธิภาพ ควบคู�กับการปลูกฝJง
คุณธรรมจริยธรรม และการเสริมสร�างวัฒนธรรมสุจริตให�เกิดข้ึนอย�างเป3นรูปธรรม 

2.2 คณะกรรมการ กปภ. ตระหนักถึงความสําคัญของกลไกการดําเนินงานภายใต�หลักการกํากับดูแล
กิจการท่ีดี โดยได�มีการพิจารณาทบทวนการกําหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติให�มีความชัดเจน เข�าใจง�าย 
สอดคล�องกับหลักการสากล และหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในรัฐวิสาหกิจของ สคร. ดังนี้ 

นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ กปภ. หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
ข-อ 1.“ดําเนินภารกิจด�วยความรับผิดชอบต�อผลสัมฤทธิ์ของงาน 

มีการติดตามผลอย�างต�อเนื่อง และสามารถตรวจสอบได� โดยคํานึงถึง
ผลประโยชน+ของรัฐและประชาชนเป3นสําคัญ” 

ข-อ 2.“มุ�งม่ันปฏิบัติหน�าท่ีด�วยสํานึกรับผิดชอบให�ได�ผลสําเร็จ
ของงานอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล” 

•ความรับผิดชอบต�อผลการปฏิบัติ
หน�าท่ี (Accountability)  
•ความสํานึกในหน�าท่ีด�วยขีด
ความสามารถ และประสิทธิภาพท่ี
เพียงพอ (Responsibility) 

ข-อ 3.“ปฏิบัติต�อลูกค�าประชาชน และผู�มีส�วนได�ส�วนเสียด�วย
ความซ่ือสัตย+สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม  เพ่ือตอบสนองต�อความ
ต�องการและความคาดหวังของทุกกลุ�มอย�างรวดเร็วและเท�าเทียม” 

•การปฏิบัติต�อผู�มีส�วนได�ส�วนเสียโดย
สุจริตและเท�าเทียมกัน (Equitable 
Treatment) 

ข-อ 4.“ส�งเสริมให�มีการดําเนินงานท่ีโปร�งใส รวมท้ังเปxดเผย
ข�อมูลสารสนเทศของ กปภ. ท้ังด�านการเงินและไม�ใช�การเงิน อย�าง
ครบถ�วน ถูกต�อง ทันกาล ให�ผู�มีส�วนได�ส�วนเสียและสาธารณชน
สามารถเข�าถึงและตรวจสอบได�” 

• ความโปร�งใส (Transparency) 
 

ข-อ 5.“ส�งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถขององค+กรและ
พนักงาน สนับสนุนการทํางานเชิงรุก ความคิดสร�างสรรค+ การพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือสร�างมูลค�าเพ่ิมของกิจการ การปรับ
กระบวนการทํางานให�สามารถสนองตอบต�อการแข�งขันท้ังในระยะ
สั้นและระยะยาว จนนําไปสู�การพัฒนาอย�างยั่งยืน” 

• การสร�างมูลค�าเพ่ิมแก�กิจการท้ังใน
ระยะสั้นและระยะยาว (Value 
Creation) 

ข-อ 6.“พัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานและประกอบกิจการของ 
กปภ. ท่ียึดม่ันในกฏเกณฑ+ หลักคุณธรรมและหลักนิติธรรม ซ่ึงหมาย
รวมถึงกฏหมาย ระเบียบ ข�อบังคับ มาตรฐานทางจริยธรรม และ
จรรยาบรรณแห�งวิชาชีพ” 

• การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข�อบังคับท่ีเก่ียวข�องกับกิจการ 
(Compliance) 
• คุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณ (Ethics) 
• การต�อต�านทุจริตคอร+รัปชัน (Anti-
Corruption) 

ข-อ 7. “สนับสนุนการมีส�วนร�วมให�เกิดการสร�างเครือข�าย และ
การทํางานเชิงบูรณาการกับทุกภาคส�วน ตลอดจนเปxดโอกาสให�
สาธารณชนมีส�วนในการเสนอความคิดเห็น หรือข�อร�องเรียนท่ีมีต�อ
การดําเนินกิจการขององค+กร แล�วนํามาพัฒนาปรับปรุงระบบงาน
อย�างต�อเนื่อง” 

• การส�งเสริมการมีส�วนร�วม 
(Participation) 
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นโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ กปภ. หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
ข-อ 8. “มุ�งพัฒนากระบวนการทํางานท่ีแสดงความรับผิดชอบต�อ

ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล�อม โดยคํานึงถึงการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในส�วนภูมิภาค และการพัฒนาองค+กรให�เจริญก�าวหน�า
อย�างยั่งยืน” 

• ความรับผิดชอบต�อสังคม 
(Corporate Social Responsibility 
: CSR) 
• ความยั่งยืน (Sustainability) 

ข-อ 9. “สนับสนุนให�มีแนวทางและมาตรการในการบริหารความ
เสี่ยง การควบคุมภายในท่ีมีคุณภาพเหมาะสมเพียงพอ และมีความ
เชื่อมโยงกับทิศทางในการพัฒนาองค+กร” 

• การบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน (Risk Management 
& Internal Control) 

ข-อ 10.“ส�งเสริมความรู�ความเข�าใจ การสร�างบรรยากาศและ
จิตสํานึกเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดี การบริหารความเสี่ยง 
และการปฏิบัติตามกฏหมาย แก�คณะกรรมการ ผู�บริหาร และ
ผู�ปฏิบัติงานอย�างต�อเนื่องจนเกิดเป3นวัฒนธรรมองค+กร” 

• การสื่อสารและการสร�างความ
ตระหนักรู� (Corporate 
Communications) 

2.3 กปภ. มีโครงสร�างการดําเนินงานด�านการกํากับดูแลกิจการท้ังในระดับคณะอนุกรรมการ/กรรมการ
ท่ีได�รับการแต�งต้ังจากคณะกรรมการ กปภ. ท่ีมีอํานาจหน�าท่ีในการกลั่นกรองแผนงานโครงการ รวมถึงนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการดําเนินงานต�างๆ ท่ีสําคัญขององค+กร ซ่ึงจําเป3นต�องอาศัยความรู�ความเชื่ยวชาญและ
ประสบการณ+เฉพาะด�านในการพิจารณาเบ้ืองต�นก�อนนําเสนอคณะกรรมการ กปภ. และการดําเนินงานระดับ
องค+กรในรูปแบบคณะกรรมการส�งเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีแลพัฒนาระบบคุณธรรม และคณะกรรมการ/
คณะทํางานอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง ครอบคลุมท้ังการดําเนินงานด�านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี การป?องกันและ
ปราบปรามการทุจริตคอร+รัปชัน การเปxดเผยข�อมูล และเสริมสร�างรากฐานด�านคุณธรรมจริยธรรม อย�างไรก็ตาม 
กปภ. ยังไม�มีการจัดวางโครงสร�างในระดับปฏิบัติการอย�างเพียงพอ อีกท้ังยังไม�มีการบูรณาการอย�างสมบูรณ+ 

2.4 ผลประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (ITA) ย�อนหลัง  5 ปQ
ท่ีผ�านมา กปภ. ได�รับการประเมินในระดับคะแนนท่ีสูงว�าคะแนนเฉลี่ยทุกปQ โดยเฉพาะคะแนนในส�วนของ
ระบบการเปxดเผยข�อมูลข�าวสาร (EBIT) ประเมินจากความครบถ�วนสมบูรณ+ของข�อมูลเชิงประจักษ+และการ
เผยแพร�ข�อมูลข�าวสารผ�านเว็บไซต+ขององค+กร ซ่ึง กปภ. ได� 100 คะแนนเต็มมาอย�างต�อเนื่องต้ังแต�ปQ 2559
อย�างไรก็ตาม เม่ือพิจารณาผลสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรภายในและผู�มีส�วนได�ส�วนเสียภายนอก (IIT, EIT)
กลับพบว�ามีระดับคะแนนไม�สูงเท�าท่ีควร ซ่ึงอาจสะท�อนให�เห็นถึงความเข�าใจท่ีคลาดเคลื่อนของบุคคลท้ังสอง
กลุ�มท่ีมีต�อการดําเนินงานของ กปภ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2.5 ผลประเมินสถานะการดําเนินงานของ กปภ
การกํากับดูแลท่ีดีและการนําองค+กร และการวิเคราะห+ช�องว�าง 
ของการดําเนินงานในบางประเด็นท่ี กปภ
การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการกับดูแลกิจการท่ีดี
ด�านการแข�งขันทางการตลาดท่ีเป3นธรรม การบริหารสิทธิผู�ถือหุ�น การปฏิบัติตามกฎหมาย
ระบบบริหารความสัมพันธ+กับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย การบริหารจัดการความยั่งยืน ฯลฯ 
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ผลประเมินสถานะการดําเนินงานของ กปภ. ประจําปQ 2562 ตามหลักเกณฑ+ 
การกํากับดูแลท่ีดีและการนําองค+กร และการวิเคราะห+ช�องว�าง (Gap Analysis) สะท�อนให�เห็นถึงความพร�อม

บางประเด็นท่ี กปภ. ยังดําเนินการได�ไม�ครบถ�วนสมบูรณ+ อาทิ การกําหนด
นตามนโยบายการกับดูแลกิจการท่ีดีท่ีเป3นลายลักษณ+อักษร นโยบายและแนว

ด�านการแข�งขันทางการตลาดท่ีเป3นธรรม การบริหารสิทธิผู�ถือหุ�น การปฏิบัติตามกฎหมาย
ระบบบริหารความสัมพันธ+กับผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย การบริหารจัดการความยั่งยืน ฯลฯ รายละเอียดดังตาราง
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ตามหลักเกณฑ+ Enabler ด�านท่ี 1 
สะท�อนให�เห็นถึงความพร�อม

การกําหนดจัดให�มีระบบ
นโยบายและแนวปฏิบัติ

ด�านการแข�งขันทางการตลาดท่ีเป3นธรรม การบริหารสิทธิผู�ถือหุ�น การปฏิบัติตามกฎหมาย (Compliance) 
รายละเอียดดังตาราง 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ท้ังนี้ ตลอดปQงบประมาณ 

นโยบาย แนวปฏิบัติ ตลอดจนคู�มือปฏิบัติงานท่ีสําคัญให�คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความ
รับผิดชอบต�อสังคมของ กปภ. พิจารณากลั่นกรอง 
คณะกรรมการ กปภ. อย�างไรก็ตาม กปภ
เพ่ือนํามาปรับปรุงการดําเนินงานอย�างต�อเนื่องในอนาคต
 

แผนแม�บทระยะยาวส�งเสรมิการกํากับดูแลกจิการท่ีดีของ กปภ

ท้ังนี้ ตลอดปQงบประมาณ 2563 กปภ. ได�ขับเคลื่อนเกณฑ+ประเมิน Enabler 
นโยบาย แนวปฏิบัติ ตลอดจนคู�มือปฏิบัติงานท่ีสําคัญให�คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความ

พิจารณากลั่นกรอง รวมท้ังมอบข�อสังเกตหรือข�อเสนอแนะก�อนนําเสนอ
อย�างไรก็ตาม กปภ. ยังมีความจําเป3นต�องประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการดังกล�าว

เพ่ือนํามาปรับปรุงการดําเนินงานอย�างต�อเนื่องในอนาคต 
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Enabler ด�านท่ี 1 โดยนําเสนอ
นโยบาย แนวปฏิบัติ ตลอดจนคู�มือปฏิบัติงานท่ีสําคัญให�คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความ

รวมท้ังมอบข�อสังเกตหรือข�อเสนอแนะก�อนนําเสนอ
ยังมีความจําเป3นต�องประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการดังกล�าว
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๓. สรุปการทบทวนสภาพแวดล-อม 

จุดแข็ง (Strengths) จุดอ�อน (Weaknesses) 
- มีนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี  รวมท้ัง

นโยบายอ่ืนท่ีเก่ียวข�องอย�างชัดเจน 
- มีคณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความ

รับผิดชอบต�อสังคม กํากับดูแล ติดตาม พิจารณาให�
ข�อคิดเห็นและข�อเสนอแนะ และมีคณะกรรมการ/
คณะทํางานด�านการกํากับดูแลในระดับองค+กร ซ่ึงมี
ผู�ว�าการและผู�บริหารระดับสูงร�วมเป3นคณะกรรมการ 

- มีการนําเกณฑ+ประเมินการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
ภายนอกมาใช�เพ่ือการพัฒนากระบวนการทํางาน 

- มีการสอดแทรกหลักธรรมาภิบาลเป3นหนึ่งใน
หัวข�อการพัฒนาบุคลากร 

- มีวิสัยทัศน+ ค�านิยมองค+กรท่ีสะท�อนถึงความมุ�งม่ัน
ในการขับเคลื่อนองค+กรตามแนวทางการกํากับดูแล
กิจการท่ีดี  

- ผู�บริหารเป3นแบบอย�างท่ีดี (Role Model) และ
สื่อสารถ�ายทอดนโยบายกับพนักงานอย�างต�อเนื่อง
และจริงจัง 

- กปภ. มีช�องทางการเปxดเผยข�อมูลสารสนเทศท่ี
หลากหลาย 

- การดําเนินงานด�านการกํากับดูแลกิจการท่ีดีต�อง
เก่ียวข�องกับหลายส�วนงาน แต�ยังขาดการบูรณาการ
แผนงานร�วมกัน ทําให�การขับเคลื่อนงานสู�ภาคปฏิบัติ
ไม�เข�มแข็ง 

- ระบบงานต�างๆ มีการนําหลักการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีไปใช�ในแนวทางปฏิบัติยังไม�ท่ัวถึง 

- ผู�ปฏิบัติงานบางส�วนยังขาดความรู�ความเข�าใจ
เก่ียวกับการดําเนินงานด�านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

- ขาดอัตรากําลังและโครงสร�างการดําเนินงานด�าน
การกํากับดูแลกิจการท่ีดีในระดับปฏิบัติการ 
 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
- นโยบายของรัฐบาลให�ความสําคัญเรื่องธรรมาภิ

บาลชัดเจนมากยิ่งข้ึน โดยจัดทําเป3นแผนยุทธศาสตร+
ชาติ 20 ปQ รวมท้ังทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห�งชาติ ฉบับท่ี 12 ท่ีให�ความสําคัญเรื่องการ
บริหารจัดการพัฒนาประเทศอย�างมีธรรมาภิบาล 

- สคร. มีการปรับปรุงหลักการและแนวทางการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดี รวมท้ังการประเมินผลการ
ดําเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม� (SE-AM)ท่ีกําหนดให�การ
กํากับดูแลท่ีดีและการนําองค+กรเป3นหนึ่งในหัวข�อการ
ประเมินสําคัญ 

- รางวัลท่ีได�รับจากหน�วยงานภายนอก ส�งผลให�เกิด
ความเชื่อม่ันแก�ผู�มีส�วนได�เสีย 

- ลูกค�าและผู�มีส�วนได�เสียให�ความสําคัญกับการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดี 

- หน�วยงานภายนอกให�ความสนใจในการสร�าง
มาตรฐานกํากับดูแลกิจการท่ีดีเพ่ิมมากข้ึน 

- การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเมือง 
- นโยบายรั ฐบาลและมี เกณฑ+ประเ มินจาก

หน�วยงานภายนอกเพ่ิมข้ึน ทําให�การดําเนินงานด�าน
การกํากับดูแลกิจการท่ีดีซับซ�อนมากข้ึน 

- ผู�มีส�วนได�เสียบางกลุ�มขาดความเข�าใจในข้ันตอน
การดําเนินงานของ กปภ. 

- การทุจริตคอร+รัปชันท่ีอาจเกิดในองค+กรในทุก
รูปแบบ 
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บทที่ 5  
แผนแม�บทระยะยาวส�งเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. 

 
1. ทิศทางระยะยาวด-านการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ กปภ. 

กปภ. เป3นองค+กรท่ีดําเนินงานภายใต�มาตรฐานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีทัดเทียมมาตรฐานสากล 
 

2. เป<าประสงค0การดําเนินงานด-านการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ กปภ. 
1. กปภ.มีการดําเนินกิจการภายใต�หลักการการกํากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีเป3นมาตรฐานสากล ส�งผลให�

เกิดการบริหารงานท่ีมีคุณภาพ บรรลุผลสําเร็จตามเป?าหมายอย�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 

 
3. ประเด็นยุทธศาสตร0หลักและกลยุทธ0การขับเคล่ือนแผนแม�บทระยะยาวส�งเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี
ของ กปภ. 

ประเด็นยุทธศาสตร0ท่ี 1 
พัฒนาการดําเนินงานภายใต-หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและหลักคุณธรรมจริยธรรม 

กลยุทธ0ท่ี 1.1  พัฒนาระบบการบริหารองค0กรให-มีคุณภาพอย�างเป:นระบบท่ัวท้ังองค0กร เพ่ือสนับสนุน
การดําเนินกิจการอย�างมีคุณภาพภายใต�หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และเพ่ือสนับสนุนให� กปภ.มีแผนปฏิบัติ
การตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอย�างเป3นระบบ และเกิดผลสําเร็จอย�างเป3นรูปธรรม 

กลยุทธ0ท่ี 1.2  ป<องกันและปราบปรามการทุจริตและส�งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพ่ือสนับสนุนการ
ดําเนินงานอย�างมีคุณธรรมและโปร�งใส ภายใต�การปฏิบัติงานตามกฎหมาย ข�อบังคับ ระเบียบ กปภ. และ
จรรยาบรรณแห�งวิชาชีพ 

 
ประเด็นยุทธศาสตร0ท่ี 2 

สร-างกลไกการส่ือสารและมีส�วนร�วมด-านการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของผู-มีส�วนได-ส�วนเสียภายใน 
และภายนอกองค0กร 

กลยุทธ0ท่ี 2.1  ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของผู-มีส�วนได-เสียให-เป:นท่ียอมรับ เพ่ือสร�างการยอมรับใน
ภาพลักษณ+ท่ีดี และได�รับความเชื่อม่ันจากลูกค�า ประชาชน และผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย 

กลยุทธ0ท่ี 2.2  สนับสนุนและพัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอย�างต�อเนื่อง เพ่ือส�งเสริมและ
สนับสนุนระบบกํากับดูแลกิจการท่ีดีให�เป3นไปอย�างมีเป?าหมาย เกิดประสิทธิภาพและการพัฒนาอย�างยั่งยืนท่ัว
ท้ังองค+กร ตลอดจนถูกปลูกฝJงเป3นวัฒนธรรมองค+กร 
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แผนแม�บทระยะยาวส�งเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. 

ประเด็นยุทธศาสตร0 กลยุทธ0ขับเคลื่อน วัตถุประสงค0เชิงกลยุทธ0 กลยุทธ0ย�อย แผนงาน / กิจกรรม ตัวชี้วัด/ เป<าหมาย 
ความเชื่อมโยงกับ
เกณฑ0 Enabler 

ด-านที่ 1 
ประเด็นยุทธศาสตร0ที่ 1 
พัฒนาการดําเนินงาน
ภายใต�หลักการกํากบั
ดูแลกิจการที่ดีและหลัก
คุณธรรมจริยธรรม 

1.1 พัฒนาระบบการ
บริหารองค+กรให�มี
คุณภาพทั่วทั้งองค+กร 

เพื่อสนับสนุนการดําเนิน
กิจการอย�างมีคุณภาพ
ภายใต�หลักการกํากบั
ดูแลกิจการที่ดี และเพื่อ
สนับสนุนให� กปภ.มี
แผนปฏิบัติการตามแนว
ทางการกํากับดูแล
กิจการที่ดีอย�างเป3น
ระบบ และเกิดผลสําเร็จ
อย�างเป3นรูปธรรม 

1.1.1 เสริมสร�าง
บทบาทการกํากับดูแล
กิจการที่ดีของ
คณะกรรมการ กปภ. 

• ประเมินคุณภาพและปรับปรุงนโยบาย แนวปฏบิัติ และระบบการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีและการนําองค+กรตามเกณฑ+ Enabler ด�านที่ 1    
ทั้ง 10 หัวข�อ 

• จัดทํารายงานผลการดําเนินงานด�านการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ 
กปภ. เพือ่เผยแพร�ทางรายงานประจาํปQ 

• จัดทําแผนเพิ่มประสิทธภิาพการกํากบัดูแลของคณะกรรมการ กปภ. 
• จัดสัมมนาคณะกรรมการ กปภ. ร�วมกับฝ}ายบริหารเพือ่กําหนดทิศ

ทางการดําเนินงานของ กปภ.  
• พัฒนาระบบการจัดประชุมคณะกรรมการ กปภ. และระบบติดตามผล

การดําเนินงานที่สําคัญและความเพียงพอของระบบบริหารจัดการ
องค+กรตามแนวทางการกํากับดูแลกจิการที่ดี 

• คะแนนประเมิน Enabler     
ด�านที่ 1 –  การกํากับดูแลที่ดี
และการนําองค+กร 

• ผลประเมินประสิทธิภาพการ
กํากับดูแลของคณะกรรมการ 
กปภ. 

(1) – (10) 
 
 
 
 
 
 
 

   1.1.2 กํากบัดูแลการ
บริหารคุณภาพทั่วทั้ง
องค+กร 

• กํากับดูแลการทบทวนยุทธศาสตร+ กปภ.  
• กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานของ กปภ. ตามข�อตกลงของ สคร. 
• กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานโครงการ WSP  
• กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการ

นวัตกรรม 
• กํากับดูแลการปรับปรุงระบบการบริหารความต�อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) 

• คะแนนประเมินผลองค+กรตาม
ข�อตกลง  กบั สคร. 

• ระดับความสําเร็จในการดําเนิน
โครงการ 

 

(6) (4) (7) 
(9) (10) 

 1.2 ป?องกันและ
ปราบปรามการทุจริต 
และส�งเสริมคุณธรรม
จริยธรรม 

เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานอย�างมี
คุณธรรมและโปร�งใส 
ภายใต�การปฏบิัติงาน
ตามกฎหมาย ข�อบังคับ 
ระเบียบ กปภ. และ
จรรยาบรรณแห�งวิชาชีพ 

 • พัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของ
หน�วยงานภาครัฐ (ITA) 

• กําหนดแนวปฏบิัติเพื่อส�งเสริมให� กปภ.มีการ บูรณาการ GRC 
• โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร�งใสในการดําเนินงานของ 

กปภ.เขต 
• โครงการ “ทําดี มีผล คนยกย�อง” 
• กํากับดูแลการดําเนินงานตามแผนการตรวจสอบ  
• จัดทําสื่อประชาสัมพันธ+เรื่องการป?องกันการทุจริต ความขัดแย�งทาง

ผลประโยชน+ ปรับกระบวนความคิดผ�านสีสันข�าว/Line/ สื่อ Social 

• คะแนนประเมิน ITA 
• ผลประเมินการรับรู�และเข�าใจ

คู�มือจริยธรรม 
• ระดับความสําเร็จในการดําเนิน

โครงการ 
 

(3) (6) (7) (8) 
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ประเด็นยุทธศาสตร0 กลยุทธ0ขับเคลื่อน วัตถุประสงค0เชิงกลยุทธ0 กลยุทธ0ย�อย แผนงาน / กิจกรรม ตัวชี้วัด/ เป<าหมาย 
ความเชื่อมโยงกับ
เกณฑ0 Enabler 

ด-านที่ 1 
ประเด็นยุทธศาสตร0ที่ 2
สร�างกลไกการสื่อสาร
และการมีส�วนร�วมด�าน
การกํากับดูแลกจิการที่ดี
ของผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย
ภายในและภายนอก
องค+กร 

2.1  ส�งเสริมการมีส�วน
ร�วมของผู�มีส�วนได�เสียให�
เป3นที่ยอมรับ 

เพื่อสร�างการยอมรับใน
ภาพลักษณ+ที่ดี และได�รับ
ความเชื่อมั่นจากลูกค�า 
ประชาชน และผู�มีส�วน
ได�ส�วนเสีย 

 • ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตัิการ CSR 
• โครงการ DSM Best Practice  
• กําหนดมาตรการและแนวปฏิบัติด�านธรรมาภิบาลข�อมูล 
• กําหนดแนวปฏบิัติตาม พ.ร.บ.คุ�มครองข�อมูลส�วนบุคคล พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
• ทบทวนกระบวนการเปxดเผยข�อมูล 
• กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานโครงการ Water is Life 
• กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานโครงการ GECC 
• จัดทํารายงานความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล 

• ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผู�มีส�วนได�เสีย 

• ระดับความสําเร็จในการดําเนิน
โครงการ 

 

(1) (4) (5) (9) 

 2.2 สนับสนุนและ
พัฒนาระบบการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีอย�าง
ต�อเนื่อง  

เพื่อส�งเสริมและ
สนับสนุนระบบกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีให�เป3นไป
อย�างมีเป?าหมาย เกิด
ประสิทธิภาพและการ
พัฒนาอย�างยั่งยืนทั่วทั้ง
องค+กร ตลอดจนถูก
ปลูกฝJงเป3นวัฒนธรรม
องค+กร 

2.2.1 เสริมสร�างความรู�
ความเข�าใจในระบบการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี 

• ทบทวนกระบวนการสื่อสารผ�านผู�นํา (Role Model) 
• จัดทําบทความ/เอกสาร/สื่อการเรียนรู�ด�านการกาํกับดูแลกิจการที่ดี

เพื่อเผยแพร�ความรู�ความเข�าใจทั่วทั้งองค+กร 
• แลกเปลี่ยนเรียนรู�ด�านการกํากับดูแลกจิการที่ดี โดยการจัดกิจกรรม

วันประปาวิชาการ 
• โครงการเสริมสร�างวัฒนธรรมสุจริต 
• โครงการให�ความรู�เกี่ยวกับธรรมาภิบาลข�อมูลและ พ.ร.บ.คุ�มครอง

ข�อมูลส�วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

• ระดับความสําเร็จในการดําเนิน
โครงการ 

• ผลสํารวจความรับรู�เข�าใจของ
พนักงาน 

• ผลสํารวจความผูกพันของ
พนักงาน 

 

(5) (6) (8) 

   2.2.2 พัฒนาบุคคลเพื่อ
เป3นพลังขับเคลื่อนระบบ
การกํากับดูแลกจิการที่ดี
ผ�านค�านิยมองค+กร “มุ�ง-
มั่น-เพื่อปวงชน” 

• โครงการอบรมหลักสูตร “คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภบิาล” 
• โครงการปฐมนิเทศพนักงาน 
• โครงการให�ความรู�ด�านการกํากับดูแลกจิการที่ดีแก�พนักงาน กปภ.

เขต/สาขา โดยน�อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพยีงเป3นแนวทางการ
ทํางาน 

• ระดับความสําเร็จในการดําเนิน
โครงการ 

 

(6) (8) 
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บทที่ 6  
รายละเอียดแผนปฏิบัติการส�งเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. พ.ศ. 2564 

กลยุทธ+/กลยุทธ+ย�อย แผนงาน/โครงการ เป?าหมาย/ตัวชี้วัด 
ระยะเวลาดําเนินการ 

งบประมาณ สายงานรับผิดชอบ 
ความเชื่อมโยงเกณฑ+ 

Enabler ด�าน 1 2563 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ประเด็นยุทธศาสตร0ที่ 1 พัฒนาการดําเนินงานภายใต-หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและหลักคุณธรรมจริยธรรม 
กลยุทธ0ที่ 1.1  พัฒนาระบบการบริหารองค0กรให-มีคุณภาพอย�างเป:นระบบทั่วทั้งองค0กร 

1.1.1 เสริมสร�าง
บทบาทการกํากับดูแล
กิจการที่ดีของ
คณะกรรมการ กปภ. 

1. ประเมินคุณภาพและปรับปรุงการดําเนินงานตาม
เกณฑ0 Enabler ด-าน 1  

             คณะทํางาน Enabler 
ด-าน1 ร�วมกับ 

 

(1) การสนองบทบาทของภาครัฐ              งบทําการ รผง. รผผ. รผบ. ผชส. (1) 
(2) บทบาทของรัฐวิสาหกจิเพื่อการตลาดที่เป3นธรรม              “----” รผง. รผบ. ผชล. (2) 
(3) สิทธิและความเท�าเทียมกันของผู�ถือหุ�น - ผลประเมินองค+กร              “----” รผบ. (3) 
(4) บทบาทของผู�มีส�วนได�เสีย Enabler ด�านที 1             “----” ผชล. (4) 
(5) การเปxดเผยข�อมูล ปQ 2564 ไม�น�อยกว�า             “----” ผชล. ผชท. (5) 
(6) คณะกรรมการ ปQที่ผ�านมา             “----” รผผ. รผง. รผบ. 

ผชส. ผชล. ผชต. 
(6) 

(7) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน              “----” รผผ. (7) 
(8) จรรยาบรรณ              “----” รผบ. (8) 
(9) ความยั่งยืนและนวัตกรรม              “----” รผผ. รผบ. ผชล. (9) 
(10) การติดตามผลการดําเนินงาน              “----” ผชส. (10) 

 2. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานด-าน CG ของ 
กปภ. เพื่อเผยแพร�ทางรายงานประจําปS 

- นําเสนอภายในไตรมาส 1 
            

“----” ผชส. (1) 

 3. จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ กปภ. - นําเสนอภายในไตรมาส 1 
- ผลประเมิน board  
ไม�ต่ํากว�าร�อยละ 90 

            
“----” ผชส. (6) 

 4. จัดสัมมนาคณะกรรมการ กปภ. ร�วมกับฝ�ายบริหาร 
เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานของ กปภ. 

อย�างน�อย 1 ครั้ง 
            500,000 

(งบฝ�กอบรม) ผชส. รผบ. (6) 

 5. พัฒนาระบบการประชุมคณะกรรมการ กปภ. และ
ระบบติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญ และความ
เพียงพอของระบบบริหารจัดการองค0กร 

นําเสนอภายในไตรมาส 1             “----” ผชส. (6) (7) (8) (9) (10) 
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กลยุทธ+/กลยุทธ+ย�อย แผนงาน/โครงการ เป?าหมาย/ตัวชี้วัด 
ระยะเวลาดําเนินการ 

งบประมาณ สายงานรับผิดชอบ 
ความเชื่อมโยงเกณฑ+ 

Enabler ด�าน 1 2563 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

1.1.2 กํากบัดูแลการ
บริหารคุณภาพทั่วทั้ง
องค+กร 

6. กํากับดูแลการทบทวนแผนยุทธศาตร0องค0กร ระดับความสําเรจ็โครงการ             งบทําการ รผผ. (6) 

7. กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานตาม
ข-อตกลงกับ สคร. 

- คะแนนผลการดําเนนิงาน
ไม�ต่ํากว�าปQทีผ่�านมา 

            
“----” รผผ. (10) 

8. กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานโครงการ 
WSP  

- ระดับความสําเร็จ
โครงการ 

            
“----” รผว. รปก. 1–5  (4) (10) 

 9. กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
บริหารจัดการนวัตกรรม 

- ดําเนนิการครบ100% 
            

“----” รผบ. (9) (10) 

 10. กํากับดูแลการปรับปรุงระบบการบริหารความ
ต�อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) 

- ระดับความสําเร็จ
โครงการ 

            
“----” ทุกสายงาน (7) 

กลยุทธ0ที่ 1.2 ป<องกันและปราบปรามการทุจริต และส�งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
 11. พัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร�งใส  

ในการดําเนินงานของหน�วยงานภาครัฐ (ITA) 
- คะแนน ITA ปQ 2564  
ไม�น�อยกว�า 80 คะแนน 

            
“----” 

คณะกรรมการพัฒนา
จริยธรรมและคุณธรรมฯ 

(8) 

 
12. โครงการประเมิน ITA ของ กปภ.เขต 

- กปภ.เขต ได�รับรางวัล 
ในวันสถาปนา กปภ. 42 ปQ 

            
100,000 

คณะกรรมการพัฒนา
จริยธรรมและคุณธรรมฯ 

(8) 

 13. กําหนดแนวปฏิบัติเพื่อส�งเสริมให- กปภ.มีการ    
บูรณาการ GRC 

- นําเสนอภายในเดือน ก.ย. 
2564 

            
งบทําการ รผผ. รผบ. ผชส. (7) 

 
14. โครงการ “ทําดี มีผล คนยกย�อง” 

- บุคคลที่ได�รับเลือกเข�ารับ 
รางวัลในวันสถาปนา กปภ. 
42 ปQ 

            
100,000 รผบ. (8) 

 

15. กํากับดูแลการดําเนินงานตามแผนการตรวจสอบ  

- ตรวจสอบหน�วยรับตรวจ
ครบถ�วน 
- ผลการตรวจสอบไม�มีการ
ทุจรติ 

            

งบทําการ ผชต. (1) (6) (8)  

 16. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ0เรื่องการป<องกันการ
ทุจริต ความขัดแย-งทางผลประโยชน0 ปรับกระบวน
ความคิดผ�านสีสันข�าว/Line/ สื่อ Social อื่นๆ 

จํานวนครั้งที่เผยแพร�ไม�
น�อยกว�า 10 ครั้ง 

            
“----” รผบ. (8) 
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กลยุทธ+/กลยุทธ+ย�อย แผนงาน/โครงการ เป?าหมาย/ตัวชี้วัด 
ระยะเวลาดําเนินการ 

งบประมาณ สายงานรับผิดชอบ 
ความเชื่อมโยงเกณฑ+ 

Enabler ด�าน 1 2563 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ประเด็นยุทธศาสตร0ที่ 2 สร-างกลไกการสื่อสารและมีส�วนร�วมด-านการกํากับดูแลกิจการที่ดีของผู-มีส�วนได-ส�วนเสียภายในและภายนอกองค0กร   
กลยุทธ0ที่ 2.1 ส�งเสริมการมีส�วนร�วมของผู-มีส�วนได-เสียให-เป:นที่ยอมรับ 

 17. ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ CSR  - ดําเนนิการครบ100%             งบทําการ ผชล. (4) 
 18. กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานโครงการ 

DSM  
- ระดับความสําเร็จ
โครงการ 

            
1,500,000 คณะกรรมการ DSM (4) 

 19. กําหนดมาตรการและแนวปฏิบัติด-านธรรมาภิบาล
ข-อมูล 

- ดําเนนิการแล�วเสร็จ
ภายใน ก.ย. 2564 

            
งบทําการ ผชท. (5) 

 20. กําหนดแนวปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ-มครองข-อมูล
ส�วนบุคคล พ.ศ.  ๒๕๖๒ 

- ดําเนนิการแล�วเสร็จ
ภายใน ก.ย. 2564 

            
“----” ผชท. (5) 

 21. กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานโครงการ 
Water is Life 

- ระดับความสําเร็จ
โครงการ 

            
“----” รผว. (4) 

 22. กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานโครงการ 
GECC 

- ระดับความสําเร็จ
โครงการ 

            
“----” ผชล. (4) 

 

23. จัดทํารายงานความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล 

- คะแนน Enabler ด�าน1 
หัวข�อ 9.3 การจัดทํา
รายงานการพัฒนาความ
ยั่งยืน สูงกว�าปQ 2563 

            งบจัดทํา
รายงาน
ประจําปQ 

รผผ. ผชล. (9) 

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

24. ทบทวนกระบวนการสื่อสารผ�านผู-นํา (Role 
Model) 

- ระดับความสําเร็จ
โครงการ 

            
งบทําการ รผบ. ผชส. (6) (8) 

25. จัดทําบทความ/เอกสาร/สื่อการเรียนรู-ด-านการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเผยแพร�ความรู-ความเข-าใจ
ทั่วทั้งองค0กร 

- ดําเนนิการทุก 2 เดือน 
            หมวดค�า 

ประชา 
สัมพันธ+ 

ผชส. ผชล. (6) 

26. แลกเปลี่ยนเรียนรู-ด-านการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
โดยการจัดกิจกรรมวันประปาวิชาการ 

- จัดกิจกรรมอย�างน�อย 1 
กิจกรรม 

            งบโครงการ 
ประปาวิชาการ 

ผชส. คณะทํางาน 
จัดงานวันประปาวิชาการ 

(6) (9) 

27. โครงการเสริมสร-างวัฒนธรรมสุจริต 
- ระดับความสําเร็จ
โครงการ 

            งบทําการ รผบ. (8) 

 28. โครงการให-ความรู-เกี่ยวกับธรรมาภิบาลข-อมูล 
และ พ.ร.บ.คุ-มครองข-อมูลส�วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ 

- ระดับความสําเร็จ
โครงการ 

            
“----” รผบ. ผชท. (4) (6) 
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กลยุทธ+/กลยุทธ+ย�อย แผนงาน/โครงการ เป?าหมาย/ตัวชี้วัด 
ระยะเวลาดําเนินการ 

งบประมาณ สายงานรับผิดชอบ 
ความเชื่อมโยงเกณฑ+ 

Enabler ด�าน 1 2563 2564 
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

2.2.2 พัฒนาบุคคล
เพื่อเป3นพลังขับเคลื่อน
ระบบการกาํกับดูแล
กิจการที่ดีผ�านค�านิยม
องค+กร “มุ�ง-มั่น-เพื่อ
ปวงชน” 

29. โครงการอบรมหลักสูตร “คุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล” 

- จํานวนผู�เข�าอบรมไม�น�อย
กว�า 300 คน 

            
งบฝ�กอบรม รผบ. (6) (8) 

30. โครงการปฐมนิเทศพนักงาน 
- พนกังานใหม�ที่เข�าร�วม
ปฐมนเิทศไม�น�อยกว�าร�อย
ละ 90 

            
“----” รผบ. (6) (8) 

31. โครงการให-ความรู-ด-านการกํากับดูแลกิจการที่ดี
แก�พนักงาน กปภ.เขต/สาขา โดยน-อมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป:นแนวทางการทํางาน 

- จํานวนครั้งที่มกีาร
บรรยายไม�ต่ํากว�า 10ครั้ง 

            
“----” รผบ. (6) (8) 

 


