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ก

คํานํา
การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจดําเนินงานภายใตหลักเกณฑระบบประเมินผล
การดํ า เนิ น งานรั ฐ วิ ส าหกิ จ สํ า นั ก งานคณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ ส าหกิ จ (สคร.) ผ า นระบบประเมิ น ผล
การดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM)
เพื่อใหการดําเนินการตาม Enabler ดานที่ 3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk Management
and Internal Control : RM&IC) สามารถดําเนินการไดอยางสมบูรณครบถวน จึงไดมีการกําหนดนโยบาย Governance ,
Risk Management and Compliance (GRC) พรอมทั้งจัดทําคูมือนโยบาย Governance , Risk Management
and Compliance (GRC) ของการประปาสวนภูมิภาค เพื่อใหผูบริหาร พนักงาน และลูกจางทุกคนในองคกร นําไป
เปนแนวทางในการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยบูรณาการระหวางธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ที่สอดคลองในทิศทางเดียว เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายขององคกรอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป

กองควบคุมภายใน ฝายบริหารความเสี่ยง
พ.ศ. 2564
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ข

สารบัญ
บทที่ 1

บทที่ 2

บทที่ 3

บทที่ 4

บทที่ 5

คํานํา
บทนํา
1.1 ความเปนมา/ความจําเปน/ความสําคัญ
1.2 วัตถุประสงค
1.3 ขอบเขตการใชนโยบาย GRC ของ กปภ.
1.4 คํายอ/คํานิยาม
นโยบาย Governance , Risk Management and Compliance (GRC) ของ กปภ.
2.1 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย GRC ของ กปภ.
2.2 การเผยแพรนโยบาย Governance , Risk Management and Compliance (GRC)
ของ กปภ.
2.3 การประเมินผล ทบทวน/ปรับปรุงนโยบาย GRC ของ กปภ.
บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
3.1 โครงสรางการบริหารงานของ กปภ.
3.2 โครงสรางและอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ของ กปภ.ที่แตงตั้งโดยคณะกรรมการ กปภ.
3.3 โครงสรางการบูรณาการ GRC และอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการของ กปภ.
แนวทางการปฏิบัติและแผนการดําเนินงาน
4.1 แนวทางการปฏิบัติ/กระบวนการทํางาน
4.2 กระบวนการทํางาน
4.3 แผนการดําเนินงาน
การประเมินผล และทบทวน/ปรับปรุงนโยบาย GRC ของ กปภ.
5.1 แนวทางการปฏิบัติของ TRIS
5.2 การประเมินผล และทบทวน/ปรับปรุงนโยบาย GRC ของ กปภ.

บรรณานุกรม
ภาคผนวก
คําสั่ง บันทึก ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ
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สารบัญรูป
หนา
รูปที่ 2-1
รูปที่ 3-1
รูปที่ 3-2
รูปที่ 3-3
รูปที่ 3-4
รูปที่ 3-5
รูปที่ 3-6
รูปที่ 3-7
รูปที่ 4-1
รูปที่ 5-1

รางนโยบาย GRC ของ กปภ. พ.ศ. 2564
ผังโครงสรางการบริหารงาน กปภ. (ภาพรวม)
ผังโครงสรางการบริหารงาน (ระดับชั้นผูบริหาร)
ผังโครงสรางคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของ กปภ.
การเปรียบเทียบสถานะปจจุบันและอนาคตในการบูรณาการ GRC
วิธีการจัดการแนวความคิดโดย OCEG
ผังโครงสรางการบูรณาการ GRC
แผนภาพแสดงการบูรณาการ GRC
รูปแบบแนวทาง GRC Capability Model ของ OCEG
รูปแบบแนวทาง GRC Model ของ TRIS
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สารบัญตาราง
หนา
ตารางที่ 1-1
ตารางที่ 1-2
ตารางที่ 2-1
ตารางที่ 3-1
ตารางที่ 3-2
ตารางที่ 4-1
ตารางที่ 5-1

รายละเอียดความหมายของคํายอ
รายละเอียดความหมายของคํานิยาม
การเผยแพรนโยบาย GRC ของ กปภ.
บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของ กปภ.
บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของ กปภ./หนวยงานตาง ๆ
ตามโครงสรางที่บูรณาการ GRC
SIPOC แสดงกระบวนการ GRC ตามหลั กการ GRC Capability Model ของ OCEG
(Red BookVersion 3.0)
แสดงการวัดประสิทธิผลนโยบาย GRC ของ กปภ.
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บทที่ 1 บทนํา
1.1 ความเปนมา/ความจําเปน/ความสําคัญ
การประปาส วนภู มิ ภาค (กปภ.) เป น องค ก รรั ฐวิส าหกิ จ ในสั งกั ดกระทรวงมหาดไทย ที่ กอ ตั้ งขึ้ น เพื่ อ
ประกอบและส งเสริ มธุ รกิ จประปา โดยการสํา รวจ จั ด หาแหล งน้ํ าดิ บ เพื่ อ ใช ในการผลิต จั ดส ง และจํา หน า ย
น้ําประปา ตลอดจนสามารถดําเนินงานธุรกิจอื่นที่เกี่ยวกับหรือตอเนื่องกับกิจการประปา เพื่อใหเกิดประโยชนแก
การให บริการสาธารณู ป โภค โดยคํานึงถึ งประโยชนของรัฐและสุ ขภาพอนามั ยของประชาชนเป น สํ าคั ญ โดยมี
สํ านักงานสาขาทั้ งหมดจํา นวน 234 สาขา ยกเวน พื้ น ที่ กรุงเทพฯ นนทบุ รี และสมุท รปราการ ดํ าเนิ น งานตาม
หลักเกณฑ ระบบประเมิ นผลการดําเนิน งานรัฐวิสาหกิจของคณะกรรมการประเมิน ผลงานรัฐวิสาหกิจสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ซึ่งในดานที่ 3 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk Management
and Internal Control : RM&IC) คณะกรรมการ กปภ. ได กํ าหนดให มี นโยบาย Governance , Risk Management
and Compliance (GRC) ของ กปภ. เพื่ อบู รณาการระหว างการกํ ากั บดู แลกิ จการที่ ดี การบริ หารความเสี่ ยงและ
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ที่สอดคลองในทิศทางเดียวกันของนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน
กปภ. จึงไดจัดทํ าคูมือนโยบาย Governance , Risk Management and Compliance (GRC) ของ กปภ. ให
เปนแนวทางแกผูบริหาร พนักงาน และลูกจางทุกคนในองคกรใชประกอบเปนหลักปฏิบัติในการดําเนินงาน เพื่อให
สามารถนํานโยบายไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม
1.2 วัตถุประสงค
การจัดทําคูมือนโยบาย GRC ของ กปภ. มีวัตถุประสงคเพื่อ
1.2.1 เพื่อสรางความรู ความเขาใจ ในแนวทางการนํานโยบายไปปฏิบัติใหมีความเชื่อมโยงสอดคลองกัน
ของหนวยงาน
1.2.2 เพื่อใหผูบริหาร พนักงาน และลูกจางทุกคนของ กปภ. นําหลักการที่สําคัญของนโยบาย GRC ของ กปภ.
ไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม
1.2.3 เพื่อใหการกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ดําเนินงาน
อยูภายใตกฎ ระเบียบ ขอบังคับหลักเกณฑที่เกี่ยวของของ กปภ.
1.3 ขอบเขตการใชนโยบาย GRC ของ กปภ.
นโยบาย Governance , Risk Management and Compliance (GRC) ของ กปภ. ใชกั บผูบริหาร พนักงาน
และลู ก จ า งของ กปภ. โดยมี คณะกรรมการและคณะอนุ กรรมการของ กปภ. ที่ เกี่ ย วข องรวมกั นกํ ากั บ ดู แลและ
ขับเคลื่อนองคกรในเชิงบูรณาการ เพื่อเสนอแผนงานกิจกรรม และติดตามผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ กปภ.
ภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ
รองรับตามนโยบาย GRC ของ กปภ.กําหนด โดยมีโครงสราง อํานาจหนาที่ ผูรับผิดชอบ แตละกิจกรรมอยางชัดเจน
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1.4 คํายอ/คํานิยาม
ตารางที่ 1-1 รายละเอียดความหมายของคํายอ
ลําดับ
1
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สคร.
กปภ.
ผวก.
รผบ.
รผผ.
ผชส.
ผชล.
ผชต.
สผว.
สทส.
สสล.
สวก.
ฝอก.
ฝวป.
ฝบส.
ฝยอ.
ฝกม.
ฝตก.
ฝตภ.
ฝวง.
ผอ.กอง
กบส.
กคภ.
กบก.
กผก.
กพธ.
กกด.
กกอ.
กสอ.
กพท.
กจห.
กบอ.
ศปท.กปภ.
สตง.
สตส.

คํายอ

ความหมาย
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
การประปาสวนภูมิภาค
ผูวาการการประปาสวนภูมิภาค
รองผูวาการ (บริหาร)
รองผูวาการ (แผนยุทธศาสตร)
ผูชวยผูวาการ (สํานักผูวาการ)
ผูชวยผูวาการ (สํานักสื่อสารองคกรและลูกคาสัมพันธ)
ผูชวยผูวาการ (สํานักตรวจสอบ)
สํานักผูวาการ
สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สํานักสื่อสารองคกรและลูกคาสัมพันธ
สํานักวิทยาการ กปภ.
ฝายอํานวยการ
ฝายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล
ฝายบริหารความเสี่ยง
ฝายยุทธศาสตรองคกร
ฝายกฎหมาย
ฝายตรวจสอบหนวยงานสวนกลาง
ฝายตรวจสอบหนวยงานสวนภูมิภาค
ฝายวิเคราะหการเงินและงบประมาณ
ผูอํานวยการกอง
กองบริหารความเสี่ยง
กองควบคุมภายใน
กองบริการกลาง
กองแผนและกลยุทธ
กองพัฒนาธุรกิจ
กองกํากับดูแลกิจการที่ดี
กองกฎระเบียบและอุทธรณรองทุกข
กองสื่อสารองคกร
กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กองจัดหา
กองบริหารองคความรู
ศูนยปองกันและตอตานการทุจริต กปภ.
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
สํานักตรวจสอบ

คูมือนโยบาย GOVERNANCE , RISK MANAGEMENT AND COMPLIANCE (GRC) ของการประปาสวนภูมิภาค

2

ตารางที่ 1-2 รายละเอียดความหมายของคํานิยาม
ลําดับ
คํานิยาม
ความหมาย
1 Governance , Risk Management การจั ดใหมี กระบวนการดานบุค ลากรที่ มี ความรูแ ละคุณ สมบัติ ที่
and Compliance (GRC)
เหมาะสม (People) ขั้นตอนการทํางานที่โปรงใส และมีการควบคุม
ภายในที่ดี (Process) มีการบริหารจัดการขอมูลที่ถูกตองทันเวลา
และมีการใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ (Information Technology)
เพื่อชวยใหองคกรมีการกํากับดูแลกิจการที่ดี โปรงใส และตรวจสอบได
รวมกับการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบ สามารถปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบที่เกี่ ยวข องไดอยางครบถวน สงผลให เกิดความนาเชื่อถือ
และมั่ นใจในการบริหารงานและการใหบ ริการของ กปภ. จากผู มี
สวนไดสวนเสีย (Stakeholders)
การจั ดโครงสร าง และกลไกการบริหารจั ดการภายในองค กร เพื่ อ
2 การกํากับดูแลกิจการที่ดี
เชื่อมโยงความสั มพั นธ ระหวางคณะกรรมการ ผู บริหาร พนักงาน
(Governance : G)
ตามหลักการและแนวทางการปฏิบัติ ลูกจางของ กปภ. โดยมีวัตถุประสงคที่สําคัญในการสรางประโยชน
ที่เหมาะสม และคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียโดยรวม
ในรัฐวิสาหกิจ 9 หมวด
1. บทบาทของภาครัฐ
2. สิทธิและความเทาเทียมกัน ของ
ผูถือหุน
3. คณะกรรมการ
4. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
5. ความยั่งยืนและนวัตกรรม
6. การเปดเผยขอมูล
7. การบ ริ ห ารความเสี่ ย งและ
การควบคุมภายใน
8. จรรยาบรรณ
9. การติดตามผลการดําเนินงาน
3 การบริหารจัดการความเสี่ยง
การบริหารจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่องคกรยอมรับไดและ
(Risk Management : R)
ลดผลกระทบที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ซึ่ ง อาจส ง ผลต อ เป า หมายหรื อ
กปภ. ปฏิบัติตาม
ความยั่งยืนขององคกร รวมถึงทําใหองคกรมีการสรางมูลคา (Value
- COSO 2017
Creation) การเพิ่ มมู ลค า (Value Enhancement) และการจั ด ทํ า
- หลักเกณฑแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ แผนบริหารความเสี่ยงที่เขมแข็ง
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ป 2555 ข อ งสํ านั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
- หลักเกณฑ กระทรวงการคลังว าดวย
มาตรฐานและหลั ก เกณฑ ปฏิ บั ติ
การบริ หารจั ดการความเสี่ ยงสํ าหรับ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2562
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ลําดับ
คํานิยาม
ความหมาย
4 การปฏิ บั ติตามกฎ ระเบียบ ขอบั งคั บ การกํากับการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ
(Compliance : C)
ขอ กํ า หนด คํ า สั่ งและแนวปฏิบั ติ ท่ี กํ า หนดภายในและภายนอก
อยางเครงครัด
5 การควบคุมภายใน
กระบวนการปฏิบัติงานที่ผูกํากับดูแล ฝายบริหารและบุคลากรของ
กปภ. ปฏิบัติตาม
หนวยงานกําหนดใหมีขึ้น เพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผล
- COSO 2013
ว า การดํ า เนิ น งานจะบรรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ตามวั ต ถุ ป ระสงค ด า น
- หลักเกณฑแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ การดําเนินงาน ดานการรายงาน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม ระเบียบ และขอบังคับ
ภายใน ป 2555 ของสํานักงานคณะ
กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
- หลั กเกณฑ กระทรวงการคลั งวาด วย
มาตรฐานและหลัก เกณฑป ฏิบ ัติ
การควบคุ มภายในสํ าหรั บหน วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561
6 กิจกรรมควบคุม
การปฏิบั ติ ตามที่ กําหนดในนโยบายและกระบวนการดําเนิ น งาน
- หน วยงานระบุ และพั ฒ นากิ จกรรม การปฏิ บั ติ ต ามการสั่ ง การของฝ า ยบริ ห าร เพื่ อ ลดหรื อ ควบคุ ม
การควบคุ ม เพื่ อ ลดความเสี่ ย งใน ความเสี่ยงให ส ามารถบรรลุวัต ถุป ระสงค และเผยแพรสื่อสารให
การบรรลุวัตถุประสงคใหอยูในระดับที่ นํ าไปปฏิ บั ติ ทั่ว ทุ ก ระดั บ ขององค ก รในกระบวนการปฏิ บั ติ งาน
ยอมรับได
ขั้ น ตอนการดํ าเนิ น งานต าง ๆ รวมถึ งการนํ าเทคโนโลยี ม าใช ใน
- หน วยงานระบุ และพั ฒ นากิ จกรรม การดําเนินงาน
การควบคุมทั่วไปดานเทคโนโลยี เพื่ อ
สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค
- หนวยงานจัดใหมีกิจกรรมควบคุมโดย
กํ าหนดไว ในนโยบาย ประกอบด วย
ผลสํ า เร็ จ ที่ ค าดหวั ง และขั้ น ตอน
การปฏิบั ติงาน เพื่ อนํานโยบายไปสู
การปฏิบัติจริง
วิถีการดําเนินงาน หรือแบบแผนการดําเนินงานของ กปภ.ที่แสดง
7 วัฒนธรรมองคกร
ตัวอยางเชน วัฒนธรรมความเสี่ยง ที่ ใหเห็นถึงคานิยม ความรู ความคิด ทัศนคติ ความเชื่อ ความศรัทธา
มุงตอบสนองคานิยม กปภ. ตามสโลแกน รวมกันอยางเปนระบบ เปนระเบียบ แบบแผน และบุคลากรทุกคน
“สื่ อ สาร เรีย นรูแบ งป น ขั บ เคลื่ อ น ถือปฏิบัติรวมกันอยางตอเนื่อง จนกลายเปนคุณลักษณะเฉพาะของ
การบริหารความเสี่ยง เพื่ อสรางคุณค า บุคลากรขององคกร รวมทั้งเปนพื้นฐานที่สําคัญที่ จะทําใหองคกร
ใหแก กปภ.” โดยมุงเนน ใหเกิดพฤติกรรม ดําเนินการไปอยางราบรื่นและยั่งยืน
ดานการบริหารความเสี่ยง เปนตน
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คํานิยาม
ลําดับ
8 คณะกรรมการและอนุกรรมการของ
กปภ.

9

ผูบริหาร

ความหมาย

คณะกรรมการ กปภ.
 คณะกรรมการกิจการสัมพันธ
 คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ.
 คณะกรรมการอิสระ
 คณะอนุกรรมการกฎหมายของ กปภ.
 คณะอนุกรรมการพัฒนาองคกร
 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กปภ.
 คณะอนุกรรมการกํ ากั บดู แลกิจการที่ ดีและความรับผิด ชอบตอ
สังคมของ กปภ.
 คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย
 คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน
1. ระดับชั้น 13
 ผูวาการการประปาสวนภูมิภาค
2. ระดับชั้น 12
 รองผูวาการ (แผนยุทธศาสตร)
 รองผูวาการ (การเงิน)
 รองผูวาการ (วิชาการ)
 รองผูวาการ (บริหาร)
 รองผูวาการ (ปฏิบัติการ 1-5)
3. ระดับชั้น 11
 ผูชวยผูวาการ (สํานักผูวาการ)
 ผูชวยผูวาการ (สํานักสื่อสารองคกรและลูกคาสัมพันธ)
 ผูชวยผูวาการ (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
 ผูชวยผูวาการ (สํานักตรวจสอบ)
 ผูชวยผูวาการ (การเงิน )
 ผูชวยผูวาการ (แผนยุทธศาสตร)
 ผูชวยผูวาการ (วิชาการ)
 ผูชวยผูวาการ (บริหาร 1)
 ผูชวยผูวาการ (บริหาร 2)
 ผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาค (เขต 1-10)
4. ระดับชั้น 10
 ผูชวยผูอํานวยการการประปาสวนภูมิภาค (เขต 1-10)
5. ระดับชั้น 8-10
 ผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขา
6. ระดับชั้น 9
 ผูอํานวยการกอง
7. ระดับชั้น 8-9
 ผูชวยผูจัดการการประปาสวนภูมิภาคสาขา
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ลําดับ

คํานิยาม
ผูบริหาร (ตอ)

10
11
12

พนักงาน
ลูกจาง
ผูมีสวนไดสวนเสีย
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นโยบาย GRC ของ กปภ.

ความหมาย

8. ระดับชั้น 7-8
 หัวหนางาน
พนักงานระดับชั้น 1-7 ของการประปาสวนภูมิภาค
ลูกจางของการประปาสวนภูมิภาค
 บุ ค คลหรื อ องค กร ที่ ส ามารถสรา งผลกระทบ ได รั บ ผลกระทบ
หรื อ ตามการรับ รู รับ ทราบว า เขาเป น ผู ที่ ได รับ ผลกระทบจาก
การตัดสินใจหรือจากกิจกรรม
 บุ ค คลหรื อ กลุ มบุ คคล ที่ส นใจในการตั ด สิน หรือ การดํ าเนิ น การ
ขององคกร
 กลุ ม ที่ มี ผ ลกระทบ และ/หรื อ ได รั บ ผลกระทบจากกิ จ กรรม
ผลิตภั ณฑหรือบริการ และผลการดําเนินงานที่เกี่ ยวเนื่องขององคกร
แตไมครอบคลุมถึงผูที่อาจจะมีความรูหรือมีมุมมองเกี่ยวกับองคกร
 ผูมีสวนไดสวนเสียของ กปภ.ประกอบดวย 7 กลุม ไดแก
1. รัฐบาล
2. ลูกคา
3. พนักงาน
4. คูแขง
5. ชุมชนสังคมและสิ่งแวดลอม
6. คูคา คูค วามรวมมือ ผูสงมอบ
7. เจาหนี้
นโยบายที่บูรณาการการกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง
และการปฏิ บั ติ ตามกฎหมาย กฎ ระเบี ย บ ขอ บั งคั บ ที่ เกี่ ยวข อ ง
(Governance , Risk Management and Compliance (GRC))
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บทที่ 2 นโยบาย Governance , Risk Management and Compliance (GRC) ของ กปภ.
2.1 รายละเอียดเกี่ยวกับนโยบาย GRC ของ กปภ.
นโยบายที่บูรณาการการกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ขอบังคับที่เกี่ยวของ (Governance , Risk Management and Compliance (GRC) ไดกําหนดขึ้นสอดคลองกับ
บริบทของ กปภ. ไดแก วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม ลักษณะโดยรวมของบุคลากร โครงสรางองคกร ระบบการกํากับ
ดูแลองคกร ขอกําหนด กฎระเบียบ ขอบังคับ ลูกคา ผูมีสวนไดสวนเสีย เปาหมาย ตัวชี้วัด ยุทธศาสตรองคกรที่สําคัญ
เทคโนโลยี ดิจิทัล และมาตรฐานสากลที่เปลี่ยนแปลงไป ไดแก COSO 2013 COSO ERM 2017 โดยเปนไปตาม
หลักเกณฑของกระทรวงการคลัง และหลักการของ OCEG (Open Compliance and Ethics Group) ที่เกี่ยวของ
กับ คน (People) กระบวนการ (Processes) และเทคโนโลยี (Technology) เพื่อช วยขับเคลื่อนองคกรให บรรลุ
ตามเปาหมายที่กําหนด ตอบสนองความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) โดย
เฝาระวังความเสี่ยง (Risk Profile) และสงเสริมคุณคาขององคกร (Value) ภายใตขอบเขตของกฎหมาย สัญ ญา
สังคม จริยธรรมและระบบงานภายใน โดยสงเสริมสภาพแวดลอมตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส
ในการดําเนินงาน เพื่อใหไดขอมูลที่ เชื่อถือได และทันเวลา สงเสริมการติดตามประเมินผลการดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิผล และสนับสนุนการสรางวัฒนธรรมองคกรที่ดีตามคานิยมของ กปภ. มุงเนนคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานใหมั่นใจในคุณภาพของการดําเนินงาน เพื่อสุขของปวงชน โดยในป 2564 นํานโยบาย GRC ของ กปภ.
เสนอประธานคณะกรรมการ กปภ. ลงนาม เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564
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รูปที่ 2-1 รางนโยบาย GRC ของ กปภ. พ.ศ. 2564
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รูปที่ 2-1 รางนโยบาย GRC ของ กปภ. พ.ศ. 2564 (ตอ)
คูมือนโยบาย GOVERNANCE , RISK MANAGEMENT AND COMPLIANCE (GRC) ของการประปาสวนภูมิภาค

9

2.2 การเผยแพรนโยบาย Governance , Risk Management and Compliance (GRC) ของ กปภ.
กปภ. แจงเวียนและประชาสัมพันธนโยบาย GRC ของ กปภ. และคูมือนโยบาย GRC ของ กปภ. ผานชองทาง
การสื่อสารของ กปภ. เพื่อเผยแพรแกพนักงานและหนวยงานภายนอกองคกรที่เกี่ยวของ ดังนี้
ตารางที่ 2-1 การเผยแพรนโยบาย GRC ของ กปภ.
ลําดับ
ชองทาง
1 เว็บไซด กปภ. (https://pwa.co.th/)
2
3
4
5
6

เว็บไซด ฝบส. (https://risk.pwa.co.th)
ระบบหนังสือเวียน Infoma
Line@
วารสารน้ํา กปภ.
เรียนรูเรื่อง HOT

กลุมเปาหมาย
 หนวยงานที่เกี่ยวของภายนอก
 ผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง กปภ.
ผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง กปภ.
ผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง กปภ.
ผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง กปภ.
ผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง กปภ.
ผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง กปภ.

2.3 การประเมินผล ทบทวน/ปรับปรุงนโยบาย GRC ของ กปภ.
กปภ. กําหนดใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประกอบดวย ผูวาการเปนประธาน
และผูบริหารสูงสุดของทุกสายงานเปนกรรมการ โดยมีผูบริหารสูงสุดของสายงานตรวจสอบเปนที่ปรึกษา รวมกัน
ทบทวนนโยบาย GRC ของ กปภ. ในชวงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ของทุกป เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน กปภ. คณะอนุกรรมการกํ ากับดูแลกิจการที่ ดีและความรับผิดชอบตอสังคมของ กปภ.
และคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. พิ จ ารณาให ค วามเห็ น คณะกรรมการ กปภ.อนุ มั ติ แล ว นํ า เสนอ
ประธานคณะกรรมการ กปภ.ลงนาม เพื่อเผยแพรและถือปฏิบัติตอไป
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บทที่ 3 บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ
3.1 โครงสรางการบริหารงานของ กปภ.

รูปที่ 3-1 ผังโครงสรางการบริหารงาน กปภ. (ภาพรวม)

กปภ.แบงสวนงานและกําหนดอํานาจหนาที่ตามโครงสรางการบริหารงานของ กปภ. ประกอบดวย สายงาน
ระดับรองผูวาการ 9 สายงาน ไดแก รองผูวาการ (แผนยุทธศาสตร) รองผูวาการ (การเงิน) รองผูวาการ (วิชาการ)
รองผูวา การ (บริหาร) รองผูวาการ (ปฏิบัตกิ าร 1-5) และผูชวยผูวาการที่ขึ้นตรงผูวา การ 4 สายงาน
คณะกรรมการ กปภ.
คณะอนุกรรมการ
รองผูวาการ
(การเงิน)

รองผูวาการ
(แผนยุทธศาสตร)
รองผูวาการ
(ปฏิบัติการ 1)
ผูชวยผูวาการ
(สํานักผูวาการ)

คณะกรรมการตรวจสอบ

ผูวาการ กปภ.

รองผูวาการ
(ปฏิบตั ิการ 2)

รองผูวาการ
(ปฏิบัติการ 3)

ผูชวยผูวาการ
(สํานักสื่อสารองคกร
และลูกคาสัมพันธ)

รองผูวาการ
(วิชาการ)
รองผูวาการ
(ปฏิบตั ิการ 4)

รองผูวาการ
(บริหาร)
รองผูวาการ
(ปฏิบัติการ 5)

ผูชวยผูวาการ
(เทคโนโลยีสารสนเทศ)

ผูชวยผูวาการ
(สํานักตรวจสอบ)

รูปที่ 3-2 ผังโครงสรางการบริหารงาน (ระดับชั้นผูบริหาร)
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3.2 โครงสร างและอํ านาจหน าที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการและคณะอนุ ก รรมการที่ แต งตั้ ง โดย
คณะกรรมการ กปภ.
คณะกรรมการ กปภ. เปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความรู ความสามารถ และประสบการณ ไดรับการแตงตั้งโดย
คณะรัฐมนตรีต ามพระราชบั ญ ญั ติ กปภ. ที่ ป ระกอบด วยประธานกรรมการ อธิ บ ดีกรมโยธาธิการและผั งเมือ ง
อธิบดีกรมอนามัย ผูวาการ กปภ. และกรรมการอื่นอีกไมเกิน 7 คน เปนกรรมการ ทั้งนี้ ผูวาการ กปภ. เปนกรรมการ
โดยตําแหนงและทํ าหนาที่เปนเลขานุ การคณะกรรมการ มีบทบาทหนาที่ ภายใตพระราชบั ญญั ติ กปภ. พ.ศ. 2522
และฉบับแกไขเพิ่มเติมและหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
1. วางนโยบายและกํากับ ควบคุม (Monitoring) การดําเนินกิจการของ กปภ. ใหเปนไปตามนโยบายและ
มติของคณะกรรมการ รวมถึงการวางขอบังคับตาง ๆ ตามที่พระราชบัญญัติ กปภ. พ.ศ. 2522 และฉบับแกไขเพิ่มเติม
ไดใหอํานาจไว
2. ดูแลการบริหารกิจการ เพื่อประโยชนสูงสุดของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมที่ไดมอบความไววางใจใหกับ
คณะกรรมการ ซึ่งประกอบดวยหนาที่สําคัญ 4 ประการ ดังนี้
2.1 ปฏิบัติหนาที่ดวยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care)
2.2 ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต โปรงใส ไมมีความขัดแยงทางผลประโยชน (Duty of Loyalty)
2.3 ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค ระเบียบ ขอบังคับของ กปภ. และมติที่ประชุมคณะกรรมการ กปภ.
(Duty of Obedience)
2.4 ปฏิ บั ติ ห น าที่ ต อ ผูมี ส วนไดส วนเสี ย โดยการเป ดเผยข อมู ล อย า งถู กต อ ง ครบถ วน และโปรงใส
(Duty of Disclosure)
3. คณะกรรมการ กปภ. จะตองเปนผูนําในการกําหนดนโยบาย ทิศทาง เปาหมาย การดําเนินกิจการ ดังนี้
3.1 พิจารณารวมกับฝายบริหารในการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาหมาย ความเสี่ยง
แผนปฏิบัติการ และงบประมาณ รวมทั้งใหฝายบริหารถายทอดนโยบายและเปาหมายตาง ๆ กระจายไปยังพนักงาน
ทุกระดับ
3.2 ใหความเห็นชอบและทบทวนกลยุทธ นโยบายที่สําคัญ รวมถึงวัตถุประสงค เปาหมายทางการเงิน
และแผนปฏิบัติการตาง ๆ พรอมทั้งติดตามฝายบริหารใหมีการปฏิบัติตามแผนงานที่กําหนดอยางสม่ําเสมอ
3.3 ดําเนินการสรรหาผูวาการ ประเมินผลการดําเนินงาน และกําหนดคาตอบแทน
4. ติด ตามผลการดํ าเนิ นงานของฝ ายบริหาร เพื่ อให มีการตรวจสอบและถวงดุ ล โดยกํ ากับ ดู แ ลระบบ
การบริหารจัดการองคกรที่สําคัญทั้ง 4 ระบบงาน ไดแก
4.1 ระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
4.2 ระบบการตรวจสอบภายใน
4.3 ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล
4.4 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
ทั้งนี้ มีการกํากับดูแลแผนแมบทและแผนปฏิบัติงานประจําปของระบบงานดังกลาวขางตน ตลอดจนประเมิน
และติดตามผลการดําเนิ นงานให เป นไปตามแผนงานที่ ได วางไว รวมทั้ งกํากั บดู แลใหมี การรายงานทางการเงิน และ
การสอบบั ญ ชี ที่ถู กต อง ครบถ วนและน าเชื่อถื อ ตลอดจนการให การสนั บ สนุ น และติด ตามผลการดํ าเนิ นงาน
ตามนโยบาย และมติคณะกรรมการ กปภ. อยางสม่ําเสมอ
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5. มี อํานาจในการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อกํากับ ดูแลและกลั่ นกรองงาน กอน
นําเสนอคณะกรรมการ กปภ. พิจารณา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ กปภ. ใหเกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และเปนไปตามนโยบายที่กําหนด
ซึ่งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการแตละชุดมีวาระการดํารงตําแหนงตามวาระของคณะกรรมการ กปภ.
หรือดุลยพินิจของคณะกรรมการ กปภ. ตามความจําเปนและเหมาะสมในแตละสถานการณ โดยมีคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจํานวน 10 คณะ ดังนี้
คณะกรรมการ กปภ.

คณะอนุกรรมการกํากับดูแล
กิจการที่ดีและความ
รับผิดชอบตอสังคมของ กปภ.

คณะอนุกรรมการ
กฎหมายของ กปภ.

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน กปภ.

คณะอนุกรรมการ
พัฒนาองคกร

คณะกรรมการ
ตรวจสอบของ กปภ.

คณะอนุกรรมการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน

คณะอนุกรรมการ
ติดตามการดําเนินงาน
ตามนโยบาย

คณะกรรมการ
กิจการสัมพันธ

คณะกรรมการ
อิสระ

รูปที่ 3-3 ผังโครงสรางคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของ กปภ.
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ตารางที่ 3-1 บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของ กปภ.
ลําดับ
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
บทบาทหนาที่
1 คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความ 1.1 กําหนดนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม ความโปรงใส จรรยาบรรณและความรับผิดชอบ
ตอสังคมของ กปภ. ใหมีความสอดคลองกับบริบทองคกร และสามารถตอบสนองตอกลุมผูมีสวนไดสวนเสียตาง ๆ
รับผิดชอบตอสังคมของ กปภ.
อยางเทาเทียม เพื่อใชเปนกรอบในการพัฒนา กปภ.สูความยั่งยืน
(คําสั่ง คณะกรรมการ กปภ. ที่ 7/2564)
1.2 ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ ดี การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม ความโปรงใส จรรยาบรรณ และ
ความรับผิดชอบตอสังคมของ กปภ. ใหมีความเหมาะสมอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและ
แนวทางปฏิบัติสากล
1.3 นําเสนอแผนแมบทระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจําป ดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี การเสริมสรางคุณธรรม
จริยธรรม ความโปรงใส จรรยาบรรณ และความรับผิดชอบตอสังคมในกระบวนการใหคณะกรรมการ กปภ.พิจารณา
ใหความเห็นชอบ
1.4 ติดตามใหมีการปฏิบัติตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมของ กปภ. การเสริมสราง
คุณธรรมจริยธรรม ความโปรงใส จรรยาบรรณอยางตอเนื่อง
1.5 สงเสริมเผยแพรวัฒนธรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคม รวมทั้งเสริมสรางคานิยมและ
วัฒนธรรมสุจริตใหเปนที่เขาใจทั่วทุกระดับและมีผลในทางปฏิบัติ
1.6 สงเสริมการมีสวนรวมของคณะกรรมการ ผูบริหาร ผูปฏิบัติงาน ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมของ กปภ.
เกี่ยวกับกิจกรรมและแผนงาน/โครงการ CSR ของ กปภ.
1.7 กลั่นกรองเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการความยั่งยืน รายงานการพัฒนาความยั่งยืน
1.8 ติดตามผลการดําเนินงานและรายงานตอคณะกรรมการ กปภ.
1.9 ดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ กปภ. มอบหมาย
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คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
บทบาทหนาที่
ลําดับ
2 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม 2.1 พิจารณาใหความเห็นตอคณะกรรมการ กปภ. ในการกําหนดนโยบาย Governance , Risk Management and
ภายใน กปภ.
Compliance (GRC) กระบวนการบริหารความเสี่ยงระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Tolerance) ใหสอดคลอง
(คําสั่ง คณะกรรมการ กปภ. ที่ 6/2564)
กับบริบทของ กปภ.
2.2 พิจารณาแผนการดําเนินงานประจําปของการบริหารความเสี่ยง กอนนําเสนอคณะกรรมการ กปภ.ใหความเห็นชอบ
เพื่อใหมั่นใจวาความเสี่ยงที่สําคัญขององคกรทุกดานไดรับการบริหารจัดการอยางเพียงพอและเหมาะสม
2.3 กํากับดูแลและติดตามการดําเนินการตามนโยบาย แนวทาง แผนงานและกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ
ฝายบริหาร รวมทั้ง การปรับ กลยุท ธการบริห ารความเสี่ย งตามความเหมาะสม เพื่อสรางมูล คาและการเติบ โต
อยางยั่งยืน ตลอดจนใหมีการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่องและบูรณาการทั่วทั้งองคกร
2.4 พิจารณาใหความเห็น ขอสังเกต ขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ กปภ. ในการจัดทําแผนการควบคุมภายในประจําป
รวมถึ งการติ ดตามผลการดํ าเนิ น งานตามแผน หรื อแนวทางที่ กํ าหนด เพื่ อเพิ่ มมาตรฐานและความเพี ยงพอของ
กระบวนการควบคุมภายในสูการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม
2.5 สนับสนุนใหเกิดวัฒนธรรมความเสี่ยง (Risk Culture) และสื่อสารการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่
เหมาะสมในองคกร
2.6 พิจารณาใหขอเสนอแนะ การจัดการความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM)
ใหสามารถรองรับวิกฤติการณตาง ๆ
2.7 ดําเนินการอื่นตามที่คณะกรรมการ กปภ. มอบหมาย
3.1 พิจารณาใหความเห็นเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย สัญญา ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่งของ กปภ. ในกรณีมีปญหา
3 คณะอนุกรรมการกฎหมายของ กปภ.
หรือขอสงสัยที่ตองวินิจฉัยหรือสั่งการ
(คําสั่ง คณะกรรมการ กปภ. ที่ 4/2564)
3.2 พิจารณากลั่นกรองการยกราง การแกไขปรับปรุงขอบังคับงานอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกันของ กปภ.
3.3 พิ จารณาให ความเห็นเกี่ยวกับการอุทธรณคําสั่งทางปกครอง ตามขอบั งคั บ กปภ. วาดวยการกําหนดตําแหน ง
อัตราเงินเดือน การบรรจุ การแตงตั้ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การถอดถอนระเบียบวินัย การลงโทษและการอุทธรณ
การลงโทษของพนักงาน พ.ศ. 2522 ขอบังคับ กปภ. วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ กปภ. พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
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คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการกฎหมายของ กปภ.
(คําสั่ง คณะกรรมการ กปภ. ที่ 4/2564) (ตอ)

คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ.
(คําสั่ง คณะกรรมการ กปภ. ที่ 2/2564)

บทบาทหนาที่
3.4 พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการรองทุกข ตามขอบังคับ กปภ. วาดวยการรองทุกขของพนักงาน และลูกจาง
พ.ศ. 2524 เพื่อนําเสนอคณะกรรมการ กปภ. พิจารณาสั่งการ
3.5 พิจารณากลั่นกรอง เรื่องเสนอขออนุมัติจัดซื้อจัดจางที่มีวงเงินเกินอํานาจ ผูวาการ กปภ. เพื่อนําเสนอคณะกรรมการ
กปภ. พิจารณาสั่งการ
3.6 กํากับดูแลและติดตามการดําเนินงานดานการกํากับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ
(Compliance) และการจัดการขอรองเรียน
3.7 ดําเนินกิจการอยางหนึ่งอยางใดของ กปภ. ตามที่คณะกรรมการ กปภ. มอบหมาย
3.8 ใหคาํ แนะนําหรือความเห็นแกคณะกรรมการ กปภ. ตามที่คณะกรรมการ กปภ. มอบหมาย
4.1 จั ดทํากฎบั ตรวาด วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ใหสอดคลองกับขอบเขต
ความรับผิดชอบในการดําเนินงาน โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กปภ. และมีการสอบทานความ
เหมาะสมของกฎบัตรดังกลาว อยางนอยปละ 1 ครั้ง
4.2 สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกํากับดูแลที่ดี และกระบวน
การบริหารความเสี่ยง
4.3 สอบทานใหมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและนาเชื่อถือ
4.4 สอบทานการดําเนินงานใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ
หรือคําสั่งที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
4.5 สอบทานการดําเนินงานตาง ๆ ของ กปภ. ตามหลักเกณฑการประเมินการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers)
ของรัฐวิสาหกิจทั้ง 8 ดาน
4.6 สอบทานใหมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเปนอิสระของสํานักตรวจสอบ กปภ.
4.7 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจ
มีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน
4.8 เสนอข อ แนะนํ าต อ คณะกรรมการ กปภ. ในการพิ จ ารณาแต ง ตั้ ง โยกยา ย เลื่อ นชั้ น เลื่ อ นตํ า แหน งและ
ประเมินผลงานของผูชวยผูวาการ (สํานักตรวจสอบ)
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คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ.
(คําสั่ง คณะกรรมการ กปภ. ที่ 2/2564) (ตอ)

คณะอนุกรรมการพัฒนาองคกร
(คําสั่ง คณะกรรมการ กปภ. ที่ 5/2564)

บทบาทหนาที่
4.9 ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผูสอบบัญชีและอาจเสนอแนะใหสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่
เห็นวาจําเปน รวมถึงเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี (ที่มิใชสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน) ตอคณะกรรมการ กปภ.
4.10 รายงานผลการดํ า เนิ น งานเกี่ย วกั บ การตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ต อ
คณะกรรมการ กปภ. อยางนอยไตรมาสละหนึ่งครั้ง ภายในหกสิบ วัน นับ แตวัน สิ้น สุดในแตละไตรมาส ยกเวน
รายงานผลการดําเนินงานในไตรมาสที่สี่ ใหจัดทําเปนรายงานผลการดําเนินงานประจําป พรอมทั้งสงรายงานดังกลาว
ใหกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง เพื่อทราบภายในเกาสิบวันนับแตวนั สิ้นปบัญชีการเงิน
4.11. ประเมินผลการดําเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ.อยางนอยป
บั ญ ชี ก ารเงิน ละหนึ่ ง ครั้ง รวมทั้ ง รายงานผลการประเมิ น ป ญ หาและอุ ป สรรค ตลอดจนแผนการปรั บ ปรุ ง
การดําเนินงานใหคณะกรรมการ กปภ.ทราบ
4.12 เปดเผยรายงานผลการดําเนินงานประจําปของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. และคาตอบแทนของผูส อบ
บัญชีในรายงานประจําปของ กปภ.
4.13 ดําเนินงานตอเนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ.ชุดกอน
4.14 ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดหรือคณะกรรมการ กปภ.มอบหมาย
5.1 พิจารณากลั่นกรองยุทธศาสตรองคกรและแผนงานโครงการที่เกี่ยวของ ตลอดจนแผนการดําเนินงานดานการเงิน
และการลงทุนที่เปนประโยชนตอ กปภ.
5.2 เสนอแนะแผนการลงทุนและแผนการตลาดที่เหมาะสม เพื่อสงเสริมและขยายธุรกิจของ กปภ. รวมทั้งแผนกลยุทธ
การตลาดที่ชัดเจน
5.3 พิจารณา/ทบทวนกรอบ ทิศทาง ยุทธศาสตรและแผนกลยุทธการดําเนินงานดานทรัพยากรบุคคลการเงินการลงทุน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาองคกรสูความยั่งยืน
5.4 ใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานทรัพยากรบุคคล การเงิน การลงทุน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม

คูมือนโยบาย GOVERNANCE , RISK MANAGEMENT AND COMPLIANCE (GRC) ของการประปาสวนภูมิภาค

17

ลําดับ

6

7

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการพัฒนาองคกร
(คําสั่ง คณะกรรมการ กปภ. ที่ 5/2564) (ตอ)

บทบาทหนาที่
5.5 ติดตามผลการดําเนินงานดานทรัพยากรบุคคล การเงิน การลงทุน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบความคิด
สรางสรรคและนวัตกรรม
5.6 กํากับดูแลการขับเคลื่อน และติดตามการดําเนินงานดานน้ําสูญเสียของ กปภ.
5.7 เสนอแตงตั้งคณะทํางานชุดตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาองคกร
5.8 ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ กปภ. มอบหมาย
คณะกรรมการอิสระ
6.1 กรรมการมีบทบาทในการดูแลรักษาผลประโยชนของ กปภ.โดยรวม และมีความเปนอิสระ ปราศจากความสัมพันธ
(คําสั่ง คณะกรรมการ กปภ. ที่ 3/2564)
ทางธุรกิจใด ๆ หรือความคาดหวังผลประโยชนหรือความสัมพันธอื่นใดที่อาจมีอิทธิพลตอความเปนอิสระของตน
6.2 ใชดุลพินิจที่เปนอิสระของตนในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ โดยเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่สําคัญ
และเปนประโยชนตอ กปภ.อยางอิสระ โปรงใส โดยไมมีสวนไดเสียใด ๆ พรอมที่จะคัดคานการกระทําของกรรมการ
อื่น ๆ หรือของฝายบริหาร กรณีที่ตนมีความเห็นแยง และสามารถทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนหรือยับยั้งการดําเนินการ
ตาง ๆ ไดอยางแทจริง
6.3 ใหความมั่นใจวาผลประโยชนของภาครัฐ พนักงาน กปภ. และผูมีสวนไดเสีย ไดรับความคุมครอง และ กปภ.มี
การปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดี
6.4 เขาประชุมคณะกรรมการ กปภ. และอนุกรรมการตาง ๆ ที่ไดรับการแตงตั้งเปนประจําโดยสม่ําเสมอ รวมทั้งให
คําแนะนําหรือใหความเห็นในเรื่องที่สําคัญที่อยูในอํานาจของคณะกรรมการ กปภ.
6.5 มีการประชุมกันเองเปนครั้งคราว อยางนอยปละ 2 ครั้ง
6.6 ทํารายงานรับรองความเปนอิสระของตนเมื่อไดรับการแตงตั้ง และเปนประจําทุกป
คณะอนุ ก รรมการติ ด ตามการดํ า เนิ น งานตาม 7.1 ใหคําปรึกษาและใหขอเสนอแนะการดําเนินงานของ กปภ. ใหเปนไปตามนโยบายที่ไดรับมอบหมาย
7.2 ติดตามการดําเนินงานตามนโยบายที่ กปภ.ไดรับมอบหมาย แสวงหาข อเท็จจริงในประเด็นขอรองเรียน หรือ
นโยบาย
ขัดแยงระหวาง กปภ.กับผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอก ตามที่ คณะกรรมการ กปภ.มอบหมาย แลว
(คําสั่ง คณะกรรมการ กปภ. ที่ 8/2564)
รายงานเพื่อพิจารณาตอไป
7.3 ติดตามการกํากับดูแล และใหขอเสนอแนะในการบริหารจัดการน้ําของ กปภ.
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คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
คณะอนุ ก รรมการติ ด ตามการดํ า เนิ น งานตาม
นโยบาย
(คําสั่ง คณะกรรมการ กปภ. ที่ 8/2564) (ตอ)
คณะอนุ ก รรมการประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
(คําสั่ง คณะกรรมการ กปภ. ที่ 9/2564)

บทบาทหนาที่
7.4 แตงตั้งคณะทํางานเพื่อศึกษาขอเท็จจริงและติดตามการดําเนินงานตามที่มอบหมาย
7.5 รายงานผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการ กปภ. ทราบทุกเดือน
7.6 ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ กปภ. มอบหมาย
8.1 พิจารณากลั่นกรองแผน เปาประสงค และเปาหมาย (Benchmark) ตลอดจนพันธกิจ และตัวชี้วัด (KPI) ที่ ผูวาการ กปภ.
จะตองดําเนินการ
8.2 กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผูวาการ กปภ. ใหสอดคลองกับภารกิจและเหมาะสม
กับอัตราคาตอบแทนที่กําหนด แลวนําเสนอคณะกรรมการ กปภ. ใหความเห็นชอบ
8.3 ประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผูวา การ กปภ. ตามระยะเวลา และตัวชี้วัดที่กําหนด
8.4 พิจารณากลั่นกรองหลักเกณฑและตัวชี้วัดการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารระดับสูงของ กปภ. ตั้งแต
ระดับ ผูชวยผูวาการหรือเทีย บเท าขึ้น ไป ใหสอดคลองกับ เปาหมายและตัวชี้วัดตามบั นทึกขอตกลงประเมิน ผล
การดําเนินงานประจําป
8.5 พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานที่ ผูวาการ กปภ.ไดประเมินผลแลว เพื่อนําเสนอคณะกรรมการ กปภ.
พิจารณาตอไป
8.6 ดําเนินงานอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการ กปภ. มอบหมาย
คณะกรรมการกิจการสัมพันธของ กปภ.
มีอํานาจหนาที่ ดําเนินการตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543
(คําสั่ง คณะกรรมการ กปภ. ที่ 1/2564, 3/2563) 9.1 พิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนสงเสริม
และพัฒนาการแรงงานสัมพันธ
9.2 หาทางปรองดองและระงับขอขัดแยงในรัฐวิสาหกิจนั้น
9.3 พิจารณาปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับในการทํางาน อันจะเปนประโยชนตอนายจาง ลูกจาง และรัฐวิสาหกิจนั้น
9.4 ปรึกษาหารือเพื่อแกปญ หาตามคํารอ งทุกขของลูกจางหรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการรอ งทุก ขที่เกี่ยวกับ
การลงโทษทางวินัย
9.5 ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจาง
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3.3 โครงสรางการบู รณาการ GRC และอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ของ กปภ.
กปภ. บู รณาการ GRC ในทุกระดับขององคกร ภายใตแนวทางการปฏิ บัติตามนโยบาย GRC ของ กปภ. ที่
บู ร ณาการระหว า งการกํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี (Governance) การบริ ห ารความเสี่ ย ง (Risk Management) และ
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ (Compliance) ใหมีความสอดคลองในทิศทางเดียวกัน โดยมีคณะกรรมการและ
คณะอนุ ก รรมการของ กปภ. กํ า กั บ ดู แ ลติ ด ตามประเมิ น ผลและให คํ า แนะนํ า แก ผู บ ริห าร ของ กปภ. เพื่ อ ให มี
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในที่เปนระบบสอดคลองกับเปาหมายขององคกร รองรับสถานการณไดทันกาล
รวมทั้งกํากับดูแลใหมีการจัดวางระบบงานภายในอยางเหมาะสม สงเสริมการนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนการดําเนินงาน
ใหมีประสิทธิภาพ โดยสามารถนําขอมูลไปใชเพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางสรางสรรค โปรงใส และเหมาะสมได
และดําเนินการภายใตกฎหมาย สัญญา ระเบียบที่เกี่ยวของอยางมีจริยธรรม และสื่อสารขอมูลอยางเพียงพอ เหมาะสม
เชื่ อถื อ ได ถู กต อ ง ทั น เวลา แก ผู มีส วนได ส วนเสี ย โดยมีวิ ธีก ารจัด แนวความคิ ดในการปฏิ บั ติต ามหลัก การ OCEG
แสดงภาพรวม ดังรูป
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กอน การนํานโยบาย GRC มาใช

หลัง การนํานโยบาย GRC มาใช

รูปที่ 3-4 การเปรียบเทียบกอนและหลังในการนํานโยบาย GRC มาใช
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รูปที่ 3-5 แนวคิด GRC โดย OCEG
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Governance, Risk Management and Compliance : GRC
Risk Management (R)

Corporate Governance (CG)
- บทบาทภาครัฐ
- สิ ท ธิแ ละความเท า เที ยมกั น
ของผูถือหุน
- คณะกรรมการ
- บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
- ความยั่งยืนและนวัตกรรม
- การเปดเผยขอมูล
- การบริ ห ารความเสี่ ย งและ
การควบคุมภายใน
- จรรยาบรรณ
- การติดตามผลการดําเนินงาน

โครงสราง CG ระดับอนุกรรมการ
- คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมของ
กปภ.
- คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนิน
งานตามนโยบาย
- คณะอนุกรรมการพัฒนาองคกร

หลักเกณฑ CG
- หลักการและแนวทางการกํากับดูแล
ที่ดีในรัฐวิสาหกิจของ สคร. 9 หมวด
- นโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ของ กปภ.
- นโยบาย GRC ของ กปภ.

โครงสราง CG ระดับจัดการ

- คณะกรรมการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีและพัฒนาระบบคุณธรรมของ กปภ.
- คณะกรรมการพั ฒนาจริยธรรมและคุณธรรม
ของ กปภ.
- ผชส.,-สผว., - ผชล.,- ฝยอ.
- กองกํากับดูแลกิจการที่ดี, - งานธรรมาภิบาล
- ศูนยปองกันการตอตานและทุจริตของ กปภ.

- พ.ร.บ.การรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562
- พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
- พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
- พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ พ.ศ. 2539
- พ.ร.บ.กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 2542
- พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535, พ..ร.บ.โรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

Compliance (C)

การปฏิบัติตาม
- กฎ
- ระเบียบ
- ขอบังคับ
- กฎหมายภายในและภายนอก
องคกร
- คําสั่ง
- นโยบาย

ความเสี่ยง 4 ประเภท
- ดานกลยุทธ (Strategic Risk)
- ดานปฏิบัติการ (Operation
Risk)
- ดานการเงิน (Financial Risk)
- ดานกฎระเบียบ (Compliance
Risk)

โครงสราง R ระดับอนุกรรมการ
- คณะอนุ กรรมการบริ ห ารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน กปภ.
- คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ.

โครงสราง R ระดับจัดการ

- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน กปภ.
- คณะทํ า งานบริหารความเสี่ ยงและ
ควบคุมภายในระดับสายงานและระดับ
หนวยงาน
- ฝบส., - กบส., - กคภ.
- รผผ., ผชต.
- ฝาย/สํานัก
- กปภ.ข., กปภ.สาขา, กอง
- พ.ร.บ.โรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการบัญชีและการเงินของ
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548, - มาตรฐานการบัญชี
- พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
- มาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรมน้ําบริโภค
- พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. 2530, พ.ร.บ.ควบคุม
ยุทธภัณฑ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

หลักเกณฑ R

- COSO 2013
- COSO ERM 2017
- หลักเกณฑกระทรวงการคลัง
- OCEG
- นโยบายการบริห ารความเสี่ ยงและ
การควบคุมภายในของ กปภ.
- นโยบาย GRC ของ กปภ.

- คณะกรรมการตรวจสอบของ
กปภ.
- คณะอนุ กรรมการกฎหมาย
ของ กปภ.

โครงสราง C ระดับจัดการ
- คณะทํางานปรับปรุง แกไข ขอบังคับ
ระเบียบ และคําสั่ง กปภ.
- คณะทํางานประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายในของ กปภ.
- สํานักตรวจสอบ
- ฝายกฎหมาย
- กองกฎระเบียบและอุทธรณรองทุกข

หลักเกณฑ C (กฎหมายเกี่ยวกับกระบวนการทํางาน)

- พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารชองราชการ พ.ศ. 2540
- พ.ร.บ.วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544
- พ.ร.บ.วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- พ.ร.บ. วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550

โครงสราง C ระดับอนุกรรมการ

- พ.ร.บ.น้ําบาดาล พ.ศ. 2520, - ประมวลกฎหมายที่ดิน
- พ.ร.บ.การเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ. 2456
- พ.ร.บ.วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544
- พ.ร.บ.วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- พ.ร.บ. วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.
2550, - พ.ร.บ.น้ําบาดาล พ.ศ. 2520, - ประมวลกฎหมายที่ดิน
- พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562

รูปที่ 3-6 ผังโครงสรางการบูรณาการ GRC
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หลักเกณฑ C

- นโยบายการกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ
ระเบียบของ กปภ.
- นโยบาย GRC ของ กปภ.
กฎหมายเกี่ยวการกํากับดูแล
- พ.ร.บ.กปภ. พ.ศ. 2522
- พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561
- พ.รบ.คุณสมบัติมาตรฐานสําหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.
2518
- พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543
- พ.ร.บ.คุมครองผูบริโภค พ.ศ. 2522
- พ.ร.บ.คุมครองผูบริโภค (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติพ.ศ. 2535
- พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558
- พ.ร.บ.การพัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562
- มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ

- กฎหมายแพงและพาณิชย, - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟง
ความคิดเห็นจากประชาชน พ.ศ. 2548
- มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.ตาง ๆ)
- พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. 2561, - พ.ร.บ.การบริหารงานและการใหบริการ
ภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562
- พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดลอม พ.ศ. 2562
- พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562
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ดานการกํากับดูแล

คณะกรรมการ กปภ.

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน กปภ.

ดานการปฏิบตั ิงาน

ดานการสนับสนุน

ฝายบริหารความเสี่ยง
- กองบริหารความเสี่ยง
- กองควบคุมภายใน

กําหนดทิศทาง เปาหมาย นโยบายการดําเนินงาน

คณะอนุกรรมการ
พัฒนาองคกร

ฝายยุทธศาสตรองคกร
- กองพัฒนาธุรกิจ
- กองแผนและกลยุทธ

คณะอนุกรรมการกํากับดูแล
กิจการที่ดีและความรับผิดชอบ
ตอสังคมของ กปภ.

ผูชว ยผูวาการ (สํานักผูวาการ)
- สํานักผูวาการ
- กองกํากับดูแลกิจการที่ดี
- งานธรรมาภิบาล

สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะอนุกรรมการ
ติดตามการดําเนินงาน
ตามนโยบาย

ผูชวยผูวาการ (สํานักสื่อสารองคกร
และลูกคาสัมพันธ)
- สํ านั ก สื่ อ สารองค ก รและลู ก ค า
สัมพันธ

ติดตามการดําเนินงานของฝายบริหาร

คณะอนุกรรมการ
กฎหมายของ กปภ.

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ ของ กปภ.

ฝายกฎหมาย
- กองกฎระเบียบและอุทธรณ
รองทุกข
- ............

ผูชวยผูวาการ (สํานัก
(ตรวจสอบ)
- สํานักตรวจสอบ

ฝายทรัพยากรบุคคล

ทุกหนวยงานของ กปภ.
ในสวนกลางและสวนภูมิภาค
รูปที่ 3-7 แผนภาพแสดงการบูรณาการ GRC
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ตารางที่ 3-2 บทบาทหนาที่คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ/หนวยงานตาง ๆ ตามโครงสรางที่บรู ณาการ GRC
ลําดับ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ/หนวยงาน
บทบาทหนาที่
1.ดานการกํากับดูแล
1.1 ระดับคณะกรรมการ กปภ.
เปนผูกํากับ ดูแลกําหนด ทิศทาง เปาหมาย นโยบายการดําเนินงาน พิจารณากลั่นกรองการดําเนินงาน ตลอดจนติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงาน
1.2 ระดับคณะกรรมการและอนุกรรมการ
1.2.1 ดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Governance : G) ประกอบดวย คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และความรับผิดชอบตอสังคมของ กปภ. คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย และคณะอนุกรรมการ
พัฒนาองคกร
1.2.2 ดานการบริหารความเสี่ยง (Risk Management : R) ประกอบดวย คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน กปภ. และคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ.
1.2.3 ดานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวของ (Compliance : C) ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบของ
กปภ. และคณะอนุกรรมการกฎหมายของ กปภ.
1.3 ระดับจัดการ
1.3.1 คณะกรรมการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการ 1.3.1.1 พิจารณากรอบทิศทาง นโยบายและแนวทางการดําเนินงาน พรอมทั้งทบทวนเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการ
ที่ดีและการพัฒนาระบบคุณธรรม การปองกันปราบปรามการทุจริตและสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการเปดเผย
ที่ดีและพัฒนาระบบคุณธรรมของ กปภ.
ขอมูลขาวสารของ กปภ. ใหมีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได
1.3.1.2 พิจารณากําหนดและทบทวนแผนปฏิบัติการประจําป ใหครอบคลุมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนา
ระบบคุณธรรม การปองกันปราบปรามการทุจริตและสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการเปดเผยขอมูลขาวสาร
ของ กปภ.
1.3.1.3 เสนอแนะใหมีการกําหนดกิจกรรมหรือขอปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาระบบคุณธรรม
การปองกันปราบปรามการทุจริตและสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการเปดเผยขอมูลขาวสารของ กปภ. เพื่อให
ผูเกี่ยวของรับรูและนําไปปฏิบัติในทุกระดับทั่วทั้งองคกร
1.3.1.4 จัดใหมีกิจกรรมรณรงคดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาระบบคุณธรรม การปองกันปราบปราม
การทุจริตและสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการเปดเผยขอมูลขาวสารของ กปภ.
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บทบาทหนาที่
ลําดับ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ/หนวยงาน
1.3.1 คณะกรรมการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการ 1.3.1.5 กํากับดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของศูนยปองกันและปราบปรามการทุจริตของ กปภ.ใหเกิดผลงานอยาง
ที่ดีและพัฒนาระบบคุณธรรมของ กปภ. (ตอ)
เปนรูปธรรม
1.3.1.6 เปดรับและพิจารณาใหขอเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาระบบ
คุณธรรม การปองกันปราบปรามการทุจริตและสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการเปดเผยขอมูลขาวสารของ กปภ.
ทั้งภายในและภายนอกองคกร ตลอดจนขอรองเรียนตาง ๆ เพื่อปองกันไมใหเกิดผลกระทบตอภาพลักษณ กปภ.
1.3.1.7 เผยแพร ปลูกฝง สงเสริม สนับสนุนใหพนักงานรับทราบและเขาใจเกี่ยวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
การพัฒนาระบบคุณธรรม การปองกันปราบปรามการทุจริตและสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการเปดเผยขอมูล
ขาวสารของ กปภ.อยางตอเนื่อง
1.3.1.8 ดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาระบบคุณธรรม การปองกันปราบปรามการทุจริต
และสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการเปดเผยขอมูลขาวสารของ กปภ.
1.3.2 คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม 1.3.2.1 เปนศูนยปองกันและตอตานการทุ จริต กปภ. โดยใชชื่อยอวา ศปท.กปภ. โดยให ผูช วยผูวาการ (สํานัก
ของ กปภ.
ผูวาการ) รองประธานกรรมการ เปนหัวหนาศูนยปองกันและตอตานการทุจริต กปภ. และใหผูอํานวยการกองกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี เปนเลขานุการศูนยปองกันและตอตานการทุจริต กปภ.
1.3.2.2 ดานการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1.3.2.2.1 เสนอแนะแนวทาง หรือมาตรการเกี่ยวกับการปองกันและการตอตานการทุจริตของ กปภ. รวมทั้ง
จัดทํ าแผนปฏิ บั ติ การป องกั น การทุ จริตและประพฤติมิ ชอบของ กปภ. ให สอดคล องกั บ ยุ ทธศาสตรชาติ วาด วย
การปองกันและปราบปรามการทุจริต หรือมาตรการปองกันการเกิดทุจริตของภาครัฐ ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลที่
เกี่ยวของ เพื่อนําเสนอผูวาการสั่งการใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ
1.3.2.2.2 เปนชองทางในการรับขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
ของผูปฏิบัติงาน กปภ. โดยรองเรียนผาน ศปท.กปภ. และมอบกรรมการและเลขานุการดําเนินการและรายงานผล
การดําเนินงานรายไตรมาส
1.3.2.2.3 เผยแพร ปลูกฝง สงเสริมและสนับสนุนให ความรูการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอยาง
ทั่วถึง
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บทบาทหนาที่
ลําดับ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ/หนวยงาน
1.3.2 คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม
1.3.2.2.4 ติ ดตามผลการดํ าเนิ น งานเกี่ย วกั บ ข อ รองเรี ยนเรื่องการทุ จริต และให ค วามรวมมื อสนั บ สนุ น
ของ กปภ. (ตอ)
การปองกันทุจริตและประพฤติมิชอบ กับหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของตามเวลาที่กําหนด
1.3.2.2.5 ดํ า เนิ น งานอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข อ ง หรื อ ตามที่ ผู ว าการมอบหมาย รวมถึ งการรายงานที่ เกี่ ย วกั บ
การปองกันทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อรายงานตอผูวาการ
1.3.2.3 ดานการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
1.3.2.3.1 พิ จารณาและใหความเห็นชอบ หรือมีมติ หรือมีความเห็น เกี่ยวกับการเสริมสรางระบบคุณธรรม
และจริยธรรมของ กปภ. รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของ กปภ. ใหสอดคลองกับแผนแมบทสงเสริม
คุ ณธรรมแห งชาติ รวมถึ งการพิ จารณาทบทวนประมวลจริยธรรม ตลอดจนแผนอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข อง เพื่ อนํ าเสนอ
ผูวาการพิจารณาสั่งการใหหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ
1.3.2.3.2 เปนชองทางในการรับขอรองเรียน กรณีผูปฏิบัติงานฝาฝนขอกําหนดตามประมวลจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของ กปภ. โดยรองเรียนผาน ศปท.กปภ. และมอบกรรมการและเลขานุการดําเนินการและรายงาน
ผลการดําเนินงานรายไตรมาส
1.3.2.3.3 เผยแพร ปลูกฝง สงเสริมและสนับสนุนใหผูปฏิบัติงานปฏิบัติตนอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม หรือ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของ กปภ. อยางทั่วถึง
1.3.2.3.4 ติดตามผลการดําเนิ นงานหรือรายงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมหรือ
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อรายงานผูว าการหรือรายงานตอหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ
1.3.2.3.5 ดําเนินการในเรื่องอื่นใดที่เกี่ยวของหรือที่ผูวาการมอบหมาย
1.3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม 1.3.3.1 กํากับ ดูแลในการจัดการความเสี่ยงที่เปนระบบ ตั้งแตการระบุความเสี่ยง กําหนดความเพียงพอของกิจกรรม
การควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยงในแตละประเภทจนถึงระดับที่มีการบริหารความเสี่ยงแบบบูรณาการ
ภายใน
1.3.3.2 จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงระดับองคกรและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงใหเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวง
การคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2562
1.3.3.3 จัดทําแผนการควบคุมภายในประจําปและติดตามประเมินผลการควบคุมภายในใหเปนไปตามหลักเกณฑ
กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
และหลักเกณฑแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ป 2555 ของสํานักงาน
คูมือนโยบาย GOVERNANCE , RISK MANAGEMENT AND COMPLIANCE (GRC) ของการประปาสวนภูมิภาค

27

บทบาทหนาที่
ลําดับ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ/หนวยงาน
1.3.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.)
ภายใน (ตอ)
1.3.3.4 กํากับ ดูแลและควบคุมใหมีการบริหารความเสี่ยงที่ดี เพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองตามแนวปฏิบัติที่ดี
COSO 2017
1.3.3.5 กํากับ ดูแลและควบคุมกระบวนการควบคุมภายในใหดําเนินการอยางเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งมี
การปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง
1.3.3.6 เสนอแตงตั้งคณะทํางานตามความเหมาะสม
1.3.4 คณะทํางานบริหารความเสี่ยงและควบคุม คณะทํางานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับสายงาน มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินงานตาม
นโยบาย และแนวทางปฏิบัติของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กปภ. และคณะกรรมการ
ภายในระดับสายงานและระดับหนวยงาน
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดังนี้
ดานการบริหารความเสี่ยง
1. กํากับดูแลหนวยงานในสังกัด โดยนํานโยบาย แนวทางกระบวนการบริหารความเสี่ยงของ กปภ.ไปปฏิบัติ
2. ติดตามความกาวหนา ปญหา อุปสรรคในการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง
3. จัดใหมีบรรยากาศและวัฒนธรรมสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง โดยมีการสื่อสารทําความเขาใจ
การสรางความตระหนักใหพนักงานและผูปฏิบัติมีสวนรวมในการบริหารความเสี่ยง
ดานการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ
กํากับดูแลหนวยงานในสังกัดดําเนินการตามระบบบริหารบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจของ กปภ.
ดานการควบคุมภายใน
1. กํ ากับดู แลหนวยงานในสังกัดใหจัดวางและทบทวนปรับ ปรุงระบบการควบคุมภายในที่มีอยูใหครอบคลุ ม
ภารกิจที่ไดรับมอบหมายอยา งเพียงพอ เหมาะสมและเป น ป จจุบัน รวมทั้งมีก ารปฏิบั ติตามอยางตอเนื่องตาม
หลั กเกณฑ แ นวทางปฏิ บั ติ กฎ ระเบี ย บ ฯลฯ ที่ เกี่ ยวข อ ง โดยบู รณาการรวมกั บ การบริห ารความเสี่ย งและ
การกํากับดูแลที่ดี
2. กํากับดูแลหนวยงานในสังกัดใหจัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหนวยงาน ทั้งแผนประจําป
และแผนเพิ่มเติมรายไตรมาส (ถามี) รวมทั้งสรุปแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในเปน ภาพรวมของสายงาน
ประจําป
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บทบาทหนาที่
ลําดับ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ/หนวยงาน
1.3.4 คณะทํางานบริหารความเสี่ยงและควบคุม 3. ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในประจําป และแผนเพิ่มเติมรายไตรมาส (ถามี)
ภายในระดับสายงานและระดับหนวยงาน (ตอ) ของหนวยงานในสังกัด รวมทั้งสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในเปนภาพรวมของสายงาน
รายไตรมาส
4. ถายทอด/เผยแพร/สื่อสาร สรางความตระหนักและความรูความเขาใจ เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในใหหนวยงานในสังกัดทราบ
คณะทํางานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับหนวยงาน มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินงานตาม
นโยบาย และแนวทางปฏิบัติของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กปภ. คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน และคณะทํางานบริหารความและควบคุมภายในระดับสายงาน ดังนี้
ดานการบริหารความเสี่ยง
1. ตองมีการระบุประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทั้งจากปจจัยภายในและภายนอกที่อาจสงผลกระทบตอการบรรลุ
วัตถุประสงค เปาหมายองคกรและสายงาน รวมทั้งจัดลําดับความเสี่ยงที่สําคัญของหนวยงานอยางครอบคลุมและ
ทันเวลา
2. ตองมีการจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่องคกรและสายงานยอมรับได โดยเสนอแนวทางการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง จัดทําแผนจัดการความเสี่ยงของหนวยงานและพิจารณาความคุมคาของการลงทุนกับผลประโยชนที่ได
เสนอคณะทํางานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับสายงาน
3. ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง เสนอคณะทํางานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับสายงานอยางนอย
รายไตรมาส
4. ประสานและใหความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อใหการบริหารความเสี่ยงระดับองคกรบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมาย
5. ประกาศ แจง หรือมอบหมายเรื่องการบริหารความเสี่ยงใหหนวยงานและพนักงานในสังกัดทราบ
ดานการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ
1. ดําเนินการจัดทําเอกสารและขั้นตอนการดําเนินงานใหสอดคลองตามระบบบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ
2. ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการจัดทําระบบบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจใหเปนไปตาม
แผนที่กําหนดไว
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บทบาทหนาที่
ลําดับ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ/หนวยงาน
1.3.4 คณะทํางานบริหารความเสี่ยงและควบคุม 3. รายงานความก าวหน า ป ญ หา อุป สรรคในการดํ าเนิ นงานตามระบบบริหารความต อเนื่ องทางธุรกิจให ผู แทน
ภายในระดับสายงานและระดับหนวยงาน (ตอ) ฝายบริหารรับทราบเปนระยะ ๆ
ดานการควบคุมภายใน
1. ทบทวน ปรับปรุง พั ฒนาการจัดวางระบบการควบคุมภายใน รวมถึงสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมของ
การควบคุมใหครอบคลุมภารกิจที่ไดรับมอบหมายอยางเพียงพอเหมาะสม และเปนปจจุบัน
2. จัดทํา ทบทวน ปรับปรุง คูมือการปฏิบัติงานของหนวยงานสําหรับใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน
อยางสม่ําเสมอ
3. กํากับดู แลใหผูปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามระบบการควบคุม ภายในอยางเครงครัดและตอเนื่องรวมถึงถายทอด
นโยบายสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
4. ติดตามประเมิน ผลระบบการควบคุมภายใน และจัดทําแผนปรับ ปรุงการควบคุมภายใน เพื่อปรับปรุงแกไข
ปองกันหรือลดความเสี่ยงจากความผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปลาของการใชทรัพยสิน
หรือการทุจริต รวมทั้งรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน เสนอสายงานตามกําหนด
5. ประสานงานและใหความรวมมือกับหนวยงานที่รับผิดชอบเรื่องการควบคุมภายใน เพื่อใหการควบคุมภายใน
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค
6. ถายทอด/เผยแพร/สื่อสาร สรางความตระหนักและความรูความเขาใจ เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในใหผูปฏิบัติทราบอยางทั่วถึง
1.3.5 คณะทํางานปรับปรุง แกไข ขอบังคับ ระเบียบ 1.3.5.1 ศึกษาและพิจารณาขอบังคับ ระเบียบและคําสั่ง กปภ. วาสมควรปรับปรุง แกไข ประการใด หากเห็นสมควร
และคําสั่ง กปภ.
ปรับปรุงแกไขในเรื่องใด ใหพิจารณาและยกรางเสนอผูวา การเพื่อพิจารณา สั่งการ
1.3.5.2 ศึกษาและพิจารณารางขอบังคับ ระเบียบและคําสั่ง กปภ. ที่ยกรางใหมกอนนําเสนอผูวาการเพื่อพิจารณา
สั่งการ
1.3.5.3 จัดทําบันทึกหรือคําอธิบายสําหรับใหถือปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบและคําสั่ง กปภ. เพื่อใหปฏิบัติไดสะดวก
รวดเร็วและเปนไปในแนวทางเดียวกัน
1.3.5.4 เชิญเจาหนาที่ที่เกี่ยวของรวมประชุม พิจารณาหรือใหขอมูลแสดงความเห็นตอคณะทํางานฯ ตลอดจนสง
เอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา
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ลําดับ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ/หนวยงาน
1.3.6 คณะทํ างานประเมิ นผลระบบการควบคุ ม
ภายในของ กปภ.
(คํ าสั่ ง สํ านั กตรวจสอบ ที่ 2/2562 เรื่อง แต งตั้ ง
คณะทํางานประเมินผลระบบการควบคุมภายในของ
กปภ. ประจําป 2563)

1.3.7 ผูชวยผูวาการ (สํานักผูวาการ)

บทบาทหนาที่
1.3.6.1 สังเกตการณกระบวนการประเมินผลระบบการควบคุมภายในของฝายบริหาร
1.3.6.2 สอบทานรา งรายงานระดั บ องค ก รว า มี เนื้ อ หาสาระครบถ วนและเพี ย งพอตามผลการประเมิ น ระบบ
การควบคุมภายในและเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุม
ภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561
1.3.6.3 สอบทานประสิทธิผลของมาตรการการควบคุมภายในที่ฝายบริหารออกแบบวาสอดคลองกับขอมูลที่รายงาน
หรือไมเพียงใด
1.3.6.4 สรุป ความเห็ นและจั ดทํ ารายงานเสนอผู วาการ (แบบ ปค.6) วาระบบการควบคุมภายในของ กปภ. มี
ความเพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม
1.3.7.1 บทบาทหนาที่ตามคําบรรยายลักษณะงานของหนวยงาน (FD)
1.3.7.1.1 ผชส. กํากับ ดูแล กลั่นกรอง และรับผิดชอบการบริหารงานสํานักผูวาการ งานเลขานุการ และ
งานธุรการทั่วไปของผูวาการ คณะกรรมการ กปภ. การติดตามขอสั่งการเพื่อใหดําเนินการบรรลุเปาหมาย รวมทั้ง
การดําเนินงานดานกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของ กปภ. และศูนยปองกันและตอตานการทุจริต
กปภ. (ศปท.กปภ.)
1.3.7.1.2 สผว. กํากับ ดูแลการประชุมคณะกรรมการ กปภ. คณะผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการอิสระ
ดําเนินงานดานงานเลขานุการผูวาการ งานที่เกี่ยวของกับภารกิจของคณะกรรมการ กปภ. ติดตามและรายงาน
ผลการดําเนินงานตามขอสั่งการของผูวาการ พิจารณากลั่นกรองงานในเบื้องตนกอนนําเสนอผูวาการ
1.3.7.1.3 กกด. ควบคุมดูแลการดําเนินงานดานสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ ตามหลักธรรมาภิบาลของ
กปภ. และการดําเนินงานของศูนยปองกันและตอตานการทุจริต กปภ. (ศปท.กปภ.) ทั้งดานการปองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และดานการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
1.3.7.1.4 งานธรรมาภิบาล ดําเนิน การดานส งเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ตามหลักธรรมาภิบาลของ
กปภ. สนั บ สนุ น และรณรงค เพื่อ ปลูก ฝงจิ ตสํา นึก ด านการกํ ากับ ดู แ ลกิ จการที่ให แ ก ค ณะกรรมการ ผูบ ริห าร
พนักงานและลูกจาง กปภ. รวมทั้งรายงานผลการดําเนินงาน และประสานงานกับหนวยงานทีเ่ กี่ยวของ
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บทบาทหนาที่
ลําดับ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ/หนวยงาน
1.3.7 ผูช วยผูวา การ (สํานักผูวาการ) (ตอ)
1.3.7.2 บทบาทหนาที่ในการบูรณาการ GRC
1.3.7.2.1 ผชส.รวมกับ กบส. และ กคภ. จัดทํานโยบาย GRC ของ กปภ. เสนอตามสายงาน นําเสนอตอ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กปภ. คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความ
รับผิดชอบตอสังคมของ กปภ. และคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. เพื่อพิจารณา และนําเสนอคณะกรรมการ
กปภ.ใหความเห็นชอบ เพื่อเสนอประธานกรรมการ กปภ.ลงนาม
1.3.7.2.2 กําหนดแนวทางขับเคลื่อนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติ ทั้ง
ในระดับคณะกรรมการ ระดับองคกร และระดับพนักงาน ควบคูกับการกําหนดแผนปฏิบัติการสงเสริมการกํากับ
ดู แ ลกิจการที่ ดีใหห น วยงานต าง ๆ ในสังกัดดํ าเนิน การตามแผนงาน โครงการ หรือ กิจ กรรมอย างเป น ระบบ
ดวยมาตรฐานเดียวกัน
1.3.7.2.3 คณะกรรมการ กปภ. คณะทํางานที่เกี่ยวของ และ ผชส. พิจารณาทบทวนการกําหนดนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติใหมีความชัดเจน เขาใจงายสอดคลองกับหลักการสากล และหลักการและแนวทางการกํากับ
ดูแลกิจการที่ในรัฐวิสาหกิจของ สคร.
1.3.8 ผูชวยผูวาการ (สํานักสื่อสารองคก รและ 1.3.8.1 บทบาทหนาที่ตามคําบรรยายลักษณะงานของหนวยงาน (FD)
ลูกคาสัมพันธ)
1.3.8.1.1 ผชล. กํากับ ดูแล เผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารและภารกิจ กปภ. เสริมสรางความเขาใจ
รักษาและสรางความสัมพันธ ตลอดจนรักษาภาพลักษณขององคกร อัน จะนําไปสูการสนับสนุน การไดรับความ
รวมมือ ทั้งจากหนวยงานภายในและภายนอกองคกร
1.3.8.1.2 สสล. จัดการ ดูแล และรับผิดชอบในการวิเคราะห วางแผนและดําเนินการเกี่ยวกับการสื่อสาร
ภาพลักษณองคกร การสรางความเขาใจ การเผยแพรขอมูล และการสรางความสัมพันธอันดีกับพนักงาน ลูกคา
(ผูใชน้ํา) สื่อมวลชน และสาธารณชน
1.3.8.1.3 กสอ. ควบคุมดูแลเกีย่ วกับการสงเสริมภาพลักษณองคกรและการสื่อสารทําความเขาใจเผยแพร
ขอมูลเพื่อสรางความสัมพันธอันดีกับพนักงาน สื่อมวลชนและสาธารณชน
1.3.8.2 บทบาทหนาที่ในการบูรณาการ GRC
1.3.8.2.1 ฝบส. รวมกับ กสอ. ดําเนินการเผยแพรนโยบาย GRC ของ กปภ.ผานชองทางการสื่อสารของ กปภ.
1.3.8.2.2 สื่อสารนโยบาย GRC ของ กปภ.และแนวปฏิบัติใหผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง กปภ.ทุกคนรับทราบ
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บทบาทหนาที่
ลําดับ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ/หนวยงาน
1.3.9 ผูชวยผูวาการ (สํานักตรวจสอบ)
1.3.9.1 บทบาทหนาที่ตามคําบรรยายลักษณะงานของหนวยงาน (FD)
1.3.9.1.1 ผชต. กํากับ ดูแล และรับผิดชอบในการติดตามความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของการปฏิบัติงานในหนวยงานตาง ๆ ของ กปภ. การบริการให
คําปรึกษา (Consulting Service) รวมทั้งสนับสนุนและสงเสริมใหมีกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ดี
1.3.9.1.2 ฝตก. จัดการ ดูแลและรับผิดชอบในการติดตามความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ
การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของการปฏิบัติงานในหนวยงานที่ตั้งอยูในสวนกลาง รวมถึงการบริการ
ใหคําปรึกษา (Consulting Service)
1.3.9.1.3 ฝตภ. จัดการ ดูแล และรับผิดชอบในการติดตามความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ
การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานในหนวยงานที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาค
1.3.9.2 บทบาทหนาที่ในการบูรณาการ GRC
1.3.9.2.1 ผชต. รวมกับ ฝบส. ในการตรวจสอบใหไดมาซึ่งกระบวนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน
และการกํากับดูแล ดวยความเปนอิสระและเที่ยงธรรม
1.3.9.2.2 หนวยงานตรวจสอบมีการวิเคราะหและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการทํางานเชิงนโยบาย
เพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพการกํากับดูแลที่ดี การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
1.3.9.2.3 มีการสอบทานประสิทธิผลของการกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติ
ตาม กฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา
1.3.10 ฝายบริหารความเสี่ยง
1.3.10.1 บทบาทหนาที่ตามคําบรรยายลักษณะงานของหนวยงาน (FD)
1.3.10.1.1 ฝบส. จัดการ ดูแล และรับผิดชอบในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงระดับองคกรของ กปภ.
รวบรวมวิเคราะห จัดทําแผนและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กปภ.
1.3.10.1.2 กบส. ควบคุม ดูแลการดําเนินการศึกษา รวบรวม วิเคราะหขอมูล เพื่อจัดทํากรอบการบริหาร
ความเสี่ยงระดับองคกร รวบรวมและจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและติดตามผลการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร
ของ กปภ.
1.3.10.1.3 กคภ. ควบคุม ดูแลการดําเนินการการรวบรวม วิเคราะห จัดทําแผน และติดตามผลการควบคุม
ภายในของ กปภ.
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บทบาทหนาที่
ลําดับ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ/หนวยงาน
1.3.10 ฝายบริหารความเสี่ยง (ตอ)
1.3.10.2 บทบาทหนาที่ในการบูรณาการ GRC
1.3.10.2.1 กบส. และ กคภ. จัดทํานโยบาย GRC ของ กปภ. รวมกับ ผชส. เสนอตามสายงาน นําเสนอตอ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กปภ. คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความ
รับผิดชอบตอสังคมของ กปภ. และคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. เพื่อพิจารณา และนําเสนอคณะกรรมการ
กปภ.ใหความเห็นชอบ เพื่อเสนอประธานกรรมการ กปภ.ลงนาม
1.3.10.2.2 กบส. และ กคภ.ทบทวนนโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กปภ. เสนอตาม
สายงานนําเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กปภ.คณะอนุกรรมการบริหาร ความ
เสี่ยงและควบคุมภายในของ กปภ.และนําเสนอคณะกรรมการ กปภ.ใหความเห็นชอบ เพื่อเสนอประธานกรรมการ
กปภ.ลงนาม
1.3.10.2.3 วิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกองคกร เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับการระบุปจจัย
เสี่ยงบนฐานการวิเคราะหการบริหารความเสี่ยง
1.3.10.2.4 วิเคราะหสถานการณเสี่ยงและกําหนดทิศทางการบริหารความเสี่ยง เพื่อนําไปสูการออกแบบ
วิธีการจัดการกับความเสี่ยงใหอยูในเกณฑที่ยอมรับได
1.3.10.2.5 ฝบส. กบส. กคภ. ติดตามผลการดําเนินงานที่เกี่ยวของ ภายใตอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กปภ. ที่กํากับดูแล
1.3.11 ฝายยุทธศาสตรองคกร
1.3.11.1 บทบาทหนาที่ตามคําบรรยายลักษณะงานของหนวยงาน (FD)
1.3.11.1.1 ฝยอ. จัดการ ดูแล และรับผิ ดชอบ การจัดทํานโยบายและแผนงานรวมของ กปภ. กรอบแผน
การลงทุ น แผนยุทธศาสตร แผนพัฒ นาธุรกิ จ แผนการตลาด และแผนการปฏิ บั ติ การประจําป รวมทั้งวางแผน
การพัฒนาธุรกิจ ติดตามและสนับสนุนหนวยงานที่เกี่ยวของในการบริหารสัญญาเอกชนรวมลงทุน ตลอดจนเสนอ
นโยบาย และแผนงานความรวมมือระหวางประเทศ และปรับปรุงแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติใหสอดคลองและ
รองรับเปาหมายของ กปภ.
1.3.11.1.2 กผก. ควบคุม ดูแล จัดทํานโยบายและแผนงานรวมของ กปภ. จัดทําแผนยุทธศาสตรองคกร และ
แผนปฏิบัติการประจําป รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมดานการเงินและการลงทุนของโครงการตามแผนยุทธศาสตร
และแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อนําไปสูการปฏิบัติ
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ลําดับ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ/หนวยงาน
1.3.11 ฝายยุทธศาสตรองคกร (ตอ)

1.3.12 ฝายกฎหมาย

บทบาทหนาที่
1.3.11.1.3 กพธ. ควบคุม ดู แล วิเคราะห ค น ควาหารูปแบบการพั ฒ นาธุรกิ จป จจุ บั นและธุรกิ จต อเนื่ อง
วางแผนการตลาด รวมทั้งพัฒนาหรือขยายธุรกิจรวมลงทุน ติดตามและปรับปรุง เงื่อนไขสัญญาเพื่อสรางชองทาง
ในการหารายไดใหแก กปภ.
1.3.11.2 บทบาทหนาที่ในการบูรณาการ GRC
กํ าหนดกลยุ ท ธ ที่ รองรั บ ในแต ละยุ ทธศาสตร ที่ สนั บ สนุ น เชื่ อ มโยงวั ตถุ ป ระสงค วิ สั ย ทั ศน อ งค กร เพื่ อ
การวางแผนในการดําเนินงาน
1.3.12.1 บทบาทหนาที่ตามคําบรรยายลักษณะงานของหนวยงาน (FD)
1.3.12.1.1 ฝกม. จัดการ ดูแล และรับผิดชอบในการดําเนินงานดานกฎหมาย และกํากับดูแลหนวยงาน
กํากับดูแลการปฏิบัติงาน (Compliance Unit)
1.3.12.1.2 กกอ.ควบคุม ดูแลการดําเนินการในการพัฒนากฎ ระเบียบ ขอบังคับของ กปภ. การอุทธรณ
คํ า สั่ ง ทางปกครอง การร อ งเรี ย นร อ งทุ ก ข ข องผู ป ฏิ บั ติ ง าน และเป น หน ว ยงานกํ า กั บ ดู แ ลการปฏิ บั ติ ง าน
(Compliance Unit)
1.3.12.1.3 งานพัฒนากฎระเบียบ พัฒนา ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ในการปฏิบัติงานของ กปภ.
ดําเนินการเผยแพรความรูที่เกี่ยวของ และสอดสอง ดูแลเพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
1.3.12.2 บทบาทหนาที่ในการบูรณาการ GRC
1.3.12.2.1 สนับสนุนใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการศึกษาวิเคราะหถึงกฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ
และขอบังคับ เพื่อสนับสนันการทํางานใหมีประสิทธิภาพ
1.3.12.2.2 มีการสื่อสาร กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ใหกับทุกหนวยงานในองคกรรับทราบ
1.3.12.2.3 สนั บ สนุ น ใหเกิ ด การนํา กฎ ระเบี ยบ ขอ บั งคับ ไปใชป ระกอบการจัด ทํ า แนวปฏิ บั ติ หรือ
แนวทางการกํากับดูแลงานในดานตาง ๆ ของหนวยงานที่เกี่ยวของ
1.3.12.2.4 แนะนํา ใหคําปรึกษา กรณีหนวยงานนํา กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ไปใชแลวเกิดปญหาในทาง
ปฏิบัติ
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บทบาทหนาที่
ลําดับ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ/หนวยงาน
2. ดานการสนับสนุน
2.1 สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.1.1 บทบาทหนาที่ตามคําบรรยายลักษณะงานของหนวยงาน (FD)
2.1.1.1 สทส. กํากับ ดูแล วางแผน และรับผิดชอบในการบริหารจัดการ การจัดทําแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
การดําเนินการตามแผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหสอดคลองกับแผน
ยุทธศาสตรของ กปภ.
2.1.2 บทบาทหนาที่ในการบูรณาการ GRC
2.1.2.1 ดํ า เนิ น งานภายใต ก ฎ ระเบี ยบ ข อ บัง คับ ที่ เกี่ ย วขอ ง โดยจัด ทํา การกํา กับ ดู แ ลการดํ าเนิ น งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศดานตาง ๆ
2.1.2.2 มีการบูรณาการการใชเทคโนโลยีสนับสนุนการทํางานรวมกับหนวยงานตาง ๆ อยางเปนรูปธรรม เชน
หนวยงานการกํากับดูแลกิจการที่ดี หนวยงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน หนวยงานกฎ ระเบียบ
ขอบังคับ
2.2 ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล
2.2.1 บทบาทหนาที่ตามคําบรรยายลักษณะงานของหนวยงาน (FD)
2.2.1.1 จัดการ ดูแล และรับผิดชอบหนวยงานในสังกัด ดานกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล คาตอบแทน
การจัดการกองทุน และกิจการสัมพันธ เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กปภ.
2.2.2 บทบาทหนาที่ในการบูรณาการ GRC
2.2.2.1 จัดสรรกําลังสนับสนุนในสวนที่เกี่ยวของกับการวางยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร การบริหารทรัพยากร
บุคคล รวมถึงจัดการองคความรูขององคกร
2.2.2.2 สนับสนุนใหเกิดความตระหนัก เพื่อสรางแรงจูงใจ ใหมีบรรยากาศและวัฒนธรรมที่สนับสนุนการบูรณาการ
GRC
3. ดานการปฏิบตั ิงาน
3.1 ทุกหนวยงานภายใน กปภ. ไดแก กปภ.เขต
3.1.1 ดําเนินการตามวัตถุประสงค เปาหมาย กลยุทธ และแผนการดําเนินงานที่กําหนด ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ฝาย/สํานัก กอง กปภ.สาขา
ข อ บั งคั บ อย า งเครง ครัด ในกระบวนการทํ า งาน โดยบู ร ณาการใช ท รั พ ยากรและเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ช ว ยให
การดําเนินงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผล
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บทที่ 4 แนวทางการปฏิบัติและกระบวนการทํางาน
4.1 แนวทางการปฏิบัติ
กปภ. มีแนวทางการปฏิบัติ/กระบวนการทํางาน โดยไดศึกษารูปแบบหลักการ GRC Capability Model
ของ OCEG (Red Book Version 3.0) มีรายละเอียด ดังนี้

รูปที่ 4-1 รูปแบบแนวทาง GRC Capability Model ของ OCEG

4.1.1 การเรียนรู (Learn) ประกอบดวย
4.1.1.1 บริบทภายนอก (External Context) วิเคราะหบริบทภายนอกที่สงผลกระทบตอ กปภ.
ที่จะทําใหไมสามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงคขององคกรและแผนการดําเนินงานที่กําหนดไว ไดแก
4.1.1.1.1 การวิเคราะห สภาพเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม และนโยบายตาง ๆ
ของภาครัฐ การวิเคราะหโอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat)
4.1.1.1.2 การวิ เคราะห ความต องการของผู มี ส วนได สวนเสี ยของ กปภ.ทั้ ง 7 กลุ ม ได แก
รัฐบาล ลูกคา พนักงาน คูแขง ชุมชนสังคมและสิ่งแวดลอม คูคา คูความรวมมือ ผูสงมอบ และ/หรือเจาหนี้
4.1.1.2 บริบทภายใน (Internal Context) วิเคราะหบริบทภายในที่สงผลกระทบตอ กปภ. ที่จะ
ทําใหไมสามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงคและแผนการดําเนินงานที่กําหนดไว ไดแก
4.1.1.2.1 การวิเคราะห แผนปฏิบัติการ แผนกลยุทธ กระบวนการทํางาน โครงสรางองคกร
เทคโนโลยี และการเงินขององคกร
4.1.1.2.2 การติดตามการเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายในที่สงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนยุทธศาสตร
4.1.1.3 วัฒนธรรม (Culture) มีวิถีการดําเนินงานหรือแบบแผนการดําเนินงาน ที่แสดงใหเห็นถึง
คานิยม ความรู ความคิ ด ทั ศนคติ ความเชื่ อ ความศรัทธารวมกันอย างเปน ระบบ เป น ระเบี ยบ แบบแผน และ
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บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติรวมกันอยางตอเนื่อง ซึ่งเปน คุณลักษณะเฉพาะของบุคลากรขององคกร และเปนพื้นฐาน
ที่สําคัญในการดําเนินงานไดอยางยั่งยืน เชน
4.1.1.3.1 พฤติกรรมตามวัฒนธรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ไดแก การปฏิบัติตนตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรม ความโปรงใสในการดําเนินงาน โดยผูบริหารเปนแบบอยางที่ดี
4.1.1.3.2 พฤติกรรมตามวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ตามสโลแกน
“สื่อสาร เรียนรูแบงปน ขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยง เพื่อสรางคุณคาใหแก กปภ.” ไดแก
- ดานการบริหารความเสี่ยง เพื่อสรางมูลคาใหแก กปภ. ไดแก การกําหนด
วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด แนวทาง/วิธีปฏิ บัติ รวมกับการทบทวนสถานการณความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน
โดยมีความเขาใจถึงความสัมพันธและผลกระทบของความเสี่ยงกอนการตัดสินใจ
- ดานการสื่ อสารเรื่ องการบริหารความเสี่ยง ไดแก การสื่อสาร ถ ายทอด
ขอมูลสารสนเทศ เพื่อใชในการตัดสินใจบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน รวมทั้งนําขอมูลจากผูมีสวนได
สวนเสียมาวางแผนปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมาย
- ดานการขับเคลื่อนเรื่องการบริหารความเสี่ยง ไดแก การสงเสริม และจูงใจ
เพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนาความรูความสามารถดานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมกับติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
- ดานการเรียนรูแบงปนเรื่องการบริหารความเสี่ยง ไดแก การพัฒนาตนเอง
และนําความรูมาปรับปรุงการทํางาน รวมทั้งแบงปนความรูและประสบการณ เสริมสรางทักษะดานการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพในหนวยงาน
4.1.1.3.3 พฤติกรรมตามคานิยมของ กปภ. “มุง มั่น เพื่อปวงชน” ไดแก พฤติกรรมของ
ผู บ ริห าร 37 ประการ และพฤติ ก รรมพนั ก งาน 11 ประการ เพื่ อหล อหลอมพฤติ กรรมตามค านิย ม สรางเป น
วัฒนธรรมองคกรขับเคลื่อน กปภ. ใหบรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตร
4.1.1.4 ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ดําเนินกิจการภายใตกรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ตระหนักถึงความสําคัญของผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตาง ๆ เชน
4.1.1.4.1 การสรางความเขาใจกับผูมีสวนไดสวนเสีย วิเคราะหความตองการของผูมีสวน
ไดสวนเสียแตละกลุม เพื่อใหทราบความตองการ ความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย ไดถูกตองและชัดเจน
4.1.1.4.2 การวิเคราะหความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อจัดลําดับความสําคัญ ความ
จําเปน และความตองการไดอยางเหมาะสม
4.1.1.4.3 การกําหนดการสรางความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสีย ใหเปนไปอยางเหมาะสม
ในแตละกลุมที่มีความแตกตางกัน เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นและไววางใจในการดําเนินงานของ กปภ.
4.1.2 การกําหนดแนวทางการดําเนินการ (Align) ประกอบดวย
4.1.2.1 ทิศทาง (Direction) กําหนดวิสัยทัศน ภารกิจและคานิยมองคกรที่ชัดเจน เพื่อเปนแนวทาง
ในการดําเนินงานของ กปภ. ดังนี้
4.1.2.1.1 การกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ และคานิยม เพื่อใหผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง เพื่อให
ทราบทิศทางการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย
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ดําเนินงานที่เหมาะสม

4.1.2.1.2 การวิเคราะหโอกาส อุปสรรค และเปาหมายขององคกร เพื่อนําไปใชกําหนดแนวทาง

4.1.2.1.3 การกําหนดเปาหมายองคกร ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานที่ใชในการบริหารจัดการ
องคกรใหบรรลุเปาหมายตามแผนที่กําหนด
4.1.2.1.4 การกําหนดเกณฑประกอบการตัดสินใจ (Decision Making Criteria) เพื่อเลือก
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicator : KPI) และกําหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicators : KRIs)
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite : RA) ชวงเบี่ยงเบนของระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Tolerance : RT)
และแนวทางปฏิบัติตาง ๆ
4.1.2.2 วั ต ถุ ป ระสงค (Objectives) กํ าหนดวั ต ถุ ป ระสงค ในการดํ าเนิ น งานให ส อดคลอ งกั บ
ทิศทางขององคกรในอนาคต เพื่อถายทอดและนําไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสม ไดแก
4.1.2.2.1 การกําหนดวัตถุประสงคในการดําเนินงานที่เหมาะสม สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ
ภารกิจ และคานิยมองคกร
4.1.2.2.2 การกําหนดเกณฑที่ใชประกอบการตัดสินใจเพิ่มเติม เพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจ
4.1.2.2.3 การกําหนดกิจกรรมการควบคุมที่ตองดําเนินการเพิ่มเติม เพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมาย
ตามแผนยุทธศาสตรที่กําหนด
4.1.2.2.4 การประเมินผลกระทบของการบรรลุวัตถุประสงคในระดับภาพรวมองคกร เพื่อ
จัดลําดับความสําคัญของการบรรลุวัตถุประสงคไดอยางเหมาะสม
4.1.2.2.5 การกําหนดวัตถุประสงคการดําเนินงานที่ชัดเจนเปนลายลักษณอักษร และสื่อสาร
ใหผูเกี่ยวของ ผูมีสวนไดสวนเสียมีความเขาใจถูกตอง
4.1.2.3 การระบุ (Identification) การระบุปจจัยที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงค ประกอบดวย
4.1.2.3.1 การทบทวนและประเมินศักยภาพที่มีอยูในปจจุบัน เชน กระบวนการ บุคลากร
และเทคโนโลยี ที่มีผลกระทบตอความสามารถขององคกรในการบรรลุวัตถุประสงคตามแผนยุทธศาสตรที่กําหนด
4.1.2.3.2 การระบุ ป จจั ย ขั บ เคลื่ อ น ต อ งกํ า หนดป จจั ยขั บ เคลื่ อ นภายในและภายนอก
เหตุการณ เงื่อนไขที่จําเปนตอการดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายองคกร
4.1.2.3.3 การระบุโอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) และความตองการ (Requirement)
ในระดับ Top-down และ Bottom-up ที่มีผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรองคกร ซึ่งตอง
ดําเนินการตามกระบวนการอยางตอเนื่อง
4.1.2.3.4 การระบุความสัมพันธของโอกาส อุปสรรค และความตองการ (Requirement)
และแนวโนม (Trend) ทั้งภายในและภายนอกองคกร
4.1.2.4 การประเมิน (Assessment) การประเมินโอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats)
และความตองการ (Requirement) ทั้งในเชิงปริมาณ (Quantitative) และเชิงคุณภาพ (Qualitative) โดยแบงเปน
4.1.2.4.1 การวิเคราะห ความเสี่ ยง/ผลตอบแทน ในสวนของผลตอบแทนจากการลงทุ น
(Return on Investment : ROI) งบประมาณ เพื่อประเมินความเสี่ยงกอนและหลังการควบคุม รวมทั้งบริหารจัดการ
ความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได (Risk Appetite : RA)
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การควบคุม

4.1.2.4.2 การประเมิ น การปฏิ บั ติ ต ามกฎ ระเบี ย บ ข อ บั งคั บ ก อ นและหลั ง กิ จ กรรม

4.1.2.4.3 การบริ ห ารจั ดการลํ าดั บ ความสํ าคั ญ ของโอกาส อุ ป สรรค และความต องการ
ตามกระบวนการประเมินความเสี่ยง เพื่อกําหนดแนวทางการบริหารจัดการไดอยางเหมาะสม
4.1.2.5 การออกแบบ (Design) กําหนดแผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร ดังนี้
4.1.2.5.1 การสํารวจความตองการตามขอกําหนดที่สําคัญของกระบวนการ หากการปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบี ย บ ข อ บั งคั บ ยั งไม เพี ย งพอหรื อ ไม เหมาะสม ต อ งดํ าเนิ น การสํ า รวจกิ จกรรมการควบคุ มที่ ต อ ง
ดําเนินการเพิ่มเติม
4.1.2.5.2 การสํารวจความเสี่ยง/ผลการดําเนินงาน หากความเสี่ยงหลังการควบคุมอยูใน
ระดับ ที่สูงกวาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได ต องปรับปรุงแนวทางการดํ าเนิ นงาน พิจารณาแผนปฏิบัติการ และ
กิจกรรมควบคุมอื่น ๆ เพิ่มเติม เพื่อใหความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได
4.1.2.5.3 การออกแบบการถายโอนความเสี่ยง เพื่อใหความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได
4.1.2.5.4 กําหนดแผนจัดการความเสี่ยงและแผนปฏิบัติการใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหความ
เสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได
4.1.2.5.5 การกําหนดตัวชี้วัดความเสี่ยง (Key Risk Indicator : KRIs) และตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงาน (Key Performance Indicators: KPIs) ในแผนเพื่อใหการดําเนินงานบริหารความเสี่ยงเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
4.1.2.5.6 การกําหนดโครงสรางการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ เพื่อใหขอมูลสารสนเทศ
ขององคกร มีความถูกตอง ครบถวน เชื่อถือไดและพรอมใชงาน
4.1.2.5.7 การกําหนดโครงสรางสถาป ตยกรรมระบบสารสนเทศ (Information System
Architecture) เพื่อนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนใหเกิดการบูรณาการของ GRC
4.1.2.5.8 การนํ าไปปฏิ บั ติ ต องมั่ น ใจได ว าการจั ดสรรทรั พ ยากร การบริ หารจั ดการการ
เปลี่ยนแปลงสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเป าหมายไดตามแผนยุทธศาสตร และตองมีการเตรียมแผนปฏิบั ติ
การฉุกเฉินไวรองรับเหตุการณที่ไมคาดคิดดวย
4.1.3 การดําเนินการ (Perform) ประกอบดวย
4.1.3.1 กิจกรรมการควบคุม (Control) กําหนดกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมและคุมคา โดยคํานึงถึง
คน กระบวนการ เทคโนโลยีและขอมูลสารสนเทศ โดยแบงเปน
4.1.3.1.1 การกําหนดกิจกรรมการควบคุมเชิงปองกัน (Proactive Control) เพื่อปองกัน
หรือลดความเสี่ยงจากเหตุการณที่ไมคาดคิด
4.1.3.1.2 การกํ าหนดกิ จกรรมการควบคุ มเชิ งค น หา (Detective Control) เพื่ อ ค น หา
ความเสียหายหรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแลว
4.1.3.1.3 การกําหนดกิจกรรมการควบคุมเชิ งแกไข (Responsive Control) เพื่อตอบสนอง
แกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นใหถูกตอง หรือแกไขไมใหเกิดขอผิดพลาดซ้ําอีกในอนาคต
4.1.3.2 นโยบาย (Policies) ดํ าเนิน การตามนโยบายที่ กระทรวงมหาดไทยหรือคณะกรรมการ
กปภ. กําหนด โดยแบงเปน
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4.1.3.2.1 การกําหนดจริยธรรมในการปฏิบัติงาน (Code of Conduct) โดยคํานึงถึง วิสัยทัศน
พันธกิจ ภารกิจ คานิยม และนโยบายที่สําคัญขององคกร แสดงถึงผูบริหารเปนแบบอยางที่ดีดานคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน
4.1.3.2.2 โครงสรางนโยบาย กําหนดรายละเอียดในการดําเนินงาน ผูมีอํานาจอนุมัติ และ
การบั งคั บ ใช น โยบาย รวมทั้ งกํ าหนดกรอบระยะเวลาในการทบทวนหรือปรับ ปรุงนโยบาย หลัก เกณฑ ให เป น
ปจจุบัน
4.1.3.2.3 การนํานโยบายไปปฏิบัติ ตั้งแตเรื่องการสื่อสาร การบังคับใช และการตรวจสอบ
เพื่อใหมั่นใจวาหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปปฏิบัติไดครบถวนและถูกตอง
4.1.3.2.4 การกําหนดแนวทางในการตัดสินใจตามหลักจริยธรรม กรณีที่นโยบาย หลักเกณฑ
หรือมาตรฐาน ไมไดระบุรายละเอียดไวชัดเจน องคกรควรมีแนวทางการตัดสินที่ยึดหลักจริยธรรม เพื่อใหผูปฏิบัติงาน
ใชอยางเหมาะสม
4.1.3.3 การสื่อสาร (Communication) ขอมูลสารสนเทศไดรับการสื่อสารไปยังผูที่เกี่ยวของได
ครบถวนและถูกตอง ดังนี้
4.1.3.3.1 การกําหนดแผนการติดตอสื่อสาร ทั้งแบบเปนทางการและไมเปนทางการ เพื่อให
มั่นใจไดวามีการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ สามารถตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียไดถูกตอง
และเหมาะสม
4.1.3.3.2 การกํ าหนดกระบวนการสื่อสารข อมู ลสารสนเทศ ทั้งการไดรับและการถ ายทอด
ขอมูลสารสนเทศ เพื่อใชในการตัดสินใจและนําไปปรับปรุงผลการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิผล
4.1.3.3.3 การกํา หนดแผนการรายงานผลการสื่อสาร เพื่ อถ ายทอดข อมู ลสารสนเทศแก
ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางทั่วทั้งองคกร รวมทั้งผูมีสวนไดสวนเสียไดอยางครบถวน ถูกตอง ทันเวลา
4.1.3.4 การจั ดฝ กอบรมหรือการให ความรู (Education) เพื่ อพั ฒ นาความรูในการปฏิ บั ติงาน
ใหแกพนักงานในองคกร ดังนี้
4.1.3.4.1 การกําหนดแผนการจัดฝกอบรม/ใหความรู/การสรางความตระหนัก ในสวนของ
งานที่รบั ผิดชอบและการเสริมสรางศักยภาพทักษะตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับพนักงานทุกระดับ
4.1.3.4.2 การพัฒ นาหลักสูตรในการจัดฝกอบรม รายละเอียดหลักสูตรต องเปนป จจุบัน
สอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานและสรางแรงจูงใจใหกับพนักงาน
4.1.3.4.3 การฝกอบรมตามแผนงานที่กําหนด เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาพนักงานที่เขาอบรม
สามารถเรียนรู และนําความรูไปปรับใชในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม
4.1.3.4.4 การให ความชวยเหลือหรือการสนับสนุน พนักงานในองคกร โดยบูรณาการให
สอดคลองกับสภาพแวดลอมการปฏิบัติงานจริง เพื่อใหพนักงานมีความรู ทักษะ และลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
4.1.3.5 สิ่งจูงใจ (Incentives) เพื่อกระตุนใหพนักงานปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพตามเปาหมาย
ดังนี้
4.1.3.5.1 การกําหนดแนวทางการเลื่อนขั้น/เลื่อนตําแหนง เปนมาตรฐานเดียวกันทั้งองคกร
เพื่อใหเกิดความเปนธรรม โปรงใส
4.1.3.5.2 การกําหนดเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานและการปรับขึ้นเงินเดือนประจําป
ใหเปนหลักเกณฑและมาตรฐานในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพนักงานในองคกร
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4.1.3.5.3 การกําหนดแนวทางการสอบสวนพนักงานที่กระทําผิด เพื่อเปนแนวทางใหผูถูก
กลาวหาไดรับความเปนธรรม
4.1.3.6 ชองทางการแจงเตือน (Notification) เพื่อรายงานสถานการณและผลการดําเนินงาน
รวมทั้งแจงเตือนการดําเนินงานที่ไมเปนไปตามที่คาดการณไว ดังนี้
4.1.3.6.1 การกําหนดชองทางการแจงเตือน เพื่อติดตามผลการดําเนินงานและแจงเตือนใน
การปฏิบัติงานที่ไมสอดคลองกับนโยบายหรือหลักเกณฑ และหลักจริยธรรมขององคกร โดยมีผูมีสวนไดสวนเสีย
ควรไดรบั ทราบขอมูลการแจงเตือนจากองคกรโดยตรง ไมใชจากหนวยงานภายนอกอื่น ๆ
4.1.3.6.2 การกลั่นกรองและกําหนดชองทางการแจงเตือน เพื่อกลั่นกรองรายละเอียดตาง ๆ
ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน และแจงเตือนผานชองทางที่กําหนด
4.1.3.6.3 การคุมครองขอมูลสารสนเทศ เพื่อใหมั่นใจวาขอมูลสารสนเทศมีความมั่นคงและ
ปลอดภัย สอดคลองกับหลักเกณฑตาง ๆ ที่ กปภ.กําหนด
4.1.3.7 การหาขอเท็จจริง (Inquiry) เพื่อวิเคราะหขอมูลที่มีผลตอการบรรลุวัตถุประสงค ดังนี้
4.1.3.7.1 กําหนดชองทางเพื่อรับขอมูล ความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวนเสีย
เชน การแจงเบาะแสผานชองทาง ศปท. ในเรื่องการทุจริต การปฏิบัติที่ขัดตอหลักจริยธรรมหรือไมสอดคลองกับระเบียบ
ขอบังคับ
4.1.3.7.2 การสํารวจความคิดเห็นของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร ทําใหรับทราบขอมูล
ที่เปนประโยชนและสามารถนําไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของ กปภ.ใหดียิ่งขึ้น
4.1.3.7.3 การจั ดให มี การประเมิ นตนเอง เช น การประเมิ นการควบคุ มภายในดวยตนเอง
(Control Self-Assessment : CSA) เพื่ อให ทราบความเสี่ ยงของการปฏิบั ติงานที่มี ผลตอการดํ าเนิ นงานของ กปภ.
โดยนําผลการประเมินเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเพื่อพิจารณา
4.1.3.7.4 การรวบรวมขอมู ลสารสนเทศอย างไม เป นทางการ เช น ผานการ Morning talk
ระหวาง ผวก.และผูบริหารทุกสายงาน
4.1.3.7.5 การรายงานขอมูลสารสนเทศและผลการหาขอเท็จจริงตอผูบริหารระดับสูงและ
ผูมีสวนไดสวนเสียเพื่อพิจารณาหรือเพื่อทราบ เชน รายงานเรื่องรองเรียน นําเสนอคณะผูบริหารระดับสูง (ครส.)
ทุกไตรมาส
4.1.3.8 การตอบสนอง (Response) เพื่ อ ตอบสนองผลการปฏิ บั ติงานที่ ไม ส อดคลอ งกับ หลั ก
จริยธรรม ดังนี้
4.1.3.8.1 การกําหนดกระบวนการสอบขอเท็จจริงความผิดทางวินัยของพนักงาน เพื่อใหเกิด
ความชัดเจนในวิธีปฏิบัติ โดยคณะกรรมการสอบสวนหาขอเท็จจริง มีหนาที่สรุปรายงานพรอมเสนอแนวทางแกไขหรือ
การลงโทษ กรณี พนักงานระดับชั้นต่ํากวา 10 ใหเสนอรายงานตอ ผูวาการ กปภ. และพนักงานระดับชั้น 10 ขึ้นไป ให
เสนอรายงานตอคณะกรรมการ กปภ.
4.1.3.8.2 เตรียมแผนบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management
: BCM) เพื่อใหมั่นใจวาระบบงานและสถานที่ทํางานมีการเตรียมพรอมตอภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน
4.1.3.8.3 การติดตามกระบวนการแก ไขอย างเป นระบบ โดยตรวจสอบและแกไขป ญหาที่
เกิดขึ้น รวมทั้งมีการจัดเก็บเอกสารหลักฐานและผลการจัดการปญหาอยางเปนระบบ สามารถสืบคนไดรวดเร็ว
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4.1.3.8.4 การปรับ ปรุ งประสิ ท ธิ ภ าพการดํ าเนิ น งานขององค ก ร เพื่ อ ให มั่ น ใจว าข อ มู ล
สารสนเทศถูกสงไปยังผูเกี่ยวของ เพื่อปรับปรุงแกไขและพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานใหดียิ่งขึ้น
4.1.3.8.5 การมีวินัยในการปฏิบัติงาน ของพนักงานในองคกรและตองปฏิบัติตามจริยธรรม
ที่ กปภ.กํ า หนด และปฏิ บั ติ ต อกลุ ม ผู มีส วนได ส วนเสีย อย างมี จริย ธรรมและเปน ธรรมตามคู มือ จริย ธรรมและ
จรรยาบรรณของ กปภ.ที่ กํ าหนดแนวทางการปฏิ บั ติ ตอ กปภ. ผูป ฏิ บั ติ งาน ลู ก คา ประชาชน คู คาและ/หรื อ
เจาหนาที่ คูแขงทางการคา ผูบังคับบัญชา ตนเอง เพื่อนรวมงาน และสังคมสวนรวม
4.1.4 การติดตามตรวจสอบ (Review)
4.1.4.1 การติดตาม (Monitoring) เพื่อติดตามผลระหวางการดําเนินงาน (Ongoing Monitoring)
และการติดตามผลเปนรายครั้ง (Separate Monitoring) โดยการประเมินการควบคุมดวยตนเอง (Control SelfAssessment : CSA) ทุกไตรมาส การควบคุมอยางเปนอิสระ (Independent Assessment : IA) โดย สตส. และ
สตง.
4.1.4.1.1 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตองกําหนดระยะเวลาการติดตามและ
การประเมินผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ และการปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหเกิดความคุมคา
มีประสิทธิภาพประสิทธิผล
4.1.4.1.2 การติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง ระบุขอมูลสารสนเทศที่จําเปนตอการ
จัดทํารายงานผลการบริหารความเสี่ยง
4.1.4.1.3 การวิเคราะห และรายงานผลการติดตาม ควรกําหนดใหมีการวิเคราะหและรายงาน
ผลการดําเนินงานในดานตาง ๆ อยางเปนระบบ โดยระบุจุดออนและโอกาสในการปรับปรุงการดําเนินงาน เพื่อให
เปนไปตามแผนงานที่กําหนด
4.1.4.2 ความเชื่อมั่น (Assurance) เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูบริหารระดับสูงและกลุมผูมีสวนได
สวนเสีย ดังนี้
4.1.4.2.1 การจัดทําแผนการตรวจสอบประจําป โดยสํานักตรวจสอบ แบงเปน ฝายตรวจสอบ
สวนกลางและฝายตรวจสอบสวนภูมิภาค เปนหนวยงานจัดทําแผนการตรวจสอบประจําป เพื่อสรางความเชื่อมั่ น
ใหกับผูบริหารระดับสูงและกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย
4.1.4.2.2 การดําเนินการตามแผนการตรวจสอบ โดยสํานักตรวจสอบสามารถใหความเห็น
อยางเปนอิสระ ใหคําปรึกษา เกี่ยวกับกระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การกํากับดูแลกิจการที่ดี
รายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ
4.1.4.3 การปรับปรุง (Improvement) จากการนําขอมูลสารสนเทศมาทบทวน และประเมินผล
เพื่อคนหาความเสี่ยง รวมทั้งกําหนดกิจกรรมการควบคุม โดยระบุโอกาสในการปรับปรุง ดังนี้
4.1.4.3.1 การกําหนดแผนการปรับปรุง ควรจัดลําดับความสําคัญในการปรับปรุงอยางเหมาะสม
กับสถานการณ
4.1.4.3.2 การดําเนินการตามแผนการปรับปรุง ควรรายงานตอคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
ที่เกี่ยวของ และเผยแพรในรายงานประจําป เพื่อใหกลุมผูมีสวนไดสวนเสียรับทราบอยางถูกตองและทั่วถึง
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4.2 กระบวนการทํางาน
จากแนวทางการปฏิ บั ติ /กระบวนการทํ า งานทั้ ง 4 กระบวนการ ดั ง กล าวข างต น จึ งได แสดง
รายละเอียดขั้ นตอนตาม ตารางที่ 4-1 SIPOC แสดงกระบวนการ GRC ตามหลั กการ GRC Capability Model ของ
OCEG (Red Book Version 3.0) เพื่อใหทุกหนวยงานของ กปภ.สามารถนําหลักการไปปฏิบัติไดอยางบู รณาการ
ดังนี้
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ตารางที่ 4-1 SIPOC แสดงกระบวนการ GRC ตามหลักการ GRC Capability Model ของ OCEG
(Red Book Version 3.0)
ผูสงมอบ
Suppliers

ปจจัยนําเขา
Inputs

ขั้นตอน/ผูรับผิดชอบ
Process

ผลลัพธ
Outputs

ผูรับมอบ
Customers

- ภารกิจ
- วิสัยทัศน
- คานิยม
- วัตถุประสงค
- กลยุทธ
- นโยบาย

- เจาของกระบวนการ
- หนาที่ที่เกี่ยวของ
- หนาที่สนับสนุน
(HR, IT, FIN เปนตน)

- แผน
- ระบบ
- กระบวนการ
- การควบคุม
- KPI
- KRI

- เจาของกระบวนการ
- หนาที่ที่เกี่ยวของ
- หนาที่สนับสนุน
(HR, IT, FIN เปนตน)
- IA

เวลา
Time

เริ่มตน
L1: บริบทภายนอก

- นโยบายและฝาย
กลยุทธ
- คณะกรรมการ กปภ.

-

L2: บริบทภายใน
L3: วัฒนธรรม

L4: ผูมีสวนไดสวนเสีย

1. การเรียนรู (Learning)
L1.1 การวิเคราะหบริบทภายนอก
L1.2 การวิเคราะหความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียและ
ผูมีอิทธิพลภายนอก
L1.3 การเฝาดูบริบทภายนอก
L2.1 การวิเคราะหบริบทภายใน
L2.2 การเฝาดูบริบทภายในสําหรับการเปลี่ยนแปลง
L3.1 การวิเคราะหวัฒนธรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
L3.2 การวิเคราะหวัฒนธรรมการบริหารจัดการ
L3.3 การวิเคราะหวัฒนธรรมความเสี่ยง
L3.4 การวิเคราะหวัฒนธรรมคุณธรรมจริยธรรม
L3.5 การวิเคราะหการมีสวนรวมของพนักงาน
L3.6 การเฝาดูวัฒนธรรม
L4.1 การเขาใจผูมีสวนไดสวนเสีย
L4.2 การวิเคราะหความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียและ
ผูมีอิทธิพลภายนอก
L4.3 การพัฒนาแผนความสัมพันธของผูมีสวนไดสวนเสีย
นโยบาย ฝายยุทธศาสตรองคกร และคณะกรรมการ กปภ.
2. การกําหนดแนวทางการดําเนินการ (Align)
A1: ทิศทาง (Direction)
A1.1 กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยม
A1.2 การวิเคราะหโอกาส อุปสรรค และความตองการ
A1.3 กําหนดเปาหมายระดับสูง
A1.4 กําหนดขอบเขตการบริหารจัดการ
A1.5 กําหนดเกณฑการตัดสินใจ
A2: วัตถุประสงค (Objectives)
A2.1 การนําเกณฑการตัดสินใจไปใช
A2.2 การพัฒนาเพิ่มเติมเกณฑการตัดสินใจ
A2.3 การพิจารณาภาพรวมหรือผลกระทบการแขงขัน
จากวัตถุประสงค
A2.4 วัตถุประสงคของเอกสาร
A3: การระบุ (Identification)
A3.1 ความสามารถในการตรวจทาน
A3.2 การระบุปจจัยขับเคลื่อน
A3.3 การระบุโอกาส อุปสรรค และความตองการ
A3.4 การระบุความสัมพันธระหวางกันและแนวทาง
A4: การประเมิน (Assessment)
A4.1 การวิเคราะหความเสี่ยง/ผลตอบแทน
A4.2 การวิเคราะหการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ขอบังคับ
A4.3 การบริหารจัดการสําดับความสําคัญของโอกาส
อุปสรรค และความตองการ

A
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ผูสงมอบ
Suppliers

ปจจัยนําเขา
Inputs

ขั้นตอน/ผูรับผิดชอบ
Process

ผลลัพธ
Outputs

ผูรับมอบ
Customers

เวลา
Time

A
A5: การออกแบบ (Design)
A5.1 สํารวจตัวเลือกเพื่อจัดการกับขอกําหนด
A5.2 สํารวจตัวเลือกเพื่อจัดการกับความเสี่ยง/
ผลตอบแทน
A5.3 การออกแบบการถายโอนความเสี่ยง เพื่อให
ระดับความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได
A5.4 กําหนดแผนจัดการความเสี่ยง/ผลตอบแทน ตาม
กฎ ระเบียบ ขอบังคับ เพื่อใหความเสี่ยงอยูใน
ระดับที่ยอมรับได
A5.5 การจัดการความเสี่ยงสูงที่แทจริง
A5.6 การพัฒนาตัวชี้วัดหลัก (Key Indicators)
A5.7 กําหนดโครงสรางการบริหารจัดการขอมูล
A5.8 พัฒนาสถาปตยกรรมดานเทคโนโลยี
A5.9 พัฒนาแผนการบูรณาการ
A5.10 การนําไปปฏิบัติ
เจาของกระบวนการ, หนาที่ที่เกี่ยวของ,
หนาที่สนับสนุน (HR, IT, FIN เปนตน)

- เจาของกระบวนการ
- หนาที่ที่เกี่ยวของ
- หนาที่สนับสนุน
(HR, IT, FIN เปนตน)
- IA

- แผน
- ระบบ
- กระบวนการ
- การควบคุม
- KPI
- KRI

3. การดําเนินการ (Perform)
P1: กิจกรรมการควบคุม (Controls)
P1.1 การสรางกิจกรรมการควบคุมเชิงรุก
P1.2 การสรางกิจกรรมการควบคุมเชิงคนหา
P1.3 การสรางกิจกรรมการควบคุมเชิงตอบสนอง
P2: นโยบาย (Policies)
P2.1 การพัฒนาจรรยาบรรณในการปฏิบัติงาน
P2.2 การกําหนดโครงสรางนโยบาย
P2.3 การระบุและพัฒนานโยบาย
P2.4 การปฏิบัติตามและบริหารจัดการนโยบาย
P2.5 นโยบายที่ดีที่สุด
P2.6 การพัฒนาและใชแนวทางการตัดสินใจอยาง
มีคุณธรรมจริยธรรม
P3: การสื่อสาร (Communication)
P3.1 การพัฒนาแผนการรายงาน
P3.2 สถาปตยกรรมดานกระบวนการ
P3.3 การพัฒนาแผนการสื่อสาร
P4: การจัดฝกอบรม/การใหความรู (Education)
P4.1 กําหนดแผนการฝกอบรม/การใหความรู
P4.2 กําหนดแผนหลักสูตร
P4.3 การพัฒนาหรือรับรูเนื้อหา
P4.4 การปฏิบัติตามการจัดฝกอบรม/การใหความรู
P4.5 การจัดหาตัวชวยเหลือ
P4.6 การจัดหาการสนับสนุนอยางบูรณาการ
P5: แรงจงใจ (incentive)
P5.1 กําหนดแนวทางการเลื่อนขั้น/เลื่อนตําแหนง
P5.2 กําหนดเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานและ
การปรับขึ้นเงินเดือน
P5.3 พัฒนาและนําโปรแกรมไปใชคาตอบแทน รางวัล

- ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล
- ผลประโยชน

- ลูกคา
- ผูมีสวนได
สวนเสีย

B
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ผูสงมอบ
Suppliers

ปจจัยนําเขา
Inputs

ขั้นตอน/ผูรับผิดชอบ
Process

ผลลัพธ
Outputs

ผูรับมอบ
Customers

เวลา
Time

B
P6: การแจงเตือน (Notification)
P6.1 การกําหนดชองทางการแจงเตือน
P6.2 การกลั่นกรองและกําหนดชองทางการแจงเตือน
P6.3 การปฏิบัติตามขอกําหนดการปกปองขอมูล
P7: การหาขอเท็จจริง (Inquiry)
P7.1 การกําหนดชองทางที่หลากหลายในการรับขอมูล
ความคิดเห็น และขอเสนอแนะ
P7.2 การกําหนดแนวทางการบูรณาการทั่วทั้งองคกร
สําหรับการสํารวจ
P7.3 การกําหนดวิธีการบูรณาการในการประเมินตนเอง
P7.4 การรวบรวมขอมูลผานการสังเกตและการสนทนา
P7.5 การรายงานขอมูลและผลการวิจัย
P8: การตอบสนอง (Response)
P8.1 การสรางกระบวนการตรวจสอบ
P8.2 การเตรียมรับมือกับสถานการณวิกฤติ
P8.3 การปฏิบัติตามกระบวนการแกไขปญหา
P8.4 การปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงาน
P8.5 การมีวินัยและการฝกฝนในการปฏิบัติงาน
P8.6 การกําหนดการเปดเผยขอมูล
เจาของกระบวนการ, หนาที่ที่เกี่ยวของ,
หนาที่ในการสนับสนุน (HR, IT, FIN เปนตน), IA

- เจาของกระบวนการ
- หนาที่ที่เกี่ยวของ
- หนาที่สนับสนุน
(HR, IT, FIN เปนตน)
- IA

- แผน
- ระบบ
- กระบวนการ
- การควบคุม
- KPI
- KRI
- ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล
- ผลประโยชน

4. การทบทวน (Review)
R1: การตรวจสอบ (Monitoring)
R1.1 การตรวจสอบและออกแบบการประเมินประสิทธิภาพ
R1.2 การระบุขอมูลการตรวจสอบ
R1.3 การดําเนินการตรวจสอบกิจกรรม
R1.4 การวิเคราะหและรายงานผลการตรวจสอบ
R2: การสรางความเชื่อมั่น (Assurance)
R2.1 แผนการประเมินการสรางความเชื่อมั่น
R2.2 การดําเนินการประเมินแผนการสรางความเชื่อมั่น
R3: การปรับปรุง (Improvement)
R3.1 การพัฒนาแผนการปรับปรุง
R3.2 การปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง
เจาของกระบวนการ, หนาที่ที่เกี่ยวของ,
หนาที่ในการสนับสนุน (HR, IT, FIN เปนตน), IA

- การดําเนินการ
GRC
- ผลประโยชน
- ความยั่งยืน

- ลูกคา
- ผูมีสวนได
สวนเสีย

จบ
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4.3 แผนการดําเนินงาน
กปภ. ไดตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางเปนรูปธรรม
โดยมุงเนนการกํากับดูแลกิจการที่ดี ความโปรงใส และตรวจสอบได มีการบริหารความเสี่ยงอยางเปนระบบ และ
สามารถปฏิ บั ติ ต ามกฎ ระเบี ย บที่ เกี่ ย วข อ งได อ ย า งครบถ วน เพื่ อ สร า งความเชื่ อมั่ น ในการบริ ห ารงานและ
การใหบริการ ตามหลักการ GRC
โดย กปภ. รั บ มอบนโยบายจากกระทรวงมหาดไทยและรั บ แนวทางในการบริ หารงานจากการประชุ ม
คณะกรรมการ กปภ. ซึ่ ง จะนํ า ภารกิ จ ที่ ไ ด รั บ มอบหมายมาดํ า เนิ น การติ ด ตามและรายงานผลสํ า เร็ จ ของ
การดําเนินงานตามแผนโดยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวของ เพื่อแสดงถึงการนํานโยบายไปปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรม
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บทที่ 5 การประเมินผล และทบทวนปรับปรุง
5.1 แนวทางการปฏิบัติของ TRIS
จากการนํ านโยบาย GRC ของ กปภ. มาปรั บ ปรุ งและดํ า เนิ น การไปสู การทํ า ให ยั่ ง ยื น ตามแนวทาง
การปฏิบัติของ TRIS จําแนกตาม GRC Model ประกอบดวย 4 กระบวนการรายละเอียด ดังนี้
Vision&
Business
Objective

การพิเคราะห
(Envision)

การปรับปรุง
(Improve)

การดําเนินการ
(Operate)

การทําใหยั่งยืน
(Sustain)

People
Process
IT

รูปที่ 5-1 รูปแบบแนวทาง GRC Model ของ TRIS

5.1.1 การพิเคราะห (Envision)
5.1.1.1 การกําหนดแผนงาน GRC ที่เปนกิจกรรมที่มีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรกลยุทธที่
รองรับเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนและวัตถุประสงคขององคกร
5.1.1.2 การวิ เคราะห ข อมู ลที่ เกี่ ยวข อ งทั้ งภายในและภายนอกองค กร เพื่ อใช เป น ข อมู ลสํ าหรั บ
การระบุปจจัยเสี่ยง และประกอบการกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติ
5.1.1.3 วิเคราะหสถานการณเสี่ยงและกําหนดทิศทางการบริหารความเสี่ยง เพื่อบริหารความเสี่ยง
ใหอยูในเกณฑที่ยอมรับได
5.1.2 การปรั บ ปรุ ง (Improve) ได แ ก การปรั บ ปรุ ง กระบวนการทํ า งาน (Process Improvment)
เทคโนโลยี ใหมีลักษณะที่เปนการบูรณาการ ดังนี้
5.1.2.1 จั ดให มีระบบควบคุ ม ภายในที่ ดี เป น สวนหนึ่ งของกระบวนการกํ ากั บ ดู แลที่ ดี เพื่ อ เป น
แนวทางในการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ
5.1.2.2 การใช เทคโนโลยี สารสนเทศ มาสนับสนุนในการทํางาน เชน ระบบแจงเตือน (Early Warning
System : EWS) เพื่อชวยใหวิเคราะหความเสี่ยงไดทันเวลาและสถานการณ และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สนับสนุนการวิเคราะหขอมูลที่มีความซับซอนใหสามารถคาดการณและวิเคราะหทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงได
5.1.2.3 การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการปฏิบัติงาน และการทบทวนกระบวนการ
ใหมีประสิทธิภาพ
5.1.2.4 หน วยงานตาง ๆ นํากฎหมายไปบังคับใชแลวเกิดปญหาในทางปฏิบัติ คณะอนุกรรมการ
กฎหมายของ กปภ. และฝ า ยกฎหมายที่ ดู แ ลด า น Compliance สามารถเป น ที่ ป รึ ก ษาในการตอบป ญ หา
ขอกฎหมายดังกลาวได
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5.1.3 การดําเนินงาน (Operate)
5.1.3.1 ดําเนินการดานการเปดเผยขอมูลสารสนเทศและความโปรงใส สอดคลองกั บหลักเกณฑ
และแนวทางการกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ
5.1.3.2 ติดตามประเมินผลและจัดทํารายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามแผน GRC
5.1.3.3 ติดตามประเมินผลและจัดทํารายงานการติดตามการกํากับดูแลกิจการที่ดี
5.1.3.4 สื่ อสารและสร างการมี สวนรวมในการกํ าหนด วิเคราะห การสรางมู ลค า (Value Creation)
และการเพิ่มมูลคา (Value Enhancement) การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงรวมกันระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของ
เพื่อใหเกิดการบูรณาการรวมกัน
5.1.3.5 ติดตามความกาวหนาและจัดทํารายงานความกาวหนาของการบริหารความเสี่ยง
5.1.3.6 สนั บสนุ นให เกิ ดการนํ ากฎ ระเบี ยบวิ ธีปฏิ บั ติ งาน และข อบั งคับ ไปใชประกอบการจั ดทํ า
แนวปฏิบัติหรือแนวทางกํากับดูแลงานในดานตาง ๆ ของหนวยงานที่เกี่ยวของ
5.1.3.7 ดําเนิ นงานดานการพัฒนาบุคลากรและหนวยงานอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวข อง รวมกั นจัดทํ าแนวทาง
การพัฒนาวัฒนธรรมองคกรที่มุงเนนความสําคัญของความซื่อสัตยและจริยธรรม
5.1.3.8 ดํ าเนิ น งานภายใต ก ฎ ระเบี ย บ ข อบั งคั บ ที่ เกี่ ย วข อ ง โดยจั ดทํ าแนวทางการกํ ากั บ ดู แล
การดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวของกับดานตาง ๆ อยางเปนรูปธรรม
5.1.4 การทําใหยั่งยืน (Sustain)
5.1.4.1 สงเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงภายในองคกร (Risk Culture) ผานการดําเนินงาน
ในกิจกรรมตาง ๆ เพื่อสรางความรู ความเขาใจ ดานการบริหารความเสี่ยงแกหนวยงานตาง ๆ รวมถึงเปนการกระตุนให
เกิดการตระหนักและการมีสวนรวมในการบริหารความเสี่ยงขององคกร
5.1.4.2 สอบทานประสิ ทธิ ผลของกระบวนการการกํ ากั บดู แลกิ จการที่ ดี การบริหารความเสี่ ยงและ
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ
5.1.4.3 บู รณาการการใช เทคโนโลยี ส นั บ สนุ น การทํ า งานร ว มกั บ หน ว ยงานต า ง ๆ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายขององคกรในดานตาง ๆ
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5.2 การประเมินผล และทบทวน/ปรับปรุงนโยบาย GRC ของ กปภ.
ส ว นการประเมิ น ผลนโยบาย เป น กระบวนการทบทวน ตรวจสอบ และวิ เคราะห ถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิ ทธิ ผล หรือ ผลลั พ ธ ของนโยบายที่ เกิ ด ขึ้ น ว า เป น ไปตามวั ตถุ ป ระสงค ที่ กํา หนดไว ห รื อไม ตลอดจนเป น
การติดตามความกา วหนาและปญ หาอุปสรรคของการนํานโยบายไปปฏิ บัติ ที่อาจจะสงผลกระทบตอการบรรลุ
วัตถุประสงคของนโยบาย
5.2.1 การวัดประสิทธิผลนโยบาย GRC ของ กปภ.
ตารางที่ 5-1 แสดงการวัดประสิทธิผลนโยบาย GRC ของ กปภ.
ขอ
นโยบาย
1 รว มกั น กํ า กั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี
ตามหลั ก การและแนวทางการ
ปฏิ บั ติ ในรั ฐวิ สาหกิ จ 9 หมวด
ได แ ก บท บาทของภาครั ฐ
สิ ท ธิ แ ละความเท า เที ย มกั น
ของผู ถื อ หุ น คณะกรรมการ
บทบาทของผูมีสวนไดสวนเสีย
ความยั่งยื นและนวัตกรรม การ
เปดเผยขอมูล การบริหารความ
เสี่ ย งและการควบคุ ม ภายใน
จรรยาบรรณและการติดตามผล
การดําเนินงาน

2 กํ าหน ดวั ตถุ ป ระสงค และ
เปาหมายขององคกรที่สอดคลอง
กั บ บริ บ ทองค ก ร วั ฒ นธรรม
องค กร ความคาดหวั งของผู มี
ส ว นได ส วนเสี ย ทุ ก ภาคส ว น
และความเสี่ยงที่เกี่ยวของ

เปาหมาย
มีการกํากับดูแลกิจการที่ดี ตาม
หลักการและแนวทางการปฏิบัติ
ในรัฐวิสาหกิจ 9 หมวด
1. บทบาทของภาครัฐ
2. สิทธิและความเทาเทียมกัน
ของผูถือหุน
3. คณะกรรมการ
4. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย
5. ความยั่งยืนและนวัตกรรม
6. การเปดเผยขอมูล
7. การบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน
8. จรรยาบรรณ
9. การติดตามผลการดําเนินงาน

KPI
ผูรับผิดชอบ
- คะแนนประเมิ น Enabler ผชส.
ดานที่ 1 สูงกวาปที่ผานมา
- ผลสํ าเร็จการปรับ ปรุ ง
โครงสร า งรองรั บ GRC
CSR BCG การบริหารจัดการ
ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย และ
การพัฒนาความยั่งยืน
- รายงานผลการดําเนินงาน
ดานการเงิน ไมใชการเงิน
ผลการดํ า เนิ น งานด า น
การกํากับดูแลกิจการที่ดี
และการกํ า กั บ ดู แ ลการ
ป ฏิ บั ติ ต าม ก ฎ ห ม าย
ระ เบี ย บ ข อ บั งคั บ ที่
เกี่ ย วข อ ง ต อ หน วยงาน
กํากับดูแลคณะกรรมการ
กปภ. อยางครบถวนและ
มีคุณภาพ
มีการทบทวน/จัดทํายุทธศาสตร แผนยุ ทธศาสตร ที่มี ก าร ฝยอ.
องค ก ร โดยมี การนํ าบริบ ทที่ กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ
เปาหมายและวัตถุประสงค
เกี่ยวของซึ่งประกอบดวย
ที่ เหมาะสมชั ดเจน และ
1. บริบทภายนอก
สอดคล อ งกั บ บริ บ ทที่
2. บริบทภายใน
เกี่ยวของ
3. วัฒนธรรมองคกร
4. ความคาดหวั ง ของผู มี
สวนไดสวนเสีย มาเปน ปจจัย
นําเขาในการทบทวน/จัดทํา
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นโยบาย
ขอ
3 กํ า ห น ด ก ล ยุ ท ธ แ ผ น ก าร
ดําเนินงานตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายขององคกร โดยบู รณา
ก า รก า รใช ท รั พ ย า ก ร แ ล ะ
เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ
ประสิ ทธิผล เพื่ อให องค กรบรรลุ
เป าห มายแ ละส าม ารถเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการเฝาระวังความ
เสี่ ย ง และเสริ มสร า งมู ล ค าของ
องคกร
4 สงเสริมการเพิ่มมูลคาและปองกัน
ความเสี ย หายขององค ก ร ด ว ย
ระบบการควบคุมภายใน ทั้งเชิง
ปองกัน เชิงคนหา และเชิงแกไข

เปาหมาย
KPI
ผูรับผิดชอบ
มีการออกแบบกระบวนการ ลดระดับความรุนแรงของ ฝยอ., ฝบส.
ทํางานที่มีประสิทธิภาพและ Risk Profile ให อ ยู ใน
ประสิทธิผล โดยมุงเนนการ ระดับทีย่ อมรับได
ใชทรัพยากรและเทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล ในการสร า งคุ ณ ค า
เฝ า ระวั ง ความเสี่ ย ง และ
ป อ งกั น ความเสี ย ห ายที่
อาจจะเกิดขึ้นกับองคกร

มีความเห็น และขอสั่งการ ฝบส.
ในคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ ย งและควบคุ ม
ภายใน ไม น อ ยกว า 3
เรื่อง
5 ดํ าเนิ น การภายใต ข อบเขตของ มี ก ารดํ า เนิ น งานที่ สุ จ ริ ต คะแนน ITA ไมนอยกวา 90 ผชส., ฝกม.
กฎหมาย สั ญ ญา ธรรมาภิ บ าล โป ร ง ใสแล ะเป น ไป ตาม
จริยธรรม และระบบงานภายใน โดย ขอกําหนดตาง ๆ
ส งเสริ มสภาพแวดล อมตามหลั ก
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และความ
โปรงใสในการดําเนินงาน
6 มีการตรวจสอบ สอบทาน ทบทวน มีการพัฒนาระบบงานอยาง มี แ ผ น ตรวจสอบและ ผชต.
ดําเนินการได 30% ของ
ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นาระบบงาน สม่ําเสมอ
หนวยงานทั้งหมดตอป
อย า งบู ร ณาการร ว มกั น ทั้ ง นี้
เพื่ อ ให เกิ ดความมั่ น ใจอย าง
สมเหตุ สมผลได ว า ระบบงานมี
ประสิ ท ธิ ภาพประสิ ทธิ ผลทํ าให
ภ ารกิ จขอ ง ก ป ภ .จ ะ บ รรลุ
วัตถุประสงคเปาหมาย ตอบสนอง
ความคาดหวังของผูมีสวนได สวน
เสี ย และทั นตอการเปลี่ ยนแปลง
จากภายในและภายนอกอย า ง
ครบถวน
มีการติดตามผลการดําเนินงาน
ของงานที่มีผลกระทบสูงตอ
ภาพลั ก ษณ ชื่ อ เสี ย ง และ
ผลประกอบการ
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นโยบาย
เปาหมาย
ขอ
7 ใหขอมูลหรือสารสนเทศ ที่เชื่อถือ ขอมู ลมี ความถูกต องเชื่ อถื อ
ได ทัน ต อสถานการณ แ ละเวลา ได และทันเวลาตอการใชงาน
ผานชองทางการสื่อสารที่หลากหลาย
เพื่อตอบสนองตอความตองการ
ของผู มีสวนไดส วนเสี ย ไดอย าง
เหมาะสม

8 ประยุกตและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล มาใช วั ด ผลประสิ ท ธิ ผ ล
ของการดําเนินงานของระบบงาน
และใชพัฒนางาน เพื่อการบูรณาการ
ขอมูลใหแสดงผลอยางมีประสิทธิภาพ
ครบถวน ถูกตอง และทันเวลา
9 สนั บ สนุ น ให มี บ รรยากาศและ
วัฒนธรรมที่สนับสนุนนโยบาย GRC
แกบุคลากรทุกระดับทั่วทั้ง กปภ.
โดยเสริ ม สร า งความตระหนั ก
เกี่ยวกับ ความสําคัญและความรู
ความเข า ใจ รวมทั้ ง เสริ ม สร า ง
แรงจูงใจ

KPI
ผูรับผิดชอบ
- ระดับความถูกตองและ ผชท.
เชื่ อ ถื อ ได ข องข อ มู ล ไม
นอยกวาระดับ 4.5
- ร อ ย ล ะ ข อ ง ก า ร
ดํ าเนิ นการตามข อตกลง
มาตรฐานการให บ ริ การ
(SLA) เรื่ องความทั น กาล
ของข อ มู ล ไม น อ ยกว า
รอยละ 90
มีการวัดผลการดําเนินงานใน รายงานผลการดําเนินงาน ผชท.
เชิงปริมาณ (Quatitative ตาม PA BSC และระบบงาน
Measured) ในรูปแบบ
ตาง ๆ ดวย Dashboard ไม
Dashboard
น อยกว าร อยละ 80 ของ
ตัวชี้วัดที่มีการรายงาน
มีการเผยแพรความรูเรื่อง GRC
ในรู ป แบบต า ง ๆ เพื่ อ ให
พนั ก งานมี ค วามรู มี ค วาม
เขาใจ มีทัศนคติและมีความ
ตระหนักที่ดีในเรื่อง GRC

- ช อ งทาง/รู ป แบบการ สสล.,ฝบส.
เผยแพรความรูเรื่อง GRC
ไมนอยกวา 5 ชองทาง
- ผลสํารวจความรูความ
ตระหนั ก เรื่ อ ง GRC ไม
นอยกวาระดับ 4
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5.2.2 ความสําคัญของการประเมินผลนโยบาย
5.2.2.1 การประเมินนโยบายชวยใหผูเกี่ยวของทราบถึงความถูกตองและความเหมาะสมของวัตถุประสงค
และเปาหมายของนโยบายที่กําหนดไว
5.2.2.2 การประเมิ นนโยบายช วยให ทราบว าการดํ าเนิ นงานเป นไปตามนโยบาย และแผนงานที่ วางไว
มากนอยเพียงใด
5.2.2.3 การประเมินนโยบายชวยใหทราบปญหาและอุปสรรคของการนํานโยบายไปปฏิบัติ
5.2.2.4 การประเมิ นนโยบายชวยใหผูที่เกี่ยวของไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตองและเชื่อถือไดเกี่ยวกั บ
ผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของนโยบาย ทําใหทราบวาการดําเนินนโยบายที่ผานมานั้นมีผลอยางไรตอ กปภ.
5.2.2.5 การประเมินนโยบายชวยใหสามารถนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงและพัฒนานโยบาย
ใหมีประสิทธฺภาพยิ่งขึ้น
5.2.3 การทบทวน/ปรับปรุงนโยบาย
เพื่ อ ปรับ ปรุ ง แนวทางการดํ า เนิ น งานให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล โดย กปภ.ได ดํ าเนิ น การ
ทบทวนนโยบายปละ 1 ครั้ง
5.2.4 ประโยชนของการประเมินผล และทบทวน/ปรับปรุงนโยบาย GRC ของ กปภ.
5.2.4.1 เพื่อเปนการตรวจสอบ ความถูกตอง เหมาะสม ของการดําเนินงาน
5.2.4.2 เพื่อเปนการตัดสินใจในเชิงนโยบายวาควรดําเนินการตอ หรือสิ้นสุดตัวนโยบายนั้น
5.2.4.3 เพื่อเปนการพัฒนานโยบาย หากการปฏิบัติตามนโยบายไมสมบูรณ หรือเกิดปญหาอุปสรรคใน
การปฏิบัติงานขึ้น
5.2.4.4 เพื่อเรียนรูผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใชนโยบายในองคกร

คูมือนโยบาย GOVERNANCE , RISK MANAGEMENT AND COMPLIANCE (GRC) ของการประปาสวนภูมิภาค

54

บรรณานุกรม
1. คูมือการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม State Enterprise Assessment
Model : SE-AM
2. คูมือการกํากับดูแลกิจการที่ดีของการประปาสวนภูมิภาค ป 2564
3. คูมือการบริหารความเสี่ยง ฉบับทบทวน ป 2564
4. คูมือการควบคุมภายใน ฉบับปรับปรุง ป 2564
5. แผนงานเสริมสรางคานิยมและวัฒนธรรมองคกรการประปาสวนภูมิภาค ป 2564-2568
6. หลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการที่ดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติ
7. พระราชบัญญัตกิ ารประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2522
8. พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543
9. GRC Capability Model (Red Book) Version 3.0
10. https://www.oceg.org

คูมือนโยบาย GOVERNANCE , RISK MANAGEMENT AND COMPLIANCE : GRC ของการประปาสวนภูมิภาค

55

ภาคผนวก
คําสั่ง ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ
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คําสั่ง ระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของ
1. คําสั่ง กปภ. เรื่อง รหัสหนวยงานของ กปภ.
2. คําสั่ง กปภ. เรื่อง กําหนดรหัสหนวยงานของ กปภ. (เพิ่มเติม)
3. คําสั่ง กปภ. เรื่อง รหัสหนวยงานกองกํากับดูแลกิจการที่ดี
4. คําสั่ง คณะกรรมการ กปภ. เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกิจการสัมพันธ
5. คําสั่ง คณะกรรมการ กปภ. เรื่อง แตงตั้งประธานกรรมการกิจการ
สัมพันธ
6. คําสั่ง คณะกรรมการ กปภ. เรื่อง แตงตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ
ของ กปภ.
7. คําสั่ง คณะกรรมการ กปภ. เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการอิสระ
8. คําสั่ง คณะกรรมการ กปภ. เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการกฎหมาย
ของ กปภ.
9. คําสั่ง คณะกรรมการ กปภ. เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนา
องคกร
10. คําสั่ง คณะกรรมการ กปภ. เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน กปภ.
11. คําสั่ง คณะกรรมการ กปภ. เรื่อง แตงตั้งคณะอนุ กรรมการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมของ กปภ.
12. คําสั่ง คณะกรรมการ กปภ. เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม
การดําเนินงานตามนโยบาย
13. คําสั่ง คณะกรรมการ กปภ. เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงาน
14. คําสั่ง กปภ. เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการกํากับดูแล
กิจการที่ดีและพัฒนาระบบคุณธรรมของ กปภ.
15. คําสั่ง กปภ. เรื่อง แต งตั้ งคณะกรรมการพั ฒ นาจริ ย ธรรมและ
คุณธรรมของ กปภ.
16. คําสั่ง กปภ. เรื่อง แต งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน
17. คําสั่ง กปภ. เรื่อง แต งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน เพิ่มเติม
18. คํ า สั่ ง กปภ. เรื่อ ง แต งตั้ งคณะทํ า งานบริ ห ารความเสี่ ย งและ
ควบคุมภายในระดับสายงานและระดับหนวยงาน
19. คําสั่ง กปภ. เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานปรับปรุง แกไข ขอบังคั บ
ระเบียบและคําสั่ง กปภ.
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