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ก 

บทคัดย่อ 

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท าแผนการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ของ      
การประปานครหลวง ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ 2563 – 2565) ให้สอดคล้องกับกระบวนการท างาน
ส าคัญที่เป็น Core Process ตอบสนองต่อการบรรลุเป้าหมายองค์กรตามแผนวิสาหกิจ การประปา
นครหลวง ฉบับที่ 5 (ปี 2563 -2565 ) รวมทั้งถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน 
และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
และระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment Model : SE-AM 
ของ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจรวมทั้งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล ของ  The 
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission :   coso 2013   
อีกท้ังการควบคุมภายในยังเป็นเครื่องมือของผู้บริหารที่ช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิผล 
ประสิทธิภาพ ประหยัด และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย        ความ
สิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระท าอันเป็นการทุจริต 
 การจัดท าแผนการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ของการประปานครหลวง ครั้งนี้  เพ่ือให้    
ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายองค์กร และยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ซึ่งผู้
ศึกษาได้ท าการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT Analysis) และก าหนดต าแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์ขององค์กร (Strategic Positioning) จากนั้นน าข้อมูลที่ได้มาก าหนดเป้าหมายทาง
ยุทธศาสตร์ จ านวน 3 ยุทธศาสตร์  4 กลยุทธ์  6 โครงการ ดังนี้ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการ
บริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ ประกอบด้วย 2 กลยุทธ์ 2 โครงการ ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนา
ทักษะของบุคคลากรให้มีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงและด าเนินการตามโยบายของหน่วยงาน
ก ากับดูแล ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ 2 โครงการ และยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการเชื่อมโยง
กระบวนการส าคัญ (Core Process) กับระบบการควบคุมภายในขององค์กรและผลการด าเนินงาน
ขององค์กร โดยการบูรณาการกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย 1 กลยุทธ์ 2 โครงการ 
ทั้งนี้ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และโครงการ ที่ได้กล่าวมาแล้วจะเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน 
ของการประปานครหลวง เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในการบริหารจัดการองค์กร    
ในระดับ Best In Class ของรัฐวิสาหกิจในประเทศ  

 
 



ข 

ค าน า 

การประปานครหลวง (กปน.) เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งต้องถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี
การตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ             
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด  ซึ่งการควบคุมภายในถือเป็นปัจจัยส าคัญ  
ที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัด และช่วยป้องกันหรือ   
ลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน 
หรือการกระท าอันเป็นทุจริต 

การควบคุมภายในเป็นเครื่องมือส าคัญในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ 
หลังจากที่องค์กรมียุทธศาสตร์แล้ว ความส าเร็จต่อไปคือการปฏิบัติงานให้ลุล่วงตามยุทธศาสตร์นั้น 
โดยการปฏิบัติงานจะกระจายอยู่ในทุกภาคส่วนขององค์กร และด าเนินการโดยบุคลากรทั้งหมดของ
องค์กร ตั้งแต่ระดับคณะกรรมการการประปานครหลวง ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร และพนักงาน   
ทุกระดับ การศึกษาครั้งนี้เพ่ือจัดท าแผนพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563 – 2565) 
โดยถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และระบบประเมินผลการด าเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment Model : SE-AM ของ ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ  รวมทั้ งสอดคล้องกับมาตรฐานสากล  ของ  The Committee of Sponsoring 
Organizations of the Treadway Commission :  coso 2013 ผู้ศึกษาได้น าเสนอกลยุทธ์ในการ
พัฒนาระบบการควบคุมภายในระดับองค์กรเพ่ือให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ และมุ่งสู่การเป็นองค์กร
ชั้นน าด้านการบริหารจัดการองค์กรในระดับ Best In Class ของรัฐวิสาหกิจในประเทศ 
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บทที่  ๑   
บทน า 

 

๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

ปัจจุบันธุรกิจต่างต้องเผชิญกับกระแสการแข่งขัน และการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงและรวดเร็ว กระแสของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อทิศทาง 
กลยุทธ์ กระบวนการตัดสินใจเชิงธุรกิจ ตลอดจนการด าเนินงานและความส าเร็จขององค์กร ไม่ว่าจะเป็น
องค์กรเอกชนและองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ต้องมีการปรับปรุงความสามารถและการให้บริการ 
เพ่ือที่จะท้าทายและรับแรงกดดันไม่ว่าจะเป็นแรงกดดันจากภายในองค์กร หรือจากภายนอกองค์กร 
รวมทั้งแรงกดดันจากภายในประเทศและภายนอกประเทศ เช่น ระบบเศรษฐกิจเสรีนิยม โลกของ
การค้าไร้พรมแดน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากโรคอุบัติใหม่อย่าง COVID-19 โดยเชื่อว่า    หาก
ทุกองค์กรตระหนักในความส าคัญของ การควบคุมภายในมีการวางกรอบและแนวทางการปฏิบัติใน
การควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ย่อมสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการก ากับดูแลกิจการ ที่ดี 
(Good Governance) และสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กร อันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพ่ือให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าองค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์      และ
เป้าหมายทั้งในระยะสั้นและระยะยาว โดยถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติวินัยการเงิน การคลังของรัฐ 
พ.ศ. 2561 หมวด 4 การบัญชี การรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา 79 ก าหนดให้หน่วยงานของ
รัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งการควบคุมภายในถือเป็นปัจจัยส าคัญที่
ช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัด และช่วยป้องกันหรือลด  
ความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่า ของการใช้ทรัพย์สิน หรือ
การกระท าอันเป็นทุจริต 

การควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่ก าหนดขึ้นมาเพ่ือให้ฝ่ายบริหารเกิดความมั่นใจอย่าง
สมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการด าเนินงาน เพ่ือให้เกิดความน่าเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและเพ่ือความ
มั่นใจว่าจะปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

การประปานครหลวง ได้มีการจัดท าแผนวิสาหกิจ การประปานครหลวง ฉบับที่ 5 (ปี 2563 - 2565) 
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการขับเคลื่อนการด าเนินงานขององค์กร โดยมีการควบคุมภายในเป็นเครื่องมือ
ส าคัญในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานทุกคน หลังจากที่องค์กรมียุทธศาสตร์แล้ว 



๗ 

ความส าเร็จต่อไปคือการปฏิบัติงานให้ลุล่วงตามยุทธศาสตร์นั้น โดยการปฏิบัติงานจะกระจายอยู่     
ทุกหน่วยงานภายในองค์กร และด าเนินงานโดยบุคลากรทั้งหมดขององค์กร ตั้งแต่คณะกรรมการ   
การประปานครหลวง ผู้ว่าการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ การปฏิบัติงานของบุคลากรเหล่านี้
ต่างต้องการความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถในการปฏิบัติงานประจ าวันที่มีประสิทธิภาพ    
และประสิทธิผล เพราะหากการด าเนินงานพลาดพลั้ง หรือมีจุดอ่อนที่ไม่ได้รับการควบคุม          อย่าง
เพียงพอ จะท าให้มีผลกระทบต่อการบรรลุยุทธศาสตร์ขององค์กร นอกจากการควบคุมภายใน จะเป็น
เครื่องมือให้การด าเนินงานเป็นไปตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานแล้ว ยังส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ขององค์กรอีกด้วย เพ่ือเป็นการยกระดับของการควบคุมภายในระดับองค์กร การ
ประปานครหลวง จึงจ าเป็นต้องจัดท าแผนการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล สอดคล้องกับกระบวนการส าคัญที่เป็น Core Process ตอบสนองต่อการบรรลุเป้าหมาย
องค์กรตามแผนวิสาหกิจ การประปานครหลวง ฉบับที่ 5 (ปี 2563 – 2565) 

๑.๒ วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

การศึกษาครั้งนี้เพ่ือจัดท าแผนการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ของ การประปานครหลวง 
ระยะเวลา 3 ปี (2563-2565) 

๑.๓ ขอบเขตของการศึกษา 

1.3.1 ผู้วิจัยท าการศึกษา ระบบการควบคุมภายใน ของการประปานครหลวง ที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล COSO 2013 ระบบประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ State Enterprise 
Assessment Mpodel: SE-AM และกระบวนการส าคัญที่เป็น Core Process ได้แก่ การจัดการน้ า
ดิบ ผลิตน้ า จัดส่ง ติดตามและควบคุมคุณภาพน้ า และอุปกรณ์ และโครงข่ายท่อ 

1.3.2 ขอบเขตด้านระยะเวลา ระหว่างเดือนเมษายน พ.ศ. 2563 – พฤษภาคม พ.ศ. 2563 

๑.๔ ระเบียบวิธีการศึกษา 

การศึกษาใช้ข้อมูลปฐมภูมิ คือ การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน            ของ
การประปานครหลวง และข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติงานจริงของกองประสานงานระบบ          การ
ควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง รวมถึงข้อมูลทุติยภูมิที่ได้จากเอกสารทางวิชาการ และรายงาน
ต่างๆ รวมทั้งผลงานวิจัยของการประปานครหลวงที่มีอยู่ในปัจจุบัน  

๑.๕ ข้อจ ากัดของการศึกษา 

ระยะเวลาของการเก็บข้อมูล เนื่องจากปัจจุบันมีการระบาดอย่างรุนแรงของโรคอุบัติใหม่ 
COVID -19 ผู้บริหารและพนักงานส่วนใหญ่ปฏิบัติงาน Work from home และกลุ่มตัวอย่าง      



๘ 

บางท่านเป็นผู้บริหารระดับสูง จ าเป็นต้องใช้เวลาในการนัดหมาย ซึ่งอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนตัว
บุคคลตามความเหมาะสมเพื่อให้ได้จ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 

๑.๖ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

เพ่ือใช้ปรับปรุงและเพ่ิมประสิทธิภาพในการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ของ การประปา
นครหลวง และตอบสนองต่อการบรรลุเป้าหมายขององค์กร ตามแผนวิสาหกิจ การประปานครหลวง 
ฉบับที่ 5 (ปี 2563 – 2565) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

บทที่  ๒   
การตรวจสอบสภาวะแวดล้อมและการวิเคราะห์ทางยุทธศาสตร์ 

๒.๑ สภาวะแวดล้อมทั่วไป 

2.1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 

ยุทธศาสตร์ชาติ ( พ.ศ. 2561 – 2580 ) เป็นแผนการพัฒนาประเทศที่จะก าหนดกรอบและ
แนวทางการพัฒนาให้หน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนต้องด าเนินการตาม เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์          
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วย การพัฒนาตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” ประกาศในราชกิจจานุเษกษา ณ วันที่ 8 ตุลาคม พุทธศักราช 2561 ทั้งนี้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
3. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ 
การประปานครหลวงเป็นรัฐวิสาหกิจที่เป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งในการขับเคลื่อนให้ก้าวสู่

วิสัยทัศน์ของประเทศ และมีบทบาทส าคัญในการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ด้านที่ 2     
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน โดยการขยายก าลังการผลิตรองรับอนาคต ยุทธศาสตร์ชาติ  
ด้านที่ 4 การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมในเรื่องการพัฒนาระบบบริการเพ่ือสุขภาพที่ดี 
โดยการส่งมอบน้ าประปาปลอดภัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน สร้างอาชีพผ่านช่าง
ประปาเพ่ือประชาชน ยุทธศาสตร์ด้านที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม โดยด าเนินกิจกรรมสนับสนุนการวางระบบบริหารจัดการน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ       
การส่งเสริมกิจกรรมเชิงสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแ ยุทธศาสตร์ด้านที่ 6 การปรับสมดุลและ
การพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
การประปานครหลวง เป็นรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นกลไกส าคัญประการหนึ่งในการขับเคลื่อนให้

ประเทศก้าวสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ จึงจ าเป็นต้องก าหนดทิศทางการด าเนินงานขององค์กรให้สอดรับ
ตามแผนพัฒนาฯ ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ กปน. มีส่วนสนับสนุนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 2 ในด้านต่างๆ 
ดังนี้ 



๑๐ 

 ด้านที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าในสังคม  
โดยการช่วยพัฒนาอาชีพและการให้บริการน้ าประปาอย่างทั่วถึง เพียงพอ และม่ันคง  

 ด้านที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน  
โดยการปรับปรุงระบบประปา ของ กปน.  

 ด้านที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน  
โดยการส่งเสริมกิจกรรมเชิงสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ( CSR )  

 ด้านที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย   
โดยการด าเนินการปรับปรุงโครงสร้างองค์กร การยกระดับขีดความสามารถองค์กร และการ
ยกระดับการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาล ของ กปน.  

 ด้านที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 
โดยเกี่ยวข้องในประเด็น การพัฒนาด้านสาธารณปโภค ( น้ าประปา ) ก าหนดให้จ านวน
ครัวเรือนในเขตนครหลวงได้รับบริการน้ าประปา 100 % ภายในปี 2561 และจ านวน
ครัวเรือนในเขตภูมิภาค/เทศบาล ได้รับบริการน้ าประปาครอบคลุมมากกว่าร้อยละ 80 ในปี 
2564 อัตราน้ าสูญเสียในระบบส่งและจ าหน่ายน้ าในเขตนครหลวงน้อยกว่าร้อยละ 20 
และในเขตภูมิภาค/เทศบาล น้อยกว่า ร้อยละ 25 ในปี 2564  

 ด้านที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
โดยการใช้นวัตกรรมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน พัฒนา
บุคลากรและส่งเสริมงานวิจัย 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
การประปานครหลวงเป็นหน่วยงานสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานซึ่งเป็นเจ้าภาพหลัก

ภายใต้แผนแม่บทท้ัง 23 แผน โดย กปน. มีส่วนในการสนับสนุนในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้  

 ประเด็นที่ 6 พ้ืนที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างงาน จัดการ
สิ่งแวดล้อมของเมืองน่าอยู่ 

 ประเด็นที่ 19 การบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ  
โดย การจัดการน้ าประปาเพ่ือการอุปโภคและบริโภค เกษตรกรรม อุตสาหกรรม รวมถึงเพ่ือ
ปรับสมดุลของระบบนิเวศ การใช้น้ าเพ่ือการผลิตและอุปโภคอย่างมีประสิทธิภาพและ
จัดการภัยพิบัติด้านน้ า 

 ประเดน็ที่ 20 การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  
โดยการ พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความทันสมัย ภาครัฐมีขนาดเหมาะสม
กับภารกิจ มีสมรรถนะสูง ตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนและสนับสนุนให้
เป็นประเทศไทย 4.0  



๑๑ 

 ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเพ่ือให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอด
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 ประเด็นที่ 23 การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
โดยส่งเสริมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมภายในการประปานครหลวง 

แผนปฏิรูปประเทศ  11 ด้าน  
การประปานครหลวง เป็นหน่วยงานสนับสนุนแผนปฏิรูป ด้านต่างๆ ดังนี้ 

 ด้านที่ 2 ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
โดย การตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชนที่หลากหลาย ได้อย่างมี
ประสิทธิผล พัฒนาโครงสร้างให้ทันสมัย กะทัดรัด ปรับตัวได้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และ
ระบบงานภาครัฐมีผลสัมฤทธิ์สูง พัฒนาก าลังคนภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง ปฏิบัติงานอย่างมี
คุณภาพ และยึดมั่นในคุณธรรมพร้อมน าการพัฒนาประเทศ 

 ด้านที่ 11 ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
โดยมีมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตามการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงและตรวจสอบได้ 

Thailand 4.0  
Thailand 4.0 มีเป้าหมายในการที่จะพัฒนาประเทศไทยไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้ 

ซึ่งจะท าให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีความหวัง ( Hope) มีความสุข ( Happy ) และสมานฉันท์             
( Harmony ) ได้อย่างแท้จริง โดยการประนครหลวงในฐานะที่เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่ให้บริการ
น้ าประปา ซึ่งเป็นระบบโครงสร้างพ้ืนฐานหลักของทุกภาคส่วนในประเทศ ควรมีส่วนช่วยในการ
สนับสนุนการพัฒนาประเทศตามแนวคิด Thailand 4.0 โดยเน้นด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในทุกกระบวนงานอย่างเป็นระบบ เพ่ือประสิทธิภาพการให้บริการ 
สนับสนุนการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีการวางเส้นทางการพัฒนาองค์กรโดยมุ่งก้าวสู่การบูรณา
การเทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ( SMART IT & Technology )  

2.1.2 แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 

1) การควบคุมภายใน ตามกรอบแนวคิด COSO 2013  
COSO เป็นชื่อย่อของคณะกรรมการเป็นชื่อย่อของคณะกรรมการ ที่มีชื่อเต็มว่า The 

Committee of Organizations of the Treadway Commission ซึ่งมีรูปแบบเป็นคณะกรรมการ
ร่วมของสถาบันวิชาชีพ 5 แห่ง ได้แก่ 

- สถาบันผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ AICPA 
- สถาบันผู้ตรวจสอบภายใน หรือ Institute of Internal Auditors: IIA 
- สถาบันผู้บริหารการเงิน หรือ Financial Executives Institute หรือ FEI 
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- สถาบันนักบัญชีแห่งสหรัฐอเมริกา หรือ American Accounting Association: AA 
- สถาบันนักบัญชีเพ่ือการบริหาร หรือ Institute of Management Accountants: IMA 
กรอบการควบคุมภายใน ได้ก าหนดองค์ประกอบของการควบคุมภายในไว้ 5 

องค์ประกอบ 17 หลักการ สรุปได้ตามข้อความข้างล่างนี้  

ภาพที่ 1 มาตรฐาน COSO 2013 

 

 

ภาพที่ 2 COSO 2013 การควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ  
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องค์ประกอบท่ี 1 สภาพแวดล้อมการควบคุม (Control Environment)  
หลักการที่ 1 หน่วยงานของท่านแสดงให้เห็นถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 
หลักการที่ 2  ผู้ก ากับดูแลของหน่วยงานของท่าน แสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและ

มีหน้าที่ก ากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการด าเนินกา
เกี่ยวกับการควบคุมภายใน 

หลักการที่ 3  หัวหน้าหน่วยงานของท่านจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อ านาจหน้าที่
และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของท่าน
ภายใต้การก ากับดูแลของผู้ก ากับดูแล 

หลักการที่ 4  หน่วยงานของท่านแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษา
บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยของท่าน 

หลักการที่ 5  หน่วยงานของท่านก าหนดให้บุคลากรมีหน้าที่และความรับผิดขอบต่อผลการ
ปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของท่าน 

องค์ประกอบท่ี 2 การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)  
หลักการที่ 6 หน่วยงานของท่านระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุ
และประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ 

หลักการที่ 7   หน่วยงานของท่านระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน
อย่างครอบ คลุมทั้งหน่วยงานของท่าน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือก าหนดวิธีการ
จัดการความเสี่ยงนั้น 

หลักการที่ 8  หน่วยงานของรัฐพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพ่ือประกอบการประเมินความ
เสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 

หลักการที่ 9   หน่วยงานของรัฐระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญ
ต่อระบบการควบคุมภายใน 

องค์ประกอบท่ี 3 กิจกรรมการควบคุม 
หลักการที่ 10   หน่วยงานของท่านระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพ่ือลดความเสี่ยงในการ

บรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
หลักการที่ 11  หน่วยงานของท่านระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปด้านเทคโนโลยี เพ่ือ

สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 
หลักการที่ 12  หน่วยงานของท่านจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยก าหนดไว้ในนโยบายประกอบด้วย

ผลส าเร็จที่คาดหวังและขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 
องค์ประกอบท่ี 4 สารสนเทศและการสื่อสาร 
หลักการที่ 13  หน่วยงานของท่านจัดท าหรือจัดหาและใช้สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ        

เพ่ือสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
หลักการที่ 14   หน่วยงานของท่านมีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และ

ความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุมภายในซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุนให้มี     
การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
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หลักการที่ 15  หน่วยงานของท่านมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มีผลกระทบต่อการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 

องค์ประกอบท่ี 5 กิจกรรมการติดตามผล 
หลักการที่ 16  หน่วยงานของท่านระบุ พัฒนา และด าเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน 

และหรือการประเมินผลเป็นรายครั้งตามที่ก าหนด เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าได้มีการ
ปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

หลักการที่ 17  หน่วยงานของท่านประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุม
ภายในอย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้ก ากับดูแล เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่ง
การแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

2) การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 62 วรรคสาม บัญญัติให้รัฐ
ต้องรักษาวินัยการเงินการคลังเพ่ือให้ฐานะการเงินการคลังมีเสถียรภาพมั่นคงและยั่งยืน โดยกฏหมาย
ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกรอบการด าเนินการ การคลัง งบประมาณ วินัย
รายได้ รายจ่ายทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ การรับทรัพย์สิน เงินคงคลังและหนี้
สาธารณะ ดังนั้น จึงได้ก าหนดพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.261 หมวด 4 การ
บัญชี การรรายงาน และการตรวจสอบ มาตรา 79 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน 
การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฎิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์   
ที่กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งการภายในถือเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจ  
มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ประหยัด และช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการผิดพลาด ความเสียหาย 
ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่าของการใช้ทรัพย์สิน หรือการกระท าอันเป็นการทุจริต 

มาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ได้จัดท าขึ้นตามมาตรฐานสากล
ของ The Committee of Sponsoring Organization of the Treadway Commission :  COSO 
2013 โดยปรับให้เหมาะสมกับบริบทของระบบการบริหารราชการแผ่นดิน และเพ่ือใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการก าหนด ประเมินและปรับปรุงระบบการควบคุมภายในของหน่วยงานของรัฐ อันจะท า
ให้การด าเนินงาน และการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
และมีการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

3) มาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

 การควบคุมภายในเป็นกลไกที่จะท าให้หน่วยงานของรัฐบรรลุวัตถุประสงค์การ
ควบคุมภายในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน ได้แก่ ด้านการด าเนินเงาน ด้านการายงาน และด้าน
การปฏิบัติงานตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ 

 การควบคุมภายในเป็นส่วนประกอบที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของ
หน่วยงานของรัฐ การควบคุมภายในเป็นสิ่งที่ต้องกระท าอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและต่อเนื่อง มิใช่เป็น
ผลสุดท้ายของการกระท า 
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 การควบคุมภายในเกิดขึ้นโดยบุคลากรของหน่วยงานของรัฐ โดยผู้ก ากับดูแล   
ฝ่ายบริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ตรวจสอบภายใน เป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการท าให้มีการควบคุม
ภายในเกิดขึ้น ซึ่งมิใช่เพียงการก าหนดนโยบาย ระบบงาน คู่มือการปฏิบัติงานและแบบฟอร์ม
ด าเนินงานเท่านั้น หากแต่ต้องมีการปฏิบัติ 

 การควบคุมภายในสามารถให้ความเชื่อมั่นอย่างสมเหตสมผลว่าจะบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดของหน่วยงานของรัฐ อย่างไรก็ตาม การควบคุมภายในที่ก าหนดอาจจะไม่
สามารถให้ความมั่นใจแก่ผู้ก ากับดูแล และฝ่ายบริหาร ว่าการด าเนินงานจะบรรลุตามวัตถุประสงค์
อย่างสมบูรณ์ 

 การควบคุมภายในควรก าหนดให้เหมาะสมกับโครงสร้างองค์กรและภารกิจของ
หน่วยงานของรัฐ 

ภาพที่ 3 ระบบงานและกระบวนการท างานที่ส าคัญของ กปน. (Core Process) 

 

4) ระบบการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามระบบประเมินผล
รัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment Mpodel: SE-AM 

มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ 20 มิถุนายน 2538 อนุมัติหลักเกณฑ์ระบบประเมินผล
การด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ โดยเปลี่ยนแนวคิดในการก ากับรัฐวิสาหกิจจากการควบคุมขั้นตอนในการ
ท างานมาเป็นการควบคุมผลการด าเนินงานแทน และให้อ านาจแก่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจในการ
บริหารจัดการภายในองค์กรได้ เอง โดยให้เริ่มน าระบบประเมินผลฯ มาใช้วัดประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ ตั้งแต่ปีบัญชี 2539 และได้ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน โดย
คณะกรรมการประเมินผลฯ ได้ปรับปรุงเป็นระยะๆ เพ่ือให้เหมาะสมกับการด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ  

ในปี 2547 คณะกรรมการประเมินผลฯ ได้ก าหนดเกณฑ์ประเมินผลในหัวข้อ
การบริหารจัดการองค์กร 6 ด้าน ต่อมาในปี 2551 ได้ปรับปรุงโดยน าระบบประเมินคุณภาพ
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รั ฐวิ สาหกิจ  (State Enterprise Performance Appraisal :  SEPA)   ต่ อมามีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติการพัฒนาการก ากับดูแลและบริหารรัฐวิสาหกิจ (พ.ร.บ. พัฒนารัฐวิสาหกิจฯ) เมื่อ
วันที่ 19 พฤษภาคม 2562 ถือเป็นการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจไทย รวมถึงการส่งเสริมให้รัฐวิสาหกิจ
ด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  โดยจะน ามาใช้
ในการประเมินผลรัฐวิสาหกิจ ในปี 2563 กรอบการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตามระบบ
ประเมินผลรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment Mpodel: SE-AM แบ่งเป็น 2 ส่วนดังนี้ 

1. ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ และผลการด าเนินงานที่ส าคัญตามภารกิจ 
2. ด้าน Core Business Enablers 8 ด้าน ได้แก่ 

1.) ด้านการก ากับดูแลที่ดีและการน าองค์กร 
2.) ด้านการวางแผนเชิงกลยุทธ์ 
3.) ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
4.) ด้านการมุ่งเน้นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า 
5.) ด้านการพัฒนาเทคโนโยลีดิจิทัล 
6.) ด้านการบริหารทุนมนุษย์ 
7.) ด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม 
8.) ก้านการตรวจสอบภายใน 

๒.๒ สภาวะแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับองค์กร 

2.2.1 สภาวะแวดล้อมทั่วไป 
การประปานครหลวง ( กปน. ) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งขึ้นตาม

พระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 ( พรบ.กปน. ) โดยมีภารกิจหลักในการส ารวจ 
จัดหาแหล่งน้ าดิบ และจัดให้ได้มาซึ่งน้ าดิบเพ่ือใช้ในการประปา ผลิต จัดส่ง และจ าหน่ายน้ าประปาใน
เขตท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ และควบคุมมาตรฐานเกี่ยวกับ
ระบบประปาเอกชนในพ้ืนที่ดังกล่าว ด าเนินธุรกิจอ่ืนเกี่ยวเนื่องกับ หรือเป็นประโยชน์แก่การประปา 
และยังมีบทบาทส าคัญในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

2.2.2 วิสัยทัศน์ ของ กปน. ( VISION )  
เป็นองค์กรสมรรถนะสูงที่ให้บริการงานประปา มีธรรมาภิบาล และได้มาตรฐานใน

ระดับสากล  
เป้าหมายวิสัยทัศน์ ของ กปน. 
เพ่ือให้ กปน. สามารถขับเคลื่อนองค์กรตามวิสัยทัศน์ในการมุ่งก้าวสู่การ “ เป็นองค์กร

สมรรถนะสูงที่ให้บริการงานประปา มีธรรมาภิบาล และได้มาตรฐานในระดับสากล “ ดังนั้น กปน. จึง
ก าหนดเป้าหมายตัวชี้วัดโดยประยุกต์ใช้ “รางวัลการบริหารสู่ความเป็นเลิศ ( Thailand Quality 
Class : TQC ) ซึ่งปรับมาจากเกณฑ์ MBNQA โดยเป็นเกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย      



๑๗ 

ในระดับสากล เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนองค์กรสู่งความเป็นเลิศ ควบคู่กับการก าหนดเป้าหมาย
ตัวชี้วัดด้านการบริการงานประปา และด้านธรรมาภิบาล คือ คะแนน ITA  

2.2.3 พันธกิจ ( MISSION ) 
(1) การสร้างการเติบโตและความยั่งยืนขององค์กร 
(2) ด าเนินการตามแผนน้ าประปาปลอดภัย ขององค์การอนามัยโลกด้วยการพัฒนา

ระบบน้ าดิบ – ผลิต – จ่ายให้มีเสถียรภาพ 
(3)  พัฒนางานประปาอย่างมืออาชีพให้ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(4) ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชนได้มีน้ าประปาใช้ถ้วนหน้า 

2.2.4 ค่านิยม ( SHARE VALUE ) 
มุ่งม่ัน พัฒนาตน พัฒนางาน บริการสังคม ด้วยความโปร่งใส ใส่ใจคุณภาพ ( QWATER ) 

ภาพที่ 4 โครงสร้างองค์กร การประปานครหลวง 

 
ภาพที่ 5 โครงสร้างหน่วยงาน– กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 
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หน้าที่ความรับผิดชอบหลักของหน่วยงาน กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน 
๑. เสนอวิธีการหรือแนวทางปฏิบัติในการจัดวางระบบการควบคุมภายในของการประปานครหลวง      

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ต่อคณะกรรมการด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในเพ่ือขอความเห็นชอบ และเพ่ือให้เกิดความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานของ
องค์กรจะบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

๒. เสนอแผนการด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในของการประปานครหลวง ประจ าปี
งบประมาณเพ่ือเสนอคณะกรรมการด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในให้ความเห็นชอบ ก่อน
เสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเพ่ือกลั่นกรอง และน าเสนอ
คณะกรรมการการประปานครหลวงให้การอนุมัติ 

๓. ให้ข้อเสนอแนะในการจัดวาง ปรับปรุง และประเมินผลระบบการควบคุมแก่หน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้
เป็นไปตามวิธีการจัดวางระบบการควบคุมภายในและแนวทางปฏิบัติที่การประปานครหลวง
ก าหนดไว้ 

๔. ติดตามการด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนการด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุม
ภายใน และรายงานความคืบหน้าการด าเนินงานให้คณะกรรมการด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในทราบ 

๕. ประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมขององค์กร และจัดท าร่างรายงานเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือเสนอคณะกรรมการด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในให้
ความเห็นชอบ ก่อนเสนอผู้ว่าการลงนาม และเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบของการประปา
นครหลวงเพ่ือพิจารณากลั่นกรอง ก่อนน าเสนอคณะกรรมการการประปานครหลวงให้ความ
เห็นชอบ 

๖. รายงานผลการด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในต่อคณะกรรมการตรวจสอบของการประปานครหลวง 
เพ่ือสอบทานประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอเพียงของกระบวนการควบคุมภายใน 

๗. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมที่สร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ ยวกับการควบคุมภายใน 
รวมทั้งสร้างความตระหนักในความส าคัญของการควบคุมภายใน แก่พนักงานทุกระดับ เพื่อ
เสริมสร้างให้การควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร 

๘. พัฒนาระบบการควบคุมภายในของการประปานครหลวงอย่างต่อเนื่อง 

๒.๓  การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (SWOT ANALYSIS) 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ ประกอบด้วยการวิเคราห์สภาวะแวดล้อม
ภายนอก การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในองค์กร และการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ตามแบบ SWOT 
Analysis ดังนี้ 

2.3.1 การวิ เคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ( External Enviroment 
Analysis) โดยใช้ C-PEST  
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1. Customer: ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
2. Politic: การเมือง 
3. Economic : เศรษฐกิจ 
4. Social : สังคม 
5. Technology : เทคโนโลยี 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรเป็นการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เป็นโอกาส 
(Opportunity) และสิ่งท้าทาย (Threats) ที่มีผลกระทบต่อการด าเนินงาน โดยอาศัยหลักการพื้นฐาน
และกรอบความคิดในการวิเคราะห์สถานการณ์ที่มีอิทธิพลจากภายนอก โดยใช้หลักของ “C-PEST 
Analysis Model” ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ในการวิเคราะห์และท าความเข้าใจภาพรวมของ
สภาพแวดล้อมในพ้ืนที่เชิงกลยุทธ์ โดยใช้ C-PEST ประกอบด้วย 

ตารางที่ 1 วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร โดยใช้ C-PEST 
กรอบการวิเคราะห์ โอกาส (Opportunities) ภัยคุกคาม (Threat) 

ด้านผู้ รับบริการ/ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย (Customer) 

O1. ความต้องการและความ
คาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ 

T1.ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ
และคะแนนความพึงพอใจของ
หน่วยงานผู้รับบริการ 

O2. ผลการประเมินความพึง
พอใจ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เ พ่ือปรับปรุ งกระบวนการ
ท างานของ กปน. 

 

ด้ า น ก า ร เ มื อ ง  ( Political 
Environment) 

O3.  การประปานครหลวง               
( กปน. ) เป็นรัฐวิสาหกิจใน
สั งกั ดกระทรวงมหาดไทย 
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
การประปานครหลวง พ.ศ. 
2510 ( พรบ.กปน. ) 

T2. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย
รัฐบาล  

O 4 .  น โ ย บ า ย รั ฐ บ า ล ใ ห้
ความส าคัญของการบริหาร
จัดการน้ าเป็นวาระแห่งชาติ 

T3.  ค ว าม ไม่ แน่ น อน ข อ ง
น โ ย บ า ย ภ า ค รั ฐ  ( ก า ร
เปลี่ ยนแปลงนโยบายของ
หน่ วยงานก ากับดู แล  เช่น 
ส า นั ก ง านคณะกร ร ม ก า ร 
นโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร)) 

O5. กปน. ด าเนินการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 
ว่ า ด้ ว ย ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ
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หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561  
O6.  กปน. ด าเนินการตาม
ระบบการประ เมินผลการ
ด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ  State 
Enterprise Assessment Model 
: SE-AM (เกณฑ์การประเมินผล
ใหม่ Enblers)  ของส านักงาน
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร น โ ย บ า ย
รัฐวิสาหกิจ (สคร) 

 

O7.  ก ระบวนการควบคุ ม
ภายใน ของ กปน. สอดคล้อง
และเป็นไปตามมมาตรฐาน
สากล COSO 2013  

 

ด้านเศรษฐกิจ ( Economic 
Environment : E ) 

O8. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปีอย่างสม่ าเสมอ 

T4. งบประมาณมีจ านวนจ ากัด 
 

  T5. การจัดสรรงบประมาณใน
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้าน
การควบคุมภายในไม่เพียงพอ 

ด้ า น สั ง ค ม  (  Social 
Environment : S ) 

O9. สร้างวัฒนธรรมองค์กร
ด้านการควบคุมภายในเพ่ือ
สนับสนุนต่อค่านิยมองค์กร 

T6. ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนใน
ก า ร ก า ห น ด กิ จ ก ร ร ม เ พ่ื อ
สนับสนุนค่านิยมองค์กร 

ด้านเทคโนโลยี ( Technology 
Environment : T ) 

O10. การน าระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในระบบหลัก 
และระบบสนับสนุน 
 

T7.  ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และ
ข าดกา รบู รณากา ร ร ะบ บ
สารสนเทศ 

O 11. มีการน าเทคโนโลยีมา
ใช้ในการจัดท ารายงานการ
ควบคุมภายใน ได้แก่ ระบบ 
GRC 

T8.  บุคลากรในหน่ วยงาน
เทคโนโลยีไม่เพียงพอต่อการให้
การสนับสนุนพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี  ด้ านการจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน 

 
1. สภาพแวดล้อมด้านผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Customer) เป็นการวิเคราะห์ความ

ต้องการและความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือปรับปรุงกระบวนการท างาน
ของ กปน. 
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2. สภาพแวดล้อมด้านการเมือง (Political Environment) เป็นการวิเคราะห์ กฏหมาย กฏ
ระเบียบต่างๆ ของภาครัฐ รวมถึงนโยบายของรัฐ และหน่วยงานก ากับดูแล โดย การประปานครหลวง 
( กปน. ) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการประปานคร
หลวง พ.ศ. 2510 ( พรบ.กปน. ) โดยมีภารกิจหลักในการส ารวจ จัดหาแหล่งน้ าดิบ และจัดให้ได้มา
ซ่ึงน้ าดิบเพ่ือใช้ในการประปา ผลิต จัดส่ง และจ าหน่ายน้ าประปาในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร 
จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ และควบคุมมาตรฐานเกี่ยวกับระบบประปาเอกชนในพ้ืนที่
ดังกล่าว ด าเนินธุรกิจอ่ืนเกี่ยวเนื่องกับ หรือเป็นประโยชน์แก่การประปา และยังมีบทบาทส าคัญ ใน
การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยนโยบายรัฐเห็น
ความส าคัญของการบริหารจัดการน้ าเป็นวาระแห่งชาติ นอกจากนี้ยังเป็นช่องทางในการสร้างความ
ร่วมมือระหว่าง กปน. กับ ภาคเอกชน ในการร่วมลงทุนใหม่ๆ อีกท้ังกรมชลประทานให้ความส าคัญใน
การจัดสรรน้ าจากเขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนแม่กลองให้ กปน. เป็นอันดับแรก นอกจากนี้ ยัง
ต้องด าเนินการเพ่ือตอบสนองตามนโยบายของรัฐบาล และตอบสอนงความคาดหวังและสร้างความพึง
พอใจให้กับผู้ใช้น้ า รวมทั้ง กปน. ต้องด าเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561 และด าเนินการตามระบบการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ  State Enterprise 
Assessment Model : SE-AM (เกณฑ์การประเมินผลใหม่ Enblers) 

3. สภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ ( Economic Environment : E ) เป็นการวิเคราะห์  
งบประมาณที่ได้รับ และการจัดสรรงบประมาณ และการขยายตัวของเมือง ส่งผลต่อความต้องการ
และพฤติกรรมการใช้น้ าของประชาชน สร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืนโดย
การปรับปรุงท่อประปา อีกท้ัง กปน. ยังต้องพิจารณาถึงการจัดสรรงบประมาณในการสร้างวัฒนธรรม
องค์กรด้านการควบคุมภายใน  

4. สภาพแวดล้อมด้านสังคม ( Social Environment : S ) เป็นการวิเคราะห์สภาวะทาง
สังคม ค่านิยมในการใส่ใจสุขภาพ และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดความเหลื่อมล้ าในสังคมด้วยการช่วย
พัฒนาอาชีพช่างประปาชุมชน และการให้บริการน้ าประปาทั่วถึงและเพียงพอ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่
ดีให้ประชาชนได้มีน้ าประปาใช้ถ้วนหน้า โดยการบริการงานประปาที่ครอบคลุมพ้ืนที่รับผิดชอบ 
ขยายธุรกิจ เกี่ยว เนื่องและกิจกรรมเชิงสังคม และส่งเสริมกิจกรรมเชิงสังคมและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ( CSR ) นอกจากนี้ยังให้ความส าคัญในการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรเพ่ือยกระดับขีด
ความสามารถขององค์กรในการบริหารจัดการด้านธรรมาภิบาล และสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการ
ควบคุมภายในเพื่อสนับสนุนต่อค่านิยมองค์กร 

5. สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยี ( Technology Environment : T ) เป็นการวิเคราะห์
ด้านสภาพแวดล้อมการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีที่จะมีผลต่อการด าเนินงาน ของ กปน. มีการน า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบหลัก และระบบสนับสนุน รวมทั้งมีการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ได้แก่ ระบบ GRC (Goverance Risk & Compliance) 
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2.3.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment 
Analysis) โดยใช้ทฤษฏี 7s ของ Mckinsey  
ภาพที่ 6 สภาวะแวดล้อมภายใน 

 
ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน 
กรอบแนวคิด 

7s 
McKinsey 

 
จุดแข็ง (Strengths) 

 
จุดอ่อน (Weakness) 

1. โครงสร้าง
(Structure) 

S1.  เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่
จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. การประปานคร
หลวง พ.ศ. 2510 และเป็นธุรกิจ
ผู กขาด เชิ ง พ้ืนที่ และ ให้ บ ริ ก า ร
น้ าประปา มีพ้ืนที่รับผิดชอบที่ชัดเจน 

W1. โครงสร้างองค์กรขนาดใหญ่ และมี
กฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ที่ล้าสมัยและเป็น
ข้อจ ากัดท าให้ขาดความคล่องตัวในการ
บริ ห า ร ง าน  เ กิ ดคว ามล่ า ช้ า ในการ
ด าเนินงานโครงสร้างองค์กรไม่ยืดหยุ่น
และมีขนาดใหญ ่

S2 . โครงสร้างองค์กรขนาดใหญ่     
มีสายการบังคับบัญชา ที่ชัดเจน และ
กระบวนการท างานที่เป็นระบบ 

W2. หน่วยงานภายใต้โครงสร้างองค์กร
บางหน่วยงานท างานซ้ าซ้อนกัน 

S3. มีคณะกรรมการด าเนินการ
เกี่ยวกับการควบคุมภายในระดับ
องค์กร และคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน ก ากับ
ดูแลงานด้านการควบคุมภายใน 

 

S4. มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง
ด้านการควบคุมภายในระดับองค์กร 
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กรอบแนวคิด 
7s 

McKinsey 

 
จุดแข็ง (Strengths) 

 
จุดอ่อน (Weakness) 

ได้แก่ กองประสานงานระบบการ
ควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 

2. กลุยทธ์
(Strategy) 

S5 . มี ก า ร ว า ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ เ พ่ื อ
ตอบสนองนโยบายภาครัฐและการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม  

W3. มีการก าหนดให้มีการประเมินการ
ควบคุ มภาย ในของแผนปฏิ บั ติ ง า น 
ประจ าปี (Action Plan) แต่การถ่ายทอด
สู่การปฏิบัติยังไม่ดีพอ 

 S6. ทุกหน่วยงานในองค์กรมีการจัด
วางระบบการควบคุมภายใน รองรับ
พันธกิจขององค์กร  

W4. การถ่ายทอดกลยุทธ์ขององค์กรไปสู่
ก า ร ป ฏิ บั ติ ยั ง ไ ม่ ดี พ อ  เ นื่ อ ง จ า ก
กระบวนการส าคัญที่มารองรับยั ง ไม่
สมบูรณ์  

S7.  มี การก าหนดนโยบายการ
ควบคุมภาย ในขององค์ กรและ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม
ภายใน ให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติ 
เพ่ือส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดใน
การด าเนินงาน การใช้จ่ายเงินและ
ทรัพย์สินของการประปานครหลวง
อย่างคุ้มค่า 

W5.การระบุจุดวิกฤต Critical Point ยัง
ไม่ครบถ้วนครอบคลุมกระบวนการส าคัญ
และกระบวนการสนับสนุน 

S8 .  มี ก า รสื่ อ ส า รน โยบายการ
ควบคุมภายใน และแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการควบคุมภายในสม่ าเสมอ
เป็นประจ าทุกปี 

W6.  ขาดการบูรณาการกระบวนการ
ส าคัญ (Core Process)  กับระบบการ
ควบคุมภายในขององค์กร 
 

S9. กปน. มีการก าหนดเป้าหมาย
องค์กรแต่ละปีอย่างชัดเจน 

 

3. ระบบการ
ท า ง า น 
(System) 

S10. กปน. มีโรงงานผลิตน้ าขนาดใหญ่
ที่มีขีดความสามารถในการผลิตน้ า   ได้
ตามเกณฑ์หรือดีกว่าในบางมิติของ
องค์การอนามัยโลกและมีระบบท่อส่งน้ า
ที่มีโครงข่ายครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการ 

W7.  กปน. จัดวางระบบการควบคุม
ภายใน ตามJD (Job Description) เท่านั้น 
ยังไม่ได้ก าหนดให้มีการควบคุมภายในตาม
กระบวนการส าคัญ ของ องค์กร 

S11. การจัดวางระบบการควบคุม
ภายใน ของ กปน. สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากล COSO 2013  และ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง 

W8. ขาดกระบวนการเชื่อมโยงเป้าหมาย
องค์กรกับการประเมินผลการควบคุม
ภายใน ( CSA ) 
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กรอบแนวคิด 
7s 

McKinsey 

 
จุดแข็ง (Strengths) 

 
จุดอ่อน (Weakness) 

ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และ
ด าเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลใหม่ 
Enablers  
S12. ระบบการควบคุมภายในที่ดีจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการ
ด า เนินงาน การใช้จ่ ายเงิ นและ
ทรัพย์สินของ กปน. อย่างคุ้มค่า 

W9. พนักงานและผู้บริหารอาจมีความ
เสี่ยงด้านการทุจริต – คอร์ปรับชั่น 

 W10. ขาดกระบวนการจัดวางระบบการ
ควบคุมภายในตาม Critical point ของ 
กระบวนการส าคัญ ของ กปน. (Core 
Process)  

4. รูปแบบการ
บริหารงาน 
(Style) 

S13.  ผู้ บ ริ ห า ร ร ะ ดั บ สู ง ใ ห้
ความส าคัญกับการควบคุมภายใน
ระดบัองค์กร 

W11.  การบริ หารองค์ กรมี ลั กษณะ
อนุรักษ์ แนวทางการบริหารงานของ กปน. 
ท า ให้ บุ คลากรขาดความตื่ นตั วและ
กระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 

S14. มีการด าเนินงานด้านธรรมาภิ
บ าลที่ โ ด ด เ ด่ น  โ ด ยมี ผู้ บ ริ ห า ร
ระดับสูงของ กปน. เป็นแบบอย่างที่
ดี (Role Model) ด้านธรรมาภิบาล
และจริยธรรมในการด าเนินงาน 

W12. การตัดสินใจของระบบคล้ าย
ราชการมีผลต่อการด าเนินงานที่ล่าช้า 
และท าให้เสียโอกาส 

5.  ค ว า ม รู้
ความสามารถ
ของบุคลากร 
(Skill) 

S15. กปน. มีการวางแผนพัฒนา
บุคลากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของ
องค์กร และสร้างคุณค่าให้กับองค์กร
อย่างต่อเนื่อง 

W13. บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ มี
ทักษะที่จ าเป็นด้านการควบคุมภายใน ไม่
เพียงพอ ท าให้ผลการประเมินการควบคุม
ด้วยตนเอง (CSA) คลาดเคลื่อน ไม่สะท้อน
ความเป็นจริง 

S 16. มีการจัดท า Training Needs 
เพ่ือพัฒนาทักษะเฉพาะของพนักงาน
แต่ละหน่วยงาน 

W14. บุคลากรในกองประสานงานระบบ
กา รควบคุ มภ าย ในยั ง ข าดทั ก ษ ะที่
หลากหลาย เช่น ด้านการผลิตและส่งน้ า 
ด้านวิศวกร 
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กรอบแนวคิด 
7s 

McKinsey 

 
จุดแข็ง (Strengths) 

 
จุดอ่อน (Weakness) 

6. บุคลากร
ใ น อ ง ค์ ก ร 
(Staff) 

S17. พนักงานของกองประสานงาน
ระบบการควบคุมภายใน ฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยง ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงาน
ด้านการควบคุมภายในระดับองค์กร
มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องการ
ควบคุมภายในเป็นอย่างดี และมี
ความสามารถเป็นวิทยากรให้ความรู้ 
แ ล ะส า ม า ร ถ เ ป็ น ที่ ป รึ ก ษ า ใ ห้
ค าแนะน า เกี่ ย วกับการควบคุม
ภายในแก่หน่วยงานต่างๆ รวมถึง
วิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ท าให้การ
ด าเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมายได้
อย่างดี 

W15. บุคลากรในองค์กรขาดความรู้ความ
เข้าใจและความตระหนักในเรื่องการ
ควบคุมภายใน 

 W16. พนักงานของกองประสานงาน
ระบบการควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารความ
เสี่ยง ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการ
ควบคุมภายในระดับองค์กร มีจ านวนไม่
เพียงพอ จึงไม่สามารถให้ค าแนะน าและ
เข้าร่วมการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ประเมิน CSA) ได้ครบทุกหน่วยงานใน
องค์กร ภายในปีงบประมาณ 

7.  ค่ า นิ ย ม
องค์กร 
(Shared 
Value) 

S18. องค์กรมีค่านิยมร่วม [มุ่งมั่น
พัฒนาตน พัฒนางาน บริการสังคม 
ด้วยความโปร่งใส ใส่ใจคุณภาพ (Q 
Water) โดยมีค่านิยมองค์กรในเรื่อง
ความโปร่งใส จะเกี่ยวข้องกับงาน
ด้านการควบคุมภายในระดับองค์กร 

W17. การปฏิบัติในหลายภาคส่วนยังไม่
เข้าใจถึงค่านิยมร่วม ขององค์กร เนื่องจาก
การสื่อสารไม่เพียงพอและต่อเนื่อง  

ทฤษฎี SWOT Analysis  
 ความหมายของ SWOT เป็นการวิเคราะห์สภาพขององค์กร เพื่อค้นหาจุดเด่นและจุดด้อย 
หรือสิ่งที่อาจเป็นปัญหาส าคัญในการด าเนินงานสู่สภาพที่ต้องการในอนาคต 
 SWOT มีความหมาย ดังนี้ 

 S : Strengths – จุดแข็งหรือข้อได้เปรียบ 
 W : Weaknesses – จุดอ่อนหรือข้อเสียเปรียบ 
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 O : Opportunities – โอกาสที่จะด าเนินการได้ 
 T : Threats – อุปสรรค ข้อจ ากัด หรือปัจจัยคุกคามการด าเนินงานขององค์กร 

SWOT Analysis เป็นการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่องค์กรก าลังประสบอยู่
ในปัจจุบัน โดยการวิเคราะห์ปัจจัยภายในจะแสดงถึงจุดแข็ง และจุดอ่อนขององค์กรเมื่อพิจารณา
เพ่ือให้รู้จักตนเอง (รู้เรา) และรู้จักคู่แข่ง (รู้เขา) อย่างชัดเจน ในขณะที่การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก จะ
แสดงถึงโอกาส และอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อองค์กร ทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน 
รวมถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
 การวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของ กปน. นอกเหนือจากการศึกษาข้อมูลต่างๆ 
แล้ว ยังพิจารณาต่อยอดจากผลการวิเคราะห์ของเครื่องมือการบริหารจัดการอ่ืนๆ ที่น ามาใช้ประยุกต์
ในการก าหนดกลยุทธ์องค์กร ซึ่งเครื่องมือที่น ามาใช้ ได้แก่ การวิเคราะห์ปัจจัยภายในตามกรอบ 
McKinsey 7S การวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกตามกรอบ CPEST Analysis โดยผลการวิเคราะห์จาก
เครื่องมือดังกล่าว  จะน ามาวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกของ กปน. ร่วมกับข้อมูลอ่ืนๆ 
เพ่ือระบุจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคขององค์กรตามกรอบของ SWOT/TOWS Matrix ต่อไป 

ทั้งนี้ การวิเคราะห์ปัจจัยภายในจะเกี่ยวข้องกับทรัพยากรและความสามารถภายในองค์กร
ทุกๆ ด้าน ซึ่งเป็นปัจจัยที่องค์กรสามารถควบคุมหรือพัฒนาให้ดีขึ้นได้ เพ่ือที่จะระบุจุดแข็งและ
จุดอ่อนส่วนการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก จะเกี่ยวข้องกับการพิจารณาสภาวะแวดล้อมภายนอก อาทิ
เช่น สภาพเศรษฐกิจ กฎหมาย เทคโนโลยี และสังคม ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานขององค์กร 
และเป็นปัจจัยที่องค์กรไม่สามารถควบคุมได้ เพ่ือที่จะระบุ โอกาสและอุปสรรค ทั้งนี้ การประเมิน
สภาพแวดล้อมของ กปน. สามารถก าหนดประเด็นและกรอบในการพิจารณา ดังนี้ 
สภาพแวดล้อมภายใน 

1. Strengths  
 S1. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. การประปานครหลวง พ.ศ. 2510 

และเป็นธุรกิจผูกขาดเชิงพ้ืนที่และให้บริการน้ าประปา มีพ้ืนที่รับผิดชอบที่ชัดเจน  
S2. โครงสร้างองค์กรขนาดใหญ่ มีสายการบังคับบัญชา ที่ชัดเจน และกระบวนการ
ท างานที่เป็นระบบ 
S3. มีคณะกรรมการด าเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายในระดับองค์กร และคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ก ากับดูแลงานด้านการควบคุมภายใน 
S4. มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงด้านการควบคุมภายในระดับองค์กร ได้แก่ กอง
ประสานงานระบบการควบคุมภายใน 
S5.การวางยุทธศาสตร์เ พ่ือตอบสนองนโยบายภาครัฐและการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม 
 S6. ทุกหน่วยงานในองค์กรมีการจัดวางระบบการควบคุมภายใน รองรับพันธกิจขององค์กร   
S7. มีการก าหนดนโยบายการควบคุมภายในของ กปน. และค าสั่งกปน. เรื่อง  แนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน ก าหนดให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติ เพ่ือส่งผลให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของการประปานครหลวงอย่างคุ้มค่า 
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S8. มีการสื่อสารนโยบายการควบคุมภายใน และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในสม่ าเสมอเป็นประจ าทุกปี  
S9. กปน. มีการก าหนดเป้าหมายองค์กรแต่ละปีอย่างชัดเจน 
S10. กปน. มีโรงงานผลิตน้ าขนาดใหญ่ที่มีขีดความสามารถในการผลิตน้ าได้ตามเกณฑ์หรือ
ดีกว่าในบางมิติขององค์การอนามัยโลกและมีระบบท่อส่งน้ าที่มีโครงข่ายครอบคลุมพ้ืนที่
ให้บริการ 
S11. การจัดวางระบบการควบคุมภายใน ของ กปน. สอดคล้องกับมาตรฐานสากล COSO 
2013  และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และด าเนินการตามเกณฑ์
ประเมินผลใหม่ Enablers 
S12. ระบบการควบคุมภายในที่ดีจะส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน การ
ใช้จ่ายเงินและทรัพย์สินของ กปน. อย่างคุ้มค่า 
S13. ผู้บริหารระดับสูงให้ความส าคัญกับการควบคุมภายในระดับองค์กร 
S14. มีการด าเนินงานด้านธรรมาภิบาลที่โดดเด่น โดยมีผู้บริหารระดับสูงของ กปน. เป็น
แบบอย่างที่ดี (Role Model) ด้านธรรมาภิบาลและจริยธรรมในการด าเนินงาน 
S15. กปน. มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร และสร้าง
คุณค่าให้กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง 
S16. มีการจัดท า Training Needs เพ่ือพัฒนาทักษะเฉพาะของพนักงานแต่ละ
หน่วยงาน 
S17. พนักงานของกองประสานงานระบบการควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ที่มี
หน้าที่รับผิดชอบงานด้านการควบคุมภายในระดับองค์กรมีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่อง
การควบคุมภายในเป็นอย่างดี และมีความสามารถเป็นวิทยากรให้ความรู้ และสามารถ
เป็นที่ปรึกษาให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการควบคุมภายในแก่หน่วยงานต่างๆ รวมถึงวิธีการ
แก้ไขปัญหาต่างๆ ท าให้การด าเนินงานสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างดี 
S18. องค์กรมีค่านิยมร่วม [มุ่งมั่นพัฒนาตน พัฒนางาน บริการสังคม ด้วยความโปร่งใส 
ใส่ใจคุณภาพ (Q Water) โดยมีค่านิยมองค์กรในเรื่องความโปร่งใส จะเกี่ยวข้องกับงาน
ด้านการควบคุมภายในระดับองค์กร 

2. Weakness 
W1. โครงสร้างองค์กรขนาดใหญ่ และมีกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ที่ล้าสมัยและเป็น
ข้อจ ากัดท าให้ขาดความคล่องตัวในการบริหารงาน เกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน
โครงสร้างองค์กรไม่ยืดหยุ่นและมีขนาดใหญ่ 
W2. หน่วยงานภายใต้โครงสร้างองค์กรบางหน่วยงานท างานซ้ าซ้อนกัน 
W3. มีการก าหนดให้มีการประเมินการควบคุมภายในของแผนปฏิบัติงาน ประจ าปี 
(Action Plan) แต่การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติยังไม่ดีพอ 
W4. การถ่ายทอดกลยุทธ์ขององค์กรไปสู่การปฏิบัติยังไม่ดีพอ เนื่องจากกระบวนการ
ส าคัญที่มารองรับยังไม่สมบูรณ ์
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W5.การระบุจุดวิกฤต Critical Point ยังไม่ครอบคลุมกระบวนการส าคัญและ
กระบวนการสนับสนุน 
W6. ขาดการบูรณาการกระบวนการส าคัญ (Core Process) กับระบบการควบคุมภายในขององค์กร 
W7. กปน. จัดวางระบบการควบคุมภายใน ตามJD (Job Description) เท่านั้น ยังไม่ได้
ก าหนดให้มีการควบคุมตามกระบวนการส าคัญ ของ กปน. 
 W8. ขาดกระบวนการเชื่อมโยงเป้าหมายองค์กรกับการประเมินผลการควบคุมภายใน (CSA) 
W9. พนักงานและผู้บริหารอาจมีความเสี่ยงด้านการทุจริต – คอร์ปรับชั่น 
W10. ขาดกระบวนการจัดวางระบบการควบคุมภายในตาม Critical point ของ 
กระบวนการส าคัญ ของ กปน. (Core Process)  
W11. การบริหารองค์กรมีลักษณะอนุรักษ์ แนวทางการบริหารงานของ กปน. ท าให้
บุคลากรขาดความตื่นตัวและกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน 
W12. การตัดสินใจของระบบคล้ายราชการมีผลต่อการด าเนินงานที่ล่าช้า และท าให้เสียโอกาส 
W13. บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ มีทักษะที่จ าเป็นด้านการควบคุมภายใน ไม่เพียงพอ     
ท าให้ผลการประเมินการควบคุมด้วยตนเอง (CSA) คลาดเคลื่อน ไม่สะท้อนความเป็นจริง 
W14. บุคลากรของกองประสานงานระบบการควบคุมภายในยังขาดทักษะที่หลากหลาย 
เช่น ทักษะด้านการผลิตและส่งน้ า ด้านวิศวกร เป็นต้น 
W15. บุคลากรในองค์กรขาดความรู้ความเข้าใจและความตระหนักในเรื่องการควบคุมภายใน 
W16. พนักงานของกองประสานงานระบบการควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง ที่
มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการควบคุมภายในระดับองค์กร มีจ านวนไม่เพียงพอ จึงไม่
สามารถให้ค าแนะน าและเข้าร่วมการประเมินผลการควบคุมภายใน (ประเมิน CSA) ได้
ครบทุกหน่วยงานในองค์กร ภายในปีงบประมาณ 
W17. การปฏิบัติในหลายภาคส่วนยังไม่เข้าใจถึงค่านิยมร่วม ขององค์กร เนื่องจากการ
สื่อสารไม่เพียงพอและต่อเนื่อง 

สภาพแวดล้อมภายนอก 

1. Opportunities 
O1. ความต้องการและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ 
O2. ผลการประเมินผลความพึงพอใจ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพ่ือปรับปรุงกระบวนการ
ท างานของ กปน.  
O3. การประปานครหลวง ( กปน. ) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จัดตั้ง
ขึ้นตามพระราชบัญญัติการประปานครหลวง พ.ศ. 2510 ( พรบ.กปน. ) 
O4. นโยบายรัฐบาลให้ความส าคัญของการบริหารจัดการน้ าเป็นวาระแห่งชาติ 
O5. กปน. ด าเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
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O6. กปน. ด าเนินการตามระบบการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ  State 
Enterprise Assessment Model : SE-AM (เกณฑ์การประเมินผลใหม่ Enblers) ของ
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร) 
O7. กระบวนการควบคุมภายใน ของ กปน. สอดคล้องและเป็นไปตามมมาตรฐานสากล COSO 2013 
O8. ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีอย่างสม่ าเสมอ 
O9. สร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการควบคุมภายในเพ่ือสนับสนุนต่อค่านิยมองค์กร 
O10. การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในระบบหลัก และระบบสนับสนุน 
O11. มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน ได้แก่ ระบบ 
GRC (Goverance Risk & Compliance) 

2. Threats 
T1. ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและคะแนนความพึงพอใจของหน่วยงานผู้รับบริการ 
T2. การเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐบาล 
T3. ความไม่แน่นอนของนโยบายภาครัฐ (การเปลี่ยนแปลงนโยบายของหน่วยงานก ากับ
ดูแล เช่น ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร)) 
T4. งบประมาณมีจ านวนจ ากัด 
T5. การจัดสรรงบประมาณในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการควบคุมภายในไม่เพียงพอ 
T6. ยังไม่มีทิศทางท่ีชัดเจนในการก าหนดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนค่านิยมองค์กร 
T7. การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว และขาดการบูรณาการระบบสารสนเทศ 
T8. บุคลากรในหน่วยงานเทคโนโลยีไม่เพียงพอต่อการให้การสนับสนุนพัฒนาระบบ
เทคโนโลยี ด้านการจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 

๒.4  การวิเคราะหส์ภาวะแวดล้อมทางยุทธศาสตร์  

2.4.1 การก าหนดค่าน  าหนักคะแนนการประเมินสภาวะแวดล้อมภายใน      
และภายนอก 
 ผู้ศึกษาได้ส่งแบบวิเคราะห์การถ่วงน้ าหนักสภาวะแวดล้อมภายในและภายนอกให้กับ
กลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นผู้บริหารและผู้ที่ เกี่ยวข้องกับการก าหนดแผนการพัฒนาระบบ          
การควบคุมภายใน ของ กปน. จ านวน 5 ท่าน โดยให้พิจารณาตามหลักการและความส าคัญ
ว่าปัจจัยด้านใดเป็นจุดแข็งหรือปัญหาต่อองค์กรน้อยให้ก าหนดน้ าหนักคะแนนมากกว่า
รายการที่เป็นจุดอ่อนหรือปัญหาต่อองค์กรมาก โดยให้คะแนนรวมของทุกข้อรวมกันเป็น      
1 น้ าหนักในแต่ละด้านอาจเท่ากันหรือไม่เท่ากันก็ได้ขึ้นอยู่กับความส าคัญ จากนั้นน าน้ าหนัก
คะแนนของกลุ่มตัวอย่างมาค านวณหาค่าน้ าหนักคะแนนเฉลี่ยตามรายการปัจจัยภายในของ
แต่ละด้าน ได้ผลดังตาราง 
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ตารางท่ี 3 ค่าน  าหนักของรายการปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายใน 
 

รายการปัจจัยภายใน 
 

กลุ่มตัวอย่างคนที่ 
ค่าน้ าหนัก
คะแนน
เฉลี่ย 

1 2 3 4 5  

S1 โ ค ร ง ส ร้ า ง อ ง ค์ ก ร
(Structure) 

0.10 0.15 0.10 0.10 0.10 0.11 

S2 ก ล ยุ ท ธ์ ข อ ง อ ง ค์ ก ร 
(Strategy) 

0.25 
 

0.25 0.25 0.25 
 

0.25 0.25 

S3 ระบบการท างาน 
 (System) 

0.15 0.10 0.15 0.15 
 

0.15 0.14 

S4 รูปแบบการบริหารงาน 
(Style) 

0.15 0.15 0.10 0.15 0.10 0.13 

S5 ความรู้ความสามารถของ
บุคลากร (Skill) 

0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 

S6 บุคลากร (Staff) 0.10 0.10 0.15 0.10 0.10 0.11 
S7 ค่านิยมองค์กร  
(Share Value) 

0.10 0.10 0.10 0.10 0.15 0.11 

น้ าหนักคะแนนรวม 1 1 1 1 1 1 

 จากตารางข้างต้น พบว่าค่าน้ าหนักคะแนนเฉลี่ยในแต่ละรายการปัจจัยสภาวะแวดล้อม
ภายใน มีค่าน้ าหนักเฉลี่ยล าดับจากมากไปน้อย คือ S2 กลยุทธ์ขององค์กร (Strategy), S5 ความรู้
ความสามารถของบุคลากร (Skill) , S3 ระบบการท างาน (System) , S4 รูปแบบการบริหารงาน 
(Style) , และมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 3 รายการ คือ S1โครงสร้างองค์กร(Structure) , S6 บุคลากร (Staff) 
และ S7 ค่านิยมองค์กร (Share Value)  
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ตารางท่ี 4 ค่าน  าหนักของรายการปัจจัยสภาวะแวดล้อมภายนอก 
 

รายการปัจจัยภายใน 
 

กลุ่มตัวอย่างคนที่ 
ค่าน้ าหนัก
คะแนน
เฉลี่ย 

1 2 3 4 5  

C ด้ า น ผู้ รั บ บ ริ ก า ร 
(Customer) 

0.15 0.20 0.20 0.15 0.20 0.18 

P ด้ านการ เมื อ ง  (Political 
Environment) 

0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

E ด้านเศรษฐกิจ ( Economic 
Environment : E ) 

0.20 0.15 0.25 0.25 0.15 0.20 

S ด้ า น สั ง ค ม  (  Social 
Environment : S ) 

0.15 0.15 0.10 0.15 0.20 0.15 

T ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี                   
(Technology Environment : T ) 

0.25 0.25 0.20 0.20 0.20 0.22 

น้ าหนักคะแนนรวม 1 1 1 1 1 1 

 จากตารางข้างต้น พบว่าค่าน้ าหนักคะแนนเฉลี่ยในแต่ละรายการปัจจัยสภาวะแวดล้อม
ภายนอกมีค่าน้ าหนักคะแนนเฉลี่ยล าดับจากมากไปน้อย คือ P ด้านการเมือง (Political 
Environment) , T ด้านเทคโนโลยี (Technology Environment : T) , E ด้านเศรษฐกิจ (Economic 
Environment : E) , C  ด้านผู้ รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  (Customer) และ S ด้านสังคม      
(Social Environment : S) 

2.4.2 การวิเคราะห์องค์กรโดยการประเมินสภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก  
ผู้ศึกษาส่งแบบสอบถาม โดยให้กลุ่มตัวอย่างตามที่ก าหนดไว้ในบทที่ 1 พิจารณา

ประเด็นและวิเคราะห์ว่า ประเด็นดังกล่าวส่งผลต่อการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ของ กปน.   
ในระดับใด โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

5 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการพัฒนาระบบการควบคุมภายในมากที่สุด 
4 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการพัฒนาระบบการควบคุมภายในมาก 
3 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการพัฒนาระบบการควบคุมภายในปานกลาง 
2 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการพัฒนาระบบการควบคุมภายในน้อย 
1 คะแนน หมายถึง ส่งผลต่อการพัฒนาระบบการควบคุมภายในน้อยที่สุด 
ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย ซึ่งแสดงผลได้ดังตารางที่ 5 และ 6 สรุปได้ว่าจุดแข็งของสภาวะ

แวดล้อมภายใน มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 และจุดอ่อนของสภาวะแวดล้อมภายใน มีค่าคะแนน
เฉลี่ยเท่ากับ 3. 65 ส่วนโอกาสของสภาวะแวดล้อมภายนอก มีค่าเท่ากับ 3.89 และอุปสรรคของ
สภาวะแวดล้อมภายนอก มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 3.65  
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ตารางท่ี 5 ค่าคะแนนเฉลี่ยสภาวะแวดล้อมภายใน (7-S Framework) 

ประเด็นส าคัญ 
สภาวะแวดล้อมภายใน 
(จุดแข็ง : Strengths) 

สภาวะแวดล้อมภายใน 
(จุดอ่อน : Weaknesses) 

คะแนนเฉลี่ย Strengths คะแนนเฉลี่ย Weaknesses 
S๑ : Structure 4.45 S๑ 3.55 W๑ 

4.18 S๒ 3.36 W๒ 
4.73 S๓ - - 
4.55 S๔ - - 

S๒ : Strategy 4.18 S๕ ๔.๒๗ W๓ 
4.55 S6 3.91 W๔ 
4.73 S๗ 4.09 W๕ 
4.36 S๘ 4.09 W๖ 
4.18 S๙ - - 

S๓ : Systems 4.09 S10 ๔.๐๙ W๗ 
๔.27 S11 3.91 W๘ 
4.45 S12 3.55 W๙ 

    
S๔ : Style ๔.๐๙ S13 ๓.๓๖ W๑๐ 

4.00 S14 3.64 W๑๑ 
S๕ : Staff 4.45 S17 4.00 W๑5 

- - 3.82 W๑6 
S๖ : Skills 4.18 S15 3.64 W๑๒ 

4.09 S16 4.09 W๑๓ 
- - 3.45 W๑4 

S๗ : Shared Values 3.09 S๑8 3.27 W๑7 
รวมคะแนนเฉลี่ย 4.13  3.69  

 
ตารางท่ี 6 ค่าคะแนนเฉลี่ยสภาวะแวดล้อมภายนอก (C-PEST) 

ประเด็นส าคัญ 
สภาวะแวดล้อมภายนอก 

(โอกาส : Opportunities) 
สภาวะแวดล้อมภายนอก 

(อุปสรรค : Treats) 
คะแนนเฉลี่ย Opportunities คะแนนเฉลี่ย Treats 

C : Customer 3.36 O๑ ๓.๙๑ T๑ 
 ๔.๓๖ O๒ - - 
P : Political ๔.๔๕ O๓ 2.45 T๒ 
 3.27 O๔ 2.91 T๓ 
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ประเด็นส าคัญ 
สภาวะแวดล้อมภายนอก 

(โอกาส : Opportunities) 
สภาวะแวดล้อมภายนอก 

(อุปสรรค : Treats) 
คะแนนเฉลี่ย Opportunities คะแนนเฉลี่ย Treats 

 4.18 O๕ - - 
 4.64 O๖ - - 
 4.64 O๗ - - 
E : Economic 3.00 O8 3.00 T๔ 
 - - 3.82 T๕ 
S : Social ๓.๘๒ O9 4.27 T๖ 
T : Technological 4.36 O10 3.55 T๗ 

4.27 O11 4.36 T๘ 
รวมคะแนนเฉลี่ย ๓.8๙  ๓.65  

๒.๔.๓ สรุปผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายในและภายนอก  

ผู้ศึกษาได้ด าเนินการค านวณและก าหนดค่าน้ าหนักคะแนนการประเมินสภาวะ
แวดล้อมภายในและภายนอกแล้ว ตามข้อ ๒.๔.๑ มีการก าหนดค่าน้ าหนักคะแนนในแต่ละด้านของ 
7-S Framework และ C-PEST ตามความส าคัญ โดยมีหลักการว่า ปัจจัยด้านใดที่เป็นจุดแข็งหรือ
จุดอ่อน/โอกาสหรืออุปสรรค ต่อการพัฒนาระบบการควบคุมภายในขององค์กรมาก จะก าหนดค่า
น้ าหนักคะแนนมากกว่า ปัจจัยที่เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อน/โอกาสหรืออุปสรรค ต่อการพัฒนาระบบการ
ควบคุมภายในขององค์กรน้อย เพ่ือน าไปก าหนดยุทธศาสตร์ และจัดล าดับความส าคัญของการพัฒนา
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษา 

ได้ค่าคะแนนเฉลี่ย ซึ่งแสดงผลได้ดังตารางที่ ๗ และ ๘ สรุปได้ว่าจุดแข็งของสภาวะ
แวดล้อมภายใน มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ +๔.18 และจุดอ่อนของสภาวะแวดล้อมภายใน มีค่า
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ -๓.75 (สรุปได้ผลเป็น +๐.43) ส่วนโอกาสของภาวะแวดล้อมภายนอก 
มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ +3.93 และอุปสรรคของสภาวะแวดล้อมภายนอก มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
-3.57 (สรุปได้ผลเป็น +0.37) 

ตารางท่ี ๗ สรุปผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายใน (7-S Framework) 

รายการปัจจัยภายใน 
ค่า

น  าหนัก 

คะแนนเฉลี่ย 
จุดแข็ง (S) 
จุดอ่อน (W) 

คะแนนเฉลี่ย x 
ค่าน  าหนัก 
(S, W) 

สรุปผล 

S W S W (S - W) 
S๑ : Structure ๐.๑๑ 4.45 3.45 0.49 0.38 0.11 
S๒ : Strategy ๐.๒๕ 4.40 4.09 1.10 1.02 0.08 
S๓ : Systems 0.14 4.27 3.85 0.60 0.54 0.06 
S๔ : Style 0.13 4.05 3.50 0.53 0.46 0.07 
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รายการปัจจัยภายใน 
ค่า

น  าหนัก 

คะแนนเฉลี่ย 
จุดแข็ง (S) 
จุดอ่อน (W) 

คะแนนเฉลี่ย x 
ค่าน  าหนัก 
(S, W) 

สรุปผล 

S W S W (S - W) 
S๕ : Staff ๐.๑๑ 4.14 3.73 0.46 0.41 0.05 
S๖ : Skills ๐.๑๕ 4.45 3.91 0.67 0.59 0.08 
S๗ : Shared Values ๐.๑๑ 3.09 3.27 0.34 0.36 -0.02 

รวมคะแนนเฉลี่ยปัจจัยภายใน และสรุปผลปัจจัยภายใน +4.18 -3.75 0.43 

ตารางท่ี ๘ สรุปผลการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมภายนอก (C-PEST) 

รายการปัจจัยภายนอก 
ค่า

น  าหนัก 

คะแนนเฉลี่ย 
โอกาส (O) 
อุปสรรค (T) 

คะแนนเฉลี่ย x 
ค่าน  าหนัก 

(O, T) 
สรุปผล 

O T O T (O - T) 
C : Customer ๐.๑๘ 3.86 3.91 0.69 0.70  -๐.๐๑ 
P : Political ๐.๒๕ 4.45 2.68 1.11 0.67 0.44 
E : Economic ๐.๒๐ 3.00 3.41 0.60 0.68 -0.08 
S : Social ๐.๑๕ 3.82 4.27 0.57 0.64 -0.07 
T : Technological ๐.๒๒ 4.32 3.95 0.95 0.87 0.08 

รวมคะแนนเฉลี่ยปัจจัยภายนอก และสรุปผลปัจจัยภายนอก +3.93 -๓.57 +๐.37 
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๒.๔.๔ การประเมินต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร 

 
รูปภาพที่ 7 ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร (Strategic Positioning) 

การประเมินต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กร จากภาพจะเห็นได้ว่า ค่าคะแนนเฉลี่ยปัจจัย
ภายในด้านของจุดแข็ง (+4.18) และปัจจัยภายนอกด้านของโอกาส (+3.93) มีค่าคะแนนเฉลี่ยสูง
กว่าปัจจัยภายในด้านของจุดอ่อน (-3.75) และปัจจัยภายนอกด้านอุปสรรค (-๓.57) ส่งผลให้
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ขององค์กรอยู่ในสถานภาพของ Stars (เอ้ือและแข็ง) ที่ต้องมุ่งเน้นก าหนดการ
ใช้กลยุทธ์ในเชิงรุก (Aggressive) ในการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน จึงควรใช้จุดแข็งร่วมกับ
โอกาสที่เกิดขึ้นพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ของการประปานครหลวง อย่างต่อเนื่ องเพ่ือองค์กร
บรรลุเป้าหมายตามแผนวิสาหกิจ การประปานครหลวง 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

O, 3.93

S, 4.18

T, 3.57

W, 3.75
3.00

3.50

4.00

4.50
O

S

T

W



๓๖ 

บทที่ ๓ 
ยุทธศาสตร์ขององค์กร 

 
๓.๑ เป้าหมายทางยุทธศาสตร์ (END) (วิสัยทัศน์ /พันธกิจ/เป้าประสงค์) 
วิสัยทัศน์ 
 เป็นองค์กรชั้นน าด้านการให้บริการน้ าประปาอย่างมืออาชีพและได้มาตรฐานในระดับสากล 
ภายในปี 2565 

พันธกิจ 
1. สร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
2. ด าเนินการด้านการผลิตน้ าประปาให้ได้มาตรฐานในระดับสากล  
3. พัฒนางานประปาอย่างมืออาชีพและตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

อย่างสมดุล 

เป้าประสงค์ 

 มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในการบริหารจัดการองค์กรในระดับ Best In Class 
ของรัฐวิสาหกิจในประเทศ  

เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ การพัฒนาระบบการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างความพร้อมด้านบุคลากรให้มีศักยภาพรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและด าเนินการตามโยบายของหน่วยงานก ากับดูแล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทักษะของบุคคลากรให้มีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงและด าเนินการตาม
โยบายของหน่วยงานก ากับดูแล 
กลยุทธ์ การบริหารและพัฒนาบุคลากร 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพด้านกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน 
กลยุทธ์ เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการโดยการบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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๓.๒ กลยุทธ์ในการด าเนินการ (WAYS) (ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์) 
 หลังจากท่ีมีการประเมินสภาพแวดล้อมทั้งจากภายในและภายนอก วิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
และข้อจ ากัดอ่ืนๆ แล้ว ก็จะใช้เครื่องมือในการเลือกการตัดสินใจเลือกกลยุทธ์ โดยการน าข้อมูล
ทั้งหมดมาวิเคราะห์ในรูปแบบความสัมพันธืแบบเมตริกซ์ โดยใช้ตารางที่ เรียกว่า TOWS Matrix โดย 
TOWS Matrix เป็นตารางการวิเคราะห์ที่น าข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค มาวิเคราะห์เพ่ือก าหนดออกมาเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ประเภทต่าง ๆ  
รูปภาพที่ 8 TOWS Matrix 

 
 
ระบุสถานการณ์จากการประเมินสภาพแวดล้อมเมื่อได้ข้อมูลเกี่ยวกับ จุดแข็ง -จุดอ่อน โอกาส – 
อุปสรรค จากการวิเคราะห์ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกด้วยการประเมินสภาพแวดล้อมภายใน
และสภาพแวดล้อมภายนอกแล้ว ให้น าจุดแข็ง – จุดอ่อนภายในมาเปรียบเทียบกับโอกาสและ
อุปสรรคจากภายนอกเพ่ือดูว่าองค์กรก าลังเผชิญสถานการณ์เช่นไร และภายใต้สถานการณ์ เข่นนั้น 
องค์กรควรจะท าอย่างไร โดยทั่วไปในการวิเคราะห์ SWOT ดังกล่าวนี้ องค์กรจะอยู่ในสถานการณ์    
4 รูปแบบ ดังนี้ 
 3.2.1 สถานการณ์ที่ 1 (จุดแข็ง+โอกาส) สถานการณ์ที่พึงปรารถนาที่สุด เนื่องจากองค์กร
ค่อนข้างจะมีหลากหลายรูปแบบ ดังนั้น ผู้บริหารควรก าหนดกลยุทธ์ในเชิงรุก เพ่ือดึงเอาจุดแข็งที่มีอยู่
มาเสริมสร้างและปรับใช้เพื่อฉกฉวยโอกาสต่างๆ สร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ 
 3.2.2 สถานการณ์ที่ 2 (จุดอ่อน + อุปสรรค) สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่แย่ที่สุด 
เนื่องจากองค์กรก าลังเผชิญหน้ากับปัญหาภายในองค์กรและอุปสรรคจากภายนอกหลายประการ 

https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.slideserve.com%2Fberyl%2Ftows-matrix&psig=AOvVaw3FBmQrl0VidrXtnCT_pWlH&ust=1591686460896000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPjCgqnU8ekCFQAAAAAdAAAAABAD
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ดังนั้นทางเลือกที่ดีที่สุด คือ กลยุทธ์การตั้งรับหรือป้องกันตัว เพ่ือพยายามลดหรือหลบเลี่ยงอุปสรรค 
ต่างๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ตลอดจนมาตรการที่จะท าให้องค์กรเกิดการสูญเสียน้อยที่สุด 
 3.2.3 สถานการณ์ที่ 3 (จุดอ่อน + โอกาส) สถานการณ์นี้องค์กรมีโอกาสเป็นข้อได้เปรียบ
ด้านการแข่งขันอยู่หลายประการ แต่ติดขัดตรงที่มีจุดอ่อนภายในองค์กรหลายประการ ดังนั้น
ทางเลือกท่ีดีที่สุด คือ กลยุทธ์การพลิกตัว เพ่ือจัดการหรือแก้ไขจุดอ่อนภายในองค์กร ให้พร้อมที่จะฉก
ฉวยโอกาสต่างๆ ที่เปิดให้ 
 3.2.4 สถานการณ์ที่ 4 (จุดแข็ง + อุปสรรค) สถานการณ์นี้เกิดขึ้นจากการที่สภาพแวดล้อม
ไม่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินงาน แต่องค์กรมีข้อได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งหลายประการ ดังนั้นแทนที่จะ
รอจนกระทั่งสภาพแวดล้อมได้เปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถที่จะเลือกกลยุทธ์การแตกตัว หรือขยาย
ขอบข่ายกิจการ เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดแข็งท่ีมีการสร้างโอกาสในระยะยาวด้านอ่ืนๆ แทน 
 ข้อพิจารณาในการวิเคราะห์ SWOT ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์ควรแยกแยะอย่างลึกซึ้ง เพ่ือให้ได้ปัจจัยที่มีความส าคัญจริง ๆ และเป็น
สาเหตุหลัก ของปัญหาที่แท้จริง กล่าวคือ เป็นปัจจัยที่มีประโยชน์ในการน าไปก าหนดเป็นนโยบาย
ตลอดจนสามารถน าไปก าหนดเป็นกลยุทธ์ ที่จะท าให้องค์กรบรรลุเป้าหมายที่เป็นผลลัพธ์ขั้นสุดท้าย 
Result ได้จริง 

2. การก าหนดเป้าหมายต่างๆ ไม่ควรก าหนดขอบเขตของความหมายของปัจจัยต่างๆ ไม่ว่า
จะเป็นจุดอ่อน (W) จุดแข็ง (S) โอกาส (O) หรืออุปสรรค/ภัยคุกคาม (T) ให้มีความหมายคาบเกี่ยวกัน
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตัดสินใจ และชี้ชัดว่าปัจจัยที่ก าหนดขึ้นมานั้นเป็นปัจจัยในกลุ่มใด ทั้งนี้เพราะ
ปัจจัยที่อยู่ต่างกัน ก็สมควรที่จะน าไปก าหนดกลยุทธ์ที่ต่างกันออกไป  

ปัจจัยภายใน/ปัจจัยภายนอก 
S จุดแข็งภายในองค์กร 
W จุดอ่อนภายในองค์กร 
O โอกาสภายนอก 
SO การน าข้อได้เปรียบของจุดแข็งภายในและโอกาสภายนอกมาใช้ 
WO การแก้ไขจุดอ่อนภายในองค์กร โดย การพิจารณาโอกาสภายนอกที่เป็นผลดีต่อองค์กรมาใช้ 
T อุปสรรคภายนอก 
ST การแก้ไขหรือลดอุปสรรคภายนอกโดยน าจุดแข็งภายในมาใช้ 
WT การแก้ไขหรือลดความเสียหาย ของธุรกิจอันเกิดจากจุดอ่อนภายในองค์กรและอุปสรรคภายนอก 
ข้อดี – ข้อเสีย ของการท า SWOT Analysis 
ข้อดี เทคนิคการวิเคราะห์ SWOT ถูกน ามาใช้อย่างแพร่หลายในการวิเคราะห์สถานการณ์

ต่างๆ ทางธุรกิจและการบริหารเชิงกลยุทธ์ เนื่องจากเป็นเทคนิคที่เข้าใจง่าย ไม่ซับซ้อน ให้ความ
สะดวกเป็นอย่างมากส าหรับผู้น าไปใช้ และสามารถน าไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆ มากมาย 
เช่น การตัดสินใจเลือกเมื่อมีทางเลือกหลายๆ ทาง การก าหนดความส าคัญก่อนหลังของเหตุการณ์ 
การบริหารความเปลี่ยนแปลงที่ต้องการให้เกิดขึ้น การวิเคราะห์และแก้ปัญหาในการด าเนินงาน การ
วิเคราะห์โครงการเริ่มใหม่ การเพ่ิมประสิทธิภาพการท างาน และการสร้างกระบวนการเรียนรู้ใหม่ 
เป็นต้น 
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ข้อเสีย ของการใช้ SWOT ก็มีอยู่จ านวนไม่น้อยเหมือนกันเมื่อเปรียบเทียบกับประโยชน์และ
ความหลากหลายในการประยุกต์ใช้งาน เช่น โอกาสผิดพลาดเกิดจากคุณภาพของข้อมูลที่น ามาใช้
วิเคราะห์ ทักษะ ประสบการณ์ และความเข้าใจในความรู้พ้ืนฐานของเทคนิค SWOT ผู้วิเคราะห์ต้อง
ทบทวน SWOT เป็นระยะๆ เพ่ือตรวจสอบสภาพว่า เหตุการณ์และปัจจัยต่าง ๆ ที่น ามาใช้เป็นข้อมูล
พ้ืนฐานยังเหมือนเดิมหรือมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วตามสภาพแวดล้อมหรือไม่ 
 ในการก าหนดยุทธศาสตร์ของ การประปานครรหลวง ที่ เหมาะสมกับสภาพการณ์               
ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร และได้จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่จะน ามาก าหนดกลยุทธ์ด้วย TOWS ดังนี้ 

Vision 
เป็นองค์กรช้ันน าด้านการให้บริการ
น้ าประปาอย่างมืออาชีพและได้
มาตรฐานในระดับสากล ภายในปี
2565 
 
เป้าหมาย 
มุ่ งสู่ ก าร เป็นองค์ กรที่ ได้ รับการ
ยอมรับในการบริหารจัดการองค์กร
ใ น ร ะ ดั บ  Best In Class ข อ ง
รัฐวิสาหกิจในประเทศ  
 
 
 
 
 
 

จุดแข็ง (Streghths) 
S3. มีคณะกรรมการด าเนินการเกี่ยวกับ
การควบคุมภายในระดับองค์กร และ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ก ากับดูแลงานด้านการ
ควบคุมภายใน (4.73) 
S7. มีการก าหนดนโยบายการควบคุม
ภายในของ กปน. และค าสั่งกปน. เรื่อง  
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
ก าหนดให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติ เพื่อ
ส่ งผล ให้ เ กิ ดประโยชน์สู งสุ ด ในการ
ด าเนินงาน การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน
ของการประปานครหลวงอย่างคุ้มค่า 
(4.73) 
S4. มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงด้าน
การควบคุมภายในระดับองค์กร ได้แก่ 
กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน 
(4.55) 
S6. ทุกหน่วยงานในองค์กรมีการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายใน รองรับพันธกิจ
ขององค์กร (4.55) 
S1. เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้น
ตาม พ.ร.บ. การประปานครหลวง พ.ศ. 
2510 และเป็นธุรกิจผูกขาดเชิงพื้นที่และ
ให้บริการน้ าประปา มีพื้นที่รับผิดชอบที่
ชัดเจน (4.45) 
S12.  ระบบการควบคุมภายในที่ดีจะ
ส่ งผล ให้ เ กิ ดประโยชน์สู งสุ ด ในการ
ด าเนินงาน การใช้จ่ายเงินและทรัพย์สิน
ของ กปน. อย่างคุ้มค่า (4.45) 
 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
W3.  ขาดการควบคุมภายในของ
แผนปฏิบัติงานประจ าปี  (Action 
Plan) (4.27) 
W5 .  การระบุ จุ ดวิ กฤต  Critical 
Point ยังไม่ครอบคลุมกระบวนการ
ส าคัญและกระบวนการสนับสนุน 
(4.09) 
W6. ขาดการบูรณาการกระบวนการ
ส าคัญ (Core Process)  กับระบบ
การควบคุ มภาย ในขององค์ ก ร 
(4.09) 
W7. กปน. จัดวางระบบการควบคุม
ภายใน ตามJD (Job Description) 
เท่านั้น ยั งไม่ ได้ก าหนดให้มีการ
ควบคุมตามกระบวนการส าคัญ ของ 
กปน. (4.09) 
W13. บุคลากรในหน่วยงานต่างๆ 
ยังมีทักษะที่จ าเป็นด้านการควบคุม
ภายใน ไม่ เพียงพอ ท าให้ผลการ
ประเมินการควบคุมด้ วยตนเอง 
(CSA) คลาดเคลื่อน (4.09) 
W15. บุคลากรในองค์กรขาดความรู้
ความเข้าใจและความตระหนักในเรื่อง
การควบคุมภายใน (4.00) 
W4. การถ่ายทอดกลยุทธ์ขององค์กร
ไปสู่การปฏิบัติยังไม่ดีพอ เนื่องจาก
กระบวนการส าคัญที่มารองรับยังไม่
สมบูรณ์ (3.91) 
W8.  ขาดกระบวนการเ ช่ือมโยง
เป้าหมายองค์กรกับการประเมินผล
การควบคุมภายใน (CSA) (3.91) 
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S17. พนักงานของกองประสานงานระบบ
การควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 
ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการควบคุม
ภาย ในระดั บองค์ ก รมี ค วามรู้ ความ
เช่ียวชาญในเรื่องการควบคุมภายในเป็น
อย่างดี และมีความสามารถเป็นวิทยากร
ให้ความรู้ และสามารถเป็นที่ปรึกษาให้
ค าแนะน าเกี่ยวกับการควบคุมภายในแก่
หน่วยงานต่างๆ รวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหา
ต่างๆ ท าให้การด าเนินงานสามารถบรรลุ
เป้าหมายได้อย่างดี (4.45) 
S8. มีการสื่อสารนโยบายการควบคุม
ภายใน และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายในสม่ าเสมอเป็นประจ าทุกปี  
(4.45) 
S11. การจัดวางระบบการควบคุมภายใน 
ของ กปน. สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
COSO 2013  และปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
และด าเนินการตามเกณฑ์ประเมินผลใหม่ 
Enablers (4.27) 

W16. พนักงานของกองประสานงาน
ระบบการควบคุมภายใน ฝ่ายบริหาร
ความเสี่ยง ที่มีหน้าที่รับผิดชอบงาน
ด้านการควบคุมภายในระดับองค์กร 
มีจ านวนไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถให้
ค า แ น ะ น า แ ล ะ เ ข้ า ร่ ว ม ก า ร
ประ เมิ นผลการควบคุมภายใน 
(ประเมิน CSA) ได้ครบทุกหน่วยงาน
ในองค์กร  ภายในปี งบประมาณ 
(3.82) 
 
 
 
  
  
 

โอกาส (Oportunities) 
O6. กปน. ด าเนินการตามระบบการ
ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร ด า เ นิ น ง า น
รั ฐ วิ ส า ห กิ จ   State Enterprise 
Assessment Model :  SE- AM 
(เกณฑ์การประเมินผลใหม่ Enblers) 
ของส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร) (4.64) 
O7.  กระบวนการควบคุมภายใน 
ของ กปน. สอดคล้องและเป็นไป
ตามมมาตรฐานสากล COSO 2013 
(4.64) 
O3.  ก า ร ป ร ะ ป า น ค ร ห ล ว ง         
(กปน. ) เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัด
กระทรวงมหาดไทย จัดตั้งขึ้นตาม
พระราชบัญญัติการประปานครหลวง 
พ.ศ. 2510 (พรบ.กปน.) (4.45) 

กลยุทธ์เชิงรุก(SO Strategies) 
SO1 ยกระดับการบริหารจัดการองค์กร
สู่ ความ เป็น เลิ ศ  โดยมุ่ ง เ น้นที่ ก า ร
ด าเนินการตามมาตรฐานสากล และ
ระบบการประเมินผลการด าเนินงาน
รั ฐ วิ ส า ห กิ จ  State Enterprise 
Assessment Model : SE-AM (เกณฑ์
การประเมินผลใหม่  Enblers)  ของ
ส า นัก งานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร)  
(S3,7,4,6,11,O6,7) 
 
 

กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategies) 
WO1 บูรณาการการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในระดับองค์กรกับ
ก ร ะ บ ว น ก า ร ส า คั ญ  ( Core 
Process) ของ กปน. โดยการน า
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ใน
กระบวนการหลักและกระบวนการ
สนับสนุน รวมทั งการรายงานการ
ควบคุมภายในให้สอดคล้องกับ
ม าต ร ฐ านส ากล  COSO 2013  
แ ล ะ ป ฏิ บั ติ ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2561  
(W3,5,6,O2,10,11) 
WT1 เ ส ริ ม ส ร้ า ง บุ คล ากร ให้ มี
ศักยภาพด้านการควบคุมภายใน 
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O2. ผลการประเมินผลความพึง
พอใจ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อ
ปรับปรุงกระบวนการท างานของ 
กปน. (4.36) 
O10.  ก ารน า ระบบ เทค โน โ ลยี
สารสนเทศมาใช้ในระบบหลัก และ
ระบบสนับสนุน (4.36) 
O 11. มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ใน
การจัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
ได้แก่ ระบบ GRC (Goverance Risk & 
Compliance) (4.27) 
O5. กปน. ด าเนินการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2561 (4.18) 

และสร้างความตระหนักด้านการ
ควบคุมภายในให้เป็นวัฒนธรรม
องค์กร โดยถือปฎิบัติตามข้อสั่งการ
ของหน่วยงานก ากับดูแล และ
สอดคล้ องกั บมาตรฐานสากล 
COSO 2013(W13,15,16,O6,7) 
 
 

อุปสรรค (Threats) 
T8. บุคลากรในหน่วยงานเทคโนโลยี
ไม่เพียงพอต่อการให้การสนับสนุน
พัฒนาระบบเทคโนโลยี ด้านการ
จัดท ารายงานการควบคุมภายใน 
(4.36) 
T6. ยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนในการ
ก า หนดกิ จก รรม เพื่ อ สนั บสนุ น
ค่านิยมองค์กร (4.27) 
T1. ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและ
คะแนนความพึงพอใจของหน่วยงาน
ผู้รับบริการ (3.91) 
T5. การจัดสรรงบประมาณในการ
สร้ างวัฒนธรรมองค์กรด้านการ
ควบคุมภายในไม่เพียงพอ (3.82) 
T7.  การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
อย่างรวดเร็ว และขาดการบูรณาการ
ระบบสารสนเทศ (3.55) 

กลยุทธ์เชิงป้องกัน(ST Strategies) 
ST1 อ อ ก แ บ บ แ ล ะ พั ฒ น า ร ะ บ บ
เทคโนโลยีที่ ใช้ ในการรายงานการ
ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น ใ ห้ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ
มาตรฐานสากล COSO 2013   
(S3,11,17,T1,7) 
 
 
 

กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategies) 
WT2 เสริมสร้างเครือข่ายงานด้าน
การควบคุมภายใน เช่น โครงการพ่ี
เลี ยง  IC Ampassador 
(W13,15,16,T1) 

กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategies) 
 กลยุทธ์เชิงรุกเป็นการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งผนวกกับโอกาสที่มีอยู่ ซึ่งกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ 
คือ การยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดยมุ่งเน้นที่การด าเนินการตาม
มาตรฐานสากล และระบบการประเมินผลการด า เนินงานรัฐวิสาหกิจ  State Enterprise 
Assessment Model :  SE- AM ( เ ก ณ ฑ์ ก า ร ป ร ะ เ มิ น ผ ล ใ ห ม่  Enblers)  ข อ ง ส า นั ก ง า น
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คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร) อีกทั้ง กปน. มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงด้านการ
ควบคุมภายในระดับองค์กร ได้แก่ กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน และองค์กรได้มีการ
ก าหนดนโยบายการควบคุมภายใน. และค าสั่ง กปน. เรื่อง  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
ก าหนดให้บุคลากรในองค์กรปฏิบัติ เพ่ือส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการด าเนินงาน การใช้จ่ายเงิน
และทรัพย์สินของการประปานครหลวงอย่างคุ้มค่า  
กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategies) 
 กลยุทธ์เชิงแก้ไขเป็นการน าโอกาสที่มีมาปิดจุดอ่อนของเรา หรือท าให้จุดอ่อนลดลง เป็นกล
ยุทธ์เน้นการแก้ ไขจุดอ่อนด้วยโอกาสที่ เข้ามา ด้วยหน่วยงานก ากับดูแลภาครัฐ  ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร) มีนโยบายให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจด าเนินการตามระบบการ
ประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ  State Enterprise Assessment Model : SE-AM (เกณฑ์
การประเมินผลใหม่ Enblers) และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล COSO 2013  องค์กรจึงต้อง
ด าเนินการโดยบูรณาการการจัดวางระบบการควบคุมภายในระดับองค์กรกับกระบวนการส าคัญ 
(Core Process) ของ กปน. โดยการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในกระบวนการหลักและ
กระบวนการสนับสนุน รวมทั้งการรายงานการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล COSO 
2013  และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategies) 
 กลยุทธ์เชิงป้องกันเป็นการน าจุดแข็งมาป้องกันอุปสรรค ออกแบบและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการรายงานการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล COSO 2013  จาก
ความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จึงต้องออกแบบและพัฒนาให้การควบคุม
ภายในระดับองค์กรมีการเก็บรวบรวมฐานข้อมูลเพ่ือใช้ในการรายงานน าเสนอต่อผุ้บริหารใช้
ประกอบการตัดสินใจบริหารจัดการความเสี่ยงให้ทันเวลา 
กลยุทธ์เชงิรับ (WT Strategies) 
 กลยุทธ์เชิงรับ เป็นการเน้นตั้งรับจากภัยคุกคามและจุดอ่อนที่มีอยู่ โดยเริ่มจากเสริมสร้าง
บุคลากรให้มีศักยภาพด้านการควบคุมภายใน และสร้างความตระหนักด้านการควบคุมภายในให้เป็น
วัฒนธรรมองค์กร โดยน าข้อเสนอแนะของผู้รับบริการมาก าหนดเป็นกิจกรรมด าเนินงาน นอกจากนี้ 
ยังต้องมีการเสริมสร้างเครือข่ายงานด้านการควบคุมภายใน เช่น โครงการพ่ีเลี้ยง  IC Ampassador 
เป็นต้น เพ่ือสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรทั่วทั้งองค์กร รวมทั้งสื่อสารวัฒนธรรมองค์กรด้านการ
ควบคุมภายใน และค่านิยมองค์กร อีกด้วย 
๓.๓ มาตรการ/ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง (MEANS) (แผนงาน/โครงการ/เครื่องมือ/กลไก) 
 จากการวิเคราะห์ข้างต้น สามารถจัดวางมาตรการและแผนงานตามยุทธศาสตร์ในระยะเวลา 
3 ปี โดยมี 4 กลยุทธ์ 6 โครงการ ดังนี้ 
เป้าหมาย มุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับในการบริหารจัดการองค์กรในระดับ Best In Class 
ของรัฐวิสาหกิจในประเทศ  
 



๔๓ 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 1 : สร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบการควบคุมภายในระดับองค์กร  
ตัวชี้วัดที่ 1 แนวทางการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในระดับองค์กรเทียบกับมาตรฐานสากล 
COSO 2013 
ตัวชี้วัดที่ 2 แนวทางการปรับปรุงระบบการควบคุมภายในระดับองค์กรตามระบบการประเมินผลการ
ด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment Model : SE-AM (เกณฑ์การประเมินผลใหม่ 
Enblers) ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร)  
โครงการที่ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการควบคุมภายในระดับองค์กร 
หน่วยงานรับผิดชอบหลัก – กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง  
หน่วยงานรับผิดชอบรอง – ฝ่ายติดตามและประเมินผล 
กลยุทธ์ที่ 2 ทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการท างานที่ส าคัญและกระบวนงานสนับสนุน 
ตัวชี้วัด ผลการปรับปรุงกระบวนการท างานที่ส าคัญและกระบวนงานสนับสนุน 
โครงการที่ 2 ศึกษาวิเคราะห์ JOB Description /ปรับปรุงกระบวนการท างาน เพ่ือให้กระบวนการ
ท างานตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างความพร้อมด้านบุคลากรให้มีศักยภาพรองรับการ
เปลี่ยนแปลงและด าเนินการตามโยบายของหน่วยงานก ากับดูแล 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาทักษะของบุคคลากรให้มีศักยภาพรองรับการเปลี่ยนแปลงและด าเนินการตาม
โยบายของหน่วยงานก ากับดูแล 
กลยุทธ์ การบริหารและพัฒนาบุคลากร 
ตัวชี้วัด – ร้อยละ 80 % ของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนาทักษะด้านการควบคุมภายในตาม
มาตรฐานสากล  
โครงการที่ 1 - การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักของพนักงานทุกระดับในองค์กร
รองรับการเปลี่ยนแปลง 
โครงการที่ 2 – โครงการพี่เลี้ยงให้ค าปรึกษาด้านการควบคุมภายในระดับองค์กร 

เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เพ่ิมประสิทธิภาพการเชื่อมโยงกระบวนการส าคัญ (Core Process) กับระบบการ
ควบคุมภายในขององค์กรและผลการด าเนินงานขององค์กร โดยการบูรณาการกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
กลยุทธ์ 1 เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการโดยการบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวชี้วัดที่ 1 – จัดวางระบบการควบคุมภายในทุกกระบวนการส าคัญ (Core Process) 



๔๔ 

ตัวชี้วัดที่ 2  – มีการประเมินการควบคุมด้วยตนเองผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุกกระบวนการ
ส าคัญ (Core Process)  
โครงการที ่1 ก าหนดจุดวิกฤต Critical Point ของกระบวนการส าคัญ (Core Process) 
โครงการที่ 2 พัฒนา/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเชื่อมโยงการจัดท ารายงานการประเมินผล
การควบคุมด้วยตนเอง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

โครงการ พัฒนาระบบการควบคุมภายในระดับองค์กร 5. สนับสนุนเป้าประสงค์ :
2. วัตถุประสงค์ : - เพ่ือพัฒนาระบบการควบคุมภายใน ตามมาตรฐานสากล COSO 2013

- เพ่ือให้ผ่านเกณฑ์ประเมินผลตามระบบการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment Model : SE-AM 
(เกณฑ์การประเมินผลใหม่ Enblers) ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร)

6. ระยะเวลาด าเนินการ : ปีงบประมาณ 2563 - 2565
3. เป้าหมาย : - 7. ประเภทของแผนปฏิบัติงาน / ปัจจัยขัลเคล่ือนมูลค่า / สนับสนุนการบริหารความเส่ียง :

แผนปฏิบัติงานของศูนย์สนับสนุน ปัจจัยขับเคล่ือนมูลค่าขององค์กร
4. ผู้รับผิดชอบหลัก : กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารความเส่ียง P    สนับสนุนการบริหารความเส่ียง

8. การบริหารความเส่ียง :
8.1 ระดับความม่ันใจในความส าเร็จของโครงการ/แผนงาน 8.2  ความเส่ียงท่ีอาจส่งผลกระทบต่อความส าเร็จของโครงการ/แผนงาน

บุคลากรอาจไม่มีความรู้ความเข้าใจเร่ืองการควบคุมภายในตามมาตรฐานสากล 
และไม่สามารถด าเนินการได้ตามเกณฑ์ประเมินผลฯ 

งบท าการ งบลงทุน
1. แต่งต้ังคณะท ำงำนพัฒนำระบบกำรควบคุมภำยในระดับองค์กร ตัวช้ีวัด : ผู้รับผิดชอบหลัก : P

2. จัดท ำรำยงำนผลศึกษำมำตรฐำนสำกล COSO 2013 และเกณฑ์กำรประเมนิผลใหม ่Enblers ผลคะแนน กปภ.ฝบส.
ด้ำนกำรควบคุมภำยใน ของกำรประเมนิผลฯ
3. วิเครำะห์เปรียบเทียบผลกำรด ำเนินงำนปัจจุบันกับมำตรฐำนและเกณฑ์
กำรประเมนิผลฯ
4. ด ำเนินกำรปรับปรุงตำมข้อ 3
5. ประเมนิผลกำรด ำเนินงำนและปรับปรุงเพ่ิมเติมตำมข้อเสนอแนะของผุ้ตรวจประเมนิ
จำกหน่วยงำนผุ้ประเมนิ

เป้าหมาย :
ผ่ำนเกณฑ์ประเมนิผลฯ
และได้คะแนนเป็นอันดับที่ 1
ของรัฐวิสำหกิจปิดบัญชีปีงบประมำณ

แผนปฏิบัติงาน 

2563 2564 2565

ยุทธศาสตร์ การยกระดับการบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
1. ช่ือแผนโครงการ :

9. กิจกรรม
10. ระยะเวลาด าเนินการ 11. ตัวช้ีวัด 

(KPI)/เป้าหมาย
12. ผู้รับผิดชอบ

13. งบประมาณ

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด
>90% >80% ≥70% <70% <60%

P



  

บทท่ี ๔ 
ข้อเสนอแนะทางยุทธศาสตร์ 

 

ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนและการน ายุทธศาสตร์ไปใช้ 
1. การน ายุทธศาสตร์ฉบับนี้ไปใช้เพ่ือขับเคลื่อนองค์กร มีสมมติฐานว่า การประปานครหลวงยังคง

เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การก ากับดูแลของกระทรวงมหาดไทย และยังไม่มีการแปลงสภาพเป็นบริษัท และ
ด าเนินงานตามเกณฑ์ด าเนินการตามระบบการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ  State Enterprise 
Assessment Model : SE-AM (เกณฑ์การประเมินผลใหม่ Enblers) ของส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ (สคร) รวมทั้งกระบวนการควบคุมภายใน ของ กปน. ยังคงด าเนินการตามมาตรฐานสากล COSO 
2013     

2. การน ายุทธศาสตร์ไปใช้ โดยการก าหนดโครงการในอนาคตจะต้องวิเคราะห์ความเป็นไปได้และ
ความคุ้มค่าเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในอนาคต และน าข้อเสนอแนะจากหน่วยงานก ากับ
ดูแล มาพิจารณาร่วมกับการจัดท าโครงการในอนาคตด้วย 

3. กลยุทธ์ที่น าเสนอจ านวน 4 กลยุทธ์ ได้แก่  
3.1) กลยุทธ์ - พัฒนาระบบการควบคุมภายในระดับองค์กร โดยมุ่งเน้นที่การด าเนินการตามระบบ

การประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ State Enterprise Assessment Model : SE-AM (เกณฑ์การ
ประเมินผลใหม่ Enblers) ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร) 

3.2) กลยุทธ์ – ทบทวน/ปรับปรุงกระบวนการท างานที่ส าคัญและกระบวนงานสนับสนุน 
3.3) กลยุทธ์ – การบริหารและพัฒนาบุคลากร โดยการสร้างความพร้อมด้านบุคลากรให้มีศักยภาพ

ด้านการควบคุมภายใน และสร้างความตระหนักด้านการควบคุมภายในให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร โดยน า
ข้อเสนอแนะของผู้รับบริการมาก าหนดเป็นกิจกรรมด าเนินงาน 

3.4) กลยุทธ์ – เพ่ิมประสิทธิภาพกระบวนการโดยการบูรณาการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการ
พัฒนาปรับปรุงระบบเทคโนโลยีที่ใช้กับงานด้านการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และออกแบบระบบ
เทคโนโลยีที่ใช้ในการรายงานการควบคุมภายในให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล COSO 2013  และปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561 
 ซึ่งทั้ง 4 กลยุทธ์ มีข้อจ ากัดภายใต้นโยบายการควบคุมภายในของ การประปานครหลวง และการ
ด าเนินการจัดวางระบบการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2561 รวมทั้งตาม
มาตรฐานสากล COSO 2013 ที่อาจจะปรับปรุงเวอร์ชั่นใหม่ อีกทั้งควรต้องมีการประเมินความเสี่ยงด้านกลยุทธ์  
(Strategic   Risk)  ก่อนจะน าไปปฏิบัติจริง 

4. ข้อเสนอแนะในการท าการศึกษาครั้งต่อไป หลังจากที่องค์กรได้ด าเนินการแผนการพัฒนาการ
ควบคุมภายในระดับองค์กรแล้ว  องค์กรควรท าการศึกษาในเรื่องการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรสมรรถนะสูงเพ่ือ
สร้างโอกาสและการเติบโตอย่างยั่งยืน  และได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ หรือ รางวัล TQA :   Thailand 
Quality award 



  

บรรณานุกรม 
 
กระทรวงการคลัง : มาตรฐานการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ( Internal Control 
Standard for Government Agency) 
การจัดการการตลาดแนวใหม่ https://marketingthai.blogspot.com/ 
การประปานครหลวง : คู่มือการควบคุมภายใน ฉบับพกพา  
การประปานครหลวง : แผนวิสาหกิจ การประปานครหลวง ฉบับที่ 5 (ปี 2563-2565) 
สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ : กรอบการควบคุมภายในแบบบูรณาการ (Internal Control 
– Integrated Framework) 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ : คู่มือการประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจ ตาม
ระบบประเมินผลใหม่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๘ 

ประวัติย่อผู้วิจัย 
 
ชื่อ-สกุล นางศิริมา ไกรพ้น 

วัน เดือน ปีเกิด 30 ตุลาคม 2508  

การศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาบัญขี  
  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

ประวัติการท างาน  กองประสานงานระบบการควบคุมภายใน ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 
กองบริหารความเสี่ยงด้านธุรกิจ ฝ่ายบริหารความเสี่ยง  
ส านักตรวจสอบ การประปานครหลวง 

ต าแหน่งปัจจุบัน   ผู้อ านวยการกองประสานงานระบบการควบคุมภายใน  
    ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 

สถานที่ท างานปัจจุบัน การประปานครหลวง 
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