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1.1 บทนํา  
การประปาส�วนภูมิภาค (กปภ.) เชื่อม่ันว�าการบริหารจัดการองค�กรภายใต หลักการกํากับดูแลกิจการ

ท่ีดีและหลักจริยธรรมจรรยาบรรณ เปHนป1จจัยสําคัญท่ีส�งเสริมให การดําเนินงานเปHนไปอย�างมีประสิทธิภาพ 
มีความสุจริต โปร�งใส ตรวจสอบได  เกิดความเปHนธรรมแก�ผู มีส�วนได เสียทุกฝ[าย 

 กปภ. จึงจัดทําคู�มือการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให คณะกรรมการ ผู บริหาร และผู ปฏิบัติงานทุก
คน ยึดถือเปHนหลักปฏิบัติท่ีดีในการดําเนินงาน ซ่ึงคณะกรรมการ กปภ.คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ี
ดีและความรับผิดชอบต�อสังคม และฝ[ายบริหาร ได ให ความสําคัญในการปรับปรุงมาตรฐานการกํากับดูแล
และจริยธรรมจรรยาบรรณมาโดยตลอด เพ่ือให ทันสมัยเปHนสากล สอดคล องกับทิศทางการพัฒนาองค�กร 
ตลอดจนกฎระเบียบและสภาวการณ�ของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

ในปJ 2564 คณะกรรมการ กปภ. ได กํากับดูแลให มีการทบทวนนโยบายและแนวปฏิบัติการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดี ให มีเนื้อหาสาระและองค�ประกอบท่ีสอดคล องกับหลักการและแนวทางกํากับดูแล
กิจการท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีสําหรับบริษัทจดทะเบียน (CG Code) 
ปJ 2560 ตลอดจนกฎระเบียบ และมาตรฐานสากลอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข อง รวมถึงหลักเกณฑ�การประเมินผลการ
ดําเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม� ด านการกํากับดูแลท่ีดีและการนําองค�กร กปภ. จึงเห็นสมควรปรับปรุงเนื้อหา
ของคู�มือการกํากับดูแลกิจการท่ีดีให เปHนป1จจุบัน โดยยังคงสาระสําคัญอย�างครบถ วน ได แก� นโยบาย 
หลักการ มาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณ และแนวปฏิบัติท่ีดีในด านต�างๆ ของ กปภ. เพ่ือพัฒนาและ
ยกระดับระบบการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ กปภ. อันก�อให เกิดการพัฒนาสู�ความยั่งยืนในอนาคต 
 
1.2 วิสัยทัศน1  

 
 
 
 
 
 
1.3 พันธกิจ 

1. ผลิต จัดส�ง และจําหน�ายน้ําประปาท่ีมีคุณภาพ อย�างเพียงพอและท่ัวถึง 
2. สํารวจ จัดหาแหล�งน้ําดิบ 
3. จัดให ได มาซ่ึงน้ําดิบ เพ่ือใช ในการผลิตจัดส�ง และจําหน�ายประปา 
4. ส�งเสริมธุรกิจการประปา 
5. ดําเนินธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวกับ หรือต�อเนื่องกับธุรกิจการประปา   

 
1.4 ค
านิยมองค1กร 
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ตารางแสดงพฤติกรรมตามค
านิยมองค1กรของ กปภ. 
พฤติกรรมพนักงาน พฤติกรรมผู�บริหาร 

มุ
งเน�นคุณธรรม 

1. ปฏิบัตติามกฎหมายและ
มีจริยธรรม 

1.1  การกําหนดแนวทางและวิธีปฏิบัตขิองหน�วยงานท่ีรับผิดชอบพร อมตวัช้ีวัดและ
บทลงโทษ 

1.2  สื่อสารสองทิศทางสร างความเข าใจในระเบียบปฏิบัติ กฎเกณฑ�อย�างสม่ําเสมอ 

1.3  ประพฤติและปฏิบัติตนเปHนแบบอย�างตามกฎหมายระเบียบข อบังคับและ
แนวทางท่ีกําหนดอย�างเคร�งครดั 

1.4  ประเมินผลและให คุณให โทษอย�างเท่ียงธรรมและโปร�งใส 

2. ปฏิบัตหิน าท่ีด วยความ 

ซ่ือสัตย�และโปร�งใส 

2.1  ไม�ใช อํานาจหน าท่ีแสวงหาผลประโยชน�โดยมิชอบ 

2.2  ไม�ใช เวลางานหรือทรัพย�สินขององค�กรเพ่ือประโยชน�ส�วนตน 

2.3  จัดกิจกรรมส�งเสรมิการยึดถือคุณธรรมความซ่ือสตัย�สจุริต 

3. ปกปAองรักษา
ผลประโยชน� 
ขององค�กร 

3.1  ใช จ�ายงบประมาณอย�างประหยัดและคุ มค�า 

3.2  กํากับดูแลการใช ทรัพยากรให เปHนไปอย�างมีประสิทธิภาพคุ มค�าและดูแลรักษา
ทรัพย�สินขององค�กรเสมือนทรัพย�สินของตนเอง 

3.3  ตัดสินใจโดยยดึผลประโยชน�ขององค�กรเปHนสําคัญ 

มั่นใจคุณภาพ 

4. ปฏิบัติงานตามข้ันตอนท่ี
กําหนด 

4.1  กําหนดคู�มือการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและมตีัวช้ีวัด 

4.2  สร างความเข าใจในคู�มือการปฏิบัติงานและกํากับดูแลให พนักงานปฏิบัติตาม
ข้ันตอนท่ีกําหนดรวมท้ังพิจารณาถึงความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 

4.3  ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามคู�มือการปฏิบัติงานและมาตรการควบคุม
ภายในท่ีกําหนดโดยสอบทานความเสี่ยงและผลการปฏิบัติงาน 

4.4  สนับสนุนให ผู บริหารและพนักงานมีส�วนร�วมในการปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานอย�างต�อเน่ืองและปฏิบัติตามคู�มือการปฏิบัติงานท่ีกําหนด 

5. มีจิตสํานึกรบัผิดชอบต�อ
ความสําเร็จ  
 
 
 
 

5.1  กําหนดและถ�ายทอดวัตถุประสงค�องค�กรเปAาหมายและตัวช้ีวัดร�วมกับการ
ประเมินความเสี่ยงขององค�กรโดยถ�ายทอดนโยบายไปสู�การปฏิบัติอย�างเปHน
รูปธรรม 

5.2  ส�งเสริมและปลูกฝ1งแนวคิดเรื่องคุณภาพและความรับผิดชอบต�อการจัดการ
ความเสีย่งท่ีสําคัญขององค�กรและประเมินมาตรการควบคุมภายในลงไปในทุก
กระบวนการโดยบูรณาการนาเทคโนโลยดีิจิทัลเข ามาปรับใช ในองค�กร 

5.3  สร างบรรยากาศวัฒนธรรมและโครงสร างการทางานให มีสภาพแวดล อมท่ีเอ้ือ
ให พนักงานเกิดการเรียนรู อยากทํางานและอยากคิดเพ่ือปรับปรุงวิธีการทํางาน
อย�างต�อเน่ืองตลอดจนมุ�งเน นการทางานโดยใช ความคิดสร างสรรค�การจัดการ
ความรู และการบริหารความเสี่ยงเพ่ือสร างนวัตกรรมอย�างต�อเน่ือง 

5.4  ให คําปรึกษาแนะนําวิธีการปฏิบัตงิานท่ีถูกต องเพ่ือมุ�งผลสําเร็จของงาน 
5.5  จูงใจพัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมคีวามรู ความสามารถโดยยกย�องชมเชยให เปHน

ท่ีปรากฏ 
5.6  สื่อสารวิสัยทัศน� ทิศทาง นโยบายและเปAาหมายรวมถึงข อมูลข�าวสารท่ีสําคัญ

ขององค�กรให พนักงานทราบอย�างท่ัวถึงและทันเวลา 

6. ทํางานเปHนทีม 6.1  สร างบรรยากาศให มีการสื่อสารสองทิศทางอย�างตรงไปตรงมาภายในองค�กร
และรับฟ1งข อคิดเห็นท่ีแตกต�างเพ่ือให บรรลเุปAาหมายเดยีวกัน 
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พฤติกรรมพนักงาน พฤติกรรมผู�บริหาร 

6.2  นําความคิดเห็นหรือองค�ความรู ของทีมงานมาประกอบการตัดสินใจหรือมา
ประยุกต�ใช และสร างนวัตกรรมโดยมุ�งเน นผลลัพธ�ด านประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

7. พัฒนาตนเองอย�าง
ต�อเน่ือง 

7.1  สร างบรรยากาศในการเรยีนรู โดยจัดให มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ระหว�างกัน
รวมท้ังพัฒนาสื่อการเรียนรู ให สามารถเข าถึงแหล�งข อมูลการเรียนรู อย�างท่ัวถึง
และต�อเน่ือง ให เปHนนวัตกรรมการเรียนรู อย�างยั่งยืน 

7.2  จัดสรรงบประมาณอย�างเพียงพอในการสนับสนุนการพัฒนาตนเอง 

7.3  ผู บริหารเรียนรู พัฒนาตนเองและนําความรู ใหม�ๆ มาปรับปรุงงานเพ่ือเปHน
แบบอย�างให กับพนักงานกระตือรอืร นในการพัฒนาตนเองรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและสร างสรรค�ผลงานอย�างต�อเน่ืองใ.เกิดนวัตกรรม 

8. แบ�งป1นทักษะช�วยเหลือ
เพ่ือนร�วมงาน  

8.1  กระตุ นและส�งเสริมให พนักงานให มีการสอนงาน (Coaching) และแบ�งป1น 
(Sharing) ทักษะการปฏิบัติงานระหว�างกัน 

8.2  จัดให มีการประกาศยกย�องชมเชยพนักงานท่ีมีการเผยแพร�หรือถ�ายทอดองค�
ความรู ดเีด�น 

เพ่ือสุขของปวงชน 
9. ตั้งใจรับฟ1งลูกค า 9.1  สร างจิตสํานึกในการรับฟ1งลูกค าอย�างเห็นอกเห็นใจ 

9.2  ทบทวนและปรับปรุงกลไกรับฟ1งเสียงของลูกค า 
10. สร างความประทับใจ 
ให ลูกค าตลอดเวลา 

10.1  สํารวจความต องการความคาดหวังและจัดให มีช�องทางการมสี�วนร�วมของ
ลูกค าเพ่ือแสดงความคิดเห็นอยู�เสมอรวมถึงสื่อสารสร างภาพลักษณะและ
ความเข าใจในประเด็นท่ีอาจส�งผลกระทบต�อองค�กรให กับลูกค าหรือ
หน�วยงานภายนอกทราบ 

10.2  นําข อร องเรียนของลูกค าและผู มีส�วนได ส�วนเสียมาวิเคราะห�ท่ีมาของป1ญหา
จัดลําดับความสําคัญและวางแผนแก ไขป1ญหาอย�างรวดเร็ว 

10.3  ส�งเสริมให มีการสร างสรรค�นวัตกรรมให เกิดความประทับใจกับลูกค าอย�าง
ต�อเน่ือง 

10.4  นําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช ในการปรับปรุงคุณภาพการให บริการ 

10.5  กําหนดคู�เทียบและพัฒนาการบริการให เหนือกว�าคู�เทียบ 
11. มีจิตสาธารณะ 11.1  ส�งเสริมสนับสนุนและเข าร�วมช�วยเหลือกิจกรรมส�วนรวมของชุมชมสังคมและ

สิ่งแวดล อม 

11.2  สนับสนุนให พนักงานใช ความสามารถช�วยเหลือชุมชน 

11.3  สนับสนุนให พนักงานสร างสรรค�กิจกรรมเพ่ือสังคม 
 
1.5 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) และสํานักท่ีข้ึนต�อผู ว�าการ 4 สํานัก 
รายละเอียดแสดงดังภาพ 
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1.6 กลุ
มผู�มีส
วนได�ส
วนเสียที่เกี่ยวข�องกับการดําเนินงาน 

 ผู�มีส�วนได�ส�วนเสีย (Stakeholder) หมายถึง บุคคลหรือกลุ�มบุคคลท่ีได�รับผลกระทบ
จากการดําเนินธุรกิจของ กปภ. โดยทางตรงหรือทางอ�อม หรือมีผลประโยชน7ใดๆ กับการดําเนินงาน หรือ
มีอิทธิพลเหนือบุคคลใดท่ีอาจทําให�เกิดผลกระทบกับการดําเนินธุรกิจของ กปภ. ประกอบด�วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.7 ป@จจัยความย่ังยืน 

การดําเนินธุรกิจต องเผชิญกับความท าทายหลายด าน นํามาซ่ึงความเสี่ยงและโอกาส ดังนั้น ธุรกิจ
ต องปรับตัวและพัฒนาตนเองอยู�เสมอเพ่ือให สามารถอยู�รอดและเติมโตได อย�างม่ันคงและยั่งยืน การ
พัฒนาองค�กรสู�ความยั่งยืนจึงเปHนเรื่องสําคัญท่ีทุกธุรกิจต องบูรณาการและขับเคลื่อนอย�างเปHนรูปธรรมซ่ึง
สามารถทําได หลายรูปแบบตามบริบทขององค�กร 
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สําหรับ กปภ. ได มีการกําหนดนโยบายการพัฒนาความยั่งยืนของ กปภ. โดยมีป1จจัยสําคัญ ดังนี้ 
1. แหล�งน้ํามีคุณภาพ และปริมาณท่ีเพียงพอ 
2. ความสามารถบุคลากร 
3. เงินทุนจากผลประกอบการเพียงพอ 
4. กระบวนการผลิตจ�ายน้ํามีประสิทธิภาพ 
5. ความรับผิดชอบต�อชุมชน และสิ่งแวดล อม 
6. เทคโนโลยีดิจิทัลสารสนเทศ และนวัตกรรมสมัยใหม� 

นอกจากนี้ กปภ. ยังได ดําเนินงานสํารวจป1จจัยความยั่งยืนตามกระบวนการมาตรฐานในการ
ขับเคลื่อนธุรกิจสู�ความยั่งยืนระดับองค�กรของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย และนําผลสํารวจท่ีมีผลการ
ลงคะแนนจากผู บริหารระดับสูง 5 ลําดับแรกมาประกอบการกําหนดยุทธศาสตร�ของ กปภ. โดยป1จจัยความ
ยั่งยืนจากคณะผู บริการในการประชุม ครส. เม่ือวันท่ี 26 มิ.ย. 2563 มีผลการสํารวจดังตาราง 
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ส
วนที่ 2 
การกํากับดแูลกิจการทีด่ีของ กปภ. 
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2.1 หลักการกํากับดูแลกจิการที่ด ี
การกํากับดูแลกิจการท่ีดี หมายถึง ระบบท่ีสะท อนโครงสร าง กระบวนการ และความสัมพันธ�

ระหว�างหน�วยงานกํากับดูแล คณะกรรมการ และฝ[ายบริหาร โดยคํานึงถึงผู มีส�วนได ส�วนเสียทุกกลุ�ม เพ่ือ
สร างความสามารถในการแข�งขันและการเติยโตท่ียั่งยืน ซ่ึงการจัดการโครงสร างและกลไกการบริหารจัดการ
ดังกล�าวต องสะท อนถึงหลักสําคัญดังนี้ 

Accountability 
ความรับผิดชอบต�อผลการปฏิบัติหน าท่ี ความมุ�งม่ันท่ีจะปฏิบัติหน าท่ี  
และมีความรับผิดชอบต�อผลการปฏิบัติหน าท่ีท้ังด านบวกและด านลบ 

Responsibility 
ความสํานึกในหน าท่ีด วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ 

Value Creation 
การสร างมูลค�าเพ่ิมแก�กิจการท้ังในระยะสั้นและระยะยาว โดยการ
เปลี่ยนแปลงหรือ เพ่ิมมูลค�าใดๆ นั้นจะต องเปHนการเพ่ิมความสามารถ   
ในทุกด านเพ่ือการแข�งขัน 

Equitable 

Treatment 

การปฏิบัติต�อผู มีส�วนได ส�วนเสียโดยสุจริต และจะต องพิจารณาให เกิด
ความเท�าเทียมกัน 

Transparency 
ความโปร�งใสในการดําเนินงานและการเปhดเผยข อมูลท่ีสําคัญต�อผู มี    
ส�วนได ส�วนเสีย 

Participation 
การมีส�วนร�วม และการส�งเสริมให ผู มีส�วนได ส�วนเสียให มีโอกาสในการ
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับการดําเนินการใดๆท่ีอาจส�งผลกระทบต�อ  
สังคมและสิ่งแวดล อม 

Ethics 
การส�งเสริมและพัฒนาการกํากับดูแลและจรรยาบรรณท่ีดีในการดําเนิน
กิจการ 

Corporate 

Governance 

การส�งเสริม พัฒนา และเผยแพร�การสร างความรู ความเข าใจในการกํากับ
ดูแลกิจการท่ีดี 

 
2.2 โครงสร�างการกํากับดูแลกิจการของ กปภ. 
� คณะกรรมการการประปาส�วนภูมิภาคกําหนดนโยบายและกํากับดูแลกิจการให เปHนไปตาม

หลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของรัฐวิสาหกิจ รวมท้ังพิจารณากลั่นกรองการดําเนินงานด าน
การกํากับดูแลกิจการท่ีดี ตลอดจนติดตามประเมินผลการดําเนินงาน โดยแต�งต้ังคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการชุดต�างๆ รวม ๙ คณะ เพ่ือรับผิดชอบในการกลั่นกรองแผนงานท่ีต องอาศัยความเชี่ยวชาญ
เฉพาะด าน  

�  กปภ. เชื่อมโยงกระบวนการส�งเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เข ากับการพัฒนาระบบคุณธรรม 
จริยธรรม การต�อต านทุจริตคอร�รัปชัน และการเปhดเผยข อมูลอย�างโปร�งใส โดยผู บริหารระดับสูงบริหาร
จัดการองค�กรอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมท้ังสร างบรรยากาศให พนักงานตระหนักถึง



คู
มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการประปาส
วนภูมิภาค ฉบับปรับปรุงป, 2564 หน�า 13 
 

ความสําคัญของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
� หน�วยงานในสังกัดสายงานผู ช�วยผู ว�าการ (สํานักผู ว�าการ) ประกอบด วย 

- สํานักผู ว�าการ มีบทบาทหลัก (Key Roles) สรุปได ดังนี้ 
๑) กํากับดูแลงานด านเลขานุการผู ว�าการ และประธานกรรมการ และภารกิจอ่ืนท่ีเก่ียวข อง

กับคณะกรรมการ กปภ. 
๒) ดูแลการประชุมคณะกรรมการการประปาส�วนภูมิภาค คณะผู บริหารระดับสูง 

คณะกรรมการ/อนุกรรมการในความรับผิดชอบ รวมถึงคณะอนุกรรมการท่ีผู ว�าการเปHนเลขานุการ และการ
ประชุมอ่ืนๆท่ีผู ว�าการมอบหมาย 

๓) ดูแลงานด านพิธีการในระดับองค�กร 
๔) ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามข อสั่งการของผู ว�าการ และมติท่ีประชุมท่ี

เก่ียวข อง 
๕) พิจารณาและกลั่นกรองงานท่ีเปHนเรื่องนโยบายจากหน�วยงานภายนอกในเบ้ืองต น

ก�อนนําเสนอผู ว�าการสั่งการ 
- กองกํากับดูแลกิจการท่ีดี ข้ึนตรงกับผู ช�วยผู ว�าการ (สํานักผู ว�าการ มีบทบาทหลัก (Key Roles) 

สรุปได ดังนี้ 
๑) ควบคุม ดูแลการจัดทําแผนการดําเนินงานส�งเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี แผนปฏิบัติ

การปAองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส�งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม รวมท้ัง
ติดตามผลการดําเนินงานดังกล�าวเพ่ือรายงานต�อคณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความ
รับผิดชอบต�อสังคม (CG&CSR) คณะกรรมการ กปภ. และหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข อง 

๒) ควบคุม ดูแลและติดตามการดําเนินงานของศูนย�ปAองกันและต�อต านการทุจริตการ
ประปาส�วนภูมิภาค (ศปท. กปภ.) รวมท้ังนําเสนอแนวทางหรือมาตรการเก่ียวกับการปAองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ กปภ. 

๓) ทบทวนและปรับปรุงนโยบายและแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดี การดําเนินงานของ 
ศปท. กปภ. และการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืนของ กปภ. 

๔) เสริมสร างความรู ความเข าใจและปลูกฝ1งจิตสํานึกด านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี      
การปAองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และคุณธรรมจริยธรรม ให แก�ผู ปฏิบัติงานท่ัวท้ังองค�กร 
 
2.3 การส
งเสริมการดําเนินงาน 

2.3.1 การพิจารณาทบทวนกรอบนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ กปภ. เพ่ือให มีความ
สอดคล องกับหลักเกณฑ�และแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของรัฐบาล หน�วยงานกํากับดูแล รวมถึง
หน�วยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข อง โดยคํานึงถึงความเชื่อมโยงกับพันธกิจองค�กร การตอบสนองต�อความต องการ
และความคาดหวังของกลุ�มผู มีส�วนได ส�วนเสียต�างๆ รวมถึงความเหมาะสมกับบริบททางเศรษฐกิจและ
สังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

2.3.2 การจัดทําแผนการดําเนินงานระยะยาวและแผนประจําป, ท่ีมีสาระสําคัญครบถ วนตาม
มาตรฐานท่ีเปHนท่ียอมรับ มีความเชื่อมโยงและสอดคล องกับวิสัยทัศน� พันธกิจ ยุทธศาสตร�และเปAาหมายระยะ
ยาวขององค�กรนําเสนอให คณะอนุกรรมการ CG&CSR และคณะกรรมการการประปาส�วนภูมิภาค
พิจารณาให ความเห็นชอบตามลําดับ  

2.3.3 การเตรียมความพร�อมแก
คณะกรรมการการประปาส
วนภูมิภาคท่ีได�รับการแต
งตั้งใหม
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โดยมีกิจกรรมสําคัญ ได แก� การแจกคู�มือ เอกสารท่ีเก่ียวข องกับองค�กร การปฐมนิเทศเพ่ือชี้แจงหรือบรรยาย
ข อมูลองค�กรโดยคณะผู บริหารระดับสูง และการเยี่ยมชมสถานท่ีปฏิบัติงาน รวมท้ังการจัดให มีแผนเพ่ิม
ประสิทธิภาพการกํากับดูแลของคณะกรรมการท่ีสอดรับกับผลการประเมินตนเองประจําปJของ
คณะกรรมการ 

2.4.4 การส่ือสารและการประชาสัมพันธ1 เพ่ือสร างความรู ความเข าใจและซักซ อมแนวปฏิบัติ
ท่ีเก่ียวข อง โดยแบ�งกลุ�มเปAาหมายออกเปHน 3 กลุ�ม ประกอบด วย 

คณะกรรมการและผู บริหาร ผ�านการประชุมคณะกรรมการการประปาส�วนภูมิภาค ประชุม
คณะกรรมการ/อนุกรรมการชุดต�างๆ และประชุมคณะผู บริหารระดับสูง การแจ งเวียนบันทึก ข อสั่งการ 
รวมท้ังการฝtกอบรม/สัมมนาคณะกรรมการและผู บริหาร 

ผู ปฏิบัติงานของ กปภ. ผ�านช�องทางการสื่อสารภายในองค�กรท้ังในรูปแบบการสื่อสารทางเดียว
และสองทาง อาทิ การประชุมสายงาน กิจกรรม Morning Talk กลุ�ม Line สื่อสารภายใน จุลสารสีสันข�าว 
Infoma เว็บไซต�ภายใน การแจ งเวียนบันทึก ข อสั่งการ การฝtกอบรม ฯลฯ 

ลูกค า ประชาชน และกลุ�มผู มีส�วนได ส�วนเสียต�างๆ ผ�านช�องทางการสื่อสารภายนอก อาทิ 
รายงานประจําปJ เว็บไซต� www.pwa.co.th Facebook แอพพลิเคชั่น PWA 1662 วารสารน้ํา ฯลฯ 

2.3.5 การกํากับติดตามและการรายงานผลการดําเนินงาน กปภ. กําหนดหน�วยงานผู รับผิดชอบ 
ความถ่ี ช�องทางและแนวทางดําเนินงาน รายละเอียดดังตาราง 

หัวข�อ ผู�รับผดิชอบ ช
วงเวลา/ความถ่ี รายละเอียดการดําเนนิงาน 
1. ทบทวนนโยบาย
และแนวปฏบิตัดิ�าน
การกํากบัดแูลกิจการที่
ดีของ กปภ. และ
นโยบายอืน่ที่เกี่ยวข�อง 

- กองกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
- สํานักผู ว�าการ 
- สํานักส่ือสารองค�กรและ
ลูกค าสัมพันธ� 
- ฝ[ายกฎหมาย 
- ฝ[ายบริหารความเส่ียง 
 

อย�างน อยปJละ 1 ครั้ง หรือ
เม่ือมีการเปล่ียนแปลง
กฎหมาย ระเบียบ ข อบังคับ  
รวมถึงหลักการและแนวทาง 
ท่ีเกี่ยวข อง 

- นําเสนอคณะอนุกรรมการ CG&CSR 
และคณะกรรมการ กปภ. พิจารณาให 
ความเห็นชอบตามลําดับ 

- นําเสนอประธานกรรมการ กปภ. ลง
นามประกาศนโยบายอย�างเปHนทางการ 

- เผยแพร�นโยบายฯ ผ�านช�องทางการ
ส่ือสารภายในและภายนอกต�างๆ 

2. นําเสนอแผนการ
ดําเนนิงานระยะยาว
และแผนประจําป, 

- กองกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
- ทุกสายงาน (นําเสนอ
โครงการ&กิจกรรม) 

นําเสนอก�อนส้ินปJบัญชีและ
ทบทวนตามความเหมาะสม 

- นําเสนอคณะอนุกรรมการ CG&CSR 
และคณะกรรมการ กปภ. พิจารณาให 
ความเห็นชอบตามลําดับ 

- แผนการดําเนินงานระยะยาวและ
แผนประจําปJ กําหนดให มีองค�ประกอบ
ครบถ วนตามกรอบหลักการ OECD และ
เกณฑ�ประเมินผลการดําเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ (SE-AM) ของ สคร. 

 
3. การตดิตามผลการ
ดําเนนิงาน 

- กองกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
- หน�วยงานผู รับผิดชอบ
โครงการ&กิจกรรม 

อย�างน อยไตรมาสละ 1 ครั้ง - นําเสนอคณะอนุกรรมการ CG&CSR 
และคณะกรรมการ กปภ. พิจารณาให 
ความเห็นชอบตามลําดับ 

- รูปแบบการรายงานควรมีประเด็น
สําคัญ ประกอบด วย 

1. สาเหตุของการเปล่ียนแปลงหรือ
แสดงผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับ
เปAาหมาย 

2. ป1ญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน 
3. แนวทางแก ไขป1ญหา/อุปสรรคใน
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หัวข�อ ผู�รับผดิชอบ ช
วงเวลา/ความถ่ี รายละเอียดการดําเนนิงาน 
การดําเนินงาน 

4. การจัดทํารายงาน 
ผลปฏิบตัิงานการ
กํากบัดูแลกิจการทีด่ี
ประจําป,ของ กปภ.  

- กองกํากับดูแลกิจการท่ีดี ภายในไตรมาสท่ี 1 ของปJ
บัญชีถัดไป 

- นําเสนอคณะอนุกรรมการ CG&CSR 
พิจารณาให ความเห็นชอบ 

- เผยแพร�รายงานทางเว็บไซต�การ
กํากับดูแลกิจการท่ีดีของ กปภ. 

5. การประเมิน
คุณภาพ/ประสิทธผิล
และการปรบัปรุง
กระบวนการ  

- กองกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
 

อย�างน อยปJละ 1 ครั้ง - นําเสนอคณะอนุกรรมการ CG&CSR 
และคณะกรรมการ กปภ. พิจารณาให 
ความเห็นชอบตามลําดับ 

- ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานฯ 
ในระดับขั้นตอน/องค�ประกอบย�อยหรือ
ระบบงานโดยรวม โดยใช ผลประเมินท่ี
ผ�านมาเปHนข อมูลประกอบการพัฒนา 

 
2.4 นโยบายและแนวปฏิบัติด�านการกํากับดูแลกิจการที่ดีของ กปภ. 
วัตถุประสงค1 

คณะกรรมการการประปาส�วนภูมิภาคตระหนักถึงความสําคัญของบทบาทภารกิจของการประปา
ส�วนภูมิภาค (กปภ.) ในฐานะผู ให บริการน้ําสะอาดเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและเปHนโครงสร าง
พ้ืนฐานให กับเศรษฐกิจของประเทศ จึงได กําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีคํานึงถึงหลักสําคัญใน
การกํากับดูแลท่ีดี 7 ประการ ได แก� ความรับผิดชอบต�อผลการปฏิบัติหน าท่ี (Accountability) ความสํานึก
ในหน าท่ีด วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ (Responsibility) การปฏิบัติต�อผู มีส�วนได ส�วน
เสียโดยสุจริต (Equitable Treatment) ความโปร�งใส (Transparency) การสร างมูลค�าเพ่ิมแก�กิจการท้ังใน
ระยะสั้นและระยะยาว (Value Creation) จรรยาบรรณ (Ethics) และการมีส�วนร�วม (Participation) และ
กําหนดแนวปฏิบัติท่ีสอดคล องกับหลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 
ของ สคร. ท้ัง 9 หมวด  

นโยบายและแนวปฏิบัติ 

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

ท่ีสําคัญอย�างต�อเนื่องและสามารถตรวจสอบได  โดยคํานึงถึงผลประโยชน�ของรัฐ ในฐานะเจ าของและผู 
กําหนดนโยบาย รวมถึงความผาสุกของประชาชนเปHนสําคัญ  

แนวปฏิบัติท่ีดี 
กปภ. ต องกําหนดให มีการรายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายและแนวทางการกํากับดูแลกิจการ

ท่ีดีแก�หน�วยงานกํากับดูแล ประกอบด วย กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังอย�างเปHนระบบ โดย
ครอบคลุมประเด็นสําคัญ ได แก�  

1) รายงานผลการดําเนินงานด านการเงินและไม�ใช�การเงิน  
2) รายงานการปฏิบัติตามแนวทางการกํากับดูแลท่ีดี  
3) รายงานการปฏิบัติตามกฎระเบียบและข อบังคับท่ีเก่ียวข องกับกิจการ  
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หมวดท่ี 2 สิทธิและความเท
าเทียมกันของผู�ถือหุ�น 
นโยบาย 
คณะกรรมการการประปาส�วนภูมิภาคควรกําหนดแนวทางท่ีทําให ผู ถือหุ นภาครัฐม่ันใจได ว�า กปภ. 

มีการดูแลให การใช จ�ายงบประมาณมีความคุ มค�า ผ�านการลงทุนและการบริหารงานท่ีมีประสิทธิภาพและ
โปร�งใส พร อมรับการตรวจสอบ โดยจัดให มีมาตรการปAองกันการใช ข อมูลภายในเพ่ือหาผลประโยชน�ให แก�
ตนเองหรือผู เก่ียวข อง รวมถึงกําหนดให กรรมการ ผู บริหาร และพนักงานเปhดเผยข อมูลเก่ียวกับการมีส�วน
ได ส�วนเสียของตนและผู เก่ียวข อง เพ่ือปAองกันความขัดแย งทางผลประโยชน�จากการมีส�วนร�วมในการ
ตัดสินใจและการทําธุรกรรมของ กปภ.  

แนวปฏิบัติท่ีดี 
กปภ. ต องคํานึงถึงประโยชน�สูงสุดของผู ถือหุ นภาครัฐ โดยมีกระทรวงการคลังในฐานะผู แทน

รัฐบาล ตลอดจนหน�วยงานกํากับดูแลอ่ืนๆ ท่ีมีหน าท่ีกํากับติดตามการดําเนินงานของ กปภ. ให บรรลุตาม
ภารกิจ วัตถุประสงค� และนโยบายของภาครัฐ โดยกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติคุ มครองสิทธิของผู ถือหุ น
ท้ังตามกฎหมาย และข อบังคับอ่ืนท่ีเก่ียวข องท่ีมีสาระสําคัญอย�างเปHนระบบ เพ่ือปAองกันการแสวงหา
ประโยชน�ในทางมิชอบ และสร างความเชื่อม่ันให แก�ผู มีส�วนได ส�วนเสีย ประกอบด วย  

1) นโยบายการปAองกันการใช ข อมูลภายใน  
2) นโยบายการปAองกันการเกิดรายการเก่ียวโยง  
3) นโยบายการปAองกันความขัดแย งทางผลประโยชน�  

 

หมวดท่ี 3 คณะกรรมการ 
นโยบาย 
คณะกรรมการการประปาส�วนภูมิภาคต องปฏิบัติหน าท่ีด วยความทุ�มเทและรับผิดชอบ มีความ

เปHนอิสระ ตระหนักถึงบทบาทสําคัญในการกําหนดวิสัยทัศน� กลยุทธ� นโยบาย และแผนงานท่ีสําคัญของ 
กปภ. โดยจะต องพิจารณาถึงป1จจัยเสี่ยงและวางแนวทางการบริหารงานท่ีมีความเหมาะสม ส�งเสริมการใช 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมเปHนพ้ืนฐานขับเคลื่อนให  กปภ. เกิดความยั่งยืน รวมท้ังต องดําเนินการเพ่ือให ม่ันใจ
ว�าระบบบัญชี การรายงานทางการเงินและไม�ใช�การเงิน รวมถึงระบบการบริหารจัดการองค�กรท่ีสําคัญของ 
กปภ. มีประสิทธิภาพอย�างเพียงพอและมีความน�าเชื่อถือ  

แนวปฏิบัติท่ีดี 
คณะกรรมการการประปาส�วนภูมิภาคต องปฏิบัติหน าท่ีในฐานะผู ได รับความไว วางใจ (Fiduciary 

Duties) 4 ประการ ประกอบด วย  
(1) การปฏิบัติหน าท่ีด วยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care)  
(2) การปฏิบัติหน าท่ีด วยความซ่ือสัตย� สุจริต โปร�งใส เพ่ือรักษาผลประโยชน�ของ กปภ. ผู ถือหุ น

ภาครัฐ และผู มีส�วนได ส�วนเสียทุกกลุ�ม (Duty of Loyalty)  
(3) การปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค� ระเบียบ ข อบังคับ รวมถึงประมวลจริยธรรมจรรยาบรรณ

ของ กปภ. และมติท่ีประชุมของคณะกรรมการ (Duty of Obedience)  
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(4) การเปhดเผยข อมูลอย�างถูกต อง ครบถ วน และโปร�งใสและทันเวลา (Duty of Disclosure)  
โดยกํากับดูแลให  กปภ. ดําเนินการในประเด็นต�างๆ ดังนี้ 
1) กปภ. ต องกําหนดแนวทางการนํา Skill Matrix มาใช เพ่ือกําหนดทักษะ ความรู ความสามารถ

และองค�ประกอบของคณะกรรมการการประปาส�วนภูมิภาค รวมถึงใช ประกอบการพัฒนาคณะกรรมการ
อย�างครบถ วนสมบูรณ�และเปHนระบบ 

2) กปภ. ต องกําหนดนโยบายและแนวทางการสรรหากรรมการจากบัญชีรายชื่อของ สคร. อย�าง
เปHนระบบ พร อมท้ังดําเนินการสรรหากรรมการให มีสัดส�วนสอดคล องตามนโยบายกําหนดครบถ วน
สมบูรณ� 

3) คณะกรรมการการประปาส�วนภูมิภาคควรมีส�วนร�วมในการกําหนดทิศทาง จัดทํา/ทบทวน
แผนยุทธศาสตร� และจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปJ โดยมอบข อสังเกตและข อเสนอแนะท่ีมีสาระสําคัญท่ี
นําไปสู�การริเริ่มกลยุทธ�หรือแผนงานโครงการใหม�ๆ รวมท้ังการใช เทคโนโลยีและนวัตกรรมเปHนพ้ืนฐาน
ขับเคลื่อนให  กปภ. เกิดความยั่งยืน 

4) กปภ. ต องจัดให มีการดําเนินงานด านการกํากับดูแลกิจการท่ีดีท่ีเปHนระบบ โดยนําเสนอ
นโยบาย คู�มือปฏิบัติงาน และแผนการดําเนินงานด านการกํากับดูแลท่ีดีระยะยาวและแผนการดําเนินงาน
ประจําปJให คณะกรรมการการประปาส�วนภูมิภาคพิจารณาให ความเห็นชอบก�อนเริ่มปJบัญชีและ
ดําเนินการตามแผนงานได อย�างครบถ วนสมบูรณ�  

5) กปภ. ต องกําหนดหน�วยงานท่ีมีหน าท่ีสอดส�องดูแลและกํากับการปฏิบัติงานขององค�กรให 
เปHนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ ข อบังคับ และมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข องอย�างเปHนระบบ โดยไม�
ถูกร องเรียนหรือถูกฟAองร องจากการไม�ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข อบังคับท่ีเก่ียวข อง 

6) คณะกรรมการการประปาส�วนภูมิภาคต องพิจารณาให ความเห็นชอบแผนการดําเนินงาน
ประจําปJของระบบบริหารจัดการองค�กรท่ีสําคัญได ก�อนสิ้นปJบัญชี ประกอบด วย ระบบบริหารทรัพยากร
บุคคล ระบบบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล และระบบการตรวจสอบภายใน รวมท้ังมีส�วนร�วมใน
การติดตามความเพียงพอของระบบงานท้ัง 3 ระบบอย�างสมํ่าเสมออย�างน อยเปHนรายไตรมาส 

7) คณะกรรมการการประปาส�วนภูมิภาคควรกํากับดูแลให  กปภ. มีระบบบริหารความเสี่ยง 
ควบคุมภายใน และบริหารความต�อเนื่องทางธุรกิจท่ีมีประสิทธิภาพอย�างท่ัวถึง รวมท้ังส�งเสริมให มีการบูร
ณาการการดําเนินงานด านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
(GRC)  

8) คณะกรรมการการประปาส�วนภูมิภาคควรกํากับดูแลให  กปภ. มีโครงสร างผู รับผิดชอบ 
รวมท้ังกรอบแนวทางการบริหารจัดการนวัตกรรม และการพัฒนาความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร�ท่ีชัดเจน เปHน
ระบบ และสอดคล องกับแนวปฏิบัติท่ีเปHนท่ียอมรับ  

9) คณะกรรมการการประปาส�วนภูมิภาคควรกํากับดูแลให  กปภ. มีแนวทางการรายงานผลการ
ดําเนินงานท่ีสําคัญอย�างเปHนระบบ มีคุณภาพครบถ วนและเปHนมาตรฐานเพียงพอต�อการกํากับดูแลองค�กร
ของคณะกรรมการ โดยมีความถ่ีในการรายงานสมํ่าเสมออย�างน อยเปHนรายไตรมาส ได แก� 

9.1 ผลการดําเนินงานด านการเงิน  
9.2 ผลการดําเนินงานด านท่ีไม�ใช�การเงิน 
9.3 ผลการดําเนินงานด านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
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10) กปภ. ต องจัดให มีการประชุมคณะกรรมการการประปาส�วนภูมิภาคอย�างน อยเดือนละหนึ่ง

ครั้ง โดยมีการจัดทําแผนปฏิทินกําหนดการประชุมและแจ งแก�คณะกรรมการทราบล�วงหน า เพ่ือให คณะ 
กรรมการใช เปHนแนวทางเข าร�วมประชุมอย�างครบถ วนและสมํ่าเสมอท้ังปJ โดยคณะกรรมการการประปา
ส�วนภูมิภาคควรให ความสําคัญและเข าร�วมประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการต�างๆ ท่ีได รับ
มอบหมายอย�างครบถ วนและสมํ่าเสมอ 

11) คณะกรรมการการประปาส�วนภูมิภาคต องจัดให มีการประเมินผู บริหารสูงสุดและผู บริหาร
ระดับสูง (รองผู ว�าการและผู ช�วยผู ว�าการหรือเทียบเท�า) โดยกําหนดหลักเกณฑ�ท่ีชัดเจน และนําไปผูกโยง
กับระบบแรงจูงใจอย�างครบถ วน 

12) คณะกรรมการการประปาส�วนภูมิภาคควรจัดให มีการประเมินตนเองอย�างเปHนรูปธรรมอย�าง
น อยปJละหนึ่งครั้ง พร อมท้ังจัดให มีการอภิปรายผลการประเมินดังกล�าว เพ่ือระบุประเด็นการปรับปรุง
และ/หรือเพ่ิมประสิทธิภาพการกํากับดูแลอย�างชัดเจนและมีสาระสําคัญสําหรับนํามาจัดทําแผนเพ่ิม
ประสิทธิภาพการกํากับดูแลกิจการของคณะกรรมการการประปาส�วนภูมิภาค 

13) คณะกรรมการการประปาส�วนภูมิภาคอาจแต�งต้ังคณะกรรมการชุดย�อยหรือคณะอนุกรรมการ
เพ่ือช�วยพิจารณากลั่นกรองและเสนอความคิดเห็นแนวทางต�างๆ ตามความเหมาะสม  

 

หมวดท่ี 4 บทบาทของผู�มีส
วนได�ส
วนเสีย 
นโยบาย 
คณะกรรมการการประปาส�วนภูมิภาคควรกําหนดนโยบายให มีการปฏิบัติต�อผู มีส�วนได เสียแต�ละ

กลุ�มโดยคํานึงถึงสิทธิของผู มีส�วนได เสียตามกฎหมายหรือตามข อตกลงท่ีมีกับผู มีส�วนได เสีย และกํากับ
ดูแลให มีกลไกและการปฏิบัติท่ีเหมาะสมแก�ผู มีส�วนได เสีย เพ่ือเสริมสร างการมีส�วนร�วมระหว�างผู มีส�วนได 
ส�วนเสียกับ กปภ. ท่ีส�งผลต�อความยั่งยืนของท้ัง กปภ. และสังคมโดยรวมต�อไป 

แนวปฏิบัติท่ีดี 
 กปภ. ควรยึดหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในการประกอบธุรกิจด วยความรับผิดชอบและ

คํานึงถึงสิทธิโดยชอบด วยกฎหมายของผู มีส�วนได ส�วนเสียท่ีสําคัญขององค�กร ได แก� (1) รัฐบาล ผู ถือหุ น
ภาครัฐ และผู กําหนดนโยบาย (2) ลูกค า (3) คู�ค า ผู ส�งมอบ และเจ าหนี้ (4) คู�ความร�วมมือ (5) คู�แข�ง (6) 
พนักงาน และ (7) ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล อม อีกท้ังกําหนดให มีการดําเนินงานด านความรับผิดชอบต�อ
สังคมในกระบวนการ (CSR in Process) ตามมาตรฐาน ISO 26000 อย�างเปHนระบบ ดังนี้ 

1) การจัดให มีระบบบริหารจัดการผู มีส�วนได ส�วนเสียและลูกค าท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยบูรณาการเข ากับการกํากับดูแลขององค�กร กลยุทธ� และการบริหารจัดการในทุกระดับ เพ่ือพัฒนาการ
ดําเนินงาน ลดความเสี่ยง และเพ่ิมความสามารถในการแข�งขัน ซ่ึงนําไปสู�การพัฒนา กปภ. อย�างยั่งยืน 

2) การกําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติ ตลอดจนคู�มือการปฏิบัติงาน แผนการดําเนินงานระยะ
ยาวและแผนปฏิบัติการประจําปJด าน CSR in Process รวมถึงแนวทางเสริมสร างความเข มแข็งของชุมชน
สําคัญตามความสามารถพิเศษขององค�กร 

3) การติดตามผลการดําเนินงานด าน CSR in Process และการเสริมสร างความเข มแข็งของ
ชุมชนสําคัญฯ โดยมีความถ่ีอย�างน อยเปHนรายไตรมาส  
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หมวดท่ี 5 ความย่ังยืนและนวัตกรรม 
นโยบาย 
คณะกรรมการการประปาส�วนภูมิภาคมีหน าท่ีกํากับดูแลให ฝ[ายบริหารกําหนดนโยบายและ

แผนการดําเนินงานขององค�กรท่ีคํานึงถึงการดําเนินงานอย�างยั่งยืน มีความรับผิดชอบต�อสังคมและ
สิ่งแวดล อม รวมถึงนํานวัตกรรมมาใช ในการพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการทํางาน การให บริการ และการ
บริหารจัดการภายในองค�กรให มีประสิทธิภาพ 

แนวปฏิบัติท่ีดี 
1) คณะกรรมการการประปาส�วนภูมิภาคควรกําหนดให มีนโยบายและคู�มือการปฏิบัติงานการ

บริหารจัดการนวัตกรรมอย�างเปHนลายลักษณ�อักษร เพ่ือกําหนดกรอบแนวทางการบริหารจัดการ
นวัตกรรมของ กปภ. ท่ีชัดเจนและเปHนระบบ  

2) คณะกรรมการการประปาส�วนภูมิภาคควรกําหนดให มีนโยบายและคู�มือการปฏิบัติงานการ
พัฒนาความยั่งยืนตามแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีสอดคล องกับมาตรฐานการพัฒนาความยั่งยืนท่ีเปHนท่ียอมรับ และ
ควรมีส�วนในการกําหนดกลยุทธ�การพัฒนาความยั่งยืน 

3) คณะกรรมการการประปาส�วนภูมิภาคควรมีส�วนร�วมในการกําหนดทิศทาง กลยุทธ�การพัฒนา
ความยั่งยืนเชิงยุทธศาสตร�อย�างเปHนระบบ ซ่ึงรวมถึงการจัดให มีระบบการบริหารจัดการ ระบบส�งเสริม
การดําเนินงาน และระบบติดตาม ประเมิน และรายงานผลการดําเนินงานด านการบริหารจัดการนวัตกรรม 
และการพัฒนาความยั่งยืน 

4) กปภ. ควรนําป1จจัยความยั่งยืนเปHนป1จจัยนําเข าสําหรับการจัดทํา/ทบทวนแผนยุทธศาสตร�
องค�กรและแผนปฏิบัติการประจําปJอย�างเปHนระบบในเชิงบูรณาการ 

5) กปภ. ควรจัดทําและเผยแพร�รายงานความยั่งยืนอย�างสมํ่าเสมอทุกปJตามแนวทางสากลของ 
GRI (Global Reporting Initiatives)  

 

หมวดท่ี 6 การเปFดเผยข�อมูล 
นโยบาย 
คณะกรรมการการประปาส�วนภูมิภาคควรกํากับดูแลให มีการเปhดเผยข อมูลสําคัญท่ีเก่ียวข องกับ 

กปภ. และผู มีส�วนได เสียกลุ�มต�างๆ อย�างถูกต อง เชื่อถือได  ครบถ วน เพียงพอ ทันเวลา และเปHนไปตาม
กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข อง เพ่ือให สาธารณชนและผู มีส�วนได เสียสามารถใช ในการตัดสินใจได 
อย�างเหมาะสม และควรดูแลช�องทางการเปhดเผยข อมูลให สาธารณชนและผู มีส�วนได เสียสามารถเข าถึงได 
โดยสะดวก 

แนวปฏิบัติท่ีดี 
1) กปภ. ต องนําเสนอข อมูลทุกประเภทท้ังด านการเงินและไม�ใช�การเงิน ท้ังท่ีถูกร องขอและไม�ถูก

ร องขอต�อรัฐบาลหรือหน�วยงานกํากับดูแล เพ่ือเปHนข อมูลไปใช ประกอบการตัดสินใจและกําหนดแผน
ยุทธศาสตร�รัฐวิสาหกิจได อย�างครบถ วนภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 
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2) กปภ. ต องจัดทําและเปhดเผยข อมูลสารสนเทศในรูปของรายงานประจําปJท่ีมีสาระสําคัญ
ครบถ วน ประกอบด วย งบดุล บัญชีกําไรขาดทุน และรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู สอบบัญชี รายงาน
การประเมินฐานะและแนวโน มของ กปภ. โดยสรุป รายงานอธิบายถึงความรับผิดชอบของหน�วยงานในการ 
จัดทํารายงานทางการเงิน แสดงควบคู�กับรายงานของผู สอบบัญชี รายงานทางการบริหารท่ีจําเปHน เพ่ือการ
วิเคราะห�ในรูปแบบต�างๆ นอกเหนือจากรายงานทางการเงินและรายงานการตรวจสอบ รายงานการเข า
ร�วมประชุมของคณะกรรมการและ/หรืออนุกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับจํานวนครั้งการประชุม
คณะกรรมการและ/หรือคณะอนุกรรมการในแต�ละปJ  

3) กปภ. ควรเผยแพร�รายงานประจําปJให แล วเสร็จภายใน 1 เดือนหลังจาก สตง. รับรองงบ
การเงิน ณ สิ้นปJของ กปภ. อย�างไรก็ตาม หากภายหลัง 6 เดือนหลังจากสิ้นปJบัญชีแล ว สตง.ยังไม�รับรอง
งบการเงิน กปภ. จะต องจัดทํารายงานประจําปJฉบับเบ้ืองต นโดยใช ตัวเลขในงบการเงินท่ีจัดส�งให  สตง. 
โดยให ระบุแสดงให เห็นว�า งบการเงินดังกล�าวเปHนฉบับเบ้ืองต นและยังไม�ผ�านการรับรองจาก สตง. และ
เม่ือ สตง. รับรองงบการเงินแล ว ให  กปภ. เร�งปรับปรุงรายงานทางการเงินต�างๆ ในรายงานประจําปJและ
เปhดเผยงบการเงินท่ีผ�านการรับรองอย�างรวดเร็วภายใน 1 เดือน 

4) กปภ. ต องเปhดเผยข อมูลท่ีเปHนป1จจุบันบนเว็บไซต�หลัก (www.pwa.co.th) ให สาธารณชน
ได รับทราบใน 5 ประเด็น คือ  

4.1 ข อมูลพ้ืนฐาน ได แก� ข อมูลพ้ืนฐาน ข�าวประชาสัมพันธ� และการปฏิสัมพันธ�ข อมูล  
4.2 การบริหารงาน ได แก� แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให บริการ  
4.3 การบริหารเงินงบประมาณ ได แก� แผนการใช จ�ายงบประมาณประจําปJ และการจัดซ้ือจัด

จ างหรือการจัดหาพัสดุ  
4.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได แก� นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การ

ดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และหลักเกณฑ�การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
4.5 การส�งเสริมความโปร�งใสในหน�วยงาน ได แก� การจัดการเรื่องร องเรียนการทุจริต และ

การเปhดโอกาสให เกิดการมีส�วนร�วม  
 

หมวดท่ี 7 การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
นโยบาย 
คณะกรรมการการประปาส�วนภูมิภาคควรกํากับดูแลให  กปภ. มีการดําเนินงานด านการบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายในท่ีเปHนระบบและได มาตรฐาน รวมถึงจัดให มีการสอบทานคุณภาพและความ
เพียงพอในการประยุกต�ใช ระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอย�างสมํ่าเสมอ 

แนวปฏิบัติท่ีดี 
1) คณะกรรมการการประปาส�วนภูมิภาคควรมุ�งพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง การ

ควบคุมภายใน และการบริหารความต�อเนื่องทางธุรกิจ ให สอดคล องกับบริบทของ กปภ. และมาตรฐานสากลท่ี
เปลี่ยนไป โดยแต�งต้ังคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีมีกรรมการเข าร�วมอย�าง
เปHนทางการ เพ่ือติดตามความเพียงพอของระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในท้ังกรณีปกติ
และเม่ือเกิดเหตุการณ�พิเศษอย�างครบถ วนและสมํ่าเสมอ  

2) คณะกรรมการการการประปาส�วนภูมิภาคเปHนผู กํากับดูแลและสนับสนุนการนํานโยบายการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ (GRC) ไปปฏิบัติในองค�กร 
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3) กปภ. ควรส�งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงให เกิดข้ึนท่ัวท้ังองค�กรอย�างต�อเนื่อง ต้ังแต�
ระดับคณะกรรมการและผู บริหาร โดยกํากับให มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงท่ีเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
รวมถึงการสร างบรรยากาศเพ่ือให พนักงานตระหนักถึงความสําคัญ และนําหลักการบริหารความเสี่ยงมา
เปHนส�วนหนึ่งในการตัดสินใจและการปฏิบัติงานประจําวัน เพ่ือปลูกฝ1งให เปHนส�วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค�กร
อย�างเปHนรูปธรรม 

 

หมวดท่ี 8 จริยธรรมและจรรยาบรรณ 
นโยบาย 
คณะกรรมการการประปาส�วนภูมิภาคมีหน าท่ีกําหนดประมวลจริยธรรมจรรยาบรรณท่ีมีแนวปฏิบัติ

ครอบคลุมต้ังแต�ระดับคณะกรรมการ ผู บริหาร และพนักงาน รวมถึงส�งเสริมให พนักงานแสดงพฤติกรรมท่ี
แสงถึงการมีคุณธรรม จริยธรรมอย�างท่ัวถึงท้ังองค�กร และจัดให มีช�องทางการรับเรื่องร องเรียนเม่ือพบเห็น
การประพฤติปฏิบัติท่ีผิดจรรยาบรรณหรือไม�เปHนไปตามแนวปฏิบัติ 

แนวปฏิบัติท่ีดี 
1) คณะกรรมการการประปาส�วนภูมิภาคต องกําหนดให มีประมวล/คู�มือจริยธรรมและจรรยาบรรณ

ของ กปภ. อย�างเปHนลายลักษณ�อักษร เพ่ือใช เปHนแนวทางสําหรับกรรมการ ผู บริหาร และพนักงาน ในการ
ปฏิบัติหน าท่ีอย�างเคร�งครัด โดยคํานึงถึงหลักความซ่ือสัตย�สุจริต จริยธรรมคุณธรรมและศีลธรรมอันดี รวมถึง
เจตนารมณ�ของกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข อง  

2) คณะกรรมการและผู บริหารต องเปHนต นแบบท่ีดี ส�งเสริมบรรยากาศและพฤติกรรมท่ีดี สร าง
จิตสํานึกในการปฏิบัติงาน และไม�ยอมให บุคคลใดกระทําการทุจริตคอร�รัปชันในทุกรูปแบบ  

3) กปภ. ควรจัดให มีการประเมินการรับรู และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณเปHนประจําทุกปJ  

 

หมวดท่ี 9 การติดตามผลการดําเนินงาน 
นโยบาย 
คณะกรรมการการประปาส�วนภูมิภาคควรมีบทบาทในการกํากับดูแลและติดตามให  กปภ. 

ดําเนินงานเพ่ือให บรรลุเปAาหมายท่ีกําหนดไว ในบันทึกข อตกลงการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ 
(Performance Agreement) ท่ีกระทําร�วมกับสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

แนวปฏิบัติท่ีดี 
คณะกรรมการการประปาส�วนภูมิภาคต องกํากับดูแลการดําเนินงานของ กปภ. ให บรรลุเปAาหมาย

ตามข อตกลงการประเมินผลการดําเนินงาน โดยกําหนดแนวทางการติดตามผลการดําเนินงานท่ีสําคัญ
อย�างครบถ วนและเปHนระบบ ได แก� 

1) ผลการดําเนินงานด านการเงิน อาทิ ผลกําไรขาดทุน ฐานะการเงิน สภาพคล�อง ความสามารถ
ในการชําระหนี้ การเบิกจ�ายเทียบกับงบประมาณ/งบลงทุน 

2) ผลการดําเนินงานด านท่ีไม�ใช�การเงิน อาทิ ผลการดําเนินงานตามภารกิจหลัก ผลการดําเนินงาน
ตามนโยบายรัฐบาล ผลการดําเนินงานตามแผนวิสาหกิจหรือแผนงานประจําปJ การดําเนินงานตามโครงการ
ท่ีสําคัญ การดําเนินงานตามมติของคณะกรรมการการประปาส�วนภูมิภาค ผลการดําเนินงานตามบันทึก
ข อตกลงการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ (กระทรวงการคลัง) และอ่ืนๆ 
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ท้ังนี้ คณะกรรมการการประปาส�วนภูมิภาคควรมอบข อสังเกตหรือข อเสนอแนะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
และมาตรฐานของกระบวนการติดตามผลการดําเนินงาน รวมถึงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลให เปHนไปตามเปAาหมาย
ท่ีกําหนด โดยพิจารณาในประเด็นสําคัญของรายงานด านการเงินและไม�ใช�การเงิน ได แก�  

(1) สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงหรือแสดงผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเปAาหมาย 
(2) ป1ญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน 
(3) แนวทางแก ไขป1ญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน 
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ส
วนที่ 3 
คณะกรรมการ กปภ. 
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3.1 บทนํา 
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ คือ คณะบุคคลท่ีได รับการแต�งต้ังให มีหน าท่ีกําหนดนโยบาย ทิศทางการ

ดําเนินงานท่ีสอดคล องกับนโยบายผู ถือหุ นภาครัฐ (Statement of Directions: SOD) ซ่ึงกําหนดโดย
กระทรวงการคลังและหน�วยงานต นสังกัด อีกท้ังตัวแทนในการกํากับดูแลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจให 
มีผลการดําเนินงาน (Performance) ท่ีบรรลุเจตนารมณ�ของการจัดต้ังรัฐวิสาหกิจ บรรลุเปAาหมายของ
การดําเนินธุรกิจและการพัฒนาขีดความสามารถขององค�กร และตอบสนองความคาดหวังของผู มีส�วนได 
ส�วนเสียทุกกลุ�มได อย�างมีประสิทธิภาพ  

3.1.1 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงาน 
การดําเนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจําเปHนต องมีท้ังประสิทธิภาพ (Efficiency) และ

ประสิทธิผล (Effectiveness) กล�าวคือ ต องกํากับดูแลการใช ทรัพยากรในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ
ได อย�างเหมาะสม และสามารถขับเคลื่อนการดําเนินงานร�วมกับฝ[ายบริหารให สามารถบรรลุเปAาหมายมีผล
เปHนท่ีน�าพอใจ อันจะทําให เกิดการสร างมูลค�าเพ่ิมให แก�ภาครัฐ ในฐานะผู ถือหุ นและการพัฒนาองค�กรให 
สามารถเติบโตได อย�างยั่งยืน 

3.1.2 หลักปฏิบัติหน�าท่ีของคณะกรรมการ 
กรรมการรัฐวิสาหกิจมีหน าท่ีตามกฎหมาย (Fiduciary Duties) เปHนผู จัดการทรัพย�สินซ่ึง

หมายถึงรัฐวิสาหกิจเพ่ือผลประโยชน�สูงสุดของรัฐ ด วยความระมัดระวังความซ่ือสัตย�สุจริต และปราศจาก
ความขัดแย งทางผลประโยชน�ส�วนตัว 

• หลักความระมัดระวัง (Duty of Care) กรรมการรัฐวิสาหกิจต องปฏิบัติหน าท่ีด วยความ
ระมัดระวังเพียงพอ โดยมีหลักการพิจารณา ดังนี้ 

(1) ปฏิบัติโดยสมเหตุสมผลเยี่ยงกรรมการท่ีอยู�ภายใต สถานการณ�เช�นนั้นจะพึงกระทํา 
(2) ปฏิบัติโดยมีข อมูลอย�างเพียงพอ (Informed Basis)  
(3) ไม�มีเหตุท่ีน�าสงสัยว�าข อมูลนั้นจะไม�น�าเชื่อถือ 

• หลักความซ่ือสัตย1สุจริต (Duty of Loyalty) ซ่ึงหมายรวมถึงการกระทําดังต�อไปนี้ 
(1) การกระทําท่ีมีจุดมุ�งหมายโดยชอบ (Proper Purpose) 
(2) การตัดสินใจโดยไม�มีความขัดแย งทางผลประโยชน� (Conflict of interest) เว นแต�การ

กระทํานั้นจะผ�านการตัดสินใจจากผู ไม�มีส�วนได เสีย ซ่ึงเห็นว�าเปHนไปเพ่ือประโยชน�สูงสุดขององค�กรแล ว  
(3) การไม�นําข อมูล หรือโอกาสของบริษัทไปใช  เพ่ือ ประโยชน�ของตนเองหรือบุคคลอ่ืน 

3.1.3 ความรับผิดต
อการไม
รักษาหน�าท่ีของกรรมการ มีได�หลายลักษณะ ดังนี้ 
• ความรับผิดชอบทางธุรกิจ กรณีท่ีรัฐวิสาหกิจไม�สามารถดําเนินงานได ตามเปAาหมาย 

คณะรัฐมนตรีในฐานะผู แต�งต้ังกรรมการรัฐวิสาหกิจ สามารถซักถาม ตัดเงินรางวัล หรือปลดกรรมการออก
จากตําแหน�ง 

• ความรับผิดทางแพ
ง ประกอบด วย 2 ส�วน ดังนี้ 
- ความรับผิดต�อองค�กร กล�าวโดยสรุป คือ กรณีท่ีองค�กรได รับความเสียหาย สามารถฟAองร อง

เรียกค�าเสียหายจากกรรมการท่ีมิได ปฏิบัติหน าท่ีอย�าง “ชื่อสัตย�สุจริตและระมัดระวัง เพ่ือรักษาประโยชน�
ขององค�กร” หรือไม�ได ปฏิบัติให เปHนไปตามกฎหมาย ข อบังคับ หรือมติท่ีประชุม (เช�น จัดการนอกขอบอํานาจ 
เปHนต น) หรือประกอบธุรกิจแข�งขันกับองค�กร โดยผู ถือหุ นมิได ให ความยินยอมไว ก�อน เว นแต�กรรมการจะ
พิสูจน�ได ว�า 



คู
มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการประปาส
วนภูมิภาค ฉบับปรับปรุงป, 2564 หน�า 25 
 

(1) ท�านไม�ได ร�วมกระทํากิจการนั้นๆ หรือ 
(2) ท�านได คัดค านในท่ีประชุมแล ว โดยปรากฏในรายงานการประชุม หรือได ทําหนังสือถึง

ประธานภายใน 3 วันนับแต�วันประชุม หรือ 
(3) ถ าเปHนเรื่องบริษัทไม�จัดทําบัญชี ทะเบียน หรือเอกสาร ตามท่ีกฎหมายกําหนด ท�านแสดงได 

ว�าได กระทําการโดยสมควร เพ่ือมิให มีการฝ[าฝ�นกฎหมายแล ว 
- ความรับผิดต�อผู ถือหุ น พ.ร.บ.หลักทรัพย�ฯ เปhดโอกาสให ผู ลงทุนสามารถฟAองร องเรียกค�าเสียหาย

จากบริษัทและกรรมการได  ในกรณีท่ีบริษัทเปhดเผยข อมูลการเสนอขายหลักทรัพย�หรือข อมูลสําคัญอ่ืนๆ 
ไม�ถูกต องหรือไม�ครบถ วนตามกฎหมาย 

• ความรับผิดทางอาญาประกอบด�วย 3 ส
วนหลัก คือ 
ส�วนท่ี 1 การละเมิดฝ[าฝ�นกฎหมาย ท่ีเกิดจากการสั่งการหรือจงใจไม�กระทําตามกฎหมายของ

กรรมการ  
ส�วนท่ี 2 การละเลยไม�ปฏิบัติหน าท่ีคณะกรรมการท่ีกฎหมายกําหนด   
ส�วนท่ี 3 การกระทําผิดเฉพาะตัว เช�น การฉ อโกง การแสวงหาประโยชน�โดยไม�ชอบ การใช 

ข อมูลภายใน ฯลฯ  
• ความรับผิดในเชิงบริหาร หมายถึง เปHนผู ท่ีมีลักษณะต องห ามของกรรมการ หรือมีประวัติ

การปฏิบัติหน าท่ี โดยขาดความระมัดระวังและความชื่อสัตย�สุจริต (ขาด fiduciary duties) จนเปHนเหตุให 
องค�กรได รับความเสียหาย หรือทําให บุคคลดังกล�าวหรือบุคคลอ่ืนได ไปซ่ึงประโยชน�โดยมิชอบด วย 

 
3.2 องค1ประกอบและโครงสร�าง 

3.2.1 องค1ประกอบของคณะกรรมการ กปภ. 
คณะกรรมการ กปภ. ประกอบด วยบุคคลผู ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู  ความสามารถและประสบการณ�

สอดคล องกับวิสัยทัศน� พันธกิจ และค�านิยมองค�กรของ กปภ. โดยคณะกรรมการ กปภ.ได รับการแต�งต้ังโดย
คณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติการประปาส�วนภูมิภาค ซ่ึงกําหนดให ประกอบด วยประธานกรรมการ 
อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง อธิบดีกรมอนามัย ผู ว�าการ กปภ. และกรรมการอ่ืนอีกไม�เกินเจ็ดคนเปHน
กรรมการ ท้ังนี้ ผู ว�าการ กปภ. เปHนกรรมการโดยตําแหน�งและทําหน าท่ีเปHนเลขานุการคณะกรรมการ 
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3.2.2 ทักษะ ความรู�ความเช่ียวชาญของคณะกรรมการ กปภ. 
กปภ. นําหลักการการกําหนดทักษะ ความรู ความเชี่ยวชาญของกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Skill 

Matrix) เพ่ือนําไปใช ประกอบการพิจารณาสรรหากรรมการรัฐวิสาหกิจแต�ละแห�ง โดย Skill Matrix แบ�งเปHน 
2 ส�วน ได แก�  

Skill Matrix หลัก เปHนความเชี่ยวชาญท่ี สคร. กําหนด รวม 4 ด าน 
Skill Matrix ตามความต�องการของ กปภ. เปHนการวิเคราะห�ทักษะ ความรู  ความเชี่ยวชาญ ตาม

ภารกิจและแผนยุทธศาสตร�องค�กร รวม 6 ด าน สรุปดังตาราง 
 

Skill Matrix หลัก Skill Matrix ตามความต�องการของ กปภ. 
1. การเงิน 5. บริหารธุรกิจ / เศรษฐศาสตร�มหภาค 9. วิศวกรรม 
2. การบัญชี 6. กลยุทธ�การวางแผนพัฒนา/พาณชิย�และบริการ 10. สังคม 
3. กฎหมาย 7. วิทยาศาสตร� / การแพทย�และสาธารณสุข  
4. เทคโนโลยสีารสนเทศ 8. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อม  

 3.2.3 วาระการดํารงตําแหน
ง 
คณะกรรมการ กปภ. จะมีวาระการดํารงตําแหน�งคราวละ 3 ปJ ในกรณีท่ีกรรมการพ นจากตําแหน�ง

ก�อนวาระ หรือมีการแต�งต้ังกรรมการเพ่ิมข้ึนในระหว�างท่ีกรรมการซ่ึงแต�งต้ังไว แล วยังมีวาระอยู�ในตําแหน�ง
ให ผู ได รับการแต�งต้ังดํารงตําแหน�งแทนหรือเปHนกรรมการเพ่ิมข้ึน อยู�ในตําแหน�งเท�ากับวาระท่ีเหลืออยู�ของ
กรรมการท่ีได แต�งต้ังไว แล ว และเม่ือครบกําหนดตามวาระหากยังมิได มีการแต�งต้ังประธานกรรมการหรือ
กรรมการข้ึนใหม� ให คณะกรรมการซ่ึงพ นจากตําแหน�งตามวาระนั้นอยู�ในตําแหน�งเพ่ือดําเนินงานต�อไป 
จนกว�าคณะกรรมการซ่ึงได รับแต�งต้ังใหม�เข ารับหน าท่ี ท้ังนี้ คณะกรรมการซ่ึงพ นจากตําแหน�งตามวาระอาจ
ได รับการแต�งต้ังอีกได แต�ไม�เกิน 2 วาระติดต�อกัน 

 
3.3 บทบาทหน�าที่ 

คณะกรรมการ กปภ. จะมีบทบาทหน าท่ีภายใต พระราชบัญญัติการประปาส�วนภูมิภาค พ.ศ. 
2522 และฉบับแก ไขเพ่ิมเติมและหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ดังนี้ 

1. วางนโยบายและกํากับ ควบคุม (Monitoring) การดําเนินกิจการของ กปภ.ให เปHนไปตามนโยบาย
และมติของคณะกรรมการ รวมถึงการวางข อบังคับต�างๆ ตามท่ีพระราชบัญญัติการประปาส�วนภูมิภาค พ.ศ. 
2522 และฉบับแก ไขเพ่ิมเติมได ให อํานาจไว  

2. ดูแลการบริหารกิจการ เพ่ือประโยชน�สูงสุดของผู มีส�วนได ส�วนเสียทุกกลุ�มท่ีได มอบความ
ไว วางใจให กับคณะกรรมการ ซ่ึงประกอบด วยหน าท่ีสําคัญ 4 ประการ ดังนี้ 

 (1) ปฏิบัติหน าท่ีด วยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care) 
 (2) ปฏิบัติหน าท่ีด วยความซ่ือสัตย� สุจริต โปร�งใส ไม�มีความขัดแย งทางผลประโยชน� (Duty of 

Loyalty) 
 (3) ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค� ระเบียบข อบังคับของ กปภ. และมติท่ีประชุมของ

คณะกรรมการ กปภ. (Duty of Obedience) 
 (4) ปฏิบัติหน าท่ีต�อผู มีส�วนได ส�วนเสียโดยการเปhดเผยข อมูลอย�างถูกต อง ครบถ วน และ

โปร�งใส (Duty of Disclosure) 
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3. คณะกรรมการ กปภ. จะต องเปHนผู นําในการกําหนดนโยบาย ทิศทาง เปAาหมาย การดําเนิน

กิจการ ดังนี้ 
 (1) พิจารณาร�วมกับฝ[ายบริหารในการกําหนดวิสัยทัศน� ภารกิจ ยุทธศาสตร� กลยุทธ� เปAาหมาย 

ความเสี่ยง แผนปฏิบัติการ และงบประมาณ รวมท้ังให ฝ[ายบริหารถ�ายทอดนโยบายและเปAาหมายต�างๆ 
กระจายไปยังพนักงานทุกระดับ 

 (2) ให ความเห็นชอบและทบทวนกลยุทธ� นโยบายท่ีสําคัญ รวมถึงวัตถุประสงค� เปAาหมายทาง
การเงิน และแผนปฏิบัติการต�างๆ พร อมท้ังติดตามฝ[ายบริหารให มีการปฏิบัติตามแผนงาน ท่ีกําหนดอย�าง
สมํ่าเสมอ 

 (3) ดําเนินการสรรหาผู ว�าการ ประเมินผลการดําเนินงาน และกําหนดค�าตอบแทน 
4. ติดตามผลการดําเนินงานของฝ[ายบริหารเพ่ือให มีการตรวจสอบและถ�วงดุล โดยกํากับดูแล

ระบบการบริหารจัดการองค�กรท่ีสําคัญท้ัง 4 ระบบงาน ได แก�  
 (1) ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน  
 (2) ระบบการตรวจสอบภายใน  
 (3) ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล 
 (4) ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล  
ท้ังนี้ ควรมีการกํากับดูแลแผนแม�บทและแผนปฏิบัติงานประจําปJของระบบงานดังกล�าวข างต น 

ตลอดจนประเมินและติดตามผลการดําเนินงานให เปHนไปตามแผนงานท่ีได วางไว  รวมท้ังกํากับดูแลให มี 
การรายงานทางการเงิน และการสอบบัญชีท่ีถูกต อง ครบถ วนและน�าเชื่อถือ ตลอดจนการให การสนับสนุน
และติดตามผลการดําเนินงานตามนโยบายและมติคณะกรรมการ กปภ. อย�างสมํ่าเสมอ 

5. มีอํานาจในการแต�งต้ังคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเพ่ือกํากับดูแลและกลั่นกรองงาน
ก�อนนําเสนอคณะกรรมการ กปภ. พิจารณา เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ กปภ. ให เกิด
ประสิทธิภาพประสิทธิผล และเปHนไปตามนโยบายท่ีกําหนด 

 
3.4 การแบ
งหน�าที่ระหว
างคณะกรรมการและผู�บริหารรัฐวิสาหกิจ 

การดําเนินงานของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลได ก็ต�อเม่ือ
ประธานกรรมการ กรรมการ ผู บริหารสูงสุด และผู บริหารรัฐวิสาหกิจ มีความเข าใจท่ีชัดเจนในบทบาท
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หน าท่ีและมีความรับผิดชอบของตน และผู ท่ีเก่ียวข องทุกฝ[ายมีการปฏิบัติงานท่ีสอดคล องเชื่อมโยงกัน 
ดังนั้น ประธานกรรมการและผู บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ จําเปHนต องหารือกันเพ่ือกําหนดขอบเขต
อํานาจหน าท่ีและความรับผิดชอบของแต�ละฝ[ายไว ในกฎ ระเบียบ ข อบังคับของรัฐวิสาหกิจนั้น รวมท้ังจัด
ให มีระบบและกลไกท่ีเปHนมาตรฐานในการเชื่อมโยงและประสานการปฏิบัติหน าท่ีของท้ังสองฝ[าย 

โดยหลักการแล ว คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจจะมีบทบาทหน าท่ีและความรับผิดชอบในการ
กําหนดนโยบายและทิศทางของการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจให สอดคล องกับเปAาประสงค�ตามกฎหมาย
จัดต้ังของรัฐวิสาหกิจและนโยบายของภาครัฐ และทําหน าท่ีกํากับดูแลการบริหารจัดการองค�กรของ
ผู บริหารรัฐวิสาหกิจให เปHนไปอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเปHนไปตามนโยบายและทิศทางท่ี
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจกําหนด  
 
3.5 การจัดประชุม 

การประชุมคณะกรรมการ กปภ. ได กําหนดแนวทางปฏิบัติไว   ดังนี้ 
1. มีการกําหนดวาระการประชุมไว ล�วงหน าอย�างชัดเจนและนําส�งเอกสารประกอบการประชุมให 

คณะกรรมการ กปภ.และผู เข าร�วมประชุมเปHนการล�วงหน าด วยระยะเวลาพอสมควร เพ่ือให มีเวลาในการ
พิจารณาเรื่องต�างๆหรือเรียกขอข อมูลประกอบการพิจารณาเพ่ิมเติม 

2. มีการจัดประชุมอย�างน อยเดือนละ 1 ครั้ง 
3. คณะกรรมการควรเข าร�วมประชุมคณะกรรมการ กปภ. ทุกครั้ง 
4. การลงมติ ให ถือเสียงข างมากแต�หากมีคะแนนเสียงเท�ากันในท่ีประชุมให ประธานในท่ีประชุม

ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปHนเสียงชี้ขาด 
5. รายงานการประชุมให เลขานุการคณะกรรมการ กปภ. (ผู ว�าการ) หรือผู ท่ีได รับมอบหมายเปHน

ผู ตรวจรายงานการประชุม และส�งให คณะกรรมการ กปภ.พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

6. ในกรณีท่ีมีความจําเปHนในการประชุมผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส� ให คณะกรรมการ กปภ.ปฏิบัติตาม
พระราชกําหนดว�าด วยการประชุมผ�านสื่ออิเล็กทรอนิกส� พ.ศ.2563  
 
3.6 ค
าตอบแทนของคณะกรรมการ กปภ. 

ค�าตอบแทนของคณะกรรมการ กปภ. ประกอบด วย ค�าตอบแทนรายเดือน เบ้ียประชุมและโบนัส 
โดยมีรายงานไว ในรายงานประจําปJ สําหรับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการท่ีคณะกรรมการ กปภ. 
แต�งต้ัง ได รับเฉพาะเบ้ียประชุม โดยมีอัตราและหลักเกณฑ�การกําหนดค�าตอบแทนตามหลักเกณฑ�การจ�าย
ค�าตอบแทนรายเดือนและเบ้ียประชุมกรรมการรัฐวิสาหกิจและกรรมการอ่ืนในคณะกรรมการชุดย�อย 
คณะอนุกรรมการ หรือคณะทํางานอ่ืน ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 21 เมษายน 2562  
 
3.7 การประเมินและการพัฒนาคณะกรรมการ 

3.7.1 การประเมินคณะกรรมการ กําหนดให มีการประเมินผลตนเองของคณะกรรมการอย�าง
น อยปJละ 1 ครั้ง เพ่ือนําผลการประเมินไปทบทวนการดําเนินการ และพัฒนาปรับปรุงประสิทธิผลของ
การนําองค�กรรัฐวิสาหกิจของคณะกรรมการ พร อมท้ังตรวจสอบการปฏิบัติหน าท่ีของคณะกรรมการ โดย
กําหนดเปHน 2 รูปแบบ คือ 1) แบบประเมินผลของคณะกรรมการ กปภ. (Board Evaluation) และ 2) 
แบบประเมินผลตนเองรายบุคคล (Self-Assessment) มีองค�ประกอบ ดังนี้ 
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1. แบบประเมินผลคณะกรรมการ (Board Evaluation) 
 1.1  โครงสร างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 
 1.2  บทบาท หน าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
 1.3 แนวปฏิบัติของคณะกรรมการ 
 1.4 การสื่อสารของคณะกรรมการ 
 1.5 ความสัมพันธ�ของคณะกรรมการกับฝ[ายบริหาร 
 1.6 การจัดเตรียมและดําเนินการประชุม  
2. แบบประเมินตนเองรายบุคคล (Self-Assessment) 
 2.1 ความโดดเด�นในความรู ความสามารถ 
 2.2 ความเปHนอิสระ 
 2.3 ความพร อมในการปฏิบัติภารกิจ 
 2.4 ความเอาใจใส�ต�อหน าท่ีและความรับผิดชอบ 
 2.5 การปฏิบัติหน าท่ีในคณะกรรมการ 
 2.6 การมีวิสัยทัศน�ในการสร างมูลค�าเพ่ิมแก�กิจการในระยะยาว 
ท้ังนี้ ฝ[ายเลขานุการคณะกรรมการ เปHนผู รวบรวมข อมูลและรายงานผลให คณะกรรมการ กปภ.

และรายงานผลให กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังทราบต�อไป  
 3.7.2 การพัฒนากรรมการ 

เพ่ือให คณะกรรมการปฏิบัติหน าท่ีได อย�างครบถ วน  สมบูรณ�  จึงได กําหนดให มีการเสริมสร าง
ความรู ความเข าใจในเรื่องต�างๆ ให คณะกรรมการ ดังนี้ 

1) กรรมการท่ีได รับการแต�งต้ังใหม� จะได รับคู�มือกรรมการ กปภ. และเอกสารท่ีสําคัญเก่ียวกับ
องค�กร และเข ารับฟ1งบรรยายสรุปนําเสนอการดําเนินกิจการในภาพรวม ตลอดจนเข าเยี่ยมชมระบบงานท่ี
สําคัญ 

2) เข าอบรมในหลักสูตรท่ีเก่ียวข องกับการปฏิบัติหน าท่ีของกรรมการหรือหลักสูตรท่ีสําคัญอ่ืนๆ  
3) จัดกิจกรรมการศึกษาดูงานท่ีเก่ียวข องท้ังในและต�างประเทศ เพ่ือเพ่ิมพูนความรู และ

ประสบการณ� ตลอดจนวิทยาการและเทคโนโลยีใหม�ๆ เพ่ือนํามาพัฒนา กปภ. อย�างเปHนรูปธรรม 
 

3.8 บทบาทคณะกรรมการ กปภ. ตามเกณฑ1ประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม
 
สคร. ปรับปรุงระบบประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ในปJงบประมาณ 2563 โดยพัฒนา

ต�อยอดจากเกณฑ�การประเมินผลตามระบบ SEPA และระบบการบริหารจัดการองค�กร มีวัตถุประสงค�เพ่ือ
ส�งเสริมให รัฐวิสาหกิจสามารถตอบสนองกับสภาพแวดล อมในการดําเนินภารกิจ การแข�งขัน ความต องการ
ของผู ใช บริการ และบริบทท่ีเปลี่ยนแปลงไป  

เกณฑ�ประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจใหม� มีกรอบการประเมินแบ�งเปHน 2 ส�วน ได แก� 1) 
การประเมินผลการดําเนินงาน (Key Performance Areas) และ 2) การประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน
และการจัดการ (Core Business Enablers) 8 ด าน 

ท้ังนี้ มิติ Enablers ด�านท่ี 1 การกํากับดูแลท่ีดีและการนําองค1กร มุ�งเน นประเมินบทบาทของ
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในการขับเคลื่อนให ฝ[ายบริหารสามารถปฏิบัติงานให บรรลุผลสําเร็จตามกรอบ
นโยบาย ภารกิจหน าท่ี ยุทธศาสตร� หรือแผนงานท่ีผู ถือหุ นภาครัฐกําหนด โดยการดําเนินงานดังกล�าวต อง
สามารถสะท อนได ท้ังมิติกระบวนการทํางานท่ีมีประสิทธิภาพ ร�วมกับมิติด านผลลัพธ�ท่ีเปHนเลิศท่ีสามารถ
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สร างการเติบโตอย�างยั่งยืนให แก�รัฐวิสาหกิจ ควบคู�กับการสร างผลกระทบเชิงบวกต�อสังคมและสิ่งแวดล อม
ได อย�างสมดุล ประกอบด วยหลักเกณฑ�สําคัญ 10 หัวข อ ดังนี้ 

1. การสนองบทบาทของภาครัฐ 
2. บทบาทรัฐวิสาหกิจเพ่ือการตลาดท่ีเปHนธรรม 
3. สิทธิและความเท�าเทียมกันของผู ถือหุ น 
4. บทบาทของผู มีส�วนได ส�วนเสีย 
5. การเปhดเผยข อมูล 

6. คณะกรรมการ 
7. การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
8. จรรยาบรรณ 
9. ความยั่งยืนและนวัตกรรม 
10. การติดตามผลการดําเนินงาน 

สรุปบทบาทคณะกรรมการ กปภ. ตามเกณฑ1ประเมินผลการดําเนินงานรฐัวิสาหกิจใหม
 (SE-AM) 
ด�านท่ี 1 การกํากับดูแลท่ีดีและการนําองค1กร 

ลําดับ หลักเกณฑ1 แนวทาง 
กําหนดเวลา 

ราย
เดือน 

ไตร
มาส 

6 
เดือน 

ราย
ป, 

1.1 พิจารณานโยบาย และแนวปฏิบัติใน
การกํากับดูแลองค�กรให สอดคล องกับ
ข อกฎหมายหรือบริบทของ กปภ.  

สายงานท่ีรับผิดชอบพิจารณาเกณฑ�แต�ละด านนําเสนอ
คณะกรรมการ กปภ. พิจารณาปรับปรุงนโยบายและแนวปฏิบัติ
ในการกํากับดูแลกิจการของ กปภ. ให เปHนไปตามหลักการและ
แนวทาง CG ของ สคร. ระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจใหม� ฯลฯ 
โดยคํานึงถึงบริบทองค�กร และกฎหมายหรือระเบียบข อบังคับท่ี
เกี่ยวข องกับ กปภ.  

ในกรณีท่ีพบความไม�สอดคล อง ให คณะกรรมการ กปภ. 
พิจารณาดําเนินการ ดังน้ี 

1. จัดให มีแนวทางหรือวิธีปฏิบัติทดแทนท่ีเหมาะสมพร อม
ท้ังจัดทําบันทึกเหตุผลท่ีไม�สามารถปฏิบัติได  
2.พิจารณาความเหมาะสมในการปรับปรุงกฎหมายและ
กฎระเบียบ รวมถึงการเตรียมความพร อมในการปฏิบัติ
ตามหลักการและแนวทางท่ียังไม�สามารถปฏ�บัติได  โดย
กําหนดระยะเวลาท่ี กปภ. จะมีความพร อมเพียงพอในเรื่อง
ดังกล�าวด วย 
ท้ังน้ี คณะกรรมการ กปภ. ควรพิจารณาทบทวนอย�างน อย

ปJละ ๑ ครั้ง และบันทึกการพิจารณาทบทวนข างต นไว เปHนส�วน
หน่ึงของมติคณะกรรมการ รวมท้ังเปhดเผยข อมูลในรายงาน
ประจําปJและนําส�งให กระทรวงการคลังโดย สคร. ทราบต�อไป 

หมายเหตุ ตัวอย�างหัวข อการพิจารณา อาทิ การแยกบัญชี
การเงินเชิงพาณิชย�และเชิงสังคม ฯลฯ 

   � 

2.1 จัดทําหรือทบทวนนโยบาย นําเสนอนโยบาย โดยยึดแนวทางตามมาตรฐานสากลท่ีเปHนท่ี
ยอมรับ ได แก� มาตรฐาน ISO 26000 หรือเทียบเท�า 

   � 

2.2 พิจารณาให ความเห็นชอบแผนแม�บท
และแผนปฏิบัติการ CSR In Process 

นําเสนอก�อนส้ินปJบัญชี  
 

   � 

2.3 ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนฯ นําเสนอผลการดําเนินงานทุกไตรมาส  �   
3.1 พิจารณากําหนดทิศทาง กลยุทธ� แผน

ยุทธศาสตร� และแผนปฏิบัติการ
ประจําปJ 

นําเสนอก�อนส้ินปJบัญชี โดยสาระสําคัญควรสนับสนุนให 
คณะกรรมการมอบข อสังเกตและข อเสนอแนะ ท่ีนําไปสู�การ
ริเริ่มกลยุทธ�หรือแผนงานโครงการใหม�ๆ โดยใช เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเปHนพ้ืนฐานขับเคล่ือน รวมท้ัง   มีการนําป1จจัยยั่งยืน
เปHนป1จจัยนําเข าสําหรับการจัดทํา แผนยุทธศาสตร�และ
แผนปฏิบัติการประจําปJอย�างเปHนระบบในเชิงบูรณาการ 

   � 
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ลําดับ หลักเกณฑ1 แนวทาง 
กําหนดเวลา 

ราย
เดือน 

ไตร
มาส 

6 
เดือน 

ราย
ป, 

3.2 พิจารณาให ความเห็นชอบ/รับทราบ
แผนการดําเนินงานประจําปJของระบบ
บริหารจัดการองค�กรประกอบด วย 
- ระบบการตรวจสอบภายใน 
- ระบบบริหารจัดการสารสนเทศและ
ดิจิทัล 

สายงานท่ีรับผิดชอบนําเสนอส้ินปJบัญชี      
     

     
    �

� 

 - ระบบบริหารทรัพยากรบุคคล   
 

    � 

3.3 ติดตามความเพียงพอของระบบงานท้ัง
สามระบบ 

สายงานท่ีรับผิดชอบนําเสนอผลการดําเนินงานทุกไตรมาส  �   

4.1 พิจารณาให ความเห็นชอบแผนการ
ดําเนินงานของผู ว�าการ  

นําเสนอก�อนส้ินปJบัญชี    � 

4.2 พิจารณารายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผนงานของผู ว�าการท่ีได รับความ
เห็นชอบ 

นําเสนอทุก 6 เดือน   �  

4.3 พิจารณากรอบหลักเกณฑ�ประเมิน 
การกําหนดผลตอบแทนผู ว�าการ ตาม
คะแนนผลการปฏิบัติงาน 

นําเสนอเม่ือมีการแต�งต้ังผู ว�าการ      

4.4 พิจารณาหลักเกณฑ�และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานผู ว�าการ  
และผู บริหารระดับสูง 

นําเสนอเปHนรายปJ    � 

4.5 พิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงาน
ของผู ว�าการและผู บริหารระดับสูง 

นําเสนอทุก 6 เดือน   �  

5.1 พิจารณาทบทวนนโยบาย นําเสนอโดยพิจารณาให มีองค�ประกอบครบถ วนตามกรอบ
มาตรฐานสากล หรือหลักการของ สคร. 

   � 

5.2 พิจารณาให ความเห็นชอบแผนการ
ดําเนินงานระยะยาวและแผนปฏิบัติ
การประจําปJ 

นําเสนอก�อนส้ินปJบัญชี    � 

5.3 ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนฯ นําเสนอผลการดําเนินงานทุกไตรมาส  �   
5.4 พิจารณาและอภิปรายผลประเมิน

ตนเองของคณะกรรมการ 
นําเสนอแบบประเมินและผลประเมินคณะกรรมการ กปภ. 
ก�อนส้ินปJบัญชี 

   � 

5.5 ให ความเห็นชอบแผนเพ่ิม
ประสิทธิภาพการกํากับดูแลของ
คณะกรรมการ  

นําเสนอก�อนส้ินปJบัญชี    � 

6.1 พิจารณาให ความเห็นชอบแผนการ
ดําเนินงานประจําปJ  

 นําเสนอก�อนส้ินปJบัญชี    � 

6.2 ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนฯ นําเสนอผลการดําเนินงานทุกไตรมาส  �   
7.1 พิจารณาคู�มือจริยธรรมจรรยาบรรณ

ท้ังในระดับคณะกรรมการ ผู บริหาร
และพนักงาน 

นําเสนอคู�มือจริยธรรมจรรยาบรรณ ท่ีระบุพฤติกรรมหรือแนว
ปฏิบัติท่ีดีตามขอบเขตอํานาจหน าท่ีและความรับผิดชอบของ
แต�ละกลุ�มบุคคล  

   � 

8.1 จัดทําหรือทบทวนนโยบายการบริหาร
จัดการนวัตกรรม 

นําเสนอเพ่ือกําหนดนโยบายเปHนลายลักษณ�อักษรสําหรับเปHน
กรอบแนวทางการบริหารจัดการนวัตกรรมท่ีชัดเจนและเปHน
ระบบ  

   � 

- นําเสนอครั้งเดียว - 
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ลําดับ หลักเกณฑ1 แนวทาง 
กําหนดเวลา 

ราย
เดือน 

ไตร
มาส 

6 
เดือน 

ราย
ป, 

8.2 พิจารณาให ความเห็นชอบแผนบริหาร
จัดการนวัตกรรมระยะยาวและ
แผนปฏิบัติการประจําปJ 

นําเสนอก�อนส้ินปJบัญชี    � 

8.3 จัดทําหรือทบทวนนโยบายการพัฒนา
ความยั่งยืน 

นําเสนอเพ่ือกําหนดนโยบายเปHนลายลักษณ�อักษรสําหรับเปHน
กรอบแนวทางการพัฒนาความยั่งยืนท่ีชัดเจนและเปHนระบบ  

   � 

9.1 ติดตามผลการดําเนินงานด านการเงิน
และไม�ใช�การเงิน  
ผลการดําเนนิงานด�านการเงิน อาทิ 
ผลกําไรขาดทุน สภาพคล�องผลการ
เบิกจ�ายเทียบกับงบประมาณ/งบลงทุน 
ฯลฯ 
ผลการดําเนินงานที่ไม
ใช
การเงินอาทิ 
ผลการดําเนินงานตามภารกิจหลัก ผล
การดําเนินงานตามบันทึกข อตกลงกับ 
สคร. ฯลฯ 

สายงานท่ีรับผิดชอบนําเสนอทุกไตรมาส โดยจัดทํารายงาน
อย�างครบถ วนและมีมาตรฐานเพียงพอต�อการกํากับดูแล
องค�กร ครอบคลุมประเด็นสําคัญ ได แก�  
- แสดงผลการดําเนินงานเปรียบเทียบกับเปAาหมาย  
- ป1ญหา/อุปสรรคในการดําเนินงาน  
- แนวทางแก ไขป1ญหา/อุปสรรค  

 �   

9.2 ติดตามผลการดําเนินงานอื่นๆ ตามข อ
ส่ังการคณะกรรมการ กป 

สายงานท่ีรับผิดชอบนําเสนอผลการดําเนินงานทุกเดือน  �    

ท้ังนี้ คณะกรรมการควรมอบข อสังเกตหรือข อเสนอแนะ พร อมติดตามผลสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามข อสังเกตและข อเสนอแนะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและมาตรฐานกระบวนการท่ีสําคัญ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิผลการดําเนินงานด านการเงินและไม�ใช�การเงินของ กปภ.ให เปHนไปตามเปAาหมายท่ีกําหนด 

 

3.9 คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่แต
งตั้งโดยคณะกรรมการ กปภ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เพ่ือให เกิดการกํากับดูแลท่ีต องอาศัยความเชี่ยวชาญชํานาญการเฉพาะด านจากบุคคลผู ทรงคุณวุฒิ

ท่ีมีความรู ความสามารถคุณสมบัติและประสบการณ�ท่ีเหมาะสมคณะกรรมการ กปภ. จะแต�งต้ังคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการชุดต�างๆ เพ่ือรับผิดชอบในการกํากับดูแลและกลั่นกรองแผนงานในเบ้ืองต นก�อน
นําเสนอคณะกรรมการ กปภ. พิจารณารวมท้ังรายงานผลต�อคณะกรรมการ กปภ.มีวาระการดํารงตําแหน�ง
ตามวาระการดํารงตําแหน�งของคณะกรรมการ กปภ. หรือดุลยพินิจของคณะกรรมการ กปภ. ตามความ
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จําเปHนและเหมาะสมในแต�ละสถานการณ�โดยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการท่ีได รับการแต�งต้ังมี
จํานวน 9 คณะ ดังนี้ 
          1) คณะกรรมการกิจการสัมพันธ1 มีอํานาจหน าท่ีให ความเห็นเก่ียวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพ
การดําเนินงานของ กปภ. ตลอดจนส�งเสริมและพัฒนาแรงงานสัมพันธ� หาทางปรองดองระงับข อขัดแย งใน 
กปภ. ปรับปรุงระเบียบข อบังคับในการทํางานท่ีเปHนประโยชน�ต�อนายจ าง ลูกจ าง และ กปภ. แก ป1ญหาตาม
คําร องทุกข�ของลูกจ าง สหภาพแรงงาน รวมถึงการลงโทษทางวินัย และปรับสภาพการจ าง 

2) คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. มีอํานาจหน าท่ีสอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
กระบวนการควบคุมภายใน การกํากับดูแลท่ีดี และการบริหารความเสี่ยง สอบทานการดําเนินงานให 
ถูกต องตามกฎหมาย ระเบียบ ข อบังคับ ประกาศ หรือคําสั่งท่ีเก่ียวข องกับการดําเนินงาน ตลอดจนสอบทาน
ให มีการรายงานทางการเงินอย�างถูกต องและน�าเชื่อถือ สอบทานให มีระบบการตรวจสอบภายในท่ีดี และ
พิจารณาความเปHนอิสระของสํานักตรวจสอบ กปภ. พิจารณารายการท่ีเก่ียวโยงกันหรือรายการท่ีอาจมีความ
ขัดแย งทางผลประโยชน� หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตท่ีอาจมีผลกระทบต�อการปฏิบัติงาน เสนอข อแนะนํา
ต�อคณะกรรมการ กปภ. ในการพิจารณาแต�งต้ัง โยกย าย เลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหน�ง และประเมินผลงานของ
ผู ช�วยผู ว�าการ (สํานักตรวจสอบ) ประสานงานและให ข อเสนอแนะเก่ียวกับผลการตรวจสอบของผู สอบบัญชี 
รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบต�อคณะกรรมการ กปภ. เปHนรายไตรมาส ประเมินผล
การดําเนินงานและเปhดเผยรายงานผลการดําเนินงานประจําปJของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. และ
ค�าตอบแทนของผู สอบบัญชีในรายงานประจําปJของ กปภ. 

3) คณะกรรมการอิสระ มีอํานาจหน าท่ีใช ดุลยพินิจท่ีเปHนอิสระในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ� พร อมท่ี
จะคัดค านการกระทําของกรรมการอ่ืนๆ หรือของฝ[ายบริหาร กรณีท่ีตนมีความเห็นแย ง พร อมท้ังให ความ
ม่ันใจว�าผลประโยชน�ของภาครัฐ พนักงาน กปภ. และผู บริโภคได รับความคุ มครอง และ กปภ. มีการ
ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติท่ีดี และควรมีส�วนในการกําหนดค�าตอบแทนของผู บริหารสูงสุด และสอดส�อง
ดูแลผลการปฏิบัติงานของฝ[ายบริหาร 

4) คณะอนุกรรมการกฎหมายของ กปภ. มีอํานาจหน าท่ีให ความเห็นเรื่องกฎหมายสัญญา ฯลฯ 
กลั่นกรองการร�างหรือยกร�างแก ไขปรับปรุงข อบังคับ กปภ. ให ความเห็นเก่ียวกับการอุทธรณ�คําสั่งทาง
ปกครองและการร องทุกข�ของพนักงาน ตรวจสอบความถูกต องทางกฎหมายของการจัดซ้ือจัดจ างท่ีมี
วงเงินเกินอํานาจของผู ว�าการ กปภ. เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการ กปภ. พิจารณาสั่งการ กํากับดูแลและ
ติดตามการดําเนินงานด านการกํากับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข อบังคับท่ีเก่ียวข อง 
(Compliance) และการจัดการข อร องเรียน 

5) คณะอนุกรรมการพัฒนาองค1กร มีอํานาจหน าท่ีกลั่นกรองการดําเนินงานเก่ียวกับแผนงาน
ประจําปJของ กปภ. ตลอดจนแผนการดําเนินงานด านการเงินและการลงทุนท่ีเปHนประโยชน�ต�อ กปภ.
พิจารณากลั่นกรองความเหมาะสมของโครงการก�อสร างท่ีมีวงเงินเกิน 100 ล านบาท และพิจารณากลั่นกรอง
ความเหมาะสมของโครงการเพ่ือการพัฒนาประจําปJของ กปภ. ทุกวงเงิน โครงการท่ีจะเสนอขอมติ
คณะรัฐมนตรีให ความเห็นชอบในการดําเนินการ เสนอแนะแผนการลงทุนและแผนการตลาดท่ีเหมาะสม 
เพ่ือส�งเสริมและขยายธุรกิจของ กปภ. รวมท้ังจัดทําแผนกลยุทธ�การตลาดท่ีชัดเจน กํากับดูแลการขับเคลื่อน
การดําเนินงานด านน้ําสูญเสียของ กปภ. พิจารณา/ทบทวนกรอบ ทิศทาง ยุทธศาสตร� และแผนกลยุทธ�
การดําเนินงานด านทรัพยากรบุคคล การเงินการลงทุน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบความคิด
สร างสรรค�และนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาองค�กรสู�ความยั่งยืน รวมท้ังให ข อเสนอแนะเชิงนโยบาย ติดตามผลการ
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ดําเนินงานและกลั่นกรองเรื่องท่ีเก่ียวกับการพัฒนาองค�กรสู�ความยั่งยืนท่ีอยู�นอกเหนืออํานาจหน าท่ีของ
คณะอนุกรรมการชุดอ่ืน 

6) คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในของ กปภ. มีอํานาจหน าท่ีกําหนด
หรือปรับปรุงนโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน นโยบาย Governance, Risk Management 
and Compliance (GRC) กระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการจัดการความต�อเนื่อง
ทางธุรกิจ (Business Continuity Management: BCM) อย�างเปHนระบบและต�อเนื่องท่ัวท้ังองค�กร กํากับ
ดูแลและติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในของฝ[ายบริหาร รวมท้ังเพ่ิมมาตรฐานความเพียงพอของกระบวนการควบคุมภายในสู�การพัฒนา
อย�างเปHนรูปธรรม เพ่ือสร างมูลค�าและการเติบโตอย�างยั่งยืนให แก� กปภ. 

7) คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต
อสังคมของ กปภ. มีอํานาจ
หน าท่ีกําหนดและทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต�อสังคมของ กปภ. 
กลั่นกรองเรื่องท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการความยั่งยืน รายงานการพัฒนาความยั่งยืน พร อมท้ังติดตามให มี
การปฏิบัติตามนโยบายฯ ส�งเสริมเผยแพร�วัฒนธรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีส�งเสริมการมีส�วนร�วมของ
คณะกรรมการ กปภ. ผู บริหารพนักงาน ชุมชน ลูกค าและประชาชนเก่ียวกับกิจกรรมและแผนงาน
โครงการความรับผิดชอบต�อสังคมของ กปภ. ติดตามและรายงานผลการดําเนินงานต�อคณะกรรมการ กปภ. 

8) คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานผู�ว
าการ กปภ. มีอํานาจหน าท่ีกําหนดภารกิจ 
เปAาประสงค�เปAาหมาย พันธกิจและตัวชี้วัด (KPI) ท่ีผู ว�าการ กปภ.ต องดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ�และ
วิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานผู ว�าการ กปภ. ตามระยะเวลาและตัวชี้วัดท่ีกําหนด พิจารณากลั่นกรอง
หลักเกณฑ�และตัวชี้วัดการประเมินผลการดําเนินงานของผู บริหารระดับสูงต้ังแต�ระดับผู ช�วยผู ว�าการหรือ
เทียบเท�าข้ึนไป ให สอดคล องกับเปAาหมายและตัวชี้วัดตามบันทึกข อตกลงประเมินผลการดําเนินงาน
ประจําปJ 

9) คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย มีอํานาจหน าท่ีให คําปรึกษาและให 
ข อเสนอแนะการดําเนินงานของ กปภ. ให เปHนไปตามนโยบายท่ีได รับมอบหมาย และติดตามการดําเนินงาน
ตามนโยบายท่ี กปภ.ได รับมอบหมาย แสวงหาข อเท็จจริงในประเด็นข อร องเรียนหรือข อขัดแย งระหว�าง 
กปภ.กับผู มีส�วนได ส�วนเสียท้ังภายในและภายนอก 
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4.1 บทนํา 
  กปภ. ได กําหนดให มีมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณ เพ่ือใช เปHนมาตรฐานการปฏิบัติงาน 

ในการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือให เกิดความโปร�งใสและเปHนธรรม ตรวจสอบได  โดยตระหนักถึงคุณธรรม
เปAาหมาย “พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา” เปHนรากฐานสําคัญในการถือปฏิบัติ โดยนําหลักเกณฑ�ตาม
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มาเปHนหลักสําคัญในการกําหนดมาตรฐานการประพฤติ
ปฏิบัติตนของกรรมการ ผู บริหาร และผู ปฏิบัติงานของ กปภ. เพ่ือรักษาไว ซ่ึงประโยชน�ของส�วนรวม และ
อยู�ภายใต กรอบคุณธรรมและความซ่ือสัตย� ในวิถีทางท่ีสร างสรรค� เปHนระเบียบเรียบร อย เสมอภาค เท�าเทียม 
รวมถึงการรักษาภาพลักษณ�ขององค�กร 
 
4.2 คํานิยามที่สําคัญ 

 “กรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการ กปภ. กรรมการ กปภ. และหมายรวมถึงกรรมการ 
อนุกรรมการ ซ่ึงคณะกรรมการ กปภ.ได แต�งต้ังให ปฏิบัติหน าท่ีใดหน าท่ีหนึ่งด วย 

 “ผู�บริหาร” หมายถึง ผู บริหารต้ังแต�ระดับหัวหน างานข้ึนไปจนถึงผู ว�าการ กปภ. 
 “ผู�ปฏิบัติงาน” หมายถึง พนักงานและลูกจ างของ กปภ. 
 “คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.” หมายถึง คณะกรรมการท่ีผู ว�าการ

แต�งต้ังข้ึนเพ่ือพิจารณาดําเนินการด านการปAองกันและปราบปรามการทุจริต และการส�งเสริมคุณธรรม
จริยธรรมของ กปภ. 

 “คู
ค�า” หมายถึง ผู ขายสินค า ผู รับจ าง และ/หรือ ให บริการท้ังท่ีเปHนนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา
แก� กปภ. 

 “จริยธรรม” หมายถึง ข อประพฤติปฏิบัติท่ีดีงาม ถูกต องตามหลักศีลธรรม อันพึงปฏิบัติต�อตนเอง 
ผู อ่ืน ซ่ึงเม่ือปฏิบัติแล วเปHนประโยชน�ต�อสังคม เพ่ือให สังคมอยู�ร�วมกันได อย�างสันติสุข 

 “จรรยาบรรณ” หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมท่ี
กรรมการ ผู บริหารและผู ปฏิบัติงาน กปภ. ต องยึดถือปฏิบัติเพ่ือรักษาชื่อเสียงและเกียรติภูมิขององค�กร 
  
4.3 จรรยาบรรณของกรรมการการประปาส
วนภูมิภาค 

กรรมการของ กปภ. ต องดํารงไว ซ่ึงจรรยาบรรณของกรรมการรัฐวิสาหกิจและต องถือปฏิบัติ ดังนี้ 
1. ปฏิบัติหน าท่ีให เปHนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค� และข อบังคับขององค�กรตลอดจนมติท่ี

ประชุมของคณะกรรมการ 
2. บริหารงานเพ่ือผลประโยชน�ของรัฐ องค�กร และพนักงาน ท้ังในป1จจุบันและอนาคต ตลอดจน

รักษาภาพลักษณ�ขององค�กร 
3. บริหารงานด วยความซ่ือสัตย�สุจริต โดยไม�ฝ1กใฝ[การเมืองและวางตัวเปHนกลางอย�างเคร�งครัด 

เพ่ือผลประโยชน�ต�อรัฐ องค�กรพนักงานท้ังในป1จจุบันและอนาคต 
4. ไม�มีส�วนได ส�วนเสียในกิจการท่ีกระทํากับ กปภ. ท่ีตนเปHนกรรมการหรือกิจการท่ีมีลักษณะเปHน

การแข�งขันกับ กปภ. ท่ีตนเปHนกรรมการอยู� ท้ังนี้ ไม�ว�าโดยทางตรงหรือโดยทางอ อม 
5. พึงบริหารงาน โดยหลีกเลี่ยงความขัดแย งผลประโยชน�ส�วนตนต�อผลประโยชน�ขององค�กร 

เพ่ือให การบริหารงานเปHนไปอย�างเต็มท่ี และมีประสิทธิภาพ ผลประโยชน�ข างต นรวมถึง 
(1) ไม�หาผลประโยชน�ส�วนตัวจากการเปHนกรรมการ 
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(2) ไม�ใช ความลับขององค�กรในทางท่ีผิด 
(3) ไม�เปHนกรรมการในบริษัทท่ีเปHนคู�แข�งขององค�กร 
(4) ไม�มีผลประโยชน�ในการทําสัญญาขององค�กร 

6. บริหารงานด วยความระมัดระวังและไม�สร างข อผูกมัดท่ีอาจขัดแย งกับหน าท่ีของตนในภายหลัง 
7. ไม�แสวงหาผลประโยชน�อันมิชอบจากการทํางานไม�ว�าโดยทางตรงหรือทางอ อม 
8. ปฏิบัติหน าท่ีของตนอย�างเต็มความสามารถ เพ่ือให เกิดประโยชน�สูงสุดต�อองค�กร 
9. ไม�เปHนผู ประกอบการหรือเปHนผู ถือหุ นสําคัญ หรือมีบุคคลในครอบครัวเปHนกรรมการ หรือเปHน

ผู ถือหุ นในกิจการหรือธุรกิจการค าใดอันมีสภาพอย�างเดียวกัน และเปHนการแข�งขันหรือทําธุรกิจกับ กปภ. 
ท่ีตนเองเปHนกรรมการอยู�ไม�ว�ากระทําเพ่ือประโยชน�ของตนเองหรือของผู อ่ืน 

10. ไม�กระทําการใด อันมีลักษณะเปHนการเข าไปบริหารหรือจัดการใดๆ ใน กปภ. ในลักษณะท่ีมี
ผลบ่ันทอนผลประโยชน�ของ กปภ.ท่ีตนเปHนกรรมการอยู�หรือเอ้ือประโยชน�ให บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ไม�ว�า
จะทําเพ่ือประโยชน�ของตนเองหรือผู อ่ืน 

11. การปฏิบัติและดํารงไว ซ่ึงจรรยาบรรณดังกล�าว ให รวมถึงข อบังคับ ระเบียบ หรือวิธีปฏิบัติ
ขององค�กร ท่ีจะพึงมีข้ึนในอนาคต 

 
4.4 จรรยาบรรณของผู�บริหารการประปาส
วนภูมิภาค 
ผู�บริหารต
อองค1กร 

1. ปฏิบัติหน าท่ีด วยความซ่ือสัตย�สุจริตตลอดจนตัดสินใจดําเนินการใดๆ ด วยความเปHนธรรมและ
เพ่ือประโยชน�สูงสุดของ กปภ. 

2. บริหาร กปภ. ด วยความรอบคอบและระมัดระวังด วยวิสัยทัศน�ท่ียาวไกล สร างสรรค�สิ่งแปลกใหม�
กล าเปลี่ยนแปลง และกล าตัดสินใจ 

3. ปฏิบัติหน าท่ีโดยการประยุกต�ความรู ประสบการณ�และทักษะการบริหารจัดการอย�างสุด
ความสามารถในทุกกรณี 

4. คํานึงถึงการประหยัดค�าใช จ�ายและไม�ใช ทรัพยากรของ กปภ.อย�างสิ้นเปลือง จัดการดูแล
ทรัพย�สินของ กปภ.มิให เสื่อมค�าหรือสูญหายโดยมิชอบ 

5. รายงานสถานภาพของ กปภ. โดยสมํ่าเสมอและครบถ วน ตามความเปHนจริง 
6. แจ งให ผู เก่ียวข องทราบถึงแนวโน ม (prospects) ในอนาคตของ กปภ. ท้ังในด านบวกและด าน

ลบซ่ึงจะต องอยู�บนพ้ืนฐานของความเปHนไปได และมีข อมูลสนับสนุนอย�างเพียงพอ 
7. ไม�แสวงหาประโยชน�ให ตนเองและผู อ่ืน ท้ังทางตรงและทางอ อม 
8. ไม�เปhดเผยข อมูลลับของ กปภ. ต�อบุคคลภายนอก 
9. ไม�ดําเนินการใดๆในลักษณะท่ีอาจก�อให เกิดความขัดแย งทางผลประโยชน�ต�อ กปภ. 
10. ภูมิใจท่ีได เปHนส�วนหนึ่งของ กปภ. และปกปAอง กปภ. จากการดําเนินการอย�างไม�ถูกต องและ

ไม�ชอบธรรมซ่ึงอาจทําให  กปภ. ได รับความเสียหาย 

ผู�บริหารต
อผู�ปฏิบัติงาน 
1. ประพฤติปฏิบัติตนตามค�านิยมองค�กร มุ�ง-ม่ัน-เพ่ือปวงชน โดยมีแนวทาง ดังนี้ 
 1.1 ประพฤติปฏิบัติตนเปHนแบบอย�างท่ีดี 
 1.2 มีการสื่อสารอย�างเปhดเผยโปร�งใส ตรงไปตรงมา 
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 1.3 สื่อสารสองทางอย�างสมํ่าเสมอ รวมท้ังติดตามและกํากับให ผู ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติ
อย�างต�อเนื่อง 

 1.4 สร างวัฒนธรรมด านการปฏิบัติงานท่ีดีงาม 
 1.5 สนับสนุนและมีส�วนร�วมกับกิจกรรมต�างๆ  
2. ดูแลรักษาสภาพแวดล อมในการทํางานให มีความปลอดภัยต�อชีวิตและทรัพย�สินของผู ปฏิบัติงาน

อยู�เสมอ 
3. พึงยอมรับว�าพนักงานทุกคนเปHนทรัพยากรท่ีมีค�า เปHนป1จจัยท่ีสําคัญท่ีสุดขององค�กร 
4. ให ความเปHนธรรมในเรื่องการแต�งต้ังโยกย ายให รางวัลและลงโทษผู ปฏิบัติงานด วยความสุจริต

ใจโดยคํานึงถึงความรู สมรรถนะความสามารถและประสบการณ�ตลอดจนความเหมาะสมท่ีเก่ียวข องรวมถึง
วุฒิภาวะทางอารมณ�ของผู ปฏิบัติงานนั้นๆ 

5. ให ความสําคัญต�อการพัฒนาทักษะ ความรู สมรรถนะความสามารถของผู ปฏิบัติงานรวมถึงการ
เสริมสร างประสบการณ�เก่ียวกับกิจการประปา โดยให โอกาสแก�ผู ปฏิบัติงานอย�างท่ัวถึงและสมํ่าเสมอ 

6. รับฟ1งข อคิดเห็น และข อเสนอแนะของผู ปฏิบัติงานเพ่ือเปHนแนวทางในการปรับปรุงการ
ดําเนินงานขององค�กรให มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน       

7. ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบและข อบังคับต�างๆท่ีเก่ียวข องกับผู ปฏิบัติงานอย�างเคร�งครัด 
8. บริหารงานโดยหลีกเลี่ยงการกระทําใดๆท่ีไม�เปHนธรรมซ่ึงอาจมีผลกระทบต�อความม่ันคงใน

หน าท่ีการงานของผู ปฏิบัติงาน 
9.  หลีกเลี่ยงการดําเนินการใดๆท่ีไม�เปHนธรรมซ่ึงอาจคุกคามและสร างความกดดันต�อสภาพจิตใจ

ของผู ปฏิบัติงาน 
10. ปฏิบัติต�อผู ปฏิบัติงานด วยความสุภาพ และให ความเคารพต�อความเปHนป1จเจกชนและศักด์ิศรี

ของความเปHนมนุษย� 
11. ย้ําให ผู ปฏิบัติงานเข าใจในเรื่องมาตรฐานจรรยาบรรณและบทบาทซ่ึงผู ปฏิบัติงานถือปฏิบัติได 

เพ่ือส�งเสริมให เกิดพฤติกรรมท่ีอยู�ในกรอบปฏิบัติของจรรยาบรรณอย�างท่ัวถึงท้ังองค�กร 
12. เปhดโอกาสให ผู ปฏิบัติงานให ข อคิดเห็น หรือท วงติงการดําเนินงานขององค�กรท่ีขัดต�อกฎหมาย

ระเบียบและข อบังคับ 
13. ให ความม่ันใจกับผู ปฏิบัติงานในเรื่องสวัสดิภาพและสวัสดิการในการทํางาน 
14. ย้ําให ผู ปฏิบัติงานตระหนักถึงการใช ทรัพยากรท่ีมีอยู�อย�างจํากัดในองค�กรให คุ มค�าและเกิด

ประโยชน�สูงสุด 
15. พึงดูแลเอาใจใส�ผู ใต บังคับบัญชา ท้ังด านปฏิบัติงานขวัญกําลังใจ สวัสดิการและรับฟ1งความ

คิดเห็นของผู ใต บังคับบัญชาตามทํานองคลองธรรม 
16. ให ความสําคัญต�อการพัฒนาความรู และความสามารถของผู ปฏิบัติงานโดยให โอกาส

ผู ปฏิบัติงานอย�างท่ัวถึงและสมํ่าเสมอตลอดจนสนับสนุนผู ปฏิบัติงานทุกระดับให มีการพัฒนาอย�างเท�า
เทียมกัน 

ผู�บริหารต
อลูกค�าและประชาชน 
1.  ให บริการท่ีมีคุณภาพ 
2.  กําหนดระดับคุณภาพท่ียอมรับได ของการบริการ 
3.  เปhดเผยข�าวสารข อมูลเก่ียวกับการบริการอย�างครบถ วนถูกต องและไม�บิดเบือนข อเท็จจริง 
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4. นําเสนอการบริการท่ีจะต องไม�ทําให ลูกค าและประชาชนเกิดความเข าใจผิดเก่ียวกับคุณภาพ
ราคาปริมาณหรือเง่ือนไขใดๆของการบริการนั้นๆ 

5. จัดระบบเพ่ือให ลูกค าและประชาชนสามารถร องเรียนเก่ียวกับการบริการและดําเนินการอย�าง
ดีท่ีสุดเพ่ือให ลูกค าและประชาชนได รับการตอบสนองผลอย�างรวดเร็ว 

6. รักษาความลับของลูกค าและประชาชนอย�างจริงจังและสมํ่าเสมอ รวมถึงไม�นํามาใช เพ่ือ
ประโยชน�ของตนเองและผู ท่ีเก่ียวข องโดยมิชอบ       

7. พยายามรักษาต นทุนการผลิตท้ังนี้ ต องรักษาคุณภาพของการบริการให ได มาตรฐานตลอดเวลา 
8. แสวงหาช�องทางท่ีจะเพ่ิมประโยชน�ให แก�ลูกค าและประชาชนอย�างต�อเนื่อง 
9. ปฏิบัติตนตามเง่ือนไขต�างๆท่ีมีต�อลูกค าและประชาชนอย�างเคร�งครัด 
10. กรณีท่ีไม�สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขข อใดได ต องรีบแจ งให ลูกค าและประชาชนทราบล�วงหน า

เพ่ือร�วมกันพิจารณาหาแนวทางแก ไขป1ญหา 
11. ไม�ค ากําไรเกินควร เม่ือเปรียบเทียบกับคุณภาพของการบริการและไม�กําหนดเง่ือนไขการค า

ท่ีไม�เปHนธรรมต�อลูกค าและประชาชน 
12. สร างนวัตกรรมใหม�เช�นการบริการใหม�ๆเพ่ือให ลูกค าและประชาชนเกิดความพึงพอใจอย�าง

สมํ่าเสมอและต�อเนื่อง 

ผู�บริหารต
อคู
ค�าและ/หรือเจ�าหนี้ 
1. ไม�เรียกหรือไม�รับหรือจ�ายผลประโยชน�ใดๆท่ีไม�สุจริตในการค ากับคู�ค าและ/หรือเจ าหนี้ 
2. ถ ามีข อมูลว�า มีการเรียกหรือการรับหรือการจ�ายผลประโยชน�ใดๆท่ีไม�สุจริตเกิดข้ึนพึงเปhดเผย

รายละเอียดให ผู เก่ียวข องทราบ 
3. ปฏิบัติตามเง่ือนไขต�างๆท่ีมีต�อเจ าหนี้อย�างเคร�งครัดไม�ว�าจะเปHนเรื่องวัตถุประสงค�ของการใช 

เงินการชําระคืนการดูแลคุณภาพ หลักทรัพย�คํ้าประกันและเรื่องอ่ืนใดท่ีได ให ข อตกลงไว กับเจ าหนี้ 
4. กรณีท่ีไม�สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขข อใดได ต องรีบแจ งให เจ าหนี้ทราบล�วงหน าเพ่ือร�วมกัน

พิจารณาหาแนวทางแก ไขป1ญหา 
5. รายงานข อมูลทางการเงินท่ีถูกต องและตรงเวลาให แก�เจ าหนี้อย�างสมํ่าเสมอ 
6. เร�งรัดติดตามทวงหนี้เพ่ือประโยชน�ขององค�กร 

ผู�บริหารต
อคู
แข
งทางการค�า 
1. ประพฤติปฏิบัติภายใต กรอบกติกาของการแข�งขันท่ีดี 
2. ไม�แสวงหาข อมูลท่ีเปHนความลับของคู�แข�งขันทางการค าด วยวิธีการท่ีไม�สุจริตหรือไม�เหมาะสม

เช�นการจ�ายสินจ างให แก�พนักงานของคู�แข�งเปHนต น 
3. ไม�พยายามทําลายชื่อเสียงของคู�แข�งขันทางการค าด วยการกล�าวหาในทางร ายโดยปราศจากซ่ึง

มูลความจริง 

ผู�บริหารต
อสังคมส
วนรวม 
1. ไม�กระทําการใดๆท่ีจะมีผลเสียหายต�อทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล อม 
2. คืนผลกําไรส�วนหนึ่งขององค�กรให แก�กิจกรรมท่ีจะมีส�วนสร างสรรค�สังคมอย�างสมํ่าเสมอ 
3. ปลูกฝ1งจิตสํานึกของความรับผิดชอบต�อสังคมและสิ่งแวดล อมให เกิดข้ึนในหมู�ผู ปฏิบัติงานทุก

ระดับอย�างต�อเนื่องและจริงจัง 
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4. ปฏิบัติหรือควบคุมให มีการปฏิบัติอย�างเคร�งครัดตามเจตนารมณ�ของกฎหมายและกฎ 
ระเบียบท่ีออกโดยหน�วยงานกํากับดูแล 

5. ไม�กระทําการช�วยเหลือสนับสนุนหรือยอมเปHนเครื่องมือท่ีจะทําให เกิดการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติ
ตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต�างๆ 

6. ให ความร�วมมือกับหน�วยงานกํากับดูแลและรายงานข อมูลท่ีเก่ียวกับการฝ[าฝ�นหรือการไม�
ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบต�างๆต�อหน�วยงานนั้น 

7. ไม�นําเงินขององค�กรไปสนับสนุนทางการเมือง 
 

4.5 จรรยาบรรณของผู�ปฏิบัติงานการประปาส
วนภูมิภาค 
ผู�ปฏิบัติงานต
อองค1กร 

1. ปฏิบัติหน าท่ีด วยความสุจริตโปร�งใสเสมอภาคและเปHนธรรมโดยปราศจากอคติตลอดจนละ
เว นการกระทําใดๆอันอาจก�อให เกิดความขัดแย งทางผลประโยชน�กับองค�กร 

2. ปฏิบัติหน าท่ีอย�างเต็มกําลังความสามารถ ด วยความขยันหม่ันเพียรและรอบคอบโดยคํานึงถึง
ประโยชน�ขององค�กรเปHนสําคัญ 

3. ตรงต�อเวลาปฏิบัติหน าท่ีด วยความเสียสละและใช เวลาทํางานเพ่ือประโยชน�ขององค�กรอย�าง
เต็มท่ี 

4. รายงานผลการดําเนินงานและสถานภาพขององค�กรตามความเปHนจริงครบถ วนและสมํ่าเสมอ
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด 

5. จัดการดูแลและใช ทรัพย�สินขององค�กรอย�างประหยัดและรู คุณค�าโดยมิให เสื่อมเสีย หรือ
สิ้นเปลืองเยี่ยงวิญ�ูชนจะพึงปฏิบัติต�อทรัพย�สินของตนเอง 

6. มีความรับผิดชอบต�อความสําเร็จและความบกพร�องในการปฏิบัติหน าท่ีมีความมุ�งม่ันในการ
ปฏิบัติงานให บรรลุตามเปAาหมายขององค�กรมีความคิดริเริ่มในการปรับปรุงและพัฒนาหน�วยงานท่ีตน
สังกัด 

7. ภาคภูมิใจท่ีได เปHนส�วนหนึ่งของ กปภ.โดยยึดม่ันในอุดมการณ�และนโยบายขององค�กร รวมท้ัง
ปฏิบัติตามข อบังคับ ระเบียบ คําสั่ง ประกาศขององค�กรอย�างเคร�งครัด 

8. รักษาเกียรติยศ ภาพลักษณ� และศักด์ิศรีของตนเองและองค�กร 
9. รักษาความลับและข อมูลของ กปภ. โดยไม�นําไปเปhดเผยหรือใช ประโยชน�ในทางมิชอบ อัน

เปHนเหตุให เกิดความเสียหายต�อ กปภ. 

ผู�ปฏิบัติงานต
อผู�บังคับบัญชา 
1. ให ความเคารพ สุภาพ อ�อนน อม มีสัมมาคารวะต�อผู บังคับบัญชา ปฏิบัติตามคําสั่งท่ีชอบด วย

กฎหมายตลอดจนให ความร�วมมือปฏิบัติงานในหน าท่ีท่ีรับผิดชอบและ/หรืองานท่ีได รับมอบหมายด วย
ความเต็มใจร�วมแก ป1ญหาและเสนอความเห็นในสิ่งท่ีเปHนประโยชน�ต�อการพัฒนางานในหน าท่ีความ
รับผิดชอบ 

2. ไม�กล�าวสิ่งท่ีเปHนเท็จหรือนินทาผู บังคับบัญชาโดยปราศจากข อมูลและความจริง 

ผู�ปฏิบัติงานต
อตนเองและเพ่ือนร
วมงาน 
1. เปHนผู มีศีลธรรมอันดีปฏิบัติหน าท่ีด วยความซ่ือสัตย�สุจริต ไม�แสวงหาประโยชน�โดยมิชอบไม�ว�า

ทางตรงหรือทางอ อม 
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2. เรียนรู ความผิดพลาดของตนเอง และไม�ทําผิดซํ้าแสวงหาความรู เพ่ิมเติมและใช วิชาชีพ ของ
ตนปฏิบัติงานในหน าท่ีอย�างเต็มความสามารถมีความคิดริเริ่มท่ีจะพัฒนาตนเองและหน�วยงาน 

3. สนับสนุนกิจกรรมท้ังปวงท่ีจะช�วยเสริมสร างคุณภาพและประสิทธิภาพขององค�กรให ไปสู�
ความเปHนเลิศ 

4. เต็มใจช�วยเหลือและให ความร�วมมือกับเพ่ือนพนักงานเก้ือกูลกันในทางท่ีชอบตลอดจนส�งเสริม
และรักษาไว ซ่ึงความสามัคคีและความเปHนน้ําหนึ่งใจเดียวกันในหมู�พนักงานถือเสมือนว�าเพ่ือนร�วมงานเปHน 
"ลูกค าสําคัญ" 

5. มีกิริยามารยาทท่ีสุภาพเรียบร อย มีน้ําใจต�อผู ร�วมงานเคารพในสิทธิและให เกียรติซ่ึงกันและกัน 
ด วยมนุษย�สัมพันธ�ท่ีดี  

6. ไม�กล�าวร ายต�อเพ่ือนพนักงาน โดยปราศจากข อมูลและความจริง 
7. มีความกล าหาญท่ีจะยืนหยัดในสิ่งท่ีตนเชื่อม่ัน และพร อมรับฟ1งความคิดเห็นของบุคคลอ่ืนโดย

ยึดม่ันในประโยชน�ขององค�กรเปHนสําคัญ 

ผู�ปฏิบัติงานต
อลูกค�า 
1. ปฏิบัติต�อลูกค าอย�างเต็มความสามารถ ด วยความเปHนธรรมรวดเร็วถูกต องและสุภาพอ�อนน อม

พร อมท้ังให คําแนะนําตลอดจนแสวงหาช�องทางท่ีจะอํานวยความสะดวกให แก�ลูกค าอย�างต�อเนื่อง 
2. รักษามาตรฐานการให บริการให เปHนท่ีประจักษ�เพ่ือสร างความม่ันใจให กับลูกค าและปรับปรุง

มาตรฐานการบริการให ดีข้ึนอย�างไม�หยุดยั้ง 
3. ผลิตน้ําสะอาดท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานของ กปภ. 
4. รับฟ1งความคิดเห็นข อเสนอแนะตลอดจนข อร องเรียนของลูกค าด วยความเต็มใจเพ่ือเปHน

ช�องทางให มีการปรับปรุงการให บริการลูกค าให ดีข้ึนอยู�ตลอดเวลา 
5. ละเว นการรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดซ่ึงมีมูลค�าเกินปกติวิสัยท่ีวิญ�ูชนจะให แก�กัน 

ผู�ปฏิบัติงานต
อคู
ค�าหรือเจ�าหนี้ 
1. ไม�เรียกไม�รับไม�ให ผลประโยชน�ใดๆ กับคู�ค าหรือเจ าหนี้ 
2. ปฏิบัติต�อคู�ค าหรือเจ าหนี้ ด วยความเปHนธรรมและเท�าเทียม 
3. ปฏิบัติตามเง่ือนไขต�างๆท่ีมีกับคู�ค า หรือเจ าหนี้อย�างเคร�งครัด ตามท่ีตกลงกันไว  
4. หากไม�สามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขใดๆท่ีได ตกลงกันไว จะต องแจ งให คู�ค าหรือเจ าหนี้ทราบ

ล�วงหน าเพ่ือหาทางแก ไขร�วมกัน 
5. หากมีข อมูลว�า มีการเรียกหรือรับหรือให ผลประโยชน�ใดๆพึงเปhดเผยรายละเอียดให ผู เก่ียวข อง

ทราบ 

ผู�ปฏิบัติงานต
อสังคม 
1. ไม�กระทําการใดๆท่ีจะส�งผลเสียหายต�อสภาพแวดล อมสังคมและความม่ันคงของชาติ 
2. ไม�ให การช�วยเหลือหรือให การสนับสนุนกิจกรรมใดๆหรือยอมเปHนเครื่องมือท่ีจะสร างความ

เสียหายต�อสภาพแวดล อมสังคมหรือความม่ันคงของชาติ ด วยการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือ
กฎระเบียบต�างๆ 

3. ประกอบกิจการ ด วยความรับผิดชอบสร างสรรค�และปฏิบัติตามเจตนารมณ�ของกฎหมาย หรือ
กฎระเบียบท่ีออกโดยหน�วยงานกํากับดูแล 
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4. ส�งเสริมสนับสนุน และเข าร�วมกิจกรรมตามขนบธรรมเนียมประเพณี ท่ีจะมีส�วนสร างสรรค�สังคม
หรือเยาวชนอย�างสมํ่าเสมอเท�าท่ีจะสามารถกระทําได เพ่ือร�วมรักษาเอกลักษณ�ทางวัฒนธรรมของสังคมหรือ
ของชาติ 

5. มีจิตสํานึกในเรื่องความรับผิดชอบต�อสังคม และสิ่งแวดล อมของสังคมหรือชุมชน 
 

4.6 มาตรฐานจริยธรรม 
ส
วนท่ี 1 มาตรฐานจริยธรรมหลักสําคัญตาม พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 

กรรมการ ผู บริหารและผู ปฏิบัติงาน กปภ. ต องประพฤติปฏิบัติหน าท่ีอย�างมีคุณธรรม โดยยึดหลัก
สําคัญ 7 ประการ ดังนี้ 

1. ยึดม่ันในสถาบันหลักของประเทศ อันได แก� ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย� และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเปHนประมุข 

2. ซ่ือสัตย�สุจริต มีจิตสํานึกท่ีดี และรับผิดชอบต�อหน าท่ี 
3. กล าตัดสินใจและกระทําในสิ่งท่ีถูกต องชอบธรรม 
4. คิดถึงประโยชน�ส�วนรวมมากกว�าประโยชน�ส�วนตน และมีจิตสาธารณะ 
5. มุ�งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
6. ปฏิบัติหน าท่ีอย�างเปHนธรรมและไม�เลือกปฏิบัติ 
7. ดํารงตนเปHนแบบอย�างท่ีดีและรักษาภาพลักษณ�ของทางราชการ 

ส
วนท่ี 2 มาตรฐานจริยธรรมของกรรมการ ผู�บริหาร และผู�ปฏิบัติงาน 
 กรรมการ ผู บริหาร และผู ปฏิบัติงาน กปภ. จะต องยึดถือและปฏิบัติหน าท่ีให เปHนไปตามกฎหมาย 
ข อบังคับ ระเบียบ ประกาศ คําสั่งและวิธีปฏิบัติขององค�กร เพ่ือรักษาไว ซ่ึงประโยชน�ของส�วนรวม รวมท้ัง
อํานวยความสะดวกให แก�ผู มีส�วนได ส�วนเสียตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดม่ันในมาตรฐานจริยธรรมของ 
กปภ. จํานวน 12 ประการ ดังนี้ 

1. ดํารงตนเปHนแบบอย�างท่ีดีในการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
2. ให ความร�วมมือและสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล เพ่ือผลประโยชน�ของประเทศ 
3. เปHนแบบอย�างท่ีดีในการดํารงตน รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ�ขององค�กร 
4. ปฏิบัติหน าท่ีด วยความซ่ือสัตย�สุจริต โปร�งใส ตรวจสอบได  มีความรับผิดชอบต�อหน าท่ี ยึดม่ันใน

คุณธรรม คํานึงถึงศักด์ิศรีความเปHนมนุษย� ไม�ละเมิดสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน 
5. ปฏิบัติหน าท่ีด วยความเปHนกลาง สุจริตและเท่ียงธรรม 
6. ปฏิบัติหน าท่ีอย�างเต็มกําลังความสามารถ ทุ�มเทสติป1ญญา ความรู ความสามารถให บรรลุผล

สําเร็จและมีประสิทธิภาพ เพ่ือให เกิดประโยชน�สูงสุดต�อประเทศชาติ ประชาชน และ กปภ. 
7. ปฏิบัติหน าท่ีเพ่ือผลประโยชน�สูงสุดของ กปภ. ไม�แสวงหาผลประโยชน�ส�วนตัว ไม�อาศัยหรือ

ยอมให ผู อ่ืนอาศัยใช สถานะหรือตําแหน�งหน าท่ีของตนเองไม�ว�าทางตรงหรือทางอ อม ในการแสวงหา
ประโยชน�ท่ีมิควรได สําหรับตนเองหรือผู อ่ืน และไม�ยอมให ประโยชน�ส�วนตัวหรือประโยชน�ของบุคคลท่ีมี
ความสัมพันธ�กับตนเอง ขัดแย งกับผลประโยชน�ของ กปภ. 

8. ไม�เปhดเผยข อมูลท่ีได จากการปฏิบัติหน าท่ี หรือใช ข อมูลของ กปภ.เพ่ือแสวงหาผลประโยชน�ให 
ตนเองหรือผู อ่ืน 
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9. ไม�นําความสัมพันธ�ส�วนตัวระหว�างบุคคล มาเปHนเหตุในการใช ดุลพินิจท่ีเปHนคุณหรือเปHนโทษ 
เพราะความสัมพันธ�ส�วนตัวนั้น 

10. รักษาและเสริมสร างความสามัคคีระหว�างผู ร�วมงาน ตลอดจนให ความช�วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกัน
และกันในทางท่ีชอบเคารพและให เกียรติซ่ึงกันและกัน ไม�ก าวก�ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน าท่ีของ
ผู อ่ืนโดยมิชอบ ละเว นการกระทําใดๆ อันเปHนเหตุให ผู อ่ืนเดือดร อน  

11. ไม�ปhดบังข อมูลท่ีจําเปHนในการปฏิบัติงานของผู ร�วมงาน และไม�ลอกหรือนําผลงานของผู อ่ืนมา
ใช เปHนของตนเองโดยมิได ระบุแหล�งท่ีมา หรือไม�นําผลงานของบุคคลอ่ืนมาแอบอ างเปHนผลงานของตนเอง 

12. ดูแลรักษาและใช ทรัพย�สินของ กปภ.หรือท่ี กปภ. จัดให  ด วยความประหยัด คุ มค�า และ
รักษาประโยชน�ของ กปภ. 

ส
วนท่ี 2.1 มาตรฐานจริยธรรมท่ีเก่ียวข�องกับการปฏิบัติงาน 
ผู บริหารและผู ปฏิบัติงานจะต องปฏิบัติตนตามมาตรฐานจริยธรรมท่ีเก่ียวข องกับการปฏิบัติงาน

เพ่ิมอีก 5 ประการ ดังนี้  
1. อุทิศเวลาให  กปภ. และไม�เบียดบังเวลาปฏิบัติงานไปประกอบธุรกิจ หรือเพ่ือประโยชน�ส�วนตัว

หรือผู อ่ืน 
2. ไม�ประพฤติตนอันอาจก�อให เกิดความเสื่อมเสียต�อเกียรติภูมิของตําแหน�งหน าท่ี 
3. มีจิตสํานึกท่ีดีในการให บริการ มุ�งแก ป1ญหาความเดือดร อนของประชาชนผู ใช บริการด วยความ

เปHนธรรม รวดเร็ว และมุ�งส�งเสริมความเข าใจอันดีกับประชาชนผู ใช บริการ 
4. ยึดม่ันในข อปฏิบัติต�อผู ใช บริการ และผู เก่ียวข องโดยปฏิบัติตามกฎหมาย สัญญา ข อตกลง 

หรือเง่ือนไขต�างๆ บนพ้ืนฐานของความเสมอภาคและเปHนธรรม ภายใต หลักธรรมาภิบาล 
5. ผู บริหารต องมีความเท่ียงธรรมในการพิจารณา สรรหา กลั่นกรอง ไม�ว�าจะเปHนการเพ่ือเสนอ

หรือแต�งต้ังบุคคลใดเข าสู�ตําแหน�ง รวมท้ังการโยกย าย การเลื่อนตําแหน�ง การเลื่อนข้ันเงินเดือน และการ
ลงโทษบุคคลนั้นจะต องเปHนไปตามกฎหมายหรือระบบการบริหารงานบุคคล และคํานึงถึงระบบคุณธรรม
และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลนั้นประกอบด วย 

 
4.7 การรักษาจริยธรรมและจรรยาบรรณ 

1) กรรมการ ผู บริหาร และผู ปฏิบัติงาน กปภ. ต องรักษาจริยธรรมและจรรยาบรรณของตนเอง โดย
ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณโดยเคร�งครัดอยู�เสมอ 

2) ให ผู บังคับบัญชานําพฤติกรรมในการรักษาจริยธรรมและจรรยาบรรณของผู ใต บังคับบัญชาของ
แต�ละบุคคล ไปใช ประกอบการพิจารณาในกระบวนการบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรม โดยมิให ผู ใด
ใช อํานาจหรือกระทําการโดยมิชอบท่ีเปHนการก าวก�ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน าท่ีหรือกระบวนการ
แต�งต้ัง หรือการพิจารณาความดีความชอบ 

3) ในการรักษาจริยธรรมและจรรยาบรรณ หากมีกรณีฝ[าฝ�นหรือไม�ปฏิบัติตาม ให ผู บังคับบัญชา ว�า
กล�าวตักเตือนหรือสั่งให ผู นั้นได รับการพัฒนาหรือดําเนินการตามวิธีการบริหารงานบุคคล และหากยังมี
การไม�ปฏิบัติตามหรือฝ[าฝ�นประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณอีก และเห็นว�าหากผู ฝ[าฝ�นยังคงปฏิบัติงาน
ต�อไปอีกจะทําให เกิดความเสียหายต�อ กปภ. ให ดําเนินการให ผู นั้นออกจากงานตามกระบวนการทางกฎหมาย
หรือตามวิธีการบริหารงานบุคคลของ กปภ. 
 



คู
มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการประปาส
วนภูมิภาค ฉบับปรับปรุงป, 2564 หน�า 44 
 

4.8 กลไกและระบบการบังคับใช�จริยธรรมและจรรยาบรรณและข้ันตอนการลงโทษ 
1) ให เปHนหน าท่ีของผู บังคับบัญชาในการสอดส�องดูแลให ผู ใต บังคับบัญชาในสังกัด ท้ังระดับ

ผู บริหารและผู ปฏิบัติงาน ต องประพฤติปฏิบัติและวางตนอยู�ในกรอบประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ
พ.ศ. 2563 อย�างเคร�งครัดหากผู ปฏิบัติงานมีข อสงสัยเก่ียวกับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณฯ ให ขอคําแนะนําจากผู บังคับบัญชา 

2) การพิจารณาการฝ[าฝ�นจรรยาบรรณหรือจริยธรรมร ายแรงหรือไม� ให พิจารณาจากพฤติกรรมของ
การฝ[าฝ�น ความจงใจหรือเจตนา การเลี่ยงจริยธรรมหรือความสําคัญผิด มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับ
ตําแหน�งตลอดจนหน าท่ีความรับผิดชอบของผู ฝ[าฝ�น อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดล อม
แห�งกรณี ผลเสียหายอันเกิดจากการฝ[าฝ�น และเหตุอ่ืนอันควรจะนํามาประกอบการพิจารณา 

3) เม่ือมีการร องเรียนหรือปรากฏข อเท็จจริงอันเชื่อได ว�า ผู บริหารและผู ปฏิบัติงาน หรือกรรมการ 
กปภ.คนใดคนหนึ่งฝ[าฝ�นจริยธรรมและจรรยาบรรณ ให นําเสนอประธานกรรมการ กปภ.หรือกรรมการท่ี
ไม�มีส�วนเก่ียวข องกับข อร องเรียน พิจารณาดําเนินการตามความร ายแรงแต�ละกรณี 

4) กรณีมีการร องเรียนหรือปรากฏข อเท็จจริงอันเชื่อได ว�า ผู ว�าการ กปภ. ฝ[าฝ�นจริยธรรมและ
จรรยาบรรณ ให นําเสนอคณะกรรมการ กปภ. เพ่ือพิจารณาสั่งการตามความร ายแรง 

5) กรณีมีการร องเรียนหรือปรากฏข อเท็จจริงอันเชื่อได ว�า ผู บริหารหรือผู ปฏิบัติงานประพฤติ
ปฏิบัติฝ[าฝ�นจริยธรรมและจรรยาบรรณให คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. มีหน าท่ี
พิจารณาในเบ้ืองต นว�า ข อร องเรียนหรือเหตุท่ีปรากฏ เปHนกรณีท่ีเก่ียวกับข อกําหนดของประมวลจริยธรรม
และจรรยาบรรณ พ.ศ. 2563 หรือไม� 

6) เม่ือคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. พิจารณาเห็นว�า ข อร องเรียนหรือเหตุ
ท่ีปรากฏ เปHนกรณีท่ีเก่ียวกับจรรยาบรรณหรือมาตรฐานจริยธรรมแห�งประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
พ.ศ. 2563 ให ดําเนินการดังนี้ 

(1) กรณีท่ีเปHนข อร องเรียนหรือเหตุท่ีปรากฏแก�ผู บริหารระดับผู อํานวยการฝ[ายหรือเทียบเท�า
ข้ึนไปจนถึงระดับรองผู ว�าการ ให นําเสนอผู ว�าการเพ่ือพิจารณาสั่งการตามความร ายแรง 

(2) กรณีท่ีเปHนข อร องเรียนหรือเหตุท่ีปรากฏแก�ผู บริหารระดับหัวหน างานข้ึนไปจนถึงระดับ
ผู อํานวยการกอง ให นําเสนอผู ว�าการเพ่ือสั่งการให สายงานต นสังกัดของผู บริหารนั้น เปHนผู รับผิดชอบ
พิจารณาดําเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายของ กปภ. 

(3) กรณีท่ีเปHนข อร องเรียนหรือเหตุท่ีปรากฏแก�ผู ปฏิบัติงาน ให นําเสนอผู ว�าการเพ่ือสั่งการให 
สายงานต นสังกัดของผู ปฏิบัติงานนั้น เปHนผู รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามกระบวนการทางกฎหมาย
ของ กปภ. 

7) การดําเนินการตามมติคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ.ให ผู รับผิดชอบ
แล วแต�กรณี แต�งต้ังคณะกรรมการจํานวนไม�น อยกว�าสามคน แต�ไม�เกินห าคน เปHนผู ดําเนินการตาม
กระบวนการทางกฎหมายของ กปภ. 

8) เม่ือคณะกรรมการท่ีแต�งต้ังดําเนินการสอบสวนแล วเสร็จ ปรากฏข อเท็จจริงว�า ไม�มีการฝ[าฝ�น
จรรยาบรรณหรือมาตรฐานจริยธรรม ให ผู รับผิดชอบแล วแต�กรณี สั่งยุติเรื่อง แต�ถ าปรากฏข อเท็จจริงว�ามี
การฝ[าฝ�นจรรยาบรรณหรือมาตรฐานจริยธรรม ให ผู รับผิดชอบแล วแต�กรณี สั่งให ดําเนินการตามข้ันตอน
การลงโทษ  

9) เม่ือมีปรากฏข อเท็จจริงว�ามีการฝ[าฝ�นจรรยาบรรณหรือมาตรฐานจริยธรรมตามมติการพิจารณา
ของคณะกรรมการท่ีแต�งต้ัง ให นําข อบังคับ กปภ. ว�าด วยการกําหนดตําแหน�ง อัตราเงินเดือน การบรรจุ 
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การแต�งต้ัง การเลื่อนข้ันเงินเดือน การถอดถอน ระเบียบวินัย การลงโทษและการอุทธรณ�การลงโทษของ
พนักงาน พ.ศ. 2522 และระเบียบ กปภ. ว�าด วยหลักเกณฑ�และวิธีการสอบสวนทางวินัย พ.ศ. 2522 มาใช 
บังคับโดยอนุโลม 

10) การวินิจฉัยสั่งการของผู รับผิดชอบตามมติของคณะกรรมการท่ีแต�งต้ังให ถือเปHนท่ีสุด เว นแต�
จะปรากฏข อเท็จจริงภายหลัง ท่ีอาจทําให ผลการวินิจฉัยสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
ข้ันตอนการลงโทษ 

1) การประพฤติปฏิบัติฝ[าฝ�นแห�งประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ พ.ศ. 2563 การฝ[าฝ�นจะ
ร ายแรงหรือไม� ให พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ[าฝ�น ความจงใจหรือเจตนา การเลี่ยงจริยธรรมหรือ
ความสําคัญผิด มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับตําแหน�งตลอดจนหน าท่ีความรับผิดชอบของผู ฝ[าฝ�น 
อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดล อมแห�งกรณี ผลเสียหายอันเกิดจากการฝ[าฝ�น และ
เหตุอ่ืนอันควรจะนํามาประกอบการพิจารณา 

2) เม่ือดําเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายของ กปภ. แล ว ปรากฏข อเท็จจริงว�า มีการฝ[าฝ�น
หรือไม�ปฏิบัติตามจรรยาบรรณหรือมาตรฐานจริยธรรม แห�งประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณฯ ให 
ดําเนินการตามหลักเกณฑ�การดําเนินการทางกฎหมายหรือทางวินัยของ กปภ. 

3) หากเปHนความผิดทางอาญาให พิจารณาดําเนินการตามกฎหมายอีกส�วนหนึ่งหรือหากไม�ถึง
ขนาดเปHนความผิดทางวินัยหรือความผิดทางอาญาให ดําเนินการตามควรแก�กรณี เพ่ือให มีการแก ไข
พฤติกรรมท่ีถูกต อง หรือว�ากล�าวตักเตือน หรือนําไปประกอบการพิจารณาการแต�งต้ัง การเข าสู�ตําแหน�ง 
การพ นจากตําแหน�ง การเลื่อนข้ันเงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ รวมถึงการส�งเสริม
สนับสนุนให ได รับการฝtกอบรมพัฒนาทางด านจิตใจต�อไป 

4) กรณีเกิดป1ญหาในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณฯ ให ผู ว�าการ กปภ. เปHน
ผู วินิจฉัยชี้ขาด 
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ส
วนที่ 5 
ความขัดแย�งทางผลประโยชน1  
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5.1 คํานิยามที่สําคัญ 
 กปภ. กําหนดหลักเกณฑ�เรื่องความขัดแย งทางผลประโยชน�ให เกิดความชัดเจนในทางปฏิบัติ

อย�างเปHนรูปธรรม เพ่ือให การปฏิบัติงานตามอํานาจหน าท่ีรับผิดชอบเปHนไปอย�างเท่ียงธรรม ไม�ลําเอียง
เข าข างผลประโยชน�ส�วนตนหรือผู อ่ืน โดยกําหนดคํานิยามท่ีสําคัญเก่ียวกับความขัดแย งทางผลประโยชน� 
ดังต�อไปนี้  

ความขัดแย�งทางผลประโยชน1 คือ การขัดกันแห�งประโยชน�ส�วนบุคคลของผู ปฏิบัติงานรวมถึง
ญาติและบุคคลในครอบครัวกับผลประโยชน�ของ กปภ. ไม�ว�าทางตรงหรือทางอ อม 

ของขวัญ หมายความว�า เงิน ทรัพย�สิน หรือประโยชน�อ่ืนใดท่ีให แก�กันเพ่ืออัธยาศัยไมตรี และ
ให หมายความรวมถึง เงิน ทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดท่ีให เปHนรางวัลหรือให โดยเสน�หาหรือเพ่ือการ
สงเคราะห�หรือให เปHนสินน้ําใจ การให สิทธิพิเศษซ่ึงมิใช�เปHนสิทธิท่ีจัดไว สําหรับบุคคลท่ัวไปในการได รับการ
ลดราคาทรัพย�สิน หรือการให สิทธิพิเศษในการได รับบริจาคหรือความบันเทิง ตลอดจนการออกค�าใช จ�าย
ในการเดินทางหรือท�องเท่ียว ค�าท่ีพัก ค�าอาหาร หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันไม�ว�าจะให เปHนบัตร ต๋ัว 
หรือหลักฐานอ่ืนใด การชําระเงินให ล�วงหน า หรือการคืนเงินให ในภายหลัง 

ประโยชน1อ่ืนใดอันอาจคํานวณเปdนเงินได� หมายความว�า สิ่งท่ีมีมูลค�า เช�น การลดราคา การรับ
ความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝtกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 

ปกติประเพณีนิยม หมายความว�า เทศกาลหรือวันสําคัญซ่ึงอาจมีการให ของขวัญกันและให 
หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต อนรับ การแสดงความเสียใจ 
หรือการให ความช�วยเหลือตามมารยาทท่ีถือปฏิบัติกันในสังคมด วย 

การรับทรัพย1สินหรือประโยชน1โดยธรรมจรรยา หมายความว
า การรับทรัพย�สิน หรือ
ประโยชน�อ่ืนใดจากญาติ หรือจากบุคคลท่ีให กันในโอกาสต�างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี 
หรือวัฒนธรรม หรือให ตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 
 คณะกรรมการ หมายความว�า ประธานกรรมการ กปภ. กรรมการ กปภ. และหมายรวมถึงผู ว�าการ 
กปภ. ซ่ึงเปHนกรรมการ กปภ. โดยตําแหน�งด วย 
 กรรมการ หมายความว�า ประธานกรรมการ กปภ. กรรมการ กปภ. และผู ว�าการ กปภ. 
 ผู�ปฏิบัติงาน หมายความว�า พนักงาน และลูกจ างของ กปภ. 
 ญาติ หมายความว�า ผู บุพการี ผู สืบสันดาน พ่ีน องร�วมบิดามารดาหรือร�วมบิดาหรือร�วมมารดา
เดียวกัน ลุง ปAา น า อา คู�สมรส ผู บุพการีหรือผู สืบสันดานของคู�สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู รับบุตรบุญธรรม 
 บุคคลในครอบครัว หมายความว�า คู�สมรส บุตร บิดา มารดา พ่ีน องร�วมบิดามารดา หรือร�วม
บิดาหรือร�วมมารดาเดียวกัน 
 ผู�ถือหุ�นสําคัญ หมายความว�า ผู เปHนหุ นส�วนในห างหุ นส�วนสามัญหรือในห างหุ นส�วนจํากัด หรือ
เปHนผู ถือหุ นในบริษัทจํากัด หรือเปHนผู ถือหุ นต้ังแต�ร อยละห าข้ึนไปในบริษัทมหาชน 
 
5.2 ลักษณะของความขัดแย�งทางผลประโยชน1ของ กปภ.  

การกระทําหรือกรณีดังต�อไปนี้ให ถือเปHนความขัดแย งทางผลประโยชน� 
1) การใช ข อมูลของหน�วยงาน (กปภ.) แสวงหาผลประโยชน�ให ตนเองหรือผู อ่ืน 
2) การดํารงตําแหน�งเปHนกรรมการผู จัดการ ผู จัดการ หรือผู ถือหุ นสําคัญในกิจการท่ีเปHนคู�สัญญา

หรือคู�แข�งกับ กปภ. หรือกิจการท่ีมีลักษณะเปHนการแข�งขันกับ กปภ. เว นแต�การดํารงตําแหน�งกรรมการ
ผู จัดการ ผู จัดการ หรือตําแหน�งการบริหารอ่ืนท่ี กปภ. มอบหมายเปHนลายลักษณ�อักษร 
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3) การมีบุคคลในครอบครัวเปHนผู ดํารงกรรมการผู จัดการ ผู จัดการ หรือผู ถือหุ นสําคัญในกิจการท่ี
เปHนคู�สัญญากับ กปภ. 

4) การรับของขวัญจากบุคคลอ่ืนท่ีมิใช�ญาติหรือบุคคลในครอบครัวท่ีไม�เปHนไปตามประเพณีนิยม
หรือท่ีมีมูลค�าเกิน 3,000 บาท 

5) การยินยอมหรือรู เห็นเปHนใจให บุคคลในครอบครัวรับของขวัญมีมูลค�าเกิน 3,000 บาทจาก
ผู ใต บังคับบัญชาหรือผู เก่ียวข องในการปฏิบัติหน าท่ีของตน เพ่ือให เกิดประโยชน�แก�ผู ให  

6) การให ของขวัญท่ีมีมูลค�าเกิน 3,000 บาท แก�ผู บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของ
ผู บังคับบัญชา 

 
5.3 มาตรการปeองกันความขัดแย�งทางผลประโยชน1ของ กปภ.  

การดําเนินนโยบายด านการปAองกันความขัดแย งทางผลประโยชน�ของ กปภ. ถูกกําหนดให เปHน
หนึ่งในวาระสําคัญท่ีสอดแทรกอยู�ในนโยบายการต�อต านทุจริตและคอร�รัปชั่น โดย กปภ.คาดหวังให 
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทํางาน ผู บริหาร พนักงานและลูกจ างของ กปภ.ทุกคน ตระหนัก
ว�าการปAองกันความขัดแย งทางผลประโยชน�เปHนหน าท่ีและความรับผิดชอบท่ีจะต องทําความเข าใจ ยึดม่ัน 
และปฏิบัติ พร อมท้ังรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติท่ีก�อให เกิดความขัดแย งทางผลประโยชน� หรือสงสัย
ว�าจะขัดต�อหลักการต�างๆ ต�อผู บังคับบัญชา เพ่ือเปHนการแสดงความบริสุทธิ์ใจ และปAองกันมิให 
ผู ปฏิบัติงานต องตัดสินใจเลือกระหว�างประโยชน�ของตนเองและของหน�วยงาน  
แนวทางปฏิบัติสําหรับเก่ียวกับผู�ปฏิบัติงาน กปภ. 

ผู ปฏิบัติงาน กปภ. จําเปHนต องเปhดเผยว�าตนเองมีผลประโยชน�ส�วนตัวอะไรบ างท่ีเก่ียวข องกับ
ผลประโยชน�ของหน�วยงาน เพ่ือกําหนดเง่ือนไขไว มิให หน�วยงานสั่งการหรือมอบหมาย ให ตนเปHนผู 
พิจารณา/วินิจฉัย/สั่งการ ในเรื่องนั้นๆ โดยต องรายงานความขัดแย งทางผลประโยชน� ในกรณีดังต�อไปนี้ ไม�
ว�าจะมีความขัดแย งทางผลประโยชน�หรือไม�ก็ตาม 

1. รายงานความขัดแย งทางผลประโยชน�ทุกปJในเดือนตุลาคม 
2. เม่ือมีการเปลี่ยนแปลงตําแหน�งหน าท่ี คือ มีการแต�งต้ังโยกย ายหรือบรรจุเข าทํางานใหม� 
3. เม่ือมีหรือเกิดสถานการณ�ความขัดแย งทางผลประโยชน�ข้ึน 
* (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก  - คําสั่ง กปภ. ท่ี 661/2564 เรื่อง หลักเกณฑ(และแนวทาง

ปฏิบัติเก่ียวกับความขัดแย/งทางผลประโยชน() 
แนวทางปฏิบัติสําหรับเก่ียวกับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานของ กปภ. 

สําหรับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานของ กปภ.ท่ีมิได ปฏิบัติงานให  กปภ.เต็ม
เวลา แต�มีความจําเปHนต องร�วมประชุมเพ่ือพิจารณาหรือวินิจฉัยสั่งการในประเด็นท่ีอาจเก่ียวข องกับ
ประโยชน�ส�วนตัวกับประโยชน�ของ กปภ.รวมอยู�ด วยนั้น กปภ.ได กําหนดหลักเกณฑ�และแนวทางปฏิบัติ
เพ่ือปAองกันความขัดแย งทางผลประโยชน�จากการใช ข อมูลภายใน โดยให ถือว�าการกระทําหรือกรณี
ดังต�อไปนี้เปHนความขัดแย งทางผลประโยชน�  

(1) การใช ข อมูลของ กปภ. เพ่ือแสวงหาประโยชน�ให ตนเองหรือผู อ่ืน 
(2) เปHนคู�สัญญาหรือมีส�วนได เสียในสัญญาท่ีทํากับ กปภ. หรือประกอบกิจการท่ีมีลักษณะเปHน

การแข�งขันกับ กปภ. ซ่ึงทําให ผลประโยชน�ของกรรมการขัดหรือแย งกับผลประโยชน�ของ กปภ. หรือกระทบ
ต�อการใช ดุลพินิจตัดสินใจในการปฏิบัติหน าท่ีของกรรมการผู นั้น ในฐานะคณะกรรมการของ กปภ.  
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(3) การดํารงตําแหน�งกรรมการผู จัดการ ผู จัดการ ผู ถือหุ นสําคัญ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงาน
หรือลูกจ าง ในธุรกิจของเอกชนซ่ึงอยู�ภายใต การกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของ กปภ. ซ่ึงทําให ผล
ประโยชน�ของกรรมการขัดหรือแย งกับผลประโยชน�ของ กปภ. หรือกระทบต�อการใช ดุลพินิจตัดสินใจในการ
ปฏิบัติหน าท่ีของกรรมการผู นั้น ในฐานะคณะกรรมการของ กปภ. เว นแต�การดํารงตําแหน�งท่ี กปภ.
มอบหมายเปHนลายลักษณ�อักษร โดยให ถือว�าการกระทําในข อ (1) – (3) ของคู�สมรสของกรรมการ เปHนการ
กระทําของกรรมการด วย 

นอกจากนี้ คณะกรรมการจะต องไม�แต�งต้ังหรือมอบหมายให ผู ท่ีอาจจะมีความขัดแย งทาง
ผลประโยชน�ในเรื่องใดเปHนกรรมการหรือเปHนผู พิจารณาหรือเก่ียวข องกับการให ข อมูล ให ความเห็น หรือมี
อํานาจสั่งการในเรื่องนั้นๆ 

 กปภ.ยังกําหนดให การรับหรือการให ของขวัญท่ีนอกเหนือจากของขวัญอันควรได หรือควรให ตาม
กฎหมาย กฎ หรือข อบังคับ ท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห�งกฎหมาย หรือเกินกว�าท่ี
คณะกรรมการปAองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติกําหนดไว  เปHนความขัดแย งทางผลประโยชน� เว น
แต�จะเปHนการรับของขวัญท่ีกรรมการมีเหตุผลความจําเปHนท่ีจะต องรับเพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือ
ความสัมพันธ�อันดีระหว�างบุคคล โดยให นําบทบัญญัติตามประกาศคณะกรรมการปAองกันและปราบปราม
การทุจริตแห�งชาติมาใช บังคับโดยอนุโลม 

คณะกรรมการท้ังหมดมีหน าท่ีรายงานความขัดแย งทางผลประโยชน�ต�อผู บังคับบัญชาตามลําดับ
ชั้นโดยมีหลักเกณฑ�และวิธีปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) การรายงานต�อผู บังคับบัญชาตามลําดับชั้น ประกอบด วย 
 - ประธานกรรมการรายงานต�อรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทย 
 - กรรมการรายงานต�อประธานกรรมการ เพ่ือรายงานต�อรัฐมนตรีว�าการกระทรวงมหาดไทยต�อไป  
(2) กรณีไม�มีความขัดแย งทางผลประโยชน� ให กรรมการรับรองตนเองภายใน 30 วัน นับต้ังแต�

วันท่ีได รับการแต�งต้ัง และภายในเดือนตุลาคมของทุกปJงบประมาณ 
(3) กรณีมีความขัดแย งทางผลประโยชน� หากกรรมการ คู�สมรส หรือบุคคลในครอบครัว มีความ

ขัดแย งทางผลประโยชน� ให รายงานโดยทันทีต�อผู บังคับบัญชาตามลําดับชั้น และให ผู ช�วยผู ว�าการ (สํานักผู ว�า
การ) แจ งกรณีดังกล�าวต�อสํานักตรวจสอบของ กปภ. 

** (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก  - ประกาศคณะกรรมการ กปภ. เรื่อง หลักเกณฑ(และ
แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับความขัดแย/งทางผลประโยชน(ของคณะกรรมการ) 
 
5.4 นโยบายและแนวปฏิบัติเพ่ือต
อต�านการรับหรือให�สินบน เพ่ือปeองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของ กปภ.  

1. บุคลากรของ กปภ. ต องไม�เข าไปเก่ียวข องกับการรับหรือให สินบนไม�ว�าทางตรงหรือทางอ อม 
ไม�เรียกร อง ให  รับว�าจะให  หรือรับสินบนเพ่ือประโยชน�ส�วนตน หรือประโยชน�ของ กปภ. หรือประโยชน�
ของผู ท่ีเก่ียวข องกับ กปภ. หรือประโยชน�ของผู ท่ีเก่ียวข องกับตนเอง ไม�ว�าจะเปHนคนในครอบครัว เพ่ือน 
หรือผู ท่ีมีส�วนเก่ียวข องในลักษณะอ่ืนใด เพ่ือจูงใจให กระทําการ ไม�กระทําการ หรือประวิงการกระทําอันมิ
ชอบด วยหน าท่ีและกฎหมาย 

2. เม่ือผู ใดพบเห็นการกระทําท่ีเข าข�ายเปHนการรับหรือให สินบน จะต องรายงานผู บังคับบัญชา 
หรือตามช�องทางการรับเรื่องร องเรียนของศูนย�ปAองกันและปราบปรามการทุจริตของ กปภ. (ศปท. กปภ.) 
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3.  กปภ.จะให ความเปHนธรรมและคุ มครองเจ าหน าท่ี ท่ีปฏิเสธการรับหรือให ข อมูลเก่ียวกับการ
รับสินบน เพ่ือมิให ได รับภัยหรือผลกระทบใดๆ ท่ีเก่ียวกับการดําเนินการนั้น 

4. สําหรับการจัดซ้ือจัดจ าง ห ามมีการรับหรือให สินบนในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ างทุกชนิด 
การดําเนินการต องเปHนไปอย�างโปร�งใส ซ่ือสัตย� ตรวจสอบได  โดยอยู�ภายใต กฎหมายและกฎระเบียบท่ี
เก่ียวข อง 

5. การดําเนินการใดๆ ตามนโยบายนี้ ให ใช แนวทางปฏิบัติตามท่ีกําหนดไว ท ายประกาศ กปภ. 
เรื่อง นโยบายต�อต านการรับหรือให สินบน เพ่ือปAองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2564 
ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอ่ืนใดท่ี กปภ. เห็นสมควรกําหนดในภายหลังเพ่ือให เปHนไปตามนโยบายนี้ 
แนวทางปฏิบัติ  

แนวทางการปeองกันการรับหรือให�สินบนของ กปภ. 
ส
วนท่ี 1 ผู ว�าการและผู บริหารระดับสูง สนับสนุนให การปAองกันการรับหรือให สินบนเปHนนโยบาย

ท่ีสําคัญของ กปภ. และให บุคลากรของ กปภ. ทุกคนต องยึดถือปฏิบัติตามแนวทางมาตรการควบคุม เพ่ือ
ปAองกันการรับสินบนของบุคลากร กปภ. หรือให สินบนแก�เจ าหน าท่ีของรัฐ  

ส
วนท่ี 2 ผู ว�าการและผู บริหารระดับสูง สนับสนุนให  กปภ. จัดทําและกําหนดมาตรการควบคุม 
เพ่ือปAองกันการรับสินบนของบุคลากร กปภ. หรือให สินบนแก�เจ าหน าท่ีของรัฐ โดยกําหนดให มีการ
ประเมินความเสี่ยงในการรับหรือให สินบน และมีการกําหนดมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม โดย
รวบรวม วิเคราะห�ข อมูลจากการรับสินบนทุกรูปแบบท้ังทางตรงและทางอ อม รวมถึงข อมูลการตรวจสอบ
ค�าใช จ�ายในการเลี้ยงรับรอง การให ของสมนาคุณ การให ของขวัญ การให เงินสนับสนุน การบริจาค ค�า
อํานวยความสะดวก นํามาระบุและประเมินหาระดับความเสี่ยง เพ่ือนําไปปรับปรุง พัฒนามาตรการ
ควบคุมเพ่ิมเติมจากท่ีกําหนดไว ในประกาศ กปภ. เรื่อง นโยบายต�อต านการรับหรือให สินบน เพ่ือปAองกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2564 

มาตรการควบคุมเพ่ือมิให�บุคลากรของ กปภ. รับสินบน 
บุคลากรของ กปภ. จะไม�ยอมอย�างสิ้นเชิงต�อการรับสินบน โดยจะต องปฏิบัติ ดังนี้  
1. ไม�ยอมรับต�อการรับสินบนทุกชนิด ทุกรูปแบบ ไม�ว�าโดยทางตรง หรือทางอ อม 
2. ไม�เรียกร อง รับสินบน เพ่ือประโยชน�ส�วนตน ครอบครัว หรือบุคคลอ่ืนผู มีส�วนเก่ียวข องใดๆ 

กับตน 
3. ต องดําเนินการให บริการด วยความรวดเร็วตามกระบวนการปฏิบัติงานท่ีกําหนด โดยไม�รับค�า

อํานวยความสะดวกในการดําเนินการตามอํานาจหน าท่ี  
4. ไม�เรียกรับเงินสินบน ค�านายหน า หรือการตอบแทนในรูปแบบต�างๆ ในการอนุมัติคําร องเพ่ือ

ดําเนินกิจการต�างๆ ของ กปภ. 
5. ไม�รับ ไม�สนับสนุนให ผู อ่ืน รับค�ารับรอง ของขวัญ ของท่ีระลึก เงิน ทรัพย�สิน หรือประโยชน�

อ่ืนใด เว นแต�เปHนสิ่งท่ีได รับตามปกติขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือมารยาททางสังคม และต อง
เปHนการรับในลักษณะให แก�บุคคลท่ัวไป ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว�าด วยการให  หรือรับของขวัญ
ของเจ าหน าท่ีรัฐ พ.ศ. 2544 และ/หรือประกาศสํานักงาน ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ�การรับทรัพย�สินหรือ
ประโยชน�อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ าหน าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 และ/หรือประกาศ กปภ. เรื่อง นโยบาย
ต�อต านการรับหรือให สินบน เพ่ือปAองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ฉบับปJ พ.ศ. 2564 
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6. ไม�รับบริจาค เว นแต�มีวัตถุประสงค�ในการบริจาคชัดเจน และได รับอนุมัติจากผู มีอํานาจ และ
จะต องดําเนินการอย�างโปร�งใส มีการจัดทําบัญชีการรับเงินไว อย�างชัดเจน เพ่ือให หน�วยงานอ่ืนๆ ตรวจสอบ
ได  

7. ชื่นชมยกย�องบุคลากรของ กปภ. ท่ีปฏิเสธการรับสินบนทุกรูปแบบในการปฏิบัติหน าท่ี 
มาตรการควบคุม เพ่ือมิให�บุคลากรของ กปภ. ให�สินบนแก
เจ�าหน�าท่ีของรัฐฯ 
บุคลากรของ กปภ. จะต องไม�ยอมอย�างสิ้นเชิงต�อการให สินบน เจ าหน าท่ีของรัฐ เจ าหน าท่ีของรัฐ

ต�างประเทศ หรือเจ าหน าท่ีขององค�การระหว�างประเทศ เพ่ือจูงใจให กระทําการ ไม�กระทําการ หรือ
ประวิงการกระทําการอันมิชอบ และบุคลากรของ กปภ. จะต องปฏิบัติ ดังนี้ 

1. ไม�ยอมรับต�อการให สินบนทุกรูปแบบ ไม�ว�าโดยทางตรง หรือทางอ อม 
2. สนับสนุนการจัดให มีส�วนร�วมในโครงการต�างๆ ท่ีเก่ียวข องกับการต�อต านการให สินบน 
3. ผู บริหารต องปฏิบัติตนเปHนแบบอย�างท่ีดีอย�างชัดเจน ในการต�อต านการให สินบน 
4. ให ผู บริหาร ผู บังคับบัญชาทุกระดับชั้น กํากับดูแล ตรวจสอบ ไม�ให มีการให สินบนเจ าหน าท่ี

ของรัฐ 
5. ไม�ให จ�ายเพ่ือจูงใจเจ าหน าท่ีของรัฐกระทําการ ไม�กระทําการ หรือประวิงการกระทําการอันมิ

ชอบด วยหน าท่ี ในการจ�ายค�าเลี้ยงรับรอง การให ของสมนาคุณ การให ของขวัญ การให เงินสนับสนุน การ
บริจาค ค�าอํานวยความสะดวก ถ ากรณีมีความจําเปHนจะต องมีการจ�ายรายการดังกล�าว จะต องมีการ
บันทึกบัญชีค�าใช จ�ายไว เปHนหลักฐาน และรวบรวมไว อย�างชัดเจนตามท่ีจ�ายจริง 

6. ชื่นชมยกย�องบุคลากรของ กปภ. ท่ีปฏิเสธการให สินบนในการปฏิบัติหน าท่ี 
การฝhาฝiนนโยบาย 
1. กปภ.จะดําเนินการทางวินัย กับบุคลากรท่ีฝ[าฝ�นและผู บังคับบัญชาท่ีรู แล วละเว นไม�ดําเนินการ

ตามมาตรการควบคุมท่ีกําหนดไว ในประกาศ กปภ. เรื่อง นโยบายต�อต านการรับหรือให สินบน เพ่ือปAองกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2564  

2. กปภ.จะดําเนินการตามกฎหมายท่ีกําหนดอย�างเคร�งครัดกับบุคลากร ท่ีฝ[าฝ�นมาตรการควบคุม
เพ่ือปAองกันการรับสินบนของบุคลากร กปภ. หรือให สินบนแก�เจ าหน าท่ีของรัฐ ตามท่ีกําหนดไว ในประกาศ 
กปภ. เรื่อง นโยบายต�อต านการรับหรือให สินบนเพ่ือปAองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2564 

3. บุคลากรของ กปภ. หรือประชาชนท่ัวไป สามารถแจ งเบาะแสการรับหรือให สินบนได ท่ี ศปท. 
กปภ. โทร 0 2551 8025 หรือ https://anticor.pwa.co.th โดย กปภ. จะปกปhดการแจ งเบาะแส และ
ให ความคุ มครองตามกฎหมายอย�างเคร�งครัด  

การกํากับ สอบทาน และติดตาม 
1. ผู ว�าการ กปภ. กําหนดให มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายฉบับน้ี ตามความเหมาะสม หรือ

อย�างน อยปJละหนึ่งครั้ง หรือเม่ือมีการเปลี่ยนแปลงของป1จจัยท่ีมีนัยสําคัญเกิดข้ึน เช�น มีป1จจัยความเสี่ยง
ท่ีเกิดข้ึนใหม�ๆ ในการรับหรือให สินบน มีการเปลี่ยนแปลงข อกฎหมายท่ีเก่ียวข อง เปHนต น 

2. จัดให มีการสื่อสารท่ีชัดเจนถึงเจตนารมณ�การต�อต านคอร�รัปชั่นหรือการปAองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ รวมถึงการต�อต านการรับหรือให สินบน ให กับบุคลากรหรือผู มีส�วนเก่ียวข องทุกฝ[ายอย�าง
ต�อเนื่อง 

3. การดําเนินการอย�างจริงจังกับผู ท่ีฝ[าฝ�นมาตรการควบคุม เพ่ือปAองกันการรับสินบนของ
บุคลากร กปภ. หรือการให สินบนแก�เจ าหน าท่ีของรัฐ อย�างเคร�งครัดและเข มงวด 
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4. กําหนดให ผู บังคับบัญชาตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติของบุคลากรในสังกัด ว�าเปHนไป
อย�างถูกต อง ตามนโยบาย แนวทางปฏิบัติ ระเบียบ ข อบังคับ และกฎหมายท่ีเก่ียวข องต�างๆ 

5. ให กองวินัยและส�งเสริมจริยธรรม สรุปและรายงานผลการร องเรียนกรณีการรับสินบนของ
บุคลากร กปภ.หรือกรณีบุคลากร กปภ. ให สินบนแก�เจ าหน าท่ีของรัฐ เจ าหน าท่ีของรัฐต�างประเทศ หรือ
เจ าหน าท่ีขององค�การระหว�างประเทศ เพ่ือจูงใจให กระทําการ ไม�กระทําการ หรือประวิงการกระทําอันมิ
ชอบด วยหน าท่ีต�อคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรมของ กปภ. ทุกๆ ไตรมาส 

 
5.5 นโยบายและแนวทางปฏิบัติการปeองกันการเกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันของ กปภ. 

1. กรรมการ ผู บริหาร ต องแจ งให  กปภ. ทราบทุกครั้งหากมีความสัมพันธ� หรือรายการท่ีเก่ียวโยง
กันในกิจการท่ีอาจก�อให เกิดความขัดแย งทางผลประโยชน� 

2. หลีกเลี่ยงการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันกับกรรมการ ผู บริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวข องท่ี
อาจก�อให เกิดความขัดแย งทางผลประโยชน� 

3. กรรมการ ผู บริหาร ท่ีมีรายการเก่ียวโยงกันจะไม�สามารถเปHนผู พิจารณาเรื่องดังกล�าวได   
4. ในกรณีกรรมการ ผู บริหาร จะต องทํารายการท่ีเก่ียวโยงกันนั้น ให ดําเนินการ ดังนี้ 
 (1) กรณีกรรมการเห็นเองว�า ตนเปHนผู มีรายการเก่ียวโยงกันให หยุดการพิจารณาเรื่องนั้นไว 

ก�อนและให แจ งคณะกรรมการท่ีมีอํานาจพิจารณาทราบ 
 (2)  กรณีผู บริหารเห็นเองว�าตนเปHนผู มีรายการเก่ียวโยงกัน ให หยุดการพิจารณาเรื่องนั้นไว ก�อน

และให แจ งผู บังคับบัญชาเหนือชั้นตนข้ึนไปหนึ่งชั้นทราบ 
 (3)  ถ ามีผู คัดค านว�ากรรมการ ผู บริหาร มีรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หากผู นั้นเห็นว�าตนไม�มีเหตุ

ตามท่ีคัดค านนั้น ผู นั้นจะทําการพิจารณาเรื่องต�อไปก็ได  แต�ต องแจ งให คณะกรรมการท่ีมีอํานาจพิจารณา
หรือผู บังคับบัญชาเหนือชั้นตนข้ึนไปชั้นหนึ่งทราบ แล วแต�กรณี 

    (4)  ผู บังคับบัญชาของผู นั้นหรือคณะกรรมการท่ีมีอํานาจพิจาณาซ่ึงผู นั้นเปHนกรรมการอยู�มี
คําสั่งหรือมติโดยไม�ชักช า แล วแต�กรณีว�าให ผู นั้นมีอํานาจในการในการพิจารณาเรื่องนั้นหรือไม� 
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6.1 บทนํา 

 กระแสโลกาภิวัฒน� (Globalization) นํามาซ่ึงความเจริญก าวหน าในด านต�างๆ ท้ังการเติบโตของ
ภาคอุตสาหกรรม การเกษตร การท�องเท่ียว ตลอดจนการบริโภคท่ีขยายตัวข้ึนตามการเพ่ิมข้ึนของจํานวน
ประชากร ซ่ึงทําให กิจกรรมทางเศรษฐกิจเกิดการขยายตัวและเกิดความซับซ อนมากยิ่งข้ึน หากพิจารณา
แล วจะเห็นได ว�า การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนสามารถสร างผลกระทบต�อสิ่งแวดล อม สังคม และระบบเศรษฐกิจ 
จากการใช ทรัพยากรโดยไม�คํานึงถึงข อจํากัดด านกายภาพ รวมถึงประเด็นเรื่องความสามารถและศักยภาพ
ในการผลิตท่ีจะรองรับการบริโภค ทําให ผู ท่ีเก่ียวข องในมิติต�างๆ ได รับผลกระทบอย�างหลีกเลี่ยงไม�ได  จึง
ทําให เกิดแนวคิดการพัฒนาอย�างยั่งยืน ซ่ึงมุ�งเน นในการพัฒนาแบบบูรณาการท่ีให ความสําคัญกับการสร าง
ความสมดุลในการพัฒนาองค�ประกอบท้ัง 3 มิติดังกล�าว  

 จากปรัชญาการพัฒนาอย�างยั่งยืน กปภ. ในฐานะหน�วยงานท่ีให บริการสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน 
เพ่ือรองรับความต องการของประชาชนและภาคเศรษฐกิจ มุ�งม่ันในการดําเนินงานโดยเน นหลักจริยธรรมท่ี
ก�อให เกิดผลประโยชน�พ้ืนฐานท่ีสําคัญแก� 3 องค�ประกอบท่ีมีความเชื่อมโยงกัน ได แก� องค�ประกอบด าน
เศรษฐกิจ ด านสังคม และด านสิ่งแวดล อม โดย กปภ. มีความเชื่อม่ันว�าการมุ�งเน นขยายธุรกิจประปาเพียง
อย�างเดียว ไม�สามารถทําให องค�กรเกิดการพัฒนาได อย�างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น กปภ. จึงให ความสําคัญแก�
การดําเนินงานในทุกๆ กิจกรรมและในทุกๆ มิติ เพ่ือบริหารจัดการและลดผลกระทบให เกิดข้ึนน อยท่ีสุด 
เพ่ือไม�ให เกิดความเสียหายแก�สังคมและสิ่งแวดล อม  

 
6.2 แนวคิดการพัฒนาอย
างย่ังยืนของ กปภ. 

  กปภ. ได นํากรอบแนวคิดการพัฒนาอย�างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
ขององค�การสหประชาชาติมาใช เปHนพ้ืนฐานในการกําหนดเปAาหมายการดําเนินงานเพ่ือขับเคลื่อนองค�กร
ให เกิดการพัฒนาอย�างยั่งยืน โดยยึดม่ันในการดูแลรักษาสิ่งแวดล อม ความรับผิดชอบต�อสังคม และการ
บริหารงานตามหลักบรรษัทภิบาลด วยจริยธรรมตามกรอบการดําเนินงานด านความยั่งยืน (Environmental, 
Social and Governance: ESG) ควบคู�กับการดําเนินงานตามแผนยุทธศาสตร�องค�กร โดยคํานึงถึง
ประโยชน�ของผู มีส�วนได ส�วนเสียท้ังภายในและภายนอกองค�กร  
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 ภายใต กรอบการพัฒนาอย�างยั่งยืนขององค�กรสหประชาชาติ ท้ัง 17 ด าน กปภ. ได พิจารณา
คัดเลือกเปAาหมายการพัฒนาท่ีมีความเชื่อมโยงกับการดําเนินงานของ กปภ. มาท้ัง 6 ด าน ประกอบด วย 

1) เปeาหมายท่ี 3 สร างหลักประกันว�าคนมีชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและส�งเสริมสวัสดิภาพสําหรับทุกคน
ในทุกวัย (Good Health and Well-Being) 

2) เปeาหมายท่ี 6 สร างหลักประกันว�าจะมีการจัดให มีน้ําและสุขอนามัยสําหรับทุกคน และมีการ
บริหารจัดการท่ียั่งยืน (Clean Water and Sanitation) 

3) เปeาหมายที่ 10 ลดความไม�เสมอภาคภายในประเทศและระหว�างประเทศ (Reduced In-
equities) 

4) เปeาหมายท่ี 12 สร างหลักประกันให มีรูปแบบการบริโภคและผลิตท่ียั่งยืน (Responsible 
Consumption and Production) 

5) เปeาหมายท่ี 13 ปฏิบัติการอย�างเร�งด�วนเพ่ือต�อสู กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ผลกระทบท่ีเกิดข้ึน (Climate action)  

6) เปeาหมายท่ี 15 ปกปAอง ฟ��นฟู และสนับสนุนการใช ระบบนิเวศบนบกอย�างยั่งยืน จัดการป[าไม 
อย�างยั่งยืน ต�อสู การกลายสภาพเปHนทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของท่ีดินและฟ��นสภาพกลับมาใหม� 
และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ (Life on Land) 
 
6.3 โครงสร�างการบริหารงานเพ่ือขับเคลื่อนองค1กรสู
ความย่ังยืน 

คณะกรรมการ กปภ. ได แต�งต้ังคณะอนุกรรมการท่ีมีความเชื่อมโยงและมีบทบาทในการกํากับดูแล
การดําเนินงานและการกําหนดนโยบายเก่ียวกับประเด็นการพัฒนาอย�างยั่งยืนของ กปภ. เพ่ือเปHนผู พิจารณา
กําหนดกรอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานแบบบูรณาการท่ีเชื่อมโยงทางด านเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล อม ประกอบด วย 

1) คณะอนุกรรมการพัฒนาองค1กร มีอํานาจหน าท่ีในการพิจารณา/ทบทวนกรอบ ทิศทาง
ยุทธศาสตร� และแผนกลยุทธ�การดําเนินงาน ด านทรัพยากรบุคคล การเงินการลงทุน และระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพ่ือพัฒนาองค�กรสู�ความยั่งยืน  

2) คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต
อสังคมของ กปภ. มีอํานาจ
หน าท่ีในการกําหนดและทบทวนนโยบายกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต�อสังคมให สอดคล อง
กับการดําเนินธุรกิจของ กปภ. และให สอดคล องกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ�ทางด านเศรษฐกิจสังคม
และสิ่งแวดล อม และแนวทางปฏิบัติสากล รวมท้ังส�งเสริมให เกิดการมีส�วนร�วมของคณะกรรมการ กปภ. 
ผู บริหาร พนักงาน ชุมชน ลูกค า และประชาชนท่ัวไป เก่ียวกับกิจกรรมและแผนงาน/โครงการ CSR ของ 
กปภ. ด วย 

สําหรับการดําเนินงานด านความยั่งยืนของ กปภ. ได มีการจัดสรรหน าท่ีให สายงานท่ีเก่ียวข องเพ่ือ
ดําเนินงานรองรับการพัฒนาอย�างยั่งยืนของ กปภ. โดยมี 3 สายงานท่ีเก่ียวข อง ดังนี้ 

1) สายงานรองผู�ว
าการ (แผนยุทธศาสตร1) มีหน าท่ีกําหนดและทบทวนกลยุทธ� แผนยุทธศาสตร�
องค�กร และแผนปฏิบัติการประจําปJ ให สอดคล องกับบริบทองค�กรตลอดจนสถานการณ�ด านเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล อม โดยนําป1จจัยความยั่งยืนมาเปHนป1จจัยนําเข าในการจัดทําแผนฯ 

2) สายงานผู�ช
วยผู�ว
าการ (สํานักผู�ว
าการ) มีหน าท่ีในการควบคุมและดูแลการบริหารจัดการ
ของ กปภ. ให เปHนไปตามแนวทางท่ีกําหนดภายใต นโยบายการกํากับกิจการท่ีดีของ กปภ. 
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3) สายงานผู�ช
วยผู�ว
าการ (สํานักส่ือสารองค1กรและลูกค�าสัมพันธ1) มีหน าท่ีในการดําเนิน
กิจกรรม ท่ีมีส�วนร�วมต�อความรับผิดชอบต�อสังคม รวมท้ังรวบรวมข อมูลการดําเนินงานในแต�ละโครงการ/
กิจกรรมเพ่ือจัดทํารายงานความยั่งยืนของ กปภ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.4 กระบวนการหลักในการขับเคลื่อนสู
ความย่ังยืนระดับองค1กรของ กปภ. 

 การขับเคลื่อน กปภ. เพ่ือให เกิดการดําเนินงานอย�างยั่งยืน มีกระบวนการท่ีสําคัญ 5 กระบวนการ 
ดังนี้ 
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กระบวนการท่ี 1 การวิเคราะห1บริบทและประเด็นด�านความย่ังยืนขององค1กร ประกอบด วย
กระบวนการย�อย 3 กระบวนการ ดังนี้ 

1.1 การศึกษาและทําความเข�าใจบริบทองค1กร ทําให ทราบถึงประเด็นท่ี กปภ. ควรให 
ความสําคัญในการบริหารจัดการอย�างมีประสิทธิภาพ เพ่ือสนับสนุนให  กปภ. เติบโตอย�างยั่งยืนในระยะยาว 

1.2 การระบุและวิเคราะห1ผู�มีส
วนได�ส
วนเสีย พร�อมกําหนดวิธีการมีส
วนร
วม เพ่ือสะท อน
บริบทการดําเนินงานของ กปภ. อย�างครอบคลุมตลอดห�วงโซ�คุณค�า (Value Chain) วิเคราะห�ผลกระทบและ
ความคาดหวัง รวมท้ังกําหนดวิธีสร างการมีส�วนร�วมกับผู มีส�วนได ส�วนเสียแต�ละกลุ�มอย�างมีประสิทธิผล  

1.3  การกําหนดและจัดลําดับประเด็นสําคัญด�านความย่ังยืน เพ่ือนําไปสู�การพิจารณา
แนวทางบริหารจัดการอย�างเหมาะสมต�อไป  

กระบวนการท่ี 2 การกําหนดนโยบายด�านความย่ังยืน ประกอบด วยกระบวนการย�อย ดังนี้ 
2.1 การกําหนดนโยบายด�านความย่ังยืนในระดับองค1กร และกําหนดเปeาหมายในการ

บริหารจัดการความย่ังยืนในระดับองค1กร เพ่ือแสดงเจตนารมณ�และความมุ�งม่ันในการพัฒนาและขับเคลื่อน
องค�กรสู�ความยั่งยืน และสร างความชัดเจนให แก�ผู มีส�วนได ส�วนเสียทุกกลุ�มว�าองค�กรมีหลักการ กรอบ
ความคิด และเปAาหมายว�าจะดําเนินงานไปในทิศทางใด  

2.2  การกําหนดผู�รับผิดชอบและบทบาทหน�าท่ีในการขับเคล่ือนประเด็นสําคัญด�านความ
ย่ังยืนแต
ละประเด็น เพ่ือให�เกิดการทํางานท่ีเช่ือมโยงกัน เพ่ือให เกิดการทํางานท่ีเชื่อมโยงกันอย�างบูรณาการ 
เพราะการขับเคลื่อนองค�กรสู�ความยั่งยืนเปHนเรื่องท่ีเก่ียวข องกับทุกคนและทุกหน�วยงานในองค�กร 

กระบวนการท่ี 3 การกําหนดกลยุทธ1ด�านความย่ังยืน ประกอบด วยกระบวนการดังนี้ 
3.1  การกําหนดกรอบหรือกลยุทธ1ด�านการพัฒนาธุรกิจอย
างย่ังยืนโดยเชื่อมโยงกับการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดี และการพัฒนาองค�กรในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล อมไว ด วยกัน รวมท้ัง
เชื่อมโยงกรอบการดําเนินงานด านความยั่งยืนเข ากับความสามารถทางการเงินขององค�กร  

3.2 การกําหนดแผนงานด�านความย่ังยืน ท่ีมีความสอดคล องกับนโยบายและเปAาหมายด าน
ความยั่งยืนในระดับท่ีองค�กรกําหนด เพ่ือให ผู รับผิดชอบมีกรอบการทํางานท่ีชัดเจน 

กระบวนการท่ี 4 การขับเคล่ือนความย่ังยืนไปสู
การปฏิบัติ ผ�านกระบวนการ Plan, Do, Check, 
Act หรือ PDCA Cycle เพ่ือให การดําเนินงานมีประสิทธิภาพและสามารถยกระดับได อย�างต�อเนื่อง 

กระบวนการท่ี 5 การเปFดเผยข�อมูลด�านความย่ังยืน มีรายละเอียดดังนี้ 
5.1  การรวบรวมและวางระบบจัดเก็บข�อมูลด�านความย่ังยืน โดยมีการตรวจสอบความถูกต อง

ของแนวทาง วิธีการวัด และวิธีการเก็บรวบรวมข อมูลอย�างสมํ่าเสมอเพื่อให มั่นใจได ว�าข อมูลมีคุณภาพ 
ได มาตรฐาน และเชื่อถือได   

5.2  การวิเคราะห1และประเมินผลข�อมูลด�านความย่ังยืน เพ่ือวิเคราะห�และประเมินผลการ
ดําเนินงานเปรียบเทียบกับเปAาหมายตามตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว ล�วงหน า  

5.3  การรายงานผลการดําเนินงานด�านความย่ังยืนต
อผู�มีส
วนได�เสีย เพ่ือสร างความเข าใจและ
การรับรู เก่ียวกับการดําเนินงานขององค�กร ซ่ึงอาจนําไปสู�การสร างคุณค�าและหรือมูลค�าให แก�องค�กร  

5.4  การติดตาม ทบทวน และวางแผนเพ่ือพัฒนาผลการดําเนินงาน อย
างต
อเนื่อง โดยนํา
ข อมูลท่ีได จากการวิเคราะห�และประเมินผลมาติดตามทบทวนเพ่ือดําเนินงานให ดียิ่งข้ึน และวางแผน
พัฒนาการดําเนินงานด านความยั่งยืนอย�างต�อเนื่องต�อไป 
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6.5 นโยบายการพัฒนาความย่ังยืนของ กปภ. 
 กปภ. มุ�งม่ันในการดําเนินกิจการประปาตามพันธกิจด วยการให บริการน้ําประปาท่ีมีคุณภาพตาม

มาตรฐานสากลให แก�ประชาชน เพ่ือใช ในการอุปโภคบริโภคอย�างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต 
ค�านิยมร�วมขององค�กร “มุ�ง-ม่ัน-เพ่ือปวงชน” โดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีควบคู�กับการแสดง
ความรับผิดชอบต�อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล อม เพ่ือให เกิดประโยชน�และสร างความเชื่อม่ันต�อผู มีส�วนได 
ส�วนเสีย และเพ่ือเปHนการยกระดับการพัฒนาอย�างยั่งยืน กปภ. จึงได กําหนดนโยบายการพัฒนาความยั่งยืน
องค�กร ซ่ึงเปHนไปตามหลักการพัฒนาอย�างยั่งยืน ท่ีมุ�งสร างเสริมสมดุลระหว�างเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล อม ดังนี้ 

ด�านการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Good Corporate Governance) 
มุ�งม่ันดําเนินกิจการให ผู ใช น้ําประทับใจในคุณภาพและบริการท่ีเปHนเลิศ ภายใต การกํากับดูแลท่ีดี

โดยรับผิดชอบบริหารงานอย�างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โปร�งใส เปHนธรรม รวมท้ังเปhดเผยข อมูล
สารสนเทศของ กปภ. อย�างครบถ วน เพ่ือให ผู มีส�วนได ส�วนเสียเข าถึงและตรวจสอบได  มีระบบการบริหาร
ความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายอย�างเพียงพอ ตามนโยบายการ
กํากับดูแลกิจการท่ีดีของ กปภ. และให กรรมการ ผู บริหารพนักงานและลูกจ าง มีหน าท่ีสนับสนุน ส�งเสริม
และปฏิบัติตนตามค�านิยม “มุ�ง-ม่ัน-เพ่ือปวงชน” ขององค�กร โดยสอดคล องกับนโยบายการต�อต านทุจริต
และคอร�รัปชันของ กปภ. และประมวลจริยธรรมของ กปภ. 

ด�านเศรษฐกิจ (Economic) 
1) สนองนโยบายรัฐบาลตามแผนยุทธศาสตร�รัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ ด วยการพัฒนา

โครงสร างพ้ืนฐานและบริการด านระบบน้ําประปา ขยายพ้ืนท่ีการให บริการแก�ประชาชนในส�วนภูมิภาคท่ี
รับผิดชอบอย�างต�อเนื่อง เพ่ือให มีน้ําประปาใช ท่ัวถึงในราคาท่ีเปHนธรรม สามารถรองรับพัฒนาการทาง
เศรษฐกิจ การลงทุนและการท�องเท่ียวได อย�างมีเสถียรภาพ 

2) ยกระดับกระบวนการผลิตน้ําประปาและควบคุมคุณภาพน้ําเพ่ือให การจ�ายน้ําประปา (Tap 
Water) มีคุณภาพสูง เปHนไปตามเกณฑ�มาตรฐานองค�การอนามัยโลก และบริหารจัดการแหล�งน้ําดิบ การ
ผลิต-จ�ายน้ําให สามารถผลิตน้ําประปาได อย�างสมํ่าเสมอในทุกฤดูกาล โดยมุ�งยกระดับคุณภาพชีวิตท่ีดีของ
ประชาชน ให สามารถอุปโภคบริโภคได อย�างปลอดภัยต�อเนื่องและท่ัวถึง 

3) บริหารและควบคุมต นทุนการดําเนินงาน ด วยแผนงานควบคุมค�าใช จ�ายในการดําเนินงานพร อม
แนวทางจัดทํามาตรการแผนปฏิบัติการควบคุมค�าใช จ�าย ติดตามและประเมินผลอย�างต�อเนื่อง  

ด�านสังคม (Social)  
1) บริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย�างมีประสิทธิภาพและเปHนธรรม และดูแลปรับปรุงอย�าง

สมํ่าเสมอให สอดคล องกับมาตรฐาน แนวปฏิบัติท่ีเปHนไปตามข อกําหนดของกฎหมาย กฎบัตรสากลท่ีเก่ียวข อง
ด านแรงงาน โดยคํานึงถึงความต องการของผู ปฏิบัติงาน รวมถึงความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจ 

2) สนับสนุนให ทุกหน�วยงานมีระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยท่ีดี กําหนดให มี
ระเบียบ วิธีปฏิบัติ และมาตรฐานการทํางานท่ีปลอดภัยในการทํางานท่ีสอดคล องตามความเสี่ยง รวมไป
ถึงการสร างให เกิดวัฒนธรรมการทํางานท่ีปลอดภัยท่ัวท้ังองค�กร 

3) ส�งเสริมให บุคลากรได รับการพัฒนาความรู และทักษะท่ีจําเปHนผ�านแผนกลยุทธ�พัฒนาการ
เรียนรู เพ่ือสร างความเปHนมืออาชีพ และใช แผนกลยุทธ�ด านการบริหารทรัพยากรบุคคลเปHนเครื่องมือใน
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การยกระดับความผูกพัน ความพึงพอใจ และความคิดสร างสรรค�ในการวิจัยพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี 
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินธุรกิจอย�างยั่งยืน 

4) ส�งเสริมให ผู บริหารและผู ปฏิบัติงานเคารพและปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชนสากล โดยยึด
หลักความเท�าเทียมและไม�เลือกปฏิบัติ มุ�งตอบสนองหรือแก ป1ญหาด านสิทธิมนุษยชนด วยความระมัดระวัง 

5) สร างความพึงพอใจและความประทับใจให แก�ลูกค าประชาชนท่ีมีต�อการใช น้ําประปาเพ่ือการ      
อุปโภคบริโภคและการรับบริการต�างๆ ของ กปภ. ด วยนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ข อร องเรียนของลูกค าผู ใช น้ํา เพ่ือตอบสนองความต องการของลูกค าอย�างรวดเร็ว ตามข อตกลงในการ
บริการลูกค า (Service Level Agreement: SLA) ผ�านระบบการให บริการลูกค าท่ีสะดวกและรวดเร็ว  

6) เสริมสร างและส�งเสริมการมีส�วนร�วมของ กปภ. กับชุมชนและผู มีส�วนได เสียท่ีเก่ียวข อง เพ่ือ
สานสัมพันธ� สร างพันธมิตร ความเข าใจและความร�วมมือท่ีเข มแข็ง สนับสนุนให กิจกรรม กปภ. 
ตอบสนองความต องการและความคาดหวังของชุมชนได อย�างแท จริง ลดข อขัดแย งระหว�าง กปภ. กับ
ชุมชนและสังคมด วยกลไกการบริหารจัดการข อร องเรียน พร อมแนวทางดําเนินการแก ไขท่ีมีประสิทธิผล 
และสร างสรรค�คุณค�าให เกิดผลประโยชน�โดยรวมต�อสาธารณชน 

 ด�านส่ิงแวดล�อม (Environmental) 
ตระหนักและให ความสําคัญในการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล อม โดย

ดําเนินมาตรการปAองกันและแก ไขผลกระทบสิ่งแวดล อมจากการก�อสร างระบบน้ําประปา การควบคุมของเสีย 
พร อมติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล อมและสถานภาพของสิ่งมีชีวิตในเชิงรูปธรรม สร างความตระหนัก
รู คุณค�าของน้ําประหนึ่ง “น้ําคือชีวิต” (Water is life) เพ่ือให การดําเนินธุรกิจประปาของ กปภ. เปHนมิตรกับ
สิ่งแวดล อม และเติบโตก าวหน าเคียงคู�กับประเทศสืบไป  
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ส
วนที่ 7 
บทบาทในการแสดงความรับผิดชอบ 

ต
อชุมชน สงัคม และสิ่งแวดล�อม 
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7.1 บทนํา 
ตลอดระยะกว�า 42 ปJท่ี กปภ. มุ�งม่ันดําเนินกิจการประปาควบคู�กับความรับผิดชอบต�อสังคม และ

สิ่งแวดล อม โดยปลูกฝ1งค�านิยมองค�กร “มุ�ง-ม่ัน-เพ่ือปวงชน” ให พนักงานมีจิตสาธารณะเพ่ือสังคมและ
สิ่งแวดล อม และได ถูกบรรจุเปHนแผนยุทธศาสตร�องค�กรท่ีทุกหน�วยงานต องร�วมขับเคลื่อนการดําเนินงาน
ด านความรับผิดชอบต�อสังคมและสิ่งแวดล อมผ�านทุกกระบวนการทํางานหลักตามห�วงโซ�คุณค�า (Value 
Chain) เพ่ือให บรรลุเปAาหมายองค�กร  

จากความมุ�งม่ันพัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดล อมอย�างต�อเนื่องเพ่ือให เกิดประโยชน�สูงสุดต�อ
ประเทศชาติและประชาชน ส�งผลให ป1จจุบัน กปภ.เปHนท่ียอมรับในการรับรู ของสาธารณชนว�านอกจากการ
ตอบสนองต�อนโยบายด านความต องการใช น้ําประปาของประเทศแล ว กปภ. ยังดําเนินงานด านความ
รับผิดชอบต�อสังคมเพ่ือผลักดันให  กปภ. ก าวสู�การเปHนองค�กรท่ีเติบโตอย�างต�อเนื่องและยั่งยืน  โดยมีผลการ
ดําเนินงานด านความรับผิดชอบต�อสังคมท่ีเห็นเปHนรูปธรรม ซ่ึงจากผลสํารวจความคิดเห็นและทัศนคติของ
ลูกค าต้ังแต�ปJ 2551 - 2564 พบว�า ลูกค าและประชาชนมีทัศนคติเชิงบวกต�อการดําเนินงานด านความ
รับผิดชอบต�อสังคมและสิ่งแวดล อมของ กปภ. ในระดับสูงข้ึนทุกปJ และเม่ือสํารวจความพึงพอใจของลูกค า
และประชาชนการดําเนินโครงการความรับผิดชอบต�อสังคมและสิ่งแวดล อมของ กปภ. ก็พบว�า อยู�ในระดับ 
“พึงพอใจมาก” อย�างต�อเนื่อง 
 
7.2 เปeาประสงค1กรดําเนินงาน 

1. ดําเนินกิจการด วยความรับผิดชอบต�อสังคมทุกกระบวนการทํางาน 
2. ใช ความสามารถพิเศษของ กปภ. พัฒนาชุมชน สังคม และ สิ่งแวดล อม 
3. สร างความสัมพันธ�ท่ีดีกับผู มีส�วนได ส�วนเสียทุกกลุ�มเพ่ือนําไปสู�การพัฒนาท่ียั่งยืน 

 
7.3 ความสามารถพิเศษของ กปภ. 

1. มีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการน้ําประปา 
2. การสร างความสัมพันธ�กับ กปท. และหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข อง 

 
7.4 โครงสร�างหน�าที่การดําเนินงานความรับผิดชอบต
อสังคมและสิ่งแวดล�อมของ กปภ. 

กระบวนการแสดงความรับผิดชอบต�อสังคมและสิ่งแวดล อม หรือ CSR ของ กปภ. เริ่มต นท่ีการ
กําหนดนโยบายท่ีชัดเจนควบคู�กับการกําหนดค�านิยมให พนักงานมีจิตสาธารณะ ซ่ึงจะถ�ายทอดจากระดับ 
“คณะกรรมการ กปภ. สู� คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต�อสังคมของ กปภ. 
(CG & CSR)” โดยมีระดับบริหาร คือ “คณะกรรมการบริหารจัดการความรับผิดชอบต�อสังคมของ กปภ.” 
เปHนกลไกในการพิจารณากลั่นกรองโครงการ CSR ของ กปภ. และติดตามผลการดําเนินงานด านความ
รับผิดชอบต�อสังคมทุกไตรมาส รวมไปถึงกํากับดูแลหน�วยงานใน กปภ. ให สามารถดําเนินงาน CSR อย�าง
มีประสิทธิภาพและบรรลุผลสําเร็จตามเปAาหมาย 

 
7.5 แนวทางการดําเนินงาน 

 กปภ. ได นํามาตรฐานแนวทางความรับผิดชอบต�อสังคม ISO 26000ท่ีองค�การระหว�างประเทศ
ว�าด วยการกําหนดมาตรฐาน (International Organization for standardization : ISO) กําหนดข้ึน
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เพ่ือให คําแนะนําเก่ียวกับความรับผิดชอบต�อสังคมแก�องค�กรทุกประเภทในการสนองตอบความต องการของ 
โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. การกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Organizational Governance) ความสํานึกรับผิดชอบต�อ

หน าท่ีอย�างมีจรรยาบรรณ โปร�งใส ตรวจสอบได และปฏิบัติต�อผู มีส�วนได เสียทุกกลุ�มโดยสุจริตและเท�า
เทียมกัน 

2. สิทธิมนุษยชน (Human Rights) ประกอบด วยประเด็นสําคัญ ได แก� การตรวจสอบสถานะ
ขององค�กร สถานการณ�ท่ีมีความเสี่ยงด านสิทธิมนุษยชน การหลีกเลี่ยงการสมรู ร�วมคิด การแก ไขข อขัดแย ง 
การเลือกปฏิบัติ และกลุ�มท่ีต องมีการดูแลเปHนพิเศษ สิทธิการเปHนพลเมืองและสิทธิทางการเมือง สิทธิ
ทางด านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม หลักการและสิทธิข้ันพ้ืนฐานในการทํางาน 

3. ข�อปฏิบัติด�านแรงงาน (Labour Practices) ได แก� การจ างงานและแรงงานสัมพันธ�
สภาพแวดล อมในการทํางาน และการปกปAองทางสังคม การสานเสวนาทางสังคม สุขอนามัยและความ
ปลอดภัยในการทํางาน และ การพัฒนาบุคคลและการฝtกอบบรมในสถานท่ีปฏิบัติงาน 

4. การดูแลส่ิงแวดล�อม (Environment) ได แก� การปAองกันมลภาวะ การใช ทรัพยากรอย�างยั่งยืน
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และการปกปAองสิ่งแวดล อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และการ
ฟ��นฟูถ่ินท่ีอยู�ทางธรรมชาติ 

5. การปฏิบัติอย
างเปdนธรรม (Fair Operating Practices) ได แก� การต�อต านการคอรัปชั่น 
การมีส�วนร�วมทางการเมือง การแข�งขันอย�างเปHนธรรม การส�งเสริมความรับผิดชอบต�อสังคมในห�วงโซ�
คุณค�า และการเคารพต�อสิทธิทรัพย�สิน 

6. ความใส
ใจต
อผู�บริโภค (Consumer Issues) ได แก� การตลาดอย�างเปHนธรรม สารสนเทศท่ี
เปHนข อเท็จจริงและไม�อคติและข อปฏิบัติตามสัญญาท่ีเปHนธรรม การปกปAองดูแลสุขภาพและความปลอดภัย
ของผู บริโภค การบริโภคอย�างยั่งยืน การบริการ การสนับสนุน และการแก ไขข อร องเรียนและข อพิพาท
จากผู บริโภค การปกปAองข อมูลและการรักษาความเปHนส�วนตัวของผู บริโภค 

7. การมีส
วนร
วมและพัฒนาชุมชน (Community Involvement and Development) 
ได แก� ชุมชนเข ามามีส�วนร�วมในการพัฒนาด านต�างๆร�วมกัน เช�นการศึกษา วัฒนธรรม ภูมิป1ญญา การ
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ประกอบอาชีพ และการเข าถึงเทคโนโลยี เพ่ือสร างรายได และความม่ันคง การมีสุขภาพท่ีดี และมีทุนทาง
สังคมท่ีดีอย�างท่ัวถึงทุกชุมชนสังคม  

ท้ังนี้ กปภ. ได มุ�งเน นการพัฒนาท่ีสนองความต องการในป1จจุบันโดยไม�ทําลายทรัพยากรธรรมชาติ
หรือสร างความลําบากใจให กับประชาชนในอนาคต โดยใช รูปแบบการพัฒนาท่ีบูรณาการ (Integrated) คือ
มีลักษณะเปHนองค�รวม (Holistic) ท่ีองค�ประกอบท้ังหลายทํางานสอดประสานกันอย�างมีดุลยภาพ 
(Balance) ภายใต หลักการพัฒนาท่ีมุ�งสร างสมดุลใน 3 มิติ ได แก� 

1. มิติการพัฒนาด�านสังคม หมายถึง การพัฒนาคนและสังคมให เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมได อย�างสมดุล รู เท�าทันการเปลี่ยนแปลง มีสํานึกและวิถีชีวิตท่ีเก้ือกูล
ต�อธรรมชาติ มีสิทธิและโอกาสท่ีจะได รับการจัดสรรและผลประโยชน�ด านการพัฒนาและคุ มครองอย�าง
ท่ัวถึงและเปHนธรรม และพ่ึงพาตนเองได อย�างม่ันคง มีระบบการจัดการทางสังคมท่ีสร างการมีส�วนร�วมจาก
ทุกฝ[าย รวมท้ังทุนทางสังคมท่ีมีอยู�หลากหลายมาใช อย�างเหมาะสม 

2. มิติการพัฒนาด�านเศรษฐกิจ หมายถึง ระบบเศรษฐกิจท่ีมีเสถียรภาพอย�างต�อเนื่องในระยะยาว
และเปHนการขยายตัวทางเศรษฐกิจท่ีมีคุณภาพ การพัฒนาทางเศรษฐกิจจะต องเปHนไปอย�างสมดุลและเอ้ือ
ประโยชน�ต�อคนส�วนใหญ� เปHนระบบเศรษฐกิจท่ีมีความสามารถในการแข�งขัน ท้ังนี้ การเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจนั้นจะต องนํามาจากกระบวนการผลิตท่ีใช เทคโนโลยีสะอาด ลดปริมาณของเสีย ไม�ทําลาย
สภาพแวดล อม ไม�สร างมลพิษท่ีจะกลายมาเปHนต นทุนทางการผลิตในระยะต�อไป  

3. มิติการพัฒนาด�านส่ิงแวดล�อม หมายถึง การใช ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล อมในขอบเขต
ท่ีคงไว ซ่ึงความหลากหลายทางชีวภาพ และสามารถพลิกฟ��นให กลับสู�สภาพใกล เคียงกับสภาพเดิมให มาก
ท่ีสุดเพ่ือให คนรุ�นหลังได มีโอกาสและมีป1จจัยในการดํารงชีพ ซ่ึงจะต องปรับเปลี่ยนทัศนคติในการใช 
ทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติ มุ�งการจัดการให เกิดสมดุลระหว�างการใช ทรัพยากรธรรมชาติได อย�าง
ครบถ วน รวมถึงการชะลอการใช และนําเทคโนโลยีสะอาดมาใช ให มากท่ีสุด  

  กปภ.ได มอบหมายให ทุกหน�วยงานมีส�วนร�วมในการขับเคลื่อนนโยบายอย�างเปHนระบบเพ่ือพัฒนา
องค�กรสู�ความยั่งยืน ดังนี้ 

1) พิจารณากิจกรรมท่ีสอดคล องกับบริบทองค�กรและเชื่อมโยงความสามารถพิเศษองค�กรเพ่ือ
เปHนแผนงานท่ีสามารถนําไปถ�ายทอดสู�การปฏิบัติได อย�างท่ัวถึงและเกิดประโยชน�สูงสุดต�อสังคม 

2) สร างความเข าใจกับผู มีส�วนได ส�วนเสียขององค�กรเก่ียวกับการขับเคลื่อนแผนงานความ
รับผิดชอบต�อสังคมและสิ่งแวดล อมของ กปภ. 

3) สื่อสารจุดมุ�งหมายของนโยบายเพ่ือให พนักงานเข าใจและสวมบทบาทตามหน าท่ีของตนเพ่ือ
ร�วมผลักดันนโยบายให เปHนไปในแนวทางเดียวกัน 

4) เผยแพร�การดําเนินงานความรับผิดชอบต�อสังคมและสิ่งแวดล อมของ กปภ. สู�สาธารณชน
อย�างท่ัวถึง เพ่ือสร างความเชื่อม่ันแก�สังคมรวมถึงผู มีส�วนได ส�วนเสีย และสร างความศรัทธาต�อองค�กรแก�
พนักงาน 

5) ประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานความรับผิดชอบต�อสังคมและสิ่งแวดล อมของ กปภ. อย�าง
ต�อเนื่องทุกปJ เพ่ือปรับปรุงแนวปฏิบัติของแผนงานความรับผิดชอบต�อสังคมและสิ่งแวดล อมของ กปภ. ให 
เกิดประโยชน�สูงสุดและนําไปสู�การพัฒนาท่ียั่งยืน 

6) สร างการมีส�วนร�วมการดําเนินงานความรับผิดชอบต�อสังคมของ กปภ. ร�วมกับภาคีเครือข�าย 
เพ่ือให การดําเนินงานความรับผิดชอบต�อสังคมของ กปภ.เข าถึงชุมชน สังคม ในวงกว างผ�านการมีส�วนร�วม
ของชุมชน 
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นอกจากนั้น กปภ. ยังได กําหนดกรอบเกณฑ�การดําเนินงานความรับผิดชอบต�อสังคม โดยพิจารณา
จากพันธกิจของ กปภ. ท่ีมีหน าท่ีในการ “ผลิต จัดส�งและจําหน�ายน้ําประปาท่ีมีคุณภาพอย�างเพียงพอและ
ท่ัวถึง” ดังนั้นการดําเนินงานต�างๆ ขององค�กรส�งผลเชื่อมโยงต�อชุมชนโดยรอบ ไม�ว�าจะเปHนการจัดหา
แหล�งน้ํา การก�อสร างวางท�อขยายเขต ก�อสร างปรับปรุงขยาย เพ่ือสร างความสัมพันธ�ท่ีดีกับชุมชนในพ้ืนท่ี
บริการและรอบนอกพ้ืนท่ีบริการ กปภ. แนวคิดด าน CSR ของ กปภ. จึงกําหนดชุมชนสําคัญท่ีองค�กรพึงมี
ส�วนร�วมพัฒนาและให การสนับสนุน คือ ชุมชนโดยรอบแหล�งน้ําหรือท่ีดินสาธารณประโยชน�และท่ีราช
พัสดุ ซ่ึง กปภ. ได ใช หรือจะใช แหล�งน้ําดิบหรือท่ีดินเพ่ือกิจการประปา โดยพิจารณาจากความสัมพันธ�กับ
ชุมชน สถานท่ีตั้งองค�กร แผนยุทธศาสตร� และแผนปฏิบัติการของ กปภ. รวมท้ังความต องการของชุมชน
ท่ีสอดคล องกับกิจการของ กปภ. ซ่ึงชุมชนท่ีสําคัญมีคุณลักษณะ 3 ประการ ดังนี้ 

1) ชุมชนท่ีมีส�วนได ส�วนเสียกับการดําเนินกิจการประปาของ กปภ. 
2) ชุมชนมีความเก่ียวข องกับแหล�งน้ํา/ท่ีดิน ท่ี กปภ. มีความจําเปHนต องใช ประโยชน�เพ่ือกิจการ 
3) ชุมชนท่ีเก่ียวข องกับแหล�งน้ํา/ท่ีดิน มีความสัมพันธ�กับหน�วยงานของรัฐ อาทิ องค�กรปกครอง

ส�วนท องถ่ิน กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ํา กรมธนารักษ� กรมท่ีดินกรมทางหลวง กรมป[าไม  ฯลฯ และ
หน�วยงานท่ี กปภ. จําเปHนต องเข าไปเก่ียวข องหรือได ประโยชน�เพ่ือกิจการประปา 
7.6 การคัดเลือกชุมชนสําคัญ 

เพ่ือเปHนส�วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชน กปภ. ได กําหนดหลักเกณฑ�การคัดเลือกชุมชนสําคัญ เพ่ือ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมความรับผิดชอบของสังคมตามนโยบายความรับผิดชอบต�อสังคมเพ่ือการพัฒนา
อย�างยั่งยืนอย�างเปHนระบบ ประกอบด วย 

1) กปภ. ใช ประโยชน�จากทรัพยากรร�วมกับชุมชน กล�าวคือ การดําเนินภารกิจของ กปภ. ได นํา
ทรัพยากรธรรมชาติ อาทิ แหล�งน้ํา ท่ีดิน พ้ืนท่ีป[าไม  ถนน ทางสาธารณะ รวมถึงทรัพยากรอ่ืนๆ ท่ีจําเปHน
ต�อการดําเนินกิจการของ กปภ. ซ่ึงมีความจําเปHนท่ีจะต องใช ร�วมกับชุมชน หรือได รับความยินยอมจาก
ชุมชนเพ่ือ กปภ. ใช ประโยชน�ร�วมด วย 

2) พ้ืนท่ีท่ีได รับความเดือดร อน กล�าวคือ นอกจากการใช ประโยชน�จากทรัพยากรร�วมกับชุมชนดัง
ข อ 1 ซ่ึง กปภ. ต องมีส�วนร�วมในการพัฒนาแล ว กปภ. ยังพิจารณาถึงชุมชนพ้ืนท่ีท่ีได รับความเดือดร อน
จากป1จจัยอ่ืนๆ และ กปภ. สามารถนําความเข มแข็งขององค�กรและความสามารถพิเศษขององค�กรเข าไป
บรรเทาความเดือดร อนให แก�ชุมชน โดยพิจารณาจากชุมชนพ้ืนท่ีท่ีได รับความเดือดร อนจากภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ เช�น ภัยแล ง น้ําท�วม เปHนต น 

3) ชุมชนท่ีมีความกังวลถึงผลกระทบจากภารกิจของ กปภ. กล�าวคือ กปภ. พิจารณาความกังวล
ของชุมชนจากความกังวลท่ีถูกยกระดับในวงแคบไปถึงวงกว าง โดยแบ�งเกณฑ�การพิจารณาย�อยตามลําดับ 
ได แก� การแจ งระดับจังหวัด/อําเภอ การแจ งระดับท องถ่ิน และการแจ งระดับหน�วยงาน  

4) ภารกิจของ กปภ. ส�งผลกระทบต�อชุมชน กล�าวคือ การดําเนินภารกิจของ กปภ. จําเปHนต อง
พิจารณาถึงผลกระทบท่ีคาดว�าจะเกิดข้ึนกับชุมชนท้ังทางตรงและทางอ อม อาทิ การขอใช น้ําดิบ การใช 
และการปล�อยสารเคมี การระบายตะกอนจากโรงกรองลงสู�แหล�งน้ํา เปHนต น เพ่ือไม�ให เกิดความกังวล
สาธารณะและชุมชนเกิดความรู สึกไม�พอใจหรือทัศนคติต�อ กปภ. ในเชิงลบ อันส�งผลกระทบต�อความ
ต�อเนื่องในการดําเนินภารกิจขององค�กรในอนาคต 

5) ชุมชนท่ีมีความกังวลถึงผลกระทบจากภารกิจ กปภ. กล�าวคือ การดําเนินภารกิจของ กปภ. 
อาจไม�ได ส�งผลกระทบต�อชุมชน แต�ชุมชนอาจเกิดความกังวลใจ ท้ังนี้ หน�วยงาน กปภ. ในพ้ืนท่ีนําระดับ
ความกังวลของชุมชนมาพิจารณาจัดลําดับ เพ่ือสร างความเชื่อม่ันต�อการดําเนินภารกิจของ กปภ. ในพ้ืนท่ี 
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หากความกังวลใจของชุมชนไม�ได จัดอยู�ในระดับผลกระทบสูงและไม�เข าลักษณะชุมชนสําคัญท่ี กปภ. ต อง
นําแผนความรับผิดชอบต�อสังคมของ กปภ. นํามาปฏิบัติในพ้ืนท่ีนั้น หน�วยงาน กปภ. ในพ้ืนท่ีสามารถ
ดําเนินการโดยสร างความเชื่อม่ันและทัศนคติในเชิงบวกให เกิดข้ึนกับชุมชนผ�านการสื่อสารสร างความสัมพันธ�
และการประชาสัมพันธ�อย�างต�อเนื่อง 
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ภาคผนวก 
 

(1) ผังกระบวนการดําเนินงานด านการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ กปภ. 
 
(2) นโยบายของ กปภ. ท่ีเก่ียวข องกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
 
(3) คําส่ัง กปภ. ท่ี 353/2551 เร่ือง หลักเกณฑ�และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับความขัดแย ง
ทางผลประโยชน� และแบบรายงานท่ีเก่ียวข อง 
 
(4) ประกาศคณะกรรมการ กปภ. เร่ือง หลักเกณฑ�และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับความขัดแย ง
ทางผลประโยชน�ของคณะกรรมการ และแบบรายงานท่ีเก่ียวข อง 
  



คู
มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการประปาส
วนภูมิภาค ฉบับปรับปรุงป, 2564 หน�า 67 
 

 
  



คู
มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการประปาส
วนภูมิภาค ฉบับปรับปรุงป, 2564 หน�า 68 
 

  



คู
มือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการประปาส
วนภูมิภาค ฉบับปรับปรุงป, 2564 หน�า 69 
 

(2) นโยบายของ กปภ. ที่เกี่ยวข�องกับการกํากับดแูลกิจการที่ด ี 
(อยู�ระหว�างนําเสนอคณะกรรมการ กปภ. พิจารณาทบทวนประจําปJ 2564) 

ลําดับท่ี นโยบาย QR Code 
1 นโยบายและแนวปฏิบัติการพัฒนาความยั่งยืนของ กปภ.  

 
 

2 นโยบายความรับผิดชอบต�อสังคมและสิ่งแวดล อมเพ่ือการ
พัฒนาท่ียั่งยืนของ กปภ.  

 
 
 

3 นโยบายสร างความสัมพันธ�กับผู มีส�วนได ส�วนเสียและ
ให บริการลูกค าของ กปภ. 

 
 
 

4 นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ 
กปภ. 

 
 
 

5 นโยบาย Governance, Risk Management and 
Compliance (GRC) ของ กปภ.  

 
 
 

6 ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ.  
 
 

7 นโยบายการต�อต านการทุจริตและคอร�รัปชัน  
 
 

8 นโยบายและแนวทางปฏิบัติการปAองกันการใช ข อมูลภายใน
ของ กปภ. 

 
 
 

9 นโยบายและแนวทางปฏิบัติการปAองกันการเกิดรายการท่ี
เก่ียวโยงกันของ กปภ. 

 
 
 

10 นโยบายการกํากับดูแลการปฏิบัติงานให เปHนไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบของ กปภ. 

 
 
 

11 นโยบายการแจ งเบาะแสการกระทําผิด 
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ลําดับท่ี นโยบาย QR Code 
12 นโยบายธรรมาภิบาลข อมูลและแนวปฏิบัติของ กปภ.   

 
 

13 นโยบายการกํากับดูแลและการบริหารจัดการท่ีดีด าน
เทคโนโลยีดิจิทัลของ กปภ. 

 
 
 

14 นโยบายและแนวปฏิบัติการเปhดเผยข อมูลและรายงานผลการ
ดําเนินงานท่ีสําคัญตามแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของ 
กปภ. 

 
 
 

15 นโยบายและแนวปฏิบัติการแข�งขันทางการตลาดท่ีเปHนธรรม  
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การประปาสว่นภมูภิาค
Provincial Waterworks Authority  


