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ส านักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน  าเสีย หน้า ก สิงหาคม 2564 

บทสรุปผู้บริหาร 
 ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของ

รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕ ก าหนดให้ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต้องจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปีของ

ปีบัญชีการเงินถัดไป เสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพ่ือพิจารณาอนุมัติและเสนอให้คณะกรรมการ

รัฐวิสาหกิจทราบภายในเดือนสุดท้ายของปีบัญชีการเงินของรัฐวิสาหกิจพร้อมทั งส่งส าเนาแผนการตรวจสอบ

ประจ าปีที่ได้รับอนุมัติแล้วให้กระทรวงการคลังและส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่

ได้รับการอนุมัติ 
   

 ส านักตรวจสอบภายใน ได้จัดท าแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 5 ปี (2563-2565) และ

แผนการตรวจสอบประจ าปี 2565 น าเสนอผู้อ านวยการองค์การจัดการน  าเสียเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ

เม่ือวันที่ 16 สิงหาคม 2564 โดยสรุปแผนการตรวจสอบประจ าปี 2565 ประกอบด้วยงานตรวจสอบและการ

ด าเนินงานของส านักตรวจสอบภายใน รวม 27 กิจกรรม ดังนี  

ก. งานตรวจสอบ 13 กิจกรรม 

1. สอบทานปริมาณน  าเสียที่เข้าระบบบ าบัดน  าเสียประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

2. การติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนตามแผนปฏิบัติการ อจน.ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

3. การสอบทานความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

4. การบริหารจัดการและการควบคุมทรัพย์สินสารสนเทศ 

5. การปฎิบัติตามประมวลจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานองค์การจัดการ น  าเสีย ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 

6. การสอบทานการควบคุมทรัพย์สิน 

7. การตรวจสอบการหักล้างเงินยืมทดรองจ่ายของส านักงานจัดการน  าเสียสาขา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565 

8. การสอบทานการหารายได้ที่ได้จากการบริหารจัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

9. การสอบทานด้านการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology : DT) 

10. การสอบทานการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

11. การสอบทานด้านการบริหารทุนมนุษย์ (Human Capital Management) 

12. การให้ค าปรึกษา 

13. การตรวจสอบอื่น ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจสอบและผู้บริหารสูงสุด 

 
 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

ส านักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน  าเสีย หน้า ข สิงหาคม 2564 

 ข. การด าเนินงานของส านักตรวจสอบภายใน 14 กิจกรรม 

1. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  

2. การรายงาน แผน/ผลการด าเนินงานด้านการเงินของ อจน. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

3. รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายไตรมาส 

4. การจัดท าทะเบียนควบคุมและติดตามงานตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

5. รายงานผลการปฏิบัติงาน (การประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการองค์การ

จัดการน  าเสีย) 

6. การประชุมปิดงานตรวจสอบประจ าปี 2564 และการประชุมเปิดงานตรวจสอบประจ าปี 2565 

กับผู้บริหารระดับสูงและหน่วยรับตรวจ 

7. รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

8. รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามเกณฑ์การประเมินผลของ สคร. 

9. คู่มือปฏิบัติงานคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ.2565 (ฉบับทบทวน) 

10. คู่มือปฏิบัติงานส านักตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ฉบับทบทวน) 

11. กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ฉบับทบทวน) 

12. กฎบัตรส านักตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ฉบับทบทวน) 

13. การประเมินตนเองและจัดท าแผนปรับปรุงประสิทธิภาพคณะกรรมการตรวจสอบ และ ส านัก

ตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

14. แผนงานบริหารส านักตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

15. แผนตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว และแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

16. แผนการพัฒนาบุคลากรส านักตรวจสอบภายในประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส านักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน  าเสีย กันยายน 2564 

แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2563 - 2565)  
และแผนการตรวจสอบประจ าปี 2565 

....................................................... 
 

หลักการและเหตุผล 
การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยส าคัญที่จะช่วยให้การด าเนินงานตามภารกิจขององค์การจัดการ

น  าเสียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั งยังช่วยป้องกันหรือลดความเส่ียงจากการด าเนินงาน
ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ น อีกทั งการตรวจสอบภายในยังถือเป็นส่วนประกอบส าคัญ          
ที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงาน ซ่ึงจะต้องมีการวางแผนการตรวจสอบตามฐาน      
ความเส่ียง (Risk-based Audit Plan) ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้องค์การจัดการน  าเสีย 
โดยผู้บริหารสามารถน าแผนการตรวจสอบภายในมาใช้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร เพ่ือให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการด าเนินงาน 

มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน ก าหนดให้หัวหน าหน่วยตรวจสอบภายใน 
ต้องจัดท าแผนงานตรวจสอบตามฐานความเส่ียง เพ่ือก าหนดล าดับความส าคัญ ของกิจกรรมที่จะตรวจสอบ 
ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2563-2565) และ
แผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ส านักตรวจสอบภายในได้จัดท าขึ น ครอบคลุมทุก
กระบวนการตามแผนพัฒนาองค์การจัดการน  าเสีย พ.ศ.2563-2565 ความเส่ียงขององค์การจัดการน  าเสีย 
บทบาทอ านาจหน าที่ ความรับผิดชอบของส านักตรวจสอบภายใน ความคาดหวังของผู้บริหารที่ต้องการ     
ให้ส านักตรวจสอบภายในท าการตรวจสอบ โดยมุ่งเน้นการตรวจสอบตามฐานความเส่ียง ประกอบด้วย      
การตรวจสอบ การด าเนินงาน การบริหาร การก ากับดูแลกิจการ วิศวกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ             
การตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ของข้อมูลและรายงานทางการเงิน บัญชี ขององค์การจัดการน  าเสีย 

ทั งนี  นอกจากการตรวจสอบเพ่ือให้ความเช่ือม่ันต่อผู้บริหารแล้ว ยังได้มีงานบริการให้ค าปรึกษา
แก่ผู้บริหารและหน่วยงานด้วย  
 

วัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์ของแผนตรวจสอบ เพ่ือเป็นกรอบการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในของส านัก

ตรวจสอบภายใน เพ่ือให้การช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานทุกระดับขององค์การจัดการน  าเสียสามารถปฏิบัติหน าที่ 
ได้อย่างมีประสิทธิผล โดยส านักตรวจสอบภายในจะท าการสอบทาน วิเคราะห์  ประเมินให้ข้อเสนอแนะ 
ค าปรึกษาและข้อมูล เพ่ือเป็นการสนับสนุนแก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงการสนับสนุนให้มีการควบคุมภายใน       
ที่มีประสิทธิภาพภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม ดังนี  

1. เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล รายงานทางการเงินและการด าเนินงาน 
2. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานให้ม่ันใจว่าหน่วยรับตรวจปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ ค าส่ัง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่ก าหนด 
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ส านักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน  าเสีย หน้า 2 กันยายน 2564 

3. เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม 
4. เพ่ือสอบทานวิธีป้องกันดูแลทรัพย์สินว่าเป็นไปอย่างเหมาะสม และสามารถพิสูจน์                    

ความมีอยู่จริงของทรัพย์สินเหล่านั นได้ 
5. เ พ่ือติดตามและประเมินผลการด าเ นินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทาง                    

ในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด 
 

แผนพัฒนาองค์การจัดการน  าเสีย 
แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน  าเสีย พ.ศ. 2563 - 2565 (ทบทวนครั งที่ 2) จัดท าเพ่ือใช้เป็นกรอบ 

ทิศทาง และกลไกในการขับเคล่ือนการท างานตามพันธกิจขององค์การจัดการน  าเสี ยให้บรรลุผลส าเร็จ          
โดยด าเนินการให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศ 
(ด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เร่ืองส่ิงแวดล้อม) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                 
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2564) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน  า 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 - 2564 แผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ. 2561 - 2565) และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณต่อบทบาทภารกิจ            
ที่ด าเนินงาน เพ่ือให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายของแผนวิสาหกิจองค์การจัดการน  าเสีย  พ.ศ. 2563 – 
2565 (ทบทวนครั งที่ 2) ตามวิสัยทัศน์ขององค์กร สาระส าคัญของแผนวิสาหกิจฯ เป็นการน าเสนอวิสัยทัศน์ 
ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ เป้าประสงค์รวม ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์กร  

วิสัยทัศน์ 
“บริหารจัดการน  าเสียชุมชนให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน ภายในปี 2569” 
 

วัฒนธรรมองค์กร 
เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ และเน้นให้บุคลากรขององค์กรเป็นทรัพยากร        

ที่มีค่าที่สุด 

 

พันธกิจ  
1) ออกแบบ ก่อสร้าง และบริหารจัดการระบบรวบรวมและบ าบัดน  าเสียชุมชนทั่วประเทศ 
2) ปรับปรุงฟ้ืนฟู และบริหารจัดการระบบรวบรวมและบ าบัดน  าเสียชุมชนทั่วประเทศ 
3) ให้บริการหรือกิจการต่อเน่ืองที่เกี่ยวข้องกับการจัดการน  าเสียอย่างมีประสิทธิภาพ              

ในเชิงเศรษฐกิจ 
 
 
 
 
 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

ส านักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน  าเสีย หน้า 3 กันยายน 2564 

เป้าประสงค์รวม 
1) น  าเสียได้รับการบ าบัดมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และ

ส่ิงแวดล้อม รวม 252.00 ล้านลูกบาศก์เมตร 
- ปี พ.ศ. 2563 82.00 ล้านลูกบาศก์เมตร 
- ปี พ.ศ. 2564 84.00 ล้านลูกบาศก์เมตร 
- ปี พ.ศ. 2565 86.00 ล้านลูกบาศก์เมตร 

 2) น  าเสียหลังการบ าบัดได้คุณภาพตามมาตรฐานน  าทิ งจากระบบบ าบัดน  าเสียชุมชนที่ก าหนด 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 99.00 
 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และแผนงาน/โครงการ ของแผนวิสาหกิจ
องค์การจัดการน  าเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั งที่ 2)  

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบบ าบัดน  าเสียชุมชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน  าเสีย 
กลยุทธ์ที่ 1.1 ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบ าบัดน  าเสีย 
1. ก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบ าบัดน  าเสีย 
2. ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการระบบบ าบัดน  าเสีย 
3. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ 
กลยุทธ์ที่ 2.1 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร 
1. ประชาสัมพันธ์การจัดการน  าเสีย 
2. การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR in Process)  
กลยุทธ์ที่ 2.2 บูรณาการเครือข่ายในการบริหารจัดการน  าเสีย 
1. จัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมในการบริหารจัดการน  าเสียกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน       
2. ฝึกอบรมการบริหารจัดการระบบบ าบัดน  าเสียให้กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการน  าเสีย 

(รวมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)   
3. การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดการน  าเสียให้แก่กลุ่มเป้าหมาย  
4. การประชุม Online เครือข่ายในการบริหารจัดการน  าเสีย  
กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาความรู้ทักษะด้านการจัดการน  าเสียให้กับบุคลากร 
1. ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรของ อจน. ให้มีความรู้ทักษะด้านการจัดการระบบบ าบัดน  าเสีย  
 
 
 
 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

ส านักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน  าเสีย หน้า 4 กันยายน 2564 

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการจัดการน  าเสียด้วยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาการจัดการน  าเสียด้วยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี 
1. น าพลังงานทดแทนมาใช้ในการบริหารจัดการระบบบ าบัดน  าเสีย  
2. การน าน  าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  
กลยุทธ์ที่ 3.2 บริหารการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยใช้นวัตกรรม 
1. พัฒนาบุคลากรด้านความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอดนวัตกรรมภายในองค์กร  
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน  
กลยุทธ์ที่ 4.1 ผลักดันให้องค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั นน า  
1. พัฒนาโครงสร้าง ระบบ การด าเนินงาน และตัวชี วัดเชิง Enablers 
2. พัฒนาขีดความสามารถใหม่ที่เกิดขึ นในสถานการณ์ COVID-19 ให้เป็นขีดความสามารถใหม่ที่

ยั่งยืนและสามารถรองรับสถานการณ์ในอนาคต 
3.  แต่ งตั งบุคลากรรองเ พ่ื อทดแทนบุคลากรหลักในกรณีที่ เ กิดสถานการณ์ฉุก เฉิน            

(COVID-19)   
กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ในองค์กร 
1. พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ (KM) ในองค์กร  
2. พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น  าเสียประเทศไทย  
3. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการองค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

ส านักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน  าเสีย หน้า 5 กันยายน 2564 

แผนบริหารความเสี่ยงองค์การจัดการน  าเสีย ประจ าปีงบประมาณ 2564 (ทบทวนครั งที่ 1) 
องค์การจัดการน  าเสีย (อจน.) ได้จัดท าแผนการบริหารความเส่ียงระดับองค์กรประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทบทวนครั งที่ 1) โดยอ้างอิงกระบวนการที่ดีในการจัดท าแผนบริหารความเส่ียง          
ซ่ึงเกิดจากการสัมมนาภายใต้โครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร หัวข้อ “การบริหาร
ความเส่ียง” เพ่ือบ่งชี เหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเส่ียงและมีผลกระทบเป้าหมายการด าเนินงานขององค์กร 
และพิจารณาก าหนดแนวทางการบริหารจัดการที่เหมาะสม เพ่ือควบคุมความเส่ียงให้อยู่ในระดับที่องค์กร
ยอมรับได้ โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรทุกระดับสามารถใช้การบริหารความเส่ียงเป็นเคร่ืองมือสนับสนุน  
การด าเนินงานของทุกภาคส่วนให้บรรลุตามเป้าประสงค์องค์กร เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและความยั่งยืนของ
องค์กรอันจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสอดคล้องตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

องค์การจัดการน  าเสีย ได้ด าเนินการตามกระบวนการที่ดีในการจัดท าแผนบริหารความเส่ียง
องค์การจัดการน  าเสีย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทบทวนครั งที่ 1) ดังนี  

1. การประเมินความเส่ียง โดยการระบุความเส่ียงและผลกระทบที่อาจมีต่อวัตถุประสงค์          
เชิงยุทธศาสตร์และ KPIs ขององค์กร ด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์ความไม่แน่นอน (Uncertainty) จาก
แหล่งที่มาของเหตุการณ์ที่ใช้ประกอบการระบุความเส่ียง 6 แหล่ง คือ กลยุทธ์องค์กร (Strategy) และ SWOT 
Analysis เกณฑ์ประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจประจ าปีบัญชี (PA) ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในและผู้บริหารระดับสูง ขององค์การจัดการน  าเสีย 
(Tone at Top) ความคิดเห็นของสายงาน (Bottom Up) ปัจจัยเส่ียงเดิม ที่คงเหลืออยู่ (Residual Risk) และ
ผลการประเมินการควบคุมภายใน (CSA) โดยการรวบรวมข้อมูล ประเด็นความเส่ียงของแต่ละแหล่งน ามา
วิเคราะห์และระบุปัจจัยเส่ียงที่มีนัยส าคัญต่อองค์กร 

2. มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นในการทบทวนแผนพัฒนาองค์การ
จัดการน  าเสีย พ.ศ.2563 – 2565 เม่ือวันที่  2 กันยายน 2563 เพ่ือเป็นกรอบทิศทางการด าเนินงาน                
ขององค์กร ซ่ึงต้องมีการทบทวนทิศทางการด าเนินงานองค์กร ภายใต้บริบทที่เปล่ียนแปลงไปเน่ืองจาก 
องค์การจัดการน  าเสียโอนย้ายมาสังกัดกระทรวงมหาดไทย และสอดคล้องกับแผนงานที่ส าคัญต่างๆ อาทิเช่น 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  แผนปฏิรูปประเทศ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน  าระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561 – 2580) และแผนปฏิบัติราชการ
กระทรวงมหาดไทย (พ.ศ.2561 – 2565) นโยบายคณะกรรมการนโยบายและก ากับดูแลรัฐวิสาหกิจ นโยบาย
คณะกรรมการ อจน. โดยมีการน าสถานะความเส่ียง ณ ปัจจุบันไปประกอบการพิจารณาเป็นปัจจัยน าเข้า
ประกอบการจัดท าแผนพัฒนาองค์การจัดการน  าเสีย ซ่ึงในการประชุมฯ มีการรวบรวมประเด็นความเส่ียง  
ของแต่ละสายงาน โดยน ามาวิเคราะห์และก าหนดปัจจัยเส่ียงที่มีความส าคัญต่อองค์กร ผลจากการประชุม 
พบว่า ปัจจัยเส่ียงที่ยังมีระดับความเส่ียงสูงมาก สูง และปานกลางจากสถานะผลการด าเนินงานไตรมาส 3 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

ส านักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน  าเสีย หน้า 6 กันยายน 2564 

และการคาดการณ์ไตรมาส 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถสรุปประเด็นความเส่ียงจ านวน 7 
ประเด็น คือ 

2.1 ความส าเร็จในการน า Green Technology ใช้ในการบริหารระบบบ าบัดน  าเสียไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

2.2 ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อปริมาณน  าเสียที่เข้าระบบบ าบัดน  าเสีย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

2.3 รายได้ที่ได้จากการบริหารจัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
2.4 การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการองค์การ จัดการน  าเสียประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 
2.5 การฟ้ืนฟูและบริหารจัดการระบบบ าบัดน  าเสีย ของ อปท. ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (จ านวน 14 พื นที่) 
2.6 การจัดให้มีและบริหารจัดการระบบบ าบัดน  า เสีย ของ อปท. ประจ าปีงบประมาณ           

พ.ศ.2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (จ านวน 15 พื นที่) 
2.7 ความส าเร็จในการน าน  าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้ว น ากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ ไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย 
3. องค์การจัดการน  าเสียรวบรวมข้อมูล จากขั นตอนการด าเนินงานข้างต้น มาวิเคราะห์และจัดท า

แผนบริหารความเส่ียงองค์การจัดการน  าเสีย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปปัจจัยเส่ียงได้ 5 ปัจจัย
เส่ียง ดังนี  

ประเภท ปัจจัยเสี่ยง 

Strategic Risk: S RF1 การฟื้นฟูและการจัดให ้ม ีการบริหารจัดการระบบบ าบัดน  าเสีบ ของ อปท. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (จ านวน 22 พื นที่) 

RF2 ความสำเร ็จในการนำ  Green Technology ใช ้ในการบร ิหารจ ัดการ 

ระบบบ าบัดน  าเสีบไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

Operational Risk: O RF3 ค ่าใช ้จ ่ ายในการดำเน ินงานต ่อปร ิมาณน  าเส ียเข ้าระบบบ าบัดน  าเสีย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

Financial Risk: F RF4 รายได้ที่ได้จากการบริหารจัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

Compliance Risk: C RF5 การเบิกจ ่ายงบลงท ุนไม ่เป็นไปตามแผนปฏ ิบัต ิการองค ์การจ ัดการน  าเส ีย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 

ส านักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน  าเสีย หน้า 7 กันยายน 2564 

4. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื อไ วรัส COVID -19            
อย่างรวดเร็วเป็นวงกว้างไปทั่วโลก ซ่ึงส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทย รวมถึง ส่งผล
กระทบต่อการปฏิบัติงานของผู้บริหารและพนักงานขององค์การจัดการน  า เสีย ท าให้เกิดปัจจัยเส่ียง         
เร่ือง บุคลากรองค์การจัดการน  าเสียมีโอกาสเป็นโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) 

โดยปัจจัยเส่ียงเร่ือง บุคลากรองค์การจัดการน  าเสียมีโอกาสเป็นโรคติดเชื อไวรัสโคโรน่า (COVID-
19) นั น อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้ จึงไม่ได้ยกขึ นมาเป็นปัจจัยเส่ียงขององค์กร  

5. องค์การจัดการน  าเสียได้รวบรวมข้อมูลจากขั นตอนข้างต้น มาวิเคราะห์และจัดท าแผนบริหาร
ความเส่ียงองค์การจัดการน  าเสีย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยผู้อ านวยการองค์การจัดการน  าเสีย
อนุมัติแผนบริหารความเส่ียงองค์การจัดการน  าเสีย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เม่ือวันที่ 8 กันยายน 
2563 (5 ปัจจัยเส่ียง) และได้มีการทบทวนแผนบริหารความเส่ียงองค์การจัดการน  าเสีย(ทบทวนครั งที่ 1) 
เน่ืองจากมีการทบทวนแผนพัฒนาองค์การจัดการน  าเ สีย พ.ศ. 2563-2565 (ทบทวนครั งที่  1) โดย
ผู้อ านวยการองค์การจัดการน  าเสียอนุมัติแผนบริหารความเส่ียงองค์การจัดการน  าเสีย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (ทบทวนครั งที่ 1) เม่ือวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 

สรุปปัจจัยเส่ียงได้ 5 ปัจจัยเส่ียง ดังนี  

ประเภท ปัจจัยเสี่ยง 

Strategic Risk: S RF1 การฟื้นฟูและการจัดให ้ม ีการบริหารจัดการระบบบ าบัดน  าเสีย ของ อปท. 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (จ านวน 22 พื นที่) 

RF2 ความสำเร ็จในการนำ Green Technology ใช ้ในการบร ิหารจ ัดการ 

ระบบบ าบัดน  าเสียไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

Operational Risk: O RF3 ค ่าใช ้จ ่ายในการดำเน ินงานต ่อปร ิมาณน  าเสียเข ้าระบบบ าบัดน  าเสีย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

Financial Risk: F RF4 รายได ้ทีไ่ด ้จากการบร ิหารจ ัดการประจำป ีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

Compliance Risk: C RF5 การเบิกจ ่ายงบลงท ุนไม ่เป็นไปตามแผนปฏ ิบัต ิการองค ์การจ ัดการน  าเสีย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ส านักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน  าเสีย หน้า 8 กันยายน 2564 

ผลการระบุและประเมินความเสี่ยงขององค์การจัดการน  าเสีย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทบทวนครั งที่ 1)   

 
 

 
ความเสี่ยง 

ผลการประเม ินความเสี่ยง 
 

ณ ก.ย. 63 
ทบทวนครั งที ่1 

(พ.ย. 63) 
ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.63) 
ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.64) 
ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.64) 
ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.64) 
เป ้าหมาย 
ก.ย. 64 

ประเภท: Strategic Risk (S) 

RF1 การฟ้ืนฟูและการจัดให ้ม ีการบรหิารจัดการระบบบ าบัด   
น  าเสีย ของ อปท. ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ.2564               
ไม่เป็นไปตามเปา้หมาย (จ านวน 22 พื นที่) 

สูงมาก 
(I5 x L5 =25) 

สูงมาก 
(I5 x L5 =25) 

- - - - ต่ า 
(I1 x L1 = 1) 

RF2 ความสำเร ็จในการนำ Green Technology                
ใช ้ในการบร ิหารจ ัดการระบบบ าบัดน  าเสีย                         
ไม่เป็นไปตามเปา้หมาย 

สูงมาก 
(I5 x L5 = 25) 

สูงมาก 
(I5 x L5 = 25) 

- - - - ต่ า 
(I1 x L1 = 1) 

ประเภท: Operational Risk (O) 
RF3 ค ่าใช ้จ ่ายในการด ้าเน ินงานต ่อปร ิมาณน  าเสีย           
เข ้าระบบบ าบัดน  าเสีย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564        
ไม่เป็นไปตามเปา้หมาย 

สูงมาก 
(I5 x L5 = 25) 

สูงมาก 
(I5 x L5 = 25) 

- - - - ต่ า 
(I1 x L1 = 1) 

ประเภท: Financial Risk (F) 
RF4 รายได ้ที่ได ้จากการบร ิหารจ ัดการประจำป ีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 ไม ่เป ็นไปตามเป้าหมาย 

สูงมาก 
(I5 x L5 = 25) 

สูงมาก 
(I5 x L5 = 25) 

- - - - ต่ า 
(I2 x L1 = 2) 

ประเภท: Compliance Risk (C) 
RF5 การเบ ิกจ ่ายงบลงท ุนไม ่เป ็นไปตามแผนปฏิบ ัต ิการ
องค ์การจ ัดการน  าเสีย ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 

สูงมาก 
(I5 x L5 = 25) 

สูงมาก 
(I5 x L5 = 25) 

- - - - ต่ า 
(I1 x L1 = 1) 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส านักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน  าเสีย หน้า 9 กันยายน 2564  

 

การประเมินความเส่ียงในการจัดท าแผนตรวจสอบ 
 ขั นตอนในการประเมินความเส่ียง เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาและจัดท าแผนการตรวจสอบ
เชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี  
 1. พิจารณา วิเคราะห์ แผนบริหารความเส่ียงองค์การจัดการน  าเสีย ประจ าปีงบประมาณ 2564 
(ทบทวนครั งที่ 1) โดยค านึงถึงระดับความเส่ียงที่มีนัยส าคัญที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์การจัดการ
น  าเสีย และมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การจัดการน  าเสีย ความเส่ียงของการควบคุมในทุก
กระบวนงานตามแผนวิสาหกิจองค์การจัดการน  าเสีย พ.ศ.2563-2565 (ทบทวนครั งที่ 2) และแผนการ
ปฏิบัติงานประจ าปี 2565 ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบปีที่ ผ่านมา ความคาดหวังของผู้บริหารระดับสูง               
ที่ต้องการให้ส านักตรวจสอบภายในท าการตรวจสอบ (โดยการประชุมหารือ) ข้อแนะน าของส านักงาน        
การตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ข้อแนะน าของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ คู่มือการประเมินผล
การด าเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่ ศักยภาพของผู้ตรวจสอบและทรัพยากรของส านัก
ตรวจสอบภายใน การจัดล าดับความเส่ียง จัดท าเป็นผังความเช่ือมโยงยุทธศาสตร์ ความเส่ียง หน่วยรับตรวจ
หน่วยอื่นที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดท าแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2563-2565) และแผนการ
ตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้คลอบคลุมทุกกระบวนงานตามฐานความเส่ียง โดยก าหนด
เกณฑ์การจัดล าดับ ความเส่ียง เพ่ือจัดล าดับความส าคัญในการท าแผนการตรวจสอบ ดังนี   
   ระดับความส าคัญสูงและสูงมาก ตรวจสอบทุกปี 
   ระดับความส าคัญปานกลาง  ตรวจสอบปีเว้นปี 
   ระดับความส าคัญต่ าและต่ ามาก ตรวจสอบปีเว้นสองปี 

ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ 
 โครงการ กิจกรรม กระบวนงานขนาดเล็ก     20  วัน 
 โครงการ กิจกรรม กระบวนงานขนาดกลาง  30 วัน 
 โครงการ กิจกรรม กระบวนงานขนาดใหญ  60 วัน 

 2. ประเมินความเส่ียงของการควบคุมภายในทุกกระบวนงาน วิเคราะห์ความเส่ียงขององค์การ
จัดการน  าเสีย ใช้วิธีท าแบบสอบถาม สังเกตการณ์ สอบยันเอกสาร น ามาวิเคราะห์ จัดท าภาพรวมผลการ
ประเมินความเส่ียงจากการถ่วงน  าหนักของปัจจัยความเส่ียงในแต่ละข้อ เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยความเส่ียง 
ระดับความเส่ียง ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง ใช้ประกอบในการจัดล าดับความเส่ียง โดยมีการวิเคราะห์ฝ่ายงาน     
ที่เกี่ยวข้องในแต่ละกระบวนงาน ประเมินและจัดท าตารางความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนงาน เป้าหมาย 
ปัจจัยความเส่ียง ความเห็นผู้บริหาร ผลการประเมินความเส่ียง ฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง ผลการตรวจสอบ            
ที่ผ่านมา เพ่ือระบุแผนการตรวจสอบแต่ละปี   
 
 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส านักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน  าเสีย หน้า 10 กันยายน 2564  

 

การประเมินทรัพยากร 
บุคลากรปฏิบัติงานส านักตรวจสอบภายใน 
1. เกณฑ์การประเมินวันท างาน พิจารณาอัตราก าลังที่มีคนครองตามโครงสร้างปัจจุบัน มีจ านวน

รวม 4 อัตรา การค านวณ จ านวนวันของบุคลากร 1 คน ใน 1 ปี หักวันหยุดเสาร์อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์   
วันลาป่วย ลากิจ และลาพักผ่อน และวันที่ใช้ ในการพัฒนาบุคลากร คงเหลือวันท างาน 211 วัน จ านวน 4 
คน จึงมีวันท างานใน 1 ปี 848 วัน ดังนี  

ตารางค านวณวันท างานของบุคลากรส านักตรวจสอบภายใน 

ล าดับ ต าแหน่ง 
จ านวนวัน/ปี 
(ไม่รวมเสาร์

อาทิตย์) 
วัน

นัก
ขัต

ฤก
ษ์/

ป ี

วัน
ลา

ป่ว
ย/

กิจ
/

พัก
ผ่อ

น จ านวนวัน 
ท างานจริง/ปี 

ฝึก
อบ

รม
/ป

 ี

จ านวนวัน
ท างานจริง/ปี 

(1) (2) (3) (4) (5) (6)=(3)-(4)-(5) (7) (8)=(6)-(7) 

1 ผอ.สตน. 261 18 25 218 7 211 

2 พ.สตน.7 261 18 25 218 7 211 

3 พ.สตน.6 - - - - - - 

4 พ.สตน.5 261 18 25 218 7 211 

5 พ.สตน.4 261 18 25 218 7 211 

6 พ.สตน.3-5 - - - - - - 

รวม 844 

 
2. เกณฑ์การก าหนดผู้ตรวจสอบภายในเพ่ือท าการตรวจสอบ โครงการ กิจกรรม กระบวนงานใด 

ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน จะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงประสบการณ์การท างาน 
การอบรมที่ผ่านมา ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับโครงการ กิจกรรม กระบวนงานนั นๆ ผลการประเมิน         
ผู้ตรวจสอบที่ผ่านมา โดยปกติก าหนดให้มีหัวหน้าทีมตรวจสอบ 1 คน และผู้ตรวจสอบ 1-2 คน 

 
 
 
 
 
 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

จัดท าโดย ส านักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน  าเสีย หน้า 11 กันยายน 2564 

แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2563-2565) 

หัวข้อการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ฝ่ายงาน 

ที่เก่ียวข้อง 

จ านวน
วันที่ใช้ 
3 ปี 

จ านวนวัน 

2563 2564 2565 

ก. กิจกรรมตรวจสอบ 
1. ก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบ าบัดน  าเสีย  
 

ความเส่ียง  
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   การเงิน  งบประมาณ 
   แผนงาน โครงการ 
   การบริหารจัดการ 
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ   
 

ปานกลาง ฝวศ. - - - - 

2. ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการระบบบ าบัดน  าเสีย  ความเส่ียง  
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   การเงิน  งบประมาณ 
   แผนงาน โครงการ 
   การบริหารจัดการ 
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
 
 

ต่ า ฝวศ. - - - - 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

จัดท าโดย ส านักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน  าเสีย หน้า 12 กันยายน 2564 

หัวข้อการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ฝ่ายงาน 

ที่เก่ียวข้อง 

จ านวน
วันที่ใช้ 
3 ปี 

จ านวนวัน 

2563 2564 2565 

3. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  ความเส่ียง  
   แผนงาน โครงการ 
   การเงิน  งบประมาณ 
   การบริหารจัดการ 
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ   

ต่ า ฝพอ. - - - - 

4. ประชาสัมพันธ์การจัดการน  าเสีย 
 

ความเส่ียง  
   บุคลากร 
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   การเงิน  งบประมาณ 
   แผนงาน/ โครงการ 
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ   

ปานกลาง สผอ.     

5. การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ส่ิงแวดล้อม (CSR in Process)  
 

ความเส่ียง  
   บุคลากร 
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   การเงิน  งบประมาณ 
   แผนงาน โครงการ 
   การบริหารจัดการ 

สูง สผอ. 40 - - 40 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

จัดท าโดย ส านักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน  าเสีย หน้า 13 กันยายน 2564 

หัวข้อการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ฝ่ายงาน 

ที่เก่ียวข้อง 

จ านวน
วันที่ใช้ 
3 ปี 

จ านวนวัน 

2563 2564 2565 

6. จัดท าบันทกึข้อตกลงร่วมในการบริหารจัดการ
น  าเสียกับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

ความเส่ียง  
   บุคลากร 
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   การเงิน  งบประมาณ 
   แผนงาน โครงการ 
   การบริหารจัดการ 

ปานกลาง ฝวศ. - - - - 

7. ฝึกอบรมการบริหารจัดการระบบบ าบัดน  าเสีย
ให้กับกลุ่มผู้ปฏิบตัิงานด้านการจัดการน  าเสีย  
(รวมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)  

ความเส่ียง  
   บุคลากร 
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   การเงิน  งบประมาณ 
   แผนงาน/ โครงการ 
   การบริหารจัดการ 

 ปานกลาง สผอ. 30 - - - 

8. การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดการน  าเสีย
ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 

ความเส่ียง  
   บุคลากร 
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   แผนงาน โครงการ 
   การบริหารจัดการ 

สูง สผอ. 40 - - 40 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

จัดท าโดย ส านักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน  าเสีย หน้า 14 กันยายน 2564 

หัวข้อการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ฝ่ายงาน 

ที่เก่ียวข้อง 

จ านวน
วันที่ใช้ 
3 ปี 

จ านวนวัน 

2563 2564 2565 

9. การอบรมสัมมนาเครือข่ายในการบริหารจัดการ
น  าเสีย 
 

ความเส่ียง  
   บุคลากร 
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   การเงิน  งบประมาณ 
   แผนงาน โครงการ 
   การบริหารจัดการ 

ปานกลาง สผอ. 20 20 - - 

10. ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรของ อจน.   
ให้มีความรู้ทักษะด้านการจัดการระบบบ าบดั     
น  าเสีย  

ความเส่ียง  
   บุคลากร 
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   การเงิน  งบประมาณ 
   การบริหารจัดการ 

ต่ า ฝวศ. - - - - 

11. น าพลังงานทดแทนมาใช้ในการบริหารจัดการ
ระบบบ าบัดน  าเสีย 

ความเส่ียง  
   บุคลากร 
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   การเงิน  งบประมาณ 
   แผนงาน โครงการ 
   การบริหารจัดการ 

ปานกลาง ฝจส.1,ฝจส.2 30 - 30 - 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

จัดท าโดย ส านักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน  าเสีย หน้า 15 กันยายน 2564 

หัวข้อการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ฝ่ายงาน 

ที่เก่ียวข้อง 

จ านวน
วันที่ใช้ 
3 ปี 

จ านวนวัน 

2563 2564 2565 

12. การน าน  าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้ว 
กลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  

ความเส่ียง  
   บุคลากร 
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   การเงิน  งบประมาณ 
   แผนงาน โครงการ 

ต่ า ฝจส.1,ฝจส.2 - - - - 

13. พัฒนาบุคลากรด้านความคิดสร้างสรรค์ในการ
ต่อยอดนวัตกรรมภายในองค์กร  

ความเส่ียง  
   บุคลากร 
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   แผนงาน โครงการ 
   การบริหารจัดการ 

ต่ า คณะท างาน
ด้าน

นวัตกรรม 

- - - - 

14. พัฒนาโครงสร้าง ระบบ การด าเนินงาน และ
ตัวชี วัดเชิง Enablers 

ความเส่ียง  
   บุคลากร 
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   การเงิน  งบประมาณ 
   แผนงาน โครงการ 
   การบริหารจัดการ 
 

ปานกลาง ฝพอ. 30 - - 30 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

จัดท าโดย ส านักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน  าเสีย หน้า 16 กันยายน 2564 

หัวข้อการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ฝ่ายงาน 

ที่เก่ียวข้อง 

จ านวน
วันที่ใช้ 
3 ปี 

จ านวนวัน 

2563 2564 2565 

15. พัฒนาขีดความสามารถใหม่ 
ที่เกิดในสถานการณ์ COVID-19  
ให้เป็นขีดความสามารถใหม่ที่ยั่งยืนและสามารถ
รองรับสถานการณ์ในอนาคต 

ความเส่ียง  
   บุคลากร 
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   การเงิน  งบประมาณ 
   แผนงาน โครงการ 
   การบริหารจัดการ 

ต่ า ฝพอ. - - - - 

16. แต่งตั งบุคลากรรองเพ่ือทดแทนบุคลากรหลัก
ในกรณีที่เกดิสถานการณ์ฉุกเฉิน (COVID-19)  

ความเส่ียง  
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   การเงิน  งบประมาณ 
   แผนงาน โครงการ 
   การบริหารจัดการ 

ต่ า ฝอก., ฝพอ. - - - - 

17. พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ (KM) ใน
องค์กร  

ความเส่ียง  
   บุคลากร 
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   การเงิน  งบประมาณ 
   แผนงาน โครงการ 
   การบริหารจัดการ 

ต่ า คณะท างาน
ด้านการ

จัดการความรู้ 
, ฝอก. 

- - - - 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

จัดท าโดย ส านักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน  าเสีย หน้า 17 กันยายน 2564 

หัวข้อการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ฝ่ายงาน 

ที่เก่ียวข้อง 

จ านวน
วันที่ใช้ 
3 ปี 

จ านวนวัน 

2563 2564 2565 

18. พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับศูนย์ติดตาม
และรายงานสถานการณ์น  าเสียประเทศไทย 

ความเส่ียง  
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   การเงิน  งบประมาณ 
   แผนงาน โครงการ 
   การบริหารจัดการ 
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ   

ต่ า ฝวศ., ฝพอ.,  - - - - 

19. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหาร
จัดการองคก์ร  

ความเส่ียง  
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   การเงิน  งบประมาณ 
   แผนงาน โครงการ 
   การบริหารจัดการ  

ต่ า ฝพอ. - - - - 

20. งานบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ความเส่ียง 
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   บุคลากร 
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   การบริหารจัดการ 
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  

ปานกลาง ฝพอ. 90 30 30 30 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

จัดท าโดย ส านักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน  าเสีย หน้า 18 กันยายน 2564 

หัวข้อการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ฝ่ายงาน 

ที่เก่ียวข้อง 

จ านวน
วันที่ใช้ 
3 ปี 

จ านวนวัน 

2563 2564 2565 

21. การบริหารจัดการสารสนเทศ ความเส่ียง  
   บุคลากร 
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   การเงิน  งบประมาณ 
   การบริหารจัดการ 
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ   

ปานกลาง ฝพอ. 90 30 30 30 

22. การบริหารทรัพยากรบุคคล ความเส่ียง 
   บุคลากร 
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   แผนงาน โครงการ 
   การบริหารจัดการ 

สูง ฝอก. 60 - 30 30 

23. รายงานทางการเงิน บัญชี งบประมาณ ความเส่ียง 
   บุคลากร 
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   การเงิน  งบประมาณ 
   การบริหารจัดการ 
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  

ปานกลาง ฝบง. 90 30 30 30 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

จัดท าโดย ส านักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน  าเสีย หน้า 19 กันยายน 2564 

หัวข้อการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ฝ่ายงาน 

ที่เก่ียวข้อง 

จ านวน
วันที่ใช้ 
3 ปี 

จ านวนวัน 

2563 2564 2565 

24. การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของผู้บริหาร
และพนักงานองค์การจัดการน  าเสีย 

ความเส่ียง 
   บุคลากร 
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   การบริหารจัดการ 
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  

ปานกลาง ฝอก., สผอ. 45 15 15 15 

25. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ความเส่ียง  
   บุคลากร 
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   แผนงาน โครงการ 
   การบริหารจัดการ 
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ   

ปานกลาง ฝอก., สผอ. 45 15 15 15 

26. การบริหารงานด้านแผนและงบประมาณ 
(การติดตามรายงานแผนผลการด าเนินงาน/  
ด้านการเงิน)  
 

ความเส่ียง 
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   การเงิน  งบประมาณ 
   แผนงาน โครงการ 
   การบริหารจัดการ 
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  

ปานกลาง ฝบง. 120 40 40 40 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

จัดท าโดย ส านักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน  าเสีย หน้า 20 กันยายน 2564 

หัวข้อการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ฝ่ายงาน 

ที่เก่ียวข้อง 

จ านวน
วันที่ใช้ 
3 ปี 

จ านวนวัน 

2563 2564 2565 

27. การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นตามแผน 
ปฏิบัติการ อจน. 

ความเส่ียง 
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   การเงิน  งบประมาณ 
   แผนงาน โครงการ 
   การบริหารจัดการ 
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  

สูงมาก ฝบง. 120 40 40 40 

28. ปริมาณน  าเสียที่เข้าระบบบ าบัดน  าเสีย  ความเส่ียง 
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   การเงิน  งบประมาณ 
   แผนงาน โครงการ 
   การบริหารจัดการ 

ปานกลาง ฝจส. 120 40 40 40 

29. การให้ค าปรึกษา 
 
 
 

ความเส่ียง 
   บุคลากร 
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   แผนงาน โครงการ 
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
   การบริหารจัดการ 

ปานกลาง    ทุกฝ่าย 45 15 15 15 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

จัดท าโดย ส านักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน  าเสีย หน้า 21 กันยายน 2564 

หัวข้อการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ฝ่ายงาน 

ที่เก่ียวข้อง 

จ านวน
วันที่ใช้ 
3 ปี 

จ านวนวัน 

2563 2564 2565 

30. การตรวจสอบอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย  
จากคณะกรรมการตรวจสอบ  
และ/หรือ ผู้บริหารสูงสุด 
 

ความเส่ียง 
   บุคลากร 
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   การเงิน  งบประมาณ 
   แผนงาน โครงการ 
   การบริหารจัดการ 

ปานกลาง    ทุกฝ่าย 60 20 20 20 

31. งานจัดซื อจัดจ้าง 
 

ความเส่ียง 
   บุคลากร 
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   การเงิน  งบประมาณ 
   แผนงาน โครงการ 
   การบริหารจัดการ 

สูง ฝอก. 90 30 30 30 

32.งานติดตาม Enabler 
 

ความเส่ียง 
   บุคลากร 
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   การบริหารจัดการ 
 

ปานกลาง    ทุกฝ่าย 40 - 20 20 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

จัดท าโดย ส านักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน  าเสีย หน้า 22 กันยายน 2564 

หัวข้อการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ฝ่ายงาน 

ที่เก่ียวข้อง 

จ านวน
วันที่ใช้ 
3 ปี 

จ านวนวัน 

2563 2564 2565 

ข. กิจกรรมด าเนินงานส านักตรวจสอบภายใน 

1. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ความเส่ียง 
   บุคลากร 
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   การบริหารจัดการ 
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
 

ปานกลาง คณะกรรมการ 
อจน./

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ /

ผู้บริหาร 
อจน./สตน. 

240 80 80 80 

2. รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบปีที่ผ่านมา  
(ตามเกณฑ์การประเมินผลของส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ) 

ความเส่ียง 
   บุคลากร 
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   การบริหารจัดการ 
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  

ปานกลาง คณะกรรมการ 
อจน./

ตรวจสอบ /
ผู้บริหาร/สตน. 

60 20 20 20 

3. การประชุมปิดงานตรวจสอบ 
ปีที่ผ่านมาและประชุมเปิดตรวจสอบปปีัจจุบัน กบั
ผู้บริหารระดับสูงและหน่วยรับตรวจ 

ความเส่ียง 
   การบริหารจัดการ 
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
 

ปานกลาง ผู้บริหาร/สตน. 45 15 15 15 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

จัดท าโดย ส านักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน  าเสีย หน้า 23 กันยายน 2564 

หัวข้อการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ฝ่ายงาน 

ที่เก่ียวข้อง 

จ านวน
วันที่ใช้ 
3 ปี 

จ านวนวัน 

2563 2564 2565 

4. แผนงานบริหารส านักตรวจสอบภายใน  ความเส่ียง 
   บุคลากร 
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   การบริหารจัดการ 
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  

ปานกลาง คณะกรรมการ 
อจน./

ตรวจสอบ /
ผู้บริหาร/สตน. 

45 15 15 15 

5. การทบทวนแผนตรวจสอบ 
เชิงกลยุทธ์ระยะยาว 
และแผนการตรวจสอบประจ าปี  

ความเส่ียง 
   บุคลากร 
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   การบริหารจัดการ 
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  

ปานกลาง คณะกรรมการ 
อจน./

ตรวจสอบ /
ผู้บริหาร/สตน. 

60 20 20 20 

6. แผนพัฒนาบุคลากรส านักตรวจสอบภายใน 
 
 
 

ความเส่ียง 
   บุคลากร 
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   การบริหารจัดการ 
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
 

ปานกลาง คณะกรรมการ 
อจน./

ตรวจสอบ /
ผู้บริหาร/สตน. 

60 20 20 20 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

จัดท าโดย ส านักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน  าเสีย หน้า 24 กันยายน 2564 

หัวข้อการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ฝ่ายงาน 

ที่เก่ียวข้อง 

จ านวน
วันที่ใช้ 
3 ปี 

จ านวนวัน 

2563 2564 2565 

7. การทบทวนคู่มือปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน ความเส่ียง 
   บุคลากร 
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   การบริหารจัดการ 
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  

ปานกลาง คณะกรรมการ 
อจน./

ตรวจสอบ /
ผู้บริหาร/สตน. 

60 20 20 20 

8. การทบทวนกฎบัตรส านักตรวจสอบภายใน  
 

ความเส่ียง 
   บุคลากร 
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   การบริหารจัดการ 
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  

ปานกลาง คณะกรรมการ 
อจน./

ตรวจสอบ /
ผู้บริหาร/สตน. 

45 15 15 15 

9. การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  ความเส่ียง 
   บุคลากร 
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   การบริหารจัดการ 
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
 

ปานกลาง คณะกรรมการ 
อจน./

ตรวจสอบ /
ผู้บริหาร/สตน. 

45 15 15 15 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

จัดท าโดย ส านักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน  าเสีย หน้า 25 กันยายน 2564 

หัวข้อการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ฝ่ายงาน 

ที่เก่ียวข้อง 

จ านวน
วันที่ใช้ 
3 ปี 

จ านวนวัน 

2563 2564 2565 

10. การประเมินตนเองและ 
ท าแผนปรับปรุงประสิทธิภาพ 

ความเส่ียง 
   บุคลากร 
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   การบริหารจัดการ 
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  

ปานกลาง คณะกรรมการ 
อจน./

ตรวจสอบ /
ผู้บริหาร/สตน. 

60 20 20 20 

11. การจัดท ารายงานประจ าปี 
ให้หน่วยงานเกี่ยวข้อง 

ความเส่ียง 
   บุคลากร 
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   การบริหารจัดการ 
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  

ปานกลาง คณะกรรมการ 
อจน./

ตรวจสอบ /
ผู้บริหาร/สตน. 

30 10 10 10 

12. การจัดท าทะเบียนควบคุมและติดตามงาน
ตรวจสอบ 
 

ความเส่ียง 
   บุคลากร 
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   การบริหารจัดการ 
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
 

ปานกลาง คณะกรรมการ 
อจน./

ตรวจสอบ /
ผู้บริหาร/สตน. 

120 40 40 40 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

จัดท าโดย ส านักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน  าเสีย หน้า 26 กันยายน 2564 

หัวข้อการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่เก่ียวข้อง 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ฝ่ายงาน 

ที่เก่ียวข้อง 

จ านวน
วันที่ใช้ 
3 ปี 

จ านวนวัน 

2563 2564 2565 

13. รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบประจ า
ไตรมาส 
 

ความเส่ียง 
   บุคลากร 
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   การบริหารจัดการ 
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  

ปานกลาง คณะกรรมการ 
อจน./

ตรวจสอบ /
ผู้บริหาร./สตน. 

60 20 20 20 

14. การจัดท ารายงานการประชุม ของ
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการ
องค์การจัดการน  าเสีย  

ความเส่ียง 
   บุคลากร 
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   การบริหารจัดการ 
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  

ปานกลาง คณะกรรมการ 
อจน./

ตรวจสอบ /
ผู้บริหาร./สตน. 

120 60 60 60 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ส านักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน  าเสีย หน้า 27 กันยายน 2564 

แผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

แผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นขั นตอนที่มีความส าคัญต่อความส าเร็จ 
ของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เน่ืองจากการตรวจสอบที่ดีจะช่วยให้การปฏิบั ติงานตรวจสอบภายใน      
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้เงื่อนไขทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด 

การจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 น าผลตามแผนตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ 
3 ปี (2563-2565) ซ่ึงก าหนดกิจกรรมตรวจสอบ กิจกรรมด าเนินงานส านักตรวจสอบภายใน มาประกอบการ
จัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปี 2565 ประกอบด้วย 

 กระบวนการ ก าหนดกิจกรรมตรวจสอบ 

 วัตถุประสงค์ 

 เร่ืองที่มุ่งเน้น 

 ล าดับความส าคัญ  

 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 

 งบประมาณที่ใช้  
 

ข้อมูลที่ใช้ประกอบในการจัดท าแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
 1. กระบวนการทางธุรกิจ (Audit Universe) 
  1) ก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบ าบัดน  าเสีย  
  2) ฟ้ืนฟูและบริหารจัดการระบบบ าบัดน  าเสีย  
  3) การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน  
  4) ประชาสัมพันธ์การจัดการน  าเสีย 
  5) การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและส่ิงแวดล้อม (CSR in Process)  
  6) จัดท าบันทึกข้อตกลงร่วมในการบริหารจัดการน  าเสียกับองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

7) ฝึกอบรมการบริหารจัดการระบบบ าบดัน  าเสียให้กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการน  าเสีย          
(รวมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน)  

8. การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดการน  าเสียให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
9. การอบรมสัมมนาเครือข่ายในการบริหารจัดการน  าเสีย 
10. ฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรของ อจน.ให้มีความรู้ทักษะด้านการจัดการระบบบ าบัดน  าเสีย  
11. น าพลังงานทดแทนมาใช้ในการบริหารจัดการระบบบ าบัดน  าเสีย 
12. การน าน  าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  
13. พัฒนาบุคลากรด้านความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอดนวัตกรรมภายในองค์กร  
14. พัฒนาโครงสร้าง ระบบ การด าเนินงาน และตัวชี วัดเชิง Enablers 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ส านักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน  าเสีย หน้า 28 กันยายน 2564 

15. พัฒนาขีดความสามารถใหม่ที่เกิดในสถานการณ์ COVID-19 ให้เป็นขีดความสามารถใหม่ที่ยั่งยืน
และสามารถรองรับสถานการณ์ในอนาคต 

16. แต่งตั งบุคลากรรองเพ่ือทดแทนบุคลากรหลักในกรณีทีเ่กิดสถานการณ์ฉุกเฉิน (COVID-19)  
17. พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ (KM) ในองค์กร  
18. พัฒนาระบบสารสนเทศส าหรับศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น  าเสียประเทศไทย 
19. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการองค์กร 

2. นโยบายคณะกรรมการตรวจสอบ 
  1) พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA (Personal Data Protection Act) 
  2) ส่งเสริมภาพลักษณ์ (Rebranding) ขององค์กรให้เป็นที่รู้จัก 
 3. กระบวนการที่มีความเส่ียงสูงตามที่ได้รับข้อมูลจากกองบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน ข้อมูล 
ณ 30 มิถุนายน 2564 (ไตรมาส 3) 
  1) การฟ้ืนฟูและการจัดให้มีการบริหารจัดการระบบบ าบัดน  าเสีย ของ อปท. ไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย  
  2) ความส าเร็จในการน า Green Technology ใช้ในการบริหารระบบบ าบัดน  าเสียไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย 
  3) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อปริมาณน  าเสียเข้าระบบบ าบัดน  าเสีย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 

2564 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
  4) รายได้ที่ได้จากการบริหารจัดการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
  5) การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการองค์การจัดการน  าเสีย ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2564 
 4. ข้อสังเกตจากส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) และส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินในปีที่ผ่านมา 
 5. บันทึกข้อตกลงประเมินผลการด าเนินงานของ อจน. ประจ าปีบัญชี 2564 
  1) ความส าเร็จในการน าน  าเสียที่ผ่านการบ าบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
  2) ความส าเร็จในการน าพลังงานทดแทนมาใช้ในการบริหารจัดการระบบบ าบัดน  าเสีย 
  3) การจัดท าฐานข้อมูลปริมาณน  าเสียได้รับการบ าบัดตามมาตรฐานจากระบบบ าบัดน  าเสียชุมชน 
  4) จ านวนพื นที่ที่ อจน.สามารถให้บริการฟ้ืนฟูและการสนับสนุนและ/หรือ ร่วมมือบริหารและ

บริหารจัดการระบบบ าบัดน  าเสียรวมของชุมชนของ อปท. 
  5) ความสามารถในการบริหารแผนลงทุน 
  6) ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานต่อปริมาณน  าเสียเข้าระบบ 
   6.1 ปริมาณน  าเสียที่เข้าระบบ 
  7) คุณภาพน  าที่ผ่านการบ าบัด 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

ส านักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน  าเสีย หน้า 29 กันยายน 2564 

  8) ระดับความส าเร็จในการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดการน  าเสีย 
  9) การด าเนินการจัดท าข้อมูลน  าเสียแบบครบวงจรระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ 
  10) ระดับความส าเร็จในการด าเนินงานเพ่ือสร้างประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 
  11) Core Business Enabler 
 6. ความคาดหวังจากผู้บริหารระดับสูง 
 7. กิจกรรมงานตรวจสอบที่ต้องด าเนินการเป็นประจ าทกุป ี
  1) งานบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
  2) การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  3) การบริหารทรัพยากรบุคคล 
  4) รายงานทางการเงิน บัญชี งบประมาณ 
  5) การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของผู้บริหารและพนักงานองค์การจัดการน  าเสีย 
  6) ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
  7) การบริหารงานด้านแผนและงบประมาณ (การติดตามรายงานแผนผลการด าเนินงาน/          

ด้านการเงิน)  
  8) การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นตามแผนปฏิบัติการ อจน. 
  9) งานจัดซื อจัดจ้าง 
  10) การให้ค าปรึกษา 
  11) การตรวจสอบอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย จากคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ ผู้บริหาร

สูงสุด (ถ้ามี) 

 
รายละเอียดแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดังนี  

 
 
 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

จัดท าโดย ส านักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน  าเสีย หน้า 30 กันยายน 2564 

แผนการตรวจสอบประจ าปี 2565 

กระบวนการ วัตถุประสงค์ เรื่องที่ควรมุ่งเน้น 
ล าดับ
ความ 
ส าคัญ 

ระยะเวลา(วัน)/
ก าหนดการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ
หลัก Q1 Q2 Q3 Q4 

ก.กิจกรรมการตรวจสอบ 
1. สอบทานปริมาณน  าเสีย
ที่เข้าระบบบ าบัดน  าเสีย 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 

1. เพ่ือให้ทราบว่า ปริมาณน ้าเสียที่เข้า
ระบบบ้าบัดน ้าเสีย มีความถูกตอ้งและ
น่าเช่ือถือ 
2. เพ่ือให้ทราบว่า ระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเส่ียง  
มีความเพียงพอและเหมาะสม 
3. เพ่ือให้ข้อเสนอแนะวิธีการปรับปรุง 

1. รายงานผลปริมาณน  าเสียที่เข้าระบบ
บ าบัดน  าเสีย 
2. รายงานค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ นจริง 

สูง 15 15 15 15 อภินท์ 

2. การติดตามการเบิกจ่าย
งบลงทุนตามแผนปฏิบัติ
การ อจน.ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ.2565 

1. เพ่ือให้ทราบว่า การด าเนินการเบิกจ่าย
งบลงทุนเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ     
ที่เกี่ยวข้อง และผลการด าเนินงานเป็นไป
ตามแผนที่ก าหนด 
2. เพ่ือให้ทราบว่า ระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเส่ียง  
มีความเพียงพอและเหมาะสม 
3. เพ่ือให้ข้อเสนอแนะวิธีการปรับปรุง 

1. แผนปฏิบัติการ 
2. รายงานแผน/ผลการด าเนินงาน  
และการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ 
ณ สิ นเดือน 
3. การเบิกจ่ายงบลงทุนประจ าป ี
4. รายงานผลการด าเนินงานโครงการ
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
ณ สิ นไตรมาส 

สูงมาก 11 11 11 11 นฤมล 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

จัดท าโดย ส านักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน  าเสีย หน้า 31 กันยายน 2564 

แผนการตรวจสอบประจ าปี 2565 

กระบวนการ วัตถุประสงค์ เรื่องที่ควรมุ่งเน้น 
ล าดับ
ความ 
ส าคัญ 

ระยะเวลา(วัน)/
ก าหนดการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ
หลัก Q1 Q2 Q3 Q4 

3. การสอบทานความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 

1. เพ่ือให้ทราบว่าการด าเนินงานทางด้าน
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นไปตาม
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ขององค์การจัดการ
น  าเสีย  
2. เพ่ือให้ทราบว่า ระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเส่ียง  
มีความเพียงพอและเหมาะสม 
3. เพ่ือให้ข้อเสนอแนะวิธีการปรับปรุง 

1. กระบวนการหรือขั นตอนด าเนินการ
ด้านความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
2. ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
3. หลักฐานเกี่ยวกับการรายงานความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
4. สอบทานการวางระบบการปฏิบัติงาน 
การควบคุมภายใน และการบริหาร 
ความเส่ียง 

ปานกลาง 20    นฤมล 

4. การบริหารจัดการและ
การควบคุมทรัพย์สิน
สารสนเทศ 
 

1. เพ่ือให้ม่ันใจว่าการบริหารจัดการและ
ควบคุมทรัพย์สินสารสนเทศมีความพ ียงพอ
เหมาะสม 
2. เพ่ือให้ทราบว่า ระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเส่ียง  
มีความเพียงพอและเหมาะสม 
3. เพ่ือให้ข้อเสนอแนะวิธีการปรับปรุง 

1. การจัดท าและเก็บทะเบียนทรัพย์สิน
สารสนเทศ เช่น อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ระบบงานคอมพิวเตอร์ ระบบและ
อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ และข้อมูล
สารสนเทศ รวมทั งการก าาหนด
ผู้รับผิดชอบ เพ่ือดูแลความม่ันคง 
ปลอดภัยตลอดอายุการใช้งานของ
ทรัพย์สิน 

ปานกลาง 35    อภินท์ 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

จัดท าโดย ส านักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน  าเสีย หน้า 32 กันยายน 2564 

แผนการตรวจสอบประจ าปี 2565 

กระบวนการ วัตถุประสงค์ เรื่องที่ควรมุ่งเน้น 
ล าดับ
ความ 
ส าคัญ 

ระยะเวลา(วัน)/
ก าหนดการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ
หลัก Q1 Q2 Q3 Q4 

5. การปฎิบัติตามประมวล
จริยธรรมของผู้บริหารและ
พนักงานองค์การจัดการ 
น  าเสีย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

1. เพ่ือให้ทราบว่าผู้บริหารและพนักงาน
รับทราบ เข้าใจและปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรม 
2. เพ่ือให้ทราบว่าระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเส่ียง มีความเพียงพอ
และเหมาะสม 
3. เพ่ือให้ข้อเสนอแนะวิธีการปรับปรุง 

1. การรับรู้ เข้าใจและปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารและ
พนักงาน 
2.ระเบียบ ข้อบังคบัองคก์ารจัดการ 
น  าเสียที่เกี่ยวข้อง 
3. สอบทานการวางระบบควบคุมภายใน
และการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน
และการบริหารความเส่ียง 

ปานกลาง 20    ภาพิมล 

6. การสอบทานการ
ควบคุมทรัพย์สิน 

1.เพ่ือให้ม่ันใจว่าการบันทึกทรัพย์สินมี
ความถูกต้องครบถ้วน  
2.เพ่ือให้ม่ันใจว่า มีการดูแลรักษาทรัพย์สิน
ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี 
3. เพ่ือให้ทราบว่าระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเส่ียง มีความเพียงพอ
และเหมาะสม 
4. เพ่ือให้ข้อเสนอแนะวิธีการปรับปรุง 

1. กระบวนการการบันทึกข้อมูลทรัพย์สิน 
2. กระบวนการ ขั นตอนในการดูแล
ทรัพย์สิน 
3. รายงานผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบ
กับแผนที่ก าหนด 
4. สอบทานการวางระบบการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายในและการบริหาร 
ความเส่ียง 

ปานกลาง  30   ภาพิมล 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

จัดท าโดย ส านักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน  าเสีย หน้า 33 กันยายน 2564 

แผนการตรวจสอบประจ าปี 2565 

กระบวนการ วัตถุประสงค์ เรื่องที่ควรมุ่งเน้น 
ล าดับ
ความ 
ส าคัญ 

ระยะเวลา(วัน)/
ก าหนดการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ
หลัก Q1 Q2 Q3 Q4 

7. การตรวจสอบ 
การหักล้างเงินยืมทดรอง
จ่ายของส านักงานจัดการ
น  าเสียสาขา ประจ าปี
งบประมาณ  
พ.ศ.2565 
 

1. เพ่ือให้ทราบว่า กระบวนการหักล้างเงิน
ยืมทดรองจ่ายส านักงานสาขาเป็นไปตาม
กฎ ระเบียบ นโยบาย ค าส่ัง หรือ
หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
2. เพ่ือให้ทราบว่า ระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเส่ียง มีความ
เพียงพอและเหมาะสม 
3. เพ่ือให้ข้อเสนอแนะวิธีการปรับปรุง 

1. แผนปฏิบัติการประจ าปี 
2. รายงานผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบ
กับแผนที่ก าหนด 
3. ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้อมในการท างาน 
4. สอบทานการวางระบบการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายในและการบริหาร 
ความเส่ียง 

ปานกลาง  35   นฤมล 

8. การสอบทานการหา
รายได้ที่ได้จากการบริหาร
จัดการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

1. เพ่ือให้ทราบว่าการจัดเกบ็รายได้เป็นไป
ตามแผนหรือข้อตกลงร่วมที่ก าหนดไว้  
2. เพ่ือให้ทราบว่า ระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเส่ียง มีความ
เพียงพอและเหมาะสม 
3. เพ่ือให้ข้อเสนอแนะวิธีการปรับปรุง 
 

1. คู่มือทางด้านการจัดเกบ็รายได ้
2. แผนหรือข้อตกลงร่วมในการจัดเกบ็
รายได้ 
3. รายงานผลการจัดเก็บรายได ้
4. อ านาจผู้อนุมัติและผู้รับผิดชอบ 
ในแต่ละกระบวนงาน 

สูงมาก  30   อภินท์ 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

จัดท าโดย ส านักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน  าเสีย หน้า 34 กันยายน 2564 

แผนการตรวจสอบประจ าปี 2565 

กระบวนการ วัตถุประสงค์ เรื่องที่ควรมุ่งเน้น 
ล าดับ
ความ 
ส าคัญ 

ระยะเวลา(วัน)/
ก าหนดการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ
หลัก Q1 Q2 Q3 Q4 

9. การสอบทานด้านการ
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Technology : 
DT) 

1. เพ่ือให้ม่ันใจเพ่ือให้ม่ันใจว่ากระบวนการ
บริหารจัดการด้านการพัฒนาเทคโนโลยี
ดิจิทัล (Digital Technology : DT) เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ประเมินด้านการวางแผน
เชิงยุทธศาสตร์ของ อจน. 
2. เพ่ือให้ทราบว่า ระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเส่ียง มีความ
เพียงพอและเหมาะสม 
3. เพ่ือให้ข้อเสนอแนะวิธีการปรับปรุง 

1.แผนปฏิบัติการดิจิทัลระยะยาวและ
แผนปฏิบัติการประจ าปี  
 
 

สูง   35  นฤมล 

10. การสอบทาน 
การบริหารความเส่ียง 
และการควบคุมภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 

1. เพ่ือให้ทราบว่า การด าเนินงานเกี่ยวกับ
การบริหารความเส่ียงและการควบคุม
ภายในมีความเพียงพอ เหมาะสม  
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
2. เพ่ือให้ข้อเสนอแนะวิธีการปรับปรุง 

1. รายงานเกี่ยวกับความเส่ียงที่ส าคัญ /
รายงาน ผลการประเมินความเส่ียง และ
แนวทางในการด าเนินการเพ่ือลดหรือ
ควบคุมความเส่ียง 
2. นโยบาย หรือแนวทางในการวางระบบ
ควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 
3. รายงานผลการประเมินความเส่ียงฯ 

ปานกลาง   30   อภินท์ 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

จัดท าโดย ส านักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน  าเสีย หน้า 35 กันยายน 2564 

แผนการตรวจสอบประจ าปี 2565 

กระบวนการ วัตถุประสงค์ เรื่องที่ควรมุ่งเน้น 
ล าดับ
ความ 
ส าคัญ 

ระยะเวลา(วัน)/
ก าหนดการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ
หลัก Q1 Q2 Q3 Q4 

11. การสอบทาน 
ดา้นการบริหารทุนมนุษย์ 
(Human Capital 
Management) 

1. เพ่ือให้ม่ันใจเพ่ือให้ม่ันใจว่ากระบวนการ
บริหารจัดการด้านการบริหารทุนมนุษย์ 
(Human Capital Management) เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์การประเมินด้านการบริหาร
ทุนมนุษย์ของ อจน. 
3. เพ่ือให้ทราบว่า ระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเส่ียง มีความ
เพียงพอและเหมาะสม 
4. เพ่ือให้ข้อเสนอแนะวิธีการปรับปรุง 

1.ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ด้านการบริหาร
ทุนมนุษย์ 
2.การบริหารทุนมนุษย์ 
3.การพัฒนาทุนมนุษย์ 

สูง   35  อภินท์ 

12. การให้ค าปรึกษา ให้ค าปรึกษาฝ่ายบริหารกับหน่วยรับตรวจ
ในเร่ืองที่ได้รับการร้องขอ  
 

ตามที่ฝ่ายบริหาร 
หรือหน่วยรับตรวจร้องขอ  
 

ปานกลาง 10 10 10 10 สรรพางดี 
/  

ผู้ตรวจสอบ 

13. การตรวจสอบอื่น 
ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
และผู้บริหารสูงสุด 

ขึ นอยู่กับภารกิจทีไ่ด้รับมอบหมาย ตามที่ได้รับมอบหมาย และ 
มีความพร้อมด้านทรัพยากร/งบประมาณ 

ปานกลาง 10 10 10 10 สรรพางดี 
/  

ผู้ตรวจสอบ 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

จัดท าโดย ส านักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน  าเสีย หน้า 36 กันยายน 2564 

 
แผนการตรวจสอบประจ าปี 2565 

กระบวนการ วัตถุประสงค์ เรื่องที่ควรมุ่งเน้น 
ล าดับ
ความ 
ส าคัญ 

ระยะเวลา(วัน)/
ก าหนดการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ
หลัก Q1 Q2 Q3 Q4 

ข. กิจกรรมด าเนินงานส านักตรวจสอบภายใน 
1. การประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ  

เพ่ือสนับสนุนการประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบและปฏิบัติหน าที่
ในฐานะเลขานุการ 
 
 

ตามบทบาทภารกิจความรับผิดชอบ/
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย 
 

ปานกลาง 10 10 10 10 สรรพางดี 

2. การรายงาน แผน/ผล
การด าเนินงาน  
ด้านการเงินของ อจน. 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 
 

1. เพ่ือให้ทราบว่าด าเนินการเบิกจ่าย
เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับทีเ่กี่ยวข้อง 
และผลการด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมาย 
ที่ก าหนด 
2. เพ่ือให้ทราบว่าระบบการควบคุมภายใน 
และการบริหารความเส่ียงมีความเพียงพอ
และเหมาะสม 
3. เพ่ือให้ข้อเสนอแนะวิธีการปรับปรุง 

1. แผนปฏิบัติการ 
2. แผน/ผลการด าเนินงาน  
และการใช้จ่ายเงินประจ าปีงบประมาณ 
ณ สิ นเดือน 
3. แผน/ผลการเบิกจ่ายงบประมาณตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี ณ สิ นเดือน 

ต่ า 10 10 10 10 นฤมล 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

จัดท าโดย ส านักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน  าเสีย หน้า 37 กันยายน 2564 

แผนการตรวจสอบประจ าปี 2565 

กระบวนการ วัตถุประสงค์ เรื่องที่ควรมุ่งเน้น 
ล าดับ
ความ 
ส าคัญ 

ระยะเวลา(วัน)/
ก าหนดการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ
หลัก Q1 Q2 Q3 Q4 

3. รายงานผลการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 รายไตรมาส 

1. เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
ผู้บริหารสูงสุดได้รับทราบผลการปฏิบัติงาน
และสนับสนุนในเร่ืองต่าง ๆ ติดตาม
ควบคุมการปฏิบัติงานของส านักตรวจสอบ 
2. เพ่ือให้เป็นไปตามบทบาทภารกิจความ
รับผิดชอบ 

1. ผลการปฏิบัติงานของส านักตรวจสอบ
ภายใน 
2. ผลการประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
3. ผลการติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย
ตามบทบาทภารกิจความรับผิดชอบ 

ปานกลาง 10 10 10 10 ภาพิมล 

4. การจัดท าทะเบียน
ควบคุมและติดตาม      
งานตรวจสอบ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 

เพ่ือให้มีการติดตามงานเป็นไปอย่าง
ครบถ้วน มีประสิทธิภาพ ตรวจเช็คได้ง่าย 

1. รายงานผลการตรวจสอบ 
2. ผลการปฏิบัติของหน่วยรับตรวจตาม
ข้อเสนอแนะ 

ปานกลาง 10 10 10 10 นฤมล 

5. รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน (การประชุม
ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบตอ่
คณะกรรมการองค์การ
จัดการน  าเสีย) 

เพ่ือให้เป็นไปตามบทบาทภารกิจ 
ความรับผิดชอบ 

1. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ปานกลาง 10 10 10 10 สรรพางดี 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

จัดท าโดย ส านักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน  าเสีย หน้า 38 กันยายน 2564 

แผนการตรวจสอบประจ าปี 2565 

กระบวนการ วัตถุประสงค์ เรื่องที่ควรมุ่งเน้น 
ล าดับ
ความ 
ส าคัญ 

ระยะเวลา(วัน)/
ก าหนดการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ
หลัก Q1 Q2 Q3 Q4 

6. การประชุมปิดงาน
ตรวจสอบประจ าปี 2564 
และการประชุมเปิดงาน
ตรวจสอบประจ าปี 2565 
กับผู้บริหารระดับสูงและ
หน่วยรับตรวจ 

1. เพ่ือหารือกับผู้บริหารหน่วยงาน
ตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง 
2. เพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ตามข้อเสนอแนะที่ควรปรับปรุง 
3. เพ่ือขอความเห็นจากผู้บริหาร 
หน่วยรับตรวจที่เกี่ยวข้องกบัข้อตรวจพบ 
4. เพ่ือจัดท าแผนด าเนินการปรับปรุงแก้ไข 

ตามบทบาทภารกิจความรับผิดชอบ/
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย 
 

ปานกลาง 10    อภินท์ 

7. รายงานผลการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2564 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป ตามบทบาท
และความรับผิดชอบ 

รายงานแผนตรวจสอบส่งหน่วยงาน 
ต้นสังกัด สตง. กค./หรือหน่วยงานอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง  
 

ปานกลาง 15    นฤมล 

8. รายงานผล 
การปฏิบัติงาน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564
ตามเกณฑ์การประเมินผล
ของ สคร. 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไป ตามบทบาท
และความรับผิดชอบ 

การรายงานผลต่อผู้บริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ 
อจน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ปานกลาง  10   สรรพางดี 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

จัดท าโดย ส านักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน  าเสีย หน้า 39 กันยายน 2564 

แผนการตรวจสอบประจ าปี 2565 

กระบวนการ วัตถุประสงค์ เรื่องที่ควรมุ่งเน้น 
ล าดับ
ความ 
ส าคัญ 

ระยะเวลา(วัน)/
ก าหนดการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ
หลัก Q1 Q2 Q3 Q4 

9. คู่มือปฏิบัติงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ  
พ.ศ.2565 (ฉบับทบทวน) 
 

เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานส าหรับ
คณะกรรมการ อจน.และสอดคล้องกับ
ระเบียบกระทรวงการคลังฯ กฎเกณฑ์ที่
องค์กรก ากบัดูแลอื่นก าหนด และแนวทาง
ปฏิบัติในสภาพแวดล้อมปัจจบุันสามารถ
ปฏิบัติงานตรวจสอบได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และแบบฟอร์มเอกสารที่ใช้
ปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบตัิงาน 
 

ปานกลาง  20   นฤมล 

10. คู่มือปฏิบัติงานส านัก
ตรวจสอบภายใน   
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 (ฉบับทบทวน) 
 

เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ด้านการตรวจสอบภายใน ให้เป็นบรรทัด
ฐานเดียวกันและสอดคล้องกับมาตรฐาน
การปฏิบัติงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน
สากล 
 
 

การปฏิบัติงานของ สตน. และแบบฟอร์ม
เอกสารที่ใช้ปฏิบตัิงานตามคู่มือการ
ปฏิบัติงาน 
 

ปานกลาง  20   อภินท์ 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

จัดท าโดย ส านักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน  าเสีย หน้า 40 กันยายน 2564 

แผนการตรวจสอบประจ าปี 2565 

กระบวนการ วัตถุประสงค์ เรื่องที่ควรมุ่งเน้น 
ล าดับ
ความ 
ส าคัญ 

ระยะเวลา(วัน)/
ก าหนดการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ
หลัก Q1 Q2 Q3 Q4 

11. กฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 (ฉบับทบทวน) 
 

เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
ตามอ านาจหน าที่ บทบาท และความ
รับผิดชอบให้สอดคล้องกับระเบียบ
กระทรวงการคลังและคู่มือการปฏิบัติงานฯ 
(สคร.) 
 
 

การก ากับดูแล การควบคุมภายใน และ
การบริหารความเส่ียง 
 

ปานกลาง  20   ภาพิมล 

12. กฎบัตร 
ส านักตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 (ฉบับทบทวน) 
 
 

1. เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตาม
ขอบเขตความรับผิดชอบในการด าเนินงาน
ของ อจน. 
2. เพ่ือให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจ 
ขอบเขตการปฏิบัติงาน อ านาจหน าที่ 
ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ และสิทธิ
ของส านักตรวจสอบภายใน 
 

1. การปฏิบัติงานของส านักตรวจสอบ
ภายใน เป็นไปตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานวิชาชีพ 
2. สนับสนุนให้การด าเนินงานของ อจน.
บรรลุวัตถุประสงค์และมีการก ากับดูแล 
ที่ด ี

ปานกลาง  20   ภาพิมล 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

จัดท าโดย ส านักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน  าเสีย หน้า 41 กันยายน 2564 

แผนการตรวจสอบประจ าปี 2565 

กระบวนการ วัตถุประสงค์ เรื่องที่ควรมุ่งเน้น 
ล าดับ
ความ 
ส าคัญ 

ระยะเวลา(วัน)/
ก าหนดการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ
หลัก Q1 Q2 Q3 Q4 

13. การประเมินตนเอง
และจัดท าแผนปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
และ ส านักตรวจสอบ
ภายใน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2565 
 

เพ่ือประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน
คณะกรรมการตรวจสอบ 
และส านักตรวจสอบภายใน เป็นไปอย่าง  
มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
ตามที่ก าหนด 

1. รายงานผลการประเมินของ สคร./ 
การปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจ ความ
รับผิดชอบ 
2. หน่วยรับตรวจ 
3. ผู้บริหาร 

ปานกลาง   20  ภาพิมล 

14. แผนงานบริหาร 
ส านักตรวจสอบภายใน 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2565 

1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางและพัฒนาส านัก
ตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
2. สนับสนุนการด าเนินงานของ อจน.ได้
อย่างต่อเน่ือง 
 
 

1. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
2.การบริหารงานบุคลากร 
3. แผนการสืบทอดต าแหน่ง 
4. แผนการสรรหาบุคลากร 
 

ปานกลาง    20 สรรพางดี 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

จัดท าโดย ส านักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน  าเสีย หน้า 42 กันยายน 2564 

แผนการตรวจสอบประจ าปี 2565 

กระบวนการ วัตถุประสงค์ เรื่องที่ควรมุ่งเน้น 
ล าดับ
ความ 
ส าคัญ 

ระยะเวลา(วัน)/
ก าหนดการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ
หลัก Q1 Q2 Q3 Q4 

15. แผนตรวจสอบ 
เชิงกลยุทธ์ระยะยาว และ
แผนการตรวจสอบ
ประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ.2566 

1. เพ่ือก าหนดแผนงานที่จะด าเนินการ 
ในระยะเวลา 5 ปี และแผนประจ าปี 
2. เพ่ือให้ความเช่ือม่ันและให้ค าปรึกษา
อย่างเป็นอิสระ เที่ยงธรรม เพ่ิมคุณค่า
ให้กับองคก์ร 
 

แผนวิสาหกิจ/ นโยบายผู้บริหาร /
แผนปฏิบัติการประจ าปี/แผนบริหาร
ความเส่ียง/ผลการตรวจสอบที่ผ่านมา/
ผลการประเมินตนเอง/ ยุทธศาสตร์/ 
ความคาดหวังของผู้บริหาร ความเห็น
คณะกรรมการตรวจสอบ ความเส่ียงที่
ส าคัญที่ส่งผลกระทบต่อองคก์ร รวมถึง
เกณฑ์ประเมินผลการด าเนินงาน
รัฐวิสาหกิจ 

ปานกลาง 
 

   20 สรรพางดี 

16. แผนการพัฒนา
บุคลากรส านักตรวจสอบ
ภายในประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 

1. เพ่ือให้มีแผนการพัฒนาบุคลากรของ 
ส านักตรวจสอบ  
2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานทั ง
ในด้านทักษะ ความรู้ความช านาญในการ
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 

แผนวิสาหกิจ/ นโยบายผู้บริหาร /
แผนปฏิบัติการประจ าปี/แผนบริหาร
ความเส่ียง/ผลการตรวจสอบที่ผ่านมา/
ผลการประเมินตนเอง/ผลการอบรมที่
ผ่านมา/ศักยภายของบุคลากร และปัจจัย
แวดล้อมที่เกี่ยวข้อง 

ปานกลาง    15 ภาพิมล 

    196 281 216 151 844 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

จัดท าโดย ส านักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน  าเสีย หน้า 43 กันยายน 2564 

แผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในรายละเอียด

ก.การปฏบิติังานตรวจสอบ

1. สอบทานปริมาณน ้าเสียท่ีเขา้

ระบบบ้าบดัน ้าเสียประจ้าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564

อภนิท์

2. การติดตามการเบกิจ่ายงบ

ลงทุนตามแผนปฏบิติัการ อจน.

ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ.2564

นฤมล

3. การสอบทานความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชน์ ประจ้าปงีบประมาณ

 พ.ศ.2564

นฤมล

4. การสอบทานการด้าเนินการ

ตามพระราชบญัญัติคุ้มครอง

ขอ้มูลส่วนบคุคล PDPA 

(Personal Data Protection 

Act)

อภนิท์

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4กจิกรรม
ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 ม.ีค.65

ผู้รับผิดชอบ
เม.ย.65 พ.ค.65 ม.ิย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65

 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

จัดท าโดย ส านักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน  าเสีย หน้า 44 กันยายน 2564 

5. การปฏบิติัตามประมวล

จริยธรรมของผู้บริหารและ

พนักงานองค์การจัดการน ้าเสีย 

ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

ภาพมิล

6. การสอบทานการควบคุม

ทรัพยสิ์น
ภาพมิล

7. การตรวจสอบการหกัล้างเงิน

ยมืทดรองจ่ายของส้านักงาน

จัดการน ้าเสียสาขา ประจ้าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565

นฤมล

8. การสอบทานการหารายได้มรา

ได้จากการบริหารจัดการ ประจ้าปี

งบประมาณ พ.ศ.2565

อภนิท์

9. การสอบทานด้านการพฒันา

เทคโนโลยดิีจิทัล (Digital 

Technology : DT)

ภาพมิล

ผู้รับผิดชอบ
เม.ย.65 พ.ค.65 ม.ิย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4กจิกรรม
ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 ม.ีค.65



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

จัดท าโดย ส านักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน  าเสีย หน้า 45 กันยายน 2564 

10. การสอบทานการบริหาร

ความเส่ียงและการควบคุมภายใน

ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ.2565

อภนิท์

11. การสอบทานด้านการบริหาร

ทุนมนุษย ์(Human Capital 

Management : HCM

อภนิท์

12. การใหค้้าปรึกษา
สรรพางดี

13. การตรวจสอบอืน่ตามท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบและผู้บริหารสูงสุด
สรรพางดี

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4กจิกรรม
ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 ม.ีค.65

ผู้รับผิดชอบ
เม.ย.65 พ.ค.65 ม.ิย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65

 
 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

จัดท าโดย ส านักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน  าเสีย หน้า 46 กันยายน 2564 

1. การประชมุคณะกรรมการ

ตรวจสอบ
สรรพางดี

2. การรายงานแผน/ ผลการ

ด้าเนินงานด้านการเงินของ อจน.

 ประจ้าปงีบประมาณ 2563

นฤมล

3. รายงานผลการปฏบิติังาน

ตรวจสอบ ประจ้าปงีบประมาณ 

พ.ศ.2563 รายไตรมาส

ภาพมิล

4. การจัดท้าทะเบยีนควบคุมและ

ติดตามงานตรวจสอบ ประจ้าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563

นฤมล

5. รายงานผลการปฏบิติังาน 

(การประชมุของคณะกรรมการ

ตรวจสอบต่อคณะกรรมการ

องค์การจัดการน ้าเสีย)

ภาพมิล

ผู้รับผิดชอบ
เม.ย.65 พ.ค.65 ม.ิย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ข. กจิกรรมด้าเนินงานส้านักตรวจสอบภายใน

กจิกรรม
ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 ม.ีค.65

 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

จัดท าโดย ส านักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน  าเสีย หน้า 47 กันยายน 2564 

6. การประชมุปดิงานตรวจสอบ

ประจ้าป ี2563 และการประชมุ

เปดิงานตรวจสอบประจ้าป ี2564

 กบัผู้บริหารระดับสูงและหน่วย

รับตรวจ

อภนิท์

7. รายงานผลการปฏบิติังาน

ตรวจสอบประจ้าปงีบประมาณ 

พ.ศ.2563

นฤมล

8. รายงานผลการปฏบิติังาน 

ประจ้าปงีบประมาณ พ.ศ.2563 

ตามเกณฑ์การประเมินผลของ 

สคร.

สรรพางดี

9. คู่มือปฏบิติังานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ พ.ศ.2563
นฤมล

10. คู่มือปฏบิติังานส้านัก

ตรวจสอบภายใน  ประจ้าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 (ฉบบั

ทบทวน)

อภนิท์

ไตรมาส 4กจิกรรม ไตรมาส 3
ผู้รับผิดชอบ

เม.ย.65 พ.ค.65 ม.ิย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65 ก.พ.65 ม.ีค.65

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2

 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 

จัดท าโดย ส านักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน  าเสีย หน้า 48 กันยายน 2564 

11. กฎบตัรคณะกรรมการ

ตรวจสอบ (ฉบบัทบทวน) พ.ศ.

2564

ภาพมิล

12. กฎบตัรส้านักตรวจสอบภายใน

 (ฉบบัทบทวน) พ.ศ.2564
ภาพมิล

13. การประเมินตนเองและจัดท้า

แผนปรับปรุงประสิทธภิาพ

คณะกรรมการตรวจสอบและ

ภาพมิล

14. แผนงานบริหารส้านัก

ตรวจสอบภายใน
สรรพางดี

15. แผนตรวจสอบเชงิกลยทุธ์

ระยะยาว 3 ป ี(2563-2565) 

และแผนการตรวจสอบประจ้าป ี

2565

สรรพางดี

16. แผนการพฒันาบคุลากรส้านัก

ตรวจสอบภายในปงีบประมาณ 

พ.ศ. 2565

ภาพมิล

ก.พ.65

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ม.ีค.65

กจิกรรม
ผู้รับผิดชอบ

เม.ย.65 พ.ค.65 ม.ิย.65 ก.ค.65 ส.ค.65 ก.ย.65ต.ค.64 พ.ย.64 ธ.ค.64 ม.ค.65

 
 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส านักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน  าเสีย หน้า 49 กันยายน 2564 

 

งบประมาณด าเนินงาน 
งบประมาณรวม  149,040 บาท 
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานตรวจสอบในพื นที่จริงของส านักงานจัดการน  าเสียสาขา            

รวม 2 พื นที่ ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายดังนี  
    1.1 ส านักงานจัดการน  าเสีย ภาคกลาง  มีพนักงานตรวจสอบเดินทาง จ านวน 4 ราย  จ านวน 

2 วัน ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายดังนี   
 - ค่าเบี ยเลี ยง จ านวน 4 ราย ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 210.-บาท  = 1,680.- บาท 

 - ค่าที่พักเหมาจ่าย จ านวน 4 ราย ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 1,000.-บาท  = 4,000.- บาท 
 - ค่าเช่ารถ  จ านวน 2 วัน ๆ ละ 2,000.-บาท  = 4,000.- บาท 
 - ค่าน  ามันเชื อเพลิง = 2,000.- บาท 
 - ค่าแท็กซ่ี จากบ้านพักพนักงานไป-กลับ องคก์ารจัดการน  าเสีย  
                      250x2x4    =  2,000.- บาท 
                        รวมค่าใช้จ่ายในการไปปฏิบัติงานตรวจสอบในพื นที่ ภาคกลาง = 13,680.- บาท                                            

    1.2 ส านักงานจัดการน  าเสีย ภาคอื่นๆ  มีพนักงานตรวจสอบเดินทาง    จ านวน 4 ราย  4 ภาค 
ภาคละ 2 วัน จ านวน 8 วัน ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายดังนี   

 - ค่าเบี ยเลี ยง จ านวน 4 ราย ๆ ละ 8 วัน ๆ ละ 210.-บาท =   3,360.- บาท  
 - ค่าที่พักเหมาจ่าย จ านวน 4 ภาค ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 1,000.-บาท = 16,000.- บาท 
 - ค่าเช่ารถ จ านวน 8 วัน ๆ ละ 2,000.-บาท  = 16,000.- บาท 
 - ค่าน  ามันเชื อเพลิง = 16,000.- บาท 
 - ค่าแท็กซ่ี จากบ้านพักพนักงานไป-กลับ องคก์ารจัดการน  าเสีย  
  250x2x8    =  4,000.- บาท 
                        รวมค่าใช้จ่ายในการไปปฏิบัติงานตรวจสอบในพื นที่ ภาคอื่น = 55,360.- บาท 
  รวมค่าใช้จ่ายทั งสิ น = 69,040.- บาท  
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

ส านักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน  าเสีย หน้า 50 กันยายน 2564 

 

2. ค่าอบรม/สัมมนา     80,000  บาท 
ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายในจะต้องจัดท าแผนการฝึกอบรมของผู้ตรวจสอบ ภายในปี 

2565 อย่างน้อยคนละ 40 ชม./ปี (ประมาณ 20,000 บาท ต่อ คน) ตามเกณฑ์ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจก าหนด โดยขอความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูง และน าเสนอคณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติ  

ส่วนหลักสูตรอาจปรับเปล่ียนได้ตามสถานการณ์เปล่ียนแปลงไป หรือ กรณีผู้จัดอบรมไม่
สามารถจัดอบรมได้ โดยผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน ควรวิเคราะห์จัดหลักสูตรทดแทนตามความ
จ าเป็นและเหมาะสม  แต่ทั งนี  วงเงินรวมต้องไม่เกินวงเงินที่ก าหนด หากเกินกว่าเงินที่ก าหนดจะต้องน าเสนอ
ผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติอีกครั ง  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก 1 

 



ผชช สตน กกม กกล กธพ กปส กพบ กทบ กบช กกง กงป กนผ กบค กสป กมว กพค กปง สจส กปง สจส กจร กวพ

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสีย

กลยุทธ์ที่ 1.1 ก่อสร้างและเพิ่มประสิทธิภาพระบบบําบัดน้ําเสีย

1. ก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย             

2. ฟื้นฟูและบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย             

3. การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน     

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้

กลยุทธ์ที่ 2.1 การประชาสัมพันธ์เชิงรุก และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร

1. ประชาสัมพันธ์การจัดการน้ําเสีย            

2. การแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR in Process)    

กลยุทธ์ที่ 2.2 บูรณาการเครือข่ายในการบริหารจัดการน้ําเสีย

1. จัดทําบันทึกข้อตกลงร่วมในการบริหารจัดการน้ําเสียกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                 

2. ฝึกอบรมการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียให้กับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานด้านการจัดการน้ําเสีย 

(รวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

      

3. การส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการจัดการน้ําเสียให้แก่กลุ่มเป้าหมาย       

4. การประชุม Online เครือข่ายในการบริหารจัดการน้ําเสีย    

กลยุทธ์ที่ 2.3 พัฒนาความรู้ทักษะด้านการจัดการน้ําเสียให้กับบุคลากร

1. ฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรของ อจน. ให้มีความรู้ทักษะด้านการจัดการ

ระบบบําบัดน้ําเสีย

         

วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาการจัดการน้ําเสียด้วยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี

กลยุทธ์ที่ 3.1 พัฒนาการจัดการน้ําเสียด้วยการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี

1. นําพลังงานทดแทนมาใช้ในการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย        

2. การนําน้ําเสียที่ผ่านการบําบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่        

กลยุทธ์ที่ 3.2 บริหารการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยใช้นวัตกรรม

1. พัฒนาบุคลากรด้านความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอดนวัตกรรมภายในองค์กร        

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน 

กลยุทธ์ที่ 4.1 ผลักดันให้องค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรชั้นนํา

1. พัฒนาโครงสร้าง ระบบ การดําเนินงาน และตัวชี้วัดเชิง Enablers      

2. พัฒนาขีดความสามารถใหม่ที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ COVID-19 ให้เป็นขีดความสามารถใหม่

ที่ยั่งยืนและสามารถรองรับสถานการณ์ในอนาคต

    

3. แต่งตั้งบุคลากรรองเพื่อทดแทนบุคลากรหลักในกรณีที่เกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน (COVID-19)      

กลยุทธ์ที่ 4.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้ในองค์กร

1. พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ (KM) ในองค์กร   

2. พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับศูนย์ติดตามและรายงานสถานการณ์น้ําเสียประเทศไทย         

3. พัฒนาระบบสารสนเทศด้านการบริหารจัดการองค์กร    

ตารางสรุปความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในของรัฐวิสาหกิจกับกระบวนการในการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม
ความเห็น

ผู้บริหาร
(สูง ปานกลาง ต่ํา)

ผังความเชื่อมโยง ฝ่าย/กอง
ผอ.อจน. รผอ.อจน.(บร.) รผอ.อจน.(วผ.) รผอ.อจน.(ปก.)

63 64 65 61 62
ผอ.อจน. ฝจส 2 ฝบจ

เป้าหมายตาม

แผนพัฒนา อจน.(ปี)

การตรวจสอบ

ที่ผ่านมา (ปี)

สผอ. ฝอก ฝบง ฝพอ ฝวศ ฝจส 1



 

 

 

 

ภาคผนวก 2 

 

 

 

 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 5 ปี (2563 - 2565) และแผนการตรวจสอบประจําปีงบประมาณ 2565

ชื่อผู้รับการพัฒนา น.ส.สรรพางดี นามสกุล ล่ามกิจจา ตําแหน่ง ผอ.สตน. ระดับ 8 สังกัด สํานักตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้บังคับบัญชา นายชีระ นามสกุล วงศบูรณะ ตําแหน่ง ผอ.อจน. ระดับ 10

Q1 Q2 Q3 Q4

(ต.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-มี.ค.) (เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)

1 

2 

3 

4 

แผนการพัฒนารายบุคคล จัดทําขึ้นโดยการหารือจนได้ข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้รับการพัฒนาและผู้บังคับบัญชา

ลงชื่อ ลงชื่อ

ตําแหน่ง ตําแหน่ง

ฝึกอบรม

ฝึกอบรม

ฝึกอบรม

ฝึกอบรม

เพิ่มศักยภาพ/เรียนรู้ทักษะใหม่

เพิ่มศักยภาพ/เรียนรู้ทักษะใหม่

เพิ่มศักยภาพ/เรียนรู้ทักษะใหม่

Fraud Audit

การตรวจสอบภายในแบบมืออาชีพ

Audit report workshop

Risk-based Audit/Workshop

ลําดับที่

แบบฟอร์มแผนพัฒนารายบุคคล Individual Development Plan : IDP)
ภาคผนวก 3

( ..................................................................)

......................................................................

ผู้รับการพัฒนา

( ..................................................................)

......................................................................

ผู้รับการพัฒนา

เพิ่มศักยภาพ/เรียนรู้ทักษะใหม่

วิธีการพัฒนา

(ฝึกอบรม/ ดูงาน/ ศีกษาจาก

เอกสาร/ on the job trainning:

OJT เป็นต้น)

ช่วงเวลาที่ต้องการพัฒนา

หลักสูตรเนื้อหา

ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ที่ต้องได้รับการพัฒนา/ 

เป้าหมายการพัฒนา

(เตรียมความพร้อมของบุคลากร/

เพิ่มศักยภาพ/ เรียนรู้ทักษะใหม่

เป็นต้น)

จัดทําโดยสํานักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย สิงหาคม 2564



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 5 ปี (2563 - 2565) และแผนการตรวจสอบประจําปีงบประมาณ 2565

ชื่อผู้รับการพัฒนา นายอภินท์ นามสกุล ธนัพประภัศร์ ตําแหน่ง พ.สตน. ระดับ 7 สังกัด สํานักตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้บังคับบัญชา น.ส.สรรพางดี นามสกุล ล่ามกิจจา ตําแหน่ง ผอ.สตน. ระดับ 8

Q1 Q2 Q3 Q4

(ต.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-มี.ค.) (เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)

1 Advanced Risk-based Auditing 

2 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในระบบสารสนเทศ 

รุ่นที่ 1/64

แผนการพัฒนารายบุคคล จดัทําขึ้นโดยการหารือจนได้ข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้รับการพัฒนาและผู้บังคับบัญชา

ลงชื่อ ลงชื่อ

ตําแหน่ง ตําแหน่ง...................................................................... ......................................................................

ผู้รับการพัฒนา ผู้รับการพัฒนา

เพิ่มศักยภาพ/เรียนรู้ทักษะใหม่  

เพิ่มศักยภาพ/เรียนรู้ทักษะใหม่  

ฝึกอบรม

ฝึกอบรม

เพิ่มศักยภาพ/ เรียนรู้ทักษะใหม่ เอกสาร/ on the job trainning:

เป็นต้น) OJT เป็นต้น)

( ..................................................................) ( ..................................................................)

ภาคผนวก 3

แบบฟอร์มแผนพัฒนารายบุคคล Individual Development Plan : IDP)

ลําดับที่

เป้าหมายการพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาที่ต้องการพัฒนา

ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ที่ต้องได้รับการพัฒนา/ (เตรียมความพร้อมของบุคลากร/ (ฝึกอบรม/ ดูงาน/ ศีกษาจาก

หลักสูตรเนื้อหา

จัดทําโดยสํานักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย สิงหาคม 2564



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 5 ปี (2563 - 2565) และแผนการตรวจสอบประจําปีงบประมาณ 2565

ชื่อผู้รับการพัฒนา น.ส.นฤมล นามสกุล กล่อมใจ ตําแหน่ง พ.สตน. ระดับ 5 สังกัด สํานักตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้บังคับบัญชา น.ส.สรรพางดี นามสกุล ล่ามกิจจา ตําแหน่ง ผอ.สตน. ระดับ 8

Q1 Q2 Q3 Q4

(ต.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-มี.ค.) (เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)

1 การวิเคราะห์งบการเงินแบบมืออาชีพ 

2 Leadership Skills for Auditors 

3 Financial Reporting Analysis for Internal 

Auditor

แผนการพัฒนารายบุคคล จัดทําขึ้นโดยการหารือจนได้ข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้รับการพัฒนาและผู้บังคับบัญชา

ลงชื่อ ลงชื่อ

ตําแหน่ง ตําแหน่ง

ผู้รับการพัฒนา ผู้รับการพัฒนา

เพิ่มศักยภาพ/เรียนรู้ทักษะใหม่  ฝึกอบรม

เพิ่มศักยภาพ/เรียนรู้ทักษะใหม่  ฝึกอบรม

( ..................................................................) ( ..................................................................)

...................................................................... ......................................................................

เพิ่มศักยภาพ/ เรียนรู้ทักษะใหม่ เอกสาร/ on the job trainning:

เป็นต้น) OJT เป็นต้น)

เพิ่มศักยภาพ/เรียนรู้ทักษะใหม่  ฝึกอบรม

ภาคผนวก 3

แบบฟอร์มแผนพัฒนารายบุคคล Individual Development Plan : IDP)

ลําดับที่

เป้าหมายการพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาที่ต้องการพัฒนา

ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ที่ต้องได้รับการพัฒนา/ (เตรียมความพร้อมของบุคลากร/ (ฝึกอบรม/ ดูงาน/ ศีกษาจาก

หลักสูตรเนื้อหา

จัดทําโดยสํานักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย สิงหาคม 2564



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 5 ปี (2563 - 2565) และแผนการตรวจสอบประจําปีงบประมาณ 2565

ชื่อผู้รับการพัฒนา น.ส.ภาพิมล นามสกุล ร้องเกาะเกิด ตําแหน่ง พ.สตน. ระดับ 4 สังกัด สํานักตรวจสอบภายใน

ชื่อผู้บังคับบัญชา น.ส.สรรพางดี นามสกุล ล่ามกิจจา ตําแหน่ง ผอ.สตน. ระดับ 8

Q1 Q2 Q3 Q4

(ต.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-มี.ค.) (เม.ย.-มิ.ย.) (ก.ค.-ก.ย.)

1 Audit Report Writing 

2 การตรวจสอบบัญชีแบบครบวงจร The Art of 

Internal Audit Report Writing รุ่นที่ 1/64

3 Strategic Management Accounting รุ่นที่ 1/64 

4 การควบคุมและการตรวจสอบภายในเพื่อป้องกัน 

การทุจริต

แผนการพัฒนารายบุคคล จัดทําขึ้นโดยการหารือจนได้ข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้รับการพัฒนาและผู้บังคับบัญชา

ลงชื่อ ลงชื่อ

ตําแหน่ง ตําแหน่ง

ผู้รับการพัฒนา ผู้รับการพัฒนา

เพิ่มศักยภาพ/เรียนรู้ทักษะใหม่  

เพิ่มศักยภาพ/เรียนรู้ทักษะใหม่  

ฝึกอบรม

ฝึกอบรม

เพิ่มศักยภาพ/เรียนรู้ทักษะใหม่  ฝึกอบรม

( ..................................................................) ( ..................................................................)

...................................................................... ......................................................................

เพิ่มศักยภาพ/ เรียนรู้ทักษะใหม่ เอกสาร/ on the job trainning:

เป็นต้น) OJT เป็นต้น)

เพิ่มศักยภาพ/เรียนรู้ทักษะใหม่  ฝึกอบรม

ภาคผนวก 3

แบบฟอร์มแผนพัฒนารายบุคคล Individual Development Plan : IDP)

ลําดับที่

เป้าหมายการพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาที่ต้องการพัฒนา

ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ที่ต้องได้รับการพัฒนา/ (เตรียมความพร้อมของบุคลากร/ (ฝึกอบรม/ ดูงาน/ ศีกษาจาก

หลักสูตรเนื้อหา

จัดทําโดยสํานักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย สิงหาคม 2564



องคการจัดการน้ําเสีย
กระทรวงมหาดไทย

333 อาคารเลาเปงงวน 1 ช้ัน 23-24 ถ.วิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
Tel. 0 2273 8530-9 Fax 0 2273 8577-9

wastewtr@wma.or.th
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