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คํานํา 
 การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจดําเนินงานภายใตหลักเกณฑระบบประเมินผล
การดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ผ านระบบประเมินผล            
การดําเนนิงานรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) 

เพ่ือใหการดําเนินการตาม Enabler ดานท่ี 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 การบริหารความเส่ียง และการปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ท่ีสอดคลองในทิศทางเดียว เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายขององคกรอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตอไป 
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บทที่ 1 บทนาํ 
1.1 ความเปนมา/ความจําเปน/ความสําคัญ 

การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) เปนองคกรรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ที่กอตั้งข้ึนเพ่ือ
ประกอบและสงเสริมธุรกิจประปา โดยการสํารวจ จัดหาแหลงน้ําดิบ เพ่ือใชในการผลิต จัดสง และจําหนาย
น้ําประปา ตลอดจนสามารถดําเนินงานธุรกิจอ่ืนที่เกี่ยวกับหรือตอเนื่องกับกิจการประปา เพ่ือใหเกิดประโยชนแก
การใหบริการสาธารณูปโภค โดยคํานึงถึงประโยชนของรัฐและสุขภาพอนามัยของประชาชนเปนสําคัญ โดยมี
สํานักงานสาขาท้ังหมดจํานวน 234 สาขา ยกเวนพ้ืนท่ีกรุงเทพฯ นนทบุรี และสมุทรปราการ ดําเนินงานตาม
หลักเกณฑระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจของคณะกรรมการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ซ่ึงในดานท่ี 3 การบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน (Risk Management 
and Internal Control : RM&IC) คณะกรรมการ กปภ. ไดกําหนดใหมีนโยบาย Governance , Risk Management     
and Compliance (GRC) ของ กปภ. เพ่ือบูรณาการระหวางการกํากับดูแลกิจการท่ีดี การบริหารความเส่ียงและ       
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคบั ที่สอดคลองในทิศทางเดียวกันของนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน  

กปภ. จึงไดจัดทําคูมือนโยบาย Governance , Risk Management and Compliance (GRC) ของ กปภ. ให
เปนแนวทางแกผูบริหาร พนักงาน และลูกจางทุกคนในองคกรใชประกอบเปนหลักปฏิบัติในการดําเนินงาน เพ่ือให
สามารถนํานโยบายไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 

 
1.2 วัตถุประสงค 
 การจัดทําคูมือนโยบาย GRC ของ กปภ. มีวัตถุประสงคเพ่ือ 
 1.2.1 เพ่ือสรางความรู ความเขาใจ ในแนวทางการนํานโยบายไปปฏิบัติใหมีความเชื่อมโยงสอดคลองกัน
ของหนวยงาน 
 1.2.2 เพ่ือใหผูบริหาร พนักงาน และลูกจางทุกคนของ กปภ. นําหลักการท่ีสําคัญของนโยบาย GRC ของ กปภ. 
ไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 
 1.2.3 เพ่ือใหการกํากับดูแลกิจการท่ีดี การบริหารจัดการความเสี่ยง และการควบคุมภายใน ดําเนินงาน
อยูภายใตกฎ ระเบียบ ขอบังคับหลักเกณฑท่ีเก่ียวของของ กปภ. 
 
1.3 ขอบเขตการใชนโยบาย GRC ของ กปภ. 
 นโยบาย Governance , Risk Management and Compliance (GRC) ของ กปภ. ใชกับผูบริหาร พนักงาน
และลูกจางของ กปภ. โดยมีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของ กปภ. ท่ีเกี่ยวของรวมกันกํากับดูแลและ
ขับเคล่ือนองคกรในเชิงบูรณาการ เพื่อเสนอแผนงานกิจกรรม และติดตามผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ กปภ. 
ภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ
รองรับตามนโยบาย GRC ของ กปภ.กําหนด โดยมีโครงสราง อํานาจหนาที่ ผูรับผิดชอบ แตละกิจกรรมอยางชัดเจน 
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1.4 คํายอ/คํานิยาม 
 
 

ตารางที่ 1-1 รายละเอียดความหมายของคํายอ 
 
 

ลําดับ คํายอ ความหมาย 
1 สคร. สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ  
2 กปภ. การประปาสวนภูมิภาค 
3 ผวก. ผูวาการการประปาสวนภูมิภาค 
4 รผบ. รองผูวาการ (บริหาร) 
5 รผผ. รองผูวาการ (แผนยุทธศาสตร) 
6 ผชส. ผูชวยผูวาการ (สํานักผูวาการ) 
7 ผชล. ผูชวยผูวาการ (สํานักส่ือสารองคกรและลูกคาสัมพันธ) 
8 ผชต. ผูชวยผูวาการ (สํานักตรวจสอบ) 
9 สผว. สํานักผูวาการ 
10 สทส. สาํนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 
11 สสล. สํานักส่ือสารองคกรและลูกคาสัมพันธ 
12 สวก. สาํนักวิทยาการ กปภ. 
13 ฝอก. ฝายอํานวยการ 
14 ฝวป. ฝายวางแผนและประเมินทรัพยากรบุคคล 
15 ฝบส. ฝายบริหารความเส่ียง 
16 ฝยอ. ฝายยุทธศาสตรองคกร 
17 ฝกม. ฝายกฎหมาย 
18 ฝตก. ฝายตรวจสอบหนวยงานสวนกลาง 
19 ฝตภ. ฝายตรวจสอบหนวยงานสวนภูมิภาค 
20 ฝวง. ฝายวิเคราะหการเงินและงบประมาณ 
21 ผอ.กอง ผูอํานวยการกอง 
22 กบส. กองบริหารความเส่ียง 
23 กคภ. กองควบคุมภายใน 
24 กบก. กองบริการกลาง 
25 กผก. กองแผนและกลยุทธ 
26 กพธ. กองพัฒนาธุรกิจ 
27 กกด. กองกํากับดูแลกิจการที่ดี 
28 กกอ. กองกฎระเบียบและอุทธรณรองทุกข 
29 กสอ. กองส่ือสารองคกร 
30 กพท. กองพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
31 กจห. กองจัดหา 
32 กบอ. กองบริหารองคความรู 
33 ศปท.กปภ. ศูนยปองกันและตอตานการทุจริต กปภ. 
34 สตง. สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
35 สตส. สํานักตรวจสอบ 
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ตารางที่ 1-2 รายละเอียดความหมายของคํานิยาม 
 

ลําดับ คํานิยาม ความหมาย 
1 Governance , Risk Management 

and Compliance (GRC) 
การจัดใหมีกระบวนการดานบุคลากรท่ีมีความรูและคุณสมบัติท่ี
เหมาะสม (People) ขั้นตอนการทํางานท่ีโปรงใส และมีการควบคุม
ภายในท่ีดี (Process) มีการบริหารจัดการขอมูลท่ีถูกตองทันเวลา 
และมีการใชเทคโนโลยีอยางมีประสิทธิภาพ (Information Technology) 
เพื่อชวยใหองคกรมีการกํากับดูแลกิจการท่ีดี โปรงใส และตรวจสอบได
รวมกับการบริหารความเส่ียงอยางเปนระบบ สามารถปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบที่เก่ียวของไดอยางครบถวน สงผลใหเกิดความนาเชื่อถือ
และมั่นใจในการบริหารงานและการใหบริการของ กปภ. จากผูมี
สวนไดสวนเสีย (Stakeholders) 

2 การกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
(Governance : G)  
ตามหลักการและแนวทางการปฏิบัติ
ในรัฐวิสาหกิจ 9 หมวด  
  1. บทบาทของภาครัฐ 
  2. สิทธิและความเทาเทียมกันของ
ผูถือหุน 
  3. คณะกรรมการ 
  4. บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
  5. ความย่ังยืนและนวัตกรรม 
  6. การเปดเผยขอมูล 
  7. ก ารบ ริหารความ เส่ี ย งและ   
การควบคุมภายใน 
  8. จรรยาบรรณ 
  9. การติดตามผลการดําเนินงาน 

การจัดโครงสราง และกลไกการบริหารจัดการภายในองคกร เพื่อ
เชื่อมโยงความสัมพันธระหวางคณะกรรมการ ผูบริหาร พนักงาน 
ลูกจางของ กปภ. โดยมีวัตถุประสงคท่ีสําคัญในการสรางประโยชน
ท่ีเหมาะสม และคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียโดยรวม 

3 การบริหารจัดการความเส่ียง  
(Risk Management : R) 
กปภ. ปฏิบัติตาม  
- COSO 2017 
- หลักเกณฑแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ
การบริหารความเส่ียงและการควบคุม
ภายใน  ป  2555 ข อ ง สํ านั ก งาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
- หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย
มาตรฐานและหลักเกณฑ ปฏิบั ต ิ   
การบริหารจัดการความเส่ียงสําหรับ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 

การบริหารจัดการความเส่ียงใหอยูในระดับท่ีองคกรยอมรับไดและ
ลดผลกระทบที่อาจเกิด ข้ึน ซึ่ งอาจสงผลตอเป าหมายหรือ      
ความยั่งยืนขององคกร รวมถึงทําใหองคกรมีการสรางมูลคา (Value 
Creation) การเพ่ิมมูลคา (Value Enhancement) และการจัดทํา
แผนบริหารความเส่ียงท่ีเขมแข็ง 
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ลําดับ คํานิยาม ความหมาย 
4 การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ

(Compliance : C) 
 

การกํากับการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ 
ขอกําหนด คําส่ังและแนวปฏิบัติท่ีกําหนดภายในและภายนอก
อยางเครงครัด 

5 การควบคุมภายใน 
กปภ. ปฏิบัติตาม 
- COSO 2013 
- หลักเกณฑแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ
การบริหารความเส่ียงและการควบคุม
ภายใน ป 2555 ของสํานักงานคณะ 
กรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
- หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย
มาตรฐานและหล ักเกณฑ ปฏ ิบ ัติ     
การควบคุมภายในสําหรับหนวยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561 

กระบวนการปฏิบัติงานท่ีผูกํากับดูแล ฝายบริหารและบุคลากรของ
หนวยงานกําหนดใหมีขึ้น เพ่ือสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผล
วาการดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคด าน        
การดําเนินงาน ดานการรายงาน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และขอบังคับ 

6 กิจกรรมควบคุม 
- หนวยงานระบุและพัฒนากิจกรรม 
การควบคุม เพ่ื อลดความเส่ี ยงใน     
การบรรลุวัตถุประสงคใหอยูในระดับท่ี
ยอมรับได 
- หนวยงานระบุและพัฒนากิจกรรม 
การควบคุมท่ัวไปดานเทคโนโลยี เพ่ือ
สนบัสนุนการบรรลุวัตถุประสงค 
- หนวยงานจัดใหมีกิจกรรมควบคุมโดย
กําหนดไวในนโยบาย ประกอบดวย
ผลสําเร็จที่ คาดหวัง และขั้นตอน   
การปฏิบัติงาน เพื่อนํานโยบายไปสู
การปฏิบัติจริง 

การปฏิบัติตามท่ีกําหนดในนโยบายและกระบวนการดําเนินงาน 
การปฏิบัติตามการส่ังการของฝายบริหาร เพ่ือลดหรือควบคุม  
ความเส่ียงใหสามารถบรรลุวัตถุประสงค และเผยแพรสื่อสารให
นําไปปฏิบัติท่ัวทุกระดับขององคกรในกระบวนการปฏิบัติงาน 
ขั้นตอนการดําเนินงานตาง ๆ รวมถึงการนําเทคโนโลยีมาใชใน     
การดําเนินงาน 
 

7 วัฒนธรรมองคกร  
ตัวอยางเชน วัฒนธรรมความเส่ียง ท่ี
มุงตอบสนองคานิยม กปภ. ตามสโลแกน 
“สื่อสาร เรียนรูแบงปน ขับเคลื่อน
การบริหารความเสี่ยง เพ่ือสรางคุณคา
ใหแก กปภ.” โดยมุงเนน ใหเกิดพฤติกรรม
ดานการบริหารความเสี่ยง เปนตน 

วิถีการดําเนินงาน หรือแบบแผนการดําเนินงานของ กปภ.ท่ีแสดง
ใหเห็นถึงคานิยม ความรู ความคิด ทัศนคติ ความเชื่อ ความศรัทธา
รวมกันอยางเปนระบบ เปนระเบียบ แบบแผน และบุคลากรทุกคน
ถือปฏิบัติรวมกันอยางตอเนื่อง จนกลายเปนคุณลักษณะเฉพาะของ
บุคลากรขององคกร รวมทั้งเปนพ้ืนฐานท่ีสําคัญท่ีจะทําใหองคกร
ดําเนินการไปอยางราบร่ืนและยั่งยืน 
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ลําดับ คํานิยาม ความหมาย 
8 คณะกรรมการและอนุกรรมการของ 

กปภ. 
 
 
 

 คณะกรรมการ กปภ. 
 คณะกรรมการกิจการสัมพันธ 
 คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. 
 คณะกรรมการอิสระ 

 คณะอนุกรรมการกฎหมายของ กปภ. 
 คณะอนุกรรมการพัฒนาองคกร 
 คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กปภ. 
 คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอ
สังคมของ กปภ. 
 คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย 
 คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

9 ผูบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 



คูมือนโยบาย GOVERNANCE , RISK MANAGEMENT AND COMPLIANCE (GRC) ของการประปาสวนภูมิภาค 6 
  

ลําดับ คํานิยาม ความหมาย 
 ผูบริหาร (ตอ) 8. ระดับชั้น 7-8 

       หัวหนางาน 
10 พนักงาน พนักงานระดับชั้น 1-7 ของการประปาสวนภูมิภาค 
11 ลูกจาง ลูกจางของการประปาสวนภูมิภาค 
12 ผูมีสวนไดสวนเสีย  บุคคลหรือองคกร ท่ีสามารถสรางผลกระทบ ไดรับผลกระทบ 

หรือตามการรับรู รับทราบวาเขาเปนผู ท่ีไดรับผลกระทบจาก    
การตัดสินใจหรือจากกิจกรรม 
 บุคคลหรือกลุมบุคคล ที่สนใจในการตัดสินหรือการดําเนินการ
ขององคกร 
 กลุมท่ีมีผลกระทบ และ/หรือ ได รับผลกระทบจากกิจกรรม 
ผลิตภัณฑหรือบริการ และผลการดําเนินงานที่เก่ียวเนื่องขององคกร 
แตไมครอบคลุมถึงผูที่อาจจะมีความรูหรือมีมุมมองเกี่ยวกับองคกร 
 ผูมีสวนไดสวนเสียของ กปภ.ประกอบดวย 7 กลุม ไดแก  
   1. รัฐบาล  
   2. ลูกคา  
   3. พนักงาน  
   4. คูแขง  
   5. ชุมชนสังคมและส่ิงแวดลอม  
   6. คูคา คูความรวมมือ ผูสงมอบ  
   7. เจาหนี ้

13 นโยบาย GRC ของ กปภ. 
 

นโยบายท่ีบูรณาการการกํากับดูแลกิจการท่ีดี การบริหารความเส่ียง 
และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ 
(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. 

นโยบายท่ีบูรณาการการกํากับดูแลกิจการท่ีดี การบริหารความเส่ียง และการปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับท่ีเก่ียวของ (Governance , Risk Management and Compliance (GRC) ไดกําหนดข้ึนสอดคลองกับ
บริบทของ กปภ. ไดแก วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม ลักษณะโดยรวมของบุคลากร โครงสรางองคกร ระบบการกํากับ
ดูแลองคกร ขอกําหนด กฎระเบียบ ขอบังคับ ลูกคา ผูมีสวนไดสวนเสีย เปาหมาย ตัวชี้วัด ยุทธศาสตรองคกรท่ีสําคัญ 
เทคโนโลยีดิจิทัล และมาตรฐานสากลท่ีเปลี่ยนแปลงไป ไดแก COSO 2013 COSO ERM 2017 โดยเปนไปตาม
หลักเกณฑของกระทรวงการคลัง และหลักการของ OCEG (Open Compliance and Ethics Group) ท่ีเก่ียวของ
กับคน (People) กระบวนการ (Processes) และเทคโนโลยี (Technology) เพื่อชวยขับเคล่ือนองคกรใหบรรลุ
ตามเปาหมายท่ีกําหนด ตอบสนองความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) โดย
เฝาระวังความเส่ียง (Risk Profile) และสงเสริมคุณคาขององคกร (Value) ภายใตขอบเขตของกฎหมาย สัญญา 
สังคม จริยธรรมและระบบงานภายใน โดยสงเสริมสภาพแวดลอมตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใส
ในการดําเนินงาน เพ่ือใหไดขอมูลท่ีเช่ือถือได และทันเวลา สงเสริมการติดตามประเมินผลการดําเนินงานอยางมี
ประสิทธิผล และสนับสนุนการสรางวัฒนธรรมองคกรท่ีดีตามคานิยมของ กปภ. มุงเนนคุณธรรมและจริยธรรมใน
การปฏิบัติงานใหมั่นใจในคุณภาพของการดําเนินงาน เพ่ือสุขของปวงชน โดยในป 2564 นํานโยบาย GRC ของ กปภ.
เสนอประธานคณะกรรมการ กปภ. ลงนาม เมื่อวันท่ี 16 กันยายน พ.ศ. 2564 
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รูปท่ี 2-1 รางนโยบาย GRC ของ กปภ. พ.ศ. 2564 
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รูปท่ี 2-1 รางนโยบาย GRC ของ กปภ. พ.ศ. 2564 (ตอ) 
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2.2 การเผยแพรนโยบาย Governance , Risk Management and Compliance (GRC) ของ กปภ. 
 กปภ. แจงเวียนและประชาสัมพันธนโยบาย GRC ของ กปภ. และคูมือนโยบาย GRC ของ กปภ. ผานชองทาง 
การส่ือสารของ กปภ. เพ่ือเผยแพรแกพนักงานและหนวยงานภายนอกองคกรท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
 

ตารางที่ 2-1 การเผยแพรนโยบาย GRC ของ กปภ. 
 

ลําดับ ชองทาง กลุมเปาหมาย 
1 เว็บไซด กปภ. (https://pwa.co.th/)  หนวยงานท่ีเก่ียวของภายนอก 

 ผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง กปภ. 
2 เว็บไซด ฝบส. (https://risk.pwa.co.th) ผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง กปภ. 
3 ระบบหนังสอืเวียน Infoma ผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง กปภ. 
4 Line@ ผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง กปภ. 
5 วารสารน้ํา กปภ.  ผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง กปภ. 
6 เรียนรูเร่ือง HOT ผูบริหาร พนักงาน และลูกจาง กปภ. 

 
2.3 การประเมินผล ทบทวน/ปรับปรุงนโยบาย GRC ของ กปภ. 
 กปภ. กําหนดใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประกอบดวย ผูวาการเปนประธาน
และผูบริหารสูงสุดของทุกสายงานเปนกรรมการ โดยมีผูบริหารสูงสุดของสายงานตรวจสอบเปนท่ีปรึกษา รวมกัน
ทบทวนนโยบาย GRC ของ กปภ. ในชวงเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน ของทุกป เพ่ือเสนอคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเส่ียงและควบคุมภายใน กปภ. คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคมของ กปภ. 
และคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. พิจารณาใหความเห็น คณะกรรมการ กปภ.อนุมัติ แลวนําเสนอ    
ประธานคณะกรรมการ กปภ.ลงนาม เพ่ือเผยแพรและถือปฏิบัติตอไป 
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บทท่ี 3 บทบาทหนาท่ีความรับผิดชอบ 
3.1 โครงสรางการบริหารงานของ กปภ.  
 

 
 

รูปท่ี 3-1 ผังโครงสรางการบริหารงาน กปภ. (ภาพรวม) 
 

กปภ.แบงสวนงานและกําหนดอํานาจหนาที่ตามโครงสรางการบริหารงานของ กปภ. ประกอบดวย สายงาน
ระดับรองผูวาการ 9 สายงาน ไดแก รองผูวาการ (แผนยุทธศาสตร) รองผูวาการ (การเงิน) รองผูวาการ (วิชาการ)
รองผูวาการ (บริหาร) รองผูวาการ (ปฏิบัตกิาร 1-5) และผูชวยผูวาการที่ขึ้นตรงผูวาการ 4 สายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

รูปที่ 3-2 ผังโครงสรางการบริหารงาน (ระดับช้ันผูบริหาร) 

คณะอนุกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการ กปภ. 

ผูวาการ กปภ. 

รองผูวาการ 
(การเงิน) 

รองผูวาการ 
(วิชาการ) 

รองผูวาการ 
(บริหาร) 

รองผูวาการ 
(ปฏิบัติการ 5) 

รองผูวาการ 
(ปฏิบัติการ 4) 

รองผูวาการ 
(ปฏิบัติการ 3) 

รองผูวาการ 
(ปฏิบติัการ 2) 

รองผูวาการ 
(แผนยทุธศาสตร) 

ผูชวยผูวาการ 
(สํานักส่ือสารองคกร 
และลูกคาสัมพันธ) 

ผูชวยผูวาการ 
(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ผูชวยผูวาการ 
(สํานักผูวาการ) 

รองผูวาการ 
(ปฏิบัติการ 1) 

ผูชวยผูวาการ 
(สํานักตรวจสอบ) 
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3.2 โครงสรางและอํานาจหนาท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการท่ีแตงต้ังโดย
คณะกรรมการ กปภ. 
 คณะกรรมการ กปภ. เปนผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู ความสามารถ และประสบการณ ไดรับการแตงตั้งโดย
คณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติ กปภ. ที่ประกอบดวยประธานกรรมการ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 
อธิบดีกรมอนามัย ผูวาการ กปภ. และกรรมการอ่ืนอีกไมเกิน 7 คน เปนกรรมการ ทั้งน้ี ผูวาการ กปภ. เปนกรรมการ
โดยตําแหนงและทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการ มีบทบาทหนาท่ีภายใตพระราชบัญญัติ กปภ. พ.ศ. 2522 
และฉบับแกไขเพิ่มเติมและหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ดังนี ้
 1. วางนโยบายและกํากับ ควบคุม (Monitoring) การดําเนินกิจการของ กปภ. ใหเปนไปตามนโยบายและ
มติของคณะกรรมการ รวมถึงการวางขอบังคับตาง ๆ ตามท่ีพระราชบัญญัติ กปภ. พ.ศ. 2522 และฉบับแกไขเพิ่มเติม
ไดใหอํานาจไว  
 2. ดูแลการบริหารกิจการ เพ่ือประโยชนสูงสุดของผูมีสวนไดสวนเสียทุกกลุมท่ีไดมอบความไววางใจใหกับ
คณะกรรมการ ซึ่งประกอบดวยหนาท่ีสําคัญ 4 ประการ ดังนี้ 
 2.1 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรอบคอบระมัดระวัง (Duty of Care) 
 2.2 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต โปรงใส ไมมีความขัดแยงทางผลประโยชน (Duty of Loyalty) 
 2.3 ปฏิบัติตามกฎหมาย วัตถุประสงค ระเบียบ ขอบังคับของ กปภ. และมติท่ีประชุมคณะกรรมการ กปภ. 
(Duty of Obedience) 
 2.4 ปฏิบัติหนาท่ีตอผูมีสวนไดสวนเสีย โดยการเปดเผยขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน และโปรงใส 
(Duty of Disclosure) 
 3. คณะกรรมการ กปภ. จะตองเปนผูนําในการกําหนดนโยบาย ทิศทาง เปาหมาย การดําเนินกิจการ ดังน้ี 
 3.1 พิจารณารวมกับฝายบริหารในการกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ ยุทธศาสตร กลยุทธ เปาหมาย ความเสี่ยง
แผนปฏิบัติการ และงบประมาณ รวมทั้งใหฝายบริหารถายทอดนโยบายและเปาหมายตาง ๆ กระจายไปยังพนักงาน
ทุกระดับ 
 3.2 ใหความเห็นชอบและทบทวนกลยุทธ นโยบายท่ีสําคัญ รวมถึงวัตถุประสงค เปาหมายทางการเงิน
และแผนปฏิบัติการตาง ๆ พรอมท้ังตดิตามฝายบริหารใหมีการปฏิบัติตามแผนงานท่ีกําหนดอยางสมํ่าเสมอ 
 3.3 ดําเนินการสรรหาผูวาการ ประเมินผลการดาํเนินงาน และกําหนดคาตอบแทน 
 4. ติดตามผลการดําเนินงานของฝายบริหาร เพ่ือใหมีการตรวจสอบและถวงดุล โดยกํากับดูแลระบบ   
การบริหารจัดการองคกรที่สําคัญท้ัง 4 ระบบงาน ไดแก 
 4.1 ระบบการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
 4.2 ระบบการตรวจสอบภายใน 
 4.3 ระบบการบริหารจัดการสารสนเทศและดิจิทัล 
 4.4 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 ท้ังนี้ มีการกํากับดูแลแผนแมบทและแผนปฏิบัติงานประจําปของระบบงานดังกลาวขางตน ตลอดจนประเมิน
และติดตามผลการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานท่ีไดวางไว รวมท้ังกํากับดูแลใหมีการรายงานทางการเงิน และ  
การสอบบัญชีท่ีถูกตอง ครบถวนและนาเชื่อถือ ตลอดจนการใหการสนับสนุน และติดตามผลการดําเนินงาน    
ตามนโยบาย และมติคณะกรรมการ กปภ. อยางสม่ําเสมอ 
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 5. มีอํานาจในการแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อกํากับดูแลและกล่ันกรองงาน กอน
นําเสนอคณะกรรมการ กปภ. พิจารณา เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ กปภ. ใหเกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และเปนไปตามนโยบายท่ีกําหนด 
 ซ่ึงคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการแตละชุดมีวาระการดํารงตําแหนงตามวาระของคณะกรรมการ กปภ. 
หรือดุลยพินิจของคณะกรรมการ กปภ. ตามความจําเปนและเหมาะสมในแตละสถานการณ โดยมีคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งจํานวน 10 คณะ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปท่ี 3-3 ผังโครงสรางคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของ กปภ. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ กปภ. 

คณะอนุกรรมการ 
กฎหมายของ กปภ. 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบของ กปภ. 

คณะอนุกรรมการ 
พัฒนาองคกร 

คณะอนุกรรมการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการ 
กิจการสัมพันธ 

คณะอนกุรรมการ 
บริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน กปภ. 

คณะอนกุรรมการ 
ติดตามการดําเนินงาน

ตามนโยบาย 

คณะอนุกรรมการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีและความ

รับผิดชอบตอสังคมของ กปภ. 

คณะกรรมการ 
อิสระ 
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ตารางที่ 3-1 บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการของ กปภ. 
 

ลําดับ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ บทบาทหนาท่ี 
1 คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความ

รับผิดชอบตอสังคมของ กปภ. 
(คําสั่ง คณะกรรมการ กปภ. ที่ 7/2564) 

 

1.1 กําหนดนโยบายกํากับดูแลกิจการที่ดี การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม ความโปรงใส จรรยาบรรณและความรับผิดชอบ
ตอสังคมของ กปภ. ใหมีความสอดคลองกับบริบทองคกร และสามารถตอบสนองตอกลุมผูมีสวนไดสวนเสียตาง ๆ 
อยางเทาเทียม เพ่ือใชเปนกรอบในการพัฒนา กปภ.สูความยั่งยนื 
1.2 ทบทวนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี การเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม ความโปรงใส จรรยาบรรณ และ 
ความรับผิดชอบตอสังคมของ กปภ. ใหมีความเหมาะสมอยางสม่ําเสมอ เพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงและ
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. 
เก่ียวกับกิจกรรมและแผนงาน/โครงการ CSR ของ กปภ. 
1.7 กล่ันกรองเร่ืองท่ีเก่ียวกับการบริหารจัดการความยั่งยืน รายงานการพัฒนาความยั่งยืน 
1.8 ติดตามผลการดําเนินงานและรายงานตอคณะกรรมการ กปภ. 
1.9 ดําเนินการอ่ืนตามที่คณะกรรมการ กปภ. มอบหมาย 
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ลําดับ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ บทบาทหนาท่ี 
2 คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุม

ภายใน กปภ. 
(คําสั่ง คณะกรรมการ กปภ. ท่ี 6/2564) 

2.1 พิจารณาใหความเห็นตอคณะกรรมการ กปภ. ในการกําหนดนโยบาย Governance , Risk Management and 
Compliance (GRC) กระบวนการบริหารความเส่ียงระดับความเส่ียงที่ยอมรับได (Risk Tolerance) ใหสอดคลอง
กับบริบทของ กปภ. 
2.2 พิจารณาแผนการดําเนินงานประจําปของการบริหารความเส่ียง กอนนําเสนอคณะกรรมการ กปภ.ใหความเห็นชอบ
เพื่อใหมั่นใจวาความเส่ียงที่สําคัญขององคกรทุกดานไดรับการบริหารจัดการอยางเพียงพอและเหมาะสม 
2.3 กํากับดูแลและติดตามการดําเนินการตามนโยบาย แนวทาง แผนงานและกระบวนการบริหารความเส่ียงของ
ฝายบริหาร รวมทั้ง การปรับกลยุทธการบริหารความเส่ียงตามความเหมาะสม เพ่ือสรางมูลคาและการเติบโต  
อยางยั่งยืน ตลอดจนใหมีการบริหารความเส่ียงอยางตอเน่ืองและบูรณาการท่ัวท้ังองคกร 
2.4 พิจารณาใหความเห็น ขอสังเกต ขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ กปภ. ในการจัดทําแผนการควบคุมภายในประจําป 
รวมถึงการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน หรือแนวทางที่ กําหนด เพ่ือเพิ่มมาตรฐานและความเพียงพอของ
กระบวนการควบคุมภายในสูการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม 
2.5 สนับสนุนใหเกิดวัฒนธรรมความเสี่ยง (Risk Culture) และส่ือสารการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในที่
เหมาะสมในองคกร 
2.6 พิจารณาใหขอเสนอแนะ การจัดการความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management : BCM) 
ใหสามารถรองรับวิกฤติการณตาง ๆ 
2.7 ดําเนินการอ่ืนตามที่คณะกรรมการ กปภ. มอบหมาย 

3 คณะอนุกรรมการกฎหมายของ กปภ. 
(คําสั่ง คณะกรรมการ กปภ. ท่ี 4/2564) 
 
 
 
 
 

3.1 พิจารณาใหความเห็นเร่ืองตาง ๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย สัญญา ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่งของ กปภ. ในกรณีมีปญหา
หรือขอสงสัยที่ตองวินิจฉัยหรือส่ังการ 
3.2 พิจารณากล่ันกรองการยกราง การแกไขปรบัปรุงขอบังคับงานอ่ืน ๆ ในลักษณะเดียวกันของ กปภ. 
3.3 พิจารณาใหความเห็นเก่ียวกับการอุทธรณคําสั่งทางปกครอง ตามขอบังคับ กปภ. วาดวยการกําหนดตําแหนง  
อัตราเงินเดือน การบรรจุ การแตงตั้ง การเล่ือนข้ันเงินเดือน การถอดถอนระเบียบวินัย การลงโทษและการอุทธรณ
การลงโทษของพนักงาน พ.ศ. 2522 ขอบังคับ กปภ. วาดวยหลักเกณฑการปฏิบัติเก่ียวกับความรับผิดทางละเมิด
ของเจาหนาที่ กปภ. พ.ศ. 2546 และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
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ลําดับ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ บทบาทหนาท่ี 
คณะอนุกรรมการกฎหมายของ กปภ. 
(คําสั่ง คณะกรรมการ กปภ. ท่ี 4/2564) (ตอ) 
 

3.4 พิจารณาใหความเห็นเก่ียวกับการรองทุกข ตามขอบังคับ กปภ. วาดวยการรองทุกขของพนักงาน และลูกจาง 
พ.ศ. 2524 เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการ กปภ. พิจารณาส่ังการ 
3.5 พิจารณากลั่นกรอง เรื่องเสนอขออนุมัติจัดซ้ือจัดจางท่ีมีวงเงินเกินอํานาจ ผูวาการ กปภ. เพื่อนําเสนอคณะกรรมการ 
กปภ. พิจารณาส่ังการ 
3.6 กํากับดูแลและติดตามการดําเนินงานดานการกํากับการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ 
(Compliance) และการจัดการขอรองเรียน 
3.7 ดําเนินกิจการอยางหนึ่งอยางใดของ กปภ. ตามท่ีคณะกรรมการ กปภ. มอบหมาย 
3.8 ใหคาํแนะนําหรือความเห็นแกคณะกรรมการ กปภ. ตามที่คณะกรรมการ กปภ. มอบหมาย 

4 คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ.  
(คําสั่ง คณะกรรมการ กปภ. ท่ี 2/2564) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1 จัดทํากฎบัตรวาดวยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ใหสอดคลองกับขอบเขต 
ความรับผิดชอบในการดําเนินงาน โดยตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กปภ. และมีการสอบทานความ
เหมาะสมของกฎบัตรดังกลาว อยางนอยปละ 1 คร้ัง 
4.2 สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกํากับดูแลที่ดี และกระบวน 
การบริหารความเส่ียง 
4.3 สอบทานใหมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและนาเชื่อถือ 
4.4 สอบทานการดําเนินงานใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ 
หรือคําส่ังท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน 
4.5 สอบทานการดําเนินงานตาง ๆ ของ กปภ. ตามหลักเกณฑการประเมินการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) 
ของรัฐวิสาหกิจท้ัง 8 ดาน 
4.6 สอบทานใหมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณาความเปนอิสระของสํานักตรวจสอบ กปภ. 
4.7 พิจารณารายการที่เก่ียวโยงหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจ
มีผลกระทบตอการปฏิบัติงาน 
4.8 เสนอขอแนะนําตอคณะกรรมการ กปภ. ในการพิจารณาแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนชั้น เล่ือนตําแหนงและ
ประเมินผลงานของผูชวยผูวาการ (สํานักตรวจสอบ) 
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ลําดับ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ บทบาทหนาท่ี 
คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ.  
(คําสั่ง คณะกรรมการ กปภ. ท่ี 2/2564) (ตอ) 
 

 

4.9 ประสานงานเก่ียวกับผลการตรวจสอบกับผูสอบบัญชีและอาจเสนอแนะใหสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่
เห็นวาจําเปน รวมถึงเสนอคาตอบแทนของผูสอบบัญชี (ท่ีมิใชสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน) ตอคณะกรรมการ กปภ. 
4.10 รายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ตอ
คณะกรรมการ กปภ. อยางนอยไตรมาสละหนึ่งคร้ัง ภายในหกสิบวันนับแตวันส้ินสุดในแตละไตรมาส ยกเวน
รายงานผลการดําเนินงานในไตรมาสที่ส่ี ใหจัดทําเปนรายงานผลการดําเนินงานประจําป พรอมท้ังสงรายงานดังกลาว
ใหกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการคลัง เพ่ือทราบภายในเกาสิบวันนับแตวนัส้ินปบัญชีการเงิน 
4.11. ประเมินผลการดําเนินงานเก่ียวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ.อยางนอยป
บัญชีการเงินละหนึ่งครั้ง รวมทั้ งรายงานผลการประเมิน ปญหาและอุปสรรค ตลอดจนแผนการปรับปรุง          
การดําเนินงานใหคณะกรรมการ กปภ.ทราบ 
4.12 เปดเผยรายงานผลการดําเนินงานประจําปของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. และคาตอบแทนของผูสอบ
บัญชีในรายงานประจําปของ กปภ. 
4.13 ดําเนินงานตอเนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ.ชุดกอน 
4.14 ปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่กฎหมายกําหนดหรือคณะกรรมการ กปภ.มอบหมาย 

5 คณะอนุกรรมการพัฒนาองคกร 
(คําสั่ง คณะกรรมการ กปภ. ท่ี 5/2564) 

 

5.1 พิจารณากล่ันกรองยุทธศาสตรองคกรและแผนงานโครงการที่เก่ียวของ ตลอดจนแผนการดําเนินงานดานการเงิน
และการลงทุนท่ีเปนประโยชนตอ กปภ. 
5.2 เสนอแนะแผนการลงทุนและแผนการตลาดที่เหมาะสม เพ่ือสงเสริมและขยายธุรกิจของ กปภ. รวมทั้งแผนกลยุทธ
การตลาดที่ชัดเจน 
5.3 พิจารณา/ทบทวนกรอบ ทิศทาง ยุทธศาสตรและแผนกลยุทธการดําเนินงานดานทรัพยากรบุคคลการเงินการลงทุน 
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบความคิดสรางสรรคและนวตักรรม เพ่ือพัฒนาองคกรสูความยั่งยืน 
5.4 ใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายดานทรัพยากรบุคคล การเงิน การลงทุน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ระบบความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม 
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ลําดับ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ บทบาทหนาท่ี 
 คณะอนุกรรมการพัฒนาองคกร 

(คําสั่ง คณะกรรมการ กปภ. ท่ี 5/2564) (ตอ) 
 

5.5 ติดตามผลการดําเนินงานดานทรัพยากรบุคคล การเงิน การลงทุน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบความคิด
สรางสรรคและนวัตกรรม 
5.6 กํากับดูแลการขับเคล่ือน และติดตามการดําเนินงานดานน้ําสูญเสียของ กปภ. 
5.7 เสนอแตงต้ังคณะทํางานชุดตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการพัฒนาองคกร 
5.8 ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการ กปภ. มอบหมาย 

6 คณะกรรมการอิสระ 
(คําสั่ง คณะกรรมการ กปภ. ท่ี 3/2564) 

 

6.1 กรรมการมีบทบาทในการดูแลรักษาผลประโยชนของ กปภ.โดยรวม และมีความเปนอิสระ ปราศจากความสัมพันธ
ทางธุรกิจใด ๆ หรือความคาดหวังผลประโยชนหรือความสัมพันธอื่นใดท่ีอาจมีอิทธพิลตอความเปนอิสระของตน 
6.2 ใชดุลพินิจที่เปนอิสระของตนในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ โดยเสนอแนะและแสดงความคิดเห็นในเร่ืองท่ีสําคัญ 
และเปนประโยชนตอ กปภ.อยางอิสระ โปรงใส โดยไมมีสวนไดเสียใด ๆ พรอมที่จะคัดคานการกระทําของกรรมการ
อ่ืน ๆ หรือของฝายบริหาร กรณีที่ตนมีความเห็นแยง และสามารถทําใหเกิดการปรับเปลี่ยนหรือยับยั้งการดําเนินการ
ตาง ๆ ไดอยางแทจริง 
6.3 ใหความมั่นใจวาผลประโยชนของภาครัฐ พนักงาน กปภ. และผูมีสวนไดเสีย ไดรับความคุมครอง และ กปภ.ม ี
การปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ด ี
6.4 เขาประชุมคณะกรรมการ กปภ. และอนุกรรมการตาง ๆ ท่ีไดรับการแตงตั้งเปนประจําโดยสม่ําเสมอ รวมทั้งให
คําแนะนําหรือใหความเห็นในเร่ืองที่สําคัญท่ีอยูในอํานาจของคณะกรรมการ กปภ. 
6.5 มีการประชุมกันเองเปนคร้ังคราว อยางนอยปละ 2 คร้ัง 
6.6 ทํารายงานรับรองความเปนอิสระของตนเมื่อไดรับการแตงตั้ง และเปนประจําทุกป 

7 คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตาม
นโยบาย 
(คําสั่ง คณะกรรมการ กปภ. ท่ี 8/2564) 
 
 

7.1 ใหคําปรึกษาและใหขอเสนอแนะการดําเนินงานของ กปภ. ใหเปนไปตามนโยบายท่ีไดรับมอบหมาย 
7.2 ติดตามการดําเนินงานตามนโยบายที่ กปภ.ไดรับมอบหมาย แสวงหาขอเท็จจริงในประเด็นขอรองเรียน หรือ
ขัดแยงระหวาง กปภ.กับผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอก ตามที่คณะกรรมการ กปภ.มอบหมาย แลว
รายงานเพ่ือพิจารณาตอไป 
7.3 ติดตามการกํากับดูแล และใหขอเสนอแนะในการบริหารจัดการน้ําของ กปภ. 

  



 

คูมือนโยบาย GOVERNANCE , RISK MANAGEMENT AND COMPLIANCE (GRC) ของการประปาสวนภูมิภาค 19 
 

ลําดับ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ บทบาทหนาท่ี 
 คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตาม

นโยบาย 
(คําสั่ง คณะกรรมการ กปภ. ท่ี 8/2564) (ตอ) 

7.4 แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือศึกษาขอเท็จจรงิและติดตามการดําเนินงานตามท่ีมอบหมาย 
7.5 รายงานผลการดาํเนินงานใหคณะกรรมการ กปภ. ทราบทุกเดือน 
7.6 ดําเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการ กปภ. มอบหมาย 

8 คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบั ติงาน 
(คําสั่ง คณะกรรมการ กปภ. ท่ี 9/2564) 

8.1 พิจารณากล่ันกรองแผน เปาประสงค และเปาหมาย (Benchmark) ตลอดจนพันธกิจ และตัวชี้วัด (KPI) ที่ ผูวาการ กปภ.
จะตองดําเนินการ 
8.2 กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ผูวาการ กปภ. ใหสอดคลองกับภารกิจและเหมาะสม
กับอัตราคาตอบแทนที่กําหนด แลวนําเสนอคณะกรรมการ กปภ. ใหความเห็นชอบ 
8.3 ประเมินผลการปฏิบัติงานของ ผูวาการ กปภ. ตามระยะเวลา และตัวชี้วัดท่ีกําหนด 
8.4 พิจารณากลั่นกรองหลักเกณฑและตัวชี้วัดการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหารระดับสูงของ กปภ. ตั้งแต
ระดับผูชวยผูวาการหรือเทียบเทาขึ้นไป ใหสอดคลองกับเปาหมายและตัวชี้วัดตามบันทึกขอตกลงประเมินผล    
การดําเนินงานประจําป 
8.5 พิจารณากลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติงานที่ ผูวาการ กปภ.ไดประเมินผลแลว เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการ กปภ.
พิจารณาตอไป 
8.6 ดําเนินงานอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการ กปภ. มอบหมาย 

9 คณะกรรมการกิจการสัมพันธของ กปภ.  
(คําส่ัง คณะกรรมการ กปภ. ท่ี 1/2564, 3/2563) 
 

มีอํานาจหนาที่ ดําเนินการตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 
9.1 พิจารณาใหความเห็นเก่ียวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนสงเสริม
และพัฒนาการแรงงานสัมพันธ 
9.2 หาทางปรองดองและระงับขอขัดแยงในรัฐวิสาหกิจน้ัน 
9.3 พิจารณาปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับในการทํางาน อันจะเปนประโยชนตอนายจาง ลูกจาง และรัฐวิสาหกิจน้ัน
9.4 ปรึกษาหารือเพื่อแกปญหาตามคํารองทุกขของลูกจางหรือสหภาพแรงงาน รวมถึงการรองทุกขที่เก่ียวกับ    
การลงโทษทางวินัย 
9.5 ปรึกษาหารือเพ่ือพิจารณาปรับปรุงสภาพการจาง 
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3.3 โครงสรางการบูรณาการ GRC และอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ของ กปภ.  
 กปภ. บูรณาการ GRC ในทุกระดับขององคกร ภายใตแนวทางการปฏิบัติตามนโยบาย GRC ของ กปภ. ที่
บูรณาการระหวางการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (Governance) การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) และ     
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ (Compliance) ใหมีความสอดคลองในทิศทางเดียวกัน โดยมีคณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการของ กปภ. กํากับดูแลติดตามประเมินผลและใหคําแนะนําแกผูบริหาร ของ กปภ. เพื่อใหมี        
การบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในท่ีเปนระบบสอดคลองกับเปาหมายขององคกร รองรับสถานการณไดทันกาล 
รวมทั้งกํากับดูแลใหมีการจัดวางระบบงานภายในอยางเหมาะสม สงเสริมการนําเทคโนโลยีมาสนับสนุนการดําเนินงาน
ใหมีประสิทธิภาพ โดยสามารถนําขอมูลไปใชเพื่อปรับปรุงกระบวนการทํางานอยางสรางสรรค โปรงใส และเหมาะสมได 
และดําเนินการภายใตกฎหมาย สัญญา ระเบียบท่ีเกี่ยวของอยางมีจริยธรรม และสื่อสารขอมูลอยางเพียงพอ เหมาะสม 
เชื่อถือได ถูกตอง ทันเวลา แกผูมีสวนไดสวนเสีย โดยมีวิธีการจัดแนวความคิดในการปฏิบัติตามหลักการ OCEG   
แสดงภาพรวม ดังรูป 
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รูปท่ี 3-4 การเปรียบเทียบกอนและหลังในการนํานโยบาย GRC มาใช 

กอน การนํานโยบาย GRC มาใช หลงั การนํานโยบาย GRC มาใช 
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 รูปที่ 3-5 แนวคิด GRC โดย OCEG 
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Corporate Governance (CG)  
- บทบาทภาครัฐ 
- สิทธิและความเทาเทียมกัน
ของผูถือหุน 
- คณะกรรมการ 
- บทบาทของผูมีสวนไดเสีย 
- ความย่ังยืนและนวัตกรรม 
- การเปดเผยขอมูล 
- การบริหารความเส่ียงและ
การควบคุมภายใน 
- จรรยาบรรณ 
- การติดตามผลการดําเนินงาน 
 

หลักเกณฑ R 
- COSO 2013 
- COSO ERM 2017 
- หลักเกณฑกระทรวงการคลัง 
- OCEG  
- นโยบายการบริหารความเส่ียงและ
การควบคุมภายในของ กปภ. 
- นโยบาย GRC ของ กปภ. 
 

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

โครงสราง R ระดับอนกุรรมการ 
- คณะอนุกรรมการบริหารความ
เส่ียงและควบคุมภายใน กปภ. 
- คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. 
 

โครงสราง C ระดับอนุกรรมการ 
- คณะกรรมการตรวจสอบของ 
กปภ. 
- คณะอนุกรรมการกฎหมาย
ของ กปภ. 

หลักเกณฑ C 
- นโยบายการกํากับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบของ กปภ. 
- นโยบาย GRC ของ กปภ. 

กฎหมายเก่ียวการกํากับดูแล 
- พ.ร.บ.กปภ. พ.ศ. 2522 
- พ.ร.บ.ทรัพยากรนํ้า 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 (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 
- พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมแหงชาติพ.ศ. 2535 
- พ.ร.บ.การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 
- พ.ร.บ.การพัฒนาการกํากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 
- มติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ 
 

โครงสราง CG ระดับจัดการ 
-  คณะกรรมการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการ
ท่ีดีและพัฒนาระบบคุณธรรมของ กปภ. 
- คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม
ของ กปภ. 
- ผชส.,-สผว., - ผชล.,- ฝยอ. 
- กองกํากับดูแลกิจการท่ีดี, - งานธรรมาภิบาล 
- ศูนยปองกันการตอตานและทุจริตของ กปภ. 

โครงสราง R ระดับจัดการ 
- คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน กปภ. 
- คณะทํางานบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายในระดับสายงานและระดับ
หนวยงาน 
- ฝบส., - กบส., - กคภ. 
- รผผ., ผชต. 
- ฝาย/สํานัก 
- กปภ.ข., กปภ.สาขา, กอง 

 Governance, Risk Management and Compliance : GRC 

Risk Management (R) 

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

Compliance (C) 
การปฏิบัติตาม 
- กฎ  
- ระเบียบ 
- ขอบังคับ 
- กฎหมายภายในและภายนอก
องคกร 
- คําส่ัง 
- นโยบาย 

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

รูปท่ี 3-6 ผังโครงสรางการบูรณาการ GRC 

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

- พ.ร.บ.การรวมลงทุนระหวางรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 
- พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 
- พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
- พ.ร.บ.ความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี พ.ศ. 2539 
- พ.ร.บ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 
- พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ. 2535, พ..ร.บ.โรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
 

หลักเกณฑ C (กฎหมายเก่ียวกับกระบวนการทํางาน) 
- พ.ร.บ.โรงงาน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2562 
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการบัญชีและการเงินของ
รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2548, - มาตรฐานการบัญชี 
- พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 
- มาตรฐานผลิตภัณฑ อุตสาหกรรมนํ้าบริโภค 
- พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ พ.ศ. 2530, พ.ร.บ.ควบคุม
ยุทธภัณฑ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2562 
 

- พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
- ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- พ.ร.บ.ขอมูลขาวสารชองราชการ พ.ศ. 2540 
- พ.ร.บ.วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 
- พ.ร.บ.วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 
- พ.ร.บ. วาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 2550 

- พ.ร.บ.นํ้าบาดาล พ.ศ. 2520, - ประมวลกฎหมายท่ีดิน 
- พ.ร.บ.การเดินเรือในนานนํ้าไทย พ.ศ. 2456 
- พ.ร.บ.วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 
- พ.ร.บ.วาดวยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562    
- พ.ร.บ. วาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ. 
2550, - พ.ร.บ.นํ้าบาดาล พ.ศ. 2520, - ประมวลกฎหมายท่ีดิน 
- พ.ร.บ.การรักษาความม่ันคงปลอดภัยไซเบอร พ.ศ. 2562 
 

- กฎหมายแพงและพาณิชย, - ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการรับฟง
ความคิดเห็นจากประชาชน พ.ศ. 2548 
- มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.ตาง )ๆ  
- พ.ร.บ.ทรัพยากรนํ้า พ.ศ. 2561, - พ.ร.บ.การบริหารงานและการใหบริการ
ภาครัฐผานระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 
- พ.ร.บ.ควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากส่ิงแวดลอม พ.ศ. 2562 
- พ.ร.บ.คุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 2562 
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รูปท่ี 3-7 แผนภาพแสดงการบูรณาการ GRC 

 กําหนดทิศทาง เปาหมาย นโยบายการดําเนินงาน คณะกรรมการ กปภ.   ติดตามการดําเนินงานของฝายบริหาร 

ฝายบริหารความเส่ียง 
- กองบริหารความเสี่ยง 
- กองควบคุมภายใน 

ฝายยุทธศาสตรองคกร 
- กองพัฒนาธุรกิจ 
- กองแผนและกลยุทธ 

ผูชวยผูวาการ (สํานัก
(ตรวจสอบ) 
- สํานักตรวจสอบ 

ผูชวยผูวาการ (สํานักส่ือสารองคกร
และลูกคาสัมพันธ) 
- สํานักส่ือสารองคกรและลูกคา
สัมพันธ 

ดา
นก

าร
กํา

กับ
ดูแ

ล 
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าร

สนั
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นุน
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นก
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บัต
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ผูชวยผูวาการ (สํานักผูวาการ) 
- สํานักผูวาการ 
- กองกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
- งานธรรมาภิบาล 

คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน กปภ. 

คณะอนุกรรมการ 
ติดตามการดําเนินงาน 

ตามนโยบาย 

คณะอนุกรรมการ 
พัฒนาองคกร 

คณะกรรมการ 
ตรวจสอบ ของ กปภ. 

คณะอนุกรรมการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีและความรับผิดชอบ

ตอสังคมของ กปภ. 

คณะอนุกรรมการ 
กฎหมายของ กปภ. 

 

ทุกหนวยงานของ กปภ. 
ในสวนกลางและสวนภูมิภาค 

ฝายทรัพยากรบุคคล สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ฝายกฎหมาย 
- กองกฎระเบียบและอุทธรณ
รองทุกข 
- ............ 
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ตารางที่ 3-2 บทบาทหนาที่คณะกรรมการและคณะอนกุรรมการ/หนวยงานตาง ๆ ตามโครงสรางที่บูรณาการ GRC 
 

ลําดับ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ/หนวยงาน บทบาทหนาท่ี 
1.ดานการกํากับดูแล 
1.1 ระดับคณะกรรมการ กปภ. เปนผูกํากับ ดูแลกําหนด ทิศทาง เปาหมาย นโยบายการดําเนินงาน พิจารณากล่ันกรองการดําเนินงาน ตลอดจนติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงาน   
1.2 ระดับคณะกรรมการและอนุกรรมการ 1.2.1 ดานการกํากับดูแลกิจการที่ดี (Governance : G) ประกอบดวย คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี

และความรับผิดชอบตอสังคมของ กปภ. คณะอนุกรรมการติดตามการดําเนินงานตามนโยบาย และคณะอนุกรรมการ
พัฒนาองคกร 
1.2.2 ดานการบริหารความเส่ียง (Risk Management : R) ประกอบดวย คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน กปภ. และคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. 
1.2.3 ดานการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ท่ีเกี่ยวของ (Compliance : C) ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบของ 
กปภ. และคณะอนุกรรมการกฎหมายของ กปภ. 

1.3 ระดับจัดการ  
 1.3.1 คณะกรรมการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการ

ท่ีดีและพัฒนาระบบคุณธรรมของ กปภ. 
 
 
 
 
 
 
 

1.3.1.1 พิจารณากรอบทิศทาง นโยบายและแนวทางการดําเนินงาน พรอมทั้งทบทวนเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการ
ท่ีดีและการพัฒนาระบบคุณธรรม การปองกันปราบปรามการทุจริตและสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมและการเปดเผย
ขอมูลขาวสารของ กปภ. ใหมีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
1.3.1.2 พิจารณากําหนดและทบทวนแผนปฏิบัติการประจําป ใหครอบคลุมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและการพัฒนา
ระบบคุณธรรม การปองกันปราบปรามการทุจริตและสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการเปดเผยขอมูลขาวสาร
ของ กปภ. 
1.3.1.3 เสนอแนะใหมีการกําหนดกิจกรรมหรือขอปฏิบัติดานการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและการพัฒนาระบบคุณธรรม 
การปองกันปราบปรามการทุจริตและสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการเปดเผยขอมูลขาวสารของ กปภ. เพื่อให
ผูเกี่ยวของรับรูและนําไปปฏิบัติในทุกระดับทั่วทั้งองคกร 
1.3.1.4 จัดใหมีกิจกรรมรณรงคดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาระบบคุณธรรม การปองกันปราบปราม
การทุจริตและสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการเปดเผยขอมูลขาวสารของ กปภ. 
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ลําดับ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ/หนวยงาน บทบาทหนาท่ี 
 1.3.1 คณะกรรมการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการ

ท่ีดีและพัฒนาระบบคุณธรรมของ กปภ. (ตอ) 
 

1.3.1.5 กํากับดูแล ติดตามผลการดําเนินงานของศูนยปองกันและปราบปรามการทุจริตของ กปภ.ใหเกิดผลงานอยาง
เปนรูปธรรม 
1.3.1.6 เปดรับและพิจารณาใหขอเสนอแนะความคิดเห็นเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและการพัฒนาระบบ  
คุณธรรม การปองกันปราบปรามการทุจริตและสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการเปดเผยขอมูลขาวสารของ กปภ. 
ท้ังภายในและภายนอกองคกร ตลอดจนขอรองเรยีนตาง ๆ เพ่ือปองกันไมใหเกิดผลกระทบตอภาพลักษณ กปภ. 
1.3.1.7 เผยแพร ปลูกฝง สงเสริม สนับสนุนใหพนักงานรับทราบและเขาใจเก่ียวกับการกํากับดูแลกิจการที่ดีและ
การพัฒนาระบบคุณธรรม การปองกันปราบปรามการทุจริตและสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และการเปดเผยขอมูล
ขาวสารของ กปภ.อยางตอเนื่อง 
1.3.1.8 ดําเนินงานดานการกํากับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาระบบคุณธรรม การปองกันปราบปรามการทุจริต
และสงเสริมคุณธรรมจรยิธรรม และการเปดเผยขอมูลขาวสารของ กปภ. 

1.3.2 คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม
ของ กปภ. 

1.3.2.1 เปนศูนยปองกันและตอตานการทุจริต กปภ. โดยใชชื่อยอวา ศปท.กปภ. โดยให ผูชวยผูวาการ (สํานัก   
ผูวาการ) รองประธานกรรมการ เปนหัวหนาศูนยปองกันและตอตานการทุจริต กปภ. และใหผูอํานวยการกองกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี เปนเลขานุการศูนยปองกันและตอตานการทุจริต กปภ. 
1.3.2.2 ดานการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
          1.3.2.2.1 เสนอแนะแนวทาง หรือมาตรการเก่ียวกับการปองกันและการตอตานการทุจริตของ กปภ. รวมทั้ง
จัดทําแผนปฏิบัติการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของ กปภ. ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติวาดวย       
การปองกันและปราบปรามการทุจริต หรือมาตรการปองกันการเกิดทุจริตของภาครัฐ ตลอดจนนโยบายของรัฐบาลที่
เก่ียวของ เพื่อนําเสนอผูวาการส่ังการใหหนวยงานท่ีเก่ียวของดําเนินการ 
          1.3.2.2.2 เปนชองทางในการรับขอรองเรียนเรื่องการทุจริต การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบ
ของผูปฏิบัติงาน กปภ. โดยรองเรียนผาน ศปท.กปภ. และมอบกรรมการและเลขานุการดําเนินการและรายงานผล 
การดําเนินงานรายไตรมาส 
          1.3.2.2.3 เผยแพร ปลูกฝง สงเสริมและสนับสนุนใหความรูการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอยาง
ท่ัวถึง 
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ลําดับ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ/หนวยงาน บทบาทหนาท่ี 
 1.3.2 คณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและคุณธรรม

ของ กปภ. (ตอ) 
          1.3.2.2.4 ติดตามผลการดําเนินงานเก่ียวกับขอรองเรียนเรื่องการทุจริต และใหความรวมมือสนับสนุน      
การปองกันทุจริตและประพฤติมิชอบ กับหนวยงานภายนอกที่เก่ียวของตามเวลาที่กําหนด 
          1.3.2.2.5 ดําเนินงานอ่ืน ๆ ที่ เก่ียวของ หรือตามที่ ผู วาการมอบหมาย รวมถึงการรายงานที่ เก่ียวกับ         
การปองกันทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือรายงานตอผูวาการ 
1.3.2.3 ดานการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
          1.3.2.3.1 พิจารณาและใหความเห็นชอบ หรือมีมติ หรือมีความเห็น เก่ียวกับการเสริมสรางระบบคุณธรรม
และจรยิธรรมของ กปภ. รวมทั้งจัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมคุณธรรมของ กปภ. ใหสอดคลองกับแผนแมบทสงเสริม
คุณธรรมแหงชาติ รวมถึงการพิจารณาทบทวนประมวลจริยธรรม ตลอดจนแผนอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ เพ่ือนําเสนอ     
ผูวาการพิจารณาสั่งการใหหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการ 
          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. อยางท่ัวถึง 
          1.3.2.3.4 ติดตามผลการดําเนินงานหรือรายงานอ่ืน ๆ ที่เก่ียวกับการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมหรือ   
ตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณ เพ่ือรายงานผูวาการหรือรายงานตอหนวยงานภายนอกที่เก่ียวของ 
          1.3.2.3.5 ดําเนินการในเร่ืองอ่ืนใดที่เก่ียวของหรือที่ผูวาการมอบหมาย 

1.3.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุม 
ภายใน 
 
 
 
 
 

1.3.3.1 กํากับ ดูแลในการจัดการความเส่ียงท่ีเปนระบบ ตั้งแตการระบุความเส่ียง กําหนดความเพียงพอของกิจกรรม
การควบคุมภายใน การประเมินความเส่ียงในแตละประเภทจนถึงระดับที่มีการบริหารความเส่ียงแบบบูรณาการ 
1.3.3.2 จัดทําแผนบริหารความเส่ียงระดับองคกรและติดตามผลการบรหิารความเสี่ยงใหเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวง 
การคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการบริหารจัดการความเส่ียงสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 
1.3.3.3 จัดทําแผนการควบคุมภายในประจําปและติดตามประเมินผลการควบคุมภายในใหเปนไปตามหลักเกณฑ
กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
และหลักเกณฑแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ป 2555 ของสํานักงาน 
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ลําดับ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ/หนวยงาน บทบาทหนาท่ี 
 1.3.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุม 

ภายใน (ตอ) 
 

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
1.3.3.4 กํากับ ดูแลและควบคุมใหมีการบริหารความเส่ียงท่ีดี เพียงพอ และเหมาะสม สอดคลองตามแนวปฏิบัติที่ด ี
COSO 2017 
1.3.3.5 กํากับ ดูแลและควบคุมกระบวนการควบคุมภายในใหดําเนินการอยางเพียงพอและเหมาะสม รวมท้ังมี 
การปฏิบัติตามอยางตอเน่ือง 
1.3.3.6 เสนอแตงตั้งคณะทํางานตามความเหมาะสม 

1.3.4 คณะทํางานบริหารความเส่ียงและควบคุม
ภายในระดับสายงานและระดับหนวยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  คณะทํางานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในระดับสายงาน มีอํานาจหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินงานตาม
นโยบาย และแนวทางปฏิบัติของคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน กปภ. และคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ดังนี ้
ดานการบริหารความเส่ียง 
  1. กํากับดูแลหนวยงานในสังกัด โดยนํานโยบาย แนวทางกระบวนการบริหารความเส่ียงของ กปภ.ไปปฏิบัต ิ
  2. ติดตามความกาวหนา ปญหา อุปสรรคในการบริหารความเส่ียงอยางตอเนื่อง 
  3. จัดใหมีบรรยากาศและวัฒนธรรมสนับสนุนการบริหารความเส่ียงอยางตอเนื่อง โดยมีการส่ือสารทําความเขาใจ
การสรางความตระหนักใหพนักงานและผูปฏิบัติมีสวนรวมในการบริหารความเสี่ยง 
ดานการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ 
  กํากับดูแลหนวยงานในสังกัดดําเนินการตามระบบบริหารบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจของ กปภ. 
ดานการควบคุมภายใน 
  1. กํากับดูแลหนวยงานในสังกัดใหจัดวางและทบทวนปรับปรุงระบบการควบคุมภายในที่มีอยูใหครอบคลุม
ภารกิจที่ไดรับมอบหมายอยางเพียงพอ เหมาะสมและเปนปจจุบัน รวมทั้งมีการปฏิบัติตามอยางตอเนื่องตาม
หลักเกณฑแนวทางปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ฯลฯ ที่ เก่ียวของ โดยบูรณาการรวมกับการบริหารความเสี่ยงและ       
การกํากับดูแลที่ด ี
  2. กํากับดูแลหนวยงานในสังกัดใหจัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหนวยงาน ทั้งแผนประจําป
และแผนเพ่ิมเติมรายไตรมาส (ถามี) รวมทั้งสรุปแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในเปนภาพรวมของสายงาน
ประจําป 



 

คูมือนโยบาย GOVERNANCE , RISK MANAGEMENT AND COMPLIANCE (GRC) ของการประปาสวนภูมิภาค 29 
  

ลําดับ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ/หนวยงาน บทบาทหนาท่ี 
1.3.4 คณะทํางานบริหารความเส่ียงและควบคุม
ภายในระดับสายงานและระดับหนวยงาน (ตอ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  3. ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในประจําป และแผนเพ่ิมเติมรายไตรมาส (ถามี)
ของหนวยงานในสังกัด รวมทั้งสรุปผลการดําเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายในเปนภาพรวมของสายงาน
รายไตรมาส 
  4. ถายทอด/เผยแพร/สื่อสาร สรางความตระหนักและความรูความเขาใจ เรื่องการบริหารความเส่ียงและการควบคุม
ภายในใหหนวยงานในสังกัดทราบ 
  คณะทํางานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับหนวยงาน มีอํานาจหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินงานตาม
นโยบาย และแนวทางปฏิบัติของคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน กปภ. คณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงและควบคุมภายใน และคณะทํางานบริหารความและควบคุมภายในระดับสายงาน ดังน้ี 
ดานการบริหารความเส่ียง 
  1. ตองมีการระบุประเมินความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้น ทั้งจากปจจัยภายในและภายนอกที่อาจสงผลกระทบตอการบรรลุ
วัตถุประสงค เปาหมายองคกรและสายงาน รวมทั้งจัดลําดับความเส่ียงท่ีสําคัญของหนวยงานอยางครอบคลุมและ
ทันเวลา 
  2. ตองมีการจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่องคกรและสายงานยอมรับได โดยเสนอแนวทางการบริหารจัดการ
ความเส่ียง จัดทําแผนจัดการความเส่ียงของหนวยงานและพิจารณาความคุมคาของการลงทุนกับผลประโยชนที่ได
เสนอคณะทํางานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับสายงาน 
  3. ติดตามผลการบริหารความเสี่ยง เสนอคณะทํางานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในระดับสายงานอยางนอย
รายไตรมาส 
  4. ประสานและใหความรวมมือกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการบริหารความเส่ียงระดับองคกรบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมาย 
  5. ประกาศ แจง หรือมอบหมายเร่ืองการบริหารความเสี่ยงใหหนวยงานและพนักงานในสังกัดทราบ 
ดานการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ 
  1. ดําเนินการจัดทําเอกสารและข้ันตอนการดําเนินงานใหสอดคลองตามระบบบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจ 
  2. ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินการจัดทําระบบบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจใหเปนไปตาม
แผนที่กําหนดไว   
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ลําดับ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ/หนวยงาน บทบาทหนาท่ี 
 1.3.4 คณะทํางานบริหารความเส่ียงและควบคุม

ภายในระดับสายงานและระดับหนวยงาน (ตอ) 
 

3. รายงานความกาวหนา ปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานตามระบบบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจใหผูแทน     
ฝายบริหารรับทราบเปนระยะ ๆ 
ดานการควบคุมภายใน 
  1. ทบทวน ปรับปรุง พัฒนาการจัดวางระบบการควบคุมภายใน รวมถึงสรางบรรยากาศและสภาพแวดลอมของ  
การควบคุมใหครอบคลุมภารกิจที่ไดรับมอบหมายอยางเพียงพอเหมาะสม และเปนปจจุบัน 
  2. จัดทํา ทบทวน ปรับปรุง คูมือการปฏิบัติงานของหนวยงานสําหรับใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงาน
อยางสมํ่าเสมอ 
  3. กํากับดูแลใหผูปฏิบัติงาน ปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในอยางเครงครัดและตอเนื่องรวมถึงถายทอด
นโยบายสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
  4. ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน และจัดทําแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน เพื่อปรับปรุงแกไข 
ปองกันหรือลดความเส่ียงจากความผิดพลาด ความเสียหาย ความส้ินเปลือง ความสูญเปลาของการใชทรัพยสิน
หรือการทุจริต รวมทั้งรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน เสนอสายงานตามกําหนด 
  5. ประสานงานและใหความรวมมือกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องการควบคุมภายใน เพื่อใหการควบคุมภายใน
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค 
  6. ถายทอด/เผยแพร/สื่อสาร สรางความตระหนักและความรูความเขาใจ เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในใหผูปฏิบัติทราบอยางทั่วถึง 

1.3.5 คณะทํางานปรับปรุง แกไข ขอบังคับ ระเบียบ
และคําส่ัง กปภ. 
 

1.3.5.1 ศึกษาและพิจารณาขอบังคับ ระเบียบและคําส่ัง กปภ. วาสมควรปรับปรุง แกไข ประการใด หากเห็นสมควร
ปรับปรุงแกไขในเร่ืองใด ใหพิจารณาและยกรางเสนอผูวาการเพ่ือพิจารณา สั่งการ 
1.3.5.2 ศึกษาและพิจารณารางขอบังคับ ระเบียบและคําส่ัง กปภ. ที่ยกรางใหมกอนนําเสนอผูวาการเพ่ือพิจารณา
ส่ังการ 
1.3.5.3 จัดทําบันทึกหรือคําอธิบายสําหรับใหถือปฏิบัติตามขอบังคับ ระเบียบและคําส่ัง กปภ. เพ่ือใหปฏิบัติไดสะดวก
รวดเรว็และเปนไปในแนวทางเดียวกัน 
1.3.5.4 เชิญเจาหนาที่ที่เก่ียวของรวมประชุม พิจารณาหรือใหขอมูลแสดงความเห็นตอคณะทํางานฯ ตลอดจนสง
เอกสารเพ่ือประกอบการพิจารณา 
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ลําดับ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ/หนวยงาน บทบาทหนาท่ี 

 

1.3.6 คณะทํางานประเมินผลระบบการควบคุม
ภายในของ กปภ.  
(คําส่ัง สํานักตรวจสอบ ที่  2/2562 เรื่อง แตงตั้ง
คณะทํางานประเมินผลระบบการควบคุมภายในของ 
กปภ. ประจําป 2563) 

1.3.6.1 สังเกตการณกระบวนการประเมินผลระบบการควบคมุภายในของฝายบริหาร 
1.3.6.2 สอบทานรางรายงานระดับองคกรวามีเนื้อหาสาระครบถวนและเพียงพอตามผลการประเมินระบบ        
การควบคุมภายในและเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุม
ภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
1.3.6.3 สอบทานประสิทธิผลของมาตรการการควบคุมภายในท่ีฝายบริหารออกแบบวาสอดคลองกับขอมูลที่รายงาน
หรือไมเพียงใด 
1.3.6.4 สรุปความเห็นและจัดทํารายงานเสนอผูวาการ (แบบ ปค.6) วาระบบการควบคุมภายในของ กปภ. ม ี   
ความเพียงพอและมีประสิทธิผลหรอืไม 

1.3.7 ผูชวยผูวาการ (สํานักผูวาการ)  
 

1.3.7.1 บทบาทหนาท่ีตามคําบรรยายลักษณะงานของหนวยงาน (FD) 
           1.3.7.1.1 ผชส. กํากับ ดูแล กล่ันกรอง และรับผิดชอบการบริหารงานสํานักผูวาการ งานเลขานุการ และ
งานธุรการทั่วไปของผูวาการ คณะกรรมการ กปภ. การติดตามขอสั่งการเพ่ือใหดําเนินการบรรลุเปาหมาย รวมทั้ง
การดําเนินงานดานกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลของ กปภ. และศูนยปองกันและตอตานการทุจริต
กปภ. (ศปท.กปภ.) 
           1.3.7.1.2 สผว. กํากับ ดูแลการประชุมคณะกรรมการ กปภ. คณะผูบริหารระดับสูง คณะกรรมการอิสระ
ดําเนินงานดานงานเลขานุการผูวาการ งานที่เก่ียวของกับภารกิจของคณะกรรมการ กปภ. ติดตามและรายงาน  
ผลการดําเนินงานตามขอสั่งการของผูวาการ พิจารณากล่ันกรองงานในเบ้ืองตนกอนนําเสนอผูวาการ 
           1.3.7.1.3 กกด. ควบคุมดูแลการดําเนินงานดานสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ ตามหลักธรรมาภิบาลของ 
กปภ. และการดําเนินงานของศูนยปองกันและตอตานการทุจริต กปภ. (ศปท.กปภ.) ท้ังดานการปองกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ และดานการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
           1.3.7.1.4 งานธรรมาภิบาล ดําเนินการดานสงเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีตามหลักธรรมาภิบาลของ 
กปภ. สนับสนุนและรณรงค เพื่อปลูกฝงจิตสํานึกดานการกํากับดูแลกิจการที่ใหแกคณะกรรมการ ผูบริหาร 
พนักงานและลูกจาง กปภ. รวมท้ังรายงานผลการดําเนินงาน และประสานงานกับหนวยงานทีเ่ก่ียวของ 
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ลําดับ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ/หนวยงาน บทบาทหนาท่ี 

 

1.3.7 ผูชวยผูวาการ (สํานักผูวาการ) (ตอ) 
 

1.3.7.2 บทบาทหนาที่ในการบูรณาการ GRC 
           1.3.7.2.1 ผชส.รวมกับ กบส. และ กคภ. จัดทํานโยบาย GRC ของ กปภ. เสนอตามสายงาน นําเสนอตอ
คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในของ กปภ. คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความ
รับผิดชอบตอสังคมของ กปภ. และคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. เพื่อพิจารณา และนําเสนอคณะกรรมการ 
กปภ.ใหความเห็นชอบ เพื่อเสนอประธานกรรมการ กปภ.ลงนาม 
           1.3.7.2.2 กําหนดแนวทางขับเคล่ือนนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีใหเกิดผลสัมฤทธ์ิในทางปฏิบัติ ทั้ง
ในระดับคณะกรรมการ ระดับองคกร และระดับพนักงาน ควบคูกับการกําหนดแผนปฏิบัติการสงเสริมการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดีใหหนวยงานตาง ๆ ในสังกัดดําเนินการตามแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมอยางเปนระบบ     
ดวยมาตรฐานเดียวกัน 
           1.3.7.2.3 คณะกรรมการ กปภ. คณะทํางานท่ีเก่ียวของ และ ผชส. พิจารณาทบทวนการกําหนดนโยบาย 
และแนวทางปฏิบัติใหมีความชัดเจน เขาใจงายสอดคลองกับหลักการสากล และหลักการและแนวทางการกํากับ
ดูแลกิจการที่ในรัฐวิสาหกิจของ สคร. 

1.3.8 ผูชวยผูวาการ (สํานักสื่อสารองคกรและ
ลูกคาสัมพันธ) 

 

1.3.8.1 บทบาทหนาท่ีตามคําบรรยายลักษณะงานของหนวยงาน (FD) 
           1.3.8.1.1 ผชล. กํากับ ดูแล เผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสารและภารกิจ กปภ. เสริมสรางความเขาใจ 
รักษาและสรางความสัมพันธ ตลอดจนรักษาภาพลักษณขององคกร อันจะนําไปสูการสนับสนุน การไดรับความ
รวมมือ ทั้งจากหนวยงานภายในและภายนอกองคกร 
           1.3.8.1.2 สสล. จัดการ ดูแล และรับผิดชอบในการวิเคราะห วางแผนและดําเนินการเก่ียวกับการส่ือสาร
ภาพลักษณองคกร การสรางความเขาใจ การเผยแพรขอมูล และการสรางความสัมพันธอันดีกับพนักงาน ลูกคา 
(ผูใชน้ํา) สื่อมวลชน และสาธารณชน 
           1.3.8.1.3 กสอ. ควบคุมดูแลเก่ียวกับการสงเสริมภาพลักษณองคกรและการสื่อสารทําความเขาใจเผยแพร
ขอมูลเพ่ือสรางความสัมพันธอันดีกับพนักงาน ส่ือมวลชนและสาธารณชน 
1.3.8.2 บทบาทหนาท่ีในการบูรณาการ 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.ทุกคนรบัทราบ 
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ลําดับ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ/หนวยงาน บทบาทหนาท่ี 
 1.3.9 ผูชวยผูวาการ (สํานักตรวจสอบ)  

 
1.3.9.1 บทบาทหนาท่ีตามคําบรรยายลักษณะงานของหนวยงาน (FD) 
          1.3.9.1.1 ผชต. กํากับ ดูแล และรับผิดชอบในการติดตามความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ
การควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียงของการปฏิบัติงานในหนวยงานตาง ๆ ของ กปภ. การบริการให
คําปรึกษา (Consulting Service) รวมทั้งสนับสนุนและสงเสริมใหมีกระบวนการกํากับดูแลกิจการที่ด ี
          1.3.9.1.2 ฝตก. จัดการ ดูแลและรับผิดชอบในการติดตามความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ
การควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงของการปฏิบัติงานในหนวยงานที่ต้ังอยูในสวนกลาง รวมถึงการบริการ
ใหคําปรึกษา (Consulting Service) 
          1.3.9.1.3 ฝตภ. จัดการ ดูแล และรับผิดชอบในการติดตามความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ
การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานในหนวยงานที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาค 
1.3.9.2 บทบาทหนาท่ีในการบูรณาการ GRC 
          1.3.9.2.1 ผชต. รวมกับ ฝบส. ในการตรวจสอบใหไดมาซ่ึงกระบวนการบริหารความเส่ียง การควบคุมภายใน 
และการกํากับดูแล ดวยความเปนอิสระและเท่ียงธรรม 
          1.3.9.2.2 หนวยงานตรวจสอบมีการวิเคราะหและเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงการทํางานเชิงนโยบาย 
เพ่ือชวยเพิ่มประสิทธิภาพการกํากับดูแลที่ดี การบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 
          1.3.9.2.3 มีการสอบทานประสิทธิผลของการกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเส่ียง และการปฏิบัติ
ตาม กฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณา      

1.3.10 ฝายบริหารความเส่ียง 
 

1.3.10.1 บทบาทหนาที่ตามคําบรรยายลักษณะงานของหนวยงาน (FD) 
           1.3.10.1.1 ฝบส. จัดการ ดูแล และรับผิดชอบในการจัดทําแผนบริหารความเส่ียงระดับองคกรของ กปภ. 
รวบรวมวิเคราะห จัดทําแผนและติดตามผลการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในของ กปภ. 
           1.3.10.1.2 กบส. ควบคุม ดูแลการดําเนินการศึกษา รวบรวม วิเคราะหขอมูล เพ่ือจัดทํากรอบการบริหาร
ความเส่ียงระดับองคกร รวบรวมและจัดทําแผนบริหารความเส่ียงและติดตามผลการบริหารความเส่ียงระดับองคกร
ของ กปภ. 
           1.3.10.1.3 กคภ. ควบคุม ดูแลการดําเนินการการรวบรวม วิเคราะห จัดทําแผน และติดตามผลการควบคุม
ภายในของ กปภ.   
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ลําดับ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ/หนวยงาน บทบาทหนาท่ี 
 1.3.10 ฝายบริหารความเส่ียง (ตอ) 

 
1.3.10.2 บทบาทหนาที่ในการบูรณาการ GRC 
           1.3.10.2.1 กบส. และ กคภ. จัดทํานโยบาย GRC ของ กปภ. รวมกับ ผชส. เสนอตามสายงาน นําเสนอตอ
คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในของ กปภ. คณะอนุกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความ
รับผิดชอบตอสังคมของ กปภ. และคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. เพื่อพิจารณา และนําเสนอคณะกรรมการ 
กปภ.ใหความเห็นชอบ เพื่อเสนอประธานกรรมการ กปภ.ลงนาม 
            1.3.10.2.2 กบส. และ กคภ.ทบทวนนโยบายการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในของ กปภ. เสนอตาม
สายงานนําเสนอคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในของ กปภ.คณะอนุกรรมการบริหาร  ความ
เส่ียงและควบคุมภายในของ กปภ.และนําเสนอคณะกรรมการ กปภ.ใหความเห็นชอบ เพื่อเสนอประธานกรรมการ 
กปภ.ลงนาม 
           1.3.10.2.3 วิเคราะหขอมูลที่เก่ียวของทั้งภายในและภายนอกองคกร เพ่ือใชเปนขอมูลสําหรับการระบุปจจัย
เส่ียงบนฐานการวิเคราะหการบริหารความเส่ียง    
           1.3.10.2.4 วิเคราะหสถานการณเส่ียงและกําหนดทิศทางการบริหารความเส่ียง เพ่ือนําไปสูการออกแบบ
วธีิการจัดการกับความเส่ียงใหอยูในเกณฑท่ียอมรับได 
           1.3.10.2.5 ฝบส. กบส. กคภ. ติดตามผลการดําเนินงานท่ีเก่ียวของ ภายใตอํานาจหนาที่ของคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กปภ. ที่กํากับดูแล   

1.3.11 ฝายยุทธศาสตรองคกร 
 

1.3.11.1 บทบาทหนาที่ตามคําบรรยายลักษณะงานของหนวยงาน (FD) 
           1.3.11.1.1 ฝยอ. จัดการ ดูแล และรับผิดชอบ การจัดทํานโยบายและแผนงานรวมของ กปภ. กรอบแผน  
การลงทุน แผนยุทธศาสตร แผนพัฒนาธุรกิจ แผนการตลาด และแผนการปฏิบัติการประจําป รวมทั้งวางแผน      
การพัฒนาธุรกิจ ติดตามและสนับสนุนหนวยงานที่เก่ียวของในการบริหารสัญญาเอกชนรวมลงทุน ตลอดจนเสนอ
นโยบาย และแผนงานความรวมมือระหวางประเทศ และปรับปรุงแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติใหสอดคลองและ
รองรับเปาหมายของ กปภ. 
           1.3.11.1.2 กผก. ควบคุม ดูแล จัดทํานโยบายและแผนงานรวมของ กปภ. จัดทําแผนยุทธศาสตรองคกร และ
แผนปฏิบัติการประจําป รวมทั้งพิจารณาความเหมาะสมดานการเงินและการลงทุนของโครงการตามแผนยุทธศาสตร 
และแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อนําไปสูการปฏิบัต ิ
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ลําดับ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ/หนวยงาน บทบาทหนาท่ี 
 1.3.11 ฝายยุทธศาสตรองคกร (ตอ) 

 
             1.3.11.1.3 กพธ. ควบคุม ดูแล วิเคราะห คนควาหารูปแบบการพัฒนาธุรกิจปจจุบันและธุรกิจตอเนื่อง 
วางแผนการตลาด รวมทั้งพัฒนาหรือขยายธุรกิจรวมลงทุน ติดตามและปรับปรุง เง่ือนไขสัญญาเพ่ือสรางชองทาง    
ในการหารายไดใหแก กปภ. 
1.3.11.2 บทบาทหนาที่ในการบูรณาการ GRC 
          กําหนดกลยุทธที่รองรับในแตละยุทธศาสตรท่ีสนับสนุนเชื่อมโยงวัตถุประสงค วิสัยทัศนองคกร เพื่อ        
การวางแผนในการดําเนินงาน 

1.3.12 ฝายกฎหมาย 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
คําส่ังทางปกครอง การรองเรียนรองทุกขของผูปฏิบัติงาน และเปนหนวยงานกํากับดูแลการปฏิบัติงาน 
(Compliance Unit) 
           1.3.12.1.3 งานพัฒนากฎระเบียบ พัฒนา ปรับปรุง กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ในการปฏิบัติงานของ กปภ. 
ดําเนินการเผยแพรความรูที่เก่ียวของ และสอดสอง ดูแลเพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
1.3.12.2 บทบาทหนาที่ในการบูรณาการ GRC 
           1.3.12.2.1 สนับสนุนใหทุกหนวยงานที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการศึกษาวิเคราะหถึงกฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติ 
และขอบังคบั เพ่ือสนับสนันการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 
           1.3.12.2.2 มีการสื่อสาร กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ใหกับทุกหนวยงานในองคกรรับทราบ 
           1.3.12.2.3 สนับสนุนใหเกิดการนํากฎ ระเบียบ ขอบังคับ ไปใชประกอบการจัดทําแนวปฏิบัติ หรือ
แนวทางการกํากับดูแลงานในดานตาง ๆ ของหนวยงานที่เก่ียวของ 
           1.3.12.2.4 แนะนํา ใหคําปรึกษา กรณีหนวยงานนํา กฎ ระเบียบ ขอบังคับไปใชแลวเกิดปญหาในทาง
ปฏิบัต ิ
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ลําดับ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ/หนวยงาน บทบาทหนาท่ี 
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 ดําเนินงานภายใตกฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ โดยจัดทําการกํากับดูแลการดําเนินงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศดานตาง ๆ 
        2.1.2.2 มีการบูรณาการการใชเทคโนโลยีสนับสนุนการทํางานรวมกับหนวยงานตาง ๆ อยางเปนรูปธรรม เชน 
หนวยงานการกํากับดูแลกิจการที่ดี หนวยงานการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน หนวยงานกฎ ระเบียบ  
ขอบังคับ  

2.2 ฝายบรหิารทรัพยากรบุคคล 2.2.1 บทบาทหนาที่ตามคําบรรยายลักษณะงานของหนวยงาน (FD) 
        2.2.1.1 จัดการ ดูแล และรับผิดชอบหนวยงานในสังกัด ดานกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล คาตอบแทน 
การจัดการกองทุน และกิจการสัมพันธ เพ่ือใหสอดคลองกับยุทธศาสตรการบริหารทรัพยากรบุคคลของ กปภ. 
2.2.2 บทบาทหนาท่ีในการบูรณาการ GRC 
        2.2.2.1 จัดสรรกําลังสนับสนุนในสวนท่ีเกี่ยวของกับการวางยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร การบริหารทรัพยากร
บุคคล รวมถึงจัดการองคความรูขององคกร 
         2.2.2.2 สนับสนุนใหเกิดความตระหนัก เพ่ือสรางแรงจูงใจ ใหมีบรรยากาศและวัฒนธรรมที่สนับสนุนการบูรณาการ
GRC 

3. ดานการปฏิบตัิงาน 
3.1 ทุกหนวยงานภายใน กปภ. ไดแก กปภ.เขต 

ฝาย/สํานัก กอง กปภ.สาขา 
3.1.1 ดําเนินการตามวัตถุประสงค เปาหมาย กลยุทธ และแผนการดําเนินงานที่กําหนด ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับอยางเครงครัดในกระบวนการทํางาน โดยบูรณาการใชทรัพยากรและเทคโนโลยีดิจิทัล ชวยให          
การดําเนินงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
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บทท่ี 4 แนวทางการปฏิบัติและกระบวนการทํางาน 
4.1 แนวทางการปฏิบัติ 

กปภ. มีแนวทางการปฏิบัติ/กระบวนการทํางาน โดยไดศึกษารูปแบบหลักการ GRC Capability Model
ของ OCEG (Red Book Version 3.0) มีรายละเอียด ดังนี้ 
  

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 4-1 รูปแบบแนวทาง GRC Capability Model ของ OCEG 
 
4.1.1 การเรียนรู (Learn) ประกอบดวย 
        4.1.1.1 บริบทภายนอก (External Context) วิเคราะหบริบทภายนอกท่ีสงผลกระทบตอ กปภ. 

ท่ีจะทําใหไมสามารถดําเนินงานไดตามวัตถุประสงคขององคกรและแผนการดําเนินงานท่ีกําหนดไว ไดแก 
                   4.1.1.1.1 การวิเคราะห สภาพเศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม และนโยบายตาง ๆ  

ของภาครัฐ การวิเคราะหโอกาส (Opportunity) อุปสรรค (Threat)  
 4.1.1.1.2 การวิเคราะหความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียของ กปภ.ท้ัง 7 กลุม ไดแก 

รัฐบาล ลูกคา พนักงาน คูแขง ชุมชนสังคมและส่ิงแวดลอม คูคา คูความรวมมือ ผูสงมอบ และ/หรือเจาหนี้ 
  4.1.1.2 บริบทภายใน (Internal Context) วิเคราะหบริบทภายในท่ีสงผลกระทบตอ กปภ. ท่ีจะ

ทําใหไมสามารถดําเนนิงานไดตามวัตถุประสงคและแผนการดําเนินงานท่ีกําหนดไว ไดแก 
   4.1.1.2.1 การวิเคราะห แผนปฏิบัติการ แผนกลยุทธ กระบวนการทํางาน โครงสรางองคกร

เทคโนโลยี และการเงินขององคกร 
           4.1.1.2.2 การติดตามการเปลี่ยนแปลงของปจจัยภายในท่ีสงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมาย
ตามแผนยุทธศาสตร 
 4.1.1.3 วัฒนธรรม (Culture) มีวิถีการดําเนินงานหรือแบบแผนการดําเนินงาน ท่ีแสดงใหเห็นถึง
คานิยม ความรู ความคิด ทัศนคติ ความเช่ือ ความศรัทธารวมกันอยางเปนระบบ เปนระเบียบ แบบแผน และ
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บุคลากรทุกคนถือปฏิบัติรวมกันอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนคุณลักษณะเฉพาะของบุคลากรขององคกร และเปนพ้ืนฐาน
ท่ีสําคัญในการดําเนินงานไดอยางย่ังยืน เชน 
   4.1.1.3.1 พฤติกรรมตามวัฒนธรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ไดแก การปฏิบัติตนตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรม ความโปรงใสในการดําเนินงาน โดยผูบริหารเปนแบบอยางท่ีดี 
   4.1.1.3.2 พฤติกรรมตามวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ตามสโลแกน
“สื่อสาร เรียนรูแบงปน ขับเคลื่อนการบริหารความเสี่ยง เพ่ือสรางคุณคาใหแก กปภ.” ไดแก 

       - ดานการบริหารความเส่ียง เพ่ือสรางมูลคาใหแก กปภ. ไดแก การกําหนด
วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด แนวทาง/วิธีปฏิบัติ รวมกับการทบทวนสถานการณความเส่ียงในการปฏิบัติงาน
โดยมีความเขาใจถึงความสัมพันธและผลกระทบของความเส่ียงกอนการตัดสินใจ  
      - ดานการส่ือสารเร่ืองการบริหารความเส่ียง ไดแก การส่ือสาร ถายทอด 
ขอมูลสารสนเทศ เพ่ือใชในการตัดสินใจบริหารความเส่ียง และการควบคุมภายใน รวมท้ังนําขอมูลจากผูมีสวนได
สวนเสียมาวางแผนปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมาย 
      - ดานการขับเคล่ือนเรื่องการบริหารความเส่ียง ไดแก การสงเสริม และจูงใจ
เพ่ือกระตุนใหเกิดการพัฒนาความรูความสามารถดานการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน รวมกับติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  
      - ดานการเรียนรูแบงปนเร่ืองการบริหารความเส่ียง ไดแก การพัฒนาตนเอง
และนําความรูมาปรับปรุงการทํางาน รวมท้ังแบงปนความรูและประสบการณ เสริมสรางทักษะดานการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพในหนวยงาน       
 4.1.1.3.3 พฤติกรรมตามคานิยมของ กปภ. “มุง มั่น เพ่ือปวงชน” ไดแก พฤติกรรมของ
ผูบริหาร 37 ประการ และพฤติกรรมพนักงาน 11 ประการ เพื่อหลอหลอมพฤติกรรมตามคานิยม สรางเปน
วัฒนธรรมองคกรขับเคล่ือน กปภ. ใหบรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตร  
 4.1.1.4 ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ดําเนินกิจการภายใตกรอบการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ตระหนักถึงความสําคัญของผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตาง ๆ เชน 
 4.1.1.4.1 การสรางความเขาใจกับผูมีสวนไดสวนเสีย วิเคราะหความตองการของผูมีสวน
ไดสวนเสียแตละกลุม เพ่ือใหทราบความตองการ ความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย ไดถูกตองและชัดเจน 
 4.1.1.4.2 การวิเคราะหความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย เพื่อจัดลําดับความสําคัญ ความ
จําเปน และความตองการไดอยางเหมาะสม 
 4.1.1.4.3 การกําหนดการสรางความสัมพันธกับผูมีสวนไดสวนเสีย ใหเปนไปอยางเหมาะสม
ในแตละกลุมท่ีมีความแตกตางกัน เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นและไววางใจในการดําเนินงานของ กปภ. 
 4.1.2 การกําหนดแนวทางการดําเนินการ (Align) ประกอบดวย 
  4.1.2.1 ทิศทาง (Direction) กําหนดวิสัยทัศน ภารกิจและคานิยมองคกรที่ชัดเจน เพ่ือเปนแนวทาง
ในการดําเนินงานของ กปภ. ดังน้ี 
   4.1.2.1.1 การกําหนดวิสัยทัศน ภารกิจ และคานิยม เพื่อใหผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง เพ่ือให
ทราบทิศทางการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย 
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   4.1.2.1.2 การวิเคราะหโอกาส อุปสรรค และเปาหมายขององคกร เพื่อนําไปใชกําหนดแนวทาง
ดําเนินงานท่ีเหมาะสม 
    4.1.2.1.3 การกําหนดเปาหมายองคกร ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานท่ีใชในการบริหารจัดการ
องคกรใหบรรลุเปาหมายตามแผนท่ีกําหนด 
   4.1.2.1.4 การกําหนดเกณฑประกอบการตัดสินใจ (Decision Making Criteria) เพ่ือเลือก
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน (Key Performance Indicator : KPI) และกําหนดตัวชี้วัดความเส่ียง (Key Risk Indicators : KRIs)
ระดับความเส่ียงท่ียอมรับได (Risk Appetite : RA) ชวงเบ่ียงเบนของระดับความเสี่ยงท่ียอมรับได (Risk Tolerance : RT)
และแนวทางปฏิบัติตาง ๆ 
  4.1.2.2 วัตถุประสงค (Objectives) กําหนดวัตถุประสงคในการดําเนินงานใหสอดคลองกับ
ทิศทางขององคกรในอนาคต เพ่ือถายทอดและนําไปปฏิบัติไดอยางเหมาะสม ไดแก 
   4.1.2.2.1 การกําหนดวัตถุประสงคในการดําเนินงานท่ีเหมาะสม สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ
ภารกิจ และคานิยมองคกร 
   4.1.2.2.2 การกําหนดเกณฑที่ใชประกอบการตัดสินใจเพิ่มเติม เพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจ 
   4.1.2.2.3 การกําหนดกิจกรรมการควบคุมที่ตองดําเนินการเพ่ิมเติม เพ่ือใหองคกรบรรลุเปาหมาย
ตามแผนยุทธศาสตรที่กําหนด 
   4.1.2.2.4 การประเมินผลกระทบของการบรรลุวัตถุประสงคในระดับภาพรวมองคกร เพ่ือ
จัดลําดับความสําคัญของการบรรลุวัตถุประสงคไดอยางเหมาะสม 
   4.1.2.2.5 การกําหนดวัตถุประสงคการดําเนินงานท่ีชัดเจนเปนลายลักษณอักษร และส่ือสาร
ใหผูเกี่ยวของ ผูมีสวนไดสวนเสียมีความเขาใจถูกตอง 
  4.1.2.3 การระบุ (Identification) การระบุปจจัยที่อาจสงผลกระทบตอการดําเนินงานใหบรรลุ
ตามวัตถุประสงค ประกอบดวย 
   4.1.2.3.1 การทบทวนและประเมินศักยภาพที่มีอยูในปจจุบัน เชน กระบวนการ บุคลากร
และเทคโนโลยี ที่มีผลกระทบตอความสามารถขององคกรในการบรรลุวัตถุประสงคตามแผนยุทธศาสตรท่ีกําหนด 
   4.1.2.3.2 การระบุปจจัยขับเคล่ือน ตองกําหนดปจจัยขับเคล่ือนภายในและภายนอก
เหตุการณ เงื่อนไขท่ีจําเปนตอการดําเนินงาน เพ่ือใหบรรลุเปาหมายองคกร 
   4.1.2.3.3 การระบุโอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) และความตองการ (Requirement) 
ในระดับ Top-down และ Bottom-up ท่ีมีผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายตามแผนยุทธศาสตรองคกร 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) ท้ังในเชิงปริมาณ (Quantitative) และเชิงคณุภาพ (Qualitative) โดยแบงเปน 
   4.1.2.4.1 การวิเคราะหความเส่ียง/ผลตอบแทน ในสวนของผลตอบแทนจากการลงทุน 
(Return on Investment : ROI) งบประมาณ เพ่ือประเมินความเส่ียงกอนและหลังการควบคุม รวมท้ังบริหารจัดการ
ความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได (Risk Appetite : RA) 
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   4.1.2.4.2 การประเมินการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับ กอนและหลังกิจกรรม    
การควบคุม 
   4.1.2.4.3 การบริหารจัดการลําดับความสําคัญของโอกาส อุปสรรค และความตองการ    
ตามกระบวนการประเมินความเสี่ยง เพื่อกําหนดแนวทางการบริหารจัดการไดอยางเหมาะสม 
  4.1.2.5 การออกแบบ (Design) กําหนดแผนปฏิบัติการใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร ดังนี้ 
   4.1.2.5.1 การสํารวจความตองการตามขอกําหนดท่ีสําคัญของกระบวนการ หากการปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับยังไมเพียงพอหรือไมเหมาะสม ตองดําเนินการสํารวจกิจกรรมการควบคุมท่ีตอง
ดําเนินการเพิ่มเติม 
   4.1.2.5.2 การสํารวจความเส่ียง/ผลการดําเนินงาน หากความเส่ียงหลังการควบคุมอยูใน
ระดับท่ีสูงกวาระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได ตองปรับปรุงแนวทางการดําเนินงาน พิจารณาแผนปฏิบัติการ และ
กิจกรรมควบคุมอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม เพื่อใหความเส่ียงอยูในระดับท่ียอมรับได 
   4.1.2.5.3 การออกแบบการถายโอนความเส่ียง เพ่ือใหความเส่ียงอยูในระดับท่ียอมรับได 
   4.1.2.5.4 กําหนดแผนจัดการความเสี่ยงและแผนปฏิบัติการใหมีประสิทธิภาพ เพื่อใหความ
เสี่ยงอยูในระดับท่ียอมรับได 
   4.1.2.5.5 การกําหนดตัวชี้วัดความเส่ียง (Key Risk Indicator : KRIs) และตัวชี้วัดผลการ
ดําเนินงาน (Key Performance Indicators: KPIs) ในแผนเพื่อใหการดําเนินงานบริหารความเส่ียงเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ 
   4.1.2.5.6 การกําหนดโครงสรางการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ เพื่อใหขอมูลสารสนเทศ
ขององคกร มีความถูกตอง ครบถวน เชื่อถือไดและพรอมใชงาน 
   4.1.2.5.7 การกําหนดโครงสรางสถาปตยกรรมระบบสารสนเทศ (Information System 
Architecture) เพื่อนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนบัสนุนใหเกิดการบูรณาการของ GRC 
   4.1.2.5.8 การนําไปปฏิบัติ ตองมั่นใจไดวาการจัดสรรทรัพยากร การบริหารจัดการการ
เปล่ียนแปลงสนับสนุนการดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายไดตามแผนยุทธศาสตร และตองมีการเตรียมแผนปฏิบัติ
การฉุกเฉินไวรองรับเหตุการณท่ีไมคาดคิดดวย 
 4.1.3 การดําเนนิการ (Perform) ประกอบดวย 
  4.1.3.1 กิจกรรมการควบคุม (Control) กําหนดกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมและคุมคา โดยคํานึงถึง
คน กระบวนการ เทคโนโลยีและขอมูลสารสนเทศ โดยแบงเปน 
   4.1.3.1.1 การกําหนดกิจกรรมการควบคุมเชิงปองกัน (Proactive Control) เพ่ือปองกัน
หรือลดความเสี่ยงจากเหตุการณที่ไมคาดคิด 
   4.1.3.1.2 การกําหนดกิจกรรมการควบคุมเชิงคนหา (Detective Control) เพื่อคนหา
ความเสียหายหรือความผิดพลาดท่ีเกิดขึ้นแลว 
   4.1.3.1.3 การกําหนดกิจกรรมการควบคุมเชิงแกไข (Responsive Control) เพ่ือตอบสนอง
แกไขขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนใหถูกตอง หรือแกไขไมใหเกิดขอผิดพลาดซํ้าอีกในอนาคต  
  4.1.3.2 นโยบาย (Policies) ดําเนินการตามนโยบายท่ีกระทรวงมหาดไทยหรือคณะกรรมการ
กปภ. กําหนด โดยแบงเปน 
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   4.1.3.2.1 การกําหนดจริยธรรมในการปฏิบัติงาน (Code of Conduct) โดยคํานึงถึง วิสัยทัศน
พันธกิจ ภารกิจ คานิยม และนโยบายที่สําคัญขององคกร แสดงถึงผูบริหารเปนแบบอยางท่ีดีดานคุณธรรมจริยธรรม
เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงาน 
   4.1.3.2.2 โครงสรางนโยบาย กําหนดรายละเอียดในการดําเนินงาน ผูมีอํานาจอนุมัติ และ
การบังคับใชนโยบาย รวมท้ังกําหนดกรอบระยะเวลาในการทบทวนหรือปรับปรุงนโยบาย หลักเกณฑใหเปน
ปจจุบัน 
   4.1.3.2.3 การนํานโยบายไปปฏิบัติ ตั้งแตเร่ืองการส่ือสาร การบังคับใช และการตรวจสอบ
เพื่อใหม่ันใจวาหนวยงานท่ีเก่ียวของนําไปปฏิบัติไดครบถวนและถูกตอง 
   4.1.3.2.4 การกําหนดแนวทางในการตัดสินใจตามหลักจริยธรรม กรณีท่ีนโยบาย หลักเกณฑ
หรือมาตรฐาน ไมไดระบุรายละเอียดไวชัดเจน องคกรควรมีแนวทางการตัดสินท่ียึดหลักจริยธรรม เพ่ือใหผูปฏิบัติงาน
ใชอยางเหมาะสม 
  4.1.3.3 การส่ือสาร (Communication) ขอมูลสารสนเทศไดรับการส่ือสารไปยังผูท่ีเก่ียวของได
ครบถวนและถูกตอง ดังนี้ 
    4.1.3.3.1 การกําหนดแผนการติดตอสื่อสาร ท้ังแบบเปนทางการและไมเปนทางการ เพ่ือให
มั่นใจไดวามีการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ สามารถตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียไดถูกตอง
และเหมาะสม 
   4.1.3.3.2 การกําหนดกระบวนการส่ือสารขอมูลสารสนเทศ ท้ังการไดรับและการถายทอด
ขอมูลสารสนเทศ เพ่ือใชในการตัดสินใจและนําไปปรับปรุงผลการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิผล 
   4.1.3.3.3 การกําหนดแผนการรายงานผลการส่ือสาร เพ่ือถายทอดขอมูลสารสนเทศแก
ผูบริหาร พนักงาน และลูกจางท่ัวท้ังองคกร รวมท้ังผูมีสวนไดสวนเสียไดอยางครบถวน ถูกตอง ทันเวลา 
  4.1.3.4 การจัดฝกอบรมหรือการใหความรู (Education) เพื่อพัฒนาความรูในการปฏิบัติงาน
ใหแกพนักงานในองคกร ดังน้ี 
   4.1.3.4.1 การกําหนดแผนการจัดฝกอบรม/ใหความรู/การสรางความตระหนัก ในสวนของ
งานท่ีรบัผิดชอบและการเสริมสรางศักยภาพทักษะตาง ๆ ที่เก่ียวของกับพนักงานทุกระดับ 
   4.1.3.4.2 การพัฒนาหลักสูตรในการจัดฝกอบรม รายละเอียดหลักสูตรตองเปนปจจุบัน
สอดคลองกับสถานการณท่ีเปล่ียนแปลง เพ่ือเพ่ิมทักษะในการปฏิบัติงานและสรางแรงจูงใจใหกับพนักงาน 
   4.1.3.4.3 การฝกอบรมตามแผนงานท่ีกําหนด เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาพนักงานท่ีเขาอบรม
สามารถเรียนรู และนําความรูไปปรบัใชในการปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม 
   4.1.3.4.4 การใหความชวยเหลือหรือการสนับสนุนพนักงานในองคกร โดยบูรณาการให
สอดคลองกับสภาพแวดลอมการปฏิบัติงานจริง เพื่อใหพนักงานมีความรู ทักษะ และลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
  4.1.3.5 ส่ิงจูงใจ (Incentives) เพ่ือกระตุนใหพนักงานปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพตามเปาหมาย
ดังน้ี 
   4.1.3.5.1 การกําหนดแนวทางการเลื่อนข้ัน/เลื่อนตําแหนง เปนมาตรฐานเดียวกันทั้งองคกร
เพื่อใหเกิดความเปนธรรม โปรงใส 
   4.1.3.5.2 การกําหนดเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานและการปรับขึ้นเงินเดือนประจําป
ใหเปนหลักเกณฑและมาตรฐานในการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของพนักงานในองคกร 
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   4.1.3.5.3 การกําหนดแนวทางการสอบสวนพนักงานท่ีกระทําผิด เพ่ือเปนแนวทางใหผูถูก
กลาวหาไดรับความเปนธรรม 
  4.1.3.6 ชองทางการแจงเตือน (Notification) เพื่อรายงานสถานการณและผลการดําเนินงาน
รวมท้ังแจงเตือนการดําเนินงานท่ีไมเปนไปตามท่ีคาดการณไว ดังนี้ 
   4.1.3.6.1 การกําหนดชองทางการแจงเตือน เพ่ือติดตามผลการดําเนินงานและแจงเตือนใน
การปฏิบัติงานที่ไมสอดคลองกับนโยบายหรือหลักเกณฑ และหลักจริยธรรมขององคกร โดยมีผูมีสวนไดสวนเสีย
ควรไดรับทราบขอมูลการแจงเตือนจากองคกรโดยตรง ไมใชจากหนวยงานภายนอกอ่ืน ๆ 
   4.1.3.6.2 การกลั่นกรองและกําหนดชองทางการแจงเตือน เพ่ือกล่ันกรองรายละเอียดตาง ๆ
ท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงาน และแจงเตือนผานชองทางท่ีกําหนด 
   4.1.3.6.3 การคุมครองขอมูลสารสนเทศ เพื่อใหมั่นใจวาขอมูลสารสนเทศมีความม่ันคงและ
ปลอดภัย สอดคลองกับหลักเกณฑตาง ๆ ท่ี กปภ.กําหนด 
  4.1.3.7 การหาขอเท็จจริง (Inquiry) เพ่ือวิเคราะหขอมูลท่ีมีผลตอการบรรลุวัตถุประสงค ดังน้ี 
   4.1.3.7.1 กําหนดชองทางเพื่อรับขอมูล ความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะจากผูมีสวนไดสวนเสีย
เชน การแจงเบาะแสผานชองทาง ศปท. ในเร่ืองการทุจรติ การปฏิบัติท่ีขัดตอหลักจริยธรรมหรือไมสอดคลองกับระเบียบ
ขอบังคับ 
   4.1.3.7.2 การสํารวจความคิดเห็นของกลุมผูมีสวนไดสวนเสียขององคกร ทําใหรับทราบขอมูล
ท่ีเปนประโยชนและสามารถนําไปใชในการปรับปรงุการดําเนินงานของ กปภ.ใหดีย่ิงข้ึน 
   4.1.3.7.3 การจัดใหมีการประเมินตนเอง เชน การประเมินการควบคุมภายในดวยตนเอง
(Control Self-Assessment : CSA) เพ่ือใหทราบความเสี่ยงของการปฏิบัติงานท่ีมีผลตอการดําเนินงานของ กปภ.
โดยนําผลการประเมินเสนอคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในเพ่ือพิจารณา 
   4.1.3.7.4 การรวบรวมขอมูลสารสนเทศอยางไมเปนทางการ เชน ผานการ Morning talk
ระหวาง ผวก.และผูบริหารทุกสายงาน 
   4.1.3.7.5 การรายงานขอมูลสารสนเทศและผลการหาขอเท็จจริงตอผูบริหารระดับสูงและ
ผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือพิจารณาหรือเพ่ือทราบ เชน รายงานเร่ืองรองเรียน นําเสนอคณะผูบริหารระดับสูง (ครส.)
ทุกไตรมาส 
  4.1.3.8 การตอบสนอง (Response) เพ่ือตอบสนองผลการปฏิบัติงานท่ีไมสอดคลองกับหลัก
จริยธรรม ดังนี ้
   4.1.3.8.1 การกําหนดกระบวนการสอบขอเท็จจริงความผิดทางวินัยของพนักงาน เพื่อใหเกิด
ความชัดเจนในวิธีปฏิบัติ โดยคณะกรรมการสอบสวนหาขอเท็จจริง มีหนาท่ีสรุปรายงานพรอมเสนอแนวทางแกไขหรือ
การลงโทษ กรณี พนักงานระดับชั้นตํ่ากวา 10 ใหเสนอรายงานตอ ผูวาการ กปภ. และพนักงานระดับชั้น 10 ข้ึนไป ให
เสนอรายงานตอคณะกรรมการ กปภ. 
   4.1.3.8.2 เตรียมแผนบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management 
: BCM) เพ่ือใหมั่นใจวาระบบงานและสถานที่ทํางานมีการเตรียมพรอมตอภัยพิบัติหรือภาวะฉุกเฉิน 
   4.1.3.8.3 การติดตามกระบวนการแกไขอยางเปนระบบ โดยตรวจสอบและแกไขปญหาท่ี
เกิดขึ้น รวมท้ังมีการจัดเก็บเอกสารหลักฐานและผลการจัดการปญหาอยางเปนระบบ สามารถสืบคนไดรวดเร็ว 
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   4.1.3.8.4 การปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานขององคกร เพ่ือใหมั่นใจวาขอมูล
สารสนเทศถูกสงไปยังผูเกี่ยวของ เพ่ือปรับปรุงแกไขและพัฒนาประสิทธิภาพการดําเนินงานใหดีย่ิงข้ึน 
   4.1.3.8.5 การมีวินัยในการปฏิบัติงาน ของพนักงานในองคกรและตองปฏิบัติตามจริยธรรม
ท่ี กปภ.กําหนด และปฏิบัติตอกลุมผูมีสวนไดสวนเสียอยางมีจริยธรรมและเปนธรรมตามคูมือจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของ กปภ.ท่ีกําหนดแนวทางการปฏิบัติตอ กปภ. ผูปฏิบัติงาน ลูกคา ประชาชน คูคาและ/หรือ
เจาหนาท่ี คูแขงทางการคา ผูบังคับบัญชา ตนเอง เพ่ือนรวมงาน และสังคมสวนรวม 

4.1.4 การติดตามตรวจสอบ (Review)  
  4.1.4.1 การติดตาม (Monitoring) เพื่อติดตามผลระหวางการดําเนินงาน (Ongoing Monitoring)
และการติดตามผลเปนรายคร้ัง (Separate Monitoring) โดยการประเมินการควบคุมดวยตนเอง (Control Self-
Assessment : CSA) ทุกไตรมาส การควบคุมอยางเปนอิสระ (Independent Assessment : IA) โดย สตส. และ
สตง. 
          4.1.4.1.1 การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตองกําหนดระยะเวลาการติดตามและ
การประเมินผลการดําเนินงานอยางสมํ่าเสมอ และการปรับปรุงการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพ่ือใหเกิดความคุมคา
มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
           4.1.4.1.2 การติดตามผลการบริหารจัดการความเส่ียง ระบุขอมูลสารสนเทศท่ีจําเปนตอการ
จัดทํารายงานผลการบริหารความเสี่ยง 
   4.1.4.1.3 การวิเคราะหและรายงานผลการติดตาม ควรกําหนดใหมีการวิเคราะหและรายงาน
ผลการดําเนินงานในดานตาง ๆ อยางเปนระบบ โดยระบุจุดออนและโอกาสในการปรับปรุงการดําเนินงาน เพ่ือให
เปนไปตามแผนงานท่ีกําหนด 
  4.1.4.2 ความเช่ือมั่น (Assurance) เพื่อสรางความมั่นใจใหกับผูบริหารระดับสูงและกลุมผูมีสวนได
สวนเสีย ดังนี้ 
    4.1.4.2.1 การจัดทําแผนการตรวจสอบประจําป โดยสํานักตรวจสอบ แบงเปน ฝายตรวจสอบ
สวนกลางและฝายตรวจสอบสวนภูมิภาค เปนหนวยงานจัดทําแผนการตรวจสอบประจําป เพื่อสรางความเชื่อมั่น
ใหกับผูบริหารระดับสูงและกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 
   4.1.4.2.2 การดําเนินการตามแผนการตรวจสอบ โดยสํานักตรวจสอบสามารถใหความเห็น
อยางเปนอิสระ ใหคําปรึกษา เกี่ยวกับกระบวนการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน การกํากับดูแลกิจการท่ีดี
รายงานตอคณะกรรมการตรวจสอบ 
  4.1.4.3 การปรับปรุง (Improvement) จากการนําขอมูลสารสนเทศมาทบทวน และประเมินผล
เพ่ือคนหาความเสี่ยง รวมท้ังกําหนดกิจกรรมการควบคุม โดยระบุโอกาสในการปรับปรุง ดังนี้ 
  4.1.4.3.1 การกําหนดแผนการปรับปรุง ควรจัดลําดับความสําคัญในการปรับปรุงอยางเหมาะสม
กับสถานการณ 
  4.1.4.3.2 การดําเนินการตามแผนการปรับปรุง ควรรายงานตอคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ
ท่ีเกี่ยวของ และเผยแพรในรายงานประจําป เพ่ือใหกลุมผูมีสวนไดสวนเสียรับทราบอยางถูกตองและท่ัวถึง 
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4.2 กระบวนการทํางาน 
 จากแนวทางการปฏิบัติ/กระบวนการทํางานท้ัง 4 กระบวนการ ดังกลาวขางตน จึงไดแสดง
รายละเอียดข้ันตอนตาม ตารางท่ี 4-1 SIPOC แสดงกระบวนการ GRC ตามหลักการ GRC Capability Model ของ
OCEG (Red Book Version 3.0) เพ่ือใหทุกหนวยงานของ กปภ.สามารถนําหลักการไปปฏิบัติไดอยางบูรณาการ
ดังน้ี 
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ตารางที่ 4-1 SIPOC แสดงกระบวนการ GRC ตามหลักการ GRC Capability Model ของ OCEG 
                        (Red Book Version 3.0)           
 

ผูสงมอบ ปจจัยนําเขา ขั้นตอน/ผูรับผิดชอบ ผลลัพธ ผูรับมอบ เวลา 
Suppliers Inputs Process Outputs Customers Time 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   เร่ิมตน 

- นโยบายและฝาย 
  กลยุทธ 
- คณะกรรมการ กปภ. 
-  

1. การเรียนรู (Learning) 
 L1.1 การวิเคราะหบริบทภายนอก 
 L1.2 การวิเคราะหความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียและ  
        ผูมีอิทธิพลภายนอก 
 L1.3 การเฝาดูบริบทภายนอก 
 

 L2.1 การวิเคราะหบริบทภายใน 
 L2.2 การเฝาดูบริบทภายในสําหรับการเปล่ียนแปลง   

 L3.1 การวิเคราะหวัฒนธรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
 L3.2 การวิเคราะหวัฒนธรรมการบริหารจัดการ 
 L3.3 การวิเคราะหวัฒนธรรมความเส่ียง 
 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 การพัฒนาเพ่ิมเติมเกณฑการตัดสินใจ 
 A2.3 การพิจารณาภาพรวมหรือผลกระทบการแขงขัน  
        จากวัตถุประสงค 
 A2.4 วัตถุประสงคของเอกสาร 
 

A3: การระบุ (Identification) 
 A3.1 ความสามารถในการตรวจทาน 
 A3.2 การระบุปจจยัขับเคล่ือน 
 A3.3 การระบุโอกาส อุปสรรค และความตองการ 
 A3.4 การระบุความสัมพันธระหวางกันและแนวทาง 
 

A4: การประเมิน (Assessment) 
 A4.1 การวิเคราะหความเส่ียง/ผลตอบแทน 
 A4.2 การวิเคราะหการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ   
        ขอบังคับ 
 A4.3 การบริหารจัดการสําดับความสําคัญของโอกาส   
        อุปสรรค และความตองการ 
 

- ภารกิจ 
- วิสัยทัศน 
- คานิยม 
- วัตถปุระสงค 
- กลยุทธ 
- นโยบาย 
 

- เจาของกระบวนการ 
- หนาท่ีที่เกี่ยวของ 
- หนาท่ีสนับสนุน   
  (HR, IT, FIN  เปนตน) 

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

- เจาของกระบวนการ 
- หนาท่ีที่เกี่ยวของ 
- หนาท่ีสนับสนุน   
  (HR, IT, FIN เปนตน) 
- IA 

 L1: บริบทภายนอก 

L2: บริบทภายใน 

 L3: วัฒนธรรม 

L4: ผูมีสวนไดสวนเสีย 

A 
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- เจาของกระบวนการ 
- หนาที่ท่ีเกี่ยวของ 
- หนาที่สนับสนนุ   
  (HR, IT, FIN เปนตน) 
- IA 

A5: การออกแบบ (Design) 
 A5.1 สํารวจตัวเลือกเพ่ือจัดการกับขอกําหนด 
 A5.2 สํารวจตัวเลือกเพ่ือจัดการกับความเส่ียง/   
        ผลตอบแทน  
 A5.3 การออกแบบการถายโอนความเส่ียง เพ่ือให 
        ระดับความเส่ียงอยูในระดับที่ยอมรับได 
 A5.4 กําหนดแผนจัดการความเสี่ยง/ผลตอบแทน ตาม 
        กฎ ระเบียบ ขอบังคับ เพื่อใหความเสี่ยงอยูใน 
        ระดับท่ียอมรับได 
 A5.5 การจัดการความเส่ียงสูงที่แทจริง 
 A5.6 การพัฒนาตัวช้ีวัดหลัก (Key Indicators) 
 A5.7 กําหนดโครงสรางการบริหารจัดการขอมูล 
 A5.8 พัฒนาสถาปตยกรรมดานเทคโนโลยี 
 A5.9 พัฒนาแผนการบูรณาการ 
 A5.10 การนําไปปฏิบัติ 
 

เจาของกระบวนการ, หนาที่ท่ีเกี่ยวของ, 
หนาที่สนับสนุน (HR, IT, FIN เปนตน) 

 
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 นโยบายท่ีดีท่ีสุด 
 P2.6 การพัฒนาและใชแนวทางการตัดสินใจอยาง 
        มีคุณธรรมจริยธรรม   

P3: การส่ือสาร (Communication) 
 P3.1 การพัฒนาแผนการรายงาน 
 P3.2 สถาปตยกรรมดานกระบวนการ 
 P3.3 การพัฒนาแผนการส่ือสาร 
 

P4: การจัดฝกอบรม/การใหความรู (Education) 
 P4.1 กําหนดแผนการฝกอบรม/การใหความรู 
 P4.2 กําหนดแผนหลักสูตร 
 P4.3 การพัฒนาหรือรับรูเนื้อหา 
 P4.4 การปฏิบัติตามการจัดฝกอบรม/การใหความรู 
 P4.5 การจัดหาตัวชวยเหลือ 
 P4.6 การจัดหาการสนับสนนุอยางบูรณาการ 
 

P5: แรงจงใจ (incentive) 
 P5.1 กําหนดแนวทางการเล่ือนขั้น/เล่ือนตําแหนง 
 P5.2 กําหนดเกณฑการประเมินผลการดําเนนิงานและ
การปรับข้ึนเงินเดือน 
 P5.3 พัฒนาและนําโปรแกรมไปใชคาตอบแทน รางวัล 

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

- ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล 
- ผลประโยชน 

- ลูกคา 
- ผูมีสวนได
สวนเสีย 

B 

A 
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Suppliers Inputs Process Outputs Customers Time 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 

P6: การแจงเตือน (Notification) 
 P6.1 การกําหนดชองทางการแจงเตือน 
 P6.2 การกล่ันกรองและกําหนดชองทางการแจงเตือน 
 P6.3 การปฏิบัติตามขอกําหนดการปกปองขอมูล 
 

P7: การหาขอเท็จจริง (Inquiry) 
 P7.1 การกําหนดชองทางท่ีหลากหลายในการรับขอมูล   
        ความคิดเห็น และขอเสนอแนะ 
 P7.2 การกําหนดแนวทางการบูรณาการทั่วท้ังองคกร 
        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, หนาที่ท่ีเกี่ยวของ, 
หนาที่ในการสนับสนุน (HR, IT, FIN เปนตน), IA 

  

4. การทบทวน (Review) 
R1: การตรวจสอบ (Monitoring) 
 R1.1 การตรวจสอบและออกแบบการประเมินประสิทธิภาพ 
 R1.2 การระบุขอมูลการตรวจสอบ 
 R1.3 การดําเนินการตรวจสอบกิจกรรม  
 R1.4 การวิเคราะหและรายงานผลการตรวจสอบ 
 

R2: การสรางความเช่ือม่ัน (Assurance) 
 R2.1 แผนการประเมินการสรางความเช่ือม่ัน 
 R2.2 การดําเนินการประเมินแผนการสรางความเช่ือมั่น 
 

R3: การปรับปรุง (Improvement) 
 R3.1 การพัฒนาแผนการปรับปรุง 
 R3.2 การปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง 
 

เจาของกระบวนการ, หนาที่ที่เกี่ยวของ, 
หนาท่ีในการสนับสนุน (HR, IT, FIN เปนตน), IA 

 

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

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

- การดําเนินการ 
  GRC 
- ผลประโยชน 
- ความย่ังยืน 

- ลูกคา 
- ผูมีสวนได        
สวนเสีย 

จบ 

B 
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4.3 แผนการดําเนินงาน 
กปภ. ไดตระหนักถึงความสําคัญในการดําเนินงานใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางเปนรูปธรรม

โดยมุงเนนการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ความโปรงใส และตรวจสอบได มีการบริหารความเส่ียงอยางเปนระบบ และ
สามารถปฏิบัติตามกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของไดอยางครบถวน เพ่ือสรางความเชื่อมั่นในการบริหารงานและ        
การใหบริการ ตามหลักการ GRC  
 โดย กปภ. รับมอบนโยบายจากกระทรวงมหาดไทยและรับแนวทางในการบริหารงานจากการประชุม
คณะกรรมการ กปภ. ซึ่งจะนําภารกิจท่ีได รับมอบหมายมาดําเนินการติดตามและรายงานผลสําเร็จของ           
การดําเนินงานตามแผนโดยคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการท่ีเกี่ยวของ เพื่อแสดงถึงการนํานโยบายไปปฏิบัติ
อยางเปนรูปธรรม  
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บทที่ 5 การประเมินผล และทบทวนปรับปรุง 
5.1 แนวทางการปฏิบัติของ TRIS 

 จากการนํานโยบาย GRC ของ กปภ. มาปรับปรุงและดําเนินการไปสูการทําใหยั่งยืน ตามแนวทาง      
การปฏิบัติของ TRIS จําแนกตาม GRC Model ประกอบดวย 4 กระบวนการรายละเอียด ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 

  

รูปท่ี 5-1 รูปแบบแนวทาง GRC Model ของ TRIS 
 

5.1.1 การพเิคราะห (Envision)  
5.1.1.1 การกําหนดแผนงาน GRC ท่ีเปนกิจกรรมท่ีมีความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตรกลยุทธที่

รองรับเชื่อมโยงกับวิสัยทัศนและวัตถุประสงคขององคกร 
5.1.1.2 การวิเคราะหขอมูลที่เก่ียวของท้ังภายในและภายนอกองคกร เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับ     

การระบุปจจัยเสี่ยง และประกอบการกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติ 
5.1.1.3 วิเคราะหสถานการณเสี่ยงและกําหนดทิศทางการบริหารความเส่ียง เพ่ือบริหารความเส่ียง

ใหอยูในเกณฑที่ยอมรับได 
5.1.2 การป รับปรุง (Improve) ไดแก  การปรับปรุงกระบวนการทํางาน (Process Improvment) 

เทคโนโลยี ใหมีลักษณะท่ีเปนการบูรณาการ ดังนี ้
5.1.2.1 จัดใหมีระบบควบคุมภายในที่ดี เปนสวนหนึ่งของกระบวนการกํากับดูแลท่ีดี เพ่ือเปน

แนวทางในการดาํเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เปนไปตามกฎ ระเบียบ ขอบังคับที่เก่ียวของ 
5.1.2.2 การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มาสนับสนุนในการทํางาน เชน ระบบแจงเตือน (Early Warning 

System : EWS) เพื่อชวยใหวิเคราะหความเส่ียงไดทันเวลาและสถานการณ และการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศที่
สนับสนุนการวิเคราะหขอมูลท่ีมีความซับซอนใหสามารถคาดการณและวิเคราะหทางเลือกในการจัดการความเสี่ยงได 

5.1.2.3 การประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการปฏิบัติงาน และการทบทวนกระบวนการ 
ใหมีประสิทธิภาพ 

5.1.2.4 หนวยงานตาง ๆ นํากฎหมายไปบังคับใชแลวเกิดปญหาในทางปฏิบัติ คณะอนุกรรมการ
กฎหมายของ กปภ. และฝายกฎหมายท่ีดูแลดาน Compliance สามารถเปนท่ีปรึกษาในการตอบปญหา         
ขอกฎหมายดังกลาวได 
 
 
 

Vision& 
 

Business 
 

Objective 
 

People 
 

Process 
 

IT 
 

การพิเคราะห 
(Envision) 

การปรับปรุง 
(Improve) 

การดําเนินการ 
(Operate) 

การทําใหย่ังยืน 
(Sustain) 
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5.1.3 การดําเนนิงาน (Operate) 
5.1.3.1 ดําเนินการดานการเปดเผยขอมูลสารสนเทศและความโปรงใส สอดคลองกับหลักเกณฑ

และแนวทางการกํากับดูแลท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ 
5.1.3.2 ติดตามประเมินผลและจัดทํารายงานการประเมินผลการดําเนินงานตามแผน GRC 
5.1.3.3 ติดตามประเมินผลและจัดทํารายงานการติดตามการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
5.1.3.4 ส่ือสารและสรางการมีสวนรวมในการกําหนด วิเคราะหการสรางมูลคา (Value Creation) 

และการเพ่ิมมูลคา (Value Enhancement) การจัดทําแผนบริหารความเส่ียงรวมกันระหวางหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
เพื่อใหเกิดการบูรณาการรวมกัน 

5.1.3.5 ติดตามความกาวหนาและจัดทํารายงานความกาวหนาของการบริหารความเส่ียง 
5.1.3.6 สนับสนุนใหเกิดการนํากฎ ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน และขอบังคับ ไปใชประกอบการจัดทํา   

แนวปฏิบัติหรือแนวทางกํากับดูแลงานในดานตาง ๆ ของหนวยงานท่ีเก่ียวของ 
5.1.3.7 ดําเนินงานดานการพัฒนาบุคลากรและหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ รวมกันจัดทําแนวทาง 

การพัฒนาวัฒนธรรมองคกรท่ีมุงเนนความสําคัญของความซ่ือสัตยและจริยธรรม 
5.1.3.8 ดําเนินงานภายใตกฎ ระเบียบ ขอบังคับท่ีเก่ียวของ โดยจัดทําแนวทางการกํากับดูแล      

การดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเก่ียวของกับดานตาง ๆ อยางเปนรูปธรรม 
5.1.4 การทําใหย่ังยืน (Sustain) 

5.1.4.1 สงเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเส่ียงภายในองคกร (Risk Culture) ผานการดําเนินงาน
ในกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือสรางความรู ความเขาใจ ดานการบริหารความเสี่ยงแกหนวยงานตาง ๆ รวมถึงเปนการกระตุนให
เกิดการตระหนักและการมีสวนรวมในการบริหารความเสี่ยงขององคกร 

5.1.4.2 สอบทานประสิทธิผลของกระบวนการการกํากับดูแลกิจการท่ีดี การบริหารความเสี่ยงและ  
การปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ขอบังคบัที่เก่ียวของ 

5.1.4.3 บูรณาการการใชเทคโนโลยีสนับสนุนการทํางานรวมกับหนวยงานตาง ๆ เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหบรรลุเปาหมายขององคกรในดานตาง ๆ 
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5.2 การประเมินผล และทบทวน/ปรับปรุงนโยบาย GRC ของ กปภ.  
สวนการประเมินผลนโยบาย เปนกระบวนการทบทวน ตรวจสอบ และวิเคราะหถึงประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล หรือผลลัพธของนโยบายท่ีเกิดขึ้น วาเปนไปตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวหรือไม ตลอดจนเปน      
การติดตามความกาวหนาและปญหาอุปสรรคของการนํานโยบายไปปฏิบัติ ท่ีอาจจะสงผลกระทบตอการบรรลุ
วัตถุประสงคของนโยบาย 

 
5.2.1 การวัดประสิทธิผลนโยบาย GRC ของ กปภ. 

 
ตารางที่ 5-1 แสดงการวัดประสิทธิผลนโยบาย GRC ของ กปภ. 

 

ขอ นโยบาย เปาหมาย KPI ผูรับผิดชอบ 
1 รวมกันกํากับดูแลกิจการท่ีดี

ตามหลักการและแนวทางการ
ปฏิบัติในรัฐวิสาหกิจ 9 หมวด
ไดแก  บทบาทของภาค รัฐ 
สิทธิและความเทาเทียมกัน
ของผูถือหุน คณะกรรมการ
บทบาทของผูมีสวนไดสวนเสีย 
ความยั่งยืนและนวัตกรรม การ
เปดเผยขอมูล การบริหารความ
เสี่ ยงและการควบคุมภายใน 
จรรยาบรรณและการติดตามผล
การดําเนินงาน 

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

- คะแนนประเมิน Enabler
ดานท่ี 1 สูงกวาปท่ีผานมา 
- ผลสําเร็จการปรับปรุง
โครงสรางรองรับ GRC 
CSR BCG การบริหารจัดการ
ผู มีสวนไดสวนเสียและ
การพัฒนาความยั่งยืน 
- รายงานผลการดําเนินงาน 
ดานการเงิน ไมใชการเงิน 
ผลการดําเนินงานดาน
การกํากับดูแลกิจการท่ีดี
และการกํากับดูแลการ
ป ฏิ บั ติ ต าม กฎ ห ม าย 
ระ เบี ย บ  ข อ บั ง คั บ ท่ี
เก่ียวของ ตอหนวยงาน
กํากับดูแลคณะกรรมการ 
กปภ. อยางครบถวนและ
มีคุณภาพ 

ผชส. 

2 กํ าหน ด วั ตถุ ป ระส งค และ
เปาหมายขององคกรที่สอดคลอง
กับบริบทองคกร วัฒนธรรม
องคกร ความคาดหวังของผูมี
สวนไดสวนเสียทุกภาคสวน 
และความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของ 
 

มีการทบทวน/จัดทํายุทธศาสตร
องคกร โดยมีการนําบริบทท่ี
เก่ียวของซ่ึงประกอบดวย  
  1. บริบทภายนอก  
  2. บริบทภายใน  
  3. วัฒนธรรมองคกร  
  4. ความคาดหวังของผู มี
สวนไดสวนเสีย มาเปนปจจัย
นําเขาในการทบทวน/จัดทํา 

แผนยุทธศาสตรท่ีมีการ
กําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ 
เปาหมายและวัตถุประสงค 
ท่ีเหมาะสมชัดเจน และ
สอดคลองกับบ ริบท ท่ี
เกี่ยวของ 
 

ฝยอ. 
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ขอ นโยบาย เปาหมาย KPI ผูรับผดิชอบ 
3 กํ า ห น ด ก ล ยุ ท ธ  แ ผ น ก าร

ดําเนินงานตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายขององคกร โดยบูรณา
ก า รก า ร ใช ท รัพ ย าก ร แ ล ะ
เทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล เพ่ือใหองคกรบรรลุ
เป าห มายแ ละส าม ารถ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพการเฝาระวังความ
เส่ียง และเสริมสรางมูลคาของ
องคกร  

มีการออกแบบกระบวนการ
ทํางานที่มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยมุงเนนการ
ใชทรัพยากรและเทคโนโลยี
ดิจิทัล ในการสรางคุณคา 
เฝาระวังความเส่ียง และ
ป อ งกั น ความ เสี ยห าย ท่ี
อาจจะเกิดขึ้นกับองคกร 

ลดระดับความรุนแรงของ 
Risk Profile ให อ ยู ใ น
ระดับที่ยอมรับได 

ฝยอ., ฝบส. 

4 สงเสริมการเพ่ิมมูลคาและปองกัน 
ความเสียหายขององคกร ดวย
ระบบการควบคุมภายใน ทั้งเชิง
ปองกัน เชิงคนหา และเชิงแกไข 

มีการติดตามผลการดําเนินงาน 
ของงานท่ีมีผลกระทบสูงตอ
ภาพลักษณ ชื่อเสียง และ
ผลประกอบการ 

มีความเห็น และขอส่ังการ
ในคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน  ไมนอยกวา 3 
เร่ือง 

ฝบส. 

5 ดําเนินการภายใตขอบเขตของ
กฎหมาย สัญญา ธรรมาภิบาล
จริยธรรม และระบบงานภายใน โดย
สงเสริมสภาพแวดลอมตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม และความ
โปรงใสในการดําเนินงาน 

มี การดํ าเนินงาน ท่ี สุ จริต 
โป ร งใสแล ะเป น ไป ตาม
ขอกําหนดตาง ๆ 

คะแนน ITA ไมนอยกวา 90 
 

ผชส., ฝกม. 

6 มีการตรวจสอบ สอบทาน ทบทวน
ปรับปรุง และพัฒนาระบบงาน
อยางบูรณาการรวม กัน ท้ังนี้
เพื่ อ ให เกิ ดความมั่ น ใจอย าง
สมเหตุสมผลไดวา ระบบงานมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลทําให
ภ าร กิ จขอ ง ก ป ภ .จ ะ บ รรลุ
วัตถุประสงคเปาหมาย ตอบสนอง
ความคาดหวังของผูมีสวนไดสวน
เสีย และทันตอการเปล่ียนแปลง
จากภายในและภายนอกอยาง
ครบถวน 

มีการพัฒนาระบบงานอยาง
สม่ําเสมอ 

มี แผ นตรวจสอบและ
ดําเนินการได 30% ของ
หนวยงานท้ังหมดตอป 

ผชต. 
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ขอ นโยบาย เปาหมาย KPI ผูรับผดิชอบ 
7 ใหขอมูลหรือสารสนเทศ ที่เชื่อถือ

ได ทันตอสถานการณและเวลา 
ผานชองทางการสื่อสารท่ีหลากหลาย
เพ่ือตอบสนองตอความตองการ
ของผูมีสวนไดสวนเสีย ไดอยาง
เหมาะสม 
 

ขอมูลมีความถูกตองเชื่อถือ
ได และทันเวลาตอการใชงาน 

- ระดับความถูกตองและ
เชื่อถือไดของขอมูลไม
นอยกวาระดับ 4.5 
- ร อ ย ล ะ ข อ ง ก า ร
ดําเนินการตามขอตกลง
มาตรฐานการใหบริการ 
(SLA) เร่ืองความทันกาล
ของขอมูลไมน อยกวา
รอยละ 90 

ผชท. 

8 ประยุกตและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
ดิจิทัล มาใชวัดผลประสิทธิผล
ของการดําเนินงานของระบบงาน
และใชพัฒนางาน เพื่อการบูรณาการ
ขอมูลใหแสดงผลอยางมีประสิทธิภาพ
ครบถวน ถูกตอง และทันเวลา 

มีการวัดผลการดําเนินงานใน
เชิงปริมาณ (Quatitative 
Measured) ในรูปแบบ 
Dashboard 

รายงานผลการดําเนินงาน
ตาม PA BSC และระบบงาน
ตาง ๆ  ดวย Dashboard ไม
นอยกวารอยละ 80 ของ
ตัวชี้วัดท่ีมีการรายงาน 
 

ผชท. 

9 สนับสนุนใหมีบรรยากาศและ
วัฒนธรรมท่ีสนับสนุนนโยบาย GRC 
แกบุคลากรทุกระดับท่ัวท้ัง กปภ. 
โดยเสริมสรางความตระหนัก
เก่ียวกับความสําคัญและความรู
ความเขาใจ รวมท้ังเสริมสราง
แรงจูงใจ 

มีการเผยแพรความรูเร่ือง GRC 
ใน รูปแบบตาง ๆ  เพ่ือให
พนักงานมีความรู มีความ
เขาใจ มีทัศนคติและมีความ
ตระหนักที่ดีในเร่ือง GRC 

- ชองทาง/รูปแบบการ
เผยแพรความรูเร่ือง GRC 
ไมนอยกวา 5 ชองทาง  
- ผลสํารวจความรูความ
ตระหนักเร่ือง GRC ไม
นอยกวาระดับ 4 

สสล.,ฝบส. 
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5.2.2 ความสําคัญของการประเมินผลนโยบาย 
5.2.2.1 การประเมินนโยบายชวยใหผูเก่ียวของทราบถึงความถูกตองและความเหมาะสมของวัตถุประสงค

และเปาหมายของนโยบายท่ีกําหนดไว 
5.2.2.2 การประเมินนโยบายชวยใหทราบวาการดําเนินงานเปนไปตามนโยบาย และแผนงานท่ีวางไว    

มากนอยเพียงใด 
5.2.2.3 การประเมินนโยบายชวยใหทราบปญหาและอุปสรรคของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
5.2.2.4 การประเมินนโยบายชวยใหผูท่ีเก่ียวของไดรับขอมูลขาวสารที่ถูกตองและเชื่อถือไดเก่ียวกับ 

ผลการดําเนินงานตามวัตถุประสงคของนโยบาย ทําใหทราบวาการดําเนินนโยบายที่ผานมานั้นมีผลอยางไรตอ กปภ. 
5.2.2.5 การประเมินนโยบายชวยใหสามารถนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงและพัฒนานโยบาย

ใหมีประสิทธฺภาพยิ่งขึ้น 
5.2.3 การทบทวน/ปรับปรุงนโยบาย 

เพื่อปรับปรุงแนวทางการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย กปภ.ไดดําเนินการ 
ทบทวนนโยบายปละ 1 คร้ัง  

5.2.4 ประโยชนของการประเมินผล และทบทวน/ปรับปรุงนโยบาย GRC ของ กปภ. 
5.2.4.1 เพ่ือเปนการตรวจสอบ ความถูกตอง เหมาะสม ของการดําเนินงาน 
5.2.4.2 เพ่ือเปนการตัดสินใจในเชิงนโยบายวาควรดําเนินการตอ หรือสิ้นสดุตัวนโยบายนั้น 
5.2.4.3 เพ่ือเปนการพัฒนานโยบาย หากการปฏิบัติตามนโยบายไมสมบูรณ หรือเกิดปญหาอุปสรรคใน

การปฏิบัติงานข้ึน 
5.2.4.4 เพ่ือเรียนรูผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากการใชนโยบายในองคกร 
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บรรณานุกรม 
 

1.  คูมือการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม State Enterprise Assessment 
Model : SE-AM 

2.  คูมือการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของการประปาสวนภูมิภาค ป 2564 
3.  คูมือการบริหารความเส่ียง ฉบับทบทวน ป 2564 
4.  คูมือการควบคุมภายใน ฉบับปรับปรงุ ป 2564 
5.  แผนงานเสริมสรางคานิยมและวัฒนธรรมองคกรการประปาสวนภูมิภาค ป 2564-2568 
6.  หลักการและแนวทางการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2562 และแนวทางปฏิบัติ 
7.  พระราชบัญญัตกิารประปาสวนภูมิภาค พ.ศ. 2522 
8.  พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 
9.  GRC Capability Model (Red Book) Version 3.0 
10. https://www.oceg.org 
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ภาคผนวก  

คําส่ัง ระเบียบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวของ 
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คําส่ัง ระเบียบ ขอบังคับท่ีเกี่ยวของ ครั้งที่/เลขที่ ลงวันที่ 
1. คําส่ัง กปภ. เร่ือง รหัสหนวยงานของ กปภ. 1414/2556 14 พ.ย. 2556 
2. คําส่ัง กปภ. เร่ือง กําหนดรหัสหนวยงานของ กปภ. (เพิ่มเติม) 173/2563 17 ก.พ. 2563 
3. คําส่ัง กปภ. เรื่อง รหัสหนวยงานกองกํากับดูแลกิจการท่ีดี 908/2563 27 ต.ค. 2563 
4. คําสั่ง คณะกรรมการ กปภ. เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการกิจการสัมพันธ 3/2563 1 มิ.ย. 2563 
5. คําสั่ง คณะกรรมการ กปภ. เร่ือง แตงตั้งประธานกรรมการกิจการ
สัมพันธ 

1/2564 19 เม.ย. 2564 

6. คําสั่ง คณะกรรมการ กปภ. เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ
ของ กปภ. 

2/2564 19 เม.ย. 2564 

7. คําสั่ง คณะกรรมการ กปภ. เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการอิสระ 3/2564 19 เม.ย. 2564 
8. คําสั่ง คณะกรรมการ กปภ. เรื่อง แตงตั้งคณะอนุกรรมการกฎหมาย
ของ กปภ. 

4/2564 19 เม.ย. 2564 

9. คําสั่ง คณะกรรมการ กปภ. เร่ือง แตงตั้งคณะอนุกรรมการพัฒนา
องคกร 

5/2564 19 เม.ย. 2564 

10. คําส่ัง คณะกรรมการ กปภ. เร่ือง แตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน กปภ. 

6/2564 19 เม.ย. 2564 

11. คําส่ัง คณะกรรมการ กปภ. เร่ือง แตงตั้งคณะอนุกรรมการกํากับ
ดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบตอสังคมของ กปภ. 

7/2564 19 เม.ย. 2564 

12. คําสั่ง คณะกรรมการ กปภ. เร่ือง แตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม
การดําเนินงานตามนโยบาย 

8/2564 19 เม.ย. 2564 

13. คําส่ัง คณะกรรมการ กปภ. เร่ือง แตงตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผล
การปฏิบัติงาน 

9/2564 19 เม.ย. 2564 

14. คําส่ัง กปภ. เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมการกํากับดูแล
กิจการท่ีดีและพัฒนาระบบคุณธรรมของ กปภ. 

1297/2559 10 ต.ค. 2559 

15. คําสั่ง กปภ. เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาจริยธรรมและ
คุณธรรมของ กปภ. 

6/2564 5 ม.ค. 2564 

16. คําสั่ง กปภ. เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน  

136/2563 6 ก.พ. 2563 

17. คําสั่ง กปภ. เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน เพ่ิมเติม 

720/2563 20 ส.ค. 2563 

18. คําส่ัง กปภ. เร่ือง แตงตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในระดับสายงานและระดับหนวยงาน 

500/2563 26 พ.ค. 2563 

19. คําส่ัง กปภ. เร่ือง แตงตั้งคณะทํางานปรับปรุง แกไข ขอบังคับ 
ระเบียบและคําสั่ง กปภ. 

514/2557 26 มี.ค. 2557 
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