
 
 

ตารางเปรียบเทียบคู่มือคณะกรรมการตรวจสอบ ฉบับ พ.ศ. 2563 กับ  พ.ศ. 2564 

 
ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖3 ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖4 เนื้อหาที่ปรับปรุง 

การอนุมัติ 
คู่มือฉบับนี ้

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ชอบในคราวประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ                                
ครั้งที ่............/............ เมือ่วันที่..........เดอืน.............................. พ.ศ............  

คณะกรรมการองค์การจดัการน้้าเสียอนุมตัิประกาศใช้ในคราวประชมุ
คณะกรรมการองค์การจดัการน้้าเสีย                                                                                                             
ครั้งที ่............/............เมื่อวนัที่..........เดือน.............................. พ.ศ............  

วันท่ี วันท่ี        เดือน                    พ.ศ. 

เสนอโดย ส้านักตรวจสอบภายใน 

ทบทวน/เห็นชอบโดย คณะกรรมการตรวจสอบ 

อนุมัตโิดย คณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสีย 
 

การอนุมัติ 
คู่มือฉบับนี ้

คณะกรรมการตรวจสอบเหน็ชอบในคราวประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ                                
ครั้งที ่............/............ เมือ่วันที่..........เดอืน.............................. พ.ศ............  

คณะกรรมการองค์การจดัการน้้าเสียอนุมตัิประกาศใช้ในคราวประชมุ
คณะกรรมการองค์การจดัการน้้าเสีย                                                                                                             
ครั้งที ่............/............เมื่อวนัที่..........เดือน.............................. พ.ศ............  

วันท่ี วันท่ี        เดือน                    พ.ศ. 

เสนอโดย ส้านักตรวจสอบภายใน 

ทบทวน/เห็นชอบโดย คณะกรรมการตรวจสอบ 

อนุมัตโิดย คณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสีย 
 

คงเดิม 
 

๑. บทน า 
 ภายใต้การบริหารงานที่มีความซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 

องค์การจัดการน้้าเสียมีความจ้าเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องมีการปรับปรุงการ
จัดการให้ดีขึ้นต่อไปเรื่ อยๆ  เ พ่ือให้ ในที่สุดมีการจัดการที่ เหมาะสม มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุดจนกระทั่งได้รับการยอมรับจากผู้ที่
เกี่ยวข้องและบุคลากรในองค์การจัดการน้้าเสีย  

ในปัจจุบันได้มีการน้ าระบบการก้ ากับดูแลกิจการที่ ดี  (Good 
Corporate Govemance) เข้ามาเป็นกลไกส้าคัญในการก้ากับดูแลกิจการที่ดี  
ซึ่ ง ป ร ะ ก า ร ห นึ่ ง  คื อ  ก า ร จั ด ก า ร ใ ห้ มี ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต ร ว จ ส อ บ                             
(Audit Committee) ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการองค์การ
จัดการน้้าเสีย เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางว่าเป็นเครื่องมือหรือเป็นกลไกที่
ส้าคัญอันหนึ่งขององค์การจัดการน้้าเสีย  

จ้าเป็นต้องจัดตั้งขึ้นเพ่ือให้องค์การจัดการน้้าเสียมีระบบการก้ากับดูแล
กิจการที่ดี  คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะกรรมการที่เป็นอิสระจะช่วยแบ่ง
เบาภาระของคณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสีย เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว                        

๑. บทน า 
 ภายใต้การบริหารงานที่มีความซับซ้อนและมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว 

องค์การจัดการน้้าเสียมีความจ้าเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่ต้องมีการปรับปรุงการ
จัดการให้ดีขึ้นต่อไปเรื่อยๆ เพ่ือให้ในที่สุดมีการจัดการที่เหมาะสม มีประสิทธิภาพ
และเกิดประสิทธิผลที่ดีที่สุดจนกระทั่งได้รับการยอมรับจากผู้ที่เกี่ยวข้องและ
บุคลากรในองค์การจัดการน้้าเสีย  

ในปัจจุบันได้มีการน้าระบบการก้ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate 
Govemance) เข้ามาเป็นกลไกส้าคัญในการก้ากับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งประการหนึ่ง 
คือ การจัดการให้มีคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) ซึ่งเป็น
คณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสีย เป็นที่รู้จักกันอย่าง
กว้างขวางวา่เป็นเครือ่งมอืหรอืเป็นกลไกที่ส้าคัญอันหนึ่งขององค์การจัดการน้้าเสีย 

 จ้าเป็นต้องจัดตั้งขึ้นเพ่ือให้องค์การจัดการน้้าเสียมีระบบการก้ากับดูแล
กิจการที่ดี  คณะกรรมการตรวจสอบในฐานะกรรมการที่เป็นอิสระจะช่วยแบ่งเบา
ภาระของคณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสีย  เพ่ือให้เกิดความคล่องตัว                        
ต่อการบริหารจัดการวิสัยทัศน์ และการให้ความเห็นที่ตรงไปตรงมาต่อรายงานทาง

คงเดิม 
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ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖3 ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖4 เนื้อหาที่ปรับปรุง 
ต่อการบริหารจัดการวิสัยทัศน์ และการให้ความเห็นที่ตรงไปตรงมาต่อรายงาน
ทางการเงินและระบบการควบคุมภายในตลอดจนการเอื้อโอกาสให้                    
ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีได้มีการปรึกษาหารือเพ่ือจัดการความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นและเพ่ือให้รายงานทางการเงินมีการเปิดเผยอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง 
เป็นไปตามมาตรฐานและข้อก้าหนดที่เกี่ยวข้องซึ่งจะส่งผลให้รายงานทางการเงนิ
มีความน่าเชื่อถือ มีคุณภาพท่ีดี และมีมูลค่าเพิ่มต่อองค์การจัดการน้้าเสียในที่สุด 
 การด้าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบจะมีประสิทธิภาพได้  ถ้า
หากคณะกรรมการตรวจสอบได้มีการก้าหนดหรือจัดการไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คุณสมบัติของคณะกรรมกาตรวจสอ 
ระเบียบการประชุม หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
หน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี  และการ
สื่อสารกับคณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสีย การที่องค์การจัดการน้้าเสียจะ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความรู้และความเข้าใจใน
บทบาทและหน้าที่ของตนเองและของผู้อื่น การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบก็
เช่นกันจ้าเป็นที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องรู้และเข้าใจถึงวัตถุประสงค์  
บทบาท และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือ
ต่อการท้ างานของคณะกรรมการตรวจสอบ  การให้ความร่ วมมือกับ
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างเต็มที่เกี่ยวกับการให้สารสนเทศที่ต้องการ 
ทรัพยากร และการด้าเนินการจากฝ่ายบริหาร ซึ่งองค์การจัดการน้้าเสียต้อง
เล็งเห็นถึงความส้าคัญและเป็นผู้ที่มีบทบาทส้าคัญต่อการพัฒนาบทบาทของ
คณะกรรมการตรวจสอบ แนวทางปฎิบัติที่ดีส้าหรับคณะกรรมการตรวจสอบนี้มี
ความตั้ ง ใจ เ พ่ือ เสริมสร้ าง ความเข้ า ใจเกี่ ยวกับการปฎิบัติหน้ าที่ ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ การประสานงานระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบกับ
ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีเพ่ือให้การปฎิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างราบรื่น
และมีประสิทธิภาพ 
 โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสีย
และมีการสอบทานความเหมาะสมของคู่มือดังกล่าวอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง  
 
 
 
 

การเงินและระบบการควบคุมภายในตลอดจนการเอื้อโอกาสให้                   ฝ่าย
บริหารและผู้สอบบัญชีได้มีการปรึกษาหารือเพ่ือจัดการความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
และเพ่ือให้รายงานทางการเงินมีการเปิดเผยอย่างครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตาม
มาตรฐานและข้อก้าหนดที่เกี่ยวข้องซึ่ งจะส่งผลให้รายงานทางการเงินมีความ
น่าเชื่อถือ มีคุณภาพท่ีดี และมีมูลค่าเพิ่มต่อองค์การจัดการน้้าเสียในที่สุด 
 การด้าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบจะมีประสิทธิภาพได้ ถ้าหาก
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการก้าหนดหรือจัดการไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คุณสมบัติของคณะกรรมกาตรวจสอ 
ระเบียบการประชุม หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
หน้าที่และความรับผิดชอบต่อผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี และการสื่อสาร
กับคณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสีย การที่องค์การจัดการน้้าเสียจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องมีความรู้และความเข้าใจในบทบาท
และหน้าที่ของตนเองและของผู้อื่น การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบก็เช่นกัน
จ้าเป็นที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องรู้และเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ บทบาท และ
หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ รวมถึงการให้ความช่วยเหลือต่อการท้างาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ การให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการตรวจสอบ
อย่างเต็มที่เกี่ยวกับการให้สารสนเทศที่ต้องการ ทรัพยากร และการด้าเนินการจาก
ฝ่ายบริหาร ซึ่งองค์การจัดการน้้าเสียต้องเล็งเห็นถึงความส้าคัญและเป็นผู้ที่มี
บทบาทส้าคัญต่อการพัฒนาบทบาทของคณะกรรมการตรวจสอบ แนวทางปฎิบัติ
ที่ดีส้าหรับคณะกรรมการตรวจสอบนี้มีความตั้งใจเพ่ือเสริมสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับการปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ การประสานงานระหว่าง
คณะกรรมการตรวจสอบกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีเพ่ือให้การปฎิบัติ
หน้าที่เป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ 
 โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสียและ
มีการสอบทานความเหมาะสมของคู่มือดังกล่าวอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง  
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ค านิยาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค านิยาม 
ความหมาย 

องค์กร องค์การจัดการน้้าเสีย 
คณะกรรมการ คณะกรรมการองค์การจัดการน้า้เสีย 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ องค์การ

จัดการน้้าเสีย 
กรรมการตรวจสอบ กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ 
ผู้อ้านวยการ ผู้อ้านวยการองค์การจัดการน้า้เสีย 
ผู้บริหาร ผู้ท้าหน้าที่บริหารซ่ึงด้ารงต้าแหน่งรอง

จากผู้อา้นวยการไม่เกินสามลา้ดับ 
ส้านักตรวจสอบภายใน หน่วยงานขององค์การจัดการน้้าเสีย  

ที่ตั้งขึ้นเพื่อด้าเนินการตรวจสอบภายใน 
ผู้อ้านวยการส้านกัตรวจสอบภายใน  ผู้ที่ด้ารงต้าแหน่งสูงสุดในส้านัก

ตรวจสอบภายใน 
ผู้ตรวจสอบภายใน พนักงานขององค์การจัดการน้้าเสีย ซ่ึง

ได้รับการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกบัการตรวจสอบภายใน  

บุคลากรภายใน พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานใน
สถานภาพอื่นภายในองค์การจัดการ              
น้้าเสีย 

ผู้สอบบัญช ี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจากส้านกังานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 

จรรยาบรรณ หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดง
ถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ประกอบอาชีพ 

ค านิยาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค านิยาม 
ความหมาย 

องค์กร องค์การจัดการน้้าเสีย 
คณะกรรมการ คณะกรรมการองค์การจัดการน้า้เสีย 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบ องค์การ

จัดการน้้าเสีย 
กรรมการตรวจสอบ กรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ 
ผู้อ้านวยการ ผู้อ้านวยการองค์การจัดการน้า้เสีย 
ผู้บริหาร ผู้ท้าหน้าที่บริหารซ่ึงด้ารงต้าแหน่งรอง

จากผู้อา้นวยการไม่เกินสามลา้ดับ 
ส้านักตรวจสอบภายใน หน่วยงานขององค์การจัดการน้้าเสีย  

ที่ตั้งขึ้นเพื่อด้าเนินการตรวจสอบภายใน 
ผู้อ้านวยการส้านกัตรวจสอบภายใน  ผู้ที่ด้ารงต้าแหน่งสูงสุดในส้านัก

ตรวจสอบภายใน 
ผู้ตรวจสอบภายใน พนักงานขององค์การจัดการน้้าเสีย ซ่ึง

ได้รับการแต่งตั้งเพื่อปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกบัการตรวจสอบภายใน  

บุคลากรภายใน พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ปฏิบัติงานใน
สถานภาพอื่นภายในองค์การจัดการ              
น้้าเสีย 

ผู้สอบบัญช ี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบจากส้านกังานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน 

จรรยาบรรณ หลักความประพฤติอันเหมาะสมแสดง
ถึงคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ประกอบอาชีพ 

คงเดิม 
 

โครงสรา้งของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสรา้งของคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

โครงสร้างของคณะกรรมการตรวจสอบคงเดิม 
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ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖3 ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖4 เนื้อหาที่ปรับปรุง 
 

 ตามค้าสั่งคณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสียที่  1/2564 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทั้งน้ีมีการเพ่ิมข้อความเก่ียวกับค าสั่งคณะกรรมการองค์การจัดการ
น้ าเสียที่ 1/2564 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ลงวันที่ 
26 มีนาคม 2564 และองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
เพ่ือให้สอดคล้องกับคู่มือการปฎิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง ปี 2555 และ คู่มือการ
ประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

2. กรอบการปฎิบัติงานส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบองค์การจัดการน้ า
เสียวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ คือ คณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการ
องค์การจัดการน้้าเสียที่เข้ามาช่วยคณะกรรมการในการปฎิบัติงานในประเด็น                 
ที่อาจถูกมองข้ามและเพ่ือให้องค์การจัดการ น้้าเสียมีระบบการก้ากับดูแลที่ดี 
วัตถุประสงค์ของแนวทางปฎิบัติที่ดีส้าหรับการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้
ถูกก้าหนดไว้อย่างกว้างๆ  ให้สะท้อนถึ งความส้าคัญของบทบาทของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน เป็นผู้มี
ส่วนได้เสียโดยตรงต่อประสิทธิภาพการด้าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบสามารถช่วยให้บุคคลดังกล่าวบรรลุถึงความ
รับผิดชอบทางกฎหมายและการจัดการอย่างมืออาชีพ การจัดตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบมุ่งหวังถึงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการด้าเนินการและการเพ่ิม
มูลค่าให้องค์การจัดการน้้าเสีย ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการด้าเนินงาน 
การควบคุมภายใน และความเสี่ยงขององค์การจัดการน้้าเสีย มีวัตถุประสงค์หลัก 
ดังนี้ 
 1. เพ่ือเป็นกลไกหลักในการสนับสนุนให้องค์การจัดการน้้าเสียมีการ
ก้ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 

2. เสริมสร้างให้องค์การจัดการน้้าเสียมีระบบการควบคุมภายใน                   
การบริหารความเสี่ยง และ การตรวจสอบภายในที่ดี เพ่ือให้การปฎิบัติงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด 
 3. เสริมสร้างความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน 

2. กรอบการปฎิบัติงานส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบองค์การจัดการน้ าเสีย
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คณะกรรมการตรวจสอบ คือ คณะกรรมการชุดย่อยของคณะกรรมการ
องค์การจัดการน้้าเสียที่เข้ามาช่วยคณะกรรมการในการปฎิบัติงานในประเด็น                 
ที่อาจถูกมองข้ามและเพ่ือให้องค์การจัดการ น้้าเสียมีระบบการก้ากับดูแลที่ดี  
วัตถุประสงค์ของแนวทางปฎิบัติที่ดีส้าหรับการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบได้
ถูกก้าหนดไว้อย่างกว้างๆ ให้สะท้อนถึงความส้าคัญของบทบาทของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน เป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง
ต่อประสิทธิภาพการด้าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ  เนื่องจาก
คณะกรรมการตรวจสอบสามารถช่วยให้บุคคลดังกล่าวบรรลุถึงความรับผิดชอบ
ทางกฎหมายและการจัดการอย่างมืออาชีพ การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
มุ่งหวังถึงการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการด้าเนินการและการเพ่ิมมูลค่าให้
องค์การจัดการน้้าเสีย ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อการด้าเนินงาน การควบคุม
ภายใน และความเสี่ยงขององค์การจัดการน้้าเสีย มีวัตถุประสงค์หลัก ดังนี้ 
 
 1. เพื่อเป็นกลไกหลักในการสนับสนุนให้องค์การจัดการน้้าเสียมีการก้ากับ
ดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) 

2. เสริมสร้างให้องค์การจัดการน้้าเสียมีระบบการควบคุมภายใน                   
การบริหารความเสี่ยง และ การตรวจสอบภายในที่ดี เพ่ือให้การปฎิบัติงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด 
 3. เสริมสร้างความน่าเชื่อถือของรายงานทางการเงิน 

คงเดิม 
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ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖3 ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖4 เนื้อหาที่ปรับปรุง 
 4. ติดตามดูแลให้องค์การจัดการน้้าเสียมีการปฎิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฎิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือค้าสั่งที่เกี่ยวกับ
การด้าเนินงานขององค์การจัดการน้้าเสีย 

องค์ประกอบ 
 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วย
ตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 ข้อ 6 ให้คณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจแต่งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการตรวจสอบ” 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจสอบหนึ่งคน และกรรมการตรวจสอบไม่
น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสี่คน และให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็น
เลขานุการ 
 กรรมการตรวจสอบในวรรคหนึ่งอย่างน้อยคนหนึ่งต้องมีความรู้ความ
เข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน ซึ่งสามารถสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินได้ 
 ประเด็นส้าคัญขององค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คือ 
 1. คณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสียเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการใน
คณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสียเป็นกรรมการตรวจสอบ 
 2. จ้านวนของกรรมการตรวจสอบควรมีมากเพียงพอเพ่ือให้ได้รับ
ประโยชน์จากความคิดเห็นและประสบการณ์ที่หลากหลาย แต่ไม่ควรมีมาก
เกินไปจนส่งผลกระทบต่อความคล่องตัวในการด้าเนินงาน ทั้งนี้ จ้านวนของ
กรรมการตรวจสอบที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับขนาดขององค์การจัดการน้้าเสีย 
ขอบเขตความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน ซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่
ระหว่าง 3-5 คน 
 3. ประธานกรรมการตรวจสอบอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
องค์การจัดการน้้าเสียหรืออาจได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการที่ได้รับการคดัเลอืก
เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
 4. ผู้อ้านวยการส้านักตรวจสอบภายในท้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยต้าแหน่ง 
 5. วาระการด้ารงต้าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามวาระ
การด้ารงต้าแหน่งกรรมการในองค์การจัดการน้้าเสีย ซึ่งหมายความว่า หากวาระ
การด้ารงต้าแหน่งกรรมการในองค์การจัดการน้้าเสียหมดลงไปแล้ว จะเป็นผลท้า
ให้วาระการด้ารงต้าแหน่งกรรมการตรวจสอบหมดไปด้วย 

 4. ติดตามดูแลให้องค์การจัดการน้้าเสียมีการปฎิบัติตามกฎหมาย ระเบยีบ 
ข้อบังคับ วิธีปฎิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือค้าสั่งที่เกี่ยวกับการ
ด้าเนินงานขององค์การจัดการน้้าเสีย 

องค์ประกอบ 
 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วย
ตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2555 ข้อ 6 ให้คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ
แต่งตั้งคณะกรรมการชุดหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการตรวจสอบ” ประกอบด้วย 
ประธานกรรมการตรวจสอบหนึ่งคน และกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่าสองคน
แต่ไม่เกินสี่คน และให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ 
 กรรมการตรวจสอบในวรรคหนึ่งอย่างน้อยคนหนึ่งต้องมีความรู้ความ
เข้าใจและมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน ซึ่งสามารถสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินได้ 
 ประเด็นส้าคัญขององค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คือ 
 1. คณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสียเป็นผู้แต่งตั้ งกรรมการใน
คณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสียเป็นกรรมการตรวจสอบ 
 2. จ้านวนของกรรมการตรวจสอบควรมีมากเพียงพอเพ่ือให้ได้รับ
ประโยชน์จากความคิดเห็นและประสบการณ์ที่หลากหลาย แต่ไม่ควรมีมากเกินไป
จนส่งผลกระทบต่อความคล่องตัวในการด้าเนินงาน ทั้งนี้ จ้านวนของกรรมการ
ตรวจสอบที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับขนาดขององค์การจัดการน้้าเสีย ขอบเขตความ
รับผิดชอบ และประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน ซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่ระหว่าง 3-5 
คน 
 3. ประธานกรรมการตรวจสอบอาจได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการ
องค์การจัดการน้้าเสียหรืออาจได้รับการแต่งตั้งจากกรรมการที่ได้รับการคัด เลือก
เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
 4. ผู้อ้านวยการส้านักตรวจสอบภายในท้าหน้าที่ เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบโดยต้าแหน่ง 
 5. วาระการด้ารงต้าแหน่งของกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไปตามวาระการ
ด้ารงต้าแหน่งกรรมการในองค์การจัดการน้้าเสีย ซึ่งหมายความว่า หากวาระการ
ด้ารงต้าแหน่งกรรมการในองค์การจัดการน้้าเสียหมดลงไปแล้ว จะเป็นผลท้าให้
วาระการด้ารงต้าแหน่งกรรมการตรวจสอบหมดไปด้วย 
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ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖3 ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖4 เนื้อหาที่ปรับปรุง 
 6. กรรมการตรวจสอบจะพ้นจากต้าแหน่งเมื่อพ้นจากต้าแหน่งกรรมการ
ในองค์การจัดการน้้าเสีย หรือเมื่อขาดคุณสมบัติในการปฎิบัติงานในฐานะ
กรรมการตรวจสอบ 
 7. ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติ 
ดังต่อไปนี้ 
     7.1 เป็นกรรมการองค์การจัดการน้้าเสีย 
     7.2 เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาในการปฎิบัติหน้าที่  และแสดง
ความเห็นหรือรายงานผลการ  
                    ด้าเนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายดว้ยความเปน็อสิระและ
ความเที่ยงธรรม 
 8. ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบต้องไม่มี
ลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

    8.1 ไม่เป็นข้าราชการประจ้าที่ด้ารงต้าแหน่งในกระทรวงเจ้าสังกัด
ขององค์การจัดการน้้าเสีย 

    8.2 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ก้าหนดนโยบายหรือ
ระเบียบปฎิบัติ หรือมีอ้านาจในการตัดสินใจด้านการบริหาร 
รวมทั้งไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน
หรือค่าตอบแทนประจ้าจากองค์การจัดการน้้าเสีย ผู้ที่เกี่ยวข้อง
หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับองค์การจัดการน้้าเสีย หรือผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ ทั้งนี้  ไม่ว่าในขณะด้ารงต้าแหน่งประธานกรรมการ
ตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ หรือภายในระยะเวลาสองปี
ก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบหรือ
กรรมการตรวจสอบ 

8.3 ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์การจัดการน้้า
เสีย ทั้งนี้  ไม่ว่าในขณะด้ารงต้าแหน่งประธานกรรมการ
ตรวจสอบ หรือกรรมการตรวจสอบ หรือภายในระยะเวลาหนึ่ง
ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ
หรือกรรมการตรวจสอบ 

8.4 ไม่เป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส ของกรรมการองค์การ
จัดการน้้าเสีย ผูบ้ริหารสูงสุด ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การจัดการน้้าเสีย หรือผู้

 6. กรรมการตรวจสอบจะพ้นจากต้าแหน่งเมื่อพ้นจากต้าแหน่งกรรมการ
ในองค์การจัดการน้้าเสีย หรือเมื่อขาดคุณสมบัติในการปฎิบัติงานในฐานะ
กรรมการตรวจสอบ 
 7. ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบต้องมีคุณสมบัติ 
ดังต่อไปนี้ 
     7.1 เป็นกรรมการองค์การจัดการน้้าเสีย 
     7.2 เป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาในการปฎิบัติหน้าที่ และแสดงความเห็น
หรือรายงานผลการ  
                    ด้าเนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเป็นอิสระและ
ความเที่ยงธรรม 
 8. ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบต้องไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามดังต่อไปนี้ 

    8.1 ไม่เป็นข้าราชการประจ้าที่ด้ารงต้าแหน่งในกระทรวงเจ้าสังกัดของ
องค์การจัดการน้้าเสีย 

    8.2 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ก้าหนดนโยบายหรือ
ระเบียบปฎิบัติ  หรือมีอ้านาจในการตัดสินใจด้านการบริหาร 
รวมทั้งไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนหรือ
ค่าตอบแทนประจ้าจากองค์การจัดการน้้าเสีย ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือ
บริษัทที่เกี่ยวข้องกับองค์การจัดการน้้าเสีย หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะด้ารงต้าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบหรือ
กรรมการตรวจสอบ หรือภายในระยะเวลาสองปีก่อนวันที่ได้รับ
การแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการ
ตรวจสอบ 

8.3 ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์การจัดการน้้าเสีย 
ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะด้ารงต้าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ
กรรมการตรวจสอบ หรือภายในระยะเวลาหนึ่งปีก่อนวันที่ได้รับ
การแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการ
ตรวจสอบ 

8.4 ไม่เป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส ของกรรมการองค์การ
จัดการน้้าเสีย ผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การจัดการน้้าเสีย  หรือผู้
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ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖3 ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖4 เนื้อหาที่ปรับปรุง 
ตรวจสอบภายในของบริษัทที่องค์การจัดการน้้าเสียมีส่วนร่วม
ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและการด้าเนินงานของบริษัท  

 9. องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3  
    9.1 วาระการประชุมควรก้าหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้า 

และจัดให้มีการส่งเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการ
ตรวจสอบทุกท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
3 วันท้าการ 

    9.2 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมา
สละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ ในปี  บัญชีการเงินแต่ละปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบต้องมีการประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชี  โดยไม่มี
ผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมด้วยอย่างน้อย 1 
ครั้ง 

     9.3 คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผู้บริหาร ผู้บริหาร หรือบุคคล
อื่น เข้าร่วมประชุมใน 
                    วาระที่เกี่ยวข้องได้ 

    9.4 คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจาก
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเมื่อเห็นว่าจ้าเป็น ด้วยค่าใจ้จ่ายของ
องค์การจัดการน้้าเสีย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
องค์การจัดการน้้าเสีย ทั้งนี้ การด้าเนินงานการว่าจ้างให้เป็นไป
ตามระเบียบข้อบังคับขององค์การจัดการน้้าเสีย 

    9.5 กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบใหม่ควรได้รับ
ข้อมูลที่จ้าเป็นในการปฎิบัติงานในฐานะกรรมการตรวจสอบ 
โดยได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้องและหารือกับ  ฝ่ายบริหาร ผู้สอบ
บัญชี ผู้ตรวจสอบภายในเพื่อให้มีความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ท่ี
เกี่ยวข้องในการปฎิบัติงาน 

ตรวจสอบภายในของบริษัทที่องค์การจัดการน้้าเสียมีส่วนร่วม
ตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและการด้าเนินงานของบริษัท  

 9. องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3  
    9.1 วาระการประชุมควรก้าหนดเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ล่วงหน้า และ

จัดให้มีการส่งเอกสารประกอบการประชุมไปยังกรรมการ
ตรวจสอบทุกท่านล่วงหน้าก่อนการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 
วันท้าการ 

    9.2 คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ 
1 ครั้ง ทั้งนี้ ในปี  บัญชีการเงินแต่ละปี คณะกรรมการตรวจสอบ
ต้องมีการประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีผู้บริหารสูงสุด 
ผู้บริหาร หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมด้วยอย่างน้อย 1 ครั้ง 

     9.3 คณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญผู้บริหาร ผู้บริหาร หรือบุคคล
อื่น เข้าร่วมประชุมใน 
                    วาระที่เกี่ยวข้องได้ 

    9.4 คณะกรรมการตรวจสอบอาจแสวงหาความเห็นที่เป็นอิสระจาก
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องเมื่อเห็นว่าจ้าเป็น ด้วยค่าใจ้จ่ายของ
องค์การจัดการน้้าเสีย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
องค์การจัดการน้้าเสีย ทั้งนี้ การด้าเนินงานการว่าจ้างให้เป็นไป
ตามระเบียบข้อบังคับขององค์การจัดการน้้าเสีย 

    9.5 กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบใหม่ควรได้รับ
ข้อมูลที่จ้าเป็นในการปฎิบัติงานในฐานะกรรมการตรวจสอบ โดย
ได้รับเอกสารที่เกี่ยวข้องและหารือกับ  ฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้
ตรวจสอบภายในเพ่ือให้มีความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
ในการปฎิบัติงาน 
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ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖3 ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖4 เนื้อหาที่ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ทั้งนี้  หลักเกณฑ์การประเมินผลรัฐวิสาหกิจในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับ          

การตรวจสอบภายในของส้านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
กระทรวงการคลัง (สคร.) ก้าหนดให้รัฐวิสาหกิจจะต้องจัดท้า Skill Matrix                          
(ทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ) ของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยวิเคราะห์ปัจจัย 
ประกอบด้วยการก้าหนด Skill Matrix ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้ 

 

ปัจจัยในการก าหนด Skill Matrix  
ของคณะกรรมการตรวจสอบ Skill Matrix ของคณะกรรมการ 

ปัจจัยที ่1 บทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ  
ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
- ค้าสั่งคณะกรรมการ อจน.ที่ 1/2564     
เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ           
ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564 
- กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อจน.        
ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564  
- ระเบียบกระทรวงการคลัง วา่ด้วย
คณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2555 

1. กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย     
1 คน  จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ 
และประสบการณ์ด้านการบัญชี
หรือการเงิน 
2. ความรู้ที่จ้าเป็นต่อภารกิจของ 
อจน.ได้แก่ความรู้ด้านวิศวกรรม 
ด้านสิ่งแวดล้อม 
3. ความรู้หรือประสบการณ์ที่
สนับสนุนความส้าเร็จของ อจน. 
เช่น กฎหมาย เทคโนโลยี
สารสนเทศหรือการบริหารจัดการ 
เป็นต้น 

ปัจจัยที ่2 ภารกจิ อจน.ตามพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งองค์การจัดการน้้าเสีย พ.ศ. 2538 
ปัจจัยที ่3 วิสัยทัศน์ พันธกจิ ยุทธศาสตร์ และ
ค่านิยมของ อจน.ภายใต้แผนวิสาหกจิ อจน. 
พ.ศ.2563-2565 ทบทวนครั้งที่ 1 
พฤศจิกายน 2563 
ปัจจัยที ่4 สภาพแวดล้อมที่มกีารเปลี่ยนแปลง 
เช่น เศรษฐกิจ การเมือง สังคม เทคโนโลยีและ
องค์ความรู้ใหม่ๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

โดยมีการเ พ่ิมข้อความเ ก่ียวกับการจัดท าและการก าหนด               
Skill Matrix (ทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ) ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ โดยวิ เคราะห์ปัจจัย  ประกอบด้วยการก าหนด                  
Skill Matrix ของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้สอดคล้องกับคู่มือ
การปฎิบั ติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ                   
ฉบับปรับปรุง ปี 2555 และ คู่มือการประเมินผลการด าเนินงาน
รั ฐ วิ ส า ห กิ จ ต า ม ร ะ บ บ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ใ ห ม่  ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖3 ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖4 เนื้อหาที่ปรับปรุง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Skill Matrix (ทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ) ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

ชื่อ-สกุล/ต้าแหน่ง 

1. ความรู้ด้าน
บัญชีการบริหาร
การเงิน หรือเคย
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การเงินหรือบัญชี
หรือประสบการณ์
อื่นที่ใกล้เคียง 

2. ความรู้หรือ 
ประสบการณ์ที่
จ้าเป็น   ต่อภารกิจ 
ธุรกิจของ อจน. 
เช่น 
วิศวกรรมศาสตร์ 
สถาปัตยกรรม
ศาสตร์
วิทยาศาสตร์ 
สิ่งแวดล้อม ผัง
เมือง อุตสาหกรรม 

3. ความรู้หรือ
ประสบการณ์ที่
สนับสนุน
ความส้าเร็จของ 
อจน.  เช่น 
กฎหมาย 
เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือ        
การบริหาร
จัดการ เป็นต้น 

1. นายภานวุัฒน์ ตริยางกูรศร ี
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม 
กระทรวงอุตสาหกรรม 

   

2. นายมงคล วัลยะเสว ี
รองผู้ว่าการ (ปฏิบัตกิาร 2) 
การประปาสว่นภูมภิาค 

   

3. นายรักษ์ศักดิ์ สุริยหาร 
รองผู้ว่าการ (ผลิตและส่งน้้า) 
การประปานครหลวง 

   

4. นางสาวสรรพางดี ล่ามกิจจา 
ผู้อ้านวยการส้านกัตรวจสอบ
ภายใน องค์การจัดการน้้าเสีย 

   

 

 
 
 
 

อ านาจหน้าที่ 
 กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ข้อ 7 ท่ี
สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและ
หน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ 10 และข้อ 11         
ก้าหนดอ้านาจหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนี้  
 ๑. จัดท้ากฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบ
ให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการด้าเนินงานขององค์การจัดการน้้า
เสีย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การจัดการ           น้้าเสีย 

โดยมีการเพ่ิมข้อความเก่ียวกับอ านาจหน้าให้เป็นไปตามค าสั่ง              
ที่ค าสั่งคณะกรรมการองค์การจัดการน้ าเสียที่  1/2564 เรื่อง 
แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564 และ
องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้สอดคล้องกับคู่มือ
การปฎิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ฉบับ
ปรับปรุง ปี 2555 และ คู่มือการประเมินผลการด าเนินงาน
รั ฐ วิ ส า ห กิ จ ต า ม ร ะ บ บ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ใ ห ม่  ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖3 ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖4 เนื้อหาที่ปรับปรุง 
และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าว  อย่างน้อยปีละ                      
๑ ครั้ง  
 
 ๒. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน 
กระบวนการก้ากับดูแลที่ดีและกระบวนการบริหารความเสี่ยง 
 ๓. สอบทานให้องค์การจัดการน้้าเสียมีการรายงานทางการเงินอย่าง
ถูกต้องและน่าเชื่อถือ 
 ๔. สอบทานการด้าเนินงานขององค์การจัดการน้้าเสียให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศหรือค้าสั่งที่
เกี่ยวข้องกับการด้าเนินงานขององค์การจัดการน้้าเสีย 
 คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีบทบาทในการสอบทานและยกระดับการ
ด้าเนินงานขององค์การจัดการน้้าเสียตามแนวทางด้าน Core Business Enabler 
ท้ัง 8 ตามที่ สคร.ก้าหนด 
 ๕. สอบทานให้องค์การจัดการน้้าเสียมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และ
พิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน 
 ๖. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือ มีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน                 
ขององค์การจัดการน้้าเสีย 
 ๗. พิจารณาตัดสินในกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความเห็น                 
ไม่ตรงกันเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน 
 ๘. พิจารณาปฏิบัติ งานอื่นที่ ไม่ ใช่ งานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี                            
ที่ด้าเนินการให้องค์การจัดการน้้าเสีย 
 ๙. ทบทวนและอนุมัติกฎบัตรส้านักตรวจสอบภายใน แผนการตรวจสอบ
และงบประมาณ   ของส้านักตรวจสอบภายใน  
 ๑๐. ขอข้อมูลและความร่วมมือจากบุคลากรองค์การจัดการน้้าเสีย และ
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง 

๑๑. ร่วมกับผู้อ้านวยการองค์การจัดการน้้าเสียในการพิจารณาและให้
ความเห็นต่อคณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสียเกี่ยวกับคุณสมบัติของ
ผู้อ้านวยการส้านักตรวจสอบภายในการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนต้าแหน่ง
และประเมินผลงานของผู้อ้านวยการส้านักตรวจสอบภายใน 

 
 



11 
 

ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖3 ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖4 เนื้อหาที่ปรับปรุง 
๑๒.  จัด ให้มี วาระหรื อโอกาสในการหารื อหรื อสื่ อสารระหว่ า ง

คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี  และอาจ
เสนอแนะให้สอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจ้าเป็น  

 
1๓. รายงานผลการด้าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในพร้อม

ขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสีย
อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส
ยกเว้นรายงานผลการด้าเนินงานในไตรมาสที่  4 ให้จัดท้าเป็นรายงานผล                  
การด้าเนินงานประจ้าปี พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงเจ้าสังกัดและ
กระทรวงการคลังเพ่ือทราบภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีการเงินของ
องค์การจัดการน้้าเสีย 
 รายงานผลการด้าเนินงานอย่างน้อยต้องระบุถึงความเห็นเกี่ยวกับการ
จัดท้าและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน ความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติ
คณะรัฐมนตรี ประกาศและค้าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินงาน  ขององค์การ
จัดการน้้าเสีย  
 ๑๔. ประเมินผลการด้าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของ
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีบัญชีการเงินละ 1 ครั้ง รวมทั้งรายงานผลการ
ประเมิน ปัญหาและอุปสรรคตลอดจนแผนการปรับปรุงการด้าเนินงาน รวมถึงการ
ประเมินทักษะของคณะกรรมการตรวจสอบที่สอดคล้องตาม                    Skill 
Matrix ให้คณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสียทราบ   
 ๑๕. เปิดเผยรายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  
 ๑๖. ในกรณีที่การด้าเนินงานตรวจสอบภายในเรื่องใดของคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความจ้าเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง 
ให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสีย  เพ่ือ
พิจารณาให้มีการด้าเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องด้ว ย
ค่าใช้จ่ายขององค์การจัดการน้้าเสียได้ ทั้งนี้ การด้าเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับขององค์การจัดการน้้าเสีย 
 ให้น้าความในข้อ 3.7 (3) และ (๔) มาใช้บังคับเกี่ยวกับลักษณะต้องห้าม
ของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 



12 
 

ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖3 ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖4 เนื้อหาที่ปรับปรุง 
 1๗. เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในที่
พบว่ามีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติ
คณะรัฐมนตรี ประกาศและค้าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินงานขององค์การจัดการ
น้้าเสีย ให้แจ้งต่อผู้อ้านวยการองค์การจัดการน้้าเสียเพื่อพิจารณา สั่งให้หน่วยงาน
ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานขององค์การจัดการน้้าเสียนั้นด้าเนินแก้ไขเพ่ือให้
เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ
และค้าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินงานขององค์การจัดการน้้าเสีย 
 ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในที่
มีข้อสงสัยว่ามีรายงานหรือการกระท้าที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลการ
ด้าเนินงานขององค์การจัดการน้้าเสีย  อย่างร้ายแรง การขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
การทุจริตหรือมีรายการผิดปกติหรือความบกพร่องที่ส้าคัญในระบบการควบคุม
ภายใน ให้รายงานต่อคณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสียทันที เพ่ือด้าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขโดยไม่ชักช้า 
 ให้คณะกรรมการองค์การจัดการน้้ า เสียรายงานการปฏิบัติตาม
ข้อ เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบต่อกระทรวงเจ้ าสั งกัดและ
กระทรวงการคลังอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  
 ๑๘. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายก้าหนดหรือคณะกรรมการองค์การ
จัดการน้้าเสียมอบหมาย 
 1๙. ในการปฏิบัตหินา้ที่ใหค้ณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการองค์การจดัการน้้าเสียโดยตรง 

บทบาทและความรับผิดชอบ 
 1. คณะกรรมการตรวจสอบจัดท้ากฎบัตรให้สอดคล้องกับขอบเขตความ
รับผิดชอบในการด้าเนินงานขององค์การจัดการน้้าเสีย โดยต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสีย 
 2. บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบต้อง
ก้าหนดไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในกฎบัตร โดยคณะกรรมการองค์การจัดการ            
น้้าเสียเป็นผู้อนุมัติกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบ และมีการสอบทาน
ความเหมาะสมของกฎบัตรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 3. คณะกรรมการตรวจสอบท้าหน้าที่ช่วยคณะกรรมการองค์การจัดการ
น้้าเสียรับผิดชอบเกี่ยวกับการก้ากับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยงระบบ               

บทบาทและความรับผิดชอบ 
กฎบัตรคณะกรรมการตรวขสอบ ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ข้อ 9 

สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย คณะกรรมการตรวจสอบและ
หน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ 10 และข้อ 11 
ก้าหนดให้ “คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบต่อ
คณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสียโดยตรง เกี่ยวกับการดูแลและการควบคุม
ภายในทุกด้าน ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ด้านการรายงานทางการเงิน การปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยให้ความส้าคัญในประเด็นดังต่อไปนี้ 
 การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน 
 ๑. ท้าความเข้าใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การจัดการ          
น้้าเสียที่ผู้บริหารจัดให้มีขึ้น 

โดยมีการปรับข้อความเก่ียวกับบทบาทและความรับผิดชอบ                 
ให้สอดคล้องกับคู่มือการปฎิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ           
ในรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุง ปี 2555 และ คู่มือการประเมินผล
การด าเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ ส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖3 ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖4 เนื้อหาที่ปรับปรุง 
การควบคุมภายใน การรายงานทางการเงิน และการปฎิบัติตามระเบียบ และ
นโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินงานขององค์การจัดการน้้าเสีย 
 4. คณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสียยังคงมีความรับผิดชอบต่อการ
ปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 5. คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบในประเด็นต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 

    5.1 สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุม
ภายใน กระบวนการ   ก้ากับดูแลที่ดี และกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง 

    5.2 สอบทานให้องค์การจัดการน้้าเสียมีการรายงานทางการเงิน
อย่างถูกต้องและ น่าเชื่อถือ 

    5.3 สอบทานการด้าเนินงานขององค์การจัดการน้้าเสีย ให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฎิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี 
ประกาศ หรือค้าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินงานขององค์การ
จัดการน้้าเสีย 

    5.4 สอบทานและยกระดับการด้าเนินงานขององค์การจัดการน้้าเสีย
ตามแนวทางด้ าน  Core Business Enabler ทั้ ง  8 ตามที่
ส้ านั กงานคณะกรรมการนโยบายรั ฐวิ สาหกิ จ  (สคร . ) 
กระทรวงการคลังก้าหนด 

    5.5 สอบทานให้องค์การจัดการน้้าเสียมีระบบการตรวจสอบภายใน
ที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระของส้านักตรวจสอบภายใน 

    5.6 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบ
ต่อการปฎิบัติงานขององค์การจัดการน้้าเสีย 

    5.7 เสนอข้อแนะน้าต่อคณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสียในการ
พิจารณาแต่งตั้ง  โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนต้าแหน่ง  และ
ประเมินผลงานของผู้อ้านวยการส้านักตรวจสอบภายใน 

    5.8 ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอาจ
เสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจ้าเป็น 
รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ
องค์การจัดการน้้าเสีย 

 ๒. ท้าความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของบุคคลต่างๆ ขององค์การจัดการ        
น้้าเสียที่รับผิดชอบในกระบวนการบริหารความเสี่ยง  ซึ่งครอบคลุมการบ่งชี้
เหตุการณ์ ประเมินความเสี่ยง และตอบสนองความเสี่ยง 
 ๓. ท้าความเข้าใจและให้ความเห็นชอบในการก้าหนดความเสี่ยงที่ยอมรับ
ได้ (Risk Appetite) ขององค์การจัดการน้้าเสีย 
 ๔. ท้าความเข้าใจความเสี่ยงที่ส้าคัญขององค์การจัดการน้้าเสีย 
 ๕. ท้าความเข้าใจแผนการปฏิบัติการของผู้บริหารในการจัดการความเสี่ยง
ที่ส้าคัญ 
 ๖. ด้าเนินการเพ่ือให้มั่นใจว่าแผนปฏิบัติการของผู้บริหารในการจัดการ
ความเสี่ยงที่ส้าคัญได้น้าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง และมั่นใจได้ว่าหากมีความเสี่ยง                  
ที่เกิดขึ้นใหม่ผู้บริหารสามารถบ่งชี้เหตุการณ์หรือความเสี่ยงได้ทันเวลา รวมทั้งให้
ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารเพ่ือปรับปรุงกระบวนการบริหารความเสี่ยง  
 ๗. ด้าเนินการเพ่ือให้มั่นใจว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้รับข้อมูลที่
เพียงพอในการก้ากับดูแลให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผล 
 ๘. ประเมินว่าผู้บริหารระดับสูงได้ก้าหนดกรอบและแนวทางในการ
ควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสื่อสารเกี่ยวกับความส้าคัญ
ของการควบคุมภายในให้กับบุคลากรทุกคนในองค์กรรับทราบและถือปฏิบัติอย่าง
จริงจัง 
 ๙. หารือกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับขอบเขตการ
ปฏิบัติงานในการสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง  
ทั้งส่วนที่เป็นการด้าเนินงานโดยทั่วไปและส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์  
ระบบความปลอดภัยของข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์  แผนรองรับกรณีฉุกเฉิน 
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในจะช่วยป้องกันหรือลดความ
เสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับองค์การจัดการน้้าเสียได้ และมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม
กับความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมในการด้าเนินงานขององค์การจัดการน้้าเสียอยู่
ตลอดเวลา 

๑๐. ติดตามการปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายบริหารตามข้อเสนอแนะของ              
ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหาร                 
ความเสี่ยง 
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ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖3 ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖4 เนื้อหาที่ปรับปรุง 
    5.9 รายงานผลการด้าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของ

คณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการองค์การจัดการน้้า
เสียอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นสุด
ในแต่ละไตรมาส ยกเว้นรายงานผลการด้าเนินงานในไตรมาสที่  
4               ให้จัดท้าเป็นรายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปี 
พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงเจ้าสังกัดขององค์การ
จัดการน้้าเสียและกระทรวงการคลังเพ่ือทราบ ภายใน 90 วัน
นับแต่วันสิ้นปีบัญชีการเงินขององค์การจัดการน้้าเสีย 

    5.10 ประเมินผลการด้าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของ
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีบัญชีการเงินละ 1 ครั้ง 
รวมทั้งรายงานผลการประเมินปัญหาและอุปสรรค ตลอดจน
แผนการปรับปรุงการปฎิบัติงานให้คณะกรรมการองค์การ
จัดการน้้าเสียทราบ 

    5.11 เปิดเผยรายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงาน
ประจ้าปีขององค์การจัดการน้้าเสีย 

    5.12 ปฎิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายก้าหนดหรือคณะกรรมการ
องค์การจัดการน้้าเสียมอบหมาย 

ความสัมพันธ์กับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน 
1. คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในการหารือเกี่ยวกับขอบเขต

และแนวทางการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี  รวมทั้งหารือเกี่ยวกับผลการ
ตรวจสอบและผลการปฎิบัติงานของผู้สอบบัญชี 
 2. คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในการพิจารณาและเห็นชอบกฎ
บัตรส้านักตรวจสอบภายใน และอนุมัติในกรณีที่ ได้รับมอบอ้านาจจาก
คณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสียรวมถึงพิจารณาและอนุมัติแผนการ
ตรวจสอบของส้านักตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความรับผิดชอบในการพิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการองค์การ
จัดการน้้าเสียเกี่ยวกับคุณสมบัติและผลการปฎิบัติงานของผู้อ้านวยการส้านัก
ตรวจสอบภายใน และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานของ
ส้านักตรวจสอบภายใน 

ความสัมพันธ์กับผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบภายใน 
1. คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในการหารือเกี่ยวกับขอบเขตและ

แนวทางการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี รวมทั้งหารือเกี่ยวกับผลการตรวจสอบและ
ผลการปฎิบัติงานของผู้สอบบัญชี 
 2. คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบในการพิจารณาและเห็นชอบกฎ
บัตรส้านักตรวจสอบภายใน  และอนุมัติ ในกรณีที่ ได้รับมอบอ้านาจจาก
คณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสียรวมถึงพิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบ
ของส้านักตรวจสอบภายใน นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความรับผิดชอบ
ในการพิจารณาและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสียเกี่ยวกับ
คุณสมบัติและผลการปฎิบัติงานของผู้อ้านวยการส้านักตรวจสอบภายใน และ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฎิบัติงานของส้านักตรวจสอบภายใน 
 3. คณะกรรมการตรวจสอบต้องเชิญผู้สอบบัญชี เข้าร่วมในการประชุม
เป็นการเฉพาะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบควรเข้าร่วม

คงเดิม 
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 3. คณะกรรมการตรวจสอบต้องเชิญผู้สอบบัญชี เข้าร่วมในการประชุม
เป็นการเฉพาะ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบควรเข้าร่วม
ประชุมกับผู้ตรวจสอบภายในเพ่ือหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงาน
ของส้านักตรวจสอบภายใน 
ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 
 คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีการหารือกับฝ่ายบริหารเพ่ือช่วยให้
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ ความเสี่ยง และการควบคุม
ภายในขององค์การจัดการน้้าเสีย และควรจัดให้มีการประชุมอย่างเป็นทางการ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบควรเชิญผู้บริหารระดับสูง
เข้าร่วมประชุมในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในวาระการประชุมนั้นๆ รวมถึงการ
หารือกับหัวหน้าหน่วยงานด้านการบัญชี การเงิน (Chief Financial Officer : 
CFO) หน่วยงานด้านกฎหมาย  
การรายงาน 
 การรายงานต่อคณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสีย 
 1. ภายหลังการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง  ต้องจัดท้า
รายงานการประชุมและน้าส่งรายงานการประชุมนี้ ไปยังคณะกรรมการองค์การ
จัดการน้้าเสียทุกครั้ง 
 2. คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานสรุปการปฎิบัติงานรายไตรมาส
และรายงานประจ้าปีต่อคณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสีย 
 3. หากมีประเด็นส้าคัญที่จ้าเป็นต้องรายงานโดยทันที  ให้ประธาน
กรรมการตรวจสอบเป็นผู้จัดท้ารายงานและน้าเสนอต่อคณะกรรมการองค์การ
จัดการน้้าเสีย เช่น กรณีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต มีรายการ
ผิดปกติหรือความบกพร่องที่ส้าคัญในระบบการควบคุมภายใน หรือมีการฝ่าฝืน 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฎิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และค้าสั่งที่
เกี่ยวข้อง  
 การรายงานต่อผู้ถือหุ้น 
 คณะกรรมการตรวจสอบต้องจัดท้ารายงานสรุปกิจกรรมต่างๆ ผลการ
ด้าเนินงานตามขอบเขตที่ก้าหนดในกฎบัตรไว้ในรายงานประจ้าปี ซึ่งรายงานนี้
ต้องลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 
 การรายงานต่อหน่วยงานก้ากับดูแล 

ประชุมกับผู้ตรวจสอบภายในเพ่ือหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติงาน
ของส้านักตรวจสอบภายใน 
ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 
 คณะกรรมการตรวจสอบต้องมีการหารือกับฝ่ายบริหารเพ่ือช่วยให้
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจ ความเสี่ยง และการควบคุม
ภายในขององค์การจัดการน้้าเสีย และควรจัดให้มีการประชุมอย่างเป็นทางการ
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยคณะกรรมการตรวจสอบควรเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้า
ร่วมประชุมในประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในวาระการประชุมนั้นๆ รวมถึงการหารือ
กับหัวหน้าหน่วยงานด้านการบัญชี การเงิน (Chief Financial Officer : CFO) 
หน่วยงานด้านกฎหมาย  
การรายงาน 
 การรายงานต่อคณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสีย 
 1. ภายหลังการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง  ต้องจัดท้า
รายงานการประชุมและน้าส่งรายงานการประชุมนี้  ไปยังคณะกรรมการองค์การ
จัดการน้้าเสียทุกครั้ง 
 2. คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานสรุปการปฎิบัติงานรายไตรมาส
และรายงานประจ้าปีต่อคณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสีย 
 3. หากมีประเด็นส้าคัญที่จ้าเป็นต้องรายงานโดยทันที  ให้ประธาน
กรรมการตรวจสอบเป็นผู้จัดท้ารายงานและน้าเสนอต่อคณะกรรมการองค์การ
จัดการน้้าเสีย เช่น กรณีมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต มีรายการ
ผิดปกติหรือความบกพร่องที่ส้าคัญในระบบการควบคุมภายใน หรือมีการฝ่าฝืน 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฎิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และค้าสั่งที่
เกี่ยวข้อง  
 การรายงานต่อผู้ถือหุ้น 
 คณะกรรมการตรวจสอบต้องจัดท้ารายงานสรุปกิจกรรมต่างๆ ผลการ
ด้าเนินงานตามขอบเขตที่ก้าหนดในกฎบัตรไว้ในรายงานประจ้าปี ซึ่งรายงานนี้ต้อง
ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 
 การรายงานต่อหน่วยงานก้ากับดูแล 
 การรายงานตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งองค์การจัดการน้้า เสีย หรือ
ข้อบังคับองค์การจัดการน้้าเสีย หรือตามที่หน่วยงานก้ากับดูแลที่เกี่ยวข้องร้องขอ 
การรักษาคุณภาพ 
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ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖3 ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖4 เนื้อหาที่ปรับปรุง 
 การรายงานตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งองค์การจัดการน้้า เสีย หรือ
ข้อบังคับองค์การจัดการน้้าเสีย หรือตามที่หน่วยงานก้ากับดูแลที่เกี่ยวข้องร้อง
ขอ 
การรักษาคุณภาพ 
 กรรมการตรวจสอบควรได้รับการพัฒนาและอบรมความรู้ต่างๆ อย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือให้การปฎิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบต้องจัดใหม้ีการประเมินผลการ
ปฎิบัติงานเพื่อใหม้ั่นใจว่าการปฎิบัตงิานของคณะกรรมการตรวจสอบเปน็ไปตาม
ขอบเขตทีก่้าหนดไว้ในกฎบตัร และเปน็ไปตามความคาดหวังของผู้มปีระโยชน์
ร่วม โดยให้มีการประเมินผลการปฎิบตัิงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะ
และรายบุคคล ทั้งนี้ มุ่งเน้นเพื่อประโยชนก์ารปฎบิัตงิานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบทัง้คณะ       

3. แนวทางปฎิบัติที่ ดีเก่ียวกับองค์ประกอบ คุณสมบัติ การแต่งต้ังและ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 

โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

     ตามข้อบังคับองค์การจัดการน้้าเสีย ฉบับที่ 57 ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วน
งานขององค์การจัดการน้้าเสีย พ.ศ.2554 ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 
2554 และข้อบังคับองค์การจัดการน้้าเสีย ฉบับที่ 57 ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วน
งานขององค์การจัดการน้้าเสีย พ.ศ.2554 (แก้ไขเพ่ิมเติม ครั้งที่ 1) พ.ศ.2559 
ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม 2559 
แนวทางปฎิบัติที่ดี 
 1. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คือ การประกอบด้วย
กรรมการที่ไม่มีหน้าที่บริหาร มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง ไม่มีผลประโยชน์
หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือท้าหน้าที่สอบทานการก้ากับ
ดูแลกิจการ กระบวนการจัดท้ารายงานทางการเงิน การควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยง อันจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือแก่ทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับองค์การจัดการน้้าเสียและสาธารณชนต่อการด้าเนินการใน
องค์การจัดการน้้าเสียตามแผนงานและโครงการต่างๆ ว่าได้มีการตรวจสอบและ

 กรรมการตรวจสอบควรได้รับการพัฒนาและอบรมความรู้ต่างๆ  อย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือให้การปฎิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย 
 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบต้องจัดให้มีการประเมินผลการ
ปฎิบัติงานเพ่ือให้มั่นใจว่าการปฎิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปตาม
ขอบเขตที่ก้าหนดไว้ในกฎบัตร และเป็นไปตามความคาดหวังของผู้มีประโยชน์ร่วม 
โดยให้มีการประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะและ
รายบุคคล ทั้งนี้ มุ่งเน้นเพื่อประโยชน์การปฎิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งคณะ       
 
 

3. แนวทางปฎิบัติที่ ดีเ ก่ียวกับองค์ประกอบ คุณสมบัติ การแต่งต้ังและ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 

โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 

     ตามข้อบังคับองค์การจัดการน้้าเสีย ฉบับที่ 57 ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วน
งานขององค์การจัดการน้้าเสีย พ.ศ.2554 ประกาศ ณ วันที่ 12 เมษายน 2554 
และข้อบังคับองค์การจัดการน้้าเสีย ฉบับที่  57 ว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานของ
องค์การจัดการน้้าเสีย พ.ศ.2554 (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1) พ.ศ.2559 ประกาศ 
ณ วันที่ 28 มกราคม 2559 
แนวทางปฎิบัติที่ดี 
 1. องค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คือ การประกอบด้วย
กรรมการที่ไม่มีหน้าที่บริหาร มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง ไม่มีผลประโยชน์
หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพ่ือท้าหน้าที่สอบทานการก้ากับ
ดูแลกิจการ กระบวนการจัดท้ารายงานทางการเงิน การควบคุมภายในและการ
บริหารความเสี่ยง อันจะเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือแก่ทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับองค์การจัดการน้้าเสียและสาธารณชนต่อการด้าเนินการใน
องค์การจัดการน้้าเสียตามแผนงานและโครงการต่างๆ ว่าได้มีการตรวจสอบและ
ก้ากับดูแลอย่างรอบคอบ มีความยุติธรรม โปร่งใสและมีความรับผิดชอบต่อ
ประเทศชาติและประชาชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คงเดิม 
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ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖3 ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖4 เนื้อหาที่ปรับปรุง 
ก้ากับดูแลอย่างรอบคอบ มีความยุติธรรม โปร่งใสและมีความรับผิดชอบต่อ
ประเทศชาติและประชาชน 

 2. คณะกรรมการตรวจสอบควรมีจ้านวนที่เหมาะสม มีความช้านาญ
หลายด้าน โดยอย่างน้อยต้องมีความเข้าใจในธุรกิจที่ตนเป็นกรรมการตรวจสอบ 
และมีประสบการณ์เพียงพอเพ่ือน้าเสนอมุมมองได้หลากหลาย และสามารถ
ปฎิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้หากจ้านวนกรรมการตรวจสอบมี
มากเกินไปจะท้าให้เกิดความไม่คล่องตัว แต่หากน้อยเกินไปอาจจะท้าให้                 
ขาดมุมมองที่ส้าคัญและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
     แนวปฎิบั ติ โ ดยทั่ ว ไปก้ าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ประกอบด้วยกรรมการจ้านวน 3 ถึง 5 คน ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบเป็น
เลขคู่ และผลการลงคะแนนเพ่ือตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ออกมาเสมอกัน การ
ตัดสินใจให้อยู่ในดุลยพินิจของประธานกรรมการตรวจสอบ 
 3. คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ 
หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน ที่จะท้าหน้าที่ในการสอบทาน
ความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ กล่าวคือ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เคยเป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นผู้มีประสบการณ์
ใน             สายงานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีหรือการเงิน เช่น เคยด้ารงต้าแหน่งเป็น
ผู้บริหารระดับสูงด้านการเงินในองค์กรที่มีขนาดหรือลักษณะการด้าเนินธุรกิจที่
ใกล้เคียงกับองค์การจัดการน้้าเสีย 
 4. ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นเสมือนจุดศูนย์กลางของการสื่อสาร
ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสีย 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินขององค์การจัดการน้้าเสีย ส้านักตรวจสอบภายใน และ
ผู้สอบบัญชี ประธานกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ดูแลการประชุมให้ด้าเนินไป
อย่างราบรื่น ดูแลให้กรรมการตรวจสอบแต่ละคนได้แสดงความคิดเห็นอย่าง
เสมอภาค และดูแลให้ที่ประชุมใช้เวลาในการพิจารณาวาระต่างๆ  อย่าง
เหมาะสมและเพียงพอ โดยส่วนใหญ่ประธานกรรมการตรวจสอบจะกา้หนดวาระ
การประชุมร่วมกับเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ  
 ประธานกรรมการตรวจสอบควรมีบทบาทดังนี้ 

    4.1 มีการบริหารจัดการในเชิงรุก (Proactive) สามารถวางแผน                 
และเป็นผู้น้าในการตัดสินใจต่างๆ ได้อย่างเด็ดขาด 

 2. คณะกรรมการตรวจสอบควรมีจ้านวนที่เหมาะสม มีความช้านาญหลาย
ด้าน โดยอย่างน้อยต้องมีความเข้าใจในธุรกิจที่ตนเป็นกรรมการตรวจสอบ และมี
ประสบการณ์เพียงพอเพ่ือน้าเสนอมุมมองได้หลากหลาย และสามารถปฎิบัติงาน
ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้หากจ้านวนกรรมการตรวจสอบ               มี
มากเกินไปจะท้าให้เกิดความไม่คล่องตัว  แต่หากน้อยเกินไปอาจจะท้าให้                 
ขาดมุมมองที่ส้าคัญและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
     แนวปฎิบัติโดยทั่วไปก้าหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วย
กรรมการจ้านวน 3 ถึง 5 คน ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบเป็นเลขคู่ และผลการ
ลงคะแนนเพ่ือตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ออกมาเสมอกัน การตัดสินใจให้อยู่ในดุลย
พินิจของประธานกรรมการตรวจสอบ 
 3. คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 คน ต้องมีความรู้ ความเข้าใจ 
หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน ที่จะท้าหน้าที่ในการสอบทานความ
น่าเชื่อถือของงบการเงินได้ กล่าวคือ เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เคยเป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือ เป็นผู้มีประสบการณ์ใน          
สายงานที่เกี่ยวข้องกับบัญชีหรือการเงิน เช่น เคยด้ารงต้าแหน่งเป็นผู้บริหาร
ระดับสูงด้านการเงินในองค์กรที่มีขนาดหรือลักษณะการด้าเนินธุรกิจที่ใกล้เคยีงกบั
องค์การจัดการน้้าเสีย 
 4. ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นเสมือนจุดศูนย์กลางของการสื่อสาร
ระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบคณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสีย ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการเงินขององค์การจัดการน้้าเสีย ส้านักตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชี 
ประธานกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ดูแลการประชุมให้ด้าเนินไปอย่างราบรื่น ดูแล
ให้กรรมการตรวจสอบแต่ละคนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเสมอภาค และดูแลให้ที่
ประชุมใช้เวลาในการพิจารณาวาระต่างๆ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ โดยส่วน
ใหญ่ประธานกรรมการตรวจสอบจะก้าหนดวาระการประชุมร่วมกับเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบ  
 ประธานกรรมการตรวจสอบควรมีบทบาทดังนี้ 

    4.1 มีการบริหารจัดการในเชิงรุก (Proactive) สามารถวางแผน          
และเป็นผู้น้าในการตัดสินใจต่างๆ ได้อย่างเด็ดขาด 

4 .2  จั ด ส ร ร เ วล า ในกา ร พิ จ า รณาว า ร ะกา รปร ะชุ มต่ า ง ๆ                     
อย่างเหมาะสม 
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4 .2  จั ดสรร เ วลา ในการ พิจ ารณาวาระการประชุ มต่ า งๆ                   

อย่างเหมาะสม 
    4.3 ก้าหนดวาระการประชุมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  และ

สนับสนุนการด้าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
     4.4 รู้จักจุดอ่อนและจุดแข็งของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 

    4.5 จัดให้มีการสื่อสารระหว่างกรรมการตรวจสอบอย่างสม่้าเสมอ        
ท้ังด้วยวาจาและเป็น ลายลักษณ์อักษร 

    4.6 สื่อสารกับหัวหน้าหน่วยงานด้านการบัญชีและการเงินอย่าง
สม่้าเสมอ เพ่ือให้ทราบถึงประเด็นต่างๆ ที่มีความส้าคัญต่อการ
ด้าเนินงานขององค์การจัดการน้้าเสีย 

    4.7 สามารถตั้งค้าถามกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีเพ่ือให้
ได้รับข้อมูลตามที่ต้องการได้ และมีความตื่นตัวกับสัญญาณบ่งชี้
ความผิดปกติต่างๆ  

    4.8 ด้าเนินการให้มั่นใจว่าคณะกรรมการตรวจสอบทราบข้อมูล
เกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ใหม่ๆ อยู่เสมอ 

    4.9 หารือกับผู้บริหารและส้านักตรวจสอบภายในถึงประเด็นที่
เกี่ยวกับการควบคุมภายในเพ่ือให้สามารถด้าเนินการแก้ไขได้
อย่างเหมาะสม 

              4.10 จัดให้ส้านักตรวจสอบภายในมีสายการรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและท้าความเข้าใจในขอบเชตงาน
ของส้านักตรวจสอบภายใน 

 5. ประธานกรรมการตรวจสอบกับกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ ความ
เข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน อาจเป็นบุคคลเดียวกันก็ได้ 
 6. ประธานคณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสียต้องไม่เป็นประธานหรอื
กรรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากอาจท้าให้ขาดความเป็นอิสระ 
 7. ผู้อ้านวยการส้านักตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยต้าแหน่ง มีหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบในการนัด
หมายการประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม น้าส่งเอกสารประกอบการประชุม 
บันทึกรายงานการประชุม จัดท้ารายงานการประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ           และรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการองค์การจัดการ

    4.3 ก้าหนดวาระการประชุมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสนับสนุน
การด้าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 

     4.4 รู้จักจุดอ่อนและจุดแข็งของคณะกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
    4.5 จัดให้มีการสื่อสารระหว่างกรรมการตรวจสอบอย่างสม่้าเสมอ             

ทั้งด้วยวาจาและเป็น ลายลักษณ์อักษร 
    4.6 สื่อสารกับหัวหน้าหน่วยงานด้านการบัญชีและการเงินอย่าง

สม่้าเสมอ เพ่ือให้ทราบถึงประเด็นต่างๆ ที่มีความส้าคัญต่อการ
ด้าเนินงานขององค์การจัดการน้้าเสีย 

    4.7 สามารถตั้งค้าถามกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีเพ่ือให้
ได้รับข้อมูลตามที่ต้องการได้ และมีความตื่นตัวกับสัญญาณบ่งชี้
ความผิดปกติต่างๆ  

    4.8 ด้าเนินการให้มั่นใจว่าคณะกรรมการตรวจสอบทราบข้อมูล
เกี่ยวกับการรายงานทางการเงิน และกฎ ระเบียบ ข้อบังคับใหม่ๆ 
อยู่เสมอ 

    4.9 หารือกับผู้บริหารและส้านักตรวจสอบภายในถึงประเดน็ทีเ่กีย่วกบั
การควบคุมภายในเพ่ือให้สามารถด้าเนินการแก้ไขได้อย่าง
เหมาะสม 

              4.10 จัดให้ส้านักตรวจสอบภายในมีสายการรายงานตรงต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบและท้าความเข้าใจในขอบเชตงานของ
ส้านักตรวจสอบภายใน 

 5. ประธานกรรมการตรวจสอบกับกรรมการตรวจสอบที่มีความรู้ ความ
เข้าใจ หรือมีประสบการณ์ด้านการบัญชีหรือการเงิน อาจเป็นบุคคลเดียวกันก็ได้ 
 6. ประธานคณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสียต้องไม่เป็นประธานหรือ
กรรรมการในคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากอาจท้าให้ขาดความเป็นอิสระ 
 7. ผู้อ้านวยการส้านักตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบโดยต้าแหน่ง มีหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจสอบในการนัดหมาย
การประชุม จัดเตรียมวาระการประชุม น้าส่งเอกสารประกอบการประชุม บันทึก
รายงานการประชุม จัดท้ารายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ            
และรายงานผลการประชุมให้คณะกรรมการองค์การจัดการน้้า เสียทราบ 
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียงในการลงมติของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
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น้้าเสียทราบ เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียงในการลงมติ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ 

แนวทางปฎิบัติที่ดี 
 1. กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการในองค์การจัดการน้้าเสีย 
 2. กรรมการตรวจสอบต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ
โดยทั่วไป 
 3. กรรมการตรวจสอบต้องเป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาในการปฎิบัติหน้าที่ 
และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการด้าเนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ด้วยความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม 
     3.1 ความเป็นอิสระ (Independence) 
           คณะกรรมการตรวจสอบต้องแสดงความเห็นหรือรายงานผล
การปฎิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยต้องไมค่า้นงึถงึ
ผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือต้าแหน่งหน้าที่ และไม่ตกอยู่ภายใต้
อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆ และไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่สามารถบังคับ
ให้กรรมการตรวจสอบไม่แสดงความเห็นตามที่พึงจะเป็น 
           ความเป็นอิสระสามารถพิจารณาเบื้องต้นได้ดังนี้ 
  3.1.1 ไม่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือไม่เป็นพนักงานหรือมี
ส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
  3.1.2 ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารในองค์การ
จัดการน้้าเสียที่ตนเป็นกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งไม่เป็นกรรมการขององค์การ
จัดการน้้าเสียที่เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ขององค์การจัดการน้้าเสีย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
  3.1.3 ไม่เป็นลูกค้า หรือผู้ขายสินค้าหรือบริการรายใหญ่ที่มี
ผลกระทบต่อผลประกอบการขององค์การจัดการน้้าเสียอย่างมีนัยส้าคัญให้กับ
องค์การจัดการน้้าเสีย 
  3.1.4 ไม่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจหรือการด้าเนินการใดที่ท้าให้
หรืออาจท้าให้ความสามารถในการท้าหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบด้อยลงไป 
เช่น อยู่ภายใต้อิทธิพลของกรรมการองค์การจัดการน้้าเสีย  ผู้บริหาร หรือ
พนักงานขององค์การจัดการน้้าเสีย ไม่ว่าจะด้วยความคุ้นเคย เกรงใจ หรือด้วย

คุณสมบัติของกรรมการตรวจสอบ 

แนวทางปฎิบัติที่ดี 
 1. กรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการในองค์การจัดการน้้าเสีย 
 2. กรรมการตรวจสอบต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ
โดยทัว่ไป 
 3. กรรมการตรวจสอบต้องเป็นผู้ที่สามารถอุทิศเวลาในการปฎิบัติหน้าที่  
และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการด้าเนินงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
ด้วยความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม 
     3.1 ความเป็นอิสระ (Independence) 
           คณะกรรมการตรวจสอบต้องแสดงความเห็นหรือรายงานผลการ
ปฎิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โดยต้องไม่ค้านึงถึง
ผลประโยชน์ใดๆ ที่เกี่ยวกับทรัพย์สินหรือต้าแหน่งหน้าที่  และไม่ตกอยู่ภายใต้
อิทธิพลของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆ และไม่มีสถานการณ์ใดๆ ที่สามารถบังคับให้
กรรมการตรวจสอบไม่แสดงความเห็นตามที่พึงจะเป็น 
           ความเป็นอิสระสามารถพิจารณาเบื้องต้นได้ดังนี้ 
  3.1.1 ไม่เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือไม่เป็นพนักงานหรือมี
ส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
  3.1.2 ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารในองค์การ
จัดการน้้าเสียที่ตนเป็นกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งไม่เป็นกรรมการขององค์การ
จัดการน้้าเสียที่เป็นบริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้องกันของ
องค์การจัดการน้้าเสีย หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 
  3.1.3 ไม่เป็นลูกค้า หรือผู้ขายสินค้าหรือบริการรายใหญ่ที่มี
ผลกระทบต่อผลประกอบการขององค์การจัดการน้้าเสียอย่างมีนัยส้าคัญให้กับ
องค์การจัดการน้้าเสีย 
  3.1.4 ไม่มีผลประโยชน์ทางธุรกิจหรือการด้าเนินการใดที่ท้าให้
หรืออาจท้าให้ความสามารถในการท้าหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบด้อยลงไป เชน่ 
อยู่ภายใต้อิทธิพลของกรรมการองค์การจัดการน้้าเสีย ผู้บริหาร หรือพนักงานของ
องค์การจัดการน้้าเสีย ไม่ว่าจะด้วยความคุ้นเคย เกรงใจ หรือด้วยเหตุอื่นใดที่ท้าให้
การปฎิบัติงานเป็นไปตามความต้องการของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้นจนท้าให้เกิด
กรณีดังต่อไปนี้ 
   (1) การละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
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เหตุอื่นใดที่ท้าให้การปฎิบัติงานเป็นไปตามความต้องการของบุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลนั้นจนท้าให้เกิดกรณีดังต่อไปนี้ 
   (1) การละเว้นการปฎิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
   (2) ยอมรับหรือกระท้าการใดๆ ที่ไม่ควรกระท้าและท้า
ให้องค์การจัดการ     น้้าเสียและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เสียหายหรือเสียประโยชน์ที่
ควรจะได้รับ 
   (3) ไม่สามารถแสดงควาเห็นหรือรายงานผลการ
ปฎิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา 
   (4) ขาดการประสานงาน ขอค้าแนะน้า หรือความ
ร่วมมือกับกรรมการ ฝ่ายบริหารหรือพนักงานขององค์การจัดการน้้าเสีย 
     3.2 ความเที่ยงธรรม (Objectivity) 
  กรรมการตรวจสอบต้องปฎิบัติงานด้วยความเที่ยงธรรม
ตรงไปตรงมา ปราศจากความล้าเอียงและอคติ คงไว้ซึ่งความเป็นกลางในการใช้
ดุลยพินิจในการปฎิบัติงาน 
  แนวทางปฎิบัติ 
  3.2.1 ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม ปราศจากอิทธิพลหรือ
การค้านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัวและไม่เลือกปฏิบัติ 
  3.2.2 ปฎิบัติหน้าที่โดยไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้าง
ความสัมพันธ์ใดๆ ที่จะน้าไปสู่ความขัดแย้งกับผลประโยชน์ขององค์การจัดการ         
น้้าเสีย รวมทั้งกระท้าการใดๆ ที่จะท้าให้เกิดอคติจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
ปฎิบัติงานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม 
  3.2.3 ปฎิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบโดยไม่รับสิ่งของหรือ
ผลตอบแทนใดๆ 
 4. กรรมการตรวจสอบต้องไม่เป็นข้าราชการประจ้าที่ด้ารงต้าแหน่งใน
กระทรวงเจ้าสังกัดขององค์การจัดการน้้าเสีย 
 5. กรรมการตรวจสอบต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้
ก้าหนดนโยบาย หรือระเบียบปฎิบัติ หรือมีอ้านาจในการตัดสินใจด้านการ
บริหาร รวมทั้งไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนหรือ
ค่าตอบแทนประจ้าจากองค์การจัดการน้้าเสีย ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทที่เกี่ยวขอ้ง
กับองค์การจัดการน้้าเสีย หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะด้ารงต้าแหน่ง

   (2) ยอมรับหรือกระท้าการใดๆ ที่ไม่ควรกระท้าและท้าให้
องค์การจัดการ     น้้าเสียและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เสียหายหรือเสียประโยชน์ที่ควร
จะได้รับ 
   (3) ไม่สามารถแสดงควาเห็นหรือรายงานผลการ
ปฎิบัติงานอย่างตรงไปตรงมา 
   (4) ขาดการประสานงาน ขอค้าแนะน้า หรือความร่วมมือ
กับกรรมการ ฝ่ายบริหารหรือพนักงานขององค์การจัดการน้้าเสีย 
     3.2 ความเที่ยงธรรม (Objectivity) 
  กรรมการตรวจสอบต้องปฎิบัติ งานด้วยความเที่ยงธรรม
ตรงไปตรงมา ปราศจากความล้าเอียงและอคติ คงไว้ซึ่งความเป็นกลางในการใช้
ดุลยพินิจในการปฎิบัติงาน 
  แนวทางปฎิบัติ 
  3.2.1 ปฎิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม ปราศจากอิทธิพลหรือ
การค้านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตัวและไม่เลือกปฏิบัติ 
  3.2.2 ปฎิบัติหน้าที่โดยไม่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือสร้าง
ความสัมพันธ์ใดๆ ที่จะน้าไปสู่ความขัดแย้งกับผลประโยชน์ขององค์การจัดการ          
น้้าเสีย รวมทั้งกระท้าการใดๆ ที่จะท้าให้เกิดอคติจนเป็นเหตุให้ไม่สามารถ
ปฎิบัติงานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบได้อย่างเที่ยงธรรม 
  3.2.3 ปฎิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบโดยไม่รับสิ่งของหรือ
ผลตอบแทนใดๆ 
 4. กรรมการตรวจสอบต้องไม่เป็นข้าราชการประจ้าที่ด้ารงต้าแหน่งใน
กระทรวงเจ้าสังกัดขององค์การจัดการน้้าเสีย 
 5. กรรมการตรวจสอบต้องไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้
ก้าหนดนโยบาย หรือระเบียบปฎิบัติ หรือมีอ้านาจในการตัดสินใจด้านการบริหาร 
รวมทั้งไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทน
ประจ้าจากองค์การจัดการน้้าเสีย ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับองค์การ
จัดการน้้าเสีย หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะด้ารงต้าแหน่งประธาน
กรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ หรือภายในระยะเวลา 2 ปี ก่อนวันที่
ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ 
 6. กรรมการตรวจสอบต้องไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยน์กับ
องค์การจัดกากรน้้าเสีย ทั้งนี้  ไม่ว่าในขณะด้ารงต้าแหน่งประธานกรรมการ
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ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ หรือภายในระยะเวลา 2 ป ี
ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ 
 6. กรรมการตรวจสอบต้องไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยน์กับ
องค์การจัดกากรน้้าเสีย ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะด้ารงต้าแหน่งประธานกรรมการ
ตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ หรือภายในระยะเวลา 1 ปีก่อนวันที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ 
     กรรมการตรวจสอบแต่ละคนต้องประเมินความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของตนเองอย่างสม่้าเสมอ ในกรณีที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในวาระการประชุมใดๆ หรืออาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในสถานภาพ
ของกรรมการตรวจสอบเอง กรรมการตรวจสอบต้องเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง
ดังกล่าวทันที แลให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตัดสินใจว่าควรด้าเนินการ
อย่างไร เช่น ประธานอาจขอให้กรรมการคนดังกล่าวออกจากที่ประชุมเมื่อถึง
วาระที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์  หรือในกรณีที่ความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์จะเกิดขึ้นเป็นระยะเวลานาน ประธานอาจขอให้กรรมการคนนั้น
ลาออกจากการเป็นสมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบ ส่วนกรณีที่ประธาน
กรรมการตรวจสอบเป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการองคก์าร
จัดการน้้าเสียควรหรือกับกรรมการตรวจสอบคนอื่นๆ เพ่ือก้าหนดแนวปฎิบัติ              
ที่เหมาะสม 
 7. กรรมการตรวจสอบต้องไม่เป็นบุพการี  ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส           
ของกรรมการองค์การจัดการน้้าเสีย ผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหาร ผูอ้้านวยการส้านัก
ตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายในขององค์การจัดการน้้าเสีย  หรือผู้
ตรวจสอบภายในของบริษัทที่องค์การจัดการน้้าเสียนั้นมีส่วนร่วมตัดสินใจ
เกี่ยวกับนโยบายและการด้าเนินงานของบริษัท 
 8. กรรมการตรวจสอบต้องไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงและโดยอ้อมกับ           
ผู้ทีเ่กี่ยวข้องหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
 9. การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการตรวจสอบ กรรมการ
ตรวจสอบควรรายงานให้คณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสียทราบถึงการมีส่วน
ได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการกิจการขององค์การจัดการน้้าเสียหรือบริษัทลูกขององค์การ
จัดการน้้าเสีย ทั้งนี้ เพื่อให้องค์การจัดการน้้าเสียมีข้อมูลเกี่ยวกับการท้ารายการ
ที่เกี่ยวโยงกันซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และ

ตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ หรือภายในระยะเวลา 1 ปีก่อนวันที่ได้รับ
แต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ 
     กรรมการตรวจสอบแต่ละคนต้องประเมินคว ามขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ของตนเองอย่างสม่้าเสมอ ในกรณีที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในวาระการประชุมใดๆ หรืออาจเกิดการเปลี่ยนแปลงในสถานภาพ
ของกรรมการตรวจสอบเอง กรรมการตรวจสอบต้องเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง
ดังกล่าวทันที แลให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ตัดสินใจว่าควรด้าเนินการ
อย่างไร เช่น ประธานอาจขอให้กรรมการคนดังกล่าวออกจากที่ประชุมเมื่อถึงวาระ
ที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือในกรณีที่ความขัดแย้งทางผลประโยชน์จะ
เกิดขึ้นเป็นระยะเวลานาน ประธานอาจขอให้กรรมการคนนั้นลาออกจากการเป็น
สมาชิกของคณะกรรมการตรวจสอบ ส่วนกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้
มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ คณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสียควรหรือกับ
กรรมการตรวจสอบคนอื่นๆ เพื่อก้าหนดแนวปฎิบัติ           ที่เหมาะสม 
 7. กรรมการตรวจสอบต้องไม่เป็นบุพการี  ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส            
ของกรรมการองค์การจัดการน้้าเสีย ผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหาร ผู้อ้านวยการส้านัก
ตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายในขององค์การจัดการน้้าเสีย  หรือผู้
ตรวจสอบภายในของบริษัทที่องค์การจัดการน้้าเสียนั้นมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับ
นโยบายและการด้าเนินงานของบริษัท 
 8. กรรมการตรวจสอบต้องไม่มีความสัมพันธ์โดยตรงและโดยอ้อมกับ            
ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง 
 9. การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการตรวจสอบ กรรมการ
ตรวจสอบควรรายงานให้คณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสียทราบถึงการมีส่วน
ได้เสียของตนหรือของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารจัดการกิจการขององค์การจัดการน้้าเสียหรือบริษัทลูกขององค์การ
จัดการน้้าเสีย ทั้งนี้ เพ่ือให้องค์การจัดการน้้าเสียมีข้อมูลเกี่ยวกับการท้ารายการที่
เกี่ยวโยงกันซึ่งเป็นรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และอาจ
น้าไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ขององค์การจัดการน้้าเสียและบริษัทลูกของ
องค์การจัดการน้้าเสียได้ นอกจากนี้ การที่กรรมการตรวจสอบต้องปฎิบัติหน้าที่
ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งต้องตัดสินใจโดยไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ข้อมูลในรายงานการมีส่วนได้เสียจึงเป็นประโยชน์ต่อการ
ติดตามดูแลให้การท้าหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลักการดังกล่าว 
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อาจน้าไปสู่การถ่ายเทผลประโยชน์ขององค์การจัดการน้้าเสียและบริษัทลูกของ
องค์การจัดการน้้าเสียได้ นอกจากนี้ การที่กรรมการตรวจสอบต้องปฎิบัติหน้าที่
ด้วยความระมัดระวังและซื่อสัตย์สุจริต ซึ่งต้องตัดสินใจโดยไม่มีส่วนได้เสียไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม ข้อมูลในรายงานการมีส่วนได้เสียจึงเป็นประโยชน์ต่อการ
ติดตามดูแลให้การท้าหน้าที่ของกรรมการตรวจสอบเป็นไปตามหลักการดังกล่าว 
 การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับขององค์การจัดการน้้าเสียแต่ละแห่ง ทั้งนี้ องค์การจัดการ
น้้าเสียควรก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสีย ให้ครอบคลุม
อย่างน้อย 2 เรื่อง คือ 
 
 
 
     9.1 หัวข้อของข้อมูลที่ต้องรายงาน เช่น 
           9.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รายงาน และข้อมูลทั่วไปของบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้องกับผู้รายงาน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล 
ต้าแหน่ง ประเภทธุรกิจ 
           9.1.2 ข้อมูลการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในนิติบุคคลอื่น           
ของผู้รายงานและบุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้รายงาน 
            9.1.3  ข้อมูลการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่น 
      9.2 ระยะเวลาการรายงาน เช่น รายงานครั้งแรกภายในxxวัน 
รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในxxวัน หรือเป็นรายxxเดือน/ปี เป็นต้น          
ทั้งนี้ การก้าหนดระยะเวลาในการรายงาน ให้เป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับ
ขององค์การจัดการน้้าเสีย 
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

แนวทางปฎิบัติที่ดี 
 1. คณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสียรับผิดชอบในการแต่งตั้ง
กรรมการในคณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสียจ้านวน 3-5 คน เป็นกรรมการ
ตรวจสอบ โดยจ้านวนกรรมการตรวจสอบขึ้นอยู่กับขนาดขององค์การจัดการน้้า
เสีย ขอบเขตความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน และให้
คณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสียรายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
หรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจสอบพร้อมเหตุผล

 การรายงานการมีส่วนได้เสียของกรรมการตรวจสอบ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบหรือข้อบังคับขององค์การจัดการน้้าเสียแต่ละแห่ง ทั้งนี้ องค์การจัดการน้้า
เสียควรก้าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการรายงานการมีส่วนได้เสีย ให้ครอบคลุมอย่าง
น้อย 2 เรื่อง คือ 
 
 
 
 
     9.1 หัวข้อของข้อมูลที่ต้องรายงาน เช่น 
           9.1.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รายงาน และข้อมูลทั่วไปของบุคคลที่มี
ความเกี่ยวข้องกับผู้รายงาน ทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล เช่น ชื่อ นามสกุล 
ต้าแหน่ง ประเภทธุรกิจ 
           9.1.2 ข้อมูลการเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในนิติบุคคลอื่น        
ของผู้รายงานและบุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้รายงาน 
            9.1.3  ข้อมูลการถือหุ้นในนิติบุคคลอื่น 
      9.2 ระยะเวลาการรายงาน เช่น รายงานครั้งแรกภายในxxวัน 
รายงานการเปลี่ยนแปลงข้อมูลภายในxxวัน หรือเป็นรายxxเดือน/ปี เป็นต้น          
ทั้งนี้ การก้าหนดระยะเวลาในการรายงาน ให้เป็นไปตามระเบียบหรือข้อบังคับของ
องค์การจัดการน้้าเสีย 
การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 

แนวทางปฎิบัติที่ดี 
 1. คณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสียรับผิดชอบในการแต่งตั้งกรรมการ
ในคณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสียจ้านวน 3-5 คน เป็นกรรมการตรวจสอบ 
โดยจ้านวนกรรมการตรวจสอบขึ้นอยู่กับขนาดขององค์การจัดการน้้าเสีย ขอบเขต
ความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน และให้คณะกรรมการ
องค์การจัดการน้้าเสียรายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ หรือการ
เปลี่ยนแปลงใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการตรวจสอบพร้อมเหตุผลให้กระทรวง
เจ้าสังกัดขององค์การจัดการน้้าเสียกระทรวงการคลังทราบภายใน 30 วันนับแต่
วันที่ได้มีการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลง  

2. เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการด้ารงต้าแหน่งหรือมีเหตุใดที่
กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่จนครบวาระ และมีผลท้าให้จ้านวนกรรมการใน
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ให้กระทรวงเจ้าสังกัดขององค์การจัดการน้้าเสียกระทรวงการคลังทราบภายใน            
30 วันนับแต่วันที่ได้มีการแต่งตั้งหรือเปลี่ยนแปลง  

2. เมื่อกรรมการตรวจสอบครบวาระการด้ารงต้าแหน่งหรือมีเหตุใดที่
กรรมการตรวจสอบไม่สามารถอยู่จนครบวาระ และมีผลท้าให้จ้านวนกรรมการ
ในคณะกรรมการตรวจสอบน้อยกว่าที่ก้าหนด ให้องค์การจัดการน้้าเสียจัดการ
สรรหากรรมการตรวจสอบใหม่ให้ครบถ้วนโดยทันที  หรืออย่างช้าภายใน 3 
เดือนนับแต่วันที่จ้านวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการ
ด้าเนินงาน                 ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. ประธานธรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระการด้ารง
ต้าแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการองค์การจัดการน้้าเสียในรัฐวิสาหกิจนั้น 

ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบพ้นจาก
ต้าแหน่งก่อนวาระหรือในกรณีที่คณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสียแต่งตั้ง
กรรมการตรวจสอบเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการตรวจสอบซึ่งแต่งตั้งไวแ้ลว้ ยงัมี
วาระการด้ารงต้าแหน่งเหลืออยู่ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งแทนต้าแหน่งที่ว่างหรือเป็น
กรรมการตรวจสอบเพ่ิมขึ้น อยู่ในต้าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

เมื่อครบตามวาระดังกล่าว หากยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการ
ตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบขึ้นใหม่ ให้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือ
กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต้าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต้าแหน่งเ พ่ือ
ด้าเนินงานต่อไปจนกว่าประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบซึ่ง
ได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

4. คณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสียเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการ
ตรวจสอบ หรือให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบทั้งหมดท้าการ
เลือกบขุคคลหนึ่งขึ้นมาเป็นประธานกรรมการตรวจสอบก็ได้ 

5. กรรมการตรวจสอบอาจได้รับการแต่งตั้งให้ด้ารงต้าแหน่งต่ออีกวาระ
หนึ่ง แต่ต้องไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบไม่ควรได้รับการ
ต่อวาระโดยอัตโนมัติ เพ่ือให้มีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบใหม่ที่สามารน้า
ความคิดใหม่ๆ เข้ามาในคณะกรรมการตรวจสอบ 
 6. นอกจากการพ้นจากต้าแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการตรวจสอบพ้นจากต้าแหน่งเมื่อ 

คณะกรรมการตรวจสอบน้อยกว่าที่ก้าหนด ให้องค์การจัดการน้้าเสียจัดการสรรหา
กรรมการตรวจสอบใหม่ให้ครบถ้วนโดยทันที หรืออย่างช้าภายใน 3 เดือนนับแต่
วันที่จ้านวนสมาชิกไม่ครบถ้วน เพ่ือให้เกิดความต่อเนื่องในการด้าเนินงาน           
ของคณะกรรมการตรวจสอบ 

3. ประธานธรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบมีวาระการด้ารง
ต้าแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการองค์การจัดการน้้าเสียในรัฐวิสาหกิจนั้น 

ในกรณีที่ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบพ้นจาก
ต้าแหน่งก่อนวาระหรือในกรณีที่คณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสียแต่งตั้ง
กรรมการตรวจสอบเพ่ิมขึ้นในระหว่างที่กรรมการตรวจสอบซึ่งแต่งตั้งไว้แล้ว ยังมี
วาระการด้ารงต้าแหน่งเหลืออยู่ ให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งแทนต้าแหน่งที่ว่างหรือเป็น
กรรมการตรวจสอบเพ่ิมขึ้น อยู่ในต้าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการ
ตรวจสอบซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

เมื่อครบตามวาระดังกล่าว หากยังมิได้มีการแต่งตั้งประธานกรรมการ
ตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบขึ้นใหม่ ให้ประธานกรรมการตรวจสอบหรือ
กรรมการตรวจสอบซึ่งพ้นจากต้าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต้าแหน่งเพ่ือด้าเนินงาน
ต่อไปจนกว่าประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบซึ่งได้รับแต่งตั้ง
ใหม่เข้ารับหน้าที่ 

4. คณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสียเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการ
ตรวจสอบ หรือให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบทั้งหมดท้าการ
เลือกบขุคคลหนึ่งขึ้นมาเป็นประธานกรรมการตรวจสอบก็ได้ 

5. กรรมการตรวจสอบอาจได้รับการแต่งตั้งให้ด้ารงต้าแหน่งต่ออีกวาระ
หนึ่ง แต่ต้องไม่เกิน 2 วาระติดต่อกัน ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบไม่ควรได้รับการต่อ
วาระโดยอัตโนมัติ เพื่อให้มีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบใหม่ที่สามารน้าความคิด
ใหม่ๆ เข้ามาในคณะกรรมการตรวจสอบ 
 6. นอกจากการพ้นจากต้าแหน่งตามวาระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการตรวจสอบพ้นจากต้าแหน่งเมื่อ 
     6 . 1  ข าดคุณสมบั ติ ข อ ง ก ร รมก า รอ งค์ ก า ร จั ด ก า รน้้ า เ สี ย                      
ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส้าหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2543 
     6.2 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบฯ  ข้อ 9 
กล่าวคือ 
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ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖3 ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖4 เนื้อหาที่ปรับปรุง 
     6 .1  ขาดคุณสมบั ติ ของกรรมการองค์ ก ารจั ดการน้้ า เ สี ย                      
ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานส้าหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2543 
     6.2 ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบฯ ข้อ 9 
กล่าวคือ 
                    6.2.1 ไม่เป็นข้าราชการประจ้าที่ด้ารงต้าแหน่งในกระทรวง          
เจ้าสังกัดขององค์การจัดการน้้าเสีย 
           6.2.2 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ก้าหนด
นโยบายหรือระเบียบปฎิบัติ หรือมีอ้านาจในการตัดสินใจด้านการบริหาร รวมทั้ง
ไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนประจ้า
จากองค์การจัดการน้้าเสีย ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับองค์การจัดการ
น้้าเสีย หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะด้ารงต้าแหน่งประธานกรรมการ
ตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ หรือภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนวันที่ได้รับ
การแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ 
           6.2.3 ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์การ
จัดการน้้าเสีย ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะด้ารงต้าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบหรือ
กรรมการตรวจสอบหรือภายในระยะเวลา 1 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็น
ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ 
  6.2.4 ไม่เป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส ของกรรมการ
องค์การจัดการน้้าเสีย ผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
หรือผู้ตรวจสอบภายในขององค์การจัดการ   น้้าเสีย หรือบริษัทที่องค์การจัดการ
น้้าเสียสามารถมีส่วนร่วมตดัสินใจเกี่ยวกับนโยบายและการด้าเนินงานของบริษัท 
 7. ในกรณีกรรมการตรวจสอบประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการ
ด้ารงต้าแหน่ง กรรมการตรวจสอบต้องแจ้งต่อคณะกรรมการองค์การจัดการน้้า
เสียล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันพร้อมเหตุผล เพ่ือให้คณะกรรมการองค์การ
จัดการน้้าเสียได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนแทนกรรมการ
ตรวจสอบที่ลาออก 
 8. ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบลาออก หรือถูกถอดถอนให้พ้นจาก
ต้าแหน่งก่อนครบวาระการด้ารงต้าแหน่ง ให้ผู้บิรหารสูงสุดรายงานเหตุการณ์
ดังกล่าวพร้อมเหตุผล ให้กระทรวงเจ้าสังกัดขององค์การจัดการน้้าเสีและ
กระทรวงการคลังทราบภายใน 30 วันนับแต่วันี่เกิดเหตุการณ์นั้น 

                    6.2.1 ไม่เป็นข้าราชการประจ้าที่ด้ารงต้าแหน่งในกระทรวง           
เจ้าสังกัดขององค์การจัดการน้้าเสีย 
           6.2.2 ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผูก้า้หนดนโยบาย
หรือระเบียบปฎิบัติ หรือมีอ้านาจในการตัดสินใจด้านการบริหาร รวมทั้งไม่เป็น
พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนประจ้าจาก
องค์การจัดการน้้าเสีย ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับองค์การจัดการน้้าเสีย 
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะด้ารงต้าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ
หรือกรรมการตรวจสอบ หรือภายในระยะเวลา 2 ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
ประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ 
           6.2.3 ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์การจัดการ
น้้าเสีย ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะด้ารงต้าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการ
ตรวจสอบหรือภายในระยะเวลา 1 ปีก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการ
ตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ 
  6.2.4 ไม่เป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส ของกรรมการ
องค์การจัดการน้้าเสีย ผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
หรือผู้ตรวจสอบภายในขององค์การจัดการ   น้้าเสีย หรือบริษัทที่องค์การจัดการ
น้้าเสียสามารถมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและการด้าเนินงานของบริษัท 
 7. ในกรณีกรรมการตรวจสอบประสงค์จะลาออกก่อนครบวาระการด้ารง
ต้าแหน่ง กรรมการตรวจสอบต้องแจ้งต่อคณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสีย
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันพร้อมเหตุผล เพ่ือให้คณะกรรมการองค์การจัดการ     
น้้าเสียได้พิจารณาแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนแทนกรรมการตรวจสอบ          
ที่ลาออก 
 8. ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบลาออก หรือถูกถอดถอนให้พ้นจาก
ต้าแหน่งก่อนครบวาระการด้ารงต้าแหน่ง ให้ผู้บิรหารสูงสุดรายงานเหตุการณ์
ดังกล่าวพร้อมเหตุผล ให้กระทรวงเจ้าสังกัดขององค์การจัดการน้้าเสีและ
กระทรวงการคลังทราบภายใน 30 วันนับแต่วันี่เกิดเหตุการณ์นั้น 
 9. การให้ข้อมูลแก่กรรมการตรวจสอบที่ได้รับแต่งตั้งใหม่  กรรมการ
ตรวจสอบต้องได้รับข้อมูลที่เพียงพอ แม้ว่ากรรมการตรวจสอบจะเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสีย แต่จ้าเป็นต้องได้รับข้อมูลและความรู้ที่
จ้าเป็นต่อการปฎิบัติงานในฐานะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแตกต่างจากทักษะความรู้
ในการปฎิบัติหน้าที่ของกรรมการองค์การจัดการน้้าเสีย ซึ่งประธานกรรมการ
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ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖3 ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖4 เนื้อหาที่ปรับปรุง 
 9. การให้ข้อมูลแก่กรรมการตรวจสอบที่ได้รับแต่งตั้งใหม่  กรรมการ
ตรวจสอบต้องได้รับข้อมูลที่เพียงพอ แม้ว่ากรรมการตรวจสอบจะเป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสีย แต่จ้าเป็นต้องได้รับข้อมูลและความรู้ที่
จ้าเป็นต่อการปฎิบัติงานในฐานะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแตกต่างจากทักษะ
ความรู้ในการปฎิบัติหน้าที่ของกรรมการองค์การจัดการน้้าเสีย  ซึ่งประธาน
กรรมการตรวจสอบหรือประธานคณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสียอาจให้
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายบริหารเป็นผู้ด้าเนินการให้ข้อมูล 
และอาจให้บุคคลภายนอกด้าเนินการอบรมในเรื่องที่จ้าเป็นต้องอาศัย
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
 กระบวนการในการให้ขัอมูลควรเริ่มจากการจัดให้กรรมการตรวจสอบที่
ได้รับการแต่งตั้งใหม่มีโอกาสหารือกับผู้บริหารเกี่ยวกับการด้าเนินงาน ผลติภณัฑ์ 
บริการ ความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในขององค์การจัดการน้้าเสีย 
 นอกจากนี้  กรรมการตรวจสอบใหม่ยังจ้าเป็นที่จะต้องเข้าใจใน
วัตถุประสงค์และขอบเขตการปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนั้น 
จึงควรศึกษากฎบัตร รายงานการประชุมครั้งก่อนของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่างๆ ที่คณะกรรมการตรวจสอบจัดท้าเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ
องค์การจัดการน้้าเสีย โดยการรวบรวมและจัดท้าเป็นเอกสารส้าหรับกรรมการ
ใหม่ 

ตรวจสอบหรือประธานคณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสียอาจให้เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบร่วมกับฝ่ายบริหารเป็นผู้ด้าเนินการให้ข้อมูล และอาจให้
บุคคลภายนอกด้าเนินการอบรมในเรื่องที่จ้าเป็นต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
 กระบวนการในการให้ขัอมูลควรเริ่มจากการจัดให้กรรมการตรวจสอบที่
ได้รับการแต่งตั้งใหม่มีโอกาสหารือกับผู้บริหารเกี่ยวกับการด้าเนินงาน ผลิตภัณฑ์ 
บริการ ความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในขององค์การจัดการน้้าเสีย 
 นอกจากนี้  กรรมการตรวจสอบใหม่ยั งจ้า เป็นที่ จะต้องเข้ าใจใน
วัตถุประสงค์และขอบเขตการปฎิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ดังนั้น จึง
ควรศึกษากฎบัตร รายงานการประชุมครั้งก่อนของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายงานต่างๆ ที่คณะกรรมการตรวจสอบจัดท้าเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการองค์การ
จัดการน้้าเสีย โดยการรวบรวมและจัดท้าเป็นเอกสารส้าหรับ                  กรรมการ
ใหม่ 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ 

แนวทางปฎิบัติที่ดี 
 1. ให้กรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบ
อีกทางหนึ่งนอกเหนือจากค่าตอบในฐานะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสีย                  
โดยเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการของกรรมการองค์การ
จัดการน้้าเสีย โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมขึ้นใน
อัตราร้อยละ 25 ของค่าตอบแทนดังกล่าว และให้เลขานุการได้รับค่าตอบแทน
ในลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเท่ากับกึ่งหนึ่งของค่าตอบแทนกรรมการ
ตรวจสอบ 
 2. ในกรณีกรรมการตรวจสอบขององค์การจัดการน้้าเสียมีหลักทรัพย์จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ได้รับค่าตอบแทนตามมติที่
ประชุมผู้ถือหุ้น 

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ 

แนวทางปฎิบัติที่ดี 
 1. ให้กรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบ
อีกทางหนึ่งนอกเหนือจากค่าตอบในฐานะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสีย             
โดยเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเท่ากับเบี้ยประชุมกรรมการของกรรมการองค์การ
จัดการน้้าเสีย โดยให้ประธานกรรมการตรวจสอบได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมขึ้นใน
อัตราร้อยละ 25 ของค่าตอบแทนดังกล่าว และให้เลขานุการได้รับค่าตอบแทน               
ในลักษณะเหมาจ่ายเป็นรายเดือนเท่ากับกึ่งหนึ่งของค่าตอบแทนกรรมการ
ตรวจสอบ 
 

โดยมีการตัดเน้ือหาหัวข้อ 1 และ 2 ออกเพ่ือให้สอดคล้องกับคู่มือ
การปฎิบั ติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ                   
ฉบับปรับปรุง ปี 2555 และ คู่มือการประเมินผลการด าเนินงาน
รั ฐ วิ ส า ห กิ จ ต า ม ร ะ บ บ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ใ ห ม่  ส า นั ก ง า น
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
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ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖3 ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖4 เนื้อหาที่ปรับปรุง 
 3. การจ่ายโบนัสแก่กรรมการตรวจสอบให้เป็นไปตามระเบียบหรือ
ข้อบังคับขององค์การจัดการน้้าเสีย 

4. แนวทางปฎิบัติที่ดีเก่ียวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. คณะกรรมการตรวจสอบมีอ้านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

              1.1 จัดท้ากฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการ
ด้าเนินงานขององค์การจัดการน้้าเสีย โดยต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสีย และมีการ
สอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่ง
ครั้ง 

    1.2 สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุม
ภายใน กระบวนการก้ากับดูแลที่ดี และกระบวนการบริหาร       
ความเสี่ยง 

    1.3 สอบทานให้องค์การจัดการน้้าเสียมีการรายงานทางการเงิน
อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ 

    1.4 สอบทานการด้าเนินงานขององค์การจัดการน้้าเสียให้ถูกต้อง
ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฎิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี 

4. แนวทางปฎิบัติที่ ดีเก่ียวกับหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
1. คณะกรรมการตรวจสอบมีอ้านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

              1.1 จัดท้ากฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการ
ตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการ
ด้าเนินงานขององค์การจัดการน้้าเสีย โดยต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสีย และมีการสอบทาน
ความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

    1.2 สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุม
ภายใน กระบวนการก้ากับดูแลที่ดี  และกระบวนการบริหาร                   
ความเสี่ยง 

    1.3 สอบทานให้องค์การจัดการน้้าเสียมีการรายงานทางการเงิน                 
อย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ 

    1.4 สอบทานการด้าเนินงานขององค์การจัดการน้้าเสียให้ถูกต้องตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฎิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี 

คงเดิม 
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ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖3 ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖4 เนื้อหาที่ปรับปรุง 
ประกาศ หรือค้าสั่งที่เกี่ยวกับการด้าเนินงานขององค์การจัดการ
น้้าเสีย 

    1.5 สอบทานให้องค์การจัดการน้้าเสียมีระบบการตรวจสอบภายใน
ที่ดี และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน 

    1.6 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยบน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบ
ต่อการปฎิบัติงานขององค์การจัดการน้้าเสีย 

    1.7 เสนอข้อแนะน้าต่อคณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสียในการ
พิจารณาแต่งตั้ง  โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนต้าแหน่ง  และ
ประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

    1.8 ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอาจ
เสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจ้าเป็น 
รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ
องค์การจัดการน้้าเสีย 

    1.9 รายงานผลการด้าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของ
คณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการองค์การจัดการน้้า
อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้งภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นสุดใน
แต่ละไตรมาส ยกเว้นรายงานผลการด้าเนินงานในไตรมาสที่ 4 
ให้จัดท้าเป็นรายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปี พร้อมทั้งส่ง
รายงานดังกล่าวให้กระทรวงเจ้าสังกัดขององค์การจัดการน้้าเสีย
และกระทรวงการคลังเพ่ือทราบภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นปี
บัญชีการเงินขององค์การจัดการน้้าเสีย 

1.10 ประเมินผลการด้าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของ
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีบัญชีการเงินละ 1 ครั้ง 
รวมทั้งรายงานผลการประเมิน ปัญหาและอุปสรรคตลอดจน
แผนการปรับปรุงการด้าเนินงานให้คณะกรรมการองค์การ
จัดการ น้้าเสียทราบ 

1.11 เปิดเผยรายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ้าปี
ขององค์การจัดการน้้าเสีย 

ประกาศ หรือค้าสั่งที่เกี่ยวกับการด้าเนินงานขององค์การจัดการ
น้้าเสีย 

    1.5 สอบทานให้องค์การจัดการน้้าเสียมีระบบการตรวจสอบภายในทีด่ ี
และพิจารณาความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน 

    1.6 พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยบน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อ
การปฎิบัติงานขององค์การจัดการน้้าเสีย 

    1.7 เสนอข้อแนะน้าต่อคณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสียในการ
พิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนต้าแหน่ง และประเมินผล
งานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 

    1.8 ประสานงานเกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี  และอาจ
เสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจ้าเป็น 
รวมถึงเสนอค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการองคก์าร
จัดการน้้าเสีย 

    1.9 รายงานผลการด้าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของ
คณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการองค์การจดัการน้า้อยา่ง
น้อยไตรมาสละ 1 ครั้งภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตร
มาส ยกเว้นรายงานผลการด้าเนินงานในไตรมาสที่ 4 ให้จัดท้าเป็น
รายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปี พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้
ก ร ะ ท ร ว ง เ จ้ า สั ง กั ด ข อ ง อ ง ค์ ก า ร จั ด ก า ร น้้ า เ สี ย แ ล ะ
กระทรวงการคลังเพ่ือทราบภายใน 90 วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี
การเงินขององค์การจัดการน้้าเสีย 

1.10 ประเมินผลการด้าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของ
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีบัญชีการเงินละ 1 ครั้ง 
รวมทั้งรายงานผลการประเมิน ปัญหาและอุปสรรคตลอดจน
แผนการปรับปรุงการด้าเนินงานให้คณะกรรมการองค์การจัดการ 
น้้าเสียทราบ 

1.11 เปิดเผยรายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในรายงานประจ้าปี
ขององค์การจัดการน้้าเสีย 
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ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖3 ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖4 เนื้อหาที่ปรับปรุง 
1.12 ปฎิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายก้าหนด หรือคณะกรรมการ

องค์การจัดการน้้าเสียมอบหมาย รายงานผลการต้าเนินงานตาม 
(1.9) อย่างน้อยต้องระบุถึงความเห็นเกี่ยวกับการจัดท้าและการ
เปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน ความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายใน และการปฎิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อ
บังคัย วิธีปฎิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และค้าสั่งที่กี่ยว
ข้องกับการด้าเนินงานขององค์การจัดการน้้าเสีย 

2 ในการปฎิบัติหน้าที่ตามข้อ 1 ให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบ
ต่อคณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสีย 
    3 ในกรณีที่การด้าเนินงานตรวจสอบภายในเรื่องใดของคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความจ้าเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ
เรื่อง ให้คณะกรรมการตรวตสอบเสนอต่อคณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสีย 
เพื่อพิจารณาให้มีการด้าเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องด้วยค่าใช้จ่ายของ
องค์การจัดการน้้าเสียได้ ทั้งนี้ การด้าเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับขององค์การจัดการน้้าเสีย 
  

แนวทางปฎิบัติที่ดี 
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
 1. คณะกรรมการตรวจสอบต้องจัดท้ากฎบัตรหรือขอบเขตการ
ปฎิบัติงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยครอบคลุมถึงโครงสร้างและความรบัผดิชอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบในรายลเอียด ซึ่งกฎบัตรนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้กับผู้ที่
เกี่ยวข้องโดยตรงอันประกอบด้วย คณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสีย 
กรรมการตรวจสอบ ผู้บริหาร  ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี 
 2. กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบควรก้าหนดเกี่ยวกับ 
     2.1 เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ในการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
     2.2 องค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการด้ารงต้าแหน่ง และการ
ประชุม 
     2.3 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ โดยค้านึงถึงขนาด ความ
ซับซ้อนขององค์กร 
      2.4 ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี 

1.12 ปฎิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายก้าหนด หรือคณะกรรมการ
องค์การจัดการน้้าเสียมอบหมาย รายงานผลการต้าเนินงานตาม 
(1.9) อย่างน้อยต้องระบุถึงความเห็นเกี่ยวกับการจัดท้าและการ
เปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน ความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายใน และการปฎิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคัย วิธี
ปฎิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และค้าสั่งที่กี่ยวข้องกับการ
ด้าเนินงานขององค์การจัดการน้้าเสีย 

2 ในการปฎิบัติหน้าที่ตามข้อ 1 ให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบ  
ต่อคณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสีย 
    3 ในกรณีที่การด้าเนินงานตรวจสอบภายในเรื่องใดของคณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความจ้าเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง 
ให้คณะกรรมการตรวตสอบเสนอต่อคณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสีย  เพ่ือ
พิจารณาให้มีการด้าเนินการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องด้วยค่าใช้จ่ายของ
องค์การจัดการน้้าเสียได้  ทั้งนี้  การด้าเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ
ข้อบังคับขององค์การจัดการน้้าเสีย 
  
 
 

แนวทางปฎิบัติที่ดี 
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 
 1. คณะกรรมการตรวจสอบต้องจัดท้ากฎบัตรหรือขอบเขตการปฎิบัติงาน
เป็นลายลักษณ์อักษร โดยครอบคลุมถึงโครงสร้างและความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบในรายลเอียด ซึ่งกฎบัตรนี้จะช่วยสร้างความเข้าใจ
เกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้กับผู้ที่
เกี่ยวข้องโดยตรงอันประกอบด้วย คณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสีย กรรมการ
ตรวจสอบ ผู้บริหาร  ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี 
 2. กฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบควรก้าหนดเกี่ยวกับ 
     2.1 เป้าหมาย และวัตถุประสงค์ในการแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
     2.2 องค์ประกอบ คุณสมบัติ วาระการด้ารงต้าแหน่ง และการประชุม 
     2.3 บทบาท หน้าที่และความรับผิดชอบ โดยค้านึงถึงขนาด ความ
ซับซ้อนขององค์กร 
      2.4 ความสัมพันธ์กับผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี 
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ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖3 ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖4 เนื้อหาที่ปรับปรุง 
     2.5 ความรับผิดชอบในการรายงาน 

    2.6 ความรับผิดชอบอื่น รวมถึงอ้านาจในการตรวจสอบเป็นกรณี
พิเศษ และการประเมินตนเอง 

 3. คณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสียเป็นผู้อนุมัติกฎบัตร  และ
คณะกรรมการตรวจสอบต้องสอบทานกฎบัตรนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้
สอดคล้องกับการปฎิบัติงานจริง กฎบัตรสามารถยืดหยุ่นให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม การแก้ไขเปลี่ยนแปลง   
กฎบัตรจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การจัดการน้้าสีย  กฎบัตรนี้
สามารถใช้เป็นแนวทางในการสอบทานการปฎิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพ่ือให้มั่นใจว่าการปฎิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ และขอบเขต
อ้านาจหน้าที่              ที่ก้าหนดไว้ นอกจากนี้ยังเป็นกรอบในการรายงาน
กิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือน้าเสนอต่อคณะกรรมการองค์การ
จัดการน้้าเสีย กระทรวงเจ้าสังกัด กระทรวงการคลังและผู้ถือหุ้นอีกด้วย 
 4. กฎบัตรของคณะกรรมกาตรวจสอบอาจน้าเสนอโดยย่อไว้ในรายงาน
ประจ้าปี หรือสื่อต่างๆ ที่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น เว็บไชด์ของ
องค์กการจัดการน้้าเสีย เป็นต้น 
  

การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และกระบวนการก้ากับดูแลที่ดี 
คณะกรรมการตรวจสอบต้องด้าเนินการเพ่ือให้มั่นใจว่าองค์การจัดการ            

น้้าเสียมีการบริหาร ความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่เ พียงพอ ซึ่ง
สามารถท้าได้โดย 

1. รับทราบและมีความเข้าใจในความเสี่ยงขององค์การจัดการน้้าเสีย 
    1.1 คณะกรรมการตรวจสอบดูแลให้องค์การจัดการน้้าเสียมี

กระบวนการในการบ่งชี้ เหตุการณ์  ประเมินความเสี่ ยง 
ตอบสนองความเสี่ยง และก้าหนดให้ผู้บริหารขององค์การ
จัดการน้้า เสียรายงานกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงให้
คณะกรรมการตรวจสอบทราบ 

   1.2 กฎบัตรคณะกรรมกาตรวจสอบได้ก้าหนดประเภทของความเสีย่ง
ที่คณะกรรมการตรวจสอบต้องการติดตามอย่างใกล้ชิด  โดย
คณะกรรมการตรวจสอบต้องได้รับข้อมูลจากผู้บริหารองค์การ
จัดการน้้าเสียประเภทของความเสี่ยงดังกล่าว ได้แก่ 

     2.5 ความรับผิดชอบในการรายงาน 
    2.6 ความรับผิดชอบอื่น รวมถึงอ้านาจในการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ 

และการประเมินตนเอง 
 

 3. คณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสียเป็นผู้อนุมัติกฎบัตร  และ
คณะกรรมการตรวจสอบต้องสอบทานกฎบัตรนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้
สอดคล้องกับการปฎิบัติงานจริง  กฎบัตรสามารถยืดหยุ่นให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสม การแก้ไขเปลี่ยนแปลง   กฎ
บัตรจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการองค์การจัดการน้้าสีย กฎบัตรนี้สามารถ
ใช้เป็นแนวทางในการสอบทานการปฎิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้
มั่นใจว่าการปฎิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  และขอบเขตอ้านาจหน้าที่            
ที่ก้าหนดไว้ นอกจากนี้ยังเป็นกรอบในการรายงานกิจกรรมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อน้าเสนอต่อคณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสีย กระทรวงเจ้าสังกัด 
กระทรวงการคลังและผู้ถือหุ้นอีกด้วย 
 4. กฎบัตรของคณะกรรมกาตรวจสอบอาจน้าเสนอโดยย่อไว้ในรายงาน
ประจ้าปี หรือสื่อต่างๆ ที่ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงได้ง่าย เช่น เว็บไชด์ของ
องค์กการจัดการน้้าเสีย เป็นต้น 
  

การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และกระบวนการก้ากับดูแลที่ดี 
คณะกรรมการตรวจสอบต้องด้าเนินการเพ่ือให้มั่นใจว่าองค์การจัดการ      

น้้าเสียมีการบริหาร ความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอ ซึ่งสามารถ
ท้าได้โดย 

1. รับทราบและมีความเข้าใจในความเสี่ยงขององค์การจัดการน้้าเสีย 
    1.1 คณะกรรมการตรวจสอบดูแลให้องค์การจัดการน้้า เสียมี

กระบวนการในการบ่งชี้เหตุการณ์ ประเมินความเสี่ยง ตอบสนอง
ความเสี่ยง และก้าหนดให้ผู้บริหารขององค์การจัดการน้้าเสีย
รายงานกิจกรรมการบริหารความเสี่ยงให้คณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบ 

   1.2 กฎบัตรคณะกรรมกาตรวจสอบได้ก้าหนดประเภทของความเสี่ยงที่
คณะกรรมการตรวจสอบต้องการติดตามอย่างใกล้ชิด  โดย
คณะกรรมการตรวจสอบต้องได้รับข้อมูลจากผู้บริหารองค์การ
จัดการน้้าเสียประเภทของความเสี่ยงดังกล่าว ได้แก่ 
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ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖3 ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖4 เนื้อหาที่ปรับปรุง 
          (1) ความเสี่ยงที่เกี่ยวกับกระบวนการด้าเนินงานที่ส้าคัญ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีผลต่อรายงานทางการเงิน 
  (2) ความเสี่ยงจากการทุจริต 
  (3) ความเสี่ยงจากการไม่ปฎิบัติตามกฎหมายหรือกฎ ระเบียบ           
ที่ส้าคัญ 
  (4) ความต่อเนื่องในการด้าเนินธุรกิจ 

    1.3 ติดตามความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยงที่ส้าคัญ โดย
บรรจุไว้ในวาระการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2 ดูแลให้การด้าเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์การจัดการน้้าเสียอยู่ภายใต้
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ขององค์การจัดการน้้าเสีย 

   2.1 คณะกรรมการตรวจสอบเข้าใจในองค์ประกอบต่างๆ ของกรอบ
การบริหารความเสี่ยงขององค์การจัดการน้้าเสีย และทราบถึง
กระบวนการความรับผิดชอบ และวัฒนธรรมในการบรหิารความ
เสี่ยงขององค์การจัดการน้้าเสีย 

   2.2 คณะกรรมการตรวจสอบดูแลให้มีการน้ากรอบการบริหารความ
เสี่ยงไปปฎิบัติอย่าง  เป็นรูปธรรม เช่น มีการก้าหนดตัวชี้วัดผล
การด้าเนินงานที่เชื่อมโยงกับการบริหารความเสี่ยง 

   2.3 คณะกรรมการตรวจสอบดูแลให้กระบวนการตัดสินใจของ
ผู้บริหารขององค์การจัดการน้้าเสียมีการพิจารณาถึงความเสี่ยง
อย่างเหมาะสม 

   2.4 คณะกรรมการตรวจสอบต้องมั่นใจว่าข้อมูลที่ ได้รับนั้น                      
มีความครบถ้วน เชื่อถือได้ และถูกต้อง 

3. รับทราบถึงสถานะของการควบคุมภายในขององค์การจัดการน้้าเสีย 
    3.1 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเข้าใจในกระบวนการ

ด้าเนินงานที่ส้าคัญขององค์การจัดการน้้าเสีย ซึ่งต้องจัดให้มีการ
ควบคุมภายในที่หมาะสมและพียงพอ 

   3.2 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับข้อมูลที่ เชื่อถือได้ เกี่ยวกับ
เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด การกระท้าทุจริต หรือข้อบกพร่องของ
การควบคุมภายในที่ส้ารัญ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในที่มีข้อสงสัยว่ามีรายการ
หรือการกระท้าที่อาจก่อให้ เกิดความเสียหายต่อผลการ

          (1) ความเสี่ยงที่ เกี่ยวกับกระบวนการด้าเนินงานที่ส้าคัญ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีผลต่อรายงานทางการเงิน 

  (2) ความเสี่ยงจากการทุจริต 
  (3) ความเสี่ยงจากการไม่ปฎิบัติตามกฎหมายหรือกฎ ระเบียบ         
ที่ส้าคัญ 
  (4) ความต่อเนื่องในการด้าเนินธุรกิจ 

    1.3 ติดตามความคืบหน้าของการจัดการความเสี่ยงที่ส้าคัญ โดยบรรจุ
ไว้ในวาระการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

2 ดูแลให้การด้าเนินกิจกรรมต่างๆ ขององค์การจัดการน้้าเสียอยู่ภายใต้
ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk Appetite) ขององค์การจัดการน้้าเสีย 

   2.1 คณะกรรมการตรวจสอบเข้าใจในองค์ประกอบต่างๆ ของกรอบ
การบริหารความเสี่ยงขององค์การจัดการน้้าเสีย และทราบถึง
กระบวนการความรับผิดชอบ และวัฒนธรรมในการบริหารความ
เสี่ยงขององค์การจัดการน้้าเสีย 

   2.2 คณะกรรมการตรวจสอบดูแลให้มีการน้ากรอบการบริหารความ
เสี่ยงไปปฎิบัติอย่าง  เป็นรูปธรรม เช่น มีการก้าหนดตัวชี้วัดผล
การด้าเนินงานที่เชื่อมโยงกับการบริหารความเสี่ยง 

   2.3 คณะกรรมการตรวจสอบดูแลให้กระบวนการตัดสินใจของผู้บริหาร
ขององค์การจัดการน้้าเสียมีการพิจารณาถึงความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม 

   2 .4 คณะกรรมการตรวจสอบต้องมั่ น ใจว่ าข้อมูลที่ ได้ รับนั้ น                    
มีความครบถ้วน เชื่อถือได้ และถูกต้อง 

3. รับทราบถึงสถานะของการควบคุมภายในขององค์การจัดการน้้าเสีย 
    3.1 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเข้าใจในกระบวนการด้าเนินงาน

ที่ส้าคัญขององค์การจัดการน้้าเสีย ซึ่งต้องจัดให้มีการควบคุม
ภายในที่หมาะสมและพียงพอ 

   3.2 คณะกรรมการตรวจสอบได้รับข้อมูลที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับเหตุการณ์
ที่ไม่คาดคิด การกระท้าทุจริต หรือข้อบกพร่องของการควบคุม
ภายในที่ส้ารัญ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผล
การตรวจสอบภายในที่มีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือการกระท้าที่
อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลการด้าเนินงานขององค์การ
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ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖3 ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖4 เนื้อหาที่ปรับปรุง 
ด้าเนินงานขององค์การจัดการน้้าเสียอย่างร้ายแรง การขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือมีรายการผิดปกติหรือความ
บกพร่องที่ส้าคัญในระบบการควบคุมภายใน ให้รายงานต่อ
คณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสียทันที  เพ่ือด้าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขโดยไม่ชักช้า 

   3.3 คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบความเห็นเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในที่ส้าคัญ จากผู้ประเมินที่มีความเป็นอิสระ ได้แก่                 
หน่วยตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี 

   3.4 คณะกรรมการตรวจสอบติดตามการด้าเนินการตามแผน                
การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน 

รายงานทางการเงิน 
 คณะกรรมการตรวจสอบต้องทบทวนกระบวนการในการจัดท้ารายงาน
ทางการเงินประจ้าปีและประเมินว่ารายงานนั้นได้จัดท้าอย่างครบถ้วนถูกต้อง
และน่าเชื่อถือหรือไม่ในการด้าเนินการดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบ
ควรพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 
 1. การเลือกและการใช้หลักการบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบต้อง
เข้าใจหลักการบัญชีที่ส้าคัญที่องค์การจัดการน้้าเสียเลือกใช้  และประเมินว่า
หลักการบัญชีนั้นมีความเหมาะสมและถูกต้องหรือไม่ โดยการหารือร่วมกับฝ่าย
บริหารและผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับสาเหตุของการเลือกและใช้หลักการบัญชี  หรือ
การเปลี่ยนหลักการบัญชีซึ่ งอาจเกิดจากองค์กรวิชาชีพก้าหนดให้มีการ
เปลี่ยนแปลงหรือเกิดจากการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร เช่น การเปลี่ยนลักษณะ
การด้าเนินธุรกิจขององค์การจัดการน้้าเสียเอง  หรือการเปลี่ยนแปลงของ
อุตสาหกรรม หรือต้องการให้เป็นไปตามผลก้าไรหรือเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 
 กรรมการตรวจสอบต้องรับทราบสรุปการเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชี       
การรายงานพร้อมเอกสารประกอบการหารือระหว่างฝ่ายบริหารหรือกับผู้สอบ
บัญชีควรประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้ 

1.1 มาตรฐานหรือหลักการบัญชีใหม่ที่องค์การจัดการน้้าเสีย
พิจารณาเลือกใช้ในปีบัญชีนั้นๆ หรือในอนาคต 

1.2 เหตุผลของการเลือกใช้หรือเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชี 
1.3 ผลกระทบต่อรายได้ในปัจจุบันและอนาคตหากเลือกใช้หรือ

เปลี่ยนแปลงหลักการบัญชี 

จัดการน้้าเสียอย่างร้ายแรง การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การ
ทุจริต หรือมีรายการผิดปกติหรือความบกพร่องที่ส้าคัญในระบบ
การควบคุมภายใน ให้รายงานต่อคณะกรรมการองค์การจัดการน้้า
เสียทันที เพื่อด้าเนินการปรับปรุงแก้ไขโดยไม่ชักช้า 

   3.3 คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบความเห็นเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในที่ส้ าคัญ จากผู้ประเมินที่มีความเป็นอิสระ  ได้แก่                  
หน่วยตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี 

   3.4 คณะกรรมการตรวจสอบติดตามการด้าเนินการตามแผน                  
การปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของการควบคุมภายใน 

รายงานทางการเงิน 
 คณะกรรมการตรวจสอบต้องทบทวนกระบวนการในการจัดท้ารายงาน
ทางการเงินประจ้าปีและประเมินว่ารายงานนั้นได้จัดท้าอย่างครบถ้วนถูกต้องและ
น่าเชื่อถือหรือไม่ในการด้าเนินการดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการตรวจสอบควร
พิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อย 
 1. การเลือกและการใช้หลักการบัญชี คณะกรรมการตรวจสอบต้องเข้าใจ
หลักการบัญชีที่ส้าคัญที่องค์การจัดการน้้าเสียเลือกใช้  และประเมินว่าหลักการ
บัญชีนั้นมีความเหมาะสมและถูกต้องหรือไม่ โดยการหารือร่วมกับฝ่ายบริหารและ
ผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับสาเหตุของการเลือกและใช้หลักการบัญชี  หรือการเปลี่ยน
หลักการบัญชีซึ่งอาจเกิดจากองค์กรวิชาชีพก้าหนดให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือเกิด
จากการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร เช่น การเปลี่ยนลักษณะการด้าเนินธุรกิจของ
องค์การจัดการน้้าเสียเอง หรือการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรม หรือต้องการให้
เป็นไปตามผลก้าไรหรือเป้าหมายที่ก้าหนดไว้ 
 กรรมการตรวจสอบต้องรับทราบสรุปการเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชี          
การรายงานพร้อมเอกสารประกอบการหารือระหว่างฝ่ายบริหารหรือกับผู้สอบ
บัญชีควรประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้ 

1.1 มาตรฐานหรือหลักการบัญชีใหม่ที่องค์การจัดการน้้าเสียพิจารณา
เลือกใช้ในปีบัญชีนั้นๆ หรือในอนาคต 

1.2 เหตุผลของการเลือกใช้หรือเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชี 
1.3 ผลกระทบต่อรายได้ในปัจจุบันและอนาคตหากเลือกใช้หรือ

เปลี่ยนแปลงหลักการบัญชี 
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1.4 ผลกระทบต่อหนี้สิน และภาระผูกพันต่างๆ รวมทั้งผลตอบแทน

ต่อผู้ บริหารหรื อแผนการจ่ ายโบนัส  หาก เลื อกใช้หรื อ
เปลี่ยนแปลงหลักการบัญชี 

1.5 หลักการบัญชีที่คู่แข่ง หรือผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรม
เดียวกันเลือกใช้ 

1.6 เหตุผลการเลือกใช้หรือเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชีในปีปัจจุบัน
หากสามารถเลือกใช้ได้ในปีก่อน 

1.7 การยอมรับของหน่วยงานก้ากับดูแลอื่น หากมีการเลือกใช้หรือ
เปลี่ยนแปลงหลักการบัญช ีเช่น กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น 

1.8 ผลกระทบต่อองค์การจัดการน้้ า เสียหากไม่ เลือกใช้หรือ
เปลี่ยนแปลงหลักการบัญชี 

1.9 ความเห็นของผู้สอบบัญชีต่อการเลือกใช้หรือเปลี่ยนแปลง
หลักการบัญชี 

2. การประมาณการ โดยลักษณะเป็นนามธรรม และอาจมการ
เปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุการณ์ในอนาคต ความเห็นและความรู้ของผู้ที่เกี่ยวข้อง          
ซึ่งการประมาณการดังกล่าวจะรวมถึงการประมาณการหรือตึราคาสินทรัพย์  
หรือหนี้สินที่มีผลกระทบต่อการรายงานรายได้ขององค์การจัดการน้้าเสีย  ซึ่ง
โดยทั่วไปประกอบด้วย 

    2.1 ลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ 
2.2 สินค้าคงเหลือที่เคลื่อนไหวช้าหรือล้าสมัย 
2.3 การด้วยค่าของสินทรัพย์ 
2.4 ภาระผูกพันที่ต้องจ่ายในอนาคต เช่น การจ่ายเงินให้พนักงาน                 

ที่เกษียณอายุก่อนก้าหนด เป็นต้น 
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างองค์กร หรือหน่วยงานหรือการ

ปฎิบัติงานใดๆ 
2.6 เงินให้กู้ยืมที่เรียกเก็บคืนไม่ได้ 
2.7 การตีราคาตราสารอนุพันธ์ต่างๆ 
2.8 การประกันในอนาคต เช่น การประกันคุณภาพสินค้า และภาระ

การแก้ไขสภาพแวดล้อมในอนาคต เป็นต้น  
2.9 การตั้งค่าเผื่อการฟ้องร้องทางกฎหมาย 

1.4 ผลกระทบต่อหนี้สิน และภาระผูกพันต่างๆ รวมทั้งผลตอบแทน 
ต่อผู้บริหารหรือแผนการจ่ายโบนัส หากเลือกใช้หรือเปลี่ยนแปลง
หลักการบัญชี 

1.5 หลักการบัญชีที่คู่แข่ง หรือผู้ประกอบการรายอื่นในอุตสาหกรรม
เดียวกันเลือกใช้ 

1.6 เหตุผลการเลือกใช้หรือเปลี่ยนแปลงหลักการบัญชีในปีปัจจุบัน 
หากสามารถเลือกใช้ได้ในปีก่อน 

1.7 การยอมรับของหน่วยงานก้ากับดูแลอื่น หากมีการเลือกใช้หรือ
เปลี่ยนแปลงหลักการบัญชี เช่น กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น 

1.8 ผลกระทบต่อองค์การจัดการน้้ า เสียหากไม่ เลือกใช้หรือ
เปลี่ยนแปลงหลักการบัญชี 

1.9 ความเห็นของผู้สอบบัญชีต่อการเลือกใช้หรือเปลี่ยนแปลงหลักการ
บัญชี 

2. การประมาณการ โดยลักษณะเป็นนามธรรม และอาจมการ
เปลี่ยนแปลงได้ตามเหตุการณ์ในอนาคต ความเห็นและความรู้ของผู้ที่เกี่ยวข้อง          
ซึ่งการประมาณการดังกล่าวจะรวมถึงการประมาณการหรือตึราคาสินทรัพย์ หรือ
หนี้สินที่มีผลกระทบต่อการรายงานรายได้ขององค์การจัดการน้้าเสีย ซึ่งโดยทั่วไป
ประกอบด้วย 

    2.1 ลูกหนี้ที่คาดว่าจะเรียกเก็บเงินไม่ได้ 
2.2 สินค้าคงเหลือที่เคลื่อนไหวช้าหรือล้าสมัย 
2.3 การด้วยค่าของสินทรัพย์ 
2.4 ภาระผูกพันที่ต้องจ่ายในอนาคต เช่น การจ่ายเงินให้พนักงาน             

ที่เกษียณอายุก่อนก้าหนด เป็นต้น 
2.5 ค่าใช้จ่ายในการปรับโครงสร้างองค์กร หรือหน่วยงานหรือการ

ปฎิบัติงานใดๆ 
2.6 เงินให้กู้ยืมที่เรียกเก็บคืนไม่ได้ 
2.7 การตีราคาตราสารอนุพันธ์ต่างๆ 
2.8 การประกันในอนาคต เช่น การประกันคุณภาพสินค้า และภาระ

การแก้ไขสภาพแวดล้อมในอนาคต เป็นต้น  
2.9 การตั้งค่าเผื่อการฟ้องร้องทางกฎหมาย 
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2.10 รายได้อื่นหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่อาจจะเกิดขึ้น 
2.11 รายการอื่นๆ ที่มีผลกระทบในทางบัญชี 

 การพิจารณาประมาณการ คณะกรรมการตรวจสอบต้องมั่นใจว่าข้อมูล                 
ที่ได้รับเชื่อถือได้ คณะกรรมการตรวจสอบเข้าใจสมมติฐานในการประมาณการ 
และเข้าใจเหตุผลของฝ่ายบริหารที่ตัดสินใจบันทึกหรือไม่บันทึกประมาณการ 
เวลาในการบันทึก และจ้านวนเงินที่บันทึก นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบ
ต้องติดตามการเปลี่ยนแปลงประมาณการเมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการใน                     
ปีก่อนรวมทั้งหารือกับฝ่ายบริหารถึงความเพียงพอและเหมาะสมของประมาณ
การ 
 3. การเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ในการรายงานทางการเงินและรายงาน
ประจ้าปี เช่น ความเห็นของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับธุรกิจ การบริหารความเสี่ยงและ
ระบบการควบคุมภายใน หมายเหตุประกอบงบการเงินต่างๆ  เป็นต้น                     
โดยคณะกรรมการตรวจสอบจ้าเป็นต้องหารือและพิจารณาร่วมกับข้มชอมลูอืน่ๆ 
ที่ได้รับจากการปฎิบัติงาน 
 4. การเปิดเผยการด้ารงอยู่อย่างต่อเนื่องของกิจการ 
 5. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในของ
องค์การจัดการน้้าเสียที่   ฝ่ายบริหารจัดท้าขึ้น 
 6. ประเด็นอื่นที่มีสาระส้าคัญต่อกระบวนการจัดท้ารายงานทางการเงิน
ขององค์การจัดการน้้าเสีย 
 7. การเปลี่ยนแปลงที่มีสาระส้าคัญเมื่อเปรียบเทียบรายงานทางการเงิน
ของปีปัจจุบันและปีก่อน รวมทั้งความแตกต่างระหว่างผลการด้าเนินงานจริงกับ
ประมาณการ 
 8. รายการที่มีควาทซับซ้อนหรือรายการผิดปกติ 
 9. ประเด็นอื่น ที่ต้องใช้ความเห็นหรือวิจารณญาณของผู้บริหาร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่จะต้องมีการตั้งสมมติฐานและความเห็นต่างๆ  ท่ี
อาจมีผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน เช่น การปรับโครงสร้างหนี้ การได้มาซึ่ง
สินทรัพย ์การเปิดเผยเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ การตีราคาทรัพย์สิน ภาระผูกพัน
ต่างๆ และการตั้งส้ารอง เป็นต้น 
 

การปฎิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฎิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี 
ประกาศและค้าสั่งที่เกี่ยวข้อง 

2.10 รายได้อื่นหรือค่าใช้จ่ายอื่นที่อาจจะเกิดขึ้น 
2.11 รายการอื่นๆ ที่มีผลกระทบในทางบัญชี 

 การพิจารณาประมาณการ คณะกรรมการตรวจสอบต้องมั่นใจว่าข้อมูล           
ที่ได้รับเชื่อถือได้ คณะกรรมการตรวจสอบเข้าใจสมมติฐานในการประมาณการ 
และเข้าใจเหตุผลของฝ่ายบริหารที่ตัดสินใจบันทึกหรือไม่บันทึกประมาณการ เวลา
ในการบันทึก และจ้านวนเงินที่บันทึก นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบต้อง
ติดตามการเปลี่ยนแปลงประมาณการเมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการใน             
ปีก่อนรวมทั้งหารือกับฝ่ายบริหารถึงความเพียงพอและเหมาะสมของประมาณการ 
 3. การเปิดเผยข้อมูลอื่นๆ ในการรายงานทางการเงินและรายงานประจ้าปี 
เช่น ความเห็นของฝ่ายบริหารเกี่ยวกับธุรกิจ การบริหารความเสี่ยงและระบบการ
ควบคุมภายใน หมายเหตุประกอบงบการเงินต่างๆ เป็นต้น โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจ้าเป็นต้องหารือและพิจารณาร่วมกับข้มชอมูลอื่นๆ ที่ได้รับจากการ
ปฎิบัติงาน 
 4. การเปิดเผยการด้ารงอยู่อย่างต่อเนื่องของกิจการ 
 5. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในขององค์การ
จัดการน้้าเสียที่   ฝ่ายบริหารจัดท้าขึ้น 
 6. ประเด็นอื่นที่มีสาระส้าคัญต่อกระบวนการจัดท้ารายงานทางการเงิน
ขององค์การจัดการน้้าเสีย 
 7. การเปลี่ยนแปลงที่มีสาระส้าคัญเมื่อเปรียบเทียบรายงานทางการเงิน
ของปีปัจจุบันและปีก่อน รวมทั้งความแตกต่างระหว่างผลการด้าเนินงานจริงกับ
ประมาณการ 
 8. รายการที่มีควาทซับซ้อนหรือรายการผิดปกติ 
 9. ประเด็นอื่น ที่ต้องใช้ความเห็นหรือวิจารณญาณของผู้ บริหาร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่จะต้องมีการตั้งสมมติฐานและความเห็นต่างๆ ที่อาจมี
ผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน เช่น การปรับโครงสร้างหนี้  การได้มาซึ่ง
สินทรัพย์ การเปิดเผยเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์ การตีราคาทรัพย์สิน ภาระผูกพัน
ต่างๆ และการตั้งส้ารอง เป็นต้น 
 

การปฎิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฎิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี 
ประกาศและค้าสั่งที่เกี่ยวข้อง 
 คณะกรรมการการตรวจสอบมีหน้าที่ก้ากับดูแลกระบวนการติดตามการ
ปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฎิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศและ
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 คณะกรรมการการตรวจสอบมีหน้าที่ก้ากับดูแลกระบวนการติดตามการ
ปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฎิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศและ
ค้าสั่งที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบต้องได้รับรายงานสรุปจากฝ่าย
บริหารและจัดประชุมร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายใน หน่วยงานก้ากับดูแลขององค์การจัดการน้้าเสีย  ผู้สอบบัญชี ฝ่าย
กฎหมาย รวมทั้งท้าความเข้าใจในกระบวนการต่างๆ เพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฎิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคัญ วิธีปฎิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศและค้าสั่งที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งประเมินว่ามีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินหรือไม่  ทั้งนื้ 
รวมถึงการทบทวนรายงานของหน่วยงานก้ากับดูแลภายนอกที่สอบทานองค์การ
จัดการ           น้้าเสียด้วย โดยบทบาทที่ส้าคัญเกี่ยวกับการปฎิบัติตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฎิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศและค้าสั่งที่เกี่ยวข้อง
ของคณะกรรมการตรวจสอบ มีดังนี้ 

1. ท้าความเข้าใจในกระบวนการที่ฝ่ายบริหารจัดใหมีขึ้นเพ่ือสร้างความ
มั่นใจในกากรปฎิบัติตามกฎหมายและระเบียบ รวมถึงการท้าครวามเข้าใจ
ประเด็นที่มีความเสี่ยงสูง ประเด็นที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ บุคลากรหลักที่
เกี่ยวข้องในกระบวนการนี้ การรายงาน และประเด็นปัญหาที่ส้าคัญที่องค์การ
จัดการน้้าเสียก้าลังเผชิญอยู่ 

2. ทบทวนประสิทธิผลของระบบการติดตามการปฎิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบต่างๆ และผลการตรวจสอบของฝ่ายบริหาร การติดตามการทุจริตและ
ความผิดปกติทางการบัญชี 

3. ทบทวนเพ่ือให้มั่นใจว่าหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบในการติดตาม
การปฎิบัติตามกฎหมาย และระเบียบมีความเป็นอิสระ มีงบประมาณ บุคลากร 
และทรัพยากรที่จ้าเป็นในการปฎิบัติงาน รวมทั้งการประชุมร่วมกับหัวหน้า
หน่วยงานนั้น อย่างสม่้าเสมอเพ่ือหารือประเด็นความเสี่ยงที่ส้าคัญ ประเด็นที่
เกิดขึ้นภายในองค์กร และประสิทธผลของกระบวนการปฎิบัติงาน 

4. ท้าความเข้าใจลักษณะของประเด็นส้าคัญที่เกิดขึ้น วิธีการที่ผู้บริหาร
ใช้ในการตรวจสอบ ติดตาม และแก้ไขปัญหา รวมทั้งการลงโทษผู้ที่กระท้าผิด 

5. ทวบทวนลักษณะ ความถึ่ แนวโน้มของการไม่ปฎิบัตคตามกฎหมาย
และระเบียบ และแนวทางในการค้นหาประเด็นที่เกิดขึ้น และแนวทางแก้ไข
อย่างเป็นระบบ 

ค้าสั่งที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบต้องได้รับรายงานสรุปจากฝ่ายบรหิาร
และจัดประชุมร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เช่น หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
หน่วยงานก้ากับดูแลขององค์การจัดการน้้าเสีย ผู้สอบบัญชี ฝ่ายกฎหมาย รวมทั้ง
ท้าความเข้าใจในกระบวนการต่างๆ เพ่ือให้มั่นใจว่ามีการปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคัญ วิธีปฎิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศและค้าสั่งที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
ประเมินว่ามีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินหรือไม่  ทั้งนื้ รวมถึงการทบทวน
รายงานของหน่วยงานก้ากับดูแลภายนอกที่สอบทานองค์การจัดการ            น้้า
เสียด้วย โดยบทบาทที่ส้าคัญเกี่ยวกับการปฎิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วิธี
ปฎิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศและค้าสั่งที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ มีดังนี้ 

1. ท้าความเข้าใจในกระบวนการที่ฝ่ายบริหารจัดใหมีขึ้นเพ่ือสร้างความ
มั่นใจในกากรปฎิบัติตามกฎหมายและระเบียบ รวมถึงการท้าครวามเข้าใจประเด็น
ที่มีความเสี่ยงสูง ประเด็นที่ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษ บุคลากรหลักที่เกี่ยวข้อง
ในกระบวนการนี้ การรายงาน และประเด็นปัญหาที่ส้าคัญที่องค์การจัดการน้้าเสีย
ก้าลังเผชิญอยู่ 

2. ทบทวนประสิทธิผลของระบบการติดตามการปฎิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบต่างๆ และผลการตรวจสอบของฝ่ายบริหาร การติดตามการทุจริตและ
ความผิดปกติทางการบัญชี 

3. ทบทวนเพ่ือให้มั่นใจว่าหัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบในการติดตามการ
ปฎิบัติตามกฎหมาย และระเบียบมีความเป็นอิสระ มีงบประมาณ บุคลากร และ
ทรัพยากรที่จ้าเป็นในการปฎิบัติงาน รวมทั้งการประชุมร่วมกับหัวหน้าหน่วยงาน
นั้น อย่างสม่้าเสมอเพ่ือหารือประเด็นความเสี่ยงที่ส้าคัญ ประเด็นที่เกิดขึ้นภายใน
องค์กร และประสิทธผลของกระบวนการปฎิบัติงาน 

4. ท้าความเข้าใจลักษณะของประเด็นส้าคัญที่เกิดขึ้น วิธีการที่ผู้บริหารใช้
ในการตรวจสอบ ติดตาม และแก้ไขปัญหา รวมทั้งการลงโทษผู้ที่กระท้าผิด 

5. ทวบทวนลักษณะ ความถึ่ แนวโน้มของการไม่ปฎิบัตคตามกฎหมาย
และระเบียบ และแนวทางในการค้นหาประเด็นที่เกิดขึ้น และแนวทางแก้ไขอย่าง
เป็นระบบ 

6. ท้าความเข้าใจแนวทางการประเมินความเสี่ยงของการไม่ปฎิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบด้าเนินการเพ่ือให้มั่นใจว่ามาระบุความเสี่ยงไว้ในแผนการ
ตรวจสอบภายในแล้ว 
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6. ท้าความเข้าใจแนวทางการประเมินความเสี่ยงของการไม่ปฎิบัติตาม

กฎหมายและระเบียบด้าเนินการเพ่ือให้มั่นใจว่ามาระบุความเสี่ยงไว้ในแผนการ
ตรวจสอบภายในแล้ว 

7. ทบทวนหลักฐานหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการด้าเนินการที่อาจมี
ผลกระทบต่อการด้าเนินงานขององค์การจัดการน้้าเสียอย่างมีนัยส้าคัญ หรือ
ความขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจมีผลกระทบต่อการด้าเนินงานขององค์การ
จัดการน้้าเสีย 

8. รวบรวมข้อมูลจากฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการปฎิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

9. พิจารณาประเด็นเกี่ยวกับการปฎิบัติตามกฎหมาย และระเบียบต่างๆ 
ที่มีความเกี่ยวข้องในการจัดท้ารายงานทางการเงิน 

1. ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสียเกี่ยวกับรายการ                
ที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีควาขัดแย้งทางผลประโยชน์ก่อนที่องค์การ
จัดการน้้าเสียจะเข้าท้ารายการ โดยความเห็นดังกล่าวต้องครอบคลุมถึงความ
สมเหตุสมผลของรายการดังกล่าวและรายการดังกล่าวเป็นไปเพ่ือประโยชนส์งูสดุ
ขององค์การจัดการน้้าเสียอย่างไร รวมถึงต้องดูแลให้องค์การจัดการน้้าเสียมีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ครบถ้วน 
 

การตรวจสอบภายใน 
 หน่วนตรวจสอบภายในสามารถช่วยคณะกรรมการตรวจสอบใน                
การปฎิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการบริหารความเสี่ยง การควบคุม
ภายใน การทุจริต และการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ ดังนั้น จึงควรจัดให้มี
ช่องทางในการติดต่อสื่อสาร และสามารถเข้าถึงคณะการกรรมการตรวจสอบได้
โดยง่าย 
 

คณะกรรมการตรวจมีบทบาทที่ส้าคัญ ดังนี้ 
1. ทบทวนกิจกรรมโครงสร้างองค์กร กฎบัตร และแผนการตรวจสอบ

ของหน่วยตรวจสอบภายใน และอนุมัติในกรณีที่ ได้รับมอบอ้านาจจาก
คณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสีย ประเด็นที่ควรพิจารณา ได้แก่  

    1.1 ความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน 

7. ทบทวนหลักฐานหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการด้าเนินการที่อาจมี
ผลกระทบต่อการด้าเนินงานขององค์การจัดการน้้าเสียอย่างมีนัยส้าคัญ หรือความ
ขัดแย้งของผลประโยชน์ที่อาจมีผลกระทบต่อการด้าเนินงานขององคก์ารจดัการน้า้
เสีย 

8. รวบรวมข้อมูลจากฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการปฎิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบให้เป็นปัจจุบันเสมอ 

9. พิจารณาประเด็นเกี่ยวกับการปฎิบัติตามกฎหมาย และระเบียบต่างๆ 
ที่มีความเกี่ยวข้องในการจัดท้ารายงานทางการเงิน 

1. ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสียเกี่ยวกับรายการ            
ที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีควาขัดแย้งทางผลประโยชน์ก่อนที่องค์การ
จัดการน้้าเสียจะเข้าท้ารายการ โดยความเห็นดังกล่าวต้องครอบคลุมถึงความ
สมเหตุสมผลของรายการดังกล่าวและรายการดังกล่าวเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุด
ขององค์การจัดการน้้าเสียอย่างไร รวมถึงต้องดูแลให้องค์การจัดการน้้าเสียมีการ
เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับรายการดังกล่าวให้ครบถ้วน 
 
 
 
 

การตรวจสอบภายใน 
 หน่วนตรวจสอบภายในสามารถช่วยคณะกรรมการตรวจสอบใน                
การปฎิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน 
การทุจริต และการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ ดังนั้น จึงควรจัดให้มีช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสาร และสามารถเข้าถึงคณะการกรรมการตรวจสอบได้โดยง่าย 
 
 
 

คณะกรรมการตรวจมีบทบาทที่ส้าคัญ ดังนี้ 
1. ทบทวนกิจกรรมโครงสร้างองค์กร กฎบัตร และแผนการตรวจสอบของ

หน่วยตรวจสอบภายใน และอนุมัติในกรณีที่ได้รับมอบอ้านาจจากคณะกรรมการ
องค์การจัดการน้้าเสีย ประเด็นที่ควรพิจารณา ได้แก่  

    1.1 ความเป็นอิสระของหน่วยตรวจสอบภายใน 
    1.2 แผนการตรวจสอบควรสอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยง

และครอบคลุมการ ด้าเนินงานที่ส้าคัญขององค์การจัดการน้้าเสีย 
2. พิจารณา และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสีย

เกี่ยวกับคุณสมบัติของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน การแต่งตั้ง โยกย้าย              
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    1.2 แผนการตรวจสอบควรสอดคล้องกับผลการประเมินความเสี่ยง

และครอบคลุมการ ด้าเนินงานที่ส้าคัญขององค์การจัดการน้้า
เสีย 

2. พิจารณา และให้ความเห็นต่อคณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสีย
เกี่ยวกับคุณสมบัติของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน การแต่งตั้ง โยกย้าย              
ถอดถอน ก้าหนดค่าตอบแทนและพิจารณาความดีความชอบประจ้าปีของ
หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในโดยอาจเป็นการพิจาณาร่วมกับผู้บริหารสูงสุด 

3. ทบทวนประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของหน่วย
ตรวจสอบภายใน ประเด็นที่ควรพิจารณาได้แก่ ขอบเขตงานของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ความคืบหน้าของกิจกรรมการตรวจสอบภายใน รายงานผลการ
ตรวจสอบ ประเด็นส้าคัญที่พบจากการตรวจสอบ ความเห็นของผู้บริหารในการ
แก้ไขประเด็นที่รายงาน และการประสานงานกับผู้สอบบัญชี 

4. พิจารณาความเหมาะสม เพียงพอของทรัพยากรบุคคลและทรัพยากร
อื่นของหน่วยตรวจสอบภายใน เ พ่ือให้ผู้บริหารสูงสุดด้าเนินการ  เช่น 
งบประมาณ การแต่งตั้ง โยกย้าย และพิจารณาความดีความชอบของผู้ตรวจสอบ
ภายใน เป็นต้น  

ค้าถามที่ช่วยในการประเมินความเหมาะสมและเพียงพอของทรัพยากร
ของหน่วยตรวจสอบภายใน ได้แก่ 

    4.1 หน่วยตรวจสอบภายในมีทรัพยากรที่เพียงพอในการน้าแผนการ
ตรวจสอบไปปฎิบัติหรือไม่ ยังมีต้าแหน่งงานว่างภายในหน่วยตรวจสอบภายใน
หรือไม่ 

    4.2 สัดส่วนระหว่างบุคลากรที่สังกัดหน่วยตรวจสอบภายในของ
องค์การจัดการน้้าเสียกับบุคคลภายนอกที่จ้างมาปฎิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ให้แก่องค์การจัดการน้้าเสียเป็นเท่าใด สัดส่วนดังกล่าวช่วยให้องค์การจัดการ              
น้้าเสียสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ 

    4.3 ผู้ตรวจสอบภายในได้รับการอบรมในเรื่องใดบ้าง 
    4.4 องค์การจัดการน้้าเสียได้จัดให้มีแผนสืบทอดต้าแหน่งของ

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในหรือไม่ 
5. ให้ค้าปรึกษาและแนะน้าในการปฎิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 

 หากองค์การจัดการน้้าเสียไม่มีหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ
ตรวจสอบควรพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสียและฝ่าย

ถอดถอน ก้าหนดค่าตอบแทนและพิจารณาความดีความชอบประจ้าปีของหัวหน้า
หน่วยตรวจสอบภายในโดยอาจเป็นการพิจาณาร่วมกับผู้บริหารสูงสุด 

3. ทบทวนประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานของหน่วย
ตรวจสอบภายใน ประเด็นที่ควรพิจารณาได้แก่ ขอบเขตงานของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ความคืบหน้าของกิจกรรมการตรวจสอบภายใน รายงานผลการตรวจสอบ 
ประเด็นส้าคัญที่พบจากการตรวจสอบ ความเห็นของผู้บริหารในการแก้ไขประเด็น
ที่รายงาน และการประสานงานกับผู้สอบบัญชี 

4. พิจารณาความเหมาะสม เพียงพอของทรัพยากรบุคคลและทรัพยากร
อื่นของหน่วยตรวจสอบภายใน เพ่ือให้ผู้บริหารสูงสุดด้าเนินการ เช่น งบประมาณ 
การแต่งตั้ง โยกย้าย และพิจารณาความดีความชอบของผู้ตรวจสอบภายใน             
เป็นต้น  

ค้าถามที่ช่วยในการประเมินความเหมาะสมและเพียงพอของทรัพยากร
ของหน่วยตรวจสอบภายใน ได้แก่ 

    4.1 หน่วยตรวจสอบภายในมีทรัพยากรที่เพียงพอในการน้าแผนการ
ตรวจสอบไปปฎิบัติหรือไม่ ยังมีต้าแหน่งงานว่างภายในหน่วยตรวจสอบภายใน
หรือไม่ 

    4.2 สัดส่วนระหว่างบุคลากรที่สังกัดหน่วยตรวจสอบภายในของ
องค์การจัดการน้้าเสียกับบุคคลภายนอกที่จ้างมาปฎิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน
ให้แก่องค์การจัดการน้้าเสียเป็นเท่าใด สัดส่วนดังกล่าวช่วยให้องค์การจัดการ            
น้้าเสียสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ 

    4.3 ผู้ตรวจสอบภายในได้รับการอบรมในเรื่องใดบ้าง 
    4.4 องค์การจัดการน้้าเสียได้จัดให้มีแผนสืบทอดต้าแหน่งของหัวหน้า 
หน่วยตรวจสอบภายในหรือไม่ 
5. ให้ค้าปรึกษาและแนะน้าในการปฎิบัติงานตรวจสอบภายใน 

 

 หากองค์การจัดการน้้าเสียไม่มีหน่วยตรวจสอบภายใน คณะกรรมการ
ตรวจสอบควรพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสียและฝ่าย
บริหารถึงความจ้าเป็นและแนวทางในการจัดให้มีหน่วยตรวจสอบภายในของ
องค์การจัดการน้้าเสีย หรือจัดให้มีการจ้างบุคคภายนอกมาปฎิบัติหน้าที่ตรวจสอบ
ภายใน (Outsource) 
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บริหารถึงความจ้าเป็นและแนวทางในการจัดให้มีหน่วยตรวจสอบภายในของ
องค์การจัดการน้้าเสีย หรือจัดให้มีการจ้างบุคคภายนอกมาปฎิบัติหน้าที่
ตรวจสอบภายใน (Outsource) 
 

คุณสมบัติของหน่วยตรวจสอบภายใน 
 คณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความสนใจเกี่ยวกับความเพียงพอ 
คุณสมบัติและความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ
สามารถช่วยยกระดับคุณภาพของหน่วยตรวจสอบภายในได้ โดยการจพิจารณา       
ว่าผู้ตรวจสอบภายใน 
 1. ด้ารงความเป็นกลางและความเที่ยงธรรม 
 2. ได้รับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอ และได้รับการสนับสนุนให้ได้รับการ
อบรมทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 3. มีทักษะเพียงพอในการท้าความเข้าใจประเด็นเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในและความเสี่ยงในการปฎิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์  หรือการด้าเนินงาน                    
ที่อาศัยเทคโนโลยีหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น วิศวกร เป็นต้น 
 4. มีคุณสมบัติทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง โดยให้การนสนับสนุนผู้ตรวจสอบ
ภายในเข้าเป็นสมาชิกในสมาคมด้านวิชาชีพ และได้รับประกาศนียบัตรทาง
วิชาชีพตามความเหมาะสม 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบต้องพิจารณาความเพียงพอของจ้านวนและ
ทักษะของพนักงานในหน่วยตรวจสอบภายในตามสภาพแวดล้อมที่องค์การ
จัดการน้้าเสียนั้นด้าเนินอยู่ คุณสมบัติที่ส้าคัญรวมถึงวุฒิการศึกษาและทกัษะทาง
วิชาชีพ คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ และทักษาทางด้านภาษาตามความเหมาะสม และ
น้าเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสีย 
 

 การจ้างผู้เชี่ยวชาญภายนอกมาปฎิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็น
ทางเลือกหนึ่งที่องค์การจัดการน้้าเสียอาจน้ามาพิจารณา ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่า
ผู้ปฎิบัติงานตรวจสอบภายในมีทักษะที่หลากหลาย ซึ่งในหน่วยตรวจสอบภายใน
บางองค์กรอาจมีขนาดเล็กและขาดทักษะบางอย่างที่จ้าเป็น  รวมทั้งขาด
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการปฎิบัติงานตรวจสอบภายในด้วย เช่น ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือการบริหารเงิน เป็นต้น ประโยชน์อีกประการหนึ่งคือ
การมั่นใจในความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารของผู้ที่ปฎิบัติหน้าที่ตรวจสอบ
ภายใน 

คุณสมบัติของหน่วยตรวจสอบภายใน 
 คณะกรรมการตรวจสอบต้องให้ความสนใจเกี่ยวกับความเพียงพอ 
คุณสมบัติและความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ
สามารถช่วยยกระดับคุณภาพของหน่วยตรวจสอบภายในได้  โดยการจพิจารณา      
ว่าผู้ตรวจสอบภายใน 
 1. ด้ารงความเป็นกลางและความเที่ยงธรรม 
 2. ได้รับการฝึกอบรมอย่างเพียงพอ และได้รับการสนับสนุนให้ได้รับการ
อบรมทางวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 
 3. มีทักษะเพียงพอในการท้าความเข้าใจประเด็นเกี่ยวกับการควบคุม
ภายในและความเสี่ยงในการปฎิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ หรือการด้าเนินงาน             
ที่อาศัยเทคโนโลยีหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น วิศวกร เป็นต้น 
 4. มีคุณสมบัติทางวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง โดยให้การนสนับสนุนผู้ตรวจสอบ
ภายในเข้าเป็นสมาชิกในสมาคมด้านวิชาชีพ และได้รับประกาศนียบัตรทางวิชาชีพ
ตามความเหมาะสม 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบต้องพิจารณาความเพียงพอของจ้านวนและ
ทักษะของพนักงานในหน่วยตรวจสอบภายในตามสภาพแวดล้อมที่องค์การจัดการ
น้้าเสียนั้นด้าเนินอยู่ คุณสมบัติที่ส้าคัญรวมถึงวุฒิการศึกษาและทักษะทางวิชาชีพ 
คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ และทักษาทางด้านภาษาตามความเหมาะสม และน้าเสนอ
ความเห็นต่อคณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสีย 
 

 การจ้างผู้ เชี่ยวชาญภายนอกมาปฎิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในเป็น
ทางเลือกหนึ่งที่องค์การจัดการน้้าเสียอาจน้ามาพิจารณา ซึ่งช่วยให้มั่นใจได้ว่า
ผู้ปฎิบัติงานตรวจสอบภายในมีทักษะที่หลากหลาย ซึ่งในหน่วยตรวจสอบภายใน
บางองค์กรอาจมีขนาดเล็กและขาดทักษะบางอย่างที่จ้าเป็น  รวมทั้งขาด
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการปฎิบัติงานตรวจสอบภายในด้วย เช่น ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือการบริหารเงิน เป็นต้น ประโยชน์อีกประการหนึ่งคือการมั่นใจใน
ความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารของผู้ที่ปฎิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน 
 

 คณะกรรมการตรวจสอบควรพิจารณาเปรียบเทียบการปฎิบัติงาน
ตรวจสอบภายในขององค์การจัดการน้้าเสียกับองค์กรชั้นน้าอื่น โดยจัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจากบุคคลที่มีความเป็นอิสระจาก
ภายนอกองค์กร (External Quality Review) ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิผลของ
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 คณะกรรมการตรวจสอบควรพิจารณาเปรียบเทียบการปฎิบัติงาน
ตรวจสอบภายในขององค์การจัดการน้้าเสียกับองค์กรชั้นน้าอื่น โดยจัดให้มีการ
ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจากบุคคลที่มีความเป็นอิสระ
จากภายนอกองค์ กร  (External Quality Review)  ซึ่ ง จะช่ วยปรั บปรุ ง
ประสิทธิผลของหน่วยตรวจสอบภายในโดยการก้าหนดแนวทางที่จ้าเป็นเพื่อการ
ปรับปรุงการปฎิบัติงานในอนาคตให้เป็นไปตามแนวทางและวัตถุประสงค์ที่
ก้าหนดไว้ 
 

ตัวอย่างค้าถามที่คณะกรรมการตรวจสอบควรใช้ในการสอบถามหัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน ดังนี้ 
 1. ผู้บริหารและพนักงานขององค์การจัดการน้้าเสียให้ความร่วมมือใน
การปฎิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในดีเพียงใด หากพบว่ามีกรณีที่ผู้บริหาร
หรือพนักงานขององค์การจัดการน้้าเสียไม่ให้ความร่วมมือในการปฎิบัติงานของ
หน่วยตรวจสอบภายในคณะกรรมการตรวจสอบควรขอข้อมูลในรายละเอียด
เพิ่มเติม 
 2. มีหน่วยรับตรวจปฎิเสธที่จะให้ข้อมูลตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน                    
ร้องขอหรือไม่ หากพบว่ามีหน่วยรับตรวจปฎิเสธการให้ข้อมูล คณะกรรมการ
ตรวจสอบควรค้านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและด้าเนินการแก้ไขตาม                   
ความเหมาะสม 
 3. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในคิดว่าอะไรบ้างที่เป็นความเสี่ยงที่
ส้าคัญขององค์กรจัดการ  น้้าเสีย เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ชื่อเสียง ปฎิบัติ
การ             เป็นต้น และแผนการตรวจสอบภายในได้ค้านึงถึงความเสี่ยง
ดังกล่าวหรือไม่ 
 4. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเคยถูกบังคับให้แก้ไขเนื่อหาหรือ
ล้าดับความส้าคัญของประเด็นที่ตรวจพบอย่างไม่เหมาะสมหรือบิดเบือนไปจาก
ความเป็นจริงหรือไม่ 
 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทุจริต 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจ           
มีผลกระทบต่อการด้าเนินงานขององค์การจัดการน้้าเสีย  
 

หน่วยตรวจสอบภายในโดยการก้าหนดแนวทางที่จ้าเป็นเพ่ือการปรับปรุงการ
ปฎิบัติงานในอนาคตให้เป็นไปตามแนวทางและวัตถุประสงค์ที่ก้าหนดไว้ 
 

ตัวอย่างค้าถามที่คณะกรรมการตรวจสอบควรใช้ในการสอบถามหัวหน้าหน่วย
ตรวจสอบภายใน ดังนี้ 
 1. ผู้บริหารและพนักงานขององค์การจัดการน้้าเสียให้ความร่วมมือในการ
ปฎิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายในดีเพียงใด หากพบว่ามีกรณีที่ผู้บริหารหรือ
พนักงานขององค์การจัดการน้้าเสียไม่ให้ความร่วมมือในการปฎิบัติงานของหน่วย
ตรวจสอบภายในคณะกรรมการตรวจสอบควรขอข้อมูลในรายละเอียดเพิ่มเติม 
 2. มีหน่วยรับตรวจปฎิเสธที่จะให้ข้อมูลตามที่หน่วยตรวจสอบภายใน        
ร้องขอหรือไม่ หากพบว่ามีหน่วยรับตรวจปฎิเสธการให้ข้อมูล คณะกรรมการ
ตรวจสอบควรค้านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นและด้าเนินการแก้ไขตาม              
ความเหมาะสม 
 3. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในคิดว่าอะไรบ้างที่เป็นความเสี่ยงที่ส้าคัญ
ขององค์กรจัดการ  น้้าเสีย เช่น ความเสี่ยงด้านการเงิน ชื่อเสียง ปฎิบัติการ             
เป็นต้น และแผนการตรวจสอบภายในได้ค้านึงถึงความเสี่ยงดังกล่าวหรือไม่ 
 4. หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในเคยถูกบังคับให้แก้ไขเนื่อหาหรือล้าดับ
ความส้าคัญของประเด็นที่ตรวจพบอย่างไม่เหมาะสมหรือบิดเบือนไปจากความ
เป็นจริงหรือไม่ 
 

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์และการทุจริต 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจ           
มีผลกระทบต่อการด้าเนินงานขององค์การจัดการน้้าเสีย  
 

ความสัมพันธ์กับผู้สอบบัญชี 
 1. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน  คือ                    
การแสดงความเห็นว่ารายงานทางการเงิน ฐานะทางการเงิน ผลการด้าเนินงาน
และกระแสเงินสดได้แสดงอย่างครบถ้วนถูกต้อง  เป็นไปตามหลักการบัญชี               
ที่รับรองทั่วไป 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทที่ส้าคัญ ดังนี้ 

   1 .1  พิจารณาค่ าตอบแทนของผู้ สอบบัญชี และน้ า เ สนอต่ อ
คณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสีย 
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ความสัมพันธ์กับผู้สอบบัญชี 
 1. วัตถุประสงค์ของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับรายงานทางการเงิน คือ                
การแสดงความเห็นว่ารายงานทางการเงิน ฐานะทางการเงิน ผลการด้าเนินงาน
และกระแสเงินสดได้แสดงอย่างครบถ้วนถูกต้อง เป็นไปตามหลักการบัญชี                 
ที่รับรองทั่วไป 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทที่ส้าคัญ ดังนี้ 

   1 .1 พิจารณาค่ าตอบแทนของผู้ สอบบัญชีและน้ า เสนอต่อ
คณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสีย 

     1.2 หารือขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี 
     1.3 พิจารณาข้อตรวจพบจากการสอบบัญชี 
     1.4 หารือผลการปฎิบัติงานของผู้สอบบัญชี 
     1.5 พิจารณาและส่งเสริมความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี 
 คณะกรรมการตรวจสอบควรประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดย            
ไม่มีฝ่ายบริหารในที่ประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการหาร้ออ
ย่างเป็นอิสระและตรงไปตรงมา เช่น คุณภาพของพนักงานด้านการเงินและบัญชี 
คุณภาพของพนักงานตรวจสอบภายใน เรื่องที่ผู้สอบบัญชีมีความเป็นห่วงมาก
ที่สุด หนังสือรับรองจากฝ่ายบริหาร (Representation Letter) และข้อจ้ากัดที่
เกิดขึ้นจากการตรวจสอบงบการเงิน เป็นต้น 
 โดยทั่วไปจะจัดให้มีการสื่สารระหว่างผู้สอบบัญชีกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างสม่้าเสมอและทันท่วงที 
ขอบเขตและแนวทางในการสอบบัญชี 
 คณะกรรมการตรวจสอบหารือขอบเขตและแนวทางในการสอบบัญชี
เพื่อเข้าใจถึงผลที่ได้จากการตรวจสอบว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง คณะกรรมการ
ตรวจสอบสามารถขอค้าแนะน้าจากผู้สอบบัญชีได้ตามความเหมาะสม และอาจ
ขอให้ผู้สอบบัญชีรายงานปัญหาที่พบในระหว่างการตรวจสอบหรือข้อจ้ากัดจาก
ผู้บริหารระดับสูงที่มีผลต่อขอบเขตการปฎิบัติงาน 
 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบควรสอบถามผู้สอบบัญชีตามความ
เหมาะสมถึงขอบเขตที่ผู้สอบบัญชีได้พิจารณาทบทวนบทรายงานและบท
วิเคราะห์ของฝ่ายบริหารและสารสนเทศอื่นใดที่ปรากฎในรายงานประจ้าปี  มี
ความสอดคล้องกับสารสนเทศที่ปรากฎในงบการเงินหรือไม่ อย่างไร 
ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบรายงานทางการเงิน 

     1.2 หารือขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี 
     1.3 พิจารณาข้อตรวจพบจากการสอบบัญชี 
     1.4 หารือผลการปฎิบัติงานของผู้สอบบัญชี 
     1.5 พิจารณาและส่งเสริมความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี 
 คณะกรรมการตรวจสอบควรประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้สอบบัญชีโดย           
ไม่มีฝ่ายบริหารในที่ประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้มั่นใจว่าได้มีการหาร้ออ
ย่างเป็นอิสระและตรงไปตรงมา เช่น คุณภาพของพนักงานด้านการเงินและบัญชี 
คุณภาพของพนักงานตรวจสอบภายใน เรื่องที่ผู้สอบบัญชีมีความเป็นห่วงมากที่สุด 
หนังสือรับรองจากฝ่ายบริหาร (Representation Letter) และข้อจ้ากัดที่เกิดขึ้น
จากการตรวจสอบงบการเงิน เป็นต้น 
 โดยทั่วไปจะจัดให้มีการสื่สารระหว่างผู้สอบบัญชีกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างสม่้าเสมอและทันท่วงที 

 
 
 
 
 
 
 
 

ขอบเขตและแนวทางในการสอบบัญชี 
 คณะกรรมการตรวจสอบหารือขอบเขตและแนวทางในการสอบบัญชีเพ่ือ
เข้าใจถึงผลที่ได้จากการตรวจสอบว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง  คณะกรรมการ
ตรวจสอบสามารถขอค้าแนะน้าจากผู้สอบบัญชีได้ตามความเหมาะสม และอาจ
ขอให้ผู้สอบบัญชีรายงานปัญหาที่พบในระหว่างการตรวจสอบหรือข้อจ้ากัดจาก
ผู้บริหารระดับสูงที่มีผลต่อขอบเขตการปฎิบัติงาน 
 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบควรสอบถามผู้สอบบัญชีตามความ
เหมาะสมถึงขอบเขตที่ผู้สอบบัญชีได้พิจารณาทบทวนบทรายงานและบทวิเคราะห์
ของฝ่ายบริหารและสารสนเทศอื่นใดที่ปรากฎในรายงานประจ้าปี  มีความ
สอดคล้องกับสารสนเทศที่ปรากฎในงบการเงินหรือไม่ อย่างไร 
ข้อตรวจพบจากการตรวจสอบรายงานทางการเงิน 
 โดยทั่วไปคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีควรมีการ
ประชุมเพ่ือทบทวนรายงานทางการเงินและผลการตรวจสอบ การตั้งส้ารองหรือ
ประมาณการ การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ                          
ที่หน่วยงานก้ากับดูแลก้าหนดขึ้น คดีความ ศาล ภาระที่อาจเกิดขึ้นภายหน้า สิทธิ
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ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖3 ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖4 เนื้อหาที่ปรับปรุง 
 โดยทั่วไปคณะกรรมการตรวจสอบ ฝ่ายบริหาร และผู้สอบบัญชีควรมี
การประชุมเพื่อทบทวนรายงานทางการเงินและผลการตรวจสอบ การตั้งส้ารอง
หรือประมาณการ การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ท่ี
หน่วยงานก้ากับดูแลก้าหนดขึ้น คดีความ ศาล ภาระที่อาจเกิดขึ้นภายหน้า สิทธิ
เรียกร้องหรือการถูกประเมินใดๆ และพิจารณาผลกระทบต่อรายงานทางการเงนิ
ขององค์การจัดการน้้าเสีย 
 ผู้สอบบัญชีอาจมีข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการปฎิบัติงานและการ
ควบคุมภายในขององค์การจัดาการน้้าเสีย คณะกรรมการตรวจสอบควรให้ฝ่าย
บริหารรายงานข้อเสนอแนะที่มีสาระส้าคัญและแผนการด้าเนินตามขอ้เสนอแนะ
นั้นๆ การสอบทานนี้จะต้องด้าเนินการก่อนเปิดเผยรายงานทางการเงินต่อ
สาธารณชน แม้ว่ามีเวลาจ้ากัดในการพิจารณาคณะกรรมการตรวจสอบควรถาม
ถึงการปฎิบัติตามข้อเสนอแนะของปีก่อน 
 

คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีรายอื่นเพ่ือ
เป็นความเห็นที่สอง (second opinion) ในการยืนยันค้าแนะน้าที่ได้รับจาก
ผู้สอบบัญชี รวมทั้งอาจได้ข้อมูลกี่ยวกับแนวทางปฎิบัติขององค์กรอื่นในประเด็น
เดียวกัน 
ผลการปฎิบัติงานของผุ้สอบบัญชี 
 ในกรณีที่ส้านักงานตรวจเงินแผ่นดินแต่งตั้งผู้แทนให้ท้าหน้าที่ผู้สอบ
บัญชีในนามของส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือกรณีที่องค์การจัดการน้้า
เสียมีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีอื่น ประเด็นที่ควรพิจารณาการประเมินผลการ
ปฎิบัติงานของผู้แทนส้านักงานการตรวจสเงินแผ่นดินหรือการประเมินการ
แต่งตั้งผู้แทนใหม่ ประกอบด้วย 
 1. ความสามารถในการปฎิบัติงานวิชาชีพ ทรัพยากร และบุคลากร                       
ที่ได้รับมอบหมายในการปฎิบัติงานสอบบัญชี 
 2. วิธีการตรวจสอบ 
 3. ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจขององค์การจัดการน้้าเสีย 
 4. พ้ืนที่ในการบริการ เช่น การให้บริการตรวจสอบในพื้นที่ต่างจังหวัด 
 5. การให้บริการอื่นนอกเหนือจากการเป็นผู้สอบบัญชีที่อาจท้าให้ขาด
ความเป็นอิสระหรืออาจท้าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  เช่น การให้
ค้าแนะน้า หรือการวางระบบบบัญชี เป็นต้น 
 6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 

เรียกร้องหรือการถูกประเมินใดๆ และพิจารณาผลกระทบต่อรายงานทางการเงิน
ขององค์การจัดการน้้าเสีย 
 ผู้สอบบัญชีอาจมีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการปฎิบัติงานและการควบคุม
ภายในขององค์การจัดาการน้้าเสีย คณะกรรมการตรวจสอบควรให้ฝ่ายบริหาร
รายงานข้อเสนอแนะที่มีสาระส้าคัญและแผนการด้าเนินตามข้อเสนอแนะนั้นๆ 
การสอบทานนี้จะต้องด้าเนินการก่อนเปิดเผยรายงานทางการเงินต่อสาธารณชน 
แม้ว่ามีเวลาจ้ากัดในการพิจารณาคณะกรรมการตรวจสอบควรถามถึงการปฎิบัติ
ตามข้อเสนอแนะของปีก่อน 
 

คณะกรรมการตรวจสอบอาจขอความเห็นจากผู้สอบบัญชีรายอื่นเพื่อเป็น
ความเห็นที่สอง (second opinion) ในการยืนยันค้าแนะน้าที่ได้รับจากผู้สอบ
บัญชี รวมทั้งอาจได้ข้อมูลกี่ยวกับแนวทางปฎิบัติขององค์กรอื่นในประเด็นเดียวกัน 

 

ผลการปฎิบัติงานของผุ้สอบบัญชี 
 ในกรณีที่ส้านักงานตรวจเงินแผ่นดินแต่งตั้งผู้แทนให้ท้าหน้าที่ผู้สอบบัญชี
ในนามของส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือกรณีที่องค์การจัดการน้้าเสียมีการ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีอื่น ประเด็นที่ควรพิจารณาการประเมินผลการปฎิบัติงานของ
ผู้แทนส้านักงานการตรวจสเงินแผ่นดินหรือการประเมินการแต่งตั้งผู้แทนใหม่  
ประกอบด้วย 
 1. ความสามารถในการปฎิบัติงานวิชาชีพ ทรัพยากร และบุคลากร                
ที่ได้รับมอบหมายในการปฎิบัติงานสอบบัญชี 
 2. วิธีการตรวจสอบ 
 3. ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจขององค์การจัดการน้้าเสีย 
 4. พ้ืนที่ในการบริการ เช่น การให้บริการตรวจสอบในพื้นที่ต่างจังหวัด 
 5. การให้บริการอื่นนอกเหนือจากการเป็นผู้สอบบัญชีที่อาจท้าให้ขาด
ความเป็นอิสระหรืออาจท้าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์  เช่น การให้
ค้าแนะน้า หรือการวางระบบบบัญชี เป็นต้น 
 6. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
 การให้ผู้สอบบัญชีรายเดิมที่มีผลการปฎิบัติงานที่ดีให้ปฎิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องเป็นเรื่องที่ควรพิจารณาเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม ควรมีการพิจาณาให้
หมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่เป็นผู้ลงนามให้ความเห็นต่องบการเงินขององค์การจัดการ
น้้าเสียอย่างน้อยทุก 5 ปี 
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ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖3 ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖4 เนื้อหาที่ปรับปรุง 
 การให้ผู้สอบบัญชีรายเดิมที่มีผลการปฎิบัติงานที่ดีให้ปฎิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องเป็นเรื่องที่ควรพิจารณาเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตาม ควรมีการพิจาณาให้
หมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่เป็นผู้ลงนามให้ความเห็นต่องบการเงินขององค์การ
จัดการน้้าเสียอย่างน้อยทุก 5 ป ี
 การประเมินผลการปฎิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบควรรวบรวม
ความเห็นจากผู้บริหารเกี่ยวกับคุณภาพในการปฎิบัติงานของผู้สอบบัญชี                 
หากคณะกรรมการตรวจสอบมีประเด็นเกี่ยวกับคุณภาพในการปฎิบัติงานควร
หารือกับผู้บริหารของผู้สอบบัยชี การหารือกันอย่างตรงไปตรงมากับทุกฝ่ายจะ
น้าไปสู่แนวทางแก้ไขที่สร้างสรรค์ 
 

ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 
ประสิทธิผลในการก้ากับดูแลกระบวนการจัดท้ารายงานทางการเงินท้า

ให้คณะกรรมการตรวจสอบต้องประสานวานกับฝ่ายบริหาร  สอบถามและ
พิจารณาค้าตอบว่ามีเหตุสมผลหรือไม่ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่ส้าคัญในการให้ค้าปรึกษาและ
แนะน้าแก่ฝ่ายบริหาร และติดตามการก้ากับดูแลการปฎิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 

การติดต่อสื่อสารและสารสนเทศ 
 เพ่ือให้สามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                
บนพ้ืนฐานของความสัมพันธ์อันดี เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์การจัดการน้้าเสีย 
กรรมการาตรวจสอบต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจขององค์การจัดการน้้า เสีย
เป็นอย่างดี การหารือกับฝ่ายบริหารอย่างตรงไปตรงมาจะช่วยให้กรรมการ
ตรวจสอบมีความเข้าใจในธุรกิจเพ่ิมขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบควรตั้งค้าถาม
เชิงตรวจสอบ ขอข้อมูล และหารือกับบุคคลอื่นภายในองค์กร ปัจจัยส้าคัญที่
แสดงให้เห็นว่ามีการติดต่อสื่อสารที่ดีกับฝ่ายบริหาร คอื 
 1. ฝ่ายบริหารตอบค้าถามและให้ข้อมูลอย่างเต็มที่และภายในเวลา               
ที่เหมาะสม 
 2. ฝ่ายบริหารสนับสนุนในการติดต่อขอข้อมูลเพ่ิมเติมจากแหล่งข้อมูล           
ที่เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง 
 3. ฝ่าบริหารให้เวลาในการประชุมหรือให้ข้อมูลกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างเพียงพอ 

 การประเมินผลการปฎิบัติงาน คณะกรรมการตรวจสอบควรรวบรวม
ความเห็นจากผู้บริหารเกี่ยวกับคุณภาพในการปฎิบัติงานของผู้สอบบัญชี                  
หากคณะกรรมการตรวจสอบมีประเด็นเกี่ยวกับคุณภาพในการปฎิบัติงานควร
หารือกับผู้บริหารของผู้สอบบัยชี การหารือกันอย่างตรงไปตรงมากับทุกฝ่ายจะ
น้าไปสู่แนวทางแก้ไขที่สร้างสรรค์ 
 

ความสัมพันธ์กับฝ่ายบริหาร 
ประสิทธิผลในการก้ากับดูแลกระบวนการจัดท้ารายงานทางการเงินท้าให้

คณะกรรมการตรวจสอบต้องประสานวานกับฝ่ายบริหาร สอบถามและพิจารณา
ค้าตอบว่ามีเหตุสมผลหรือไม่ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทหน้าที่ส้าคัญในการให้ค้าปรึกษาและ
แนะน้าแก่ฝ่ายบริหาร และติดตามการก้ากับดูแลการปฎิบัติงานของฝ่ายบริหาร 
 

การติดต่อสื่อสารและสารสนเทศ 
 เพ่ือให้สามารถปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล                
บนพ้ืนฐานของความสัมพันธ์อันดี เพ่ือประโยชน์สูงสุดขององค์การจัดการน้้าเสีย 
กรรมการาตรวจสอบต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจขององค์การจดัการน้า้เสยีเปน็
อย่างดี การหารือกับฝ่ายบริหารอย่างตรงไปตรงมาจะช่วยให้กรรมการตรวจสอบมี
ความเข้าใจในธุรกิจเพ่ิมขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบควรตั้งค้าถามเชิงตรวจสอบ 
ขอข้อมูล และหารือกับบุคคลอื่นภายในองค์กร ปัจจัยส้าคัญที่แสดงให้เห็นว่ามีการ
ติดต่อสื่อสารที่ดีกับฝ่ายบริหาร คือ 
 1. ฝ่ายบริหารตอบค้าถามและให้ข้อมูลอย่างเต็มที่และภายในเวลา               
ที่เหมาะสม 
 2. ฝ่ายบริหารสนับสนุนในการติดต่อขอข้อมูลเพ่ิมเติมจากแหล่งข้อมูล                    
ที่เกี่ยวข้องและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้อง 
 3. ฝ่าบริหารให้เวลาในการประชุมหรือให้ข้อมูลกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างเพียงพอ 
 4. ฝ่ายบริหารน้าเสนอรายการที่ส้าคัญหรือประเด็นที่ควรรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างทันเวลา 
 5. ฝ่ายบริหารขอควาเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนที่จะ
ด้าเนินการตัดสินใจในประเด็นที่ส้าคัญ เช่น เมื่อพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการหรือ
การกระท้าที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลการด้าเนินงานขององค์การจัดการ
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 4. ฝ่ายบริหารน้าเสนอรายการที่ส้าคัญหรือประเด็นที่ควรรายงานต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบอย่างทันเวลา 
 5. ฝ่ายบริหารขอควาเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนที่จะ
ด้าเนินการตัดสินใจในประเด็นที่ส้าคัญ เช่น เมื่อพบหรือมีข้อสงสัยว่ามีรายการ
หรือการกระท้าที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลการด้าเนินงานขององค์การ
จัดการน้้าเสียอย่างร้ายแรง การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต มีรายการ
ผิดปกติหรือความบกพร่องที่ส้าคัญในระบบการควบคุมภายใน หรือมีการฝ่าฝืน
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฎิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และค้าสั่งที่
เกี่ยวข้อง ถ้าฝ่ายบริหารไม่มั่นใจว่ามีประเด็นใดที่ควรน้าเสนอคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพ่ือหารือฝ่ายบริหารควรสอบถามคณะกรรมการตรวจสอบก่อน
ตัดสินใจ 
การประชุม 
 คณะกรรมการตรวจสอบควรเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมใน
ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในวาระการประชุมนั้นๆ นอกจากกนี้ กรรมการ
ตรวจสอบควรพบปะหารือกับผู้บริหารบางท่านเป็นประจ้า  เช่น หัวหน้า
หน่วยงานด้านการบัญชีและการเงิน หน่วยงานด้านกฎหมาย หน่วยตรวจสอบ
ภายใน เป็นต้น ประเด็นและข้อมูลที่คณะกรรมการตรวจสอบควรได้รับจากการ
หารือกับฝ่ายบริหารประกอบด้วย 
 1. ผลการประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจที่องค์การจัดการน้้าเสียก้าลัง
เผชิญอยู่และแผนการในการจัดการความเสี่ยงนั้นๆ 
 2. ประเด็นที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่องค์การจัดการน้้าเสียนั้น
ด้าเนินอยู่ เช่น ประเด็นด้านกฎ ระเบียบ หรือข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการ
แข่งขัน เป็นต้น 
 3. การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่หน่วยงาน
ก้ากับดูแลก้าหนด ผลกระทบที่มีต่อรายงานทางการเงิน ผลแตกต่างที่ส้าคัญใน
รายงานทางการเงินระหว่างปีปัจจุบันกับปีก่อนๆ และพิจารณาร่วมกับฝ่าย
บริหารถึงบทรายงานและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารที่ปรากฎในรายงาน
ประจ้าปี 
 4. ผลกระทบทางด้านกฎหมาย ภาษ ีหรือกฎ ระเบียบอื่นที่มีผลกระทบ
ต่อองค์การจัดการน้้าเสีย 

น้้าเสียอย่างร้ายแรง การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต มีรายการผิดปกติหรือ
ความบกพร่องที่ส้าคัญในระบบการควบคุมภายใน หรือมีการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ วิธีปฎิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และค้าสั่งที่เกี่ยวข้อง ถ้าฝ่าย
บริหารไม่มั่นใจว่ามีประเด็นใดที่ควรน้าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือหารือ
ฝ่ายบริหารควรสอบถามคณะกรรมการตรวจสอบก่อนตัดสินใจ 
 

การประชุม 
 คณะกรรมการตรวจสอบควรเชิญผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมประชุมใน
ประเด็นต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องในวาระการประชุมนั้นๆ นอกจากกนี้  กรรมการ
ตรวจสอบควรพบปะหารือกับผู้บริหารบางท่านเป็นประจ้า เช่น หัวหน้าหน่วยงาน
ด้านการบัญชีและการเงิน หน่วยงานด้านกฎหมาย หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นต้น 
ประเด็นและข้อมูลที่คณะกรรมการตรวจสอบควรได้รับจากการหารือกับฝ่าย
บริหารประกอบด้วย 
 1. ผลการประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจที่องค์การจัดการน้้าเสียก้าลังเผชิญ
อยู่และแผนการในการจัดการความเสี่ยงนั้นๆ 
 2. ประเด็นที่มีผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่องค์การจัดการน้้าเสียนั้น
ด้าเนินอยู่ เช่น ประเด็นด้านกฎ ระเบียบ หรือข้อมูลเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการ
แข่งขัน เป็นต้น 
 3. การเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีหรือกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่หน่วยงาน
ก้ากับดูแลก้าหนด ผลกระทบที่มีต่อรายงานทางการเงิน ผลแตกต่างที่ส้าคัญใน
รายงานทางการเงินระหว่างปีปัจจุบันกับปีก่อนๆ และพิจารณาร่วมกับฝ่ายบริหาร
ถึงบทรายงานและบทวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารที่ปรากฎในรายงานประจ้าปี 
 4. ผลกระทบทางด้านกฎหมาย ภาษี หรือกฎ ระเบียบอื่นที่มีผลกระทบ
ต่อองค์การจัดการน้้าเสีย 
 5. สภาพแวดล้อมทางกฎหมาย รวมถึงคดีความหรือการฟ้องร้องด้า ที่มี
อยู่ ภาระที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า สิทธิเรียกร้อง หรือการถูกประเมินใดๆ หรือ
ประเด็นที่ก้าลังด้าเนินการ และประเด็นที่ยังไม่ได้ด้าเนินการต่างๆ และสถานะของ
ผลิตภัณฑ์และสภาพแวดล้อมที่ยังเป็นปัญหา รวมทั้งการประมาณการเพ่ือ
รับประกันต่างๆ (Warranty) 
 6. นโยบายและภาพรวมของกิจกรรมการบริหารเงิน รวมทั้งการบริหาร
เงินสด การป้องกันความเสี่ยง (Hedging) รายการเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ 
และการใช้เครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ   เป็นต้น 
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 5. สภาพแวดล้อมทางกฎหมาย รวมถึงคดีความหรือการฟ้องร้องด้า ที่มี
อยู่ ภาระที่อาจเกิดขึ้นในภายหน้า สิทธิเรียกร้อง หรือการถูกประเมินใดๆ หรือ
ประเด็นที่ก้าลังด้าเนินการ และประเด็นที่ยังไม่ได้ด้าเนินการต่างๆ และสถานะ
ของผลิตภัณฑ์และสภาพแวดล้อมที่ยังเป็นปัญหา รวมทั้งการประมาณการเพ่ือ
รับประกันต่างๆ (Warranty) 
 6. นโยบายและภาพรวมของกิจกรรมการบริหารเงิน รวมทั้งการบริหาร
เงินสด การป้องกันความเสี่ยง (Hedging) รายการเกี่ยวกับเงินตราต่างประเทศ 
และการใช้เครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ   เป็นต้น 
 7. นโยบายและภาพรวมการด้าเนินธุรกิจในต่างประเทศขององค์การ
จัดการน้้าเสีย รวมถึง สถานที่ตั้งและการควบคุมรายงานทางการเงิน 
 8. ข้อมูลที่จะเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 9. นโยบายและภาพรวมของกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและ
การให้ผลตอบแทน ระเบียบในการสอบทานค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ของ
พนักงานและลูกจ้าง 
 10. การประกันชีวิตให้กับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
       ในกรณีที่ คณะกร รมการองค์ ก า รจั ด ก า รน้้ า เ สี ย แต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการอื่นท้าหน้าที่ รับผิดชอบในประเด็นข้างต้นแล้ว  เช่น 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งอาจรับผิดชอบด้านการบริหารเงิน การ
ป้องกันความเสี่ยงทางการเงิน ให้คณะกรรมการตรวจสอบประสานงานกับ
คณะอนุกรรมการนั้นๆ เพ่ือให้สามารถพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือที่อาจ
เกิดขึ้นต่อรายงานทางการเงิน การด้าเนินงาน และการปฎิบัติตามระเบียบ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องขององค์การจัดการน้้าเสีย 
 

การประเมินฝ่ายบริหาร 
 กรรมการตรวจสอบควรมีส่วนร่วมในการประเมินคุณสมบัติและผลการ
ปฎิบัติงานของผู้บริหารในต้าแหน่งที่ส้าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้าหน่วยงาน
ด้านการบัญชีและการเงิน (Chief Financial Officer) ซึ่งควรมีส่วนร่วมในการ
ประเมินตั้งแต่การรับสมัคร การประเมินผลการปฎิบัติงาน เช่น การตอบค้าถาม
อย่างตรงไปตรงมา การน้าเสนอข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา เป็นต้น 
รวมถึงข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการ
ปฎิบัติงานในหน่วยงานการบัญชีและการเงิน ทั้งนี้ เนื่องจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบต้องให้ความเห็นเกี่ยวกับความครบถ้วน ถูกต้อง และเชื่อถือได้ของ

 7. นโยบายและภาพรวมการด้าเนินธุรกิจในต่างประเทศขององค์การ
จัดการน้้าเสีย รวมถึง สถานที่ตั้งและการควบคุมรายงานทางการเงิน 
 8. ข้อมูลที่จะเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 9. นโยบายและภาพรวมของกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลและการ
ให้ผลตอบแทน ระเบียบในการสอบทานค่าใช้จ่ายและผลประโยชน์ของพนักงาน
และลูกจ้าง 
 10. การประกันชีวิตให้กับกรรมการและผู้บริหารระดับสูง 
       ใ น ก ร ณี ที่ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร อ ง ค์ ก า ร จั ด ก า ร น้้ า เ สี ย แ ต่ ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการอื่ นท้ าหน้ าที่ รั บผิดชอบในประเด็นข้ างต้นแล้ว  เช่น 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งอาจรับผิดชอบด้านการบริหารเงิน การป้องกัน
ความเสี่ ย งทางการ เ งิ น  ให้ คณะกรรมการตรวจสอบประสานงานกับ
คณะอนุกรรมการนั้นๆ เพ่ือให้สามารถพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นหรือที่อาจ
เกิดขึ้นต่อรายงานทางการเงิน การด้าเนินงาน และการปฎิบัติตามระเบียบ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องขององค์การจัดการน้้าเสีย 
 

 

 

 

การประเมินฝ่ายบริหาร 
 กรรมการตรวจสอบควรมีส่วนร่วมในการประเมินคุณสมบัติและผลการ
ปฎิบัติงานของผู้บริหารในต้าแหน่งที่ส้าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้าหน่วยงาน
ด้านการบัญชีและการเงิน (Chief Financial Officer) ซึ่งควรมีส่วนร่วมในการ
ประเมินตั้งแต่การรับสมัคร การประเมินผลการปฎิบัติงาน เช่น การตอบค้าถาม
อย่างตรงไปตรงมา การน้าเสนอข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง และทันเวลา เป็นต้น 
รวมถึงข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการ
ปฎิบัติงานในหน่วยงานการบัญชีและการเงิน ทั้งนี้ เนื่องจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบต้องให้ความเห็นเกี่ยวกับความครบถ้วน ถูกต้อง และเชื่อถือได้ของ
รายงานทางการเงิน ดังนั้น ต้าแหน่งของผู้บริหารในหน่วยงานด้านการบัญชีและ
การเงินจึงมีความส้าคัญยิ่งต่อการปฎิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

การเปิดเผยรายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 1. ตัวอย่างค้าถามที่คณะกรรมการตรวจสอบควรถามผู้บริหารและผู้สอบ
บัญชีก่อนเปิดเผยรายงานทางการเงินประจ้าปีต่อสาธารณะชน 
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รายงานทางการเงิน ดังนั้น ต้าแหน่งของผู้บริหารในหน่วยงานด้านการบัญชีและ
การเงินจึงมีความส้าคัญยิ่งต่อการปฎิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

การเปิดเผยรายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปีของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 1. ตัวอย่างค้าถามที่คณะกรรมการตรวจสอบควรถามผู้บริหารและ
ผู้สอบบัญชีก่อนเปิดเผยรายงานทางการเงินประจ้าปีต่อสาธารณะชน 
 2. การทบทวนข้อมูลเบื้องต้นและรายงานทางการเงินระหว่างกาลจะ
ช่วยให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถก้าหนดและมุ่งเน้นประเด็นส้าคัญได้
อย่างรวดเร็ว ทันเวลา สามารถหารือกับผู้สอบบัญชีโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับ
รายงานทางการเงิน และจัดให้มีการน้าเสนอข้อมูลจากผู้บริหาร เพ่ือให้
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจขององค์การจัดการน้้าเสีย
อย่างต่อเนื่อง 
 การทบทวนข้อมูลเบื้องต้นและรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
คณะกรรมการตรวจสอบต้องก้าหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานข้อมูลเกี่ยวกับ
ประเด็นส้าคัญและการประมาณการที่ส้าคัญในรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
และหารือร่วมกับฝ่ายบริหารถึงภาพรวมของรายได้และความเพียงพอของการ
เปิดเผยข้อมูล ผลการด้าเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการที่ก้าหนดไว้  
เหตุการณ์ไม่ปกติที่เกิดในระหว่างงวด รวมทั้งการใช้หลักการในการบันทึกบัญชี
ว่าเป็นหลักการเดียวกับที่ใช้นการบันทึกบัญชีในรายงานทางการเงินประจ้าปี
หรือไม่ 
 หากผู้ ส อบบัญชี สอบทานรายง านทา งการ เ งิ น ระหว่ า ง ก าล 
คณะกรรมการตรวจสอบต้องได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสาระส้าคัญในการบันทึกบัญชี 
เช่น การใช้หลักการบัญชีที่ไม่ถูกต้อง การเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนถูกต้อง เป็น
ตน้ 
 

5. แนวทางปฎิบัติที่ดีเก่ียวกับการประชุมของกรรมการตรวจสอบ 
แนวทางปฏิบัติที่ดี 
 1. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ               
1 ครั้ง ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมเพ่ิมเติมได้ในกรณีที่จ้าเป็น
หรือได้รับการร้องขอ และการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบควรจัดให้มี

 2. การทบทวนข้อมูลเบื้องต้นและรายงานทางการเงินระหว่างกาลจะช่วย
ให้คณะกรรมการตรวจสอบสามารถก้าหนดและมุ่งเน้นประเด็นส้าคัญได้อย่าง
รวดเร็ว ทันเวลา สามารถหารือกับผู้สอบบัญชีโดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับ
รายงานทางการเงิน และจัดให้มีการน้าเสนอข้อมูลจากผู้บริหาร  เพ่ือให้
คณะกรรมการตรวจสอบได้รับข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจขององค์การจัดการน้้าเสียอย่าง
ต่อเนื่อง 
 การทบทวนข้อมูลเบื้องต้นและรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
คณะกรรมการตรวจสอบต้องก้าหนดให้ฝ่ายบริหารรายงานข้อมูลเกี่ยวกับประเด็น
ส้าคัญและการประมาณการที่ส้าคัญในรายงานทางการเงินระหว่างกาล และหารือ
ร่วมกับฝ่ายบริหารถึงภาพรวมของรายได้และความเพียงพอของการเปิดเผยข้อมูล 
ผลการด้าเนินงานเมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการที่ก้าหนดไว้ เหตุการณ์ไม่ปกตทิี่
เกิดในระหว่างงวด รวมทั้งการใช้หลักการในการบันทึกบัญชีว่าเป็นหลักการ
เดียวกับที่ใช้นการบันทึกบัญชีในรายงานทางการเงินประจ้าปีหรือไม่ 
 หากผู้สอบบัญชีสอบทานรายงานทางการเงินระหว่างกาล คณะกรรมการ
ตรวจสอบต้องได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสาระส้าคัญในการบันทึกบัญชี  เช่น การใช้
หลักการบัญชีที่ไม่ถูกต้อง การเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนถูกต้อง เป็นต้น      
 
 
 
 
 
 
 

 

5. แนวทางปฎิบัติที่ดีเก่ียวกับการประชุมของกรรมการตรวจสอบ 
แนวทางปฏิบัติที่ดี 
 1. คณะกรรมการตรวจสอบต้องประชุมร่วมกันอย่างน้อยไตรมาสละ                  
1 ครั้ง ประธานกรรมการตรวจสอบอาจเรียกประชุมเพ่ิมเติมได้ในกรณีที่จ้าเป็น
หรือได้รับการร้องขอ และการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบควรจดัใหม้กีอ่น
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ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖3 ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖4 เนื้อหาที่ปรับปรุง 
ก่อนการประชุมคณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสีย เพ่ือจะได้หารือประเด็น
ส้าคัญที่ควรน้าเสนอต่อคณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสีย 
 2. การก้าหนดความถี่ในการประชุมขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และขอบเขต
ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การจัดการน้้าเสีย                       
การจัดการประชุมอย่างสม่้าเสมอจะช่วยให้กรรมการตรวจสอบสามารถสอบ
ทานและหารือเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินได้ภายในเวลาที่เหมาะสม และการ
ก้าหนดการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมคณะกรรมการองค์การจัดการน้า้เสยี 
(โดยเฉพาะในการสอบทานรายงานทางการเงิน) จะช่วยให้มีเวลาเพียงพอในการ
แก้ไขข้อมูลทางการเงินตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยทั่วไป
การจัดการประชุมจะสอดคล้องกับรอบระยะเวลาของรายงานทางการเงิน                
การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน 
 3. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากกรรมการตรวจสอบ
ที่ต้องเข้าร่วมประชุมแล้ว กรรมการตรวจสอบอาจเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
ในการประชุมซึ่งอาจรวมถึง 
     3.1 ผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งหัวหน้าหน่วยงานด้าน
การบัญชีและการเงิน 
     3.2 หัวหน้าหน่วยงานด้านบริหารความเสี่ยงและหัวหน้าหน่วยงาน
ด้านปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
     3.3 ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การจัดการน้้าเสีย 
     3.4 ผู้สอบบัญชี 
     3.5 ที่ปรึกษาทางวิชาชีพ เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหรือภาษี
อากร 
 

 ผู้ เข้าร่วมประชุมควรจ้ากัดเฉพาะบุคคลที่ เกี่ ยวข้องหรือมีความ
รับผิดชอบในประเด็นหรือวาระที่มีการประชุมเท่านั้น 
 4. นอกจากการประชุมกับบุคคลดังกล่าวที่เกี่ยวข้องตามวาระแล้ว 
คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดให้มีการประชุมกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นเพ่ือ
หารือในประเด็นต่างๆ โดยไม่มีผู้อื่นร่วมอยู่ในที่ประชุมด้วย เช่น 
     4.1 การประชุมกับผู้บริหารสูงสุดเ พ่ือหารือเกี่ยวกับผลการ
ปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี ส้านักตรวจสอบภายใน และหน่วยงานด้านการบัญชี
และการเงิน 

การประชุมคณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสีย เพ่ือจะได้หารือประเด็นส้าคัญท่ี
ควรน้าเสนอต่อคณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสีย 
 2. การก้าหนดความถี่ในการประชุมขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และขอบเขตใน
การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบขององค์การจัดการน้้าเสีย                    
การจัดการประชุมอย่างสม่้าเสมอจะช่วยให้กรรมการตรวจสอบสามารถสอบทาน
และหารือเกี่ยวกับข้อมูลทางการเงินได้ภายในเวลาที่ เหมาะสม  และการ
ก้าหนดการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมคณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสีย 
(โดยเฉพาะในการสอบทานรายงานทางการเงิน) จะช่วยให้มีเวลาเพียงพอในการ
แก้ไขข้อมูลทางการเงินตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยทั่วไป
การจัดการประชุมจะสอดคล้องกับรอบระยะเวลาของรายงานทางการเงิน                 
การสอบบัญชีและการตรวจสอบภายใน 
 3. ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ นอกจากกรรมการตรวจสอบที่
ต้องเข้าร่วมประชุมแล้ว กรรมการตรวจสอบอาจเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมใน
การประชุมซึ่งอาจรวมถึง 
     3.1 ผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหารระดับสูง รวมทั้งหัวหน้าหน่วยงานด้าน
การบัญชีและการเงิน 
     3.2 หัวหน้าหน่วยงานด้านบริหารความเสี่ยงและหัวหน้าหน่วยงาน
ด้านปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
     3.3 ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การจัดการน้้าเสีย 
     3.4 ผู้สอบบัญชี 
     3.5 ที่ปรึกษาทางวิชาชีพ เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายหรือภาษีอากร 
 

 ผู้เข้าร่วมประชุมควรจ้ากัดเฉพาะบุคคลที่เกี่ยวข้องหรือมีความรับผิดชอบ
ในประเด็นหรือวาระที่มีการประชุมเท่านั้น 
 4. นอกจากการประชุมกับบุคคลดังกล่าวที่ เกี่ยวข้องตามวาระแล้ว 
คณะกรรมการตรวจสอบควรจัดให้มีการประชุมกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นเพ่ือหารอื
ในประเด็นต่างๆ โดยไม่มีผู้อื่นร่วมอยู่ในที่ประชุมด้วย เช่น 
     4.1 การประชุมกับผู้บริหารสูงสุดเพื่อหารือเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงาน
ของผู้สอบบัญชี ส้านักตรวจสอบภายใน และหน่วยงานด้านการบัญชีและการเงิน 
     4.2 การประชุมกับผู้สอบบัญชีเพ่ือหารือเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือ
ของผู้บริหารและพนักงานขององค์การจัดการน้้าเสียต่อการด้าเนินงานของผู้สอบ
บัญชีและส้านักตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ในปีบัญชีการเงินแต่ละปี คณะกรรมการ
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ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖3 ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖4 เนื้อหาที่ปรับปรุง 
     4.2 การประชุมกับผู้สอบบัญชีเพื่อหารือเกี่ยวกับการให้ความร่วมมือ
ของผู้บริหารและพนักงานขององค์การจัดการน้้าเสียต่อการด้าเนนิงานของผูส้อบ
บัญชีและส้านักตรวจสอบภายใน ทั้งนี้ ในปีบัญชีการเงินแต่ละปี คณะกรรมการ
ตรวจสอบต้องมีการประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชี  โดยไม่มีผู้บริหารสูงสุด 
ผู้บริหารหรือบุคคอื่นเข้าร่วมด้วยอย่างน้อย 1 ครั้ง 
     4.3 การประชุมกับผู้อ้านวยการส้านักตรวจสอบภายใน เพ่ือหารือใน
ประเด็นที่มีความส้าคัญ เช่น ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ข้อสงสัยว่าอาจมี
การทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือ      มีความบกพร่องที่เป็นสาระส้าคัญในระบบ
การควบคุมภายใน ข้อสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบต่างๆ เป็นต้น 
 5. องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
กรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง ยกเว้น
ในกรณีที่มีความจ้าเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง อาจใช้การประชุม
ทางไกลผ่านโทรศัพท์หรือประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ก็
ได้ 
 6. การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบไม่จ้าเป็นต้องด้าเนินการ
โดยผ่านการประชุมเท่านั้น คณะกรรมการตรวจสอบอาจติดตามงานหรือ
ทบทวนการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้สอบบัญชี หรือ
ปฏิบัติงานอื่นใดภายใต้ขอบเขตการปฏิบัติงานได้ และน้าผลการปฏิบัติงานหรือ
ความคืบหน้าในการปฏิบัติงานนั้นบรรจุเป็นวาระการประชุมเพ่ือให้ที่ประชุม
พิจารณาร่วมกัน 
 7. เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด วาระการประชุมควรจัดท้าเป็นรูปแบบ
มาตรฐาน โดยก้าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งก้าหนดโดยประธานกรรมการ
ตรวจสอบและน้าเสนอต่อกรรมการตรวจสอบล่วงหน้าพร้อมเอกสาร
ประกอบการประชุมก่อนการประชุมอย่างน้อย 3 วันท้าการ ทั้งนี้ เพ่ือให้
ผู้เข้าร่วมประชุมมีเวลาพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือขอข้อมูลเพ่ิมเติมประกอบการ
พิจารณา และลดระยะเวลาในการประชุม ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอาจขอ
เพิ่มเติมวาระการประชุมตามความเหมาะสม 
 8. คณะกรรมการตรวจสอบควรอ้างอิงถึงกฎบัตรในการจัดท้าแผน
ประจ้าปีและตารางเวลาส้าหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอยู่เสมอ 
เพ่ือให้มั่นใจว่าวาระในการประชุมสอดคล้อง และมีเวลาเพียงพอที่จะท้าให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก้าหนดไว้ ซึ่งก้าหนดเวลาการประชุมควรมีความ

ตรวจสอบต้องมีการประชุมร่วมกันกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหาร
หรือบุคคอื่นเข้าร่วมด้วยอย่างน้อย 1 ครั้ง 
     4.3 การประชุมกับผู้อ้านวยการส้านักตรวจสอบภายใน เพ่ือหารือใน
ประเด็นที่มีความส้าคัญ เช่น ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ข้อสงสัยว่าอาจมีการ
ทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติหรือ      มีความบกพร่องที่เป็นสาระส้าคัญในระบบการ
ควบคุมภายใน ข้อสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบต่างๆ เป็นต้น 
 5. องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
กรรมการตรวจสอบต้องเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง ยกเว้นใน
กรณีที่มีความจ้าเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง อาจใช้การประชุม
ทางไกลผ่านโทรศัพท์หรือประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ก็ได้ 
 6. การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบไม่จ้าเป็นต้องด้าเนินการ
โดยผ่านการประชุมเท่านั้น คณะกรรมการตรวจสอบอาจติดตามงานหรือทบทวน
การปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารผู้ตรวจสอบภายในหรือผู้สอบบัญชี หรือปฏิบัติงาน
อืน่ใดภายใต้ขอบเขตการปฏิบัติงานได้ และน้าผลการปฏิบัติงานหรือความคืบหน้า
ในการปฏิบัติงานนั้นบรรจุเป็นวาระการประชุมเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาร่วมกัน 
 7. เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด วาระการประชุมควรจัดท้าเป็นรูปแบบ
มาตรฐาน โดยก้าหนดเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งก้าหนดโดยประธานกรรมการ
ตรวจสอบและน้าเสนอต่อกรรมการตรวจสอบล่วงหน้าพร้อมเอกสารประกอบการ
ประชุมก่อนการประชุมอย่างน้อย 3 วันท้าการ ทั้งนี้ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมประชุมมี
เวลาพิจารณาเรื่องต่างๆ หรือขอข้อมูลเพ่ิมเติมประกอบการพิจารณา และลด
ระยะเวลาในการประชุม ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอาจขอเพ่ิมเติมวาระการประชุม
ตามความเหมาะสม 
 8. คณะกรรมการตรวจสอบควรอ้างอิงถึงกฎบัตรในการจัดท้าแผน
ประจ้าปีและตารางเวลาส้าหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอยู่เสมอ 
เพ่ือให้มั่นใจว่าวาระในการประชุมสอดคล้อง และมีเวลาเพียงพอที่จะท้าให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก้าหนดไว้ ซึ่งก้าหนดเวลาการประชุมควรมีความ
ยืดหยุ่น เพ่ือให้สามารถหารือในประเด็นส้าคัญตามวาระการประชุมได้อย่าง
เหมาะสม โดยทั่วไปการประชุมจะครอบคลุมถึงการพิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้ 

8.1 งบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หลักการบัญชีและ
วิธีปฏิบัติทางการบัญชี มาตรฐานการบัญชี การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่ส้าคัญ
และเหตุผลของการเปลี่ยนแปลง 
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ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖3 ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖4 เนื้อหาที่ปรับปรุง 
ยืดหยุ่น เพ่ือให้สามารถหารือในประเด็นส้าคัญตามวาระการประชุมได้อย่ าง
เหมาะสม โดยทั่วไปการประชุมจะครอบคลุมถึงการพิจารณาในเรื่องดังต่อไปนี้ 

8.1 งบการเงินและรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง หลักการบัญชี
และวิธีปฏิบัติทางการบัญชี มาตรฐานการบัญชี การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชีที่
ส้าคัญและเหตุผลของการเปลี่ยนแปลง 

8.2 การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ
ภายใน 

8.3 การก้ากับดูแลกิจการขององค์การจัดการน้้าเสีย 
8.4 การตรวจสอบภายในประจ้าปีและพิจารณาเพ่ือให้มั่นใจว่าเป็น

การตรวจสอบดังกล่าวจะช่วยให้ตรวจพบการทุจริต หรือข้อบกพร่องต่างๆ ของ
ระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งพิจาณา   ด้านการประสานงานและการ
ประเมินผลการตรวจสอบ 

8.5 พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงแผนการตรวจสอบของผู้สอบ
บัญชี ปัญหาหรือข้อจ้ากัดในการปฏิบัติงานสอบบัญชี 

8.6 พิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในถึงปัญหาหรือข้อจ้ากัดใน
การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

8.7 พิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีว่าได้มีการ
วางแผนเ พ่ือทบทวนวิธีการ  และการควบคุมการประมวลข้อมูลทาง
อิเล็คโทรนิคส์ และสอบถามเกี่ยวกับโครงการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ 
เพ่ือป้องกันการทุจริตหรือการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดโดยพนักงานหรือ
บุคคลภายนอก 

8.8 พิจารณาทบทวนรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ หรือรายการ ที่เกี่ยวโยงกัน 

8.9 การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการ
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสีย 

8.10 การประเมินตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และความ
รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย 
 9. การน้าวาระการประชุมไปใช้ในทางปฏิบัติ องค์การจัดการน้้าเสียควร
ประยุกต์ตามความเหมาะสม ประเด็นส้าคัญของการประชุม ห้ามมิให้กรรมการ
ตรวจสอบที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เข้าร่วมพิจารณาในประเด็นที่ตน
เกี่ยวข้อง และห้ามมิให้แสดงความคิดเห็นและลงมติในประเด็นนั้นๆ 

8.2 การบริหารความเสี่ยง ระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบ
ภายใน 

8.3 การก้ากับดูแลกิจการขององค์การจัดการน้้าเสีย 
8.4 การตรวจสอบภายในประจ้าปีและพิจารณาเพ่ือให้มั่นใจว่าเป็น

การตรวจสอบดังกล่าวจะช่วยให้ตรวจพบการทุจริต หรือข้อบกพร่องต่างๆ ของ
ระบบการควบคุมภายใน รวมทั้งพิจาณา   ด้านการประสานงานและการ
ประเมินผลการตรวจสอบ 

8.5 พิจารณาร่วมกับผู้สอบบัญชีถึงแผนการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี 
ปัญหาหรือข้อจ้ากัดในการปฏิบัติงานสอบบัญชี 

8.6 พิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในถึงปัญหาหรือข้อจ้ากัดในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน 

8.7 พิจารณาร่วมกับผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชีว่าได้มีการ
วางแผนเพื่อทบทวนวิธีการ และการควบคุมการประมวลข้อมูลทางอิเล็คโทรนิคส์ 
และสอบถามเกี่ยวกับโครงการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะ เพ่ือป้องกันการ
ทุจริตหรือการใช้คอมพิวเตอร์ไปในทางที่ผิดโดยพนักงานหรือบุคคลภายนอก 

8.8 พิจารณาทบทวนรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ หรือรายการ ที่เกี่ยวโยงกัน 

8.9 การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่ เกี่ยวข้อง รวมทั้งการ
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสีย 

8.10 การประเมินตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่และความ
รับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมาย 
 9. การน้าวาระการประชุมไปใช้ในทางปฏิบัติ องค์การจัดการน้้าเสียควร
ประยุกต์ตามความเหมาะสม ประเด็นส้าคัญของการประชุม ห้ามมิให้กรรมการ
ตรวจสอบที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์เข้าร่วมพิจารณาในประเด็นที่ตน
เกี่ยวข้อง และห้ามมิให้แสดงความคิดเห็นและลงมติในประเด็นนั้นๆ 
 10. กรรมการตรวจสอบควรศึกษาข้อมูล และอาจหารือกับผู้บริหารและผู้
ตรวจสอบภายในในรายละเอียดก่อนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตาม
ความเหมาะสม ให้มีความเข้าใจในวาระและรายละเอียดของประเด็นที่จะน้าเสนอ
ในการประชุม รวมทั้งเพ่ือให้มั่นใจว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง 
ครบถ้วน เพียงพอ 
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ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖3 ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖4 เนื้อหาที่ปรับปรุง 
 10. กรรมการตรวจสอบควรศึกษาข้อมูล และอาจหารือกับผู้บริหารและ
ผู้ตรวจสอบภายในในรายละเอียดก่อนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบตาม
ความเหมาะสม ให้มีความเข้าใจในวาระและรายละเอียดของประเด็นที่จะ
น้าเสนอในการประชุม รวมทั้งเพ่ือให้มั่นใจว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้รับ
ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน เพยีงพอ 
 11. คณะกรรมการตรวจสอบควรหารือกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับรูปแบบ 
แหล่งข้อมูลและระดับความละเอียดของเอกสารประกอบการประชุมที่ต้องการ 
เพื่อให้ฝ่ายบริหารจัดท้าข้อมูลให้ตามที่ต้องการ ซึ่งการหารือกับฝ่ายบริหารนีอ้าจ
เป็นการหารือตั้งแต่เริ่มต้นการปฏิบัติงานประจ้าปีของคณะกรรมการตรวจสอบ
หรือตามระยะเวลาที่เหมาะสม 
 12. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้
จดบันทึกรายงานการประชุมและเสนอรายงานการประชุมต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการองค์การจัดการ น้้าเสีย เพ่ือให้คณะกรรมการ
องค์การจัดการน้้าเสียทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ    อย่าง
ทันเวลา และเพ่ิมประสิทธิภาพในการด้าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบควรสอบทานรายงานการประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพ่ือให้มั่นใจว่ารายงานการประชุมได้บันทึกรายละเอียดที่เพียงพอ 
และระบุประเด็นที่ต้องติดตามในการประชุมครั้งถัดไปด้วย รายงานการประชุม
ควรบันทึกความเห็น ค้าคัดค้านหรือทักท้วงของกรรมการตรวจสอบรายบุคคล 
ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการแสดงให้เห็นว่ากรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ระมัดระวัง รอบคอบ ค้านึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดจากมตินั้น 
 13. คณะกรรมการตรวจสอบต้องสามารถเข้าถึงและได้ทรัพยากรที่
จ้าเป็นในการปฏิบัติตามหน้าที่ ซึ่งหมายถึงได้รับความช่วยเหลือด้านงานธุรการ
และเลขานุการ โดยองค์การจัดการน้้าเสียต้องเป็นผู้จัดหาและอ้านวยความ
สะดวกให้ โดยทั่วๆไปคณะกรรมการตรวจสอบต้องการความสนับสนุนจาก
เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบในการจัดท้าวาระการประชุม เอกสาร
ประกอบการประชุม บันทึกรายงานการประชุมและด้าเนินการเรื่องอื่นๆ ท่ี
เกี่ยวข้อง 
 กรรมการตรวจสอบควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ผลการด้าเนินงาน 
ความเสี่ยงในปัจจุบันขององค์การจัดการน้้าเสีย โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
ควรอุทิศเวลาในการศึกษาข้อมูลดังกล่าว หารือกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหา

 11. คณะกรรมการตรวจสอบควรหารือกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับรูปแบบ 
แหล่งข้อมูลและระดับความละเอียดของเอกสารประกอบการประชุมที่ต้องการ 
เพ่ือให้ฝ่ายบริหารจัดท้าข้อมูลให้ตามที่ต้องการ ซึ่งการหารือกับฝ่ายบริหารนี้อาจ
เป็นการหารือตั้งแต่เริ่มต้นการปฏิบัติงานประจ้าปีของคณะกรรมการตรวจสอบ
หรือตามระยะเวลาที่เหมาะสม 
 12. เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เป็นผู้จด
บันทึกรายงานการประชุมและเสนอรายงานการประชุมต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการองค์การจัดการ น้้าเสีย เพื่อให้คณะกรรมการองค์การ
จัดการน้้าเสียทราบถึงกิจกรรมของคณะกรรมการตรวจสอบ    อย่างทันเวลา และ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการด้าเนินงานของค รรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
ตรวจสอบควรสอบทานรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือให้
มั่นใจว่ารายงานการประชุมได้บันทึกรายละเอียดที่เพียงพอ และระบุประเด็นที่
ต้องติดตามในการประชุมครั้งถัดไปด้วย รายงานการประชุมควรบันทึกความเห็น 
ค้าคัดค้านหรือทักท้วงของกรรมการตรวจสอบรายบุคคล ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการแสดง
ให้เห็นว่ากรรมการตรวจสอบปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ค้านึงถึง
ผลกระทบที่อาจเกิดจากมตินั้น 
 13. คณะกรรมการตรวจสอบต้องสามารถเข้าถึงและได้ทรัพยากรที่จ้าเป็น
ในการปฏิบัติตามหน้าที่ ซึ่งหมายถึงได้รับความช่วยเหลือด้านงานธุรการและ
เลขานุการ โดยองค์การจัดการน้้าเสียต้องเป็นผู้จัดหาและอ้านวยความสะดวกให้  
โดยทั่วๆไปคณะกรรมการตรวจสอบต้องการความสนับสนุนจากเลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบในการจัดท้าวาระการประชุม เอกสารประกอบการ
ประชุม บันทึกรายงานการประชุมและด้าเนินการเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 กรรมการตรวจสอบควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจ ผลการด้าเนินงาน 
ความเสี่ยงในปัจจุบันขององค์การจัดการน้้าเสีย โดยคณะกรรมการตรวจสอบควร
อุทิศเวลาในการศึกษาข้อมูลดังกล่าว หารือกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง แก้ไขปัญหาต่างๆ 
สื่อสารกับบุคคที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกรรมการตรวจสอบท่านอื่นทั้งในและนอกการ
ประชุม 
 กรรมการตรวจสอบควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้ อย่าง
ต่อเนื่องและสม่้าเสมอ    ในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการด้าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และการด้าเนินงานขององค์การจัดการน้้าเสียอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ทัน
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ต่างๆ สื่อสารกับบุคคที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกรรมการตรวจสอบท่านอื่นทั้งในและ
นอกการประชุม 
 กรรมการตรวจสอบควรได้รับการอบรมและเสริมสร้างความรู้อย่าง
ต่อเนื่องและสม่้าเสมอ    ในเรื่องที่เกี่ยวข้องต่อการด้าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และการด้าเนินงานขององค์การจัดการน้้าเสียอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นและเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจจ้าเป็นต้องได้รับค้าปรึกษาจาก
ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเป็นกรณีพิเศษ เช่น ในการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ การ
สืบสวนสอบสวนกรณีทุจริต หรือการปรึกษาประเด็นข้อพิพาททางกฎหมายของ
องค์การจัดการน้้าเสีย เป็นต้น โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายขององค์การจัดการน้้าเสีย 
ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบต้องมั่นใจในความช้านาญขอบเขตและเงื่อนไขในการ
ปฏิบัติงาน และต้องมั่นใจว่าผู้ได้รับการว่าผู้ว่าจ้างสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จ้าเป็นที่
สามารถน้ามาสรุปผลได้อย่างมีหลักฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นและเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
 นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบอาจจ้าเป็นต้องได้รับค้าปรึกษาจาก
ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาชีพเป็นกรณีพิเศษ เช่น ในการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ การ
สืบสวนสอบสวนกรณีทุจริต หรือการปรึกษาประเด็นข้อพิพาททางกฎหมายของ
องค์การจัดการน้้าเสีย เป็นต้น โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายขององค์การจัดการน้้าเสีย ทั้งนี้ 
กรรมการตรวจสอบต้องมั่นใจในความช้านาญขอบเขตและเงื่อนไขในการ
ปฏิบัติงาน และต้องมั่นใจว่าผู้ได้รับการว่าผู้ว่าจ้างสามารถเข้าถึงข้อมูลที่จ้าเป็นที่
สามารถน้ามาสรุปผลได้อย่างมีหลักฐาน 
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6. แนวทางปฏิบั ติที่ ดี เ ก่ียว กับการรายงานผลการด า เ นินงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 

แนวทางปฏิบัติที่ดี 
 1. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่จัดท้ารายงานผลการด้าเนินงาน 
เสนอต่อคณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสียอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 
ภายใน 60 วันนับจากวันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส ยกเว้นรายงานผลการ
ด้าเนินงานในไตรมาสที่ 4 ให้จัดท้าเป็นรายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปี  
พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจนั้น  และ
กระทรวงการคลังภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นปีบัญชีการเงินขององค์การจัดการ
น้้าเสีย 
 โดยรายงานผลการด้าเนินงานข้างต้นอย่างน้อยต้องระบุถึงความเห็น
เกี่ยวกับการจัดท้าและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน ความเพียงพอ
ของระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธี
ปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศและค้าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินงาน
ขององค์การจัดการน้้าเสีย  
 2. คณะกรรมการตรวจสอบควรน้าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ
องค์การจัดการน้้าเสีย ดังนี้ 
     2.1 รายงานเกี่ยวกับกิจกรรมตามปกติที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ด้าเนินการระหว่างงวดเพ่ือช่วยให้คณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสียรับทราบ
เกี่ยวกับการด้าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานนี้ควรจัดท้าอย่าง
น้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง การรายงานกิจกรรมที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ด้าเนินการระหว่างงวด คณะกรรมการตรวจสอบควรใช้กฎบัตรเป็นแนวทางใน
การจัดท้ารายงาน  

     รายงานเกี่ยวกับกิจกรรมตามปกติที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ด้าเนินการ ได้แก่ 

2.1.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบที่ระบุ
ความเห็นในประเด็นต่างๆ ที่ได้มีการหารือในการประชมุ 
ซึ่งจะต้องน้าเสนอคณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสีย
ในการประชุมครั้งถัดไป 

6. แนวทางปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการรายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

แนวทางปฏิบัติที่ดี 
 1. คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่จัดท้ารายงานผลการด้าเนินงาน เสนอ
ต่อคณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสียอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง ภายใน 60 
วันนับจากวันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาส ยกเว้นรายงานผลการด้าเนินงานในไตรมาสที่ 
4 ให้จัดท้าเป็นรายงานผลการด้าเนินงานประจ้าปี พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้
กระทรวงเจ้าสังกัดของรัฐวิสาหกิจนั้น และกระทรวงการคลังภายใน 90 วันนับ
จากวันสิ้นปีบัญชีการเงินขององค์การจัดการน้้าเสีย 
 โดยรายงานผลการด้าเนินงานข้างต้นอย่างน้อยต้องระบุถึงความเห็น
เกี่ยวกับการจัดท้าและการเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน ความเพียงพอของ
ระบบการควบคุมภายในและการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธี
ปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศและค้าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินงานของ
องค์การจัดการน้้าเสีย  
 2. คณะกรรมการตรวจสอบควรน้าเสนอรายงานต่อคณะกรรมการ
องค์การจัดการน้้าเสีย ดังนี้ 
     2.1 รายงานเกี่ยวกับกิจกรรมตามปกติที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ด้าเนินการระหว่างงวดเพ่ือช่วยให้คณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสียรับทราบ
เกี่ยวกับการด้าเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานนี้ควรจัดท้าอย่าง
น้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง การรายงานกิจกรรมที่คณะกรรมการตรวจสอบด้าเนินการ
ระหว่างงวด คณะกรรมการตรวจสอบควรใช้กฎบัตรเป็นแนวทางในการจัดท้า
รายงาน  

     รายงานเกี่ยวกับกิจกรรมตามปกติที่คณะกรรมการตรวจสอบ
ด้าเนินการ ได้แก่ 

2.1.1 รายงานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบที่ระบุ
ความเห็นในประเด็นต่างๆ ที่ได้มีการหารือในการประชุม 
ซึ่งจะต้องน้าเสนอคณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสียใน
การประชุมครั้งถัดไป 

2.1.2 รายงานสรุปกิจกรรมการของคณะกรรมการตรวจสอบ        
ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 

คงเดิม 
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ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖3 ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖4 เนื้อหาที่ปรับปรุง 
2.1.2 รายงานสรุปกิจกรรมการของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ซึ่งลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ 
2.1.3 รายงานความเห็นเกี่ยวกับการจัดท้าและการเปิดเผย

ข้อมูลในรายงานทาง  การเงิน ความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตาม กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี  
ประกาศ และค้าสั่ง  ที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินงานของ
องค์การจัดการน้้าเสีย 

2.1.4 รายงานสรุปประเด็นอื่นๆ ที่ เห็นควรน้าเสนอต่อ
คณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสีย 

   2.2 รายงานเกี่ยวกับประเด็นที่ต้องการให้คณะกรรมการองค์การ
จัดการน้้าเสียด้าเนินการอย่างเร่งด่วน รายงานนี้ควรจัดท้าทันทีที่เกิดเหตุการณ์
ขึ้น พร้อมทัง้รายงานให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังทันที 
  รายงานประเด็นส้าคัญที่มีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินหรือ
การด้าเนินงาน และต้องการให้คณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสียด้าเนินการ
อย่างเร่งด่วน ได้แก่ 

2.2.1 รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
2.2.2 ข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือมีสิ่ง

ผิดปกติหรือมีความบกพร่องที่เป็นสาระส้าคัญในระบบ
การควบคุมภายใน 

2.2.3 ข้อสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการ
ปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศและค้าสั่งที่เกีย่วขอ้ง 

2.2.4 รายงานสรุปประเด็นอื่นๆ  ที่ เห็นควรน้า เสนอต่อ
คณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสีย เช่น เมื่อพบหรือมี
ข้อสงสัยว่ามีรายงานหรือการกระท้าที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อผลการด้าเนินงานขององค์การจัดการน้้าเสีย
อย่างร้ายแรง  

 3. การรายงานต่อหน่วยงานก้ากับดูแล รายงานที่จ้าเป็นต้องเสนอต่อ
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลัง ประกอบด้วยรายงานการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบประจ้าปี ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบ
ซึ่งครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้ 

2.1.3 รายงานความเห็นเกี่ยวกับการจัดท้าและการเปิดเผยข้อมูล
ในรายงานทาง  การเงิน ความเพียงพอของระบบการ
ควบคุมภายใน และการปฏิบัติตาม กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และ
ค้าสั่ง  ที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินงานขององค์การจัดการน้้า
เสีย 

2.1.4 รายงานสรุปประเด็นอื่นๆ  ที่ เห็นควรน้า เสนอต่อ
คณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสีย 

   2.2 รายงานเกี่ยวกับประเด็นที่ต้องการให้คณะกรรมการองค์การจัดการ
น้้าเสียด้าเนินการอย่างเร่งด่วน รายงานนี้ควรจัดท้าทันทีที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น พร้อม
ทั้งรายงานให้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลังทันที 
  รายงานประเด็นส้าคัญที่มีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินหรือการ
ด้าเนินงาน และต้องการให้คณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสียด้าเนินการอย่าง
เร่งด่วน ได้แก่ 

2.2.1 รายงานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
2.2.2 ข้อสงสัยหรือสันนิษฐานว่าอาจมีการทุจริต หรือมีสิ่งผิดปกติ

หรือมีความบกพร่องที่เป็นสาระส้าคัญในระบบการควบคุม
ภายใน 

2.2.3 ข้อสงสัยว่ามีการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีการ
ปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศและค้าสั่งที่เกี่ยวข้อง 

2.2 .4 รายงานสรุปประ เด็นอื่ นๆ  ที่ เห็นควรน้ า เสนอต่อ
คณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสีย เช่น เมื่อพบหรือมีข้อ
สงสัยว่ามีรายงานหรือการกระท้าที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อผลการด้าเนินงานขององค์การจัดการน้้าเสีย
อย่างร้ายแรง  

 3. การรายงานต่อหน่วยงานก้ากับดูแล รายงานที่จ้าเป็นต้องเสนอต่อ
กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการคลัง ประกอบด้วยรายงานการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบประจ้าปี ลงนามโดยประธานกรรมการตรวจสอบซึ่ง
ครอบคลุมประเด็นดังต่อไปนี้ 
     3.1 ความเห็นโดยรวมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการรายงานและ
ระบบการปฏิบัติงานขององค์การจัดการน้้าเสีย 
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ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖3 ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖4 เนื้อหาที่ปรับปรุง 
     3.1 ความเห็นโดยรวมเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการรายงานและ
ระบบการปฏิบัติงานขององค์การจัดการน้้าเสีย 
     3.2 ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดท้าและการเปิดเผยข้อมูลใน
รายงานทางการเงินขององค์การจัดการน้้าเสียถึงความถูกต้อง  ครบถ้วน และ
เชื่อถือได้ 
     3.3 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 
การบริหารความเสี่ยงและการก้ากับดูแลกิจการ 
     3.4 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
      3.5 จ้านวนครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้า
ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการรายงานต่อหน่วยงานก้ากับดูแล
ที่เกี่ยวข้องของแต่ละรัฐวิสาหกิจ เช่น กระทรวงเจ้าสังกัด กระทรวงการคลัง 
ส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
จัดตั้งรัฐวิสาหกิจหรือข้อบังคับของแต่ละรัฐวิสาหกิจ หรือตามที่หน่วยงานก้ากับ
ดูแลร้องขอ 

     3.2 ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการจัดท้าและการเปิดเผยข้อมูลใน
รายงานทางการเงินขององค์การจัดการน้้าเสียถึงความถูกต้อง ครบถ้วน และ
เชื่อถือได้ 
     3.3 ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน การ
บริหารความเสี่ยงและการก้ากับดูแลกิจการ 
     3.4 ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
      3.5 จ้านวนครั้งที่มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเข้า
ร่วมประชุมของกรรมการตรวจสอบแต่ละท่าน 
 คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ในการรายงานต่อหน่วยงานก้ากับดูแลที่
เกี่ยวข้องของแต่ละรัฐวิสาหกิจ เช่น กระทรวงเจ้าสังกัด กระทรวงการคลัง 
ส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นต้น ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการ
จัดตั้งรัฐวิสาหกิจหรือข้อบังคับของแต่ละรัฐวิสาหกิจ หรือตามที่หน่วยงานก้ากับ
ดูแลร้องขอ 
 
 

 
 
 
 

7. แนวทางปฎิบัติที่ดีเก่ียวกับการรักษาคุณภาพงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
แนวทางปฏิบัติที่ดี 
 1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบควร
ด้าเนินการใน 2 ระดับ ได้แก่ การประเมินผลงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายบุคคล และการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง
คณะ โดยด้าเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพ่ือให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามที่ก้าหนด
ไว้       ซึ่งในการด้าเนินการควรก้าหนดไว้อย่างเป็นทางการและอาจขอความ
คิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามา
เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งในการพิจารณาด้วย โดยมีประเด็นควรพิจารณา ดังนี้ 
     1.1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ควรเปรียบเทียบผลการปฎบัติ
งานกับกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและหรือเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติ
สากล 

7. แนวทางปฎิบัติที่ ดีเ ก่ียวกับการรักษาคุณภาพงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
แนวทางปฏิบัติที่ดี 
 1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
     การประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบควร
ด้าเนินการใน 2 ระดับ ได้แก่ การประเมินผลงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายบุคคล และการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทัง้คณะ 
โดยด้าเนินการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  เพ่ือให้มั่นใจว่าการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามที่ก้าหนดไว้       
ซึ่งในการด้าเนินการควรก้าหนดไว้อย่างเป็นทางการและอาจขอความคิดเห็นจากผู้
ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการตรวจสอบเข้ามาเป็นข้อมูลส่วน
หนึ่งในการพิจารณาด้วย โดยมีประเด็นควรพิจารณา ดังนี้ 
     1.1 การประเมินผลการปฏิบัติงาน ควรเปรียบเทียบผลการปฎบัติงาน
กับกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและหรือเปรียบเทียบกับแนวปฏิบัติสากล 

คงเดิม 



53 
 

ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖3 ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖4 เนื้อหาที่ปรับปรุง 
     1.2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน นอกเหนือจากการประเมินผล
การปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล และรายงานคณะของคณะกรรมการตรวจสอบถึง
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานแล้วยังอาจรวมถึงการหารือกับคณะกรรมการ
องค์การจัดการน้้าเสีย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในถึงผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะหรือกรรมการตรวจสอบ
รายบุคคล 
     1.3 คณะกรรมการตรวจสอบอาจประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการ
ประเมินตนเองหรือโดยผู้เชี่ยวขาญภายนอกที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับองค์การจัดการน้้าเสีย 
     1.4 คณะกรรมการตรวจสอบควรได้รับทราบถึงผลการประเมิน และ
น้าผลการประเมินมาปรับปรุงการด้าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้
ยังควรจัดท้ารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการองค์การ
จัดการน้้าเสีย พร้อมทั้งแนวทางในการปรับปรุง เพ่ือให้คณะกรรมการองค์การ
จัดการน้้าเสียให้ความเห็นชอบและสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงให้การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิผล 
 ทั้งนี้  ในการประเมินผลกรรมการตรวจสอบรายบุคคล และการ
ประเมินผลคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะนั้นสามารถใช้แบบประเมินชุด
เดียวกันได้ 
 2. แนวทางการประเมินผลงานของคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล 
     2.1 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบแต่ละคน
ท้าการประเมินตนเองโดยอย่างน้อยต้องพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้ 
      2.1.1 ความรู้ด้านธุรกิจ 
      2.1.2 ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
      2.1.3 ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม 
      2.1.4 ความเข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
ตรวจสอบ 
      2.1.5 การอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานและการประชุม 
      2.1.6 การเข้าร่วมประชุม 
     2.2 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรรมการตรวจสอบท้าการ
ประเมินผลงานของกรรมการตรวจสอบคนอื่นเป็นรายบุคคลในลักษณะการ
ประเมินไขวัในประเด็นตามที่กล่าวไว้ในข้อ 2.1 ทั้งนี้ การประเมินไขว้เป็นการ

     1.2 การประเมินผลการปฏิบัติงาน นอกเหนือจากการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานเป็นรายบุคคล และรายงานคณะของคณะกรรมการตรวจสอบถึง
ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานแล้วยังอาจรวมถึงการหารือกับคณะกรรมการ
องค์การจัดการน้้าเสีย ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในถึงผลการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะหรือกรรมการตรวจสอบรายบุคคล 
     1.3 คณะกรรมการตรวจสอบอาจประเมินผลการปฏิบัติงานโดยการ
ประเมินตนเองหรือโดยผู้เชี่ยวขาญภายนอกที่ไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชนก์บั
องค์การจัดการน้้าเสีย 
     1.4 คณะกรรมการตรวจสอบควรได้รับทราบถึงผลการประเมิน และ
น้าผลการประเมินมาปรับปรุงการด้าเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยัง
ควรจัดท้ารายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการองค์การจัดการ
น้้าเสีย พร้อมทั้งแนวทางในการปรับปรุง เพ่ือให้คณะกรรมการองค์การจัดการน้้า
เสียให้ความเห็นชอบและสนับสนุนให้เกิดการปรับปรุงให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิผล 
 ทั้งนี้ ในการประเมินผลกรรมการตรวจสอบรายบุคคล และการประเมินผล
คณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะนั้นสามารถใช้แบบประเมินชุดเดียวกันได้ 
 2. แนวทางการประเมินผลงานของคณะกรรมการตรวจสอบรายบุคคล 
     2.1 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบแต่ละคนท้า
การประเมินตนเองโดยอย่างน้อยต้องพิจารณาประเด็นดังต่อไปนี้ 
      2.1.1 ความรู้ด้านธุรกิจ 
      2.1.2 ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
      2.1.3 ความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรม 
      2.1.4 ความเข้าใจในหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
ตรวจสอบ 
      2.1.5 การอุทิศเวลาในการปฏิบัติงานและการประชุม 
      2.1.6 การเข้าร่วมประชุม 
     2.2 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรรมการตรวจสอบท้าการ
ประเมินผลงานของกรรมการตรวจสอบคนอื่นเป็นรายบุคคลในลักษณะการ
ประเมินไขวัในประเด็นตามที่กล่าวไว้ในข้อ 2.1 ทั้งนี้ การประเมินไขว้เป็นการ
ประเมินผลงานของกรรมการตรวจสอบรายบุคคล โดยมีผู้ท้าการประเมินคือ
กรรมการตรวจสอบท่านอื่น  
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ประเมินผลงานของกรรมการตรวจสอบรายบุคคล โดยมีผู้ท้าการประเมินคือ
กรรมการตรวจสอบท่านอื่น  
      ตัวอย่างการประเมินไขว้อย่างง่าย ในกรณีที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีจ้านวน 3 ท่าน เป็นดังนี้ 
      2.2.1 กรรมการตรวจสอบท่านที่  1 ประเมินผลงานของ
กรรมการตรวจสอบท่านที่ 2 
      2.2.2 กรรมการตรวจสอบท่านที่  2 ประเมินผลงานของ
กรรมการตรวจสอบท่านที่ 3 
      2.2.3 กรรมการตรวจสอบท่านที่  3 ประเมินผลงานของ
กรรมการตรวจสอบท่านที่ 1 
     2.3 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบสอบทาน
ผลการปฏิบัติงานร่วมกัน ซึ่งอาจท้าอย่างเปิดเผยโดยการหารือร่วมกันทั้งคณะ 
หรืออาจด้าเนินการโดยประธานกรรมการตรวจสอบสอบทานผลการปฏิบัติงาน
กับกรรมการตรวจสอบเป็นรายบุคคลเพื่อให้เกิดการสื่อสารจากทั้ง 2 ฝ่าย 
     2.4 ประธานกรรมการตรวจสอบร่วมกับกรรมการตรวจสอบแต่ละ
คน หรือทั้งคณะจัดท้าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเพ่ือปรับปรุงผลการ
ปฏิบัติงานของกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวิธีการที่ด้าเนินการในข้อ 2.3 
ข้างต้น 
      2.5 การประเมินผลงานของประธานกรรมการตรวจสอบ ให้
ประธานกรรมการตรวจสอบหารือกับประธานกรรมการองค์การจัดการน้้าเสีย
หรือกรรมการองค์การจัดการน้้าเสียทั้งคณะด้วยตามความเหมาะสม เพ่ือจัดท้า
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ส้าหรับปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
 3. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งคณะ 
     3.1 ประธานกรรมการตรวจสอบท้าการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะตามแนวทางที่ก้าหนดไว้ในตัวอย่างแบบ
ประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ 
     3.2 ประธานกรรมการตรวจสอบน้าผลการประเมินตนเองที่ได้จาก
ข้อ 3.1 มาหารือ     เพื่อขอความเห็นจากกรรมการตรวจสอบคนอื่น 

 
 
 
      ตัวอย่างการประเมินไขว้อย่างง่าย ในกรณีที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีจ้านวน 3 ท่าน เป็นดังนี้ 
      2.2.1 กรรมการตรวจสอบท่านที่ 1 ประเมินผลงานของกรรมการ
ตรวจสอบท่านที่ 2 
      2.2.2 กรรมการตรวจสอบท่านที่ 2 ประเมินผลงานของกรรมการ
ตรวจสอบท่านที่ 3 
      2.2.3 กรรมการตรวจสอบท่านที่ 3 ประเมินผลงานของกรรมการ
ตรวจสอบท่านที่ 1 
     2.3 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบสอบทานผล
การปฏิบัติงานร่วมกัน ซึ่งอาจท้าอย่างเปิดเผยโดยการหารือร่วมกันทั้งคณะ หรือ
อาจด้าเนินการโดยประธานกรรมการตรวจสอบสอบทานผลการปฏิบัติงานกับ
กรรมการตรวจสอบเป็นรายบุคคลเพื่อให้เกิดการสื่อสารจากทั้ง 2 ฝ่าย 
     2.4 ประธานกรรมการตรวจสอบร่วมกับกรรมการตรวจสอบแต่ละคน 
หรือทั้งคณะจัดท้าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการเพ่ือปรับปรุงผลการปฏิบัติงาน
ของกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวิธีการที่ด้าเนินการในข้อ 2.3 ข้างต้น 
      2.5 การประเมินผลงานของประธานกรรมการตรวจสอบ ให้ประธาน
กรรมการตรวจสอบหารือกับประธานกรรมการองค์การจัดการน้้าเสียหรือ
กรรมการองค์การจัดการน้้าเสียทั้งคณะด้วยตามความเหมาะสม เพื่อจัดท้าแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการ ส้าหรับปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 
 3. แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบทั้ง
คณะ 
     3.1 ประธานกรรมการตรวจสอบท้าการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบทั้งคณะตามแนวทางที่ก้าหนดไว้ในตัวอย่างแบบประเมิน
ตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ 
     3.2 ประธานกรรมการตรวจสอบน้าผลการประเมินตนเองที่ได้จากข้อ 
3.1 มาหารือ     เพื่อขอความเห็นจากกรรมการตรวจสอบคนอื่น 
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     3.3 จัดท้าภาพรวมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
น้าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการตรวจสอบรายบคุคลที่ได้มีการ
หารือแล้วตามแนวทางข้อ 2 มาพิจารณารวมกับผลการประเมินที่ได้ในข้อ 3.2 
    3.4 ประธานกรรมการตรวจสอบอาจพิจารณาร่วมกับกรรมการ
ตรวจสอบคนอื่นว่าต้องการปรับปรุงแนวปฏิบัติในปัจจุบันให้ไปสู่ระดับใดของ
แนวปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 
     3.5 จัดท้าแผนกลยุทธ์เ พ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง
แผนปฏิบัติการโดยระบุระยะเวลาให้ชัดเจน 
     3.6 น้าแผนกลยุทธ์เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งแผนปฏิบัติ
การโดยระบุระยะเวลาให้ชัดเจน 
 คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงานที่เป็นเหตุให้การปฎิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ให้
คณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสียทราบ 
 4. การพัฒนาและการฝึกอบรม 
     การพัฒนาและการฝึกอบรมของกรรมการตรวจสอบสามารถเป็นได้
ทั้งการหารือ หรือการเข้าร่วมประชุมกับกรรมการท่านอื่นขององค์การจัดการน้้า
เสีย ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน หรือการศึกษาด้วยตนเอง หรือการเข้ารับการ
อบรม ซึ่งอาจจัดเป็นกรณีพิเศษโดยเป็นการเพ่ิมเติมจากวาระการประชุมปกติ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือจัดท้าเป็นแผนการฝึกอบรมประจ้าปี และท้า
การอบรมจากทั้งภายในและภายนอกองค์การจัดการน้้าเสีย ทั้งนี้เพ่ือสริมสร้าง
ความรู้อย่างต่อเนื่องและสม่้าเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
     หัวข้อในการอบรมส้าหรับกรรมการตรวจสอบมีดังนี้ 
     4.1 พัฒนาการใหม่ๆ เกี่ยวกับรายงานทางการเงินและบัญชี 
     4.2 นโยบายบัญชีบางเรื่อง เช่น ตราสารทางการเงิน ภาษี การควบ
รวมกิจการ 
     4.3 กฎ ระเบียบใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินงานขององค์การ
จัดการน้้าเสีย 
     4.4 การป้องกันการกระท้าทุจริตและการฟอกเงิน 
     4.5 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เช่น กรอบการ
บริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการที่จัดท้าโดย The Committee of 

     3.3 จัดท้าภาพรวมการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ โดย
น้าผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของกรรมการตรวจสอบรายบคุคลที่ได้มีการ
หารือแล้วตามแนวทางข้อ 2 มาพิจารณารวมกับผลการประเมินที่ได้ในข้อ 3.2 
    3.4 ประธานกรรมการตรวจสอบอาจพิจารณาร่วมกับกรรมการ
ตรวจสอบคนอื่นว่าต้องการปรับปรุงแนวปฏิบัติในปัจจุบันให้ไปสู่ระดับใดของแนว
ปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
     3.5 จัดท้าแผนกลยุทธ์ เ พ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงาน  พร้อมทั้ ง
แผนปฏิบัติการโดยระบุระยะเวลาให้ชัดเจน 
     3.6 น้าแผนกลยุทธ์เพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งแผนปฏิบัติ
การโดยระบุระยะเวลาให้ชัดเจน 
 คณะกรรมการตรวจสอบต้องรายงานผลการประเมินพร้อมทั้งปัญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติงานที่เป็นเหตุให้การปฎิบัติงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ให้
คณะกรรมการองค์การจัดการน้้าเสียทราบ 
 4. การพัฒนาและการฝึกอบรม 
     การพัฒนาและการฝึกอบรมของกรรมการตรวจสอบสามารถเป็นได้ทั้ง
การหารือ หรือการเข้าร่วมประชุมกับกรรมการท่านอื่นขององค์การจัดการน้้าเสีย 
ผู้บริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน หรือการศึกษาด้วยตนเอง หรือการเข้ารับการอบรม 
ซึ่งอาจจัดเป็นกรณีพิเศษโดยเป็นการเพ่ิมเติมจากวาระการประชุมปกติของ
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือจัดท้าเป็นแผนการฝึกอบรมประจ้าปี และท้าการ
อบรมจากทั้งภายในและภายนอกองค์การจัดการน้้าเสีย ทั้งนี้เพ่ือสริมสร้างความรู้
อย่างต่อเนื่องและสม่้าเสมอในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
     หัวข้อในการอบรมส้าหรับกรรมการตรวจสอบมีดังนี้ 
     4.1 พัฒนาการใหม่ๆ เกี่ยวกับรายงานทางการเงินและบัญชี 
     4.2 นโยบายบัญชีบางเรื่อง เช่น ตราสารทางการเงิน ภาษี การควบ
รวมกิจการ 
     4.3 กฎ ระเบียบใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด้าเนินงานขององค์การ
จัดการน้้าเสีย 
     4.4 การป้องกันการกระท้าทุจริตและการฟอกเงิน 
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ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖3 ฉบับ พ.ศ. ๒๕๖4 เนื้อหาที่ปรับปรุง 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission หรื อ  COSO 
เป็นต้น 
     4.6 การบริหารเงินและการควบคุมดูแลการบริหารเงิน 
     4.7 การก้ากับดูแลกิจการที่ดี 
     4.8 ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มการด้าเนินธุรกิจ 
 5. การให้ข้อมูลกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 

     เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ เลขานุการต้องจัดท้าเอกสาร
เพ่ือให้ข้อมูลเบื้องต้นที่ส้าคัญเกี่ยวกับองค์การจัดการน้้าเสีย  กิจกรรมหรือ
ประเด็นที่มีความเสี่ยง และประสานกับผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้มี
การชี้แจงภาพรวมของการด้าเนินงาน ด้านการเงินและบัญชี การบริหารความ
เสี่ยงการควบคุมภายใน การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ตลอดจนถึง
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน เพ่ือให้กรรมการ
ตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ทราบว่าควรสอบทานหรือศึกษาด้านใดเพิ่มเติม 

     4.5 การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน เช่น กรอบการ
บริหารความเสี่ยงขององค์กรเชิงบูรณาการที่จัดท้าโดย The Committee of 
Sponsoring Organizations of the Treadway Commission หรือ COSO เป็น
ต้น 
     4.6 การบริหารเงินและการควบคุมดูแลการบริหารเงิน 
     4.7 การกำกับดูแลกิจการที่ด ี
     4.8 ข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มการด้าเนินธุรกิจ 
 5. การให้ข้อมูลกรรมการตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 

     เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ เลขานุการต้องจัดท้าเอกสาร
เพื่อให้ข้อมูลเบื้องต้นที่ส้าคัญเกี่ยวกับองค์การจัดการน้้าเสีย กิจกรรมหรือประเด็น
ที่มีความเสี่ยง และประสานกับผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้มีการชี้แจง
ภาพรวมของการด้าเนินงาน ด้านการเงินและบัญชี การบริหารความเสี่ยงการ
ควบคุมภายใน การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ตลอดจนถึงปัญหาและ
อุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน เพ่ือให้กรรมการตรวจสอบที่
ได้รับการแต่งตั้งใหม่ทราบว่าควรสอบทานหรือศึกษาด้านใดเพิ่มเติม 

8. แนวทางปฎิบัติที่ดีเก่ียวกับการให้ข้อมูลกรรมการตรวจสอบที่ได้รับ 
การแต่งต้ังใหม่ 
แนวทางปฏิบัติที่ดี 

 เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ เลขานุการต้องจัดท้าเอกสาร
เพ่ือให้ข้อมูลเบื้องต้นที่ส้าคัญเกี่ยวกับองค์การจัดการน้้าเสีย  กิจกรรมหรือ
ประเด็นที่มีความเสี่ยง และประสานกับผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้มี
การชี้แจงภาพรวมของการด้าเนินงาน ด้านการเงินและบัญชี การบริหารความ
เสี่ยงและการควบคุมภายใน การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ตลอดจน
ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในเพ่ือให้กรรมการ
ตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ทราบว่าควรสอบทานหรือศึกษาด้านใดเพิ่มเติม 

8. แนวทางปฎิบัติที่ดีเก่ียวกับการให้ข้อมูลกรรมการตรวจสอบที่ได้รับ 
การแต่งต้ังใหม่ 
แนวทางปฏิบัติทีด่ ี

 เมื่อมีการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ เลขานุการต้องจัดท้าเอกสารเพ่ือให้
ข้อมูลเบื้องต้นที่ส้าคัญเกี่ยวกับองค์การจัดการน้้าเสีย กิจกรรมหรือประเด็นที่มี
ความเสี่ยง และประสานกับผู้บริหารและหน่วยงานต่างๆ เพ่ือให้มีการชี้แจง
ภาพรวมของการด้าเนินงาน ด้านการเงินและบัญชี การบริหารความเสี่ยงและ                
การควบคุมภายใน การปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายใน ตลอดจนปัญหา           
และอุปสรรคในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในเพ่ือให้กรรมการ
ตรวจสอบที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ทราบว่าควรสอบทานหรือศึกษาด้านใดเพิ่มเติม 

คงเดิม 

 


