แผนแมบทระยะยาวสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ.
และแผนปฏิบัติการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. พ.ศ. 2564

คํานํา
การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) ไดใหความสําคัญตอการดําเนินงานตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ในรัฐวิสาหกิจของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และคานิยมองค+กร “มุง-มั่น-เพื่อปวงชน”
มาใชเป3นเกณฑ+เพื่อกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
การจั ดทํ าแผนแมบทระยะยาวสงเสริ มการกํ ากั บดู แลกิ จการที่ ดี ของ กปภ. มี วั ต ถุ ป ระสงค+ เ พื่ อ เป3 น
แนวทางใหการดําเนินงานขององค+กรมีการกํากับดูแลที่ดี มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพในการดําเนินงาน
ตลอดจนสรางภาพลักษณ+ที่ดี เป3นที่ยอมรับเชื่อถือของสาธารณชน และเป3นการสื่อสารใหผูมีสวนไดสวนเสียได
รับรู และเขาใจในการกํากับดูแลกิจการที่ดี การเผยแพรแผนงาน/โครงการที่จะรองรับนโยบายในดานตางๆ
รวมถึงการบริหารจัดการที่จะนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผล
แผนแมบทสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีฉบับนี้จะเป3นแนวทางปฏิบัติสําหรับสงเสริมการกํากับดูแล
ที่ดีใหเกิดขึ้นในองค+กรและสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเป3นรูปธรรม เป3นแนวทางในการติดตาม ตรวจสอบการ
กํากับดูแลที่ดีใหไดผลตามเป?าหมาย และมุงใหองค+กรไดมีภาพลักษณ+องค+กรธรรมาภิบาล เป3นที่นาเชื่อถือ
มั่นใจและศรัทธาจากลูกคา ประชาชนทั่วไป และผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอกองค+กร
การประปาสวนภูมิภาค
สิงหาคม 2563

แผนแมบทระยะยาวสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดขี อง กปภ. |

2

สารบัญ
คํานํา
บทสรุปผู-บริหาร
บทที่ 1 บทนํา
• ความเป3นมา
• วัตถุประสงค+
• ขั้นตอนการจัดทําแผนแมบทระยะยาวสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
• กระบวนการอนุมัติแผนฯ
บทที่ 2 ข-อมูลองค0กร
• วิสัยทัศน+ พันธกิจ คานิยม
• โครงสรางการบริหารงานของ กปภ.
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• แผนที่ยุทธศาสตร+ (Strategy Map) และเป?าประสงค+ของยุทธศาสตร+
บทที่ 3 กรอบแนวคิดในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
• หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสากล
• หลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ปQ 2562 ของ สคร.
• หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปQ 2560
บทที่ 4 การทบทวนสภาพแวดล-อมการดําเนินงานด-านการกํากับดูแลกิจการที่ดี
• การทบทวนสภาพแวดลอมภายนอก
• การทบทวนสภาพแวดลอมภายใน
• สรุปการทบทวนสภาพแวดลอม
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• เป?าประสงค+การดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ.
• ประเด็นยุทธศาสตร+หลักและกลยุทธ+การขับเคลี่อนแผน
• โครงรางแผนแมบทระยะยาวสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ.
• แผนแมบทระยะยาวสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ.
บทที่ 6 รายละเอียดแผนปฏิบัติการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. พ.ศ. 2564
แผนแมบทระยะยาวสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดขี อง กปภ. |
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บทสรุปผู-บริหาร
การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) ตระหนักถึงการดําเนินงานภายใตแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี จึงได
จัดทําแผนแมบทระยะยาวสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีขึ้น โดยแผนดังกลาวมีความสอดคลองกับนโยบาย
และการดําเนินการของภาครัฐตั้งแตระดับชาติจนถึงระดับกํากับดูแล และสอดคลองกับกรอบเวลาดําเนินงาน
ของแผนยุทธศาสตร+องค+กรของกปภ.(ระยะที่ 3) ปQ พ.ศ. 2563 – 2565 ที่ใชเป3นแนวทางในการพัฒนาการ
ดําเนินงานของ กปภ. อยางเป3นระบบโดยอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
ความรับผิดชอบตอสังคม และคณะกรรมการ กปภ. ใหดําเนินงานตามแผนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
แผนแมบทระยะยาวสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. มีวัตถุประสงค+การจัดทํา ดังนี้
1. เพื่อเป3นแผนและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน สําหรับสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหเกิดขึ้นใน
หนวยงานและสามารถนําไปปฏิบัติและติดตามผลไดอยางเป3นรูปธรรม
2. เพื่อใชเป3นแนวทางตรวจสอบการปฏิบัติงานดานตางๆ ของ กปภ. และเพื่อเป3นการป?องกันมิใหเกิด
การแสวงหาผลประโยชน+สวนตน อันจะทําใหเกิดความสูญเสียตอรัฐ สังคม ลูกคา ผูมีสวนไดสวนเสีย และ
ผูปฏิบัติงานภายในองค+กร
3. เพื่อสรางการยอมรับ ความนาเชื่อถือ ความมั่นใจ และความศรัทธา ใหเกิดขึ้นกับลูกคา ประชาชน
ทั่วไป และผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอกองค+กร
ทั้งนี้ จากการวิเคราะห+ขอมูลสภาพแวดลอมภายในและภายนอกดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ.
สามารถกําหนดประเด็นยุทธศาสตร+หลักและกลยุทธ+การขับเคลื่อนแผนไดดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร0ที่ 1
พัฒนาการดําเนินงานภายใต-หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและหลักคุณธรรมจริยธรรม
กลยุทธ0ที่ 1.1 พัฒนาระบบการบริหารองค0กรให-มีคุณภาพอยางเป:นระบบทั่วทั้งองค0กร เพื่อสนับสนุน
การดําเนินกิจการอยางมีคุณภาพภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อสนับสนุนให กปภ.มีแผนปฏิบัติ
การตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางเป3นระบบ และเกิดผลสําเร็จอยางเป3นรูปธรรม
กลยุทธ0ที่ 1.2 ป<องกันและปราบปรามการทุจริตและสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานอยางมีคุณธรรมและโปรงใส ภายใตการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ กปภ. และ
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร0ที่ 2
สร-างกลไกการสื่อสารและมีสวนรวมด-านการกํากับดูแลกิจการที่ดีของผู-มีสวนได-สวนเสียภายใน
และภายนอกองค0กร
กลยุ ทธ0ที่ 2.1 สงเสริ มการมีสวนรวมของผู- มีสวนได- เสี ยให- เป: น ที่ ยอมรั บ เพื่ อสรางการยอมรั บใน
ภาพลักษณ+ที่ดี และไดรับความเชื่อมั่นจากลูกคา ประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย
กลยุทธ0ที่ 2.2 สนับสนุนและพัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางตอเนื่อง เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนระบบกํากับดูแลกิจการที่ดีใหเป3นไปอยางมีเป?าหมาย เกิดประสิทธิภาพและการพัฒนาอยางยั่งยืนทั่ว
ทั้งองค+กร ตลอดจนถูกปลูกฝJงเป3นวัฒนธรรมองค+กร
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บทที่ 1
บทนํา
1.ความเป:นมา
การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) หนวยงานภาครัฐที่มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งตอการพัฒนาประเทศ ทั้งใน
ฐานะผูใหบริการสาธารณูปโภคเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขันทางเศรษฐกิจ และการดําเนินภารกิจเชิงสังคมให
ประชาชนในสวนภู มิภาคมี น้ํ า สะอาดใชอยางทั่ ว ถึ งและเทาเที ยม โดยมี ส ถานภาพเป3 น รั ฐ วิ ส าหกิ จ สั งกั ด
กระทรวงมหาดไทย และดําเนินการภายใตการกํากับดูแลเชิงนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง
กปภ. ตระหนักถึงแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อใหการบริหารงานเป3นไปอยางมีประสิทธิภาพ
โปรงใส เป3นธรรม ตอตานทุจริตประพฤติมิชอบ โดยคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุม จึงไดจัดทําแผนแมบท
ระยะยาวดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีขึ้น โดยแผนดังกลาวมีความสอดคลองกับนโยบายและการดําเนินการ
ของภาครัฐตั้งแตระดับชาติจนถึงระดับกํากับดูแล และสอดคลองกับกรอบเวลาดําเนินงานของแผนยุทธศาสตร+
องค+กรของ กปภ. (ระยะที่ 3) ปQ พ.ศ. 2563 – 2565 ที่ใชเป3นแนวทางในการพัฒนาการดําเนินงานของ กปภ.
อยางเป3นระบบ โดยอยูภายใตการกํากับดูแลของคณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
ตอสังคม และคณะกรรมการ กปภ. ใหดําเนินงานตามแผนอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. วัตถุประสงค0ของการจัดทําแผนแมบทระยะยาวสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
๒.๑ เพื่อเป3นแผนและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน สําหรับสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหเกิดขึ้นใน
หนวยงานและสามารถนําไปปฏิบัติและติดตามผลไดอยางเป3นรูปธรรม
๒.๒ เพื่อใชเป3นแนวทางตรวจสอบการปฏิบัติงานดานตางๆ ของ กปภ. และเพื่อเป3นการป?องกันมิใหเกิด
การแสวงหาผลประโยชน+สวนตน อันจะทําใหเกิดความสูญเสียตอรัฐ สังคม ลูกคา ผูมีสวนไดสวนเสีย และ
ผูปฏิบัติงานภายในองค+กร
๒.๓ เพื่อสรางการยอมรับ ความนาเชื่อถือ ความมั่นใจ และความศรัทธา ใหเกิดขึ้นกับลูกคา ประชาชน
ทั่วไป และผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอกองค+กร
3. ขั้นตอนการจัดทําแผนแมบทระยะยาวสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
การจัดทําแผนแมบทระยะยาวสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. กําหนดขั้นตอน ดังนี้
1. เก็บรวบรวมข-อมูล
- เก็บรวบรวมขอมูล สภาพแวดลอมการดําเนินงานทั้งภายนอกและภายในองค+กรที่เกี่ยวของ
2. วิเคราะห0ข-อมูล
- วิเคราะห+สภาพแวดลอมการดําเนินงานทั้งภายนอกและภายในองค+กร สภาพปJญหา ตลอดจน
กําหนดเป?าหมายของการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีขององค+กร (SWOT Analysis)
- กําหนดแนวทางในการดําเนินงาน การกําหนดตัวชี้วัด และคาเป?าหมาย
- กําหนดหนวยงานรับผิดชอบและปฏิบัติ
3. จัดทํารางแผน
- จัดทํารางแผนแมบทระยะยาว โดยมีเคาโครงประกอบดวย 6 บท ดังนี้
แผนแมบทระยะยาวสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดขี อง กปภ. |
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- บทที่ 1 บทนํา
- บทที่ 2 ขอมูลองค+กร
- บทที่ 3 กรอบแนวคิดในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
- บทที่ 4 การทบทวนสภาพแวดลอมการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
- บทที่ 5 แผนแมบทระยะยาวสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ.
- บทที่ 6 รายละเอียดแผนปฏิบัติการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี พ.ศ. 2564
4. กระบวนการการอนุมัติแผนฯ
1. คณะกรรมการบริหารสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาระบบคุณธรรมของ กปภ. ใหความ
เห็นชอบในหลักการ
2. คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม (CG & CSR)
ของ กปภ. ใหความเห็นชอบ
3. คณะกรรมการ กปภ. ใหความเห็นชอบแผนแมบทระยะยาวสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ.

แผนแมบทระยะยาวสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดขี อง กปภ. |
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บทที่ 2
ข-อมูลองค0กร
1. วิสัยทัศน0
ผู-ใช-น้ําประทับใจในคุณภาพและบริการที่เป:นเลิศ
(Customers are delighted with water quality and excellent services)
2. พันธกิจ
1. ผลิตจายน้ําที่มีคุณภาพ
2. พัฒนาระบบผลิตและจายน้ําใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. เสริมสรางการใหบริการโดยยึดลูกคาเป3นศูนย+กลาง
4. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
5. พัฒนาบุคลากรใหมีศักยภาพเพื่อตอบสนองความตองการขององค+กร
3. คานิยม

“มุง - มั่น – เพื่อปวงชน”
พฤติกรรม 11 ประการตามคานิยม

มุง
“มุงเน-นคุณธรรม”

มั่น
“มั่นใจคุณภาพ”

เพื่อปวงชน
“เพื่อสุขของปวงชน”

1. ปฏิบัติตามกฎหมายและมีจริยธรรม
2. ปฏิบตั ิหนาที่ดวยความซื่อสัตย+สุจริตและโปรงใส
3. ปกป?องรักษาผลประโยชน+ขององค+กร
4.
5.
6.
7.
8.

ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กําหนด
มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอความสําเร็จ
ทํางานเป3นทีม
แบงปJนทักษะชวยเหลือเพื่อนรวมงาน
พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง

9. ตั้งใจรับฟJงลูกคา
10. สรางความประทับใจใหลูกคาตลอดเวลา
11. มีจิตสาธารณะ

4. โครงสร-างการบริหารงานของ กปภ.
กปภ. แบงสวนงานและกําหนดอํานาจหนาที่ตามโครงสรางการบริหารงานของ กปภ. ประกอบดวย
สายงานระดับรองผูวาการ 9 สายงาน ไดแก รองผูวาการ (แผนยุทธศาสตร+) รองผูวาการ (การเงิน) รองผูวาการ
(วิชาการ) รองผูวาการ (บริหาร) และรองผูวาการ (ปฏิบัติการ 1-5) และสํานัก ที่ขึ้นตอผูวาการ 4 สํานัก

แผนแมบทระยะยาวสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดขี อง กปภ. |
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5. โครงสร-าง บทบาท หน-าที่ในการกํากับดูแล กปภ.
5.1 การดําเนินงานด-านการกํากับดูแลกิจการที่ดีผานคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการชุดตางๆ
สําหรับการกํากับดูแลที่ตองอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะดานจากผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถและ
ประสบการณ+ที่เหมาะสม คณะกรรมการ กปภ. ไดแตงตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดตางๆ เพื่อ
รับผิดชอบในการกํากับดูแลและกลั่นกรองแผนงานในเบื้องตนกอนนําเสนอรวมทั้งรายงานผลตอคณะกรรมการ
กปภ. โดยมีคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งรวมทั้งสิ้น 10 คณะ ประกอบดวย
1) คณะกรรมการกิจการสัมพันธ+
2) คณะกรรมการตรวจสอบ
3) คณะกรรมการอิสระ
4) คณะอนุกรรมการกฎหมายและการอุทธรณ+รองทุกข+
5) คณะอนุกรรมการพัฒนาองค+กร
6) คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กปภ.
7) คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม
8) คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผูวาการ กปภ.
9) คณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ํา
10) คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย

แผนแมบทระยะยาวสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดขี อง กปภ. |
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5.2 โครงสร-างการกํากับดูแลที่ดีระดับองค0กร
กปภ. ดําเนิ นการขับเคลื่อนการกํากับดูแลกิ จการที่ ดีระดั บองค+ กรในรูปแบบของคณะกรรมการและ
คณะทํางาน โดยเชื่อมโยงกระบวนการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี เขากับการพัฒนาระบบคุณธรรมจริยธรรม
รวมทั้งการตอตานทุจริตคอร+รัปชันและการเปxดเผยขอมูลอยางโปรงใส มีโครงสรางและอํานาจหนาที่ ดังนี้
• คณะกรรมการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและพัฒนาระบบคุณธรรมของ กปภ.
กปภ
(ผูวาการ กปภ. เป3นประธาน)
ประธาน มีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1) พิจารณากรอบทิศทาง นโยบาย รวมถึงแผนการดํ
แผนการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
การสงเสริ
สงเสริมและพัฒนาระบบคุณธรรม การป?องกันปราบปรามทุจริตคอร+รัปชัน และการเปxดเผยขอมูลขาวสาร
ของ กปภ.ใหมี
ใหมีความโปรงใส ตรวจสอบได รวมทั้งติดตามผลการดําเนินงานและรายงานตอคณะอนุกรรมการ
กํากับดูแลกิจการทีที่ดีและความรับผิดชอบตอสั
ชอบ งคม (CG&CSR) ของ กปภ.
2) เผยแพร ปลู กฝJ ง สงเสริ ม สนั บสนุ นใหพนั กงานทั่ ว ทั้ งองค+ กรรั บ ทราบและตระหนั กถึ ง
ความสําคัญของการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี การสงเสริมและพัฒนาระบบคุณธรรม การป?
การ องกัน
ปราบปรามการทุจริตคอร+รัปชัน และการเปxดเผยขอมูลขาวสารของ กปภ.
กปภ
• คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.
กปภ (ศปท. กปภ.).)
(รองผูวาการ (บริ
บริหาร)
าร เป3นประธาน) มีอํานาจหนาที่ ประกอบดวย
ดานการป?องกันและปราบปรามทุจริต เป3นศูนย+ป?องกันและปราบปรามการทุจริตของ กปภ.
กปภ
ในชื่อยอวา ศปท.กปภ. เพื่อเป3นชองทางในการรับขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติ
หนาทีโดยมิ
โ่ ดยมิชอบของผูปฏิบัติงาน กปภ.
กปภ ตลอดจนเสนอแนะแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของ
ดานการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เผยแพร ปลูกฝJง สงเสริมและสนับสนุนใหผูปฏิบัติงาน
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของผูบริหารและผูปฏิบัติงาน กปภ.
กปภ รวมทั้งเสริมสรางบรรยากาศ
สราง
ในการปฏิบัติงานที่มุงเนนคุณธรรมตามคานิยมองค+กร เพื่อนําไปสูการสรางสังคมคุณธรรม
• คณะกรรมการพิจารณาข-อมูลขาวสารของ กปภ.
กปภ (รองผูวาการ (บริ
บริหาร)
าร เป3นประธาน)
มีอํานาจหนาที
หนาที่ในการกํากับการดําเนินงานดานขอมูลขาวสารที่อยูในความรับผิดชอบดูแลของ
แตละหนวยงานเป3นไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความตองการเมื่อมีการขอเขาตรวจดู รวมทั้ง
การพิจารณาวินิจฉัยเมื่อมีการรองขอใหเปxดเผยขอมูลขาวสารตามพระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ
ขาวสา
พ.ศ. 2540 ไดอยางถูกตองและรวดเร็ว
• คณะทํางานองค0กรโปรงใส (ผูวาการ กปภ. เป3นประธาน) มีอํานาจหนาที่ในการเสนอแผนและ
นการเสนอแผน
กิจกรรมดานองค+กรโปรงใสเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของคณะกรรมการสงเสริ
งานของคณะกรรมการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีฯ
ดานการปราบปรามทุจริตคอร+รัปชัน

แผนแมบทระยะยาวสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดขี อง กปภ.
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6. กลุมผู-มีสวนได-สวนเสียที่สําคัญ

7. ปKจจัยความยั่งยืนของ กปภ.
1. แหลงน้ํามีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอ
2. ความสามารถของบุคลากร
3. เงินทุนจากผลประกอบการเพียงพอ
4. กระบวนการผลิตจายน้ํามีประสิทธิภาพ
5. ความรับผิดชอบตอชุมชนและสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม
6. เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เหมาะสม

แผนแมบทระยะยาวสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดขี อง กปภ.
กปภ |
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8. ทิศทางองค0กรของกปภ. (Road Map)
ดวยความมุงมั่นที่ตองการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยใหดีขึ้น กปภ. จึงกําหนดเสนทาง
การพัฒนาองค+กรตามแนวทางการดําเนินงานที่จะพัฒนาคุณภาพน้ําใหเป3นไปตามมาตรฐานสากล (WHO) และ
นําเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต+ใชกับการผลิตจําหนายน้ําประปารวมถึงการพัฒนาบริการดานตางๆ ของ
กปภ. เพื่อตอบสนองตอความตองการสูงสุดของผูใชน้ําอยางครบวงจรโดย กปภ. มีเป?าหมายทิศทางขององค+กร
สูการเป3นผูนําดานน้ําประปาในภูมิภาค

9. เป<าประสงค0ของทิศทางองค0กรของ กปภ.

10. แผนยุทธศาสตร0องค0กรของ กปภ. (ระยะ 3 ปS) พ.ศ. 2563 - 2565
กปภ.ไดกําหนดประเด็นยุทธศาสตร+ 4 ดาน ตามหลัก Balanced Scorecard (BSC) ไดแก
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร0 ที่ 1 ด- า นการเรี ย นรู- แ ละพั ฒ นา ถื อ เป3 น ฐานในการพั ฒ นาองค+ ก ร โดยใช
ความสามารถของบุคลากรและเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการดําเนินงาน ของ กปภ.
ประเด็นยุทธศาสตร0ที่ 2 ด-านการผลิตจายน้ํา ตอบสนองตอพันธกิจของ กปภ. ทั้งในสวนของระบบ
การจัดหาน้ําดิบ ผลิตจาย ควบคุมคุณภาพน้ํา บริหารจัดการน้ําสูญเสียในระบบจาย อีกทั้งในสวนของการขยาย
ความรวมมือกับหนวยงานอื่น เพื่อใหบริการน้ําประปาที่มีคุณภาพแกประชาชน
แผนแมบทระยะยาวสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดขี อง กปภ. |
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ประเด็นยุทธศาสตร0ที่ 3 ด-านการบริการลูกค-า เนนกลุมผูใชน้ําของ กปภ. ใหบรรลุตามวิสัยทัศน+
พรอมทั้งรักษาสิ่งแวดลอม และสรางความสัมพันธ+อันดีกับชุมชนโดยรอบ ของ กปภ.
ประเด็นยุทธศาสตร0ที่ 4 ด-านการเงิน มีการควบคุมตนทุนการดําเนินงาน และสรางรายไดใหเพียงพอ
ตอการขยายงานของ กปภ.
ประเด็นยุทธศาสตร+ทั้ง 4 จะมีความสอดคลองเชื่อมโยงกันและผลักดัน ตามคานิยม พันธกิจ เพื่อมุงสู
วิสัยทัศน+ ความยั่งยืนของ กปภ. และการเป3นองค+กรสมรรถนะสูง
11. แผนที่ยุทธศาสตร0 (Strategy Map)
แผนภาพที่แสดงรูปแบบของความสัมพันธ+เชิงเหตุและผล ระหวางผลลัพธ+ที่องค+กรปรารถนาเชื่อมโยง
ยุทธศาสตร+สูการปฏิบัติ และเป?าหมายตางๆ ขององค+กร

แผนแมบทระยะยาวสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดขี อง กปภ. |
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12. เป<าประสงค0ของยุทธศาสตร0
ความสําเร็จของการดําเนินงานในขั้นตอนสุดทายของแตละยุทธศาสตร+ เมื่อสิ้นสุดแผน (ปQ 2565)

แผนแมบทระยะยาวสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดขี อง กปภ. |

13

บทที่ 3
กรอบแนวคิดในการจัดทํานโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
1. หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสากล
Accountability

ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบตั ิหนาที่ ความมุงมั่นทีจ่ ะปฏิบัตหิ นาที่และมีความ
รับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนาที่ทั้งดานบวกและดานลบ

Responsibility

ความสํานึกในหนาที่ดวยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ

Value Creation

การสรางมูลคาเพิ่มแกกิจการทั้งในระยะสัน้ และระยะยาว โดยการเปลี่ยนแปลงหรือ
เพิ่มมูลคาใดๆ นั้นจะตองเป3นการเพิ่มความสามารถในทุกดานเพือ่ การแขงขัน

Equitable Treatment

การปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียโดยสุจริต และจะตองพิจารณาใหเกิดความเทาเทียมกัน

Transparency

ความโปรงใสในการดําเนินงานและการเปxดเผยขอมูลที่สาํ คัญตอผูมีสวนไดสวนเสีย

Participation

การมีสวนรวม และการสงเสริมใหผูมีสวนไดสวนเสียใหมีโอกาสในการแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินการใดๆ ที่อาจสงผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม

Ethics

การสงเสริมและพัฒนาการกํากับดูแลและจรรยาบรรณที่ดีในการดําเนินกิจการ

Corporate Governance การสงเสริม พัฒนา และเผยแพรการสรางความรูความเขาใจในการกํากับดูแลกิจการที่ดี

2. หลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ ปS 2562 ของ สคร.
หมวดที่ 1 บทบาทของภาครัฐ
หลักการ
ภาครัฐควรมีการกําหนดหลักการและแนวทางของหนาที่ที่พึงปฏิบัติ โดยภาครัฐควรมีการแบงแยก
บทบาทหนาที่ไวอยางชัดเจนเพื่อใหเกิดการถวงดุลที่ดีในการกํากับดูแล รวมถึงภาครัฐควรมีสวนในการกําหนด
นโยบายและทิศทางในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ โดยไมเขาไปแทรกแซงการบริหารงานประจําแตยังควรมี
การติดตามและกํากับใหรัฐวิสาหกิจดําเนินตามพันธกิจและวัตถุประสงค+ขององค+กร
หมวดที่ ๒สิทธิและความเทาเทียมกันของผู-ถือหุ-น
หลักการ
ผูถือหุนทุกรายถือเป3นเจาของรัฐวิสาหกิจ มีสิทธิพื้นฐานเทาเทียมกันทุกประการตามที่กฎหมายกําหนด
โดยผูถือหุนสามารถแตงตั้งคณะกรรมการใหทําหนาที่แทนตน และมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญโดย
การออกเสียงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน ผูถือหุนจึงควรมีสิทธิไดรับขอมูลอยางถูกตอง เพียงพอ และทันเวลา
ตอการตัดสินใจ ดังนั้น คณะกรรมการตองใหความสําคัญในสิทธิของผูถือหุนและปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทา
เทียมกัน รวมถึงไมกระทําการใดๆ อันเป3นการละเมิดสิทธิของผูถือหุน
หมวดที่ 3 คณะกรรมการ
หลักการ
คณะกรรมการเป3นตัวแทนผูถือหุนในการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจใหมีการปฏิบัติงานเป3นไปตามพันธกิจ
วัตถุประสงค+และนโยบายของภาครัฐคณะกรรมการควรปฏิบัติงานตามหลักความไววางใจ (Fiduciary Duty)
และดูแลใหกรรมการฝ}ายจัดการ ตลอดจนพนักงานปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบระมัดระวัง (Duty of
Care) และซื่อสัตย+ตอองค+กร (Duty of Loyalty) เพื่อใหเกิดประโยชน+สูงสุด โดยคณะกรรมการควรมีองค+ประกอบ
แผนแมบทระยะยาวสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดขี อง กปภ. |
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ทางความรูความสามารถที่เหมาะสมและควรเขาใจขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
รวมถึงกํากับดูแลใหฝ}ายจัดการปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุพันธกิจวัตถุประสงค+และนโยบายของภาครัฐ
หมวดที่ ๔ บทบาทของผู-มีสวนได-เสีย
หลักการ
ผูมีส วนไดเสี ยทุ กกลุ มมีความสํา คัญในการดํ าเนิ นงานของรั ฐวิ สาหกิจใหเป3นไปอยางยั่งยื น ดั งนั้ น
คณะกรรมการควรกําหนดนโยบายใหมีการปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียแตละกลุมโดยคํานึงถึงสิทธิของผูมีสวนได
เสียดังกลาวตามกฎหมายหรือตามขอตกลงที่มีกับผูมีสวนไดเสีย และกํากับดูแลใหมีกลไกและการปฏิบัติที่
เหมาะสมแกผูมีสวนไดเสีย รวมถึงสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสียในการพัฒนาการดําเนินงาน
และไมควรกระทําการใดๆ ที่เป3นการละเมิดสิทธิของผูมีสวนไดเสียเหลานั้น
หมวดที่ ๕ ความยั่งยืนและนวัตกรรม
หลักการ
คณะกรรมการมีหนาที่กํากับดูแลใหฝ}ายจัดการกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานขององค+กรที่
คํานึงถึงการดําเนินงานอยางยั่งยืน มีความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม รวมถึงนํานวัตกรรมมาใชในการ
พัฒนา ปรับปรุงกระบวนการทํางานการใหบริการ และการบริหารจัดการภายในองค+กรใหมีประสิทธิภาพ
หมวดที่ ๖ การเปqดเผยข-อมูล
หลักการ
คณะกรรมการควรกํากับดูแลใหมีการเปxดเผยขอมูลสําคัญที่เกี่ยวของกับรัฐวิสาหกิจและผูมีสวนไดเสีย
กลุมตางๆ อยางถูกตอง เชื่อถือได ครบถวน เพียงพอ ทันเวลา และเป3นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่
เกี่ยวของ เพื่อใหสาธารณชนและผูมีสวนไดเสียสามารถใชในการตัดสินใจไดอยางเหมาะสม และคณะกรรมการ
ควรดูแลชองทางการเปxดเผยขอมูลใหสาธารณชนและผูมีสวนไดเสียสามารถเขาถึงไดโดยสะดวก
หมวดที่ ๗ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
หลักการ
ความเสี่ยงเป3นสิ่งที่อาจทําใหแผนงานหรือการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจไมบรรลุตามพันธกิจและ
วัตถุประสงค+ โดยกอใหเกิดผลกระทบหรือความเสียหายตอองค+กร โดยการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
และการตรวจสอบภายในที่เหมาะสมจะสามารถป?องกันหรือลดโอกาสที่เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นได ดังนั้น คณะกรรมการจึงควรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความเสี่ยง การบริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายใน เพื่อใหสามารถกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจใหมีการบริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน และการตรวจสอบภายใน ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
หมวดที่ ๘ จรรยาบรรณ
หลักการ
คณะกรรมการมีหนาที่กําหนดแนวปฏิบัติในเรื่องของจรรยาบรรณและกํากับดูแลใหกรรมการผูบริหาร
และพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกคนยึดถือและปฏิบัติใหสอดคลองและอยูในทิศทางเดียวกัน รวมถึงจัดใหมีชองทาง
การรับเรื่องรองเรียนเมื่อพบเห็นการประพฤติปฏิบัติที่ผิดจรรยาบรรณหรือไมเป3นไปตามแนวปฏิบัติ
หมวดที่ ๙ การติดตามผลการดําเนินงาน
หลักการ
ภาครัฐในฐานะเจาของควรหารือกับคณะกรรมการเพื่อกําหนดขอตกลงการประเมินผลการดําเนินงาน
ที่ ส อดคลองกั บ เป? า หมายและขอบเขตการดํ า เนิ น งานของรั ฐ วิ ส าหกิ จ และควรจั ด ใหมี ผู ประเมิ น ผลการ
ดําเนินงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีความเขาใจในเป?าหมายและขอบเขตการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ อีกทั้ง
แผนแมบทระยะยาวสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดขี อง กปภ. |
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ติดตามใหรัฐวิสาหกิจนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานตอไป โดยคณะกรรมการมีบทบาท
ในการกํากับดูแลใหรัฐวิสาหกิจดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเป?าหมายที่ไดตกลงไวในขอตกลงการประเมินผลการ
ดําเนินงาน
3. หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน ปS 2560 (CG Code)
3.1 คําจํากัดความ
“การกํากับดูแลกิจการ” หมายถึงความสัมพันธ+ในเชิงการกํากับดูแลรวมทั้งกลไกมาตรการที่ใชกํากับ
การตัดสินใจของคนในองค+กรใหเป3นไปตามวัตถุประสงค+ซึ่งรวมถึง (๑) การกําหนดวัตถุประสงค+และเป?าหมายหลัก
(objectives) (๒) การกําหนดกลยุทธ+นโยบายและพิจารณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณและ (๓) การติดตาม
ประเมินและดูแลการรายงานผลการดําเนินงาน
“การกํากับดูแลกิจการที่ดี” ตามหลักปฏิบัตินี้หมายถึงการกํากับกูแลกิจการที่เป3นไปเพื่อการสร-าง
คุณคาให-กิจการอยางยั่งยืนนอกเหนือจากการสรางความเชื่อมั่นใหแกผูลงทุนซึ่งคณะกรรมการควรกํากับดูแล
กิจการใหนําไปสูผล (governance outcome) อยางนอยดังตอไปนี้
๑. สามารถแขงขันไดและมีผลประกอบการที่ดีโดยคํานึงถึงผลกระทบในระยะยาว (Competitiveness and performance with long-term perspective)
๒. ประกอบธุรกิจอยางมีจริยธรรมเคารพสิทธิและมีความรับผิดชอบตอผูถือหุนและผูมีสวนไดเสีย
(Ethical and responsible business)
๓. เป3นประโยชน+ตอสังคมและพัฒนาหรือลดผลกระทบดานลบตอสิ่งแวดลอม (Good corporate
citizenship)
๔. สามารถปรับตัวไดภายใตปJจจัยการเปลี่ยนแปลง (Corporate resilience)
3.2หลักปฏิบัติที่สําคัญ
หลักปฏิบัติ 1 ตระหนักถึงบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการในฐานะผูนําองค+กรที่สราง
คุณคาใหแกกิจการอยางยั่งยืน (Establish Clear Leadership Role and Responsibilities of the Board)
หลักปฏิบัติ 2 กําหนดวัตถุประสงค+และเป?าหมายหลักของกิจการที่เป3นไปเพื่อความยั่งยืน (Define
Objectives that Promote Sustainable Value Creation)
หลักปฏิบัติ 3 เสริมสรางคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล (Strengthen Board Effectiveness)
หลักปฏิบัติ 4 สรรหาและพัฒนาผูบริหารระดับสูงและการบริหารบุคลากร (Ensure Effective CEO
and People Management)
หลักปฏิบัติ5สงเสริมนวัตกรรมและการประกอบธุรกิจอยางมีความรับผิดชอบ (Nurture Innovation
and Responsible Business)
หลักปฏิบัติ 6 ดูแลใหมีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่เหมาะสม (Strengthen
Effective Risk Management and Internal Control)
หลักปฏิบัติ 7 รักษาความนาเชื่อถือทางการเงินและการเปxดเผยขอมูล (Ensure Disclosure and
FinancialIntegrity)
หลักปฏิบัติ 8 สนั บ สนุ น การมี ส วนรวมและการสื่ อ สารกั บ ผู ถื อ หุ น (Ensure
Engagement
andCommunication with Shareholders)
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บทที่ 4
การทบทวนสภาพแวดล-อมการดําเนินงานด-านการกํากับดูแลกิจการที่ดี
การทบทวนสภาพแวดลอมการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีแบงออกเป3น๓ สวนดังนี้
๑. การทบทวนสภาพแวดลอมภายนอก
๒. การทบทวนสภาพแวดลอมภายใน
๓. สรุปการทบทวนสภาพแวดลอม
๑. การทบทวนสภาพแวดล-อมภายนอก
สภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีในปJจจุบันพิจารณา
ไดจากสภาพแวดลอมระดั บชาติ สู สภาพแวดลอมระดั บองค+ กรเริ่ มจากรั ฐธรรมนู ญแหงราชอาณาจั กรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีมาตราที่เกี่ยวของกับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีในหนวยงานของรัฐ ๒ มาตรา ไดแก
มาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตร+เป3นเป?าหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลและ
มาตรา ๗๖ รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผนดินใหเป3นไปตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
ดังนั้น หนวยงานของรัฐทั้งหมดจึงตองดําเนินการใหเป3นตามหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
นอกจากรัฐธรรมนูญแลว กรอบยุทธศาสตร0ชาติระยะ ๒๐ปS “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”ซึ่งเป3นแผนหลัก
ของการพัฒนาประเทศและมีเป?าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ดวย
การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุขและตอบสนองตอการ
บรรลุซึ่งผลประโยชน+แหงชาติในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูงเป3นประเทศพัฒนาแลว และ
สรางความสุขของคนไทยสั งคมมีความมั่น คงเสมอภาคและเป3นธรรม ประเทศสามารถแขงขัน ไดในระบบ
เศรษฐกิจ มีแนวทางที่เกี่ยวของกับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ในกรอบแนวทางที่สําคัญลําดับที่ ๖ คือการ
ปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งมีแนวทางสําคัญ ๘ แนวทางไดแก ๑) การปรับปรุง
โครงสรางบทบาทภารกิจของหนวยงานภาครัฐใหมีขนาดที่เหมาะสม ๒) การวางระบบบริหารราชการแบบ
บูรณาการ ๓) การพัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ๔) การตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ๕) การปรับปรุงกฎหมายและระเบียบตางๆ ๖) ใหทันสมัยเป3นธรรมและเป3นสากล ๗) พัฒนา
ระบบการใหบริการประชาชนของหนวยงานภาครัฐและ ๘)ปรับปรุงการบริหารจัดการรายไดและรายจายของ
ภาครัฐ
นอกเหนือจากยุทธศาสตร+ชาติระยะ ๒๐ ปQ รัฐบาลยังไดกําหนด Thailand 4.0 ใหเป3นเรื่องของการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่เนนที่การแกปJญหาใหประเทศหลุดพนจากกับดักรายไดปานกลาง ประเทศจึง
ตองพัฒนาโครงสรางเศรษฐกิจใหมที่เรียกวา New Economy Model มีการใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ประชาชนสามารถสรางรายไดไดดวยตนเอง ตองมีการปฏิรูปทั้งโครงสรางในทุกมิติ ไมวาจะเป3นภาคธุรกิจ
การเกษตร การศึกษา และแรงงานจากระบบเศรษฐกิจที่เนนการผลิตโดยใชแรงงานเครื่องจักรและทรัพยากร
เปลี่ยนมาเป3นการผลิตบนฐานความรูและเทคโนโลยี
จากยุทธศาสตร+ชาติระยะ ๒๐ ปQไดถายโยงลงสูแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ ๑๒
ซึ่งจัดทําบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร+ชาติ ๒๐ ปQ การปรับโครงสรางประเทศไปสูประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจน
ประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้นไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกภาคสวน ทั้ง
ในระดับกลุมอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศ ในทุกขั้นตอนของแผนฯ อยางกวางขวางและตอเนื่อง เพื่อ
รวมกันกําหนดวิสัยทัศน+และทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งรวมจัดทํารายละเอียดยุทธศาสตร+ของแผนฯ
เพื่อมุงสู “ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ นี้เองมีหลักการที่เกี่ยวของกับการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดีในการบริหารจัดการในภาครัฐ การป?องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
แผนแมบทระยะยาวสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดขี อง กปภ. |
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สังคมไทย ซึ่งใหความสําคัญกับการสงเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาครัฐอยางเป3นรูปธรรมทั้งดานระบบ
การบริหารงานและบุคลากร มีการบริหารจัดการภาครัฐที่โปรงใสมีประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบไดอยาง
เป3 น ธรรม และประชาชนมีส วนรวม มีการกระจายอํ านาจและแบงภารกิ จ รั บผิ ด ชอบที่ เหมาะสมระหวาง
สวนกลาง ภูมิภาค และทองถิ่น หลักการดังกลาวมีวัตถุประสงค+เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ
โปรงใส ทันสมัย และมีการทํางานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
นอกจากสภาพแวดลอมระดับชาติแลว แผนพัฒนาระบบรัฐวิสาหกิจภาพรวมพ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔
ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) มีความสอดคลองกับยุทธศาสตร+ชาติ ๒๐ ปQ แผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต+ใชเพื่อเป3น Roadmap ในการกําหนด
ทิศทางการดําเนินงานและพัฒนารัฐวิสาหกิจ มียุทธศาสตร+ที่เกี่ยวของกับการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ใน
ยุทธศาสตร+การปรับปรุงระบบการกํากับดูแลดวยหลักการที่โปรงใส มีธรรมาภิบาล และปลอดจากความขัดแยง
ของผลประโยชน+ทุกระดับ และตองมีประสิทธิภาพและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดีขึ้น ซึ่งแผนพัฒนา
ระบบรัฐวิสาหกิจภาพรวมนี้เอง สคร. ไดนําไปจัดทําแผนยุทธศาสตร+รัฐวิสาหกิจ พ.ศ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ ที่
เกี่ ย วของกั บ การกํ า กั บ ดู แ ลที่ ดีใ นรั ฐ วิ ส าหกิ จ ในยุ ท ธศาสตร+ ด านธรรมาภิ บ าลและบริ ห ารจั ด การเพื่ อ ให
หนวยงานรัฐวิสาหกิจทั้ง ๕๔ รัฐวิสาหกิจมีการดําเนินงานอยางมีธรรมาภิบาลตอผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน
ซึ่ง สคร. ไดจัดทําหลักการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจปS ๒๕๖2 ที่เทียบเคียงไดกับหลักการกํากับดูแลที่ดีของ
บริษัทจดทะเบียน (CG Code) ปQ ๒๕๖๐ ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย+และตลาดหลักทรัพย+
(กลต.) เพื่อเป3นแนวทางสําหรับคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียนในการปฏิบัติหนาที่โดยมุงเนนบทบาทการเป3น
ผูนําองค+กร นําพาธุรกิจไปสูการเจริญเติบโตดวยการสรางคุณคากิจการอยางยั่งยืน
• ระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม (State Enterprise Assessment Model: SE-AM)
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ปรับปรุงระบบประเมินผลการดําเนินงานของ
รัฐวิสาหกิจ ในปQงบประมาณ 2563 โดยพัฒนาตอยอดจากเกณฑ+การประเมินผลตามระบบ SEPA และระบบ
การบริหารจัดการองค+กร มีวัตถุประสงค+เพื่อสงเสริมใหรัฐวิสาหกิจสามารถตอบสนองกับสภาพแวดลอมในการ
ดําเนินภารกิจ การแขงขัน ความตองการของผูใชบริการ และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
เกณฑ+ประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม มีกรอบการประเมินแบงเป3น 2 สวน ไดแก
1) การประเมินผลการดําเนินงาน (Key Performance Areas)
2) การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enablers) 8 ด-าน
มิติ Enablers ดานที่ 1 การกํากับดูแลที่ดีและการนําองค+กร มุงเนนประเมินบทบาทของคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจในการขับเคลื่อนใหฝ}ายบริหารสามารถปฏิบัติงานใหบรรลุผลสําเร็จตามกรอบนโยบาย ภารกิจ
หนาที่ ยุทธศาสตร+ หรือแผนงานที่ผูถือหุนภาครัฐกําหนด โดยการดําเนินงานดังกลาวตองสามารถสะทอนไดทั้ง
มิติกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ รวมกับมิติดานผลลัพธ+ที่เป3นเลิศที่สามารถสรางการเติบโตอยางยั่งยืน
ใหแกรัฐวิสาหกิจ ควบคูกับการสรางผลกระทบเชิงบวกตอสังคมและสิ่งแวดลอมไดอยางสมดุล ประกอบดวย
หลักเกณฑ+สําคัญ 10 หัวขอ ดังนี้
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2. การทบทวนสภาพแวดล-อมภายใน
2.1 กปภ. มี การเชื่อมโยงการดํา เนิ นงานดานการกํ ากั บดู แลกิ จการที่ดี ตั้งแตระดั บวิ สัย ทัศน+และ
คานิยมองค+กร (มุง-มั่น-เพื่อปวงชน) ซึ่งไดกําหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค+ 11 ประการตามคานิยมเพื่อใหผูบริหาร
และผูปฏิบัติงาน กปภ. ยึดถือเป3นแนวทางในการปฏิบัติหนาที่ โดยใชกลไกขับเคลื่อนตามแผนยุทธศาสตร+องค+กร
(ระยะที่ 3) ปQ 2563-2565 ในประเด็ น ยุ ทธศาสตร+ ที่ 1 การเรี ย นรู และพั ฒ นา ที่ มุ งเสริ มสรางความรู
ความสามารถของบุคลการใหมีความรูความสามารถที่จะปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ ควบคูกับการปลูกฝJง
คุณธรรมจริยธรรม และการเสริมสรางวัฒนธรรมสุจริตใหเกิดขึ้นอยางเป3นรูปธรรม
2.2 คณะกรรมการ กปภ. ตระหนักถึงความสําคัญของกลไกการดําเนินงานภายใตหลักการกํากับดูแล
กิจการที่ดี โดยไดมีการพิจารณาทบทวนการกําหนดนโยบาย และแนวทางปฏิบัติใหมีความชัดเจน เขาใจงาย
สอดคลองกับหลักการสากล และหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจของ สคร. ดังนี้
นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ.
ข-อ 1.“ดําเนินภารกิจดวยความรับผิดชอบตอผลสัมฤทธิ์ของงาน
มีการติดตามผลอยางตอเนื่อง และสามารถตรวจสอบได โดยคํานึงถึง
ผลประโยชน+ของรัฐและประชาชนเป3นสําคัญ”
ข-อ 2.“มุงมั่นปฏิบัติหนาที่ดวยสํานึกรับผิดชอบใหไดผลสําเร็จ
ของงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล”
ข-อ 3.“ปฏิบัติตอลูกคาประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสียดวย
ความซื่อสัตย+สุจริต มีคุณธรรมจริยธรรม เพื่อตอบสนองตอความ
ตองการและความคาดหวังของทุกกลุมอยางรวดเร็วและเทาเทียม”
ข-อ 4.“สงเสริมใหมีการดําเนินงานที่โปรงใส รวมทั้งเปxดเผย
ขอมูลสารสนเทศของ กปภ. ทั้งดานการเงินและไมใชการเงิน อยาง
ครบถวน ถูกตอง ทันกาล ใหผูมีสวนไดสวนเสียและสาธารณชน
สามารถเขาถึงและตรวจสอบได”
ข-อ 5.“สงเสริมและพัฒนาขีดความสามารถขององค+กรและ
พนักงาน สนับสนุนการทํางานเชิงรุก ความคิดสรางสรรค+ การพัฒนา
ระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสรางมูลคาเพิ่มของกิจการ การปรับ
กระบวนการทํางานใหสามารถสนองตอบตอการแขงขันทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว จนนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืน”
ข-อ 6.“พัฒนาแนวทางการปฏิบัติงานและประกอบกิจการของ
กปภ. ที่ยึดมั่นในกฏเกณฑ+ หลักคุณธรรมและหลักนิติธรรม ซึ่งหมาย
รวมถึงกฏหมาย ระเบียบ ขอบังคับ มาตรฐานทางจริยธรรม และ
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ”

ข-อ 7. “สนับสนุนการมีสวนรวมใหเกิดการสรางเครือขาย และ
การทํางานเชิงบูรณาการกับทุกภาคสวน ตลอดจนเปxดโอกาสให
สาธารณชนมีสวนในการเสนอความคิดเห็น หรือขอรองเรียนที่มีตอ
การดําเนินกิจการขององค+กร แลวนํามาพัฒนาปรับปรุงระบบงาน
อยางตอเนื่อง”

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
•ความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติ
หนาที่ (Accountability)
•ความสํานึกในหนาที่ดวยขีด
ความสามารถ และประสิทธิภาพที่
เพียงพอ (Responsibility)
•การปฏิบัติตอผูมีสวนไดสวนเสียโดย
สุจริตและเทาเทียมกัน (Equitable
Treatment)
• ความโปรงใส (Transparency)

• การสรางมูลคาเพิ่มแกกิจการทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว (Value
Creation)
• การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับที่เกี่ยวของกับกิจการ
(Compliance)
• คุณธรรมจริยธรรม และ
จรรยาบรรณ (Ethics)
• การตอตานทุจริตคอร+รัปชัน (AntiCorruption)
• การสงเสริมการมีสวนรวม
(Participation)
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นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ.
ข-อ 8. “มุงพัฒนากระบวนการทํางานที่แสดงความรับผิดชอบตอ
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม โดยคํานึงถึงการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในสวนภูมิภาค และการพัฒนาองค+กรใหเจริญกาวหนา
อยางยั่งยืน”
ข-อ 9. “สนับสนุนใหมีแนวทางและมาตรการในการบริหารความ
เสี่ยง การควบคุมภายในที่มีคุณภาพเหมาะสมเพียงพอ และมีความ
เชื่อมโยงกับทิศทางในการพัฒนาองค+กร”
ข-อ 10.“สงเสริมความรูความเขาใจ การสรางบรรยากาศและ
จิตสํานึกเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง
และการปฏิบัติตามกฏหมาย แกคณะกรรมการ ผูบริหาร และ
ผูปฏิบัติงานอยางตอเนื่องจนเกิดเป3นวัฒนธรรมองค+กร”

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
• ความรับผิดชอบตอสังคม
(Corporate Social Responsibility
: CSR)
• ความยั่งยืน (Sustainability)
• การบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน (Risk Management
& Internal Control)
• การสื่อสารและการสรางความ
ตระหนักรู (Corporate
Communications)

2.3 กปภ. มีโครงสรางการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการทั้งในระดับคณะอนุกรรมการ/กรรมการ
ที่ไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการ กปภ. ที่มีอํานาจหนาที่ในการกลั่นกรองแผนงานโครงการ รวมถึงนโยบาย
และแนวปฏิบัติในการดําเนินงานตางๆ ที่สําคัญขององค+กร ซึ่งจําเป3นตองอาศัยความรูความเชื่ยวชาญและ
ประสบการณ+เฉพาะดานในการพิจารณาเบื้องตนกอนนําเสนอคณะกรรมการ กปภ. และการดําเนินงานระดับ
องค+กรในรูปแบบคณะกรรมการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีแลพัฒนาระบบคุณธรรม และคณะกรรมการ/
คณะทํ า งานอื่ น ที่ เ กี่ ย วของ ครอบคลุ ม ทั้ ง การดํ า เนิ น งานดานการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี การป? อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตคอร+รัปชัน การเปxดเผยขอมูล และเสริมสรางรากฐานดานคุณธรรมจริยธรรม อยางไรก็ตาม
กปภ. ยังไมมีการจัดวางโครงสรางในระดับปฏิบัติการอยางเพียงพอ อีกทั้งยังไมมีการบูรณาการอยางสมบูรณ+
2.4 ผลประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ยอนหลัง 5 ปQ
ที่ผานมา กปภ. ไดรับการประเมินในระดับคะแนนที่สูงวาคะแนนเฉลี่ยทุกปQ โดยเฉพาะคะแนนในสวนของ
ระบบการเปxดเผยขอมูลขาวสาร (EBIT) ประเมินจากความครบถวนสมบูรณ+ของขอมูลเชิงประจักษ+และการ
เผยแพรขอมูลขาวสารผานเว็บไซต+ขององค+กร ซึ่ง กปภ. ได 100 คะแนนเต็มมาอยางตอเนื่องตั้งแตปQ 2559
อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาผลสํารวจความคิดเห็นของบุคลากรภายในและผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก (IIT, EIT)
กลับพบวามีระดับคะแนนไมสูงเทาที่ควร ซึ่งอาจสะทอนใหเห็นถึงความเขาใจที่คลาดเคลื่อนของบุคคลทั้งสอง
กลุมที่มีตอการดําเนินงานของ กปภ.
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กปภ ประจําปQ 2562 ตามหลักเกณฑ+ Enabler ดานที่ 1
2.5 ผลประเมินสถานะการดําเนินงานของ กปภ.
การกํากับดูแลที่ดีและการนําองค+กร และการวิเคราะห+ชองวาง (Gap Analysis) สะทอนใหเห็นถึงความพรอม
ของการดําเนินงานในบางประเด็
บางประเด็นที่ กปภ.
กปภ ยังดําเนินการไดไมครบถวนสมบูรณ+ อาทิ การกําหนดจั
หนด ดใหมีระบบ
การรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายการกั
นตามนโยบายการกับดูแลกิจการที่ดีที่เป3นลายลักษณ+อักษร นโยบายและแนวปฏิ
นโยบายและแนว บัติ
ดานการแขงขั นทางการตลาดที่ เป3นธรรม การบริ หารสิ ทธิ ผูถื อหุ น การปฏิ บั ติตามกฎหมาย (Compliance)
ระบบบริหารความสัมพันธ+กับผูมีสวนไดสวนเสีย การบริหารจัดการความยั่งยืน ฯลฯ รายละเอียดดังตาราง
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ทั้งนี้ ตลอดปQงบประมาณ 2563 กปภ. ไดขับเคลื่อนเกณฑ+ประเมิน Enabler ดานที่ 1 โดยนําเสนอ
นโยบาย แนวปฏิบัติ ตลอดจนคูมือปฏิบัติงานที่สําคั ญใหคณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความ
รั บ ผิ ด ชอบตอสั งคมของ กปภ. พิ จ ารณากลั่ น กรอง รวมทั้ งมอบขอสั งเกตหรื อขอเสนอแนะกอนนํ า เสนอ
คณะกรรมการ กปภ. อยางไรก็ตาม กปภ.
กปภ ยังมีความจําเป3นตองประเมินประสิทธิภาพของกระบวนการดังกลาว
เพื่อนํามาปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่องในอนาคต
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๓. สรุปการทบทวนสภาพแวดล-อม
จุดแข็ง (Strengths)
- มี น โยบายการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี รวมทั้ ง
นโยบายอื่นที่เกี่ยวของอยางชัดเจน
- มีคณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความ
รับผิดชอบตอสังคม กํากับดูแล ติดตาม พิจารณาให
ขอคิ ด เห็ น และขอเสนอแนะ และมี คณะกรรมการ/
คณะทํางานดานการกํากับดูแลในระดับองค+กร ซึ่งมี
ผูวาการและผูบริหารระดับสูงรวมเป3นคณะกรรมการ
- มีการนํ าเกณฑ+ ประเมินการกํากับดู แลกิ จการที่ ดี
ภายนอกมาใชเพื่อการพัฒนากระบวนการทํางาน
- มี ก ารสอดแทรกหลั ก ธรรมาภิ บ าลเป3 น หนึ่ ง ใน
หัวขอการพัฒนาบุคลากร
- มีวิสัยทัศน+ คานิยมองค+กรที่สะทอนถึงความมุงมั่น
ในการขับเคลื่อนองค+กรตามแนวทางการกํากับดูแล
กิจการที่ดี
- ผูบริหารเป3นแบบอยางที่ดี (Role Model) และ
สื่ อสารถายทอดนโยบายกั บ พนั กงานอยางตอเนื่ อ ง
และจริงจัง
- กปภ. มี ชองทางการเปxด เผยขอมู ลสารสนเทศที่
หลากหลาย
โอกาส (Opportunities)
- นโยบายของรั ฐบาลใหความสําคั ญเรื่ องธรรมาภิ
บาลชัดเจนมากยิ่งขึ้น โดยจัดทําเป3นแผนยุทธศาสตร+
ชาติ 20 ปQ รวมทั้ งทิ ศทางแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ที่ ใหความสําคัญเรื่องการ
บริหารจัดการพัฒนาประเทศอยางมีธรรมาภิบาล
- สคร. มี การปรั บ ปรุ งหลั ก การและแนวทางการ
กํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี รวมทั้ ง การประเมิ น ผลการ
ดําเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม (SE-AM)ที่กําหนดใหการ
กํากับดูแลที่ดีและการนําองค+กรเป3นหนึ่งในหัวขอการ
ประเมินสําคัญ
- รางวัลที่ไดรับจากหนวยงานภายนอก สงผลใหเกิด
ความเชื่อมั่นแกผูมีสวนไดเสีย
- ลู ก คาและผู มี ส วนไดเสี ย ใหความสํ า คั ญ กั บ การ
กํากับดูแลกิจการที่ดี
- หนวยงานภายนอกใหความสนใจในการสราง
มาตรฐานกํากับดูแลกิจการที่ดีเพิ่มมากขึ้น

จุดออน (Weaknesses)
- การดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีตอง
เกี่ยวของกับหลายสวนงาน แตยังขาดการบูรณาการ
แผนงานรวมกัน ทําใหการขับเคลื่อนงานสูภาคปฏิบัติ
ไมเขมแข็ง
- ระบบงานตางๆ มี ก ารนํ า หลั ก การกํ า กั บ ดู แ ล
กิจการที่ดีไปใชในแนวทางปฏิบัติยังไมทั่วถึง
- ผู ปฏิ บัติ งานบางสวนยั งขาดความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
- ขาดอัตรากําลังและโครงสรางการดําเนินงานดาน
การกํากับดูแลกิจการที่ดีในระดับปฏิบัติการ

อุปสรรค (Threats)
- การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการเมือง
- นโยบายรั ฐ บาลและมี เ กณฑ+ ป ระเมิ น จาก
หนวยงานภายนอกเพิ่มขึ้น ทําใหการดําเนินงานดาน
การกํากับดูแลกิจการที่ดีซับซอนมากขึ้น
- ผูมีสวนไดเสียบางกลุมขาดความเขาใจในขั้นตอน
การดําเนินงานของ กปภ.
- การทุจริตคอร+รัปชันที่อาจเกิดในองค+กรในทุก
รูปแบบ
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บทที่ 5
แผนแมบทระยะยาวสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ.
1. ทิศทางระยะยาวด-านการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ.
กปภ. เป3นองค+กรที่ดําเนินงานภายใตมาตรฐานการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่ทัดเทียมมาตรฐานสากล
2. เป<าประสงค0การดําเนินงานด-านการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ.
1. กปภ.มีการดําเนินกิจการภายใตหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดีที่เป3นมาตรฐานสากล สงผลให
เกิดการบริหารงานที่มีคุณภาพ บรรลุผลสําเร็จตามเป?าหมายอยางคุมคา และมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
2.กปภ. มีแนวทางในการสงเสริมและใหความสนับสนุนใหเกิดระบบการกํากับดูแลกิจการที่อยางเป3น
ระบบ และสามารถพัฒนาใหเจริญกาวหนาไดอยางตอเนื่อง
3. กปภ. มีภาพลักษณ+ที่ดี เป3นที่ยอมรับของลูกคา ประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย
3. ประเด็นยุทธศาสตร0หลักและกลยุทธ0การขับเคลื่อนแผนแมบทระยะยาวสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ของ กปภ.
ประเด็นยุทธศาสตร0ที่ 1
พัฒนาการดําเนินงานภายใต-หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและหลักคุณธรรมจริยธรรม
กลยุทธ0ที่ 1.1 พัฒนาระบบการบริหารองค0กรให-มีคุณภาพอยางเป:นระบบทั่วทั้งองค0กร เพื่อสนับสนุน
การดําเนินกิจการอยางมีคุณภาพภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อสนับสนุนให กปภ.มีแผนปฏิบัติ
การตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางเป3นระบบ และเกิดผลสําเร็จอยางเป3นรูปธรรม
กลยุทธ0ที่ 1.2 ป<องกันและปราบปรามการทุจริตและสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานอยางมีคุณธรรมและโปรงใส ภายใตการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ กปภ. และ
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ
ประเด็นยุทธศาสตร0ที่ 2
สร-างกลไกการสื่อสารและมีสวนรวมด-านการกํากับดูแลกิจการที่ดีของผู-มีสวนได-สวนเสียภายใน
และภายนอกองค0กร
กลยุ ทธ0ที่ 2.1 สงเสริ มการมีสวนรวมของผู- มีสวนได- เสี ยให- เป: น ที่ ยอมรั บ เพื่ อสรางการยอมรั บใน
ภาพลักษณ+ที่ดี และไดรับความเชื่อมั่นจากลูกคา ประชาชน และผูมีสวนไดสวนเสีย
กลยุทธ0ที่ 2.2 สนับสนุนและพัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางตอเนื่อง เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนระบบกํากับดูแลกิจการที่ดีใหเป3นไปอยางมีเป?าหมาย เกิดประสิทธิภาพและการพัฒนาอยางยั่งยืนทั่ว
ทั้งองค+กร ตลอดจนถูกปลูกฝJงเป3นวัฒนธรรมองค+กร
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แผนแมบทระยะยาวสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ.
ประเด็นยุทธศาสตร0
ประเด็นยุทธศาสตร0ที่ 1
พัฒนาการดําเนินงาน
ภายใตหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีและหลัก
คุณธรรมจริยธรรม

กลยุทธ0ขับเคลื่อน

วัตถุประสงค0เชิงกลยุทธ0

1.1 พัฒนาระบบการ
บริหารองค+กรใหมี
คุณภาพทั่วทั้งองค+กร

เพื่อสนับสนุนการดําเนิน
กิจการอยางมีคุณภาพ
ภายใตหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี และเพื่อ
สนับสนุนให กปภ.มี
แผนปฏิบัติการตามแนว
ทางการกํากับดูแล
กิจการที่ดีอยางเป3น
ระบบ และเกิดผลสําเร็จ
อยางเป3นรูปธรรม

กลยุทธ0ยอย
1.1.1 เสริมสราง
บทบาทการกํากับดูแล
กิจการที่ดีของ
คณะกรรมการ กปภ.

1.1.2 กํากับดูแลการ
บริหารคุณภาพทัว่ ทั้ง
องค+กร

1.2 ป?องกันและ
ปราบปรามการทุจริต
และสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรม

เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงานอยางมี
คุณธรรมและโปรงใส
ภายใตการปฏิบัติงาน
ตามกฎหมาย ขอบังคับ
ระเบียบ กปภ. และ
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ

แผนงาน / กิจกรรม
• ประเมินคุณภาพและปรับปรุงนโยบาย แนวปฏิบัติ และระบบการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีและการนําองค+กรตามเกณฑ+ Enabler ดานที่ 1
ทั้ง 10 หัวขอ
• จัดทํารายงานผลการดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ
กปภ. เพือ่ เผยแพรทางรายงานประจําปQ
• จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพการกํากับดูแลของคณะกรรมการ กปภ.
• จัดสัมมนาคณะกรรมการ กปภ. รวมกับฝ}ายบริหารเพือ่ กําหนดทิศ
ทางการดําเนินงานของ กปภ.
• พัฒนาระบบการจัดประชุมคณะกรรมการ กปภ. และระบบติดตามผล
การดําเนินงานที่สําคัญและความเพียงพอของระบบบริหารจัดการ
องค+กรตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดี
• กํากับดูแลการทบทวนยุทธศาสตร+ กปภ.
• กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานของ กปภ. ตามขอตกลงของ สคร.
• กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานโครงการ WSP
• กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนบริหารจัดการ
นวัตกรรม
• กํากับดูแลการปรับปรุงระบบการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (BCM)
• พัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (ITA)
• กําหนดแนวปฏิบัติเพื่อสงเสริมให กปภ.มีการ บูรณาการ GRC
• โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของ
กปภ.เขต
• โครงการ “ทําดี มีผล คนยกยอง”
• กํากับดูแลการดําเนินงานตามแผนการตรวจสอบ
• จัดทําสื่อประชาสัมพันธ+เรื่องการป?องกันการทุจริต ความขัดแยงทาง
ผลประโยชน+ ปรับกระบวนความคิดผานสีสันขาว/Line/ สื่อ Social
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ตัวชี้วัด/ เป<าหมาย
• คะแนนประเมิน Enabler
ดานที่ 1 – การกํากับดูแลที่ดี
และการนําองค+กร
• ผลประเมินประสิทธิภาพการ
กํากับดูแลของคณะกรรมการ
กปภ.

ความเชื่อมโยงกับ
เกณฑ0 Enabler
ด-านที่ 1
(1) – (10)

• คะแนนประเมินผลองค+กรตาม
ขอตกลง กับ สคร.
• ระดับความสําเร็จในการดําเนิน
โครงการ

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

• คะแนนประเมิน ITA
• ผลประเมินการรับรูและเขาใจ
คูมือจริยธรรม
• ระดับความสําเร็จในการดําเนิน
โครงการ

(3) (6) (7) (8)

ประเด็นยุทธศาสตร0

กลยุทธ0ขับเคลื่อน

วัตถุประสงค0เชิงกลยุทธ0

ประเด็นยุทธศาสตร0ที่ 2
สรางกลไกการสื่อสาร
และการมีสวนรวมดาน
การกํากับดูแลกิจการที่ดี
ของผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายในและภายนอก
องค+กร

2.1 สงเสริมการมีสวน
รวมของผูมีสวนไดเสียให
เป3นที่ยอมรับ

เพื่อสรางการยอมรับใน
ภาพลักษณ+ที่ดี และไดรับ
ความเชื่อมั่นจากลูกคา
ประชาชน และผูมีสวน
ไดสวนเสีย

2.2 สนับสนุนและ
พัฒนาระบบการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีอยาง
ตอเนื่อง

เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนระบบกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีใหเป3นไป
อยางมีเป?าหมาย เกิด
ประสิทธิภาพและการ
พัฒนาอยางยั่งยืนทั่วทั้ง
องค+กร ตลอดจนถูก
ปลูกฝJงเป3นวัฒนธรรม
องค+กร

กลยุทธ0ยอย

2.2.1 เสริมสรางความรู
ความเขาใจในระบบการ
กํากับดูแลกิจการที่ดี

2.2.2 พัฒนาบุคคลเพื่อ
เป3นพลังขับเคลื่อนระบบ
การกํากับดูแลกิจการที่ดี
ผานคานิยมองค+กร “มุงมั่น-เพื่อปวงชน”

ความเชื่อมโยงกับ
เกณฑ0 Enabler
ด-านที่ 1
(1) (4) (5) (9)

แผนงาน / กิจกรรม

ตัวชี้วัด/ เป<าหมาย

• ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการ CSR
• โครงการ DSM Best Practice
• กําหนดมาตรการและแนวปฏิบัติดานธรรมาภิบาลขอมูล
• กําหนดแนวปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
• ทบทวนกระบวนการเปxดเผยขอมูล
• กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานโครงการ Water is Life
• กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานโครงการ GECC
• จัดทํารายงานความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล
• ทบทวนกระบวนการสื่อสารผานผูนํา (Role Model)
• จัดทําบทความ/เอกสาร/สื่อการเรียนรูดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี
เพื่อเผยแพรความรูความเขาใจทัว่ ทั้งองค+กร
• แลกเปลี่ยนเรียนรูดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยการจัดกิจกรรม
วันประปาวิชาการ
• โครงการเสริมสรางวัฒนธรรมสุจริต
• โครงการใหความรูเกี่ยวกับธรรมาภิบาลขอมูลและ พ.ร.บ.คุมครอง
ขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

• ผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผูมีสวนไดเสีย
• ระดับความสําเร็จในการดําเนิน
โครงการ

• ระดับความสําเร็จในการดําเนิน
โครงการ
• ผลสํารวจความรับรูเขาใจของ
พนักงาน
• ผลสํารวจความผูกพันของ
พนักงาน

(5) (6) (8)

• โครงการอบรมหลักสูตร “คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล”
• โครงการปฐมนิเทศพนักงาน
• โครงการใหความรูดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีแกพนักงาน กปภ.
เขต/สาขา โดยนอมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป3นแนวทางการ
ทํางาน

• ระดับความสําเร็จในการดําเนิน
โครงการ

(6) (8)
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บทที่ 6
รายละเอียดแผนปฏิบัติการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. พ.ศ. 2564
กลยุทธ+/กลยุทธ+ยอย

แผนงาน/โครงการ

เป?าหมาย/ตัวชี้วัด

2563

ระยะเวลาดําเนินการ
2564

งบประมาณ

สายงานรับผิดชอบ

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

1.1.1 เสริมสราง
บทบาทการกํากับดูแล
กิจการที่ดีของ
คณะกรรมการ กปภ.

ประเด็นยุทธศาสตร0ที่ 1 พัฒนาการดําเนินงานภายใต-หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและหลักคุณธรรมจริยธรรม
กลยุทธ0ที่ 1.1 พัฒนาระบบการบริหารองค0กรให-มีคุณภาพอยางเป:นระบบทั่วทั้งองค0กร
1. ประเมินคุณภาพและปรับปรุงการดําเนินงานตาม
เกณฑ0 Enabler ด-าน 1
(1) การสนองบทบาทของภาครัฐ
งบทําการ
(2) บทบาทของรัฐวิสาหกิจเพื่อการตลาดที่เป3นธรรม
“----”
- ผลประเมินองค+กร
(3) สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน
“----”
Enabler ดานที 1
(4) บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
“----”
ปQ 2564 ไมนอยกวา
(5) การเปxดเผยขอมูล
“----”
ปQที่ผานมา
(6) คณะกรรมการ
“----”
(7) การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
(8) จรรยาบรรณ
(9) ความยั่งยืนและนวัตกรรม
(10) การติดตามผลการดําเนินงาน
2. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานด-าน CG ของ
กปภ. เพื่อเผยแพรทางรายงานประจําปS
3. จัดทําแผนเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการ กปภ.
4. จัดสัมมนาคณะกรรมการ กปภ. รวมกับฝƒายบริหาร
เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานของ กปภ.
5. พัฒนาระบบการประชุมคณะกรรมการ กปภ. และ
ระบบติดตามผลการดําเนินงานที่สําคัญ และความ
เพียงพอของระบบบริหารจัดการองค0กร

ความเชื่อมโยงเกณฑ+
Enabler ดาน 1

“----”
“----”
“----”
“----”

คณะทํางาน Enabler
ด-าน1 รวมกับ
รผง. รผผ. รผบ. ผชส.
รผง. รผบ. ผชล.
รผบ.
ผชล.
ผชล. ผชท.
รผผ. รผง. รผบ.
ผชส. ผชล. ผชต.
รผผ.
รผบ.
รผผ. รผบ. ผชล.
ผชส.

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

- นําเสนอภายในไตรมาส 1

“----”

ผชส.

(1)

- นําเสนอภายในไตรมาส 1
- ผลประเมิน board
ไมต่ํากวารอยละ 90

“----”

ผชส.

(6)

ผชส. รผบ.

(6)

ผชส.

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

500,000

อยางนอย 1 ครั้ง

(งบฝ“กอบรม)

นําเสนอภายในไตรมาส 1

แผนแมบทระยะยาวสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดขี อง กปภ. |
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(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

กลยุทธ+/กลยุทธ+ยอย

แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลาดําเนินการ
2564

งบประมาณ

สายงานรับผิดชอบ

ความเชื่อมโยงเกณฑ+
Enabler ดาน 1

งบทําการ

รผผ.

(6)

“----”

รผผ.

(10)

“----”

รผว. รปก. 1–5

(4) (10)

- ดําเนินการครบ100%

“----”

รผบ.

(9) (10)

- ระดับความสําเร็จ
โครงการ

“----”

ทุกสายงาน

(7)

เป?าหมาย/ตัวชี้วัด

2563

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 กํากับดูแลการ
บริหารคุณภาพทัว่ ทั้ง
องค+กร

6. กํากับดูแลการทบทวนแผนยุทธศาตร0องค0กร
7. กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานตาม
ข-อตกลงกับ สคร.
8. กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานโครงการ
WSP
9. กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานตามแผน
บริหารจัดการนวัตกรรม
10. กํากับดูแลการปรับปรุงระบบการบริหารความ
ตอเนื่องทางธุรกิจ (BCM)

ระดับความสําเร็จโครงการ
- คะแนนผลการดําเนินงาน
ไมต่ํากวาปQทผี่ านมา
- ระดับความสําเร็จ
โครงการ

กลยุทธ0ที่ 1.2 ป<องกันและปราบปรามการทุจริต และสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
11. พัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA)
12. โครงการประเมิน ITA ของ กปภ.เขต
13. กําหนดแนวปฏิบัติเพื่อสงเสริมให- กปภ.มีการ
บูรณาการ GRC
14. โครงการ “ทําดี มีผล คนยกยอง”

15. กํากับดูแลการดําเนินงานตามแผนการตรวจสอบ
16. จัดทําสื่อประชาสัมพันธ0เรื่องการป<องกันการ
ทุจริต ความขัดแย-งทางผลประโยชน0 ปรับกระบวน
ความคิดผานสีสันขาว/Line/ สื่อ Social อื่นๆ

- คะแนน ITA ปQ 2564
ไมนอยกวา 80 คะแนน
- กปภ.เขต ไดรับรางวัล
ในวันสถาปนา กปภ. 42 ปQ
- นําเสนอภายในเดือน ก.ย.
2564
- บุคคลที่ไดรับเลือกเขารับ
รางวัลในวันสถาปนา กปภ.
42 ปQ
- ตรวจสอบหนวยรับตรวจ
ครบถวน
- ผลการตรวจสอบไมมีการ
ทุจริต

“----”
100,000

จํานวนครั้งที่เผยแพรไม
นอยกวา 10 ครั้ง

แผนแมบทระยะยาวสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดขี อง กปภ. |
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คณะกรรมการพัฒนา
จริยธรรมและคุณธรรมฯ
คณะกรรมการพัฒนา
จริยธรรมและคุณธรรมฯ

(8)
(8)

งบทําการ

รผผ. รผบ. ผชส.

(7)

100,000

รผบ.

(8)

งบทําการ

ผชต.

(1) (6) (8)

“----”

รผบ.

(8)

กลยุทธ+/กลยุทธ+ยอย

แผนงาน/โครงการ

ระยะเวลาดําเนินการ
2564

สายงานรับผิดชอบ

ความเชื่อมโยงเกณฑ+
Enabler ดาน 1

ผชล.

(4)

คณะกรรมการ DSM

(4)

ผชท.

(5)

ผชท.

(5)

รผว.

(4)

ผชล.

(4)

งบจัดทํา
รายงาน
ประจําปQ

รผผ. ผชล.

(9)

- ระดับความสําเร็จ
โครงการ

งบทําการ

รผบ. ผชส.

(6) (8)

- ดําเนินการทุก 2 เดือน

หมวดคา
ประชา
สัมพันธ+

ผชส. ผชล.

(6)

งบโครงการ
ประปาวิชาการ

ผชส. คณะทํางาน
จัดงานวันประปาวิชาการ

(6) (9)

งบทําการ

รผบ.

(8)

“----”

รผบ. ผชท.

(4) (6)

เป?าหมาย/ตัวชี้วัด

2563

งบประมาณ

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-างกลไกการสื่อสารและมีสวนรวมด-านการกํากับดูแลกิจการที่ดีของผู-มีสวนได-สวนเสียภายในและภายนอกองค0กร
กลยุทธ0ที่ 2.1 สงเสริมการมีสวนรวมของผู-มีสวนได-เสียให-เป:นที่ยอมรับ
ดํ
า
เนิ
นการครบ100%
17. ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ CSR
งบทําการ
18. กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานโครงการ - ระดับความสําเร็จ
1,500,000
โครงการ
DSM
19. กําหนดมาตรการและแนวปฏิบัติด-านธรรมาภิบาล - ดําเนินการแลวเสร็จ
งบทําการ
ภายใน ก.ย. 2564
ข-อมูล
20. กําหนดแนวปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ-มครองข-อมูล
- ดําเนินการแลวเสร็จ
“----”
ภายใน ก.ย. 2564
สวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒
21. กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานโครงการ - ระดับความสําเร็จ
“----”
โครงการ
Water is Life
22. กํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงานโครงการ - ระดับความสําเร็จ
“----”
โครงการ
GECC
23. จัดทํารายงานความยั่งยืนตามมาตรฐานสากล

- คะแนน Enabler ดาน1
หัวขอ 9.3 การจัดทํา
รายงานการพัฒนาความ
ยั่งยืน สูงกวาปQ 2563

2.2 สนับสนุนและพัฒนาระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางตอเนื่อง
2.2.1 เสริมสราง
ความรูความเขาใจใน
ระบบการกํากับดูแล
กิจการที่ดี

24. ทบทวนกระบวนการสื่อสารผานผู-นํา (Role
Model)
25. จัดทําบทความ/เอกสาร/สื่อการเรียนรู-ด-านการ
กํากับดูแลกิจการที่ดีเพื่อเผยแพรความรู-ความเข-าใจ
ทั่วทั้งองค0กร
26. แลกเปลี่ยนเรียนรู-ด-านการกํากับดูแลกิจการที่ดี
โดยการจัดกิจกรรมวันประปาวิชาการ
27. โครงการเสริมสร-างวัฒนธรรมสุจริต
28. โครงการให-ความรู-เกีย่ วกับธรรมาภิบาลข-อมูล
และ พ.ร.บ.คุ-มครองข-อมูลสวนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

- จัดกิจกรรมอยางนอย 1
กิจกรรม
- ระดับความสําเร็จ
โครงการ
- ระดับความสําเร็จ
โครงการ

แผนแมบทระยะยาวสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดขี อง กปภ. |
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กลยุทธ+/กลยุทธ+ยอย

แผนงาน/โครงการ

เป?าหมาย/ตัวชี้วัด

2563

ระยะเวลาดําเนินการ
2564

งบประมาณ

สายงานรับผิดชอบ

ความเชื่อมโยงเกณฑ+
Enabler ดาน 1

งบฝ“กอบรม

รผบ.

(6) (8)

“----”

รผบ.

(6) (8)

“----”

รผบ.

(6) (8)

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
ระบบการกํากับดูแล
กิจการที่ดีผานคานิยม
องค+กร “มุง-มั่น-เพื่อ
ปวงชน”

29. โครงการอบรมหลักสูตร “คุณธรรม จริยธรรม
และธรรมาภิบาล”
30. โครงการปฐมนิเทศพนักงาน
31. โครงการให-ความรู-ด-านการกํากับดูแลกิจการที่ดี
แกพนักงาน กปภ.เขต/สาขา โดยน-อมนําหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเป:นแนวทางการทํางาน

- จํานวนผูเขาอบรมไมนอย
กวา 300 คน
- พนักงานใหมที่เขารวม
ปฐมนิเทศไมนอยกวารอย
ละ 90
- จํานวนครั้งที่มกี าร
บรรยายไมต่ํากวา 10ครั้ง

แผนแมบทระยะยาวสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดขี อง กปภ. |
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