
โดย
ศิริมา ไกรพน  เลขที่ 1323

Training Program @ OWSA (Risk Management on Water Quality Management) 27 October 2019 - 9 November 2019

แผนพัฒนาระบบการควบคุมภายใน 

การประปานครหลวง   

ระยะ 3 ป (พ.ศ.2563 - 2565)

อาจารยที่ปรึกษา
น.อ.ไชยา ออกแดง

นกัศึกษาหลักสูตรยุทธศาสตร รุนที่ 13

ศูนยศึกษายุทธศาสตร สถาบันวิชาการปองกันประเทศ
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หัวขอนาํเสนอ

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา

2.วัตถุประสงคของการศกึษา

3. การตรวจสอบสภาวะแวดลอมและการวิเคราะหทางยทุธศาสตร

    3.1 สภาวะแวดลอมท่ัวไป

   3.2 สภาวะแวดลอมเก่ียวกับองคกร

5. ขอเสนอแนะทางยุทธศาสตร

    3.3 SWOT Analysis

4. ยุทธศาสตรองคกร



ADD A FOOTER 3

1. ความเปนมาและความสาํคัญของปญหา
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หนวยงานระดับฝาย
และกองท่ีไมสังกัด

ฝาย

จัดวางระบบ        
การควบคุมภายใน

ภารกิจหนวยงาน KPI  ระดบัหนวยงาน

ยุทธศาสตร
องคกร

ตามพันธกิจ
องคกร

KPI องคกร

KPI องคกร

ที่มาและเหตุผล

Future

Present



ที่มาและเหตุผล
IC

IC
IC

IC IC IC

IC

IC

IC

IC

IC
IC

การประปานครหลวง ได้มกีารจัดทาํแผนวิสาหกิจ การประปา
นครหลวง ฉบับท ี5 (ปี 2563 - 2565) เพอืใช้เป็นกรอบใน
การขับเคลือนการดาํเนนิงานขององค์กร โดยมกีารควบคุม
ภายในเป็นเครอืงมอืสาํคัญในการปฏิบัติงานของผูบ้ริหารและ
พนักงานทุกคน หลังจากทอีงค์กรมยุีทธศาสตร์แล้ว 
ความสาํเร็จต่อไปคือการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
ยุทธศาสตร์ นัน



ADD A FOOTER 6

2. วัตถุประสงคของการศึกษา
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วัตถุประสงคของการศกึษา

เพ่ือจัดทําแผนการพัฒนาระบบการควบคมุภายใน ของการประปานครหลวง 

ระยะเวลา 3 ป (พ.ศ.2563 – 2565) ใหสอดคลองกับกระบวนการทํางาน

สําคัญที่เปน Core Process ตอบสนองตอเปาหมายองคกรตามแผนวิสาหกิจ 

การประปานครหลวง 
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3. การตรวจสอบสภาวะแวดลอมและการวิเคราะหทางยุทธศาสตร

3.1 สภาวะแวดลอมทั่วไป

3.2 สภาวะแวดลอมเก่ียวกับองคกร

3.3 SWOT Analysis
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3. การตรวจสอบสภาวะแวดลอมและการวิเคราะหทางยุทธศาสตร

3.1 สภาวะแวดลอมทั่วไป



ประเดน็ยุทธศาสตรชาติ ที่เกี่ยวของกับการประปานครหลวง
ยุทธศาสตรชาติ ประเด็นที่เก่ียวของกับการประปานครหลวง

ดานที ่2 การสราง

ความสามารถในการแขงขัน

- การขยายกําลังการผลิตรองรับอนาคต

ดานที ่4 การสรางโอกาสและ

ความเสมอภาคทางสังคม

- การพัฒนาระบบบริการเพื่อสุขภาพที่ด ีโดยการสงมอบน้ําประปาปลอดภัยใหกับประชาชนทุกกลุม

อยางเทาเทียมกนั สรางอาชีพผานชางประปาเพื่อประชาชน

ดานที ่5 การสรางการเติบโต

บนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม

- ดําเนินกิจกรรมสนับสนุนการวางระบบบริหารจัดการนํ้าอยางมีประสทิธิภาพทั้ง 25 ลุมน้ํา

และการสงเสริมกิจกรรมเชิงสังคมและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม

ดานที่ 6 การปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ภาครัฐ

- การพัฒนาขีดความสามารถขององคกรในการบริหารจัดการแบบบูรณาการโดย

มีประชาชนเปนศูนยกลาง



แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ที่เกี่ยวของกับการประปานครหลวง

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 ประเด็นที่เก่ียวของกับการประปานครหลวง

แผนที่ 2 การสรางความเปนธรรมลดความเหล่ือมล้ําในสงัคม - การใหบริการน้ําประปาอยางทัว่ถึง เพียงพอ      

และมั่นคง

แผนที่ 3 การสรางความเข็มแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขัน 

ไดอยางย่ังยืน

- ปรับปรุงระบบประปา ของ กปน.

แผนที่ 4 การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนา

ที่ย่ังยืน

- การสงเสริมกิจกรรมเชิงสงัคมและเปนมิตร              

ตอส่ิงแวดลอม(CSR)

แผนที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐ การปองกันการทุจริต

ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสงัคมไทย

- ปรับปรุงโครงสรางองคกร ยกระดับการบริหาร

จัดการดานธรรมาภิบาล



แผนแมบทฯ ที่เก่ียวของกับการประปานครหลวง

แผนแมบทฯ การประปานครหลวงมีสวนเก่ียวของ

แผนที่ 6 พื้นที่และเมืองนาอยูอัจฉริยะ - พัฒนาโครงสรางพื้นฐาน สรางงาน จัดการส่ิงแวดลอมของเมืองใหเปนเมืองนาอยู

แผนที่ 19 การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ      - การจัดการน้ําประปาการบริโภคและอุปโภค เกษตรกรรม อุตสาหกรรมรวมถึงเพื่อ

ปรับสมดุลของระบบนิเวศ การใชน้ําอปุโภคและบริโภคอยางมีประสิทธิภาพและการ

จัดการภัยพิบัติดานน้ํา

แผนที ่20 การบริการประชาชนและ

ประสิทธภิาพภาครัฐ

- พัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครัฐใหมีความทันสมัยตอบสนองความตองการของ

ประชาชนและสนับสนุนไทยแลนด 4.0 

แผนที่ 21 การตอตานการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ

- กปน. มีความโปรงใส ปลอดความทุจริตและประพฤติมิชอบ

แผนที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม - สงเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมภายใน กปน.



แนวคิดและทฤษฎทีี่เก่ียวของ

หมวด 4 การบัญชี การรายงานและการตรวจสอบ

มาตรา 79 ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบ

ภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจดัการความ

เสี่ยง

หลักเกณฑกระทรวงการคลงั

วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุม

ภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

COSO 2013
ระบบงานการประปานครหลวง

หลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐาน
และหลักเกณฑปฏิบัติเก่ียวกับการควบคุม
ภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2561

ระบบการประเมินผลการดําเนินงาน

รัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินผล

รัฐวิสาหกิจ State Enterprise 

Assessment Mpodel: SE-AM
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3. การตรวจสอบสภาวะแวดลอมและการวิเคราะหทางยุทธศาสตร

3.2 สภาวะแวดลอมเก่ียวกับองคกร
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รัฐวิสาหกิจ

ภายใตการกํากับของกระทรวงมหาดไทย

พ้ืนที่รับผิดชอบ : 3,195  กม.2

พ้ืนที่ใหบริการ : 2,385 กม.2

ผูใชนํ้า : 2.32 ลานราย

จํานวนพนักงาน : 5,378

พนักงาน/ ลูกคา : 1:431

ภาพรวมการประปานครหลวง
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1. สํารวจ จัดหา แหลงน้ําดิบ 

และจัดใหไดมาซ่ึงนํ้าดิบเพ่ือใช

ในการประปา

2. ผลิต จัดสง และจําหนาย

น้ําประปาในเขตทองที่

กรงุเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี 

และจังหวัดสมุทรปราการ และ

ควบคุมมาตรฐานเก่ียวกับระบบ

ประปาเอกชนในเขตทองที่ดังกลาว

3. ดําเนินธุรกิจอื่นท่ีเก่ียวเน่ืองกับ 

หรือเปนประโยชนแกการประปา
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วสัิยทัศน์การประปานครหลวง
  เป็นองค์กรสมรรถนะสูงทใีห้บริการงานประปา มธีรรมาภิบาล และได้มาตรฐานในระดับสากล

ค่านิยมการประปานครหลวง
มุ่งมัน พัฒนาตน พัฒนางาน บริการสังคม ด้วยความโปร่งใส ใส่ใจคุณภาพ

“Qwater”

พันธกิจการประปานครหลวง
1) สร้างความเติบโตและความยังยืนขององค์กร
2) ดาํเนนิการตามแผนนาํประปาปลอดภัยของกรมอนามัยโลก ด้วย

การพัฒนาระบบนาํดิบ – ผลิต – จ่าย ให้มเีสถยีรภาพ
3) พัฒนางานประปาอย่างมอือาชีพให้ตอบสนองความต้องการของ

ผูม้ส่ีวนได้ส่วนเสีย
4) ส่งเสรมิคุณภาพชวีิตทดีีให้ประชาชนได้มนีาํประปาใช้ถ้วนหน้า



กระบวนการผลิตนํ้า



รองผูวาการ (แผนและพัฒนา)

ผูชวยผูวาการ (แผนและพฒันา)

ฝายนโยบายและ
ยุทธศาสตร

ฝายบริหาร       
ความเสี่ยง

กองบริหารความเสี่ยง    
ดานธุรกิจ

กองบริหารความเสี่ยง           
ดานปฏิบตัิการ

กองประสานงานระบบ    
การควบคุมภายใน

ฝายพัฒนาธุรกิจ
ฝายติดตามและ

ประเมินผล

ประสานงานการดําเนินงานดานการควบคุมภายในของการประปานครหลวง

ใหเปนไปตามมาตรฐาน อยางมีประสทิธิผลและประสิทธิภาพ
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3. การตรวจสอบสภาวะแวดลอมและการวิเคราะหทางยุทธศาสตร

3.3 SWOT Analysis



การวิเคราะหปจจัยภายใน S-W และปจจัยภายนอก O-T

Strength

จุดแข็ง

Weakness

จุดออน

Opportunity

โอกาส

Threat

ภยัคุกคาม

ปจจยัภายใน

ปจจยัภายนอก

McKinsey 7s

EP

C-PEST

วิสัยทัศน

พันธกิจ

21
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กรอบการวิเคราะห โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threat) 

ดานผูรับบริการ/ผูมสีวนไดสวนเสีย 
(Customer) 

O1. ความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย 
เพ่ือนําขอมูลมาใชประโยชน 

T1.ขอรองเรียนของผูรับ บรกิารและคะแนนความพึงพอใจของหนวยงาน
ผูรับบริการ 

O2. ผลการประเมินความพึงพอใจ ของผูมีสวนไดสวนเสียเพ่ือ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานของ กปน. 

 

ดานการเมือง (Political 
Environment) 

O3. การประปานครหลวง ( กปน. ) เปนรัฐวิสาหกิจในสังกดั
กระทรวงมหาดไทย จัดต้ังขึ้นตามพระราชบัญญัตกิารประปา
นครหลวง พ.ศ. 2510 ( พรบ.กปน. ) 

T2. การเปล่ียนแปลงนโยบายรัฐบาล  

O4. นโยบายรัฐบาลใหความสําคัญของการบริหารจัดการนํ้า
เปนวาระแหงชาต ิ

T3. ความไมแนนอนของนโยบายภาครัฐ (การเปล่ียนแปลงนโยบายของ
หนวยงานกํากับดูแล เชน สํานักงานคณะกรรมการ นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร)) 

O5. กปน. ดําเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในตาม
หลักเกณฑกระทรวงการคลงั วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ
ปฏบิัตกิารควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  

 

O6. กปน. ดําเนินการตามระบบการประเมินผลการดําเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ  State Enterprise Assessment Model : SE-AM (เกณฑ
การประเมินผลใหม Enablers) ของสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร) 

 

O7. กระบวนการควบคุมภายใน ของ กปน. สอดคลองและ
เปนไปตามมมาตรฐานสากล COSO 2013  

 

ดานเศรษฐกิจ  
(Economic Environment E : )  

O8. ไดรับการจัดสรรงบประมาณประจําปอยางสม่ําเสมอ T4. งบประมาณมีจํานวนจาํกัด 
 

  T5. การจัดสรรงบประมาณในการสรางวฒันธรรมองคกรดานการควบคุมภายใน
ไมเพียงพอ 

ดานสังคม  
(Social Environment : ) 

O9. สรางวัฒนธรรมองคกรดานการควบคุมภายในเพ่ือ
สนับสนุนตอคานิยมองคกร 

T6. ยังไมมีทิศทางที่ชัดเจนในการกําหนดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนคานิยมองคกร 

ดานเทคโนโลยี  
(Technology Environment : T) 

O10. การนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในระบบหลกั 
และระบบสนับสนุน 

T7. การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว และขาดการบูรณาการระบบ
สารสนเทศ 

O 11. มีการนําเทคโนโลยีมาใชในการจัดทํารายงานการควบคุม
ภายใน ไดแก ระบบ GRC 

T8. บุคลากรในหนวยงานเทคโนโลยีไมเพียงพอตอการใหการสนับสนุนพัฒนา
ระบบเทคโนโลยี ดานการจัดทํารายงานการควบคุมภายใน 

 

C-PEST



23

กรอบแนวคิด 7s 

McKinsey 

 

จุดแข็ง (Strengths) 

 

จุดออน (Weakness) 

1. โครงสราง

(Structure) 

S1. เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจที่จดัต้ังข้ึนตาม พ.ร.บ. การประปา

นครหลวง พ.ศ. 2510 และเปนธรุกิจผูกขาดเชิงพ้ืนที่และ

ใหบริการน้ําประปา มีพื้นท่ีรับผิดชอบที่ชัดเจน 

W1. โครงสรางองคกรขนาดใหญ และมีกฎ ขอบังคับ ระเบียบ ที่ลาสมยัและเปนขอจํากัดทําใหขาดความคลองตัวในการบริหารงาน เกิดความ

ลาชาในการดําเนินงานโครงสรางองคกรไมยืดหยุนและมีขนาดใหญ 

S2. โครงสรางองคกรขนาดใหญ     มีสายการบังคบับัญชา ที่

ชัดเจน และกระบวนการทํางานท่ีเปนระบบ 

W2. หนวยงานภายใตโครงสรางองคกรบางหนวยงานทํางานซํ้าซอนกนั 

S3. มีคณะกรรมการดําเนินการเก่ียวกับการควบคุมภายในระดับ

องคกร และคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุม

ภายใน กํากับดูแลงานดานการควบคุมภายใน 

 

S4. มีหนวยงานที่รับผิดชอบโดยตรงดานการควบคุมภายใน

ระดบัองคกร  ไดแก กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน  

ฝายบริหารความเส่ียง 

 

2. กลุยทธ(Strategy) S5.มีการวางยุทธศาสตรเพ่ือตอบสนองนโยบายภาครัฐและการ

เปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอม  

W3. มีการกําหนดใหมีการประเมินการควบคุมภายในของแผนปฏิบัติงาน 

ประจําป (Action Plan) แตการถายทอดสูการปฏิบัติยังไมดีพอ 

 S6. ทุกหนวยงานในองคกรมีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน 

รองรับพันธกิจขององคกร  

W4. การถายทอดกลยุทธขององคกรไปสูการปฏิบัติยงัไมดีพอ เนื่องจาก

กระบวนการสําคัญท่ีมารองรับยังไมสมบูรณ  

S7. มีการกําหนดนโยบายการควบคุมภายในขององคกรและ

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ใหบุคลากรในองคกร

ปฏิบัติ เพ่ือสงผลใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดําเนินงาน การใช

จายเงินและทรพัยสินของการประปานครหลวงอยางคุมคา 

W5.การระบุจุดวกิฤต Critical Point ยังไมครบถวนครอบคลุม

กระบวนการสําคัญและกระบวนการสนับสนุน 

S8. มีการส่ือสารนโยบายการควบคุมภายใน และแนวทางปฏิบัติ

เก่ียวกับการควบคุมภายในสม่ําเสมอเปนประจําทุกป 

W6. ขาดการบูรณาการกระบวนการสําคัญ ( Core Process) กับระบบ

การควบคุมภายในขององคกร 

S9. กปน. มีการกําหนดเปาหมายองคกรแตละปอยางชัดเจน  

กรอบแนวคิด 7s McKinsey
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3. ระบบการทํางาน 

(System) 

S10. กปน. มีโรงงานผลิตน้ําขนาดใหญที่มีขีดความสามารถในการ

ผลติน้ํา   ไดตามเกณฑหรือดีกวาในบางมิติขององคการอนามัยโลก

และมีระบบทอสงน้ําท่ีมโีครงขายครอบคลมุพ้ืนที่ใหบริการ 

W7. กปน. จัดวางระบบการควบคุมภายใน ตาม JD (Job Description) 

เทานั้น ยังไมไดกําหนดใหมีการควบคุมภายในตามกระบวนการสาํคัญ 

ของ องคกร 

S11. การจัดวางระบบการควบคุมภายใน ของ กปน. สอดคลอง

กับมาตรฐานสากล COSO 2013  และปฏิบัติตามหลักเกณฑ

กระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและหลกัเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรฐั พ

ดําเนินการตามเกณฑประเมินผลใหม Enablers  

W8. ขาดกระบวนการเชื่อมโยงเปาหมายองคกรกับการประเมนิผลการ

ควบคุมภายใน ( CSA  

S12

สูงสุดในการดําเนินงาน การใชจายเงินและทรัพยสินของ กปน. 

อยางคุมคา 

W9  

 W1 Critical 

point ของ กระบวนการสําคัญ ของ กปน. (Core Process)  

4. รูปแบบการบริหารงาน 

(Style) 

S13. ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญกับการควบคุมภายใน

ระดบัองคกร 

W11. การบริหารองคกรมีลักษณะอนุรักษ แนวทางการบริหารงานของ 

กปน. ทําใหบุคลากรขาดความต่ืนตัวและกระตือรือรนในการปฏิบัติงาน 

S14. มีการดําเนินงานดานธรรมาภิบาลที่โดดเดน โดยมีผูบริหาร

ระดบัสูงของ กปน. เปนแบบอยางที่ดี ( Role Model) ดานธรร

มาภิบาลและจริยธรรมในการดําเนินงาน 

W12. การตัดสินใจของระบบคลายราชการมีผลตอการดาํเนินงานที่ลาชา 

และทําใหเสียโอกาส 

5. ความรูความสามารถ

ของบุคลากรSkill () 

S15. กปน. มีการวางแผนพัฒนาบคุลากรใหสอดคลองกับกล

ยุทธขององคกร และสรางคุณคาใหกับองคกรอยางตอเนื่อง 

W13. บุคลากรในหนวยงานตางๆ มีทักษะที่จาํเปนดานการควบคุม

ภายใน ไมเพียงพอ ทําใหผลการประเมนิการควบคุมดวยตนเอง ( CSA) 

คลาดเคล่ือน ไมสะทอนความเปนจริง 

S 16. มีการจดัทาํ Training Needs  เพื่อพัฒนาทักษะเฉพาะของพนักงานแตละหนวยงาน

 

W14. บุคลากรในกองประสานงานระบบการควบคุมภายในยังขาดทักษะ

ท่ีหลากหลาย เชน ดานการผลิตและสงน้ํา ดานวิศวกร 
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6. บุคลากรในองคกร 

(Staff) 

S17. พนักงานของกองประสานงานระบบการควบคุมภายใน 

ฝายบริหารความเส่ียง ท่ีมีหนาที่รับผิดชอบงานดานการควบคุม

ภายในระดับองคกรมีความรูความเชี่ยวชาญในเรื่องการควบคุม

ภายในเปนอยางดี และมีความสามารถเปนวิทยากรใหความรู 

และสามารถเปนที่ปรึกษาใหคําแนะนําเกี่ยวกบัการควบคุม

ภายในแกหนวยงานตางๆ รวมถึงวิธีการแกไขปญหาตางๆ ทําให

การดําเนินงานสามารถบรรลุเปาหมายไดอยางดี 

W15. บุคลากรในองคกรขาดความรูความเขาใจและความตระหนักใน

เร่ืองการควบคุมภายใน 

 W16. พนักงานของกองประสานงานระบบการควบคุมภายใน ฝาย

บริหารความเส่ียง ท่ีมีหนาที่รบัผิดชอบงานดานการควบคุมภายในระดับ

องคกร มีจํานวนไมเพียงพอ จึงไมสามารถใหคําแนะนําและเขารวมการ

ประเมินผลการควบคุมภายใน (ประเมิน CSA) ไดครบทุกหนวยงานใน

องคกร ภายในปงบประมาณ 

7. คานิยมองคกร 

(Shared Value) 

S18. องคกรมคีานิยมรวม [มุงมั่นพัฒนาตน พัฒนางาน บริการสังคม ดวยความโปรงใส ใสใจคุณภาพ 

Q Water) โดยมีคานิยม

องคกรในเร่ืองความโปรงใส จะเก่ียวของกับงานดานการควบคุม

ภายในระดับองคกร 

W17. การปฏิบตัิในหลายภาคสวนยังไมเขาใจถึงคานิยมรวม ขององคกร 

เนื่องจากการส่ือสารไมเพียงพอและตอเน่ือง  
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4. ยุทธศาสตรองคกร
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เปาหมายทางยุทธศาสตร (END) (วิสัยทัศน /พนัธกิจ/เปาประสงค)

วิสัยทัศน 

เปนองคกรช้ันนําดานการใหบริการนํ้าประปาอยางมืออาชีพและไดมาตรฐานในระดบัสากล ภายในป 2565

พันธกิจ 

1. สรางการเติบโตอยางม่ันคงและย่ังยืน

2. ดาํเนินการดานการผลิตนํ้าประปาใหไดมาตรฐานในระดับสากล

3. พัฒนางานประปาอยางมืออาชีพและตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียอยางสมดุล

เปาประสงค

มุงสูการเปนองคกรที่ไดรับการยอมรับในการบริหารจดัการองคกรในระดับ Best In Class                   

ของรัฐวิสาหกิจในประเทศ



TOWS Matrix 
(S) (W)

(O)

S-O : มาตรการเชิงรุก
- ยกระดับการบริหารจัดการองคกรสูความเปนเลิศ โดยการมุงเนนการ

ดําเนินการตามมาตรฐานสากล และระบบประเมินผลการดําเนินงาน

รัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment Model : SE-AM ของ

สาํนักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกิจ (สคร.)

W-O : มาตรการเชิงแกไข
- บูรณาการการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับองคกรกับกระบวนการสําคัญ 

(Core Process) ของ กปน. โดยการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชใน

กระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน รวมท้ังการรายงานการควบคุมภายในให

สอดคลองกับมาตรฐานสากล COSO 2013 และปฏิบัติตามหลักเกณฑ

กระทรวงการคลัง พ.ศ.2561 

- เสรมิสรางบุคลากรใหมศีักยภาพดานการควบคมุภายในและสรางความตระหนักดาน

การควบคมุภายในใหเปนวัฒนธรรมองคกร

(T)

S-T : มาตรการเชิงปองกนั
- ออกแบบและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใชในการรายงานการ

ควบคุมภายในใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล COSO 2013

W-T : มาตรการเชิงรับ
- เสรมิสรางเครือขายงานดานการควบคุมภายใน เชน โครงการพ่ีเล้ียง ,                

IC Ambassador
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กลยุทธในการดําเนินการ (WAYS) (ประเด็นยุทธศาสตร /กลยุทธ) 

ยุทธศาตรที่ 1 การยกระดับการบริหารจัดการองคกรสูความเปนเลิศ

กลยทุธที่ (WAYS) ตัวช้ีวัดที่ 1 ตัวชี้วัดที2่ โครงการ (MEANS) ผูรับผิดชอบ

1. พัฒนาระบบการควบคุม

ภายในระดับองคกร

1. แนวทางการปรับปรุงระบบ

การควบคุมภายในระดับองคกร

เทียบกับมาตรฐานสากล COSO 

2013

1. แนวทางการปรับปรุงระบบ

การควบคุมภายในระดับองคกร

ตามระบบการประเมินผลการ

ดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ State 

Enterprise Assessment 

Model :SE-AM

1. เพิ่มประสิทธิภาพระบบ

การควบคุมภายในระดับ

องคกร

หนวยงานหลัก:

กปภ.ฝบส.

หนวยงาน

สนับสนุน : ฝตป.

2. ทบทวน/ปรับปรุง

กระบวนการทํางานที่สําคัญ 

Core Processและกระบวนงาน

สนับสนุน

2. จํานวนกระบวนการทํางานที่

สําคัญและกระบวนงาน

สนับสนุนที่ปรบัปรุงแลวเสรจ็

2. ศึกษาวิเคราะห JOB 

Description/ปรับปรุง

กระบวนการทํางาน

หนวยงานหลัก:

ฝพธ. และ ฝบบ.

เปาประสงคยุทธศาสตรที่ 1 สรางการเติบโตอยางม่ันคงและยั่งยืน

มาตรการ/ปจจัยที่เก่ียวของ (MEANS) (แผนงาน/โครงการ)
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กลยุทธในการดําเนินการ (WAYS) (ประเด็นยุทธศาสตร /กลยุทธ) 

ยุทธศาตรท่ี 2 พัฒนาทักษะของบคุลากรใหมีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงและดําเนินการตามนโยบายของหนวยงานกํากับดูแล

กลยุทธที่ (WAYS) ตัวชี้วัดที่ 1 โครงการ (MEANS) ผูรับผิดชอบ

1. การบรหิารและ

พัฒนาบคุลากร

1. รอยละ 80 ของบุคลากรที่ไดรับ

การพัฒนาทักษะดานการควบคุม

ภายในตามมาตรฐานสากล

1. การเสริมสรางความรูความเขาใจและความ

ตระหนกัของพนักงานทุกระดับในองคกรรองรับ

การเปล่ียนแปลง

2. โครงการพ่ีเลี้ยงใหคําปรึกษาดานการควบคุม

ภายในระดับองคกร

หนวยงานหลัก:

กปภ.ฝบส.

หนวยงานสนับสนุน : 

ฝพบ.

เปาประสงคยุทธศาสตรที่ 2 สรางความพรอมดานบุคลากรใหมีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงและดําเนินการ

ตามนโยบายของหนวยงานกํากับดูแล

มาตรการ/ปจจัยที่เก่ียวของ (MEANS) (แผนงาน/โครงการ)
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กลยุทธในการดําเนินการ (WAYS) (ประเด็นยุทธศาสตร /กลยุทธ) 

ยุทธศาตรที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการเช่ือมโยงกระบวนการสําคัญ (Core Process) กับระบบการควบคุมภายในขององคกร

และผลการดําเนินงานขององคกรโดยการบูรณาการกบัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลยุทธที ่(WAYS) ตัวชี้วัดที่ 1 ตัวชี้วัดที่2 โครงการ (MEANS) ผูรับผิดชอบ

1. เพิ่มประสิทธิภาพ

กระบวนการโดย

การบรูณาการระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. จัดวางระบบ      

การควบคุมภายใน   

ทุกกระบวนการสําคัญ 

(Core Process)

1. 100 % ของ

กระบวนการสําคัญมกีาร

ประเมินการควบคุมดวย

ตนเองผานระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศ

1. ศึกษาแนวทางในการกําหนดจุด

วิกฤต (Critical Point) ของ

กระบวนการสําคัญ (Core 

Process)

2. พัฒนา/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยี

สารสนเทศเชื่อมโยงการจดัทํา

รายงานการประเมนิผลการ

ควบคุมดวยตนเอง

หนวยงานหลัก:

ฝพธ. 

หนวยงานสนับสนนุ : 

กปภ.ฝบส.

เปาประสงคยุทธศาสตรที่ 3 ตอบสนองความตองการของผูรบับริการ/ผูมีสวนไดสวนเสีย

มาตรการ/ปจจัยที่เก่ียวของ (MEANS) (แผนงาน/โครงการ)
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โครงการ พัฒนาระบบการควบคุมภายในระดับองคกร 5. สนับสนุนเปาประสงค :

2. วัตถุประสงค : - เพ่ือพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานสากล COSO 2013

- เพ่ือใหผานเกณฑประเมินผลตามระบบการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกจิ State Enterprise Assessment Model : SE-AM 

(เกณฑการประเมินผลใหม Enblers) ของสาํนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกจิ (สคร)

6. ระยะเวลาดําเนินการ : ปงบประมาณ 2563 - 2565

3. เปาหมาย : - 7. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน / ปจจัยขัลเคล่ือนมูลคา / สนับสนุนการบริหารความเส่ียง :

แผนปฏิบัติงานของศูนยสนับสนุน ปจจัยขับเคล่ือนมูลคาขององคกร

4. ผูรับผิดชอบหลัก : กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน ฝายบริหารความเสี่ยง P    สนับสนุนการบริหารความเส่ียง

8. การบริหารความเส่ียง :

8.1 ระดับความม่ันใจในความสําเร็จของโครงการ/แผนงาน 8.2  ความเส่ียงท่ีอาจสงผลกระทบตอความสําเร็จของโครงการ/แผนงาน

บุคลากรอาจไมมีความรูความเขาใจเร่ืองการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล 

และไมสามารถดําเนินการไดตามเกณฑประเมินผลฯ 

งบทําการ งบลงทนุ

1. แตงต้ังคณะทํางานพัฒนาระบบการควบคุมภายในระดับองคกร ตัวช้ีวัด : ผูรับผิดชอบหลัก : P
2. จัดทํารายงานผลศึกษามาตรฐานสากล COSO 2013 และเกณฑการประเมินผลใหม Enblers ผลคะแนน กปภ.ฝบส.

ดานการควบคุมภายใน ของการประเมนิผลฯ

3. วิเคราะหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานปจจุบันกับมาตรฐานและเกณฑ

การประเมินผลฯ

4. ดําเนินการปรับปรุงตามขอ 3

5. ประเมินผลการดําเนินงานและปรับปรุงเพ่ิมเติมตามขอเสนอแนะของผุตรวจประเมิน

จากหนวยงานผุประเมิน

เปาหมาย :

ผานเกณฑประเมินผลฯ

และไดคะแนนเปนอันดับท่ี 1

ของรัฐวิสาหกิจปดบัญชีปงบประมาณ

แผนปฏิบัติงาน 

2563 2564 2565

ยุทธศาสตร การยกระดับการบริหารจัดการองคกรสูความเปนเลิศ
1. ช่ือแผนโครงการ :

9. กจิกรรม
10. ระยะเวลาดําเนินการ 11. ตัวช้ีวัด 

(KPI)/เปาหมาย
12. ผูรับผิดชอบ

13. งบประมาณ

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด

>90% >80% ≥70% <70% <60%

P

มาตรการ/ปจจัยที่เก่ียวของ (MEANS) (แผนงาน/โครงการ)
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5. ขอเสนอแนะทางยทุธศาสตร



ADD A FOOTER 35

1. ภายใตสมมติฐานการประปานครหลวงยังเปนรัฐวิสาหกิจภายใตการกํากับดูแลของ

กระทรวงมหาดไทย

2. การนํากลยุทธไปใชกําหนดโครงการตองวิเคราะหความเปนไปไดและความคุมคาเนื่องจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมและควรนําขอเสนอแนะจากหนวยงานกํากับดูแล           

มาพิจารณารวมดวย

3. เพ่ิมเติมการประเมินความเสี่ยงดานกลยุทธ

4. ในการศึกษาครั้งตอไปควรทําการศึกษากลยุทธในการพฒันาองคกรไปสูองคกร    

สมรรถนะสูงเพื่อรับรางวัลคุณภาพแหงชาติ TQA : Thailand Quality Award
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