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หลักการและเหตุผล 
การตรวจสอบภายในเป็นปัจจัยสําคัญท่ีจะช่วยให้การดําเนินงานตามภารกิจขององค์การ

จัดการน้ําเสียเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งยังช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงจากการ
ดําเนินงานผิดพลาด และลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้งการตรวจสอบภายในยังถือเป็น
ส่วนประกอบสําคัญที่แทรกอยู่ในการปฏิบัติงานตามปกติของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีการวางแผน    
การตรวจสอบตามฐานความเสี ่ยง (Risk-based Audit Plan) ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื ่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้องค์การจัดการน้ําเสียโดยผู้บริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใช้เป็น       
ส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารเพ่ือให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการดําเนินงาน 

มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน กําหนดให้หัวหน้าหน่วยตรวจสอบ
ภายใน ต้องจัดทําแผนงานตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง เพ่ือกําหนดลําดับความสําคัญ ของกิจกรรม    
ที่จะตรวจสอบให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร สําหรับแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ในระยะยาว
3 ปี (2560-2562) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560 สํานักตรวจสอบภายในได้จัดทําข้ึน          
คลอบคลุมกระบวนงานตามแผนวิสาหกิจองค์การจัดการนํ้าเสียในระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564)    
ความเสี่ยงขององค์การจัดการน้ําเสีย บทบาทอํานาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของสํานักตรวจสอบภายใน 
ความคาดหวังของผู้บริหารท่ีต้องการให้สํานักตรวจสอบภายในทําการตรวจสอบ โดยมุ่งเน้นการ
ตรวจสอบตามฐานความเสี่ยง ประกอบด้วยการตรวจสอบการดําเนินงาน การบริหาร การกํากับดูแล
กิจการ การผลิต วิศวกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ของข้อมูลและ
รายงานทางการเงิน บัญชีขององค์การจัดการนํ้าเสีย 

ท้ังนี้ นอกจากการตรวจสอบเพ่ือให้ความเชื่อม่ันต่อผู้บริหารแล้ว ยังได้มีงานบริการ       
ให้คําปรึกษาแก่ผู้บริหารและหน่วยงานด้วย 
 

วัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์ของแผนตรวจสอบ เพื่อเป็นกรอบการปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน    

ของสํานักตรวจสอบภายใน เพ่ือให้การช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานทุกระดับขององค์การจัดการนํ้าเสีย
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างมีประสิทธิผล โดยสํานักตรวจสอบภายในจะทําการสอบทาน วิเคราะห์ 
ประเมินให้ข้อเสนอแนะ คําปรึกษา และข้อมูล เพ่ือเป็นการสนับสนุนแก่ผู้ปฏิบัติงาน และรวมถึง     
การสนับสนุนให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพภายใต้ค่าใช้จ่ายท่ีเหมาะสม ดังนี้ 
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1.เพ่ือพิสูจน์ความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูล รายงานทางการเงิน และการดําเนินงาน 
2.เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานเพ่ือให้ม่ันใจว่าหน่วยรับตรวจปฏิบัติงานเป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คําส่ัง มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายท่ีกําหนด 
3.เพ่ือสอบทานระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอ และเหมาะสม 
4.เพ่ือสอบทานวิธีป้องกันดูแลทรัพย์สินว่าเป็นไปอย่างเหมาะสม และสามารถพิสูจน์   

ความมีอยู่จริงของทรัพย์สินเหล่าน้ันได้ 
5.เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทาง       

ในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด 
 

แผนวิสาหกิจขององค์การจัดการนํ้าเสีย 
 แผนวิสาหกิจองค์การจัดการน้ําเสีย พ.ศ.2560 – 2564 ฉบับนี้ จัดทําข้ึนโดยมี

วัตถุประสงค์ เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทาง การดําเนินงานขององค์การจัดการนํ้าเสียในระยะ 5 ปี ต้ังแต่
ปีงบประมาณ พ .ศ. 2560 ถึงปีงบประมาณ 2564 โดยดําเนินการให้มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับ
แผนงานยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) นโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 -2564) แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า ระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  ยุทธศาสตร์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แนวทางการ
ประเมินผลของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ นโยบายผู้ถือหุ้นของรัฐ (State of 
Direction: SOD)  นโยบายคณะกรรมการองค์การจัดการน้ําเสียต่อบทบาทภารกิจขององค์การจัดการ
น้ําเสียท่ีดําเนินงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์หลักในงานการจัดการน้ําเสียขององค์การจัดการน้ําเสีย 

 วิสัยทัศน์ 

“เป็นองค์กรการจัดการน้ําเสียชุมชน  ให้ได้มาตรฐานและเป็นท่ียอมรับในระดับสากล” 

พันธกิจ 
1) จัดให้มีระบบบําบัดนํ้าเสียรวมสําหรับการจัดการเสียภายในเขตพ้ืนที่จัดการน้ําเสีย  

2) การให้บริการรับบริหารหรือจัดการระบบบําบัดน้ําเสียท้ังในและนอกเขตพ้ืนที่จัดการ

น้ําเสีย  

3) บริการรับบริหารหรือกิจการต่อเนื่องท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการนํ้าเสียอย่างมี

ประสิทธิภาพในเชิงเศรษฐกิจ 
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เป้าประสงค์รวม 
1) น้ําเสียได้รับการบําบัดมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานของกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมรวม 285.00 ล้านลูกบาศก์เมตร 
 - ปี พ.ศ.2560  54.00    ล้านลูกบาศก์เมตร 
 - ปี พ.ศ.2561  55.50    ล้านลูกบาศก์เมตร 
 - ปี พ.ศ.2562  57.00    ล้านลูกบาศก์เมตร 
 - ปี พ.ศ.2563  58.50    ล้านลูกบาศก์เมตร 
 - ปี พ.ศ.2564  60.00     ล้านลูกบาศก์เมตร 
2) ส่งเสริม เผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการนํ้าเสียต่อภาคีเครือข่ายการ

พัฒนา  
3) เพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการระบบนํ้าเสียทั้งในพื้นท่ี และนอกพ้ืนท่ีอย่าง

บูรณาการ 
ค่านิยมหลักท่ีพึงประสงค์ (Ultimate Core Values)  
“มุ่งม่ันผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ เชี่ยวชาญในหน้าท่ี” 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์/มาตรการในการดําเนินงาน 
ยุทธศาสตร์ที่ 1  การก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียในพ้ืนที่จัดการน้ําเสีย  
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

1) สามารถดําเนินการบริหารจัดการนํ้าเสียให้ครอบคลุมภายในเขตพื้นท่ีจัดการน้ําเสยี 
2) พัฒนากลไกการบริหารน้าํเสียชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 
3) ส่งเสริม เผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจด้านการจัดการน้ําเสียต่อภาคี 

เครือข่ายการพัฒนา 
  ตัวชี้วัด 

1) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของการก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียรวมใน 
เขตพ้ืนท่ีจัดการนํ้าเสีย 

2) องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีการเตรียมความพร้อมในการจัดการนํ้าเสียได้อย่างมี
ประสิทธภิาพ   

3) ส่งเสริม เผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ 
ประชาชนในพ้ืนที่   

4) จัดทําบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างองค์การจัดการนํ้าเสีย และหน่วยงานหลักและ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องด้านการจัดการน้ําเสีย 
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กลยุทธ์ท่ี 1 การก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบําบัดนํ้าเสียในพ้ืนท่ีจัดการนํ้าเสีย 
        1. การก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบัดนํ้าเสียรวมพ้ืนท่ีลุ่มน้ําเจ้าพระยาตอนล่าง และลุ่ม
น้ําท่าจีนตอนล่าง รวมพ้ืนท่ีอ่ืนๆ 
                    1.1 โครงการทบทวนการออกแบบก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียรวมเทศบาลนครรังสิต จังหวัด
ปทุมธานี 
           1.2 โครงการระบบรวบรวมและบําบัดนํ้าเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ    
(คลองด่าน) 
                    1.3 โครงการก่อสร้างระบบบําบัดนํ้าเสีย เทศบาลเมืองบาง   บัวทอง จังหวัดนนทบุรี 
           1.4 โครงการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียรวมเทศบาลนคร   อ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร 
           1.5 โครงการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลเมือง   กระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
           1.6 โครงการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย เทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 
                2. การก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบําบัดนํ้าเสียขนาดเล็กพ้ืนที่ลุ่มนํ้าเจ้าพระยาตอนล่าง
และลุ่มน้ําท่าจีนตอนล่าง รวมท้ังพ้ืนที่จัดการน้ําเสียขององค์การจัดการนํ้าเสียอย่างมีประสิทธิภาพ  
                3. ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพื่อศึกษาทบทวนความเป็นไปได้โครงการเอกชนร่วมทุน  
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการน้ําเสียในลุ่มนํ้าวิกฤติ 
               1. โครงการจัดทําแผนบริหารจัดการนํ้าเสียปริมณฑล  
               2. โครงการลดการปล่อยของเสียลงสู่แหล่งนํ้าในพ้ืนท่ีวิกฤติ  
               3. โครงการติดตาม และตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบําบัดนํ้าเสียท้ังในและนอกเขต
พื้นท่ีจัดการน้ําเสีย   
       4. ค่าจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือจัดทําแผนการบริหารจัดการนํ้าเสียในลุ่มน้าํวิกฤติ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการระบบบําบัดน้ําเสียองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 เป้าประสงค์เชิงยุทธ์ศาสตร์ 
 1) ฟื้นฟู และพัฒนาระบบบาํบัดนํ้าเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2) บริหารจัดการระบบบําบดันํ้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเต็ม 
รูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3) พัฒนาด้านมาตรฐานวิศวกรรมของระบบบําบัดน้ําเสยี 

ตัวช้ีวัด 
 1) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของการฟ้ืนฟูและพัฒนาระบบบําบดัน้ําเสียได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
 2) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของโครงการบริหารจัดการระบบนํ้าเสียขององค์กร 
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ปกครองส่วนท้องถ่ินเต็มรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ 
 3) ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของโครงการด้านมาตรฐานวิศวกรรมของระบบบําบัด 
น้ําเสีย  
กลยุทธ์ท่ี 3 การฟ้ืนฟู และบริหารจัดการระบบบําบัดนํ้าเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
      1. การฟ้ืนฟู พัฒนาและบริหารจัดการระบบบาํบัดน้าํเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เพ่ือให้บริหารจัดการได้เองในระยะยาว  
               2. ให้คําปรึกษาด้านการจัดการนํ้าเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การนําน้ําเสียท่ีผ่านการบําบัดแล้วนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
  เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 

1) จัดทําแผนการนํานํ้าเสียท่ีผ่านการบําบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ให้ครอบคลุม
ทั้งในด้านเกษตรกรรมและด้านสาธารณูปโภค 

2) เผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนโดยท่ัวไป 
3) บูรณาการร่วมกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในด้านบังคับใช้กฎหมาย 

  ตัวชี้วัด 
1) แผนการนํานํ้าเสียที่ผ่านการบําบัดแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ฉบับสมบูรณ์ 
2) สามารถนํานํ้าเสียที่ผ่านการบําบัดแล้วนํากลับมาใชป้ระโยชน์ได้อย่างน้อย       

ร้อยละ 25 จากปริมาณนํ้าใช้ทั้งหมด 
กลยุทธ์ท่ี 4 การนํานํ้าเสียที่ผ่านการบําบัดแล้วนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
  1. โครงการจัดทําแผนการนํานํ้าเสียท่ีผ่านการบําบัดแล้วนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
ด้านพ้ืนที่เกษตรกรรมพ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ และด้านสาธารณูปโภคของประเทศไทย   
  2. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การนํานํ้าเสียที่ผ่านการบําบัดแล้วนํากลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ 
                       - สํานักงานจัดการน้ําเสีย สาขามุกดาหาร 
      - สํานักงานจัดการน้ําเสีย สาขาลําปาง 
                       - สํานักงานจัดการน้ําเสีย สาขาเชียงใหม่ 
                       - สํานักงานจัดการน้ําเสีย สาขาบ้านโป่ง จ.ราชบุรี 
                      - สํานักงานจัดการน้ําเสีย สาขาสิงห์บุรี 
                      - ศูนย์การเรียนรู้ ทน.อุดรธานี จ.อุดรธานี 
                      - ศูนย์การเรียนรู้ ทม.ศรีราชา จ.ชลบุรี 
                   3. โครงการบูรณาการการบังคับใช้กฎหมาย (เชิงพาณิชย์) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาองค์ความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการบริหาร
จัดการน้ําเสีย 
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

1) จัดทําแผนพัฒนาและบรหิารจัดการระบบบําบัดนํ้าเสียให้ครอบคลุมท่ัวประเทศ 
2) เพ่ิมรายได้จากการดําเนินการ 
3) สนับสนุนการจัดเก็บค่าบริการและบําบัดน้ําเสียอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 
4) สามารถจัดการนํ้าเสียตามแนวทางพระราชดําริได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด 
1) จัดทําแผนพัฒนาและบรหิารจัดการระบบน้ําเสียท้ังในเขตพ้ืนท่ี นอกพ้ืนท่ี 

และพ้ืนท่ีวิกฤต 5 แห่ง 
2) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของการหารายได้จากการดําเนินการ 
3) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของการสนับสนุนการจัดเก็บค่าบริการและบําบัดนํ้าเสียอย่าง 

เหมาะสมและเป็นธรรม 
กลยุทธ์ท่ี 5 การจัดการนํ้าเสียตามแนวพระราชดําริ 
          1. การก่อสร้างและบริหารจัดการระบบน้ําเสียชุมชนตามแนวพระราชดําริ 

1.1 ทม.ปากพนัง 2 แห่ง 
                  1.2 ทต.หัวไทร 2 แห่ง 
                  1.3 ทต.ชะอวด 2 แห่ง 
                  1.4 อบต.หูล่อง 
                  1.5 อุทยานส่ิงแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี 

1.6 ศูนย์การเรียนรู้การจัดการน้ําเสียตามแนวพระราชดําริ   
               2. การเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้วยการจัดการนํ้าเสียตามแนวพระราชดําริให้กับ
กลุ่มเป้าหมาย  
กลยุทธ์ท่ี 6 พัฒนากลไกสนับสนุนการจัดเก็บค่าบริการและบําบัดนํ้าเสียอย่างเป็นธรรม  
      1. แผนงานฐานข้อมูลผู้ใช้บริการระบบบําบัดน้ําเสีย 
               2. แผนงานทําประชาพิจารณ์ การออกเทศบัญญัติการจัดเก็บรายได้ 
               3. แผนงานสร้างการรับรู้ระบบบําบัดน้ําเสียในชุมชน ท่ีมีผลต่อพฤติกรรมของประชาชน
และการจัดเก็บค่าบําบัดนํ้าเสีย 
               4. พัฒนารูปแบบการคํานวณการจัดเก็บค่าบริการด้านบําบัดนํ้าเสีย 
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กลยุทธ์ท่ี 7 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านการจัดการนํ้าเสียและพัฒนาศูนย์การเรียนรู้การจัดการ 
น้ําเสีย  
              1. งานวิจัยด้านการจัดการน้ําเสียอย่างครบวงจร  
              2. การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการน้ําเสีย  
              3. งานออกแบบมาตรฐานระบบบําบัดนํ้าเสียขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ และระบบบําบัดนํ้าเสีย
ตามแนวพระราชดําริ รวมท้ังระบบการนําน้ําเสียท่ีผ่านการบําบัดแล้ว 
              4. การลดก๊าซเรือนกระจกในระบบบําบัดน้ําเสียผ่านการดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล  
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

1) เสริมสร้างการพัฒนาสมรรถนะขององค์กร 
2) พัฒนาองค์การจัดการน้ําเสียเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
3) เพ่ิมขีดความสามารถภายในองค์กรด้านการบริหารความเสี่ยง การเผยแพร่ 

ประชาสัมพันธ์ การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ และการเพ่ิมรายได้และลดรายจ่าย 
4) พัฒนาเสน้ทางความก้าวหน้าของบุคลากร 
5) การสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนและการเสริมสร้างความรับผิดชอบ

ต่อสังคม 
6) การปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและอนาคต 
ตัวชี้วัด 
1) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของโครงการเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรของ อจน. 
2) โครงการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้ด้านการจัดการนํ้าเสียเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยปีละ  

1 แห่ง 
3) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของการบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธภิาพ 
4) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของโครงการด้านเพิ่มรายได้ และลดรายจ่าย 
5) จัดทําการพัฒนาเสน้ทางความก้าวหน้าของบุคลากรในองค์กรอย่างมี 

ธรรมาภิบาล 
6) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของการสร้างเครือข่ายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน            
7) ร้อยละที่เพ่ิมข้ึนของการเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม 
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กลยุทธ์ท่ี 8 การพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการเสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร 
               1. การสร้างและเผยแพร่ Brand ขององค์กรให้เป็นท่ีรู้จักอย่าง 
แพร่หลาย 
               2. โครงการสร้างเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน 
               3. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และขยายเครือข่ายการเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการ
น้ําเสีย และการนํานํ้าเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในสถานศึกษา อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง 
               4. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และสร้างจิตสํานึกด้านการจัดการนํ้าเสียชุมชนกับ
กลุ่มเป้าหมาย  

 

กลยุทธ์ท่ี 9 การสร้างความร่วมมือกับต่างประเทศ 
               1. โครงการสร้างความร่วมมือด้านการจัดการนํ้าเสียชุมชนกับ 
ประชาคมอาเซียน 
               2. โครงการจัดประชุมสัมมนาด้านการจัดการนํ้าเสียระดับประเทศ 
               3. โครงการความร่วมมือด้านการจัดการนํ้าเสียชุมชนกับ 
ต่างประเทศ 
 

กลยุทธ์ท่ี 10 การเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 
       1. การนํานํ้าเสียกลับมาใช้ประโยชน์ 
       2. การให้คําปรึกษา สํารวจและออกแบบด้านการจัดการนํ้าเสีย 
       3. การให้ความรู้ด้านการจัดการน้ําเสียพ้ืนที่โครงการพระราชดําริกับประชาชน 
       4. การเผยแพร่ความรู้ด้านการจัดการนํ้าเสียต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 

กลยุทธ์ท่ี 11 การบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
                1. งานบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน  
                2. งานสารสนเทศ   
                3. งานตรวจสอบภายใน 
                4. โครงการส่งเสริมธรรมาภิบาล   
                5. โครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ   
                6. การดําเนินงานทั่วไป 
                7. การจัดหาท่ีดินและอาคารสํานักงานถาวร 
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แผนบริหารความเส่ียงองค์การจัดการน้ําเสีย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  
องค์การจัดการน้ําเสีย (อจน.) ได้จัดทําแผนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560  โดยอ้างอิงกระบวนการท่ีดีในการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง ซ่ึงเกิดจากการ

สัมมนาภายใต้โครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจด้านการบริหารจัดการองค์กร หัวข้อ “การบริหาร     

ความเสี่ยง” เพ่ือบ่งช้ีเหตุการณ์ที่อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงและมีผลกระทบเป้าหมายการดําเนินงานของ

องค์กร และพิจารณากําหนดแนวทางการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมเพ่ือควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ใน

ระดับที่องค์กรยอมรับได้  โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรทุกระดับสามารถใช้การบริหารความเสี่ยงเป็น

เครื่องมือสนับสนุนการดําเนินงานของทุกภาคส่วนให้บรรลุตามเป้าประสงค์องค์กร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

และความย่ังยืนขององค์กรอันจะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสอดคล้องตามหลักการ

กํากับดูแลกิจการท่ีดี 

องค์การจัดการน้ําเสีย ได้ดําเนินการตามกระบวนการท่ีดีในการจัดทําแผนบริหาร 

ความเสี่ยงองค์การจัดการนํ้าเสีย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังน้ี 

1. การประเมินความเสี่ยง โดยการระบุความเสี่ยงและผลกระทบท่ีอาจมีต่อวัตถุประสงค์

เชิงยุทธศาสตร์และ KPIs ขององค์กร ด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์ความไม่แน่นอน (Uncertainty) 

จากแหล่งที่มาของเหตุการณ์ท่ีใช้ประกอบการระบุความเสี่ยง 6 แหล่ง คือ กลยุทธ์องค์กร (Strategy) 

และ SWOT Analysis เกณฑ์ประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจประจําปีบัญชี (PA) ข้อเสนอแนะ

ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในและผู้บริหารระดับสูง

ขององค์การจัดการนํ้าเสีย (Tone at Top) ความคิดเห็นของสายงาน (Bottom Up) ปัจจัยเสี่ยงเดิมท่ี

คงเหลืออยู่ (Residual Risk) และผลการประเมินการควบคุมภายใน (CSA) โดยการรวบรวมข้อมูล

ประเด็นความเสี่ยงของแต่ละแหล่งนํามาวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่มีนัยสําคัญต่อองค์กรได้จํานวน 

5 ปัจจัยเส่ียง คือ  

                   1.1 ระดับความสําเร็จความสําเร็จของการดําเนินโครงการนํานํ้าเสียท่ีผ่านการบําบัด

แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

1.2 คุณภานํ้าท่ีผ่านการบําบัดนํ้าเสียไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

1.3 ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบําบัดนํ้าเสียไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
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1.4 รายได้ท่ีได้จากการบริหารจัดการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไม่เป็นไปตาม

เป้าหมาย 

1.5 การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ อจน. ประจําปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2560 

2. การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงองค์การจัดการนํ้าเสีย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 

2560 ได้คํานึงถึงข้อจํากัดของงบประมาณและความสามารถขององค์กร จัดลําดับความสําคัญทางเลือก 

ซ่ึงใช้การพิจารณาความเหมาะสม/เหตุผลของทางเลือก (Cost-Benefit) ก่อนเลือกทางเลือกท่ี

เหมาะสมที่สุด ด้วยการประชุมกลุ่มย่อยระดับผู้ปฏิบัติงาน การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง การประชุม

เชิงปฏิบัติการ ตลอดจนข้อเสนอแนะจากการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายในขององค์การจัดการนํ้าเสีย เพ่ือหารือการจัดทําแผนการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ

และนําไปปฏิบัติ ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานต่อไป 
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ผลการระบุและประเมินความเส่ียงขององค์การจัดการน้ําเสีย  

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

ประเภท ปัจจัยเสียง 
ปัจจัยเสียง 

เดมิ/ใหม่ 

ค่าระดับ 

ความเสียงเมือ

ค้นพบครั�งแรก 

ค่าระดับ 

ความเสียง

เป้าหมาย 

S: Strategic Risk 1. ความสําเร็จของการดําเนินโครงการ

นํานํ้าเสียท่ีผ่านการบําบัดแล้วกลับมาใช้

ประโยชน์ใหม่ไม่เป็นไปตามกําหนดเวลา 

ปัจจัยเสี่ยงใหม่ สูงมาก 

(I4 x L4 = 16) 

ต่ํา 

(I2 x L2 = 4) 

O: Operational 

Risk 

2. คุณภาพนํ้าท่ีผ่านการบําบัดนํ้าเสียไม่

เป็นไปตามเป้าหมาย 

ปัจจัยเสี่ยงเดิม 

ปี 2559 

สูงมาก 

(I4 x L4 = 16) 

ต่ํา 

(I2 x L2 = 4) 

3. ค่าใช้จ่ายในการควบคุมระบําบัด     

นํ้าเสีย (O&M) ต่ปริมาณนํ้าเสียเข้าระบบ

ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย (ระบบตะกอน

เร่ง) 

ปัจจัยเสี่ยงใหม่ สูงมาก 

(I4 x L4 = 16) 

ต่ํา 

(I2 x L2 = 4) 

F: Financial Risk 4. รายได้ท่ีได้จากการบริหารจัดการ

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ไม่

เป็นไปตามเป้าหมาย 

ปัจจัยเสี่ยงเดิม 

ปี 2559 

สูงมาก 

(I4 x L4 = 16) 

ต่ํา 

(I2 x L2 = 4) 

C: Compliance 

Risk 

5. การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่เป็นไปตาม

แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร  อ จ น .  ป ร ะ จํ า ปี

งบประมาณ พ.ศ. 2560 

ปัจจัยเสี่ยงเดิม 

ปี 2559 

สูงมาก 

(I4 x L4 = 16) 

ต่ํา 

(I2 x L2 = 4) 
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ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุ ระดับ แผนบริหารความเสี่ยง งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 
RF1 ความสําเร็จของการ
ดําเนินการศึกษาโครงการ    
นําน้ําเสียที่ผ่านการบําบัดแล้ว
กลับมาใชป้ระโยชน์ใหม่      
ไม่เป็นไปตามกําหนดเวลา 

1 ไม่มีผู้รับผดิชอบหลักในการศึกษาโครงการ   
นําน้ําเสียที่ผ่านการบําบัดแล้วกลบัมาใช ้   
ประโยชน์ใหม ่
2. การรวบรวมข้อมูลในการจัดทําแผนฯ         
ไม่ครบถ้วน 
3 ผู้รับผิดชอบขาดความรู้ความชํานาญ             
ในการจัดทําแผนฯ 
 

สูงมาก 
(I4xL4=16) 

 

1. แผนดําเนินงานการศึกษาโครงการนําน้ําเสียที่ผ่านการบําบัด
แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่  

เป็นการ
ดําเนินงาน
ตามปกติ  

 
 

ฝจส. 1, ฝจส. 2 

กปง. 1, กปง. 2 

RF2 คุณภาพน้ําที่ผ่าน       
การบําบัดน้ําเสียไม่เป็นไป  
ตามเป้าหมาย 
 

1. การควบคุมระบบรวบรวมและนําส่งรายงานผล
การเก็บตัวอย่างน้ําและการวิเคราะห์คุณภาพน้ํา
ไม่เพียงพอ 
2. เครื่องมือในการวิเคราะห์คุณภาพน้ําใช้งานมา
นานและการสอบเทียบเครื่องมือไม่เป็นไปตาม
แผน 
3. ระบบบําบัดน้ําเสียได้รับการออกแบบที่ไม่
เหมาะสมกับการบําบัดน้ําเสียขั้นที่ 3 
4. คุณสมบัติของน้ําเสียที่เข้าระบบบําบัดน้ําเสีย
ของ อจน. ในบางพื้นที่มีการปนเปื้อนเกินกว่า   
ค่ามาตรฐานที่ อจน. กําหนด 
 

สูงมาก 
(I4xL4=16) 

 

1. แผนบูรณาการเร่งรัดติดตามรายงานผล เป็นการ
ดําเนินงาน
ตามปกติ  

 
 

ฝจส. 1, ฝจส. 2 

กปง. 1, กปง. 2 
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ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุ ระดับ แผนบริหารความเสี่ยง งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

RF3 ค่าใช้จ่ายในการควบคุม
ระบบบําบัดน้ําเสีย (O&M)   
ต่อปริมาณน้ําเสียเข้าระบบ   
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
(ระบบตะกอนเร่ง) 
 

1. เครื่องจักรชํารุด 
2. เครื่องจักรมีอายุการใช้งานมานาน 
(ประสิทธิภาพต่ํา) 
3. ท่อรวบรวมน้ําเสียชํารุด 
4. ระบบรวบรวมน้ําเสียยังไม่ครอบคลุมพื้นที่ 
  

สูงมาก 
(I4xL4=16) 

 

1. แผนการสํารวจและบํารุงรักษาเครื่องจักร 
2. แผนการสํารวจท่อรวบรวมน้ําเสีย 

เป็นการ
ดําเนินงาน
ตามปกติ 

ฝจส. 1, ฝจส. 2 

กปง. 1, กปง. 2 

 

RF4 รายได้ที่ได้จาก        
การบริหารจัดการประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560      
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

1. ขั้นตอนการดําเนินงานจัดเก็บรายได้ของ
องค์การจัดการน้ําเสีย ยังไม่สอดคล้องกับ     
วงรอบการของบประมาณขององค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น  
2. ขาดความต่อเนื่องในการติดตามหนี้ 
 

สูงมาก 
(I4xL4=16) 

 

1. ปรับปรุงขั้นตอนการแจ้งยอดวงเงินค่าใช้จ่ายขององค์การ
จัดการน้ําเสีย ต่อ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. แผนการติดตามการจ่ายเงินสมทบและการเร่งรัดติดตามหนี้ 

เป็นการ
ดําเนินงาน
ตามปกติ 

ฝบจ. /กจร. 

RF5 การเบิกจ่ายงบลงทุนไม่
เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ 
อจน. ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 

1. แผนการเบิกจ่ายไม่สอดคลอ้งกับ             
การเบิกจ่ายจริง 
2. การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ดําเนินการ 
3. การจัดซื้อจัดจ้างล่าช้า 
4. ผู้รับจ้างดําเนินการล่าชา้กว่าแผน 
5. การประสานงานเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ   
ไม่เพียงพอ 

สูงมาก 
(I4xL4=16) 

 

1. แผนบูรณาการเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ เป็นการ
ดําเนินงาน
ตามปกติ 

คณะกรรมการ

ติดตามเร่งรัดฯ 
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ตารางแสดงแผนบริหารความเสี่ยงองค์การจัดการน้ําเสีย ปี 2560 เชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์ขององค์การจัดการน้ําเสีย 

ยุทธศาสตร์องค์กร / 
กลยุทธ์องค์กร 

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง ผลกระทบ 

แผนบริหาร     
ความเสี่ยง 

ประจาํปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

ระดับ
ความ
เสี่ยง ผู้รั

บผ
ิดช

อบ
 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การนําน้ําเสียที่
ผ่านการบําบัดแล้วนํากลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ 
กลยุทธ์ที่ 4  
การนําน้ําเสียที่ผ่านการบําบัด
แล้วนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
 
 
 

KPI 
1.แผนการนําน้ําเสียที่ผ่านการบําบัด
แล้วกลับมาใช้ประโยชน์ฉบับสมบูรณ์ 
2.สามารถนําน้ําเสียที่ผ่านการบําบัด
แล้วนํากลับมาใช้ประโยชน์ได้    
อย่างน้อยร้อยละ 25 จากปริมาณ  
น้ําใช้ทั้งหมด 
 
PA  
ระดับความสําเร็จของการดําเนิน
โครงการนําน้ําเสียที่ผ่านการบําบัด
แล้วกลับมาใช้ประโยชนใ์หม่ 
   

RF1  
ความสําเร็จของ
การดําเนินการ
ศึกษาโครงการ
นําน้ําเสียที่ผ่าน
การบําบัดแล้ว
กลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ไม่
เป็นไปตาม
กําหนดเวลา 

1 ไม่มีผู้รับผิดชอบ
หลักในการศึกษา
โครงการนําน้ําเสีย    
ที่ผ่านการบําบัดแล้ว
กลับมาใช้    
ประโยชน์ใหม่ 
2. การรวบรวมข้อมลู
ในการจัดทําแผนฯ         
ไม่ครบถ้วน 
3 ผู้รับผดิชอบขาด
ความรู้ความชํานาญ             
ในการจัดทําแผนฯ 
 

1. อจน.          
ไม่สามารถ
ดําเนินงาน       
ให้เป็นไปตาม  
แผนปฎิบัติการ
ประจําปี
งบประมาณ 2560 
ได้ 
2. อจน.          
ไม่สามารถ
ดําเนินงาน เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ 
เป้าประสงค์ตาม
แผนวิสาหกิจของ
องค์กรได ้
 
 
 

1. แผนดําเนินงาน
การศึกษาโครงการนํา  
น้ําเสียที่ผ่านการบําบัด
แล้วกลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่  

สูงมาก 
 
 

ฝจส. 1, ฝจส. 2 

กปง. 1, กปง. 2 
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย   กันยายน 2559  
 

ยุทธศาสตร์องค์กร / 
กลยุทธ์องค์กร 

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง ผลกระทบ 

แผนบริหาร     
ความเสี่ยง 

ประจาํปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

ระดับ
ความ
เสี่ยง ผู้รั

บผ
ิดช

อบ
 

3. อจน.          
ไม่สามารถเบิกจ่าย
งบลงทุนตาม
แผนปฏิบัติการ 
อจน. ประจําปี 
พ.ศ. 2560 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   
การก่อสร้างและบริหารจัดการ
ระบบบําบัดน้ําเสียในพื้นที่จัดการ 
น้ําเสีย 
  
กลยุทธ์ที่ 1  
การก่อสร้างและบริหารจัดการ
ระบบบําบัดน้ําเสียในพื้นที่จัดการ
น้ําเสีย 
 

 

 

 

 

 

KPI 
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการก่อสร้าง
และบริหารจัดการระบบบําบัด      
น้ําเสียรวมในเขตพื้นที่จัดการน้ําเสีย 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
เตรียมความพร้อมในการจัดการ    
น้ําเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
3. ส่งเสริม เผยแพร่ ให้ความรู้ ความ
เข้าใจต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และประชาชนในพื้นที่   
4. จัดทําบันทึกขอ้ตกลงร่วมกัน
ระหว่างองค์การจัดการน้ําเสีย และ

RF2 คณุภาพน้ํา
ที่ผ่านการบําบัด
น้ําเสียไม่เป็นไป
ตามเป้าหมาย 
 

1. การควบคุมระบบ
รวบรวมและนําส่ง
รายงานผลการเก็บ
ตัวอยา่งน้ําและการ
วิเคราะห์คุณภาพน้ํา
ไม่เพียงพอ 
2. เครื่องมือในการ
วิเคราะห์คุณภาพน้ํา
ใช้งานมานานและ
การสอบเทียบ
เครื่องมือไม่เป็นไป
ตามแผน 

1. อจน.          
ไม่สามารถ
ดําเนินงาน       
ให้เป็นไปตาม  
แผนปฎิบัติการ
ประจําปี
งบประมาณ 2560 
ได้ 
2. อจน.          
ไม่สามารถ
ดําเนินงาน เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ 
เป้าประสงค์ตาม

1. แผนบูรณาการเร่งรัด
ติดตามรายงานผล 

สูงมาก 
 
 

ฝจส. 1, ฝจส. 2 

กปง. 1, กปง. 2 
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย   กันยายน 2559  
 

ยุทธศาสตร์องค์กร / 
กลยุทธ์องค์กร 

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง ผลกระทบ 

แผนบริหาร     
ความเสี่ยง 

ประจาํปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

ระดับ
ความ
เสี่ยง ผู้รั

บผ
ิดช

อบ
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
ระบบบําบัดน้ําเสียองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
กลยุทธ์ที่ 3 
การฟื้นฟู และบริหารจัดการ
ระบบบําบัดน้ําเสียขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  
ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาองค์ความรู้และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ส่วนต่างๆ ในการบริหารจัดการ
น้ําเสีย  
กลยุทธ์ที่ 5  
การจัดการน้ําเสียตามแนว
พระราชดําริ 
 

  

หน่วยงานหลักและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด้านการจัดการน้ําเสีย 
 
PA  
- 
 
KPI 
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการฟื้นฟูและ
พัฒนาระบบบําบัดน้ําเสียได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงการ
บริหารจัดการระบบน้ําเสียของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        
เต็มรูปแบบอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงการ  
ด้านมาตรฐานวิศวกรรมของระบบ
บําบัดน้ําเสีย  
PA  
- 

3. ระบบบําบัด      
น้ําเสียได้รับการ
ออกแบบที่ไม่
เหมาะสมกับการ
บําบัดน้ําเสียขั้นที่ 3 
4 คุณสมบัติของ    
น้ําเสียที่เข้าระบบ
บําบัดน้ําเสียของ 
อจน. ในบางพื้นที่มี
การปนเปื้อนเกินกว่า
ค่ามาตรฐานกําหนด 

แผนวิสาหกิจของ
องค์กรได ้
3. อจน.          
ไม่สามารถเบิกจ่าย
งบลงทุนตาม
แผนปฏิบัติการ 
อจน. ประจําปี 
พ.ศ. 2560 
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย   กันยายน 2559  
 

ยุทธศาสตร์องค์กร / 
กลยุทธ์องค์กร 

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง ผลกระทบ 

แผนบริหาร     
ความเสี่ยง 

ประจาํปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

ระดับ
ความ
เสี่ยง ผู้รั

บผ
ิดช

อบ
 

 
 
 
 
 

KPI 
1. จัดทําแผนพัฒนาและบริหาร
จัดการระบบน้ําเสียทั้งในเขตพื้นที่ 
นอกพื้นที่และพื้นที่วิกฤต 5 แห่ง 
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการหารายได้
จากการดําเนินการ 
3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการสนับสนุน
การจัดเก็บค่าบริการและบําบัด     
น้ําเสียอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 
 
PA 
คุณภาพน้ําที่ผ่านการบําบัด 
(ประสิทธิภาพของระบบบําบัด      
น้ําเสีย) 
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย   กันยายน 2559  
 

ยุทธศาสตร์องค์กร / 
กลยุทธ์องค์กร 

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง ผลกระทบ 

แผนบริหาร     
ความเสี่ยง 

ประจาํปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

ระดับ
ความ
เสี่ยง ผู้รั

บผ
ิดช

อบ
 

ยุทธศาสตร์ที่ 1   
การก่อสร้างและบริหารจัดการ
ระบบบําบัดน้ําเสียในพื้นที่จัดการ
น้ําเสีย  
กลยุทธ์ที่ 1  
การก่อสร้างและบริหารจัดการ
ระบบบําบัดน้ําเสียในพื้นที่จัดการ
น้ําเสีย 
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 
การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
ระบบบําบัดน้ําเสียองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
กลยุทธ์ที่ 3 
การฟื้นฟู และบริหารจัดการ
ระบบบําบัดน้ําเสียขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 

KPI 
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการก่อสร้าง
และบริหารจัดการระบบบําบัดน้ํา
เสียรวมใน 
เขตพื้นที่จัดการน้ําเสีย 
2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการ
เตรียมความพร้อมในการจัดการ   
น้ําเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ   
3. ส่งเสริม เผยแพร่ ให้ความรู้   
ความเข้าใจต่อองค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่นและ 
ประชาชนในพื้นที่   
4. จัดทําบันทึกขอ้ตกลงร่วมกัน
ระหว่างองค์การจัดการน้ําเสีย และ
หน่วยงานหลักและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องด้านการจัดการน้ําเสีย 
 
PA  
- 

RF.3  
ค่าใช้จ่ายในการ
ควบคุมระบบ
บําบัดน้ําเสีย 
(O&M) ต่อ
ปริมาณน้ําเสีย
เข้าระบบ      
ไม่เป็นไป      
ตามเป้าหมาย 
(ระบบตะกอน
เร่ง) 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. เครื่องจักรชํารุด 
2. เครื่องจักรมีอายุ
การใช้งานมานาน 
(ประสิทธิภาพต่ํา) 
3. ท่อรวบรวมน้ําเสีย
ชํารุด 
4. ระบบรวบรวม    
น้ําเสียยังไม่
ครอบคลุมพื้นที่ 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. อจน.          
ไม่สามารถ
ดําเนินงาน       
ให้เป็นไปตาม  
แผนปฎิบัติการ
ประจําปี
งบประมาณ 2560 
ได้ 
2. อจน.           
ไม่สามารถ
ดําเนินงาน เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ 
เป้าประสงค์ตาม
แผนวิสาหกิจของ
องค์กรได ้
3. อจน.          
ไม่สามารถเบิกจ่าย
งบลงทุนตาม
แผนปฏิบัติการ 

1. แผนการสํารวจและ
บํารุงรักษาเครื่องจักร 
2. แผนการสํารวจ        
ท่อรวบรวมน้ําเสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สูงมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝจส. 1, ฝจส. 2 

กปง. 1, กปง. 2 
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย   กันยายน 2559  
 

ยุทธศาสตร์องค์กร / 
กลยุทธ์องค์กร 

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง ผลกระทบ 

แผนบริหาร     
ความเสี่ยง 

ประจาํปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

ระดับ
ความ
เสี่ยง ผู้รั

บผ
ิดช

อบ
 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การพัฒนาองค์ความรู้และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาค
ส่วนต่างๆ ในการบริหารจัดการ
น้ําเสีย  
กลยุทธ์ที่ 5  
การจัดการน้ําเสียตามแนว
พระราชดําริ 
   
 
 
 
 
 
 
 

KPI 
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการฟื้นฟูและ
พัฒนาระบบบําบัดน้ําเสียได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงการ
บริหารจัดการระบบน้ําเสียของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเต็มรูป
แบบอย่างมีประสิทธิภาพ 
3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงการด้าน
มาตรฐานวิศวกรรมของระบบบําบัด 
น้ําเสีย  
 
PA  
ค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานต่อ
ปริมาณน้ําเสียเข้าระบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

อจน. ประจําปี 
พ.ศ. 2560 
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย   กันยายน 2559  
 

ยุทธศาสตร์องค์กร / 
กลยุทธ์องค์กร 

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง ผลกระทบ 

แผนบริหาร     
ความเสี่ยง 

ประจาํปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

ระดับ
ความ
เสี่ยง ผู้รั

บผ
ิดช

อบ
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
การบริหารจัดการ               
ตามธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์ที่ 11  
การบริหารจัดการองค์กร      
ตามหลักธรรมาภิบาล 
 

KPI 
1. จัดทําแผนพัฒนาและบริหาร
จัดการระบบน้ําเสียทั้งในเขตพื้นที่ 
นอกพื้นที่และพื้นที่วิกฤต 5 แห่ง 
2. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการหารายได้
จากการดําเนินการ 
3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการสนับสนุน
การจัดเก็บค่าบริการและบําบัด     
น้ําเสียอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม 
 
PA  
-  
 

RF4 รายได้ที่ได้
จากการบริหาร
จัดการประจําปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2560      
ไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย 
 

1. ขั้นตอนการ
ดําเนินงานจัดเก็บ
รายไดข้ององค์การ
จัดการน้ําเสีย        
ยังไม่สอดคล้องกับ     
วงรอบการขอ
งบประมาณของ
องค์กรปกครอง         
ส่วนท้องถิ่น  
2. ขาดความตอ่เนื่อง
ในการติดตามหนี้ 
 

1. อจน.          
ไม่สามารถ
ดําเนินงาน       
ให้เป็นไปตาม  
แผนปฎิบัติการ
ประจําปี
งบประมาณ 2560  
2. อจน.           
ไม่สามารถ
ดําเนินงาน เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ 
เป้าประสงค์ตาม
แผนวิสาหกิจของ
องค์กรได ้
3. อจน.          
ไม่สามารถเบิกจ่าย
งบลงทุนตาม
แผนปฏิบัติการ 

1. ปรับปรุงขั้นตอน    
การแจ้งยอดวงเงิน
ค่าใช้จ่ายขององค์การ
จัดการน้ําเสีย ต่อ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. แผนการติดตาม   
การจ่ายเงินสมทบและ
การเร่งรัดติดตามหนี้ 

สูงมาก 
 

ฝบจ. /กจร. 
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย   กันยายน 2559  
 

ยุทธศาสตร์องค์กร / 
กลยุทธ์องค์กร 

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง ผลกระทบ 

แผนบริหาร     
ความเสี่ยง 

ประจาํปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

ระดับ
ความ
เสี่ยง ผู้รั

บผ
ิดช

อบ
 

อจน. ประจําปี 
พ.ศ. 2560 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 
การพัฒนาองค์ความรู้ และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ    
ภาคส่วนต่างๆ ในการบริหาร
จัดการน้ําเสีย                              
กลยุทธ์ที่ 6                    
พัฒนากลไกสนับสนุนการจัดเก็บ
ค่าบริการและบําบัดน้ําเสียอย่าง     
เป็นธรรม 

 

KPI 
1. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงการ
เสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากร
ของ อจน. 
2. โครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้าน
การจัดการน้ําเสียเพิ่มขึ้นอย่างนอ้ย   
ปีละ 1 แห่ง 
3. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการบริหาร
จัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
4. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของโครงการด้าน
เพิ่มรายได้ และลดรายจ่าย 
5. จัดทําการพัฒนาเส้นทาง
ความก้าวหน้าของบุคลากรในองค์กร
อย่างมีธรรมาภิบาล 
6. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการสร้าง
เครือข่ายด้านการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน            

RF5 การ
เบิกจ่ายงบลงทุน
ไม่เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการ 
อจน. ประจําปี
งบประมาณ 
พ.ศ. 2560 
 

1. แผนการเบิกจ่าย
ไม่สอดคล้องกับ             
การเบิกจ่ายจริง 
2. การเปลี่ยนแปลง
พื้นที่ดําเนินการ 
3. การจัดซื้อจัดจ้าง
ล่าช้า 
4. ผู้รับจ้าง
ดําเนินการล่าช้า  
กว่าแผน 
5. การประสานงาน
เร่งรัดเบิกจ่าย
งบประมาณ          
ไม่เพียงพอ 
 

1. อจน.          
ไม่สามารถ
ดําเนินงาน       
ให้เป็นไปตาม  
แผนปฎิบัติการ
ประจําปี
งบประมาณ 2560 
ได้ 
2. อจน.           
ไม่สามารถ
ดําเนินงาน เพื่อให้
บรรลุวิสัยทัศน์ 
เป้าประสงค์ตาม
แผนวิสาหกิจของ
องค์กรได ้
3. อจน.          
ไม่สามารถเบิกจ่าย

1. แผนบูรณาการเร่งรัด
ติดตามการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

สูงมาก 
 

คณะกรรมการ

ติดตามเร่งรัดฯ 
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย   กันยายน 2559  
 

ยุทธศาสตร์องค์กร / 
กลยุทธ์องค์กร 

เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ 
ความเสี่ยง 

ปัจจัยเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง ผลกระทบ 

แผนบริหาร     
ความเสี่ยง 

ประจาํปงีบประมาณ  
พ.ศ. 2560 

ระดับ
ความ
เสี่ยง ผู้รั

บผ
ิดช

อบ
 

7. ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของการ
เสริมสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม 
 
PA 
ความสามารถในการบริหารแผน
ลงทุน (ร้อยละความเสามารถในการ
เบิกจ่ายตามแผน) 

งบลงทุนตาม
แผนปฏิบัติการ 
อจน. ประจําปี 
พ.ศ. 2560 
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการนํ้าเสีย   กันยายน 2559  
 

การประเมินความเส่ียงในการจัดทําแผนตรวจสอบ 
 ข้ันตอนในการประเมินความเส่ียง เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาและจัดทําแผนการ
ตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2560-2562) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560 ดังนี้ 
 1. พิจารณา วิเคราะห์ ความเส่ียงขององค์การจัดการนํ้าเสียปี  2560 โดยคํานึงถึงระดับ
ความเส่ียงที่มีนัยสําคัญที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานขององค์การจัดการน้ําเสียและมีผลกระทบต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การจัดการนํ้าเสีย ความเส่ียงของการควบคุมในทุกกระบวนงานตามแผน
วิสาหกิจขององค์การจัดการนํ้าเสียและแผนการปฏิบัติงานประจําปี 2560 ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบ
ปีท่ีผ่านมา ความคาดหวังของผู้บริหารระดับสูงท่ีต้องการให้สํานักตรวจสอบภายในทําการตรวจสอบ 
(โดยการประชุมหารือ) ศักยภาพของผู้ตรวจสอบและทรัพยากรของสํานักตรวจสอบภายในจัดลําดับ
ความเส่ียง จัดทําเป็นผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ ความเส่ียง หน่วยรับตรวจหน่วยอ่ืนท่ีเก่ียวข้องเพ่ือ
จัดทําแผนตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2560-2562) ให้คลอบคลุมทุกระบวนงานตามฐาน    
ความเส่ียง โดยกําหนดเกณฑ์การจัดลําดับความเส่ียง เพ่ือจัดลําดับความสําคัญในการทําแผนการ
ตรวจสอบดังน้ี  
   ระดับความสําคัญสูงและสูงมาก ตรวจสอบทุกปี 
   ระดับความสําคัญปานกลาง  ตรวจสอบปีเว้นปี 
   ระดับความสําคัญตํ่าและตํ่ามาก ตรวจสอบปีเว้นสองปี 

ระยะเวลาท่ีใช้ใ้นการตรวจสอบ 
 โครงการ กิจกรรม กระบวนงาน ขนาดเล็ก   20   วัน 
 โครงการ กิจกรรม กระบวนงานขนาดกลาง 30   วัน 
 โครงการ กิจกรรม กระบวนงานขนาดใหญ่ 60   วัน 

 2. ประเมินความเส่ียงของการควบคุมภายในทุกกระบวนงาน วิเคราะห์ความเส่ียงของ
องค์การจัดการนํ้าเสียใช้วิธีทําแบบสอบถาม สังเกตการณ์ สอบยันเอกสาร นํามาวิเคราะห์ จัดทํา
ภาพรวมผลการประเมินความเส่ียงจากการถ่วงน้ําหนักของปัจจัยความเส่ียงในแต่ละข้อ (ภาคผนวก1) 
เพ่ือให้ทราบถึงปัจจัยความเส่ียง ระดับความเส่ียง ฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้อง ใช้ประกอบในการจัดลําดับความ
เส่ียงโดยมีการวิเคราะห์ฝ่ายงานที่เก่ียวข้องในแต่ละกระบวนงานประเมินและจัดทําตารางความสัมพันธ์
ระหว่างกระบวนงาน เป้าหมาย ปัจจัยความเส่ียง ความเห็นผู้บริหาร ผลการประเมินความเส่ียงฝ่ายงาน
ท่ีเก่ียวข้อง ผลการตรวจสอบผ่านมา เพื่อระบุแผนการตรวจสอบแต่ละปี (ภาคผนวก 2)  
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการนํ้าเสีย   กันยายน 2559  
 

การประเมินทรัพยากร 
บุคลากรปฏิบัติงานสํานักตรวจสอบภายใน 
1. เกณฑ์การประเมินวันทํางาน พิจารณาอัตรากําลังท่ีมีคนครองตามโครงสร้างปัจจุบัน           

มีจํานวนรวม 4 อัตรา การคํานวณ จํานวนวันของบุคลากร 1 คน ใน 1 ปี หักวันหยุดเสาร์อาทิตย์ 
วันหยุดนักขัตฤกษ์ วันลาป่วย ลากิจ และลาพักผ่อน และวันท่ีใช้ในการพัฒนาบุคลากร คงเหลือวัน
ทํางาน 208 วัน จํานวน 4 คน จึงมีวันทํางานใน 1 ปี 832 วัน ดังน้ี 

ตารางคาํนวณวันทาํงานของบุคลากรสํานักตรวจสอบภายใน 

ลําดับ ตําแหน่ง จํานวนวนั/ปี 
(ไม่รวมเสาร์

อาทิตย์) 
วัน

นัก
ขัต

ฤก
ษ์/

ปี 

วัน
ลา

ป่ว
ย/

กิจ
/

พัก
ผ่อ

น จํานวน 
ทํางานจริง/ปี 

ฝึก
อบ

รม
/ป

 ี จํานวน  วนั
ทํางานจริง/ปี 

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

1 ผอ.สตน. 255 17 25 213 5 208 

2 พ.สตน.7 255 17 25 213 5 208 

3 พ.สตน.6 255 17 25 213 5 208 

4 พ.สตน.3-5 255 17 25 213 5 208 

5 พ.สตน.3-5 
      

6 พ.สตน.3-5 
      

รวม 832 

 
2. เกณฑ์การกําหนดผู้ตรวจสอบภายใน เพ่ือทําการตรวจสอบ โครงการ กิจกรรม 

กระบวนงานใด ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน จะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ประสบการณ์การทํางาน การอบรมที่ผ่านมา ความรู้ความสามารถเก่ียวกับโครงการ กิจกรรม 
กระบวนงานน้ันๆ ผลการประเมินผู้ตรวจสอบที่ผ่านมา โดยปกติกําหนดให้มีหัวหน้าทีมตรวจสอบ 1 คน 
และผู้ตรวจสอบ 1-2 คน 
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการนํ้าเสีย   กันยายน 2559  
 

แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2560-2562) 
นําผลจากการรวบรวมข้อมูลศึกษาทําความเข้าใจวิเคราะห์แผนวิสาหกิจขององค์การ

จัดการนํ้าเสีย เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ของแผนวิสาหกิจและความเส่ียงท่ีเก่ียวข้อง การหารือร่วมกับ
ผู้บริหารเก่ียวกับประสิทธิผลในการบริหารความเส่ียง การประเมินความเส่ียงขององค์การจัดการน้ําเสีย             
การพิจารณาทรัพยากรของสํานักตรวจสอบภายในหารือผู้บริหารถึงส่ิงท่ีผู้บริหารคาดหวังให้ตรวจสอบ 
รวมท้ังพิจารณาบทบาทภารกิจ ความรับผิดชอบของสํานักตรวจสอบภายใน และหลักเกณฑ์ของ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สํานักตรวจสอบภายในได้จัดทําแผนตรวจสอบเชิงกลยุทธ์
ในระยะยาว 3 ปี (2560-2562) ซ่ึงจะประกอบด้วย 

หัวข้อของงานตรวจสอบ 
ความเส่ียงที่เก่ียวข้อง 
ระดับความเส่ียง 
ฝ่ายงานที่เก่ียวข้อง 
จํานวนวันท่ีใช้ 3 ปี 
จํานวนวันท่ีใช้แต่ละปี 

รายละเอียดแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2560-2562) ดังนี้



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนการตรวจสอบประจําปี 2560 
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย   กันยายน 2559  
 

แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2560-2562) 

หัวข้อการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ฝ่ายงาน       

ที่เกี่ยวข้อง 

จํานวน
วันที่ใช้ 
3 ป ี

จํานวนวัน 

ปี 2560 ปี2561 ปี 2562 

ก. กิจกรรมตรวจสอบ 

1. การก่อสร้างและบริหารจัดการระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยา
ตอนล่าง และลุ่มน้ําท่าจีนตอนล่าง รวม
พื้นที่อื่นๆ 
    - โครงการการทบทวนการออกแบบ
ก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียรวมเทศบาล
นครรังสิต จังหวัดปทุมธาน ี
    - โครงการระบบรวบรวมและบําบัด
น้ําเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัด
สมุทรปราการ (คลองด่าน) 
    - โครงการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย 
เทศบาลเมืองบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 

ความเสี่ยง  
   บุคลากร 
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   การเงิน งบประมาณ 
   แผนงาน โครงการ 
   การบริหารจัดการ 
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ   

สูง ฝวศ./ฝจภ. - - - - 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2560–2562) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย   กันยายน 2559  
 

แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2560-2562) 

หัวข้อการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ฝ่ายงาน       

ที่เกี่ยวข้อง 

จํานวน
วันที่ใช้ 
3 ป ี

จํานวนวัน 

ปี 2560 ปี2561 ปี 2562 

    - โครงการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย
รวมเทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัด
สมุทรสาคร 
     - โครงการก่อสร้างระบบบําบัด     
น้ําเสียเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน จังหวัด
สมุทรสาคร  
     - โครงการก่อสร้างระบบบําบัด     
น้ําเสียเทศบาลนครสมุทรสาคร จังหวัด
สมุทรสาคร 
 
 
 
 
 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2560–2562) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย   กันยายน 2559  
 

แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2560-2562) 

หัวข้อการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ฝ่ายงาน       

ที่เกี่ยวข้อง 

จํานวน
วันที่ใช้ 
3 ป ี

จํานวนวัน 

ปี 2560 ปี2561 ปี 2562 

2. การก่อสร้างและบริหารจัดการระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมขนาดเล็กพื้นที่ลุ่มน้ํา
เจ้าพระยาตอนล่างและลุ่มน้ําท่าจีน
ตอนล่างรวมทั้งพื้นที่จัดการน้ําเสีย     
ของ อจน. 

ความเสี่ยง  
   บุคลากร 
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   การเงิน งบประมาณ 
   แผนงาน โครงการ 
   การบริหารจัดการ 
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ   

ปานกลาง ฝวศ./ฝจภ. 50 30 - 20 

3. โครงการจัดทําแผนบริหารจัดการ     
น้ําเสียปริมณฑล 
 

ความเสี่ยง  
   บุคลากร 
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   การเงิน งบประมาณ 
   แผนงาน โครงการ 
   การบริหารจัดการ 
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ   

ต่ํา ฝบง./ฝพอ. 
ฝวศ. 

ฝจส.1/ฝจส.2 

- - - - 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2560–2562) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย   กันยายน 2559  
 

แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2560-2562) 

หัวข้อการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ฝ่ายงาน       

ที่เกี่ยวข้อง 

จํานวน
วันที่ใช้ 
3 ป ี

จํานวนวัน 

ปี 2560 ปี2561 ปี 2562 

4.โครงการลดการปล่อยของเสีย           
สู่แหล่งน้ําในพื้นที่วิกฤติ 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยง  
   บุคลากร 
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   การเงิน งบประมาณ 
   แผนงาน โครงการ 
   การบริหารจัดการ 
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ   

ปานกลาง ฝบง./ฝพอ. 
ฝวศ./ฝจส.2 

- - - - 

5. .โครงการติดตามและตรวจสอบ
ประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําเสีย    
ทั้งในและนอกเขตพื้นที่จัดการน้ําเสีย 
 

ความเสี่ยง  
   บุคลากร 
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   การเงิน งบประมาณ 
   แผนงาน โครงการ 
   การบริหารจัดการ 
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ   

ต่ํา ฝบง./ฝพอ. 
ฝวศ. 

ฝจส.1/ฝจส.2 

- - - - 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2560–2562) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย   กันยายน 2559  
 

แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2560-2562) 

หัวข้อการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ฝ่ายงาน       

ที่เกี่ยวข้อง 

จํานวน
วันที่ใช้ 
3 ป ี

จํานวนวัน 

ปี 2560 ปี2561 ปี 2562 

6. ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทําแผน      
การบริหารจัดการน้ําเสียในลุ่มน้ําวิกฤติ 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยง  
   บุคลากร 
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   การเงิน งบประมาณ 
   แผนงาน โครงการ 
   การบริหารจัดการ 
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ   

ปานกลาง ฝบง./ฝพอ. 
ฝวศ. 

ฝจส.1/ฝจส.2 

- - - - 

7. การฟื้นฟู พัฒนา และบริหารจัดการ
ระบบบําบัดน้ําเสียขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อให้บริหารจัดการได้เองใน
ระยะยาว 
  

ความเสี่ยง  
   บุคลากร 
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   การเงิน งบประมาณ 
   แผนงาน โครงการ 
   การบริหารจัดการ 
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ   

ต่ํา ฝพอ./ฝวศ 
ฝจส.1/ฝจส.2 

- - - - 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2560–2562) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย   กันยายน 2559  
 

แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2560-2562) 

หัวข้อการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ฝ่ายงาน       

ที่เกี่ยวข้อง 

จํานวน
วันที่ใช้ 
3 ป ี

จํานวนวัน 

ปี 2560 ปี2561 ปี 2562 

8. ให้คําปรึกษาด้านการจัดการน้ําเสีย
ชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

ความเสี่ยง  
   บุคลากร 
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   การเงิน งบประมาณ 
   แผนงาน โครงการ 
   การบริหารจัดการ 
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ   

สูงมาก ฝจส1., ฝจส.2 
กปง1., กปง2. 

60 20 20 20 

9. โครงการจัดทําปแผนการนําน้ําเสียที่
ผ่านการบําบัดแล้วนํากลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่ด้านพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่
เศรษฐกิจพิเศษ และด้านสาธารณูปโภค
ของประเทศไทย 
 
 
 

ความเสี่ยง  
   บุคลากร 
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   การเงิน งบประมาณ 
   แผนงาน โครงการ 
   การบริหารจัดการ 
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ   

สูง ฝบง./ฝพอ. 
ฝวศ. 

ฝจส.1/ฝจส.2 

- - - - 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2560–2562) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย   กันยายน 2559  
 

แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2560-2562) 

หัวข้อการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ฝ่ายงาน       

ที่เกี่ยวข้อง 

จํานวน
วันที่ใช้ 
3 ป ี

จํานวนวัน 

ปี 2560 ปี2561 ปี 2562 

10. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้      
การนําน้ําเสียที่ผ่านการบําบัด          
แล้วนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
- สํานักงานจัดการน้ําเสีย สาขามุกดาหาร 
- สํานักงานจัดการน้ําเสีย สาขาลําปาง 
- สํานักงานจัดการน้ําเสีย สาขาเชียงใหม่ 
- สํานักงานจัดการน้ําเสีย สาขาบ้านโป่ง 
- สํานักงานจัดการน้ําเสีย สาขาสิงห์บุรี 

ความเสี่ยง  
   บุคลากร 
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   การเงิน งบประมาณ 
   แผนงาน โครงการ 
   การบริหารจัดการ 
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
 

สูงมาก ฝจส.1.,ฝจส.2 
กปง1., กปง.2 

60 20 20 20 

11. โครงการบูรณาการการบังคับใช้
กฎหมาย (เชิงพาณิชย์) 
 
 
 
 

ความเสี่ยง  
   บุคลากร 
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   การเงิน งบประมาณ 
   แผนงาน โครงการ 
   การบริหารจัดการ 
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ   

ปานกลาง สผอ./ฝบง. 
ฝพอ./ฝวศ. 

ฝจส.1/ฝจส.2 

- - - - 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2560–2562) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย   กันยายน 2559  
 

แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2560-2562) 

หัวข้อการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ฝ่ายงาน       

ที่เกี่ยวข้อง 

จํานวน
วันที่ใช้ 
3 ป ี

จํานวนวัน 

ปี 2560 ปี2561 ปี 2562 

12. การก่อสร้างและบริหารจัดการระบบ
บําบัดน้ําเสียชุมชนตามแนวทาง
พระราชดําริ 
- ทม.ปากพนัง 2 แห่ง 
- ทต.หัวไทร 2 แห่ง 
- ทต.ชะอวด 2 แห่ง 
- อบต.หูล่อง 
- อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร  
- ศูนย์การเรียนรู้การจัดการน้ําเสีย 
  ตามแนวพระราชดําริ 
 
 
 
 

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

ปานกลาง ฝวศ. 
ฝจส.1/ฝจส.2 

- - - - 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2560–2562) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย   กันยายน 2559  
 

แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2560-2562) 

หัวข้อการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ฝ่ายงาน       

ที่เกี่ยวข้อง 

จํานวน
วันที่ใช้ 
3 ป ี

จํานวนวัน 

ปี 2560 ปี2561 ปี 2562 

13. การเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้วย
การจัดการน้ําเสียตามแนวพระราชดําริ
ให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
 
 
 

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

ต่ํา ฝอก./ฝบง. 
ฝพอ./ฝวศ. 

ฝจส.1/ฝจส.2 

- - - - 

14. แผนงานฐานข้อมูลผู้ใช้บริการระบบ
บําบัดน้ําเสีย 
 

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

สูง ฝอก./ฝบง. 
ฝพอ. 

ฝจส.1/ฝจส.2 
ฝบจ. 

- - - - 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2560–2562) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย   กันยายน 2559  
 

แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2560-2562) 

หัวข้อการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ฝ่ายงาน       

ที่เกี่ยวข้อง 

จํานวน
วันที่ใช้ 
3 ป ี

จํานวนวัน 

ปี 2560 ปี2561 ปี 2562 

15. แผนงานทําประชาพิจารณ์         
การออกเทศบัญญติการจัดเก็บรายได้ 
 
 
 
 

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

สูง ฝอก./ฝบง.  
ฝจส.1/ฝจส.2 

ฝบจ. 

- - - - 

16. แผนงานสร้างการรับรู้ระบบบําบัด  
น้ําเสียในชุมชนที่มีผลต่อพฤติกรรมของ
ประชาชนและการจัดเก็บค่าบําบัดน้าํเสีย 
 

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

ปานกลาง ฝอก./ฝบง. 
ฝวศ.  

ฝจส.1/ฝจส.2 
ฝบจ. 

- - - - 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2560–2562) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย   กันยายน 2559  
 

แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2560-2562) 

หัวข้อการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ฝ่ายงาน       

ที่เกี่ยวข้อง 

จํานวน
วันที่ใช้ 
3 ป ี

จํานวนวัน 

ปี 2560 ปี2561 ปี 2562 

17. พัฒนารูปแบบการคํานวณ         
การจัดเก็บค่าบริการด้านบําบัดน้ําเสีย 
 
 
 
 

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

สูง ฝบจ. - - - - 

18. งานวิจัยด้านการจัดการน้ําเสีย   
อย่างครบวงจร 
 

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

สูง ฝพอ./ฝวศ.  
ฝจส.1/ฝจส.2 

 

- - - - 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2560–2562) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย   กันยายน 2559  
 

แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2560-2562) 

หัวข้อการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ฝ่ายงาน       

ที่เกี่ยวข้อง 

จํานวน
วันที่ใช้ 
3 ป ี

จํานวนวัน 

ปี 2560 ปี2561 ปี 2562 

19. การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
การจัดการน้ําเสีย 
 
 
 
 

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

สูง ฝพอ./ฝวศ.  
ฝจส.1/ฝจส.2 

 

- - - - 

20. งานออกแบบมาตรฐานระบบบําบัด
น้ําเสียขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ และระบบ
ตามแนวพระราชดําริ และระบบบําบัด   
น้ําเสียกลับมาใช้ใหม่ 
 
 
 
 
 

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

สูง ฝพอ./ฝวศ.  
ฝจส.1/ฝจส.2 

 

- - - - 
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย   กันยายน 2559  
 

แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2560-2562) 

หัวข้อการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ฝ่ายงาน       

ที่เกี่ยวข้อง 

จํานวน
วันที่ใช้ 
3 ป ี

จํานวนวัน 

ปี 2560 ปี2561 ปี 2562 

21. การสร้างและเผยแพร่ Brand ของ
องค์กรให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
 
 

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

สูง ฝอก./ฝพอ.  
ฝวศ. 

ฝจส.1/ฝจส.2 
 

- - - - 

22. การสร้างเครือข่ายองค์กรภาค
ประชาชน 

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

สูง ฝอก./ฝพอ.  
ฝวศ. 

ฝจส.1/ฝจส.2 
 

- - - - 
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย   กันยายน 2559  
 

แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2560-2562) 

หัวข้อการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ฝ่ายงาน       

ที่เกี่ยวข้อง 

จํานวน
วันที่ใช้ 
3 ป ี

จํานวนวัน 

ปี 2560 ปี2561 ปี 2562 

23. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และ
ขยายเครือข่ายการเผยแพร่ความรู้ด้าน
การจัดการน้ําเสีย และการนําน้ําเสีย
กลับมาใช้ประฏยชน์ใหม่ในสถานศึกษา 
 
 

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

สูง ฝอก./ฝบง.  
ฝพอ./ฝวศ. 

ฝจส.1/ฝจส.2 

- - - - 

24. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และสร้าง
จิตสํานึกด้านการจัดการน้ําเสียชุมชนกับ
กลุ่มเป้าหมาย 
 

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

สูง ฝอก./ฝบง. 
ฝวศ.  

ฝจส.1/ฝจส.2 
 

- - - - 
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย   กันยายน 2559  
 

แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2560-2562) 

หัวข้อการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ฝ่ายงาน       

ที่เกี่ยวข้อง 

จํานวน
วันที่ใช้ 
3 ป ี

จํานวนวัน 

ปี 2560 ปี2561 ปี 2562 

25. โครงการสร้างความร่วมมือด้านการ
จัดการน้ําเสียชุมชนกับประชาคมอาเซียน 
 
 

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

สูง ฝบง. 
ฝพอ. 
ฝวศ. 

- - - - 

26. โครงการจัดประชุมสัมมนา         
ด้านการจัดการน้ําเสียระดับประเทศ 
 

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

ปานกลาง ฝพอ./ฝวศ.  
 
 

- - - - 
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย   กันยายน 2559  
 

แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2560-2562) 

หัวข้อการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ฝ่ายงาน       

ที่เกี่ยวข้อง 

จํานวน
วันที่ใช้ 
3 ป ี

จํานวนวัน 

ปี 2560 ปี2561 ปี 2562 

27. โครงการความร่วมมือด้านการจัดการ
น้ําเสียชุมชนกับต่างประเทศ 
 
 
 

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

ปานกลาง ฝพอ./ฝวศ. - - - - 

28. โครงการเสริมสร้างความรับผิดชอบ
ต่อสังคม (CSR) 
 

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

ปานกลาง สผอ./ฝอก. 
ฝจส.1/ฝจส.2 

 

- - - - 
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย   กันยายน 2559  
 

แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2560-2562) 

หัวข้อการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ฝ่ายงาน       

ที่เกี่ยวข้อง 

จํานวน
วันที่ใช้ 
3 ป ี

จํานวนวัน 

ปี 2560 ปี2561 ปี 2562 

29. งานบริหารความเสี่ยงและ          
การควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 

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

ปานกลาง ฝพอ. 
 

120 40 40 40 

30. งานบริหารทรัพยากรบุคคล 
 

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

สูง ฝอก./ฝบง. 
 

- - - - 
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย   กันยายน 2559  
 

แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2560-2562) 

หัวข้อการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ฝ่ายงาน       

ที่เกี่ยวข้อง 

จํานวน
วันที่ใช้ 
3 ป ี

จํานวนวัน 

ปี 2560 ปี2561 ปี 2562 

31. งานสารสนเทศ 
 
 
 
 

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

ปานกลาง ฝพอ. 
 

90 30 30 30 

32. โครงสร้างส่งเสริมธรรมาภิบาล ความเสี่ยง  
   บุคลากร 
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   การเงิน งบประมาณ 
   แผนงาน/ โครงการ 
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ   
 
 
 

สูง สผอ. - - - - 
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย   กันยายน 2559  
 

แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2560-2562) 

หัวข้อการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ฝ่ายงาน       

ที่เกี่ยวข้อง 

จํานวน
วันที่ใช้ 
3 ป ี

จํานวนวัน 

ปี 2560 ปี2561 ปี 2562 

33. โครงการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
 
 
 

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

สูง สผอ. - - - 30 

34. การจัดหาที่ดินและอาคารสํานักงาน
ถาวร 
 
 

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

สูง ฝอก./ฝบง. 
ฝพอ. 

- - - - 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2560–2562) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  

- 45 - 

จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย   กันยายน 2559  
 

แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2560-2562) 

หัวข้อการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ฝ่ายงาน       

ที่เกี่ยวข้อง 

จํานวน
วันที่ใช้ 
3 ป ี

จํานวนวัน 

ปี 2560 ปี2561 ปี 2562 

35. ปริมาณน้ําเสียเข้าระบบบําบัดน้าํเสีย 
 
 
 
 

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

สูง ฝจส.1/ฝจส.2 
กปง1/กปง2 

360 120 120 120 

36. การบริหารงานด้านแผนและ
งบประมาณ 
 
 

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

สูงมาก ฝอก./ฝบง. 
 

120 40 40 40 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2560–2562) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย   กันยายน 2559  
 

แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2560-2562) 

หัวข้อการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ฝ่ายงาน       

ที่เกี่ยวข้อง 

จํานวน
วันที่ใช้ 
3 ป ี

จํานวนวัน 

ปี 2560 ปี2561 ปี 2562 

37. รายงานทางการเงิน บญัชี 
งบประมาณ 
 
 
 
 

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

ปานกลาง ฝอก./ฝบง. 90 30 30 30 

38. การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ของผู้บริหารและพนักงานองค์การจัดการ
น้ําเสีย 

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

ปานกลาง ฝอก./สผอ. 
 

60 20 20 20 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2560–2562) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย   กันยายน 2559  
 

แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2560-2562) 

หัวข้อการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ฝ่ายงาน       

ที่เกี่ยวข้อง 

จํานวน
วันที่ใช้ 
3 ป ี

จํานวนวัน 

ปี 2560 ปี2561 ปี 2562 

39. ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 
 
 

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

ปานกลาง ฝอก./สผอ. 
 

60 20 20 20 

40. การให้คําปรึกษา ความเสี่ยง  
   บุคลากร 
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   การเงิน งบประมาณ 
   แผนงาน/ โครงการ 
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ   
 
 
 

ปานกลาง ทุกฝ่าย 60 20 20 20 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2560–2562) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย   กันยายน 2559  
 

แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2560-2562) 

หัวข้อการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ฝ่ายงาน       

ที่เกี่ยวข้อง 

จํานวน
วันที่ใช้ 
3 ป ี

จํานวนวัน 

ปี 2560 ปี2561 ปี 2562 

41. โครงการ กิจกรรมอื่น ตามที่ได้รับ
มอบหมาย 
 
 
 
 
 

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

ปานกลาง 
 

 

 

ทุกฝ่าย 60 20 20 20 

ข. กิจกรรมดําเนินงานสํานกัตรวจสอบภายใน 

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

ปานกลาง คณะกรรมการ 
อจน./

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ /    

ผู้บริหารอจน./
สตน. 

 

240 80 80 80 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2560–2562) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย   กันยายน 2559  
 

แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2560-2562) 

หัวข้อการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ฝ่ายงาน       

ที่เกี่ยวข้อง 

จํานวน
วันที่ใช้ 
3 ป ี

จํานวนวัน 

ปี 2560 ปี2561 ปี 2562 

2.รายงานผลการปฏบิัติงาน พ.ศ. 2559 
ตามเกณฑ์ประเมินผลของสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

ความเสี่ยง 
   บุคลากร 
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   การบริหารจัดการ 
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  

ปานกลาง คณะกรรมการ 
อจน./

ตรวจสอบ /
ผู้บริหาร/สตน. 

90 30 30 30 

3.การประชุมปิดงานตรวจสอบปีที่ผ่านมา
และประชุมเปิดตรวจสอบปีปัจจุบันกับ
ผู้บริหารระดับสูงและหน่วยรับตรวจ 

ความเสี่ยง 
   บุคลากร 
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   การบริหารจัดการ 
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  

ปานกลาง ผู้บริหาร/สตน. 60 20 20 20 

4.แผนงานบริหารสํานักตรวจสอบภายใน ความเสี่ยง 
   บุคลากร 
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   การบริหารจัดการ 
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  

ปานกลาง คณะกรรมการ 
อจน./

ตรวจสอบ /
ผู้บริหาร/สตน. 

- - - - 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2560–2562) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย   กันยายน 2559  
 

แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2560-2562) 

หัวข้อการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ฝ่ายงาน       

ที่เกี่ยวข้อง 

จํานวน
วันที่ใช้ 
3 ป ี

จํานวนวัน 

ปี 2560 ปี2561 ปี 2562 

5. การทบทวนแผนตรวจสอบเชิงกลยุทธ์
ระยะยาวและแผนการตรวจสอบประจําปี  

ความเสี่ยง 
   บุคลากร 
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   การบริหารจัดการ 
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  

ปานกลาง คณะกรรมการ 
อจน./

ตรวจสอบ /
ผู้บริหาร/สตน. 

90 30 30 30 

6. แผนการฝึกอบรมพนักงานตรวจสอบ
ภายใน 
 
 
 

ความเสี่ยง 
   บุคลากร 
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   การบริหารจัดการ 
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 

ปานกลาง คณะกรรมการ 
อจน./

ตรวจสอบ /
ผู้บริหาร/สตน. 

60 20 20 20 

7. การทบทวนคู่มือปฏิบัติงานตรวจสอบ
ภายใน 

ความเสี่ยง 
   บุคลากร 
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   การบริหารจัดการ 
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  

ปานกลาง คณะกรรมการ 
อจน./

ตรวจสอบ /
ผู้บริหาร/สตน. 

90 30 30 30 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2560–2562) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย   กันยายน 2559  
 

แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2560-2562) 

หัวข้อการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ฝ่ายงาน       

ที่เกี่ยวข้อง 

จํานวน
วันที่ใช้ 
3 ป ี

จํานวนวัน 

ปี 2560 ปี2561 ปี 2562 

8. การทบทวนกฎบัตรสํานกัตรวจสอบ
ภายใน  
 

ความเสี่ยง 
   บุคลากร 
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   การบริหารจัดการ 
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  

ปานกลาง คณะกรรมการ 
อจน./

ตรวจสอบ /
ผู้บริหาร/สตน. 

60 20 20 20 

9. การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ความเสี่ยง 
   บุคลากร 
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   การบริหารจัดการ 
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
 
 
 
 

ปานกลาง คณะกรรมการ 
อจน./

ตรวจสอบ /
ผู้บริหาร/สตน. 

60 20 20 20 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2560–2562) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย   กันยายน 2559  
 

แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2560-2562) 

หัวข้อการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ฝ่ายงาน       

ที่เกี่ยวข้อง 

จํานวน
วันที่ใช้ 
3 ป ี

จํานวนวัน 

ปี 2560 ปี2561 ปี 2562 

10. การประเมินตนเองและ              
ทําแผนปรับปรุงประสิทธภิาพ 

ความเสี่ยง 
   บุคลากร 
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   การบริหารจัดการ 
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  

ปานกลาง คณะกรรมการ 
อจน./

ตรวจสอบ /
ผู้บริหาร/สตน. 

60 20 20 20 

11. รายงานผลการปฏบิัติงานตรวจสอบ
ประจําปี พ.ศ. 2559 

ความเสี่ยง 
   บุคลากร 
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   การบริหารจัดการ 
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
 
 
 
 

ปานกลาง คณะกรรมการ 
อจน./

ตรวจสอบ /
ผู้บริหาร/สตน. 

90 30 30 30 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2560–2562) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย   กันยายน 2559  
 

แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2560-2562) 

หัวข้อการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ฝ่ายงาน       

ที่เกี่ยวข้อง 

จํานวน
วันที่ใช้ 
3 ป ี

จํานวนวัน 

ปี 2560 ปี2561 ปี 2562 

12. การจัดทําทะเบียนควบคุมและ
ติดตามงานตรวจสอบ 
 

ความเสี่ยง 
   บุคลากร 
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   การบริหารจัดการ 
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  

ปานกลาง คณะกรรมการ 
อจน./

ตรวจสอบ /
ผู้บริหาร/สตน. 

120 40 40 40 

13. รายงานผลการตรวจสอบประจํา  
ไตรมาส 
 

ความเสี่ยง 
   บุคลากร 
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   การบริหารจัดการ 
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  
 
 
 
 

ปานกลาง คณะกรรมการ 
อจน./

ตรวจสอบ /
ผู้บริหาร./สตน. 

120 40 40 40 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2560–2562) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย   กันยายน 2559  
 

แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2560-2562) 

หัวข้อการตรวจสอบ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง 
ระดับ

ความเสี่ยง 
ฝ่ายงาน       

ที่เกี่ยวข้อง 

จํานวน
วันที่ใช้ 
3 ป ี

จํานวนวัน 

ปี 2560 ปี2561 ปี 2562 

14. การจัดทํารายงาน การประชุม ของ
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อ
คณะกรรมการองค์การจัดการน้ําเสีย 

ความเสี่ยง 
   บุคลากร 
   สภาพแวดล้อมองค์กร/กิจการ 
   การบริหารจัดการ 
   กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ  

ปานกลาง คณะกรรมการ 
อจน./

ตรวจสอบ /
ผู้บริหาร./สตน. 

116 32 42 42 

 2,496 832 832 832 
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จัดทําโดย สํานักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการนํ้าเสีย   กันยายน 2559  
 

แผนการตรวจสอบประจําปี 2560 
แผนการตรวจสอบประจําปี 2560 เป็นข้ันตอนท่ีมีความสําคัญต่อความสําเร็จของการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เนื่องจากการตรวจสอบที่ดีจะช่วยให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน      
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้เง่ือนไขทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจํากัด 

การจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปี 2560 นําผลตามแผนตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ 3 ปี 
(2560-2562) ซ่ึงกําหนดกิจกรรมตรวจสอบ กิจกรรมดําเนินงานสํานักตรวจสอบภายในมาประกอบการ
จัดทําแผนการตรวจสอบประจําปี 2560 ประกอบด้วย 

กระบวนการกําหนดกิจกรรมตรวจสอบ 
วัตถุประสงค์ 
เรื่องท่ีมุ่งเน้น 
ลําดับความสําคัญ  
ระยะเวลาในการดําเนินงาน 
งบประมาณท่ีใช้  
รายละเอียดแผนการตรวจสอบประจําปี 2560 ดังน้ี 
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย   กันยายน 2559  
 

แผนการตรวจสอบประจําปี 2560 

กระบวนการ วัตถุประสงค์ เรื่องที่ควรมุ่งเน้น 
ลําดับ
ความ 
สําคัญ 

ระยะเวลา(วัน)/
กําหนดการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ
หลัก Q1 Q2 Q3 Q4 

ก.กิจกรรมการตรวจสอบ 
1. การก่อสร้างและบริหาร
จัดการระบบบําบัดน้ําเสีย
รวมขนาดเล็กพื้นที่ลุ่มน้ํา
เจ้าพระยาตอนล่างและ  
ลุ่มน้ําท่าจีนตอนล่าง
รวมทั้งพื้นที่จัดการน้ําเสีย     
ของ อจน. ด้านการจัดซื้อ
จัดจ้าง (1 พื้นที)่ 
 

1.เพื่อให้ทราบว่า ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
ดําเนินการเป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ    
ที่เกี่ยวข้อง 
2. เพื่อให้ทราบว่า ระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับ
การดําเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  และ
การปฏิบัติงานต่างๆ ว่ามีความเพียงพอ
และเหมาะสม 
3. เพื่อให้ข้อเสนอแนะวิธีการปรับปรุง 
 
 
 
 
 

1. เอกสาร รายงานต่างๆ การปฏิบัติงาน
ของสํานักงาน 
2. การสอบทานการวางระบบควบคุม
ภายในและการปฏิบัติงานการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง 

ปานกลาง  30   อภินท์ 
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย   กันยายน 2559  
 

แผนการตรวจสอบประจําปี 2560 

กระบวนการ วัตถุประสงค์ เรื่องที่ควรมุ่งเน้น 
ลําดับ
ความ 
สําคัญ 

ระยะเวลา(วัน)/
กําหนดการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ
หลัก Q1 Q2 Q3 Q4 

2. โครงการพัฒนาศูนย์
การเรียนรู้การนําน้ําเสีย   
ที่ผ่านการบําบัดแล้ว          
นํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 

1. เพื่อให้ทราบว่า กระบวนการนําน้ําเสีย   
ที่ผ่านการบําบัดแล้วนํากลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่ 
 

1. ความพึงพอใจของผู้รับประโยชน์   
จากการนําน้ําเสียที่ผ่านการบําบัดแล้ว   
นํากลับมาใช้ประโยชน์ 

สูงมาก 20    นฤชา 

3. การฟื้นฟู พัฒนา และ
บริหารจัดการระบบบําบัด
น้ําเสียขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อให้บริหาร
จัดการได้เองในระยะยาว 
(1 พื้นที่) 

1.เพื่อให้ทราบว่า การบริหารจัดการ
สํานักงานสาขาว่าเป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
ที่เกี่ยวข้อง และนโยบายหรือคําสั่งตามที่
ได้รับมอบหมาย 
2. เพื่อให้ทราบว่า ผลการหาพื้นที่บรรลุ
เป้าหมาย 
3. เพื่อให้ทราบว่า การควบคุมดูแล      
โรงบําบัดน้ําเสีย เป็นไปตามหลักวิชาการ
โดยทั่วไปหรือไม่ เช่น ด้านความปลอดภัย 
การบํารุงรักษา ด้านการประหยัดพลังงาน 
เป็นต้น 

1. เอกสาร รายงานต่างๆ การปฏิบัติงาน
ของสํานักงานสาขาด้านต่างๆ เช่น    
ด้านการเงิน บุคลากร จัดซื้อจัดจ้าง  
การดูแลทรัพย์สิน 
2.  รายงานผลการหาพื้นที ่
3. การควบคุมดูแลระบบบําบัดน้ําเสีย 
เช่น ด้านความปลอดภัย การประหยัด
พลังงาน การบํารุงรักษา 
4. สังเกตการณ์ ตรวจสอบการปฏิบัติงาน
จริงในพื้นที่  

สูง  30   อภินท์ 
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย   กันยายน 2559  
 

แผนการตรวจสอบประจําปี 2560 

กระบวนการ วัตถุประสงค์ เรื่องที่ควรมุ่งเน้น 
ลําดับ
ความ 
สําคัญ 

ระยะเวลา(วัน)/
กําหนดการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ
หลัก Q1 Q2 Q3 Q4 

4. เพื่อให้ทราบว่า การควบคุมภายใน และ
การบริหารความเสี่ยงของสํานักงานสาขา
เพียงพอหรือไม่อย่างไร 
5. เพื่อให้ข้อเสนอแนะวิธีการปรับปรุง 

5. สอบทานการวางระบบควบคุมภายใน
และการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง 

4. งานบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน 
 

1.  เพื่อให้ทราบว่า การดําเนินงานเกี่ยวกับ
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายในเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม      
มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 
2. เพื่อติดตามการปรับปรุงแก้ไขของ
ผู้บริหาร ตามข้อเสนอแนะของ 
คณะกรรมการตรวจสอบ /สตง. 
 
 

1. รายงานเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สําคัญ/
รายงานผลการประเมินความเสี่ยงและ
แนวทางการดําเนินการเพื่อลดหรือ
ควบคุมความเสี่ยง 

ปานกลาง 20  20  นฤชา 
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย   กันยายน 2559  
 

แผนการตรวจสอบประจําปี 2560 

กระบวนการ วัตถุประสงค์ เรื่องที่ควรมุ่งเน้น 
ลําดับ
ความ 
สําคัญ 

ระยะเวลา(วัน)/
กําหนดการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ
หลัก Q1 Q2 Q3 Q4 

5. การตรวจสอบ       
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(การควบคุมป้องกันการใช้
ข้อมูลด้วย Application 
Software PLATINUM 
SQL)  
 
 
 
 
 
 

1. เพื่อให้ทราบว่า ประสิทธผิลการ
ดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เป็นไปตามแผนที่กําหนด  
2. เพื่อให้ทราบว่า การดําเนนิงานมีการ
ควบคุมการพัฒนาระบบอย่างเพียงพอ 
ครบถ้วน 
3. เพื่อให้ทราบว่า ระบบการควบคุม
ภายในและการบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับ
การดําเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการปฏิบัติงานต่างๆ ว่ามีความ
เพียงพอและเหมาะสม 
4. เพื่อให้ข้อเสนอแนะวิธีการปรับปรุง 
 

1. แผนการปฏบิัติงานประจําปี         
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. รายงานผลการปฏิบัติงานเปรียบเทียบ
กับแผนที่กําหนด 
3. สอบทานการวางระบบควบคุมภายใน
และการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง 
 

ปานกลาง   30  อภินท์ 
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย   กันยายน 2559  
 

แผนการตรวจสอบประจําปี 2560 

กระบวนการ วัตถุประสงค์ เรื่องที่ควรมุ่งเน้น 
ลําดับ
ความ 
สําคัญ 

ระยะเวลา(วัน)/
กําหนดการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ
หลัก Q1 Q2 Q3 Q4 

6. ปริมาณน้ําเสียเข้าระบบ
บําบัดน้ําเสีย 
(ไตรมาสละ 1 พื้นที่) 

1. เพื่อให้ทราบว่าปริมาณน้าํเสียที่เข้า
ระบบบําบัดน้ําเสียเป็นไปตามหลักวิชาการ
โดยทั่วไป 
2. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับปริมาณ
น้ําเสียเข้าระบบบําบัดน้ําเสีย               
ว่ามีความเพียงพอและเหมาะสม 

1. รายงานปริมาณน้ําเสียเข้าระบบ 
2. สอบทานการวางระบบควบคุมภายใน
และการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง 

สูง 30 30 30 30 อภินท์ 

7. การบริหารงาน       
ด้านแผนและงบประมาณ   
(การติดตามการเบิกจ่าย
งบประมาณ) 

1. เพื่อให้ทราบว่า รายการงบประมาณ
ประจําปีได้จัดทําขึ้นตามความจําเป็น 
สอดคล้องเป้าหมายและแผนงานของ
หน่วยงาน 
2. เพื่อให้ทราบว่า ผลการปฏิบัติงานและ
เบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตาม กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง 

1. รายงานผลการดําเนินงานและรายงาน
การเบิกจ่ายงบประมาณรายไตรมาส 
2. สอบทานการวางระบบควบคุมภายใน
และการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง 

สูงมาก  20  20 นฤมล 
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย   กันยายน 2559  
 

แผนการตรวจสอบประจําปี 2560 

กระบวนการ วัตถุประสงค์ เรื่องที่ควรมุ่งเน้น 
ลําดับ
ความ 
สําคัญ 

ระยะเวลา(วัน)/
กําหนดการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ
หลัก Q1 Q2 Q3 Q4 

3. เพื่อให้ทราบว่า การปรับ/เพิ่ม/ลด 
งบประมาณตามความจําเป็น มีเหตุผล
เหมาะสมและได้รับการอนุมัติก่อน
ดําเนินการ 
4. เพื่อให้ทราบว่า การบริหารงบประมาณ
ดําเนินการตามแผนงานและงบประมาณ   
ที่ได้รับอนุมัติ 
5. เพื่อสอบทานระบบการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง เกี่ยวกับ      
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และ         
การปฏิบัติงานต่างๆ ว่ามีความเพียงพอ      
และเหมาะสม 
6. เพื่อให้ข้อเสนอแนะวิธีการปรับปรุง 
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย   กันยายน 2559  
 

แผนการตรวจสอบประจําปี 2560 

กระบวนการ วัตถุประสงค์ เรื่องที่ควรมุ่งเน้น 
ลําดับ
ความ 
สําคัญ 

ระยะเวลา(วัน)/
กําหนดการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ
หลัก Q1 Q2 Q3 Q4 

8.การสอบทานรายงาน
ทางการเงิน บัญชี 
งบประมาณ 

1. เพื่อให้ทราบว่าการรับเงิน ถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง 
2. เพื่อให้ทราบว่าผู้รับผิดชอบใน         
การรับเงินนําเงินฝากธนาคาร ตาม
กําหนดเวลา ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไป
ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง 
3. เพื่อให้ทราบว่าการบันทึกรายงานและ
การจัดทํารายงานถูกต้อง ครบถ้วน 
4. เพื่อให้ทราบว่ามีการควบคุมดูแลเงินสด
และเอกสารทางการเงินอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม 
 

1. รายงานทางการบัญชี การเงิน 
งบประมาณ  
2. รายงานประจําปีในส่วนอื่น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งความเห็นของฝ่ายบริหารว่ามี   
ความเพียงพอและสอดคล้องกับข้อมูล
และผลการดําเนินงานขององค์กร 
3. รายงานการตรวจสอบและหมายเหตุ
ประกอบทางการบัญชี การเงิน ของ สตง. 
4. สอบทานการวางระบบควบคุมภายใน
และการปฏิบัติงานการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง 

สูง  30   นฤมล 
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย   กันยายน 2559  
 

แผนการตรวจสอบประจําปี 2560 

กระบวนการ วัตถุประสงค์ เรื่องที่ควรมุ่งเน้น 
ลําดับ
ความ 
สําคัญ 

ระยะเวลา(วัน)/
กําหนดการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ
หลัก Q1 Q2 Q3 Q4 

9. การปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมของผู้บริหารและ
พนักงานองค์การจัดการ
น้ําเสีย 

1. เพื่อให้ทราบว่า ผู้บริหารและพนักงาน
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมองค์กรหรือไม่
อย่างไร 
2. เพื่อสอบทานว่ามีการส่งเสริม         
การปฏิบัติ ระบบติดตามและประเมินผล
เป็นไปอย่างเหมาะสม หรือไม่ อย่างไร 

1. นโยบาย กฎ ระเบียบ ประมวล
จริยธรรม 
2. รายงานผลการปฏิบัติ การส่งเสริม 
เกี่ยวข้องหลักจรรยาบรรณ 

ปานกลาง   15  นฤชา 

10.การสอบทานความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

1. เพื่อให้ทราบว่า ผู้บริหารและพนักงาน
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมองค์กรหรือ  
ไม่อย่างไร 
2. เพื่อสอบทานว่ามีการส่งเสริม         
การปฏิบัติ ระบบติดตามและประเมินผล
เป็นไปอย่างเหมาะสม หรือไม่ อย่างไร 

1. นโยบาย กฎ ระเบียบ ประมวล
จริยธรรม 
2. รายงานผลการปฏิบัติ การส่งเสริม 
เกี่ยวข้องหลักจรรยาบรรณ 

ปานกลาง   15  นฤชา 

11.การให้คําปรึกษา ให้คําปรึกษากับหน่วยรับตรวจในเรื่อง      
ที่ได้รับการร้องขอ และหน่วยตรวจสอบ    
มีความรู้ความสามารถที่เพียงพอ 

ตามที่หน่วยรับตรวจร้องขอ และผู้รับ
ตรวจมีความรู้ความสามารถเพียงพอ  

ปานกลาง  10  10 นฤชา 
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย   กันยายน 2559  
 

แผนการตรวจสอบประจําปี 2560 

กระบวนการ วัตถุประสงค์ เรื่องที่ควรมุ่งเน้น 
ลําดับ
ความ 
สําคัญ 

ระยะเวลา(วัน)/
กําหนดการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ
หลัก Q1 Q2 Q3 Q4 

12.การตรวจสอบอื่น  
ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
และผู้บริหารระดับสูง 

ขึ้นอยู่กับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ตามที่ได้รับมอบหมาย และ สํานัก
ตรวจสอบมีความพร้อมด้านทรัพยากร 

ปานกลาง  10  10 นฤชา 

ข. กิจกรรมดําเนินงานสํานักตรวจสอบภายใน 
1. การประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ 
อย่างน้อยไตรมาสละ      
1 ครั้ง 

เพื่อสนับสนุนการประชุมของ
คณะกรรมการตรวจสอบและปฏิบัติหนา้ที่
ในฐานะเลขานุการ 
 

ตามบทบาทภารกิจความรับผิดชอบ/
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ
มอบหมาย 
 

ปานกลาง 20 20 20 20 สรรพางดี 

2. รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2559  
(ตามเกณฑ์การประเมินผล
ของ สคร.) 
 

เพื่อรายงานผลต่อผู้บริหารผลต่อผู้บริหาร 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ 
อจน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ตามบทบาทภารกิจความรับผิดชอบ/
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ
มอบหมาย 

ปานกลาง 30    นฤชา 
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย   กันยายน 2559  
 

แผนการตรวจสอบประจําปี 2560 

กระบวนการ วัตถุประสงค์ เรื่องที่ควรมุ่งเน้น 
ลําดับ
ความ 
สําคัญ 

ระยะเวลา(วัน)/
กําหนดการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ
หลัก Q1 Q2 Q3 Q4 

3. การประชุมปิดงาน

ตรวจสอบ พ.ศ.2559    

และประชุมเปิดงาน

ตรวจสอบ พ.ศ.2560     

กับผู้บริหารระดับสูง     

และหน่วยรับตรวจ 

เพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีกับผู้บริหาร     

และหน่วยรับตรวจ 

 

ตามบทบาทภารกิจความรับผิดชอบ/ 
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ
มอบหมาย 

ปานกลาง 15 นฤมล 

4. แผนงานบริหารสํานัก
ตรวจสอบภายใน 

เพื่อใช้เป็นแนวทาง และพัฒนาสํานัก
ตรวจสอบภายใน 

ตามบทบาทภารกิจความรับผิดชอบ/ 
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ
มอบหมาย 

ปานกลาง  20   สรรพางดี 

5. แผนตรวจสอบ       
เชิงกลยุทธ์ระยะยาว    
(ฉบับทบทวน)          
และแผนตรวจสอบ
ประจําปี พ.ศ.2561 

เพื่อให้มีแผนการตรวจสอบที่เหมาะสม   
ตามความเสี่ยงและสอดคล้องกับนโยบาย
และเป้าประสงค์ขององค์กรที่อาจมี      
การปรับเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ 
 

แผนวิสาหกิจ/ นโยบายผู้บรหิาร /
แผนปฏิบัติการประจําป/ีแผนบริหาร
ความเสี่ยง/ผลการตรวจสอบที่ผ่านมา/
ผลการประเมินตนเอง 

ปานกลาง 
 

   30 สรรพางดี 
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย   กันยายน 2559  
 

แผนการตรวจสอบประจําปี 2560 

กระบวนการ วัตถุประสงค์ เรื่องที่ควรมุ่งเน้น 
ลําดับ
ความ 
สําคัญ 

ระยะเวลา(วัน)/
กําหนดการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ
หลัก Q1 Q2 Q3 Q4 

6. แผนการฝึกอบรม
พนักงานตรวจสอบภายใน 
พ.ศ.2561 

เพื่อให้มีแผนการพัฒนาบุคลากรของ  
สํานักตรวจสอบ และให้บุคลากรเข้ารับ  
การฝึกอบรมเพื่อความรู้ความเข้าใจ      
และมีการพัฒนาการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 
 

แผนวิสาหกิจ/ นโยบายผู้บรหิาร /
แผนปฏิบัติการประจําป/ีแผนบริหาร
ความเสี่ยง/ผลการตรวจสอบที่ผ่านมา/
ผลการประเมินตนเอง/ผลการอบรม     
ที่ผ่านมา/ศักยภายของบุคลากร 

ปานกลาง 20    สรรพางดี 

7.คู่มือปฏิบัติงาน      
สํานักตรวจสอบภายใน      
(ฉบับทบทวน) พ.ศ.2560 
 

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิัติงาน         
ได้อย่างเหมาะสม 

การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ผลการ
ปฏิบัติงานจริงตามคู่มือ/หลักเกณฑ์   
ต่างๆ ที่หน่วยงานเกี่ยวข้องกําหนด    
หรือเปลี่ยนแปลง 
 

ปานกลาง   25  สรรพางดี 

8. กฎบัตรคณะกรรมการ
ตรวจสอบ (ฉบับทบทวน) 
พ.ศ. 2560 

เพื่อเป็นแนวทางในการปฏบิัติงาน          
ได้อย่างเหมาะสม 

การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ผลการ
ปฏิบัติงานจริงตามคู่มือ/หลักเกณฑ์   
ต่างๆ ที่หน่วยงานเกี่ยวข้องกําหนดหรือ
เปลี่ยนแปลง 

ปานกลาง   20  สรรพางดี 
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย   กันยายน 2559  
 

แผนการตรวจสอบประจําปี 2560 

กระบวนการ วัตถุประสงค์ เรื่องที่ควรมุ่งเน้น 
ลําดับ
ความ 
สําคัญ 

ระยะเวลา(วัน)/
กําหนดการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ
หลัก Q1 Q2 Q3 Q4 

9. กฎบัตร 
สํานักตรวจสอบภายใน 
(ฉบับทบทวน) พ.ศ.2560 
 

เพื่อสนับสนุนให้คณะกรรมการตรวจสอบ  
มีกฎบัตรเป็นแนวทางในการปฏบิัติงานได้
อย่างเหมาะสม 

การวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ผลการ
ปฏิบัติงานจริงตามคู่มือ/หลักเกณฑ์ต่างๆ 
ที่หนว่ยงานเกี่ยวข้องกําหนดหรือ
เปลี่ยนแปลง 

ปานกลาง   20  สรรพางดี 

10. รายงานผลการ
ประเมินตนเองและจัดทํา
แผนปรับปรุงประสิทธภิาพ
สํานักตรวจสอบภายใน 

เพื่อประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน         
ผู้ตรวจสอบ 

รายงานการประเมินผลของ สคร./ 
การปฏิบัติงานตามบทบาทภารกิจ   
ความรับผิดชอบ 

ปานกลาง   20  สรรพางดี 

11. รายงานผลการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบ
ประจําปี พ.ศ.2559 

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไป ตามบทบาท
และความรับผิดชอบ 

รายงานแผนตรวจสอบส่ง ทส. สตง. กค./
หรือหนว่ยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามที่
ผู้บริหารมอบหมาย 

ปานกลาง 30    สรรพางดี 

12. การจัดทําทะเบียน
ควบคุมและติดตามงาน
ตรวจสอบ พ.ศ.2560 

เพื่อให้มีการติดตามงานเป็นไปอย่าง
ครบถ้วน มีประสิทธภิาพ ตรวจเช็คได้ง่าย 

1. รายงานผลการตรวจสอบ 
2. ผลการปฏบิัติของหน่วยรับตรวจ     
ตามข้อเสนอแนะ 

ปานกลาง 10 10 10 10 นฤมล 
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย   กันยายน 2559  
 

แผนการตรวจสอบประจําปี 2560 

กระบวนการ วัตถุประสงค์ เรื่องที่ควรมุ่งเน้น 
ลําดับ
ความ 
สําคัญ 

ระยะเวลา(วัน)/
กําหนดการ 

ผู้รับ 
ผิดชอบ
หลัก Q1 Q2 Q3 Q4 

13. รายงานผล           
การปฏิบัติงานตรวจสอบ
พ.ศ.2560 ประจําไตรมาส 

1.) เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ 
ผู้บริหารสูงสุดได้รับทราบผลการปฏิบัติงาน
และสนับสนุนในเรื่องต่างๆ ติดตามควบคุม
การปฏิบัติงานของสํานักตรวจสอบ 
2.) เพื่อให้เป็นไปตามบทบาทภารกิจ    
ความรับผิดชอบ 

1. ผลการปฏบิัติของสํานักตรวจสอบ
ภายใน 
2. ผลการประชุมของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
3. ผลการติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย
ตามบทบาทภารกิจความรับผิดชอบ 

ปานกลาง 10 10 10 10 อภินท์ 

14. รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน (การประชุม) 
ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการองค์การ
จัดการน้ําเสีย 

เพื่อให้เป็นไปตามบทบาทภาระกิจ     
ความรับผิดชอบ 

1. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ปานกลาง  12 10 10 สรรพางดี 

    185 252 245 150 832 
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แผนการตรวจสอบประจาํปี 2560 ในรายละเอียด  

 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ผู้รับผดิชอบ 

ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 มี.ค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60  
ก. การปฏิบัติงานตรวจสอบ 
1. การก่อสร้าง
และบริหาร
จัดการระบบ
บําบัดน้ําเสียรวม
ขนาดเล็กพื้นที่  
ลุ่มน้ําเจ้าพระยา
ตอนล่างและ    
ลุ่มน้ําท่าจีน
ตอนล่างรวมทั้ง
พื้นที่จัดการ    
น้ําเสียของ อจน. 
ด้านการจัดซื้อ 
จัดจ้าง (1 พื้นที่) 
 
 
 
 

                                                อภินท์ 
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย   กันยายน 2559  
 

 
 

แผนการตรวจสอบประจาํปี 2560 ในรายละเอียด  

 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ผู้รับผดิชอบ 

ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 มี.ค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60  
2. โครงการ
พัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้การนํา    
น้ําเสียที่ผ่าน    
การบําบัดแล้ว          
นํากลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ 
(ติดตามผลการ
ดําเนินการ) 

                                                นฤชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. การฟื้นฟู 
พัฒนา และ
บริหารจัดการ
ระบบบําบัด     
น้ําเสียขององค์กร
ปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพื่อให้
บริหารจัดการได้

                                                อภินท์ 
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แผนการตรวจสอบประจาํปี 2560 ในรายละเอียด  

 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ผู้รับผดิชอบ 

ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 มี.ค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60  
เองในระยะยาว 
(1 พื้นที่) 
4. งานบริหาร
ความเสี่ยงและ
การควบคุม
ภายใน 

                                                นฤชา 
 
 
 

 

5. การตรวจสอบ       
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
(การควบคุม
ป้องกันการใช้
ขอ้มูลด้วย 
Application 
Software 
PLATINUM 
SQL)  

                                                อภินท์ 
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แผนการตรวจสอบประจาํปี 2560 ในรายละเอียด  

 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ผู้รับผดิชอบ 

ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 มี.ค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60  
6. ปริมาณน้ําเสีย
เข้าระบบบําบัด
น้ําเสีย 
(ไตรมาสละ 1 
พื้นที่) 

                                                อภินท์ 
 
 
 
 

 
 

7. การบริหารงาน
ด้านแผนและ
งบประมาณ   
(การติดตาม    
การเบิกจ่าย
งบประมาณ) 

                                                นฤมล 

8.การสอบทาน
รายงานทาง
การเงิน บัญชี 
งบประมาณ 
 

                                                นฤมล 
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย   กันยายน 2559  
 

 
 

แผนการตรวจสอบประจาํปี 2560 ในรายละเอียด  

 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ผู้รับผดิชอบ 

ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 มี.ค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60  
9. การปฏิบัติตาม
ประมวล
จริยธรรมของ
ผู้บริหารและ
พนักงานองค์การ
จัดการน้ําเสีย 

                                                นฤชา 
 
 
 
 
 

 
 

10.การสอบทาน
ความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์ 

                                                นฤชา 

11.การให้
คําปรึกษา 

                                                นฤชา 

12.การตรวจสอบ
อื่น ตามที่ได้รับ
มอบหมายจาก
คณะกรรมการ
ตรวจสอบและ
ผู้บริหารระดับสูง 

                                                นฤชา 

 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2560–2562) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  

- 74 - 
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แผนการตรวจสอบประจาํปี 2560 ในรายละเอียด  

 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ผู้รับผดิชอบ 

ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 มี.ค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60  
ข. การดําเนินงานทั่วไปของสํานักตรวจสอบภายใน 
1. การประชุม
คณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่าง
น้อยไตรมาสละ      
1 ครั้ง 

   
 

                
 

    
 

 
 

                        สรรพางดี 

2. รายงานผล   
การปฏิบัติงาน     
พ.ศ. 2559  
(ตามเกณฑ์การ
ประเมินผลของ 
สคร.) 

                                                นฤชา 

3. การประชุมปิด
งานตรวจสอบ 
พ.ศ.2559 และ
ประชุมเปิดงาน
ตรวจสอบ     
พ.ศ.2560 กับ

                                                นฤมล 
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แผนการตรวจสอบประจาํปี 2560 ในรายละเอียด  

 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ผู้รับผดิชอบ 

ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 มี.ค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60  
ผู้บริหารระดับสูง     
และหน่วยรับ
ตรวจ 

 
 
 

 

4. แผนบริหาร
สํานักตรวจสอบ
ภายใน 

                                                สรรพางดี 

5. แผนตรวจสอบ       
เชิงกลยุทธ์    
ระยะยาว    
(ฉบับทบทวน)          
และแผน
ตรวจสอบ
ประจําปี       
พ.ศ.2561 
 
 

                                                สรรพางดี 
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แผนการตรวจสอบประจาํปี 2560 ในรายละเอียด  

 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ผู้รับผดิชอบ 

ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 มี.ค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60  
6. แผนการ
ฝึกอบรมพนักงาน
ตรวจสอบภายใน 
พ.ศ.2560 

                                                สรรพางดี 
 
 
 

 
 

7.คู่มือปฏิบัติงาน      
สํานักตรวจสอบ
ภายใน         
(ฉบับทบทวน) 
พ.ศ.2560 

                                    
 
 
 

            สรรพางดี 

8. กฎบัตร
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ     
(ฉบับทบทวน) 
พ.ศ.2560 

                                                สรรพางดี 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2560–2562) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  

- 77 - 
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แผนการตรวจสอบประจาํปี 2560 ในรายละเอียด  

 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ผู้รับผดิชอบ 

ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 มี.ค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60  
9. กฎบัตร 
สํานักตรวจสอบ
ภายใน        
(ฉบับทบทวน) 
พ.ศ.2560 

                                                สรรพางดี 
 
 
 
 
 

 
10. รายงานผล
การประเมิน
ตนเองและจัดทํา
แผนปรับปรุง
ประสิทธิภาพ
สํานักตรวจสอบ
ภายใน/แผนงาน
บริหารสํานัก
ตรวจสอบภายใน 
 
 
 
 

                                                สรรพางดี 
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย   กันยายน 2559  
 

 
 

แผนการตรวจสอบประจาํปี 2560 ในรายละเอียด  

 

กิจกรรม 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ผู้รับผดิชอบ 

ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 มี.ค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60  
11. รายงานผล
การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ
ประจําปี       
พ.ศ.2559 

      
 
 

                                          สรรพางดี 
 
 
 
 
 
 

12. การจัดทํา
ทะเบียนควบคุม
และติดตามงาน
ตรวจสอบ 2560 

 
 
 
 

    
 
 
 

    
 
 
 

       
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

                              นฤมล 

13. รายงานผล           
การปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ      
พ.ศ.2560    
ประจําไตรมาส 
 
 

                                                อภินท์ 
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กิจกรรม 
ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ผู้รับผดิชอบ 

ต.ค.59 พ.ย.59 ธ.ค.59 ม.ค.60 ก.พ.60 มี.ค.60 เม.ย.60 พ.ค.60 มิ.ย.60 ก.ค.60 ส.ค.60 ก.ย.60  
14. รายงานผล
การปฏิบัติงาน 
(การประชุม) ของ
คณะกรรมการ
ตรวจสอบต่อ
คณะกรรมการ
องค์การจัดการ   
น้ําเสีย 

                                                สรรพางดี 

หมายเหต ุ ผู้รับผิดชอบ = ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบหลัก            ผอ.สตน. = เป็นผู้สอบทานทุกกระบวนงานทุกกิจกรรม
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จัดทําโดย สํานักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการนํ้าเสีย   กันยายน 2559  
 

งบประมาณดําเนินงาน 
งบประมาณรวม  95,360 บาท 
1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานตรวจสอบในพื้นที่จริงของสํานักงานสาขา            

รวม 6 พ้ืนที่ ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย ดังน้ี 
    1.1 สํานักงานจัดการนํ้าเสียขนาดเล็ก ภาคกลาง  มีพนักงานตรวจสอบเดินทาง 

จํานวน 4 ราย  จํานวน  1 วัน ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย ดังน้ี  
 - ค่าเบ้ียเล้ียงจํานวน 4 รายๆ ละ 1 วันๆ ละ 210.-บาท                =   840.- บาท 

 - ค่าเช่ารถ  จํานวน  1 วันๆ ละ 1,800.-บาท                            = 1,800.- บาท 
 - ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง                                                          = 2,000.- บาท 
 - ค่าแท็กซ่ี จากบ้านพักพนักงาน ไป-กลับ องค์การจัดการน้ําเสีย 
                                                                          250X2X4                = 2,000.- บาท 
 
รวมค่าใช้จ่ายในการไปปฏิบัติงานตรวจสอบในพ้ืนท่ี ภาคกลาง                             = 6,640.- บาท 
 

    1.2 สํานักงานจัดการนํ้าเสีย ภาคอ่ืนๆ  มีพนักงานตรวจสอบเดินทาง    จํานวน 4 ราย  
จํานวน  2 วนั ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย ดังน้ี  

 - ค่าเบ้ียเล้ียง จํานวน 4 รายๆ ละ 2 วันๆ ละ 210.-บาท               = 1,680.- บาท  
 - ค่าที่พักเหมาจ่าย  จํานวน 4 รายๆ ละ 2 วนัๆ ละ 1,000.-บาท     = 8,000.- บาท 
                     - ค่าโดยสารเคร่ืองบิน ไป-กลับ 4 รายๆ ละ 4,000.-บาท              =16,000.- บาท 
 - ค่าเช่ารถ จํานวน  2 วนัๆ ละ 2,000.- บาท                            = 4,000.- บาท 
 - ค่าน้ํามันเชื้อเพลิง                                                          = 4,000.- บาท 
 - ค่าแท็กซ่ี จากบ้านพักพนักงาน ไป-กลับ สนามบินดอนเมือง  
                                                        250X2X4              = 2,000.- บาท 
รวมค่าใช้จ่ายในการไปปฏิบัติงานตรวจสอบในพ้ืนท่ี ภาคกลาง                            = 35,680.- บาท 
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จัดทําโดย สํานักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการนํ้าเสีย   กันยายน 2559  
 

1.3 สํานักงานจัดการนํ้าเสีย ทุกภูมิภาคเพื่อตรวจราชการวัดปริมาณนํ้าเสียเข้าระบบฯ 
จํานวน 4 พ้ืนที่ มีพนักงานตรวจสอบเดินทาง จํานวน 4 ราย ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย ดังน้ี  

 - ค่าเบ้ียเล้ียง จํานวน 4 รายๆ แบ่งเป็น 
        ภาคตะวันออก – ตก 2 วันๆ ละ 210.-บาท                          = 1,680.- บาท 
        ภาคเหนือ – ใต้ 4 วันๆ ละ 210.-บาท                                = 3,360.- บาท 

 - ค่าโดยสารเคร่ืองบิน ไป-กลับ 4 รายๆ ละ 4,000.-บาท            = 16,000.- บาท 
   (ภาคเหนือ – ใต้) 
 - ค่าที่พักเหมาจ่าย  จํานวน 4 รายๆ ละ 2 วนัๆ ละ 1,000.-บาท   = 8,000.- บาท 

                     - ค่าเช่ารถ  จํานวน  2 วันๆ ละ 2,000.-บาท                          = 4,000.- บาท 
   (ภาคตะวันออก – ตก) 
                     - ค่านํ้ามันเชื้อเพลิง                                                       = 2,000.- บาท 
 - ค่าเช่ารถ  จํานวน  4 วันๆ ละ 2,000.-บาท                         = 8,000.- บาท 
   (ภาคตะวันเหนือ – ใต้) 
                     - ค่านํ้ามันเชื้อเพลิง                                                       = 8,000.- บาท 
                     - ค่าแท็กซ่ี จากบ้านพักพนักงาน ไป-กลับ สนามบินดอนเมือง  
                                                       250X2X4           =  2,000.- บาท 
 
รวมค่าใช้จ่ายในการไปปฏิบัติงานตรวจสอบในพ้ืนท่ี ภาคอ่ืน                           = 53,040.- บาท 
  รวมค่าใช้จ่ายทั้งส้ิน         = 95,360.- บาท 
 

2. ค่าอบรม/สัมมนา     100,800 บาท 
ผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายในจะต้องจัดทําแผนการฝึกอบรมของผู้ตรวจสอบ 

ภายในปี 2560 อย่างน้อยคนละ 40 ชม./ปี (ประมาณ 25,200 บาท ต่อ คน) ตามเกณฑ์ สํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกําหนด โดยขอความเห็นชอบจากผู้บริหารระดับสูงและนําเสนอ

คณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติ ท้ังน้ีสํานักตรวจสอบภายใน ได้จัดทําเป้าหมายหลักสูตรการฝึกอบรม 
ไว้แล้วตามภาคผนวก (ภาคผนวก 3) ท้ังนี้ข้ึนอยู่กับงบประมาณด้วย 

ส่วนหลักสูตรอาจปรับเปล่ียนได้ตามสถานการณ์เปล่ียนแปลงไป หรือ กรณีผู้จัดอบรม
ไม่สามารถจัดอบรมได้ โดยผู้อํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน ควรวิเคราะห์จัดหลักสูตรทดแทนตาม
ความจําเป็นและเหมาะสม  แต่ท้ังน้ี วงเงินรวมต้องไม่เกินวงเงินท่ีกําหนด หากเกินกว่าเงินท่ีกําหนด
จะต้องนําเสนอผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติอีกคร้ัง 
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

ตารางสรุปผลการประเมินผลความเสี�ยง 

หมายเหตุ  ภาพรวมผลการประเมินความเสี่ยงมาจากการถ่วงน้ําหนักของปัจจัยความเสี่ยงในแต่ละข้อ 
 ผลการประเมินความเสี่ยง 
 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
1 การก่อสร้างและบริหารจัดการระบบ

บําบัดน้ําเสียรวมพื้นที่ลุ่มน้ํา
เจ้าพระยาตอนล่าง และลุ่มน้ําท่าจีน
ตอนล่าง รวมพื้นที่อื่น ๆ 
    - โครงการการทบทวนการ
ออกแบบก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสีย
รวมเทศบาลนครรังสิต จังหวัด
ปทุมธานี 
    - โครงการระบบรวบรวมและ
บําบัดน้ําเสียเขตควบคุมมลพิษ 
จังหวัดสมุทรปราการ (คลองด่าน) 
    - โครงการก่อสร้างระบบบําบัดน้ํา
เสีย เทศบาลเมืองบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี 
    - โครงการก่อสร้างระบบบําบัดน้ํา
เสียรวมเทศบาลนครอ้อมน้อย 
จังหวัดสมุทรสาคร 

บุคลากร 
 ก. พนักงานมีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอหรือไม่ 
เหมาะสมในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
 ข. พนักงานไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 ค. การทุจริตของพนักงานหรือผู้บริหาร 
 ง. พนักงานขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 จ. ระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคลไม่มีประสิทธิภาพ 
 ฉ. ผู้บริหารขาดทักษะความเป็นผู้นําที่ดี 
เทคโนโลยี 
 ก. องค์การจัดการน้ําเสียปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนเปลงของเทคโนโลยีที่ 
พัฒนาการอย่างรวรวดเร็ว 
 ข. ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศอาจล่มในระหว่างการปฏิบัติงาน 
 ค. ขอ้มลูที่อยู่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจไมถู่กต้อง 
 ง. ได้รับขอ้มลูจากการประมวลผลไม่ทันเวลา 
 จ. ขาดแผนรองรับฉุกเฉิน (Business Contingency Plan)  
ผู้รับบริการ 
 ก. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ข. ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

สูง สูง สูงมาก 
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
     - โครงการก่อสร้างระบบบําบัด
น้ําเสียเทศบาลเมืองกระทุ่มแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร  
     - โครงการก่อสร้างระบบบําบัด
น้ําเสียเทศบาลนครสมุทรสาคร 
จังหวัดสมุทรสาคร 
ฝ่ายงานที่เกี่ยวขอ้ง 
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 
2. สํานักตรวจสอบภายใน 
3. กองกฎหมาย 
4. กองกลาง 
5. กองโครงการพิเศษ 
6. กองพัสดุและบริการ 
7. กองทรัพยากรบุคคล 
8. กองประชาสมัพันธ์ 
9. งานบัญช ี
10. กองการเงิน 
11. กองงบประมาณ 
12. กองวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13. กองบริหารความเสี่ยงและ 
ควบคุมภายใน 

การเงิน 
 ก. การบริหารเงินทุนไม่มีประสิทธิภาพ 
 ข. เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดหมายหรือมีค่าใช้จ่ายมากกว่าประมาณการที่กําหนดไว้ 
 ค. องค์การจัดการน้ําเสียขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
สภาพแวดล้อม 
 ก. สภาพเศรษฐกิจโดยรวมไม่เอือ้ต่อการดําเนินงานขององค์การจัดการน้ําเสีย 
 ข. อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดของผู้ค้ารายใหม่ไม่มีมาก 
 ค. พันธมติรหรือหุ้นส่วนทางการค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
 ก. ขอ้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งจํานวนมากและเป็นอุปสรรค 
 ข. นโยบายไม่ชดัเจน 
การบัญช ี
 ก. หลักปฏิบัติและนโยบายทางการบัญชีไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ 
รับรองทั่วไป 
 ข. การปิดบัญชีไม่ถูกต้อง หรือล่าช้า 
กลยุทธ์ในการบริการ 
 ก. แผนวิสาหกิจไมช่ัดเจน หรือล่าช้า 
รายได้ 
 ก. การไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ข. เกิดการทุจริตหรือรั่วไหลของรายได้ 
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
14. กองสารสนเทศและประเมินผล 
15. กองมาตรฐานวิศวกรรม 
16. กองพัฒนาและบริหารโครงการ 
17. กองประสานงานกลาง 
18. สํานักงานจัดการน้ําเสียสาขา 
19. กองจัดเก็บรายได้ 

2 การก่อสร้างและบริหารจัดการระบบ
บําบัดน้ําเสียรวมขนาดเล็กพื้นที่ลุ่ม
น้ําเจ้าพระยาตอนล่างและลุ่มน้ําท่า
จีนตอนล่างรวมทั้งพื้นที่จัดการน้ําเสีย
ของ อจน. 
ฝ่ายงานที่เกี่ยวขอ้ง 
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 
2. สํานักตรวจสอบภายใน 
3. กองกฎหมาย 
4. กองกลาง 
5. กองโครงการพิเศษ 
6. กองพัสดุและบริการ 
7. กองทรัพยากรบุคคล 
8. กองประชาสมัพันธ์ 
9. งานบัญช ี

บุคลากร 
 ก. พนักงานมีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอหรือไม่ 
เหมาะสมในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
 ข. พนักงานไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 ค. การทุจริตของพนักงานหรือผู้บริหาร 
 ง. พนักงานขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 จ. ระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคลไม่มีประสิทธิภาพ 
 ฉ. ผู้บริหารขาดทักษะความเป็นผูน้ําที่ดี 
เทคโนโลยี 
 ก. องค์การจัดการน้ําเสียปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนเปลงของเทคโนโลยีที่ 
พัฒนาการอย่างรวรวดเร็ว 
 ข. ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศอาจล่มในระหว่างการปฏิบัติงาน 
 ค. ขอ้มลูที่อยู่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจไมถู่กต้อง 
 ง. ได้รับขอ้มลูจากการประมวลผลไม่ทันเวลา 
 จ. ขาดแผนรองรับฉุกเฉิน (Business Contingency Plan)  

สูง ปานกลาง สูง 
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
10. กองการเงิน 
11. กองงบประมาณ 
12. กองวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13. กองบริหารความเสี่ยงและ 
ควบคุมภายใน 
14. กองสารสนเทศและประเมินผล 
15. กองมาตรฐานวิศวกรรม 
16. กองพัฒนาและบริหารโครงการ 
17. กองประสานงานกลาง 
18. สํานักงานจัดการน้ําเสียสาขา 
19. กองจัดเก็บรายได้ 

ผู้รับบริการ 
 ก. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ข. ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
การเงิน 
 ก. การบริหารเงินทุนไม่มีประสิทธิภาพ 
 ข. เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดหมายหรือมีค่าใช้จ่ายมากกว่าประมาณการที่กําหนดไว้ 
 ค. องค์การจัดการน้ําเสียขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
สภาพแวดล้อม 
 ก. สภาพเศรษฐกิจโดยรวมไม่เอือ้ต่อการดําเนินงานขององค์การจัดการน้ําเสีย 
 ข. อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดของผู้ค้ารายใหม่ไม่มีมาก 
 ค. พันธมติรหรือหุ้นส่วนทางการค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
 ก. ขอ้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งจํานวนมากและเป็นอุปสรรค 
 ข. นโยบายไม่ชดัเจน 
การบัญช ี
 ก. หลักปฏิบัติและนโยบายทางการบัญชีไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ 
รับรองทั่วไป 
 ข. การปิดบัญชีไม่ถูกต้อง หรือล่าช้า 
กลยุทธ์ในการบริการ 
 ก. แผนวิสาหกิจไมช่ัดเจน หรือล่าช้า 
รายได้ 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (25560–2562) (ทบทวน) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  

ภาคผนวก  1-5 

จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
 ก. การไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ข. เกิดการทุจริตหรือรั่วไหลของรายได้ 

3 โครงการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ํา
เสียปริมณฑล 
ฝ่ายงานที่เกี่ยวขอ้ง 
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 
2. สํานักตรวจสอบภายใน 
3. กองกฎหมาย 
4. กองกลาง 
5. กองโครงการพิเศษ 
6. กองพัสดุและบริการ 
7. กองทรัพยากรบุคคล 
8. กองประชาสมัพันธ์ 
9. งานบัญช ี
10. กองการเงิน 
11. กองงบประมาณ 
12. กองวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13. กองบริหารความเสี่ยงและ 
ควบคุมภายใน 
14. กองสารสนเทศและประเมินผล 
15. กองมาตรฐานวิศวกรรม 

บุคลากร 
 ก. พนักงานมีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอหรือไม่ 
เหมาะสมในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
 ข. พนักงานไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 ค. การทุจริตของพนักงานหรือผู้บริหาร 
 ง. พนักงานขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 จ. ระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคลไม่มีประสิทธิภาพ 
 ฉ. ผู้บริหารขาดทักษะความเป็นผู้นําที่ดี 
เทคโนโลยี 
 ก. องค์การจัดการน้ําเสียปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนเปลงของเทคโนโลยีที่ 
พัฒนาการอย่างรวรวดเร็ว 
 ข. ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศอาจล่มในระหว่างการปฏิบัติงาน 
 ค. ขอ้มลูที่อยู่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจไมถู่กต้อง 
 ง. ได้รับขอ้มลูจากการประมวลผลไม่ทันเวลา 
 จ. ขาดแผนรองรับฉุกเฉิน (Business Contingency Plan)  
ผู้รับบริการ 
 ก. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ข. ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
การเงิน 

สูง ต่ํา ปานกลาง 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (25560–2562) (ทบทวน) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  

ภาคผนวก  1-6 

จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
16. กองพัฒนาและบริหารโครงการ 
17. กองประสานงานกลาง 
18. สํานักงานจัดการน้ําเสียสาขา 
19. กองจัดเก็บรายได้ 

 ก. การบริหารเงินทุนไม่มีประสิทธิภาพ 
 ข. เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดหมายหรือมีค่าใช้จ่ายมากกว่าประมาณการที่กําหนดไว้ 
 ค. องค์การจัดการน้ําเสียขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
สภาพแวดล้อม 
 ก. สภาพเศรษฐกิจโดยรวมไม่เอือ้ต่อการดําเนินงานขององค์การจัดการน้ําเสีย 
 ข. อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดของผู้ค้ารายใหม่ไม่มีมาก 
 ค. พันธมติรหรือหุ้นส่วนทางการค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
 ก. ขอ้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งจํานวนมากและเป็นอุปสรรค 
 ข. นโยบายไม่ชดัเจน 
การบัญช ี
 ก. หลักปฏิบัติและนโยบายทางการบัญชีไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ 
รับรองทั่วไป 
 ข. การปิดบัญชีไม่ถูกต้อง หรือล่าช้า 
กลยุทธ์ในการบริการ 
 ก. แผนวิสาหกิจไมช่ัดเจน หรือล่าช้า 
รายได้ 
 ก. การไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ข. เกิดการทุจริตหรือรั่วไหลของรายได้ 
 
 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (25560–2562) (ทบทวน) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
4 โครงการลดการปล่อยของเสีย           

สู่แหล่งน้ําในพื้นที่วิกฤติ 
ฝ่ายงานที่เกี่ยวขอ้ง 
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 
2. สํานักตรวจสอบภายใน 
3. กองกฎหมาย 
4. กองกลาง 
5. กองโครงการพิเศษ 
6. กองพัสดุและบริการ 
7. กองทรัพยากรบุคคล 
8. กองประชาสมัพันธ์ 
9. งานบัญช ี
10. กองการเงิน 
11. กองงบประมาณ 
12. กองวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13. กองบริหารความเสี่ยงและ 
ควบคุมภายใน 
14. กองสารสนเทศและประเมินผล 
15. กองมาตรฐานวิศวกรรม 
16. กองพัฒนาและบริหารโครงการ 
17. กองประสานงานกลาง 

บุคลากร 
 ก. พนักงานมีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอหรือไม่ 
เหมาะสมในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
 ข. พนักงานไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 ค. การทุจริตของพนักงานหรือผู้บริหาร 
 ง. พนักงานขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 จ. ระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคลไม่มีประสิทธิภาพ 
 ฉ. ผู้บริหารขาดทักษะความเป็นผู้นําที่ดี 
เทคโนโลยี 
 ก. องค์การจัดการน้ําเสียปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนเปลงของเทคโนโลยีที่ 
พัฒนาการอย่างรวรวดเร็ว 
 ข. ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศอาจล่มในระหว่างการปฏิบัติงาน 
 ค. ขอ้มลูที่อยู่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจไมถู่กตอ้ง 
 ง. ได้รับขอ้มลูจากการประมวลผลไม่ทันเวลา 
 จ. ขาดแผนรองรับฉุกเฉิน (Business Contingency Plan)  
ผู้รับบริการ 
 ก. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ข. ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
การเงิน 
 ก. การบริหารเงินทุนไม่มีประสิทธิภาพ 
 ข. เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดหมายหรือมีค่าใช้จ่ายมากกว่าประมาณการที่กําหนดไว้ 

สูง ปานกลาง สูง 
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
18. สํานักงานจัดการน้ําเสียสาขา 
19. กองจัดเก็บรายได้ 
 

 ค. องค์การจัดการน้ําเสียขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
สภาพแวดล้อม 
 ก. สภาพเศรษฐกิจโดยรวมไม่เอือ้ต่อการดําเนินงานขององค์การจัดการน้ําเสีย 
 ข. อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดของผู้ค้ารายใหม่ไม่มีมาก 
 ค. พันธมติรหรือหุ้นส่วนทางการค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
 ก. ขอ้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งจํานวนมากและเป็นอุปสรรค 
 ข. นโยบายไม่ชดัเจน 
การบัญช ี
 ก. หลักปฏิบัติและนโยบายทางการบัญชีไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ 
รับรองทั่วไป 
 ข. การปิดบัญชีไม่ถูกต้อง หรือล่าช้า 
กลยุทธ์ในการบริการ 
 ก. แผนวิสาหกิจไมช่ัดเจน หรือล่าช้า 
รายได้ 
 ก. การไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ข. เกิดการทุจริตหรือรั่วไหลของรายได้ 
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
5 โครงการติดตามและตรวจสอบ

ประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําเสีย    
ทั้งในและนอกเขตพื้นที่จัดการน้ําเสีย 
ฝ่ายงานที่เกี่ยวขอ้ง 
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 
2. สํานักตรวจสอบภายใน 
3. กองกฎหมาย 
4. กองกลาง 
5. กองโครงการพิเศษ 
6. กองพัสดุและบริการ 
7. กองทรัพยากรบุคคล 
8. กองประชาสมัพันธ์ 
9. งานบัญช ี
10. กองการเงิน 
11. กองงบประมาณ 
12. กองวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13. กองบริหารความเสี่ยงและ 
ควบคุมภายใน 
14. กองสารสนเทศและประเมินผล 
15. กองมาตรฐานวิศวกรรม 
16. กองพัฒนาและบริหารโครงการ 

บุคลากร 
 ก. พนักงานมีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอหรือไม่ 
เหมาะสมในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
 ข. พนักงานไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 ค. การทุจริตของพนักงานหรือผู้บริหาร 
 ง. พนักงานขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 จ. ระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคลไม่มีประสิทธิภาพ 
 ฉ. ผู้บริหารขาดทักษะความเป็นผู้นําที่ดี 
เทคโนโลยี 
 ก. องค์การจัดการน้ําเสียปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนเปลงของเทคโนโลยีที่ 
พัฒนาการอย่างรวรวดเร็ว 
 ข. ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศอาจล่มในระหว่างการปฏิบัติงาน 
 ค. ขอ้มลูที่อยู่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจไมถู่กต้อง 
 ง. ได้รับขอ้มลูจากการประมวลผลไม่ทันเวลา 
 จ. ขาดแผนรองรับฉุกเฉิน (Business Contingency Plan)  
ผู้รับบริการ 
 ก. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ข. ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
การเงิน 
 ก. การบริหารเงินทุนไม่มีประสิทธิภาพ 
 ข. เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดหมายหรือมีค่าใช้จ่ายมากกว่าประมาณการที่กําหนดไว้ 

สูง ปานกลาง สูง 
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
17. กองประสานงานกลาง 
18. สํานักงานจัดการน้ําเสียสาขา 
19. กองจัดเก็บรายได้ 

 ค. องค์การจัดการน้ําเสียขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
สภาพแวดล้อม 
 ก. สภาพเศรษฐกิจโดยรวมไม่เอือ้ต่อการดําเนินงานขององค์การจัดการน้ําเสีย 
 ข. อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดของผู้ค้ารายใหม่ไม่มีมาก 
 ค. พันธมติรหรือหุ้นส่วนทางการค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
 ก. ขอ้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งจํานวนมากและเป็นอุปสรรค 
 ข. นโยบายไม่ชดัเจน 
การบัญช ี
 ก. หลักปฏิบัติและนโยบายทางการบัญชีไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ 
รับรองทั่วไป 
 ข. การปิดบัญชีไม่ถูกต้อง หรือล่าช้า 
กลยุทธ์ในการบริการ 
 ก. แผนวิสาหกิจไมช่ัดเจน หรือล่าช้า 
รายได้ 
 ก. การไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ข. เกิดการทุจริตหรือรั่วไหลของรายได้ 
 
 
 
 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (25560–2562) (ทบทวน) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  

ภาคผนวก  1-11 

จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
6 ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทําแผน      

การบริหารจัดการน้ําเสียในลุ่มน้ํา
วิกฤติ 
ฝ่ายงานที่เกี่ยวขอ้ง 
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 
2. สํานักตรวจสอบภายใน 
3. กองกฎหมาย 
4. กองกลาง 
5. กองโครงการพิเศษ 
6. กองพัสดุและบริการ 
7. กองทรัพยากรบุคคล 
8. กองประชาสมัพันธ์ 
9. งานบัญช ี
10. กองการเงิน 
11. กองงบประมาณ 
12. กองวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13. กองบริหารความเสี่ยงและ 
ควบคุมภายใน 
14. กองสารสนเทศและประเมินผล 
15. กองมาตรฐานวิศวกรรม 
16. กองพัฒนาและบริหารโครงการ 

บุคลากร 
 ก. พนักงานมีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอหรือไม่ 
เหมาะสมในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
 ข. พนักงานไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 ค. การทุจริตของพนักงานหรือผู้บริหาร 
 ง. พนักงานขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 จ. ระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคลไม่มีประสิทธิภาพ 
 ฉ. ผู้บริหารขาดทักษะความเป็นผู้นําที่ดี 
เทคโนโลยี 
 ก. องค์การจัดการน้ําเสียปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนเปลงของเทคโนโลยีที่ 
พัฒนาการอย่างรวรวดเร็ว 
 ข. ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศอาจล่มในระหว่างการปฏิบัติงาน 
 ค. ขอ้มลูที่อยู่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจไมถู่กต้อง 
 ง. ได้รับขอ้มลูจากการประมวลผลไม่ทันเวลา 
 จ. ขาดแผนรองรับฉุกเฉิน (Business Contingency Plan)  
ผู้รับบริการ 
 ก. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ข. ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
การเงิน 
 ก. การบริหารเงินทุนไม่มีประสิทธิภาพ 
 ข. เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดหมายหรือมีค่าใช้จ่ายมากกว่าประมาณการที่กําหนดไว้ 

ปานกลาง ต่ํา ต่ํา 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (25560–2562) (ทบทวน) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  

ภาคผนวก  1-12 

จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
17. กองประสานงานกลาง 
18. สํานักงานจัดการน้ําเสียสาขา 
19. กองจัดเก็บรายได้ 

 ค. องค์การจัดการน้ําเสียขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
สภาพแวดล้อม 
 ก. สภาพเศรษฐกิจโดยรวมไม่เอือ้ต่อการดําเนินงานขององค์การจัดการน้ําเสีย 
 ข. อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดของผู้ค้ารายใหม่ไม่มีมาก 
 ค. พันธมติรหรือหุ้นส่วนทางการค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
 ก. ขอ้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งจํานวนมากและเป็นอุปสรรค 
 ข. นโยบายไม่ชดัเจน 
การบัญช ี
 ก. หลักปฏิบัติและนโยบายทางการบัญชีไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ 
รับรองทั่วไป 
 ข. การปิดบัญชีไม่ถูกต้อง หรือล่าช้า 
กลยุทธ์ในการบริการ 
 ก. แผนวิสาหกิจไมช่ัดเจน หรือล่าช้า 
รายได้ 
 ก. การไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ข. เกิดการทุจริตหรือรั่วไหลของรายได้ 
 
 
 
 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (25560–2562) (ทบทวน) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  

ภาคผนวก  1-13 

จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
7 การฟื้นฟู พัฒนา และบริหารจัดการ

ระบบบําบัดน้ําเสียขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้บริหาร
จัดการได้เองในระยะยาว 
ฝ่ายงานที่เกี่ยวขอ้ง 
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 
2. สํานักตรวจสอบภายใน 
3. กองกฎหมาย 
4. กองกลาง 
5. กองโครงการพิเศษ 
6. กองพัสดุและบริการ 
7. กองทรัพยากรบุคคล 
8. กองประชาสมัพันธ์ 
9. งานบัญช ี
10. กองการเงิน 
11. กองงบประมาณ 
12. กองวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13. กองบริหารความเสี่ยงและ 
ควบคุมภายใน 
14. กองสารสนเทศและประเมินผล 
15. กองมาตรฐานวิศวกรรม 

บุคลากร 
 ก. พนักงานมีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอหรือไม่ 
เหมาะสมในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
 ข. พนักงานไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 ค. การทุจริตของพนักงานหรือผู้บริหาร 
 ง. พนักงานขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 จ. ระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคลไม่มีประสิทธิภาพ 
 ฉ. ผู้บริหารขาดทักษะความเป็นผู้นําที่ดี 
เทคโนโลยี 
 ก. องค์การจัดการน้ําเสียปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนเปลงของเทคโนโลยีที่ 
พัฒนาการอย่างรวรวดเร็ว 
 ข. ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศอาจล่มในระหว่างการปฏิบัติงาน 
 ค. ขอ้มลูที่อยู่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจไมถู่กต้อง 
 ง. ได้รับขอ้มลูจากการประมวลผลไม่ทันเวลา 
 จ. ขาดแผนรองรับฉุกเฉิน (Business Contingency Plan)  
ผู้รับบริการ 
 ก. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ข. ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
การเงิน 
 ก. การบริหารเงินทุนไม่มีประสิทธิภาพ 
 ข. เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดหมายหรือมีค่าใช้จ่ายมากกว่าประมาณการที่กําหนดไว้ 

สูง สูง สูงมาก 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (25560–2562) (ทบทวน) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
16. กองพัฒนาและบริหารโครงการ 
17. กองประสานงานกลาง 
18. สํานักงานจัดการน้ําเสียสาขา 
19. กองจัดเก็บรายได้  

 ค. องค์การจัดการน้ําเสียขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
สภาพแวดล้อม 
 ก. สภาพเศรษฐกิจโดยรวมไม่เอือ้ต่อการดําเนินงานขององค์การจัดการน้ําเสีย 
 ข. อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดของผู้ค้ารายใหม่ไม่มีมาก 
 ค. พันธมติรหรือหุ้นส่วนทางการค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
 ก. ขอ้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งจํานวนมากและเป็นอุปสรรค 
 ข. นโยบายไม่ชดัเจน 
การบัญช ี
 ก. หลักปฏิบัติและนโยบายทางการบัญชีไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ 
รับรองทั่วไป 
 ข. การปิดบัญชีไม่ถูกต้อง หรือล่าช้า 
กลยุทธ์ในการบริการ 
 ก. แผนวิสาหกิจไมช่ัดเจน หรือล่าช้า 
รายได้ 
 ก. การไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ข. เกิดการทุจริตหรือรั่วไหลของรายได้ 
 
 
 
 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (25560–2562) (ทบทวน) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
8 ให้คําปรึกษาด้านการจัดการน้ําเสีย

ชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
ฝ่ายงานที่เกี่ยวขอ้ง 
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 
2. สํานักตรวจสอบภายใน 
3. กองกฎหมาย 
4. กองกลาง 
5. กองโครงการพิเศษ 
6. กองพัสดุและบริการ 
7. กองทรัพยากรบุคคล 
8. กองประชาสมัพันธ์ 
9. งานบัญช ี
10. กองการเงิน 
11. กองงบประมาณ 
12. กองวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13. กองบริหารความเสี่ยงและ 
ควบคุมภายใน 
14. กองสารสนเทศและประเมินผล 
15. กองมาตรฐานวิศวกรรม 
16. กองพัฒนาและบริหารโครงการ 

บุคลากร 
 ก. พนักงานมีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอหรือไม่ 
เหมาะสมในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
 ข. พนักงานไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 ค. การทุจริตของพนักงานหรือผู้บริหาร 
 ง. พนักงานขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 จ. ระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคลไม่มีประสิทธิภาพ 
 ฉ. ผู้บริหารขาดทักษะความเป็นผู้นําที่ดี 
เทคโนโลยี 
 ก. องค์การจัดการน้ําเสียปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนเปลงของเทคโนโลยีที่ 
พัฒนาการอย่างรวรวดเร็ว 
 ข. ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศอาจล่มในระหว่างการปฏิบัติงาน 
 ค. ขอ้มลูที่อยู่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจไมถู่กต้อง 
 ง. ได้รับขอ้มลูจากการประมวลผลไม่ทันเวลา 
 จ. ขาดแผนรองรับฉุกเฉิน (Business Contingency Plan)  
ผู้รับบริการ 
 ก. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ข. ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
การเงิน 
 ก. การบริหารเงินทุนไม่มีประสิทธิภาพ 
 ข. เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดหมายหรือมีค่าใช้จ่ายมากกว่าประมาณการที่กําหนดไว้ 

ปานกลาง ต่ํา ต่ํา 
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
17. กองประสานงานกลาง 
18. สํานักงานจัดการน้ําเสียสาขา 
19. กองจัดเก็บรายได้ 
 

 ค. องค์การจัดการน้ําเสียขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
สภาพแวดล้อม 
 ก. สภาพเศรษฐกิจโดยรวมไม่เอือ้ต่อการดําเนินงานขององค์การจัดการน้ําเสีย 
 ข. อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดของผู้ค้ารายใหม่ไม่มีมาก 
 ค. พันธมติรหรือหุ้นส่วนทางการค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
 ก. ขอ้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งจํานวนมากและเป็นอุปสรรค 
 ข. นโยบายไม่ชดัเจน 
การบัญช ี
 ก. หลักปฏิบัติและนโยบายทางการบัญชีไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ 
รับรองทั่วไป 
 ข. การปิดบัญชีไม่ถูกต้อง หรือล่าช้า 
กลยุทธ์ในการบริการ 
 ก. แผนวิสาหกิจไมช่ัดเจน หรือล่าช้า 
รายได้ 
 ก. การไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ข. เกิดการทุจริตหรือรั่วไหลของรายได้ 
 
 
 
 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (25560–2562) (ทบทวน) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  

ภาคผนวก  1-17 

จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
9 โครงการจัดทําแผนการนําน้ําเสีย       

ที่ผ่านการบําบัดแล้วนํากลับมาใช้
ประโยชน์ใหม่ด้านพื้นที่เกษตรกรรม 
พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และด้าน
สาธารณูปโภคของประเทศไทย 
ฝ่ายงานที่เกี่ยวขอ้ง 
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 
2. สํานักตรวจสอบภายใน 
3. กองกฎหมาย 
4. กองกลาง 
5. กองโครงการพิเศษ 
6. กองพัสดุและบริการ 
7. กองทรัพยากรบุคคล 
8. กองประชาสมัพันธ์ 
9. งานบัญช ี
10. กองการเงิน 
11. กองงบประมาณ 
12. กองวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13. กองบริหารความเสี่ยงและ 
ควบคุมภายใน 
14. กองสารสนเทศและประเมินผล 

บุคลากร 
 ก. พนักงานมีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอหรือไม่ 
เหมาะสมในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
 ข. พนักงานไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 ค. การทุจริตของพนักงานหรือผู้บริหาร 
 ง. พนักงานขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 จ. ระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคลไม่มีประสิทธิภาพ 
 ฉ. ผู้บริหารขาดทักษะความเป็นผู้นําที่ดี 
เทคโนโลยี 
 ก. องค์การจัดการน้ําเสียปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนเปลงของเทคโนโลยีที่ 
พัฒนาการอย่างรวรวดเร็ว 
 ข. ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศอาจล่มในระหว่างการปฏิบัติงาน 
 ค. ขอ้มลูที่อยู่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจไมถู่กตอ้ง 
 ง. ได้รับขอ้มลูจากการประมวลผลไม่ทันเวลา 
 จ. ขาดแผนรองรับฉุกเฉิน (Business Contingency Plan)  
ผู้รับบริการ 
 ก. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ข. ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
การเงิน 
 ก. การบริหารเงินทุนไม่มีประสิทธิภาพ 
 ข. เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดหมายหรือมีค่าใช้จ่ายมากกว่าประมาณการที่กําหนดไว้ 

สูง สูง สูงมาก 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (25560–2562) (ทบทวน) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  

ภาคผนวก  1-18 

จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
15. กองมาตรฐานวิศวกรรม 
16. กองพัฒนาและบริหารโครงการ 
17. กองประสานงานกลาง 
18. สํานักงานจัดการน้ําเสียสาขา 
19. กองจัดเก็บรายได้ 

 ค. องค์การจัดการน้ําเสียขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
สภาพแวดล้อม 
 ก. สภาพเศรษฐกิจโดยรวมไม่เอือ้ต่อการดําเนินงานขององค์การจัดการน้ําเสีย 
 ข. อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดของผู้ค้ารายใหม่ไม่มีมาก 
 ค. พันธมติรหรือหุ้นส่วนทางการค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
 ก. ขอ้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งจํานวนมากและเป็นอุปสรรค 
 ข. นโยบายไม่ชดัเจน 
การบัญช ี
 ก. หลักปฏิบัติและนโยบายทางการบัญชีไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ 
รับรองทั่วไป 
 ข. การปิดบัญชีไม่ถูกต้อง หรือล่าช้า 
กลยุทธ์ในการบริการ 
 ก. แผนวิสาหกิจไมช่ัดเจน หรือล่าช้า 
รายได้ 
 ก. การไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ข. เกิดการทุจริตหรือรั่วไหลของรายได้ 
 
 
 
 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (25560–2562) (ทบทวน) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  

ภาคผนวก  1-19 

จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
10 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้      

การนําน้ําเสียที่ผ่านการบําบัด          
แล้วนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 
- สํานักงานจัดการน้ําเสีย สาขา
มุกดาหาร 
- สํานักงานจัดการน้ําเสีย สาขา
ลําปาง 
- สํานักงานจัดการน้ําเสีย สาขา
เชียงใหม่ 
- สํานักงานจัดการน้ําเสีย สาขาบ้าน
โป่ง 
- สํานักงานจัดการน้ําเสีย สาขา
สิงห์บุรี 
- ศูนย์การเรียนรู้ ทน.อดรธานี 
- ศูนย์การเรียนรู้ ทม.ศรีราชา 
ฝ่ายงานที่เกี่ยวขอ้ง 
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 
2. สํานักตรวจสอบภายใน 
3. กองกฎหมาย 
4. กองกลาง 

บุคลากร 
 ก. พนักงานมีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอหรือไม่ 
เหมาะสมในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
 ข. พนักงานไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 ค. การทุจริตของพนักงานหรือผู้บริหาร 
 ง. พนักงานขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 จ. ระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคลไม่มีประสิทธิภาพ 
 ฉ. ผู้บริหารขาดทักษะความเป็นผู้นําที่ดี 
เทคโนโลยี 
 ก. องค์การจัดการน้ําเสียปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนเปลงของเทคโนโลยีที่ 
พัฒนาการอย่างรวรวดเร็ว 
 ข. ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศอาจล่มในระหว่างการปฏิบัติงาน 
 ค. ขอ้มลูที่อยู่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจไมถู่กต้อง 
 ง. ได้รับขอ้มลูจากการประมวลผลไม่ทันเวลา 
 จ. ขาดแผนรองรับฉุกเฉิน (Business Contingency Plan)  
ผู้รับบริการ 
 ก. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ข. ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
การเงิน 
 ก. การบริหารเงินทุนไม่มีประสิทธิภาพ 
 ข. เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดหมายหรือมีค่าใช้จ่ายมากกว่าประมาณการที่กําหนดไว้ 

สูง สูง สูงมาก 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (25560–2562) (ทบทวน) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
5. กองโครงการพิเศษ 
6. กองพัสดุและบริการ 
7. กองทรัพยากรบุคคล 
8. กองประชาสมัพันธ์ 
9. งานบัญช ี
10. กองการเงิน 
11. กองงบประมาณ 
12. กองวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13. กองบริหารความเสี่ยงและ 
ควบคุมภายใน 
14. กองสารสนเทศและประเมินผล 
15. กองมาตรฐานวิศวกรรม 
16. กองพัฒนาและบริหารโครงการ 
17. กองประสานงานกลาง 
18. สํานักงานจัดการน้ําเสียสาขา 
19. กองจัดเก็บรายได้ 

 ค. องค์การจัดการน้ําเสียขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
สภาพแวดล้อม 
 ก. สภาพเศรษฐกิจโดยรวมไม่เอือ้ต่อการดําเนินงานขององค์การจัดการน้ําเสีย 
 ข. อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดของผู้ค้ารายใหม่ไม่มีมาก 
 ค. พันธมติรหรือหุ้นส่วนทางการค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
 ก. ขอ้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งจํานวนมากและเป็นอุปสรรค 
 ข. นโยบายไม่ชดัเจน 
การบัญช ี
 ก. หลักปฏิบัติและนโยบายทางการบัญชีไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ 
รับรองทั่วไป 
 ข. การปิดบัญชีไม่ถูกต้อง หรือล่าช้า 
กลยุทธ์ในการบริการ 
 ก. แผนวิสาหกิจไมช่ัดเจน หรือล่าช้า 
รายได้ 
 ก. การไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ข. เกิดการทุจริตหรือรั่วไหลของรายได้ 
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
11 โครงการบูรณาการการบังคับใช้

กฎหมาย (เชิงพาณิชย์) 
ฝ่ายงานที่เกี่ยวขอ้ง 
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 
2. สํานักตรวจสอบภายใน 
3. กองกฎหมาย 
4. กองกลาง 
5. กองโครงการพิเศษ 
6. กองพัสดุและบริการ 
7. กองทรัพยากรบุคคล 
8. กองประชาสมัพันธ์ 
9. งานบัญช ี
10. กองการเงิน 
11. กองงบประมาณ 
12. กองวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13. กองบริหารความเสี่ยงและ 
ควบคุมภายใน 
14. กองสารสนเทศและประเมินผล 
15. กองมาตรฐานวิศวกรรม 
16. กองพัฒนาและบริหารโครงการ 
17. กองประสานงานกลาง 

บุคลากร 
 ก. พนักงานมีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอหรือไม่ 
เหมาะสมในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
 ข. พนักงานไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 ค. การทุจริตของพนักงานหรือผู้บริหาร 
 ง. พนักงานขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 จ. ระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคลไม่มีประสิทธิภาพ 
 ฉ. ผู้บริหารขาดทักษะความเป็นผู้นําที่ดี 
เทคโนโลยี 
 ก. องค์การจัดการน้ําเสียปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนเปลงของเทคโนโลยีที่ 
พัฒนาการอย่างรวรวดเร็ว 
 ข. ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศอาจล่มในระหว่างการปฏิบัติงาน 
 ค. ขอ้มลูที่อยู่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจไมถู่กต้อง 
 ง. ได้รับขอ้มลูจากการประมวลผลไม่ทันเวลา 
 จ. ขาดแผนรองรับฉุกเฉิน (Business Contingency Plan)  
ผู้รับบริการ 
 ก. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ข. ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
การเงิน 
 ก. การบริหารเงินทุนไม่มีประสิทธิภาพ 
 ข. เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดหมายหรือมีค่าใช้จ่ายมากกว่าประมาณการที่กําหนดไว้ 

ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (25560–2562) (ทบทวน) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  

ภาคผนวก  1-22 

จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
18. สํานักงานจัดการน้ําเสียสาขา 
19. กองจัดเก็บรายได้ 
 

 ค. องค์การจัดการน้ําเสียขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
สภาพแวดล้อม 
 ก. สภาพเศรษฐกิจโดยรวมไม่เอือ้ต่อการดําเนินงานขององค์การจัดการน้ําเสีย 
 ข. อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดของผู้ค้ารายใหม่ไม่มีมาก 
 ค. พันธมติรหรือหุ้นส่วนทางการค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
 ก. ขอ้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งจํานวนมากและเป็นอุปสรรค 
 ข. นโยบายไม่ชดัเจน 
การบัญช ี
 ก. หลักปฏิบัติและนโยบายทางการบัญชีไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ 
รับรองทั่วไป 
 ข. การปิดบัญชีไม่ถูกต้อง หรือล่าช้า 
กลยุทธ์ในการบริการ 
 ก. แผนวิสาหกิจไมช่ัดเจน หรือล่าช้า 
รายได้ 
 ก. การไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ข. เกิดการทุจริตหรือรั่วไหลของรายได้ 
 
 
 
 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (25560–2562) (ทบทวน) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  

ภาคผนวก  1-23 

จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
12 การก่อสร้างและบริหารจัดการระบบ

บําบัดน้ําเสียชุมชนตามแนวทาง
พระราชดําริ 
- ทม.ปากพนัง 2 แห่ง 
- ทต.หัวไทร 2 แห่ง 
- ทต.ชะอวด 2 แห่ง 
- อบต.หูล่อง 
- อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติ 
  สิรินธร  
- ศูนย์การเรียนรู้การจัดการน้ําเสีย 
  ตามแนวพระราชดําริ 
ฝ่ายงานที่เกี่ยวขอ้ง 
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 
2. สํานักตรวจสอบภายใน 
3. กองกฎหมาย 
4. กองกลาง 
5. กองโครงการพิเศษ 
6. กองพัสดุและบริการ 
7. กองทรัพยากรบุคคล 
8. กองประชาสมัพันธ์ 

บุคลากร 
 ก. พนักงานมีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอหรือไม่ 
เหมาะสมในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
 ข. พนักงานไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 ค. การทุจริตของพนักงานหรือผู้บริหาร 
 ง. พนักงานขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 จ. ระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคลไม่มีประสิทธิภาพ 
 ฉ. ผู้บริหารขาดทักษะความเป็นผู้นําที่ดี 
เทคโนโลยี 
 ก. องค์การจัดการน้ําเสียปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนเปลงของเทคโนโลยีที่ 
พัฒนาการอย่างรวรวดเร็ว 
 ข. ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศอาจล่มในระหว่างการปฏิบัติงาน 
 ค. ขอ้มลูที่อยู่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจไมถู่กต้อง 
 ง. ได้รับขอ้มลูจากการประมวลผลไม่ทันเวลา 
 จ. ขาดแผนรองรับฉุกเฉิน (Business Contingency Plan)  
ผู้รับบริการ 
 ก. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ข. ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
การเงิน 
 ก. การบริหารเงินทุนไม่มีประสิทธิภาพ 
 ข. เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดหมายหรือมีค่าใช้จ่ายมากกว่าประมาณการที่กําหนดไว้ 

สูง ปานกลาง สูง 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (25560–2562) (ทบทวน) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  

ภาคผนวก  1-24 

จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
9. งานบัญช ี
10. กองการเงิน 
11. กองงบประมาณ 
12. กองวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13. กองบริหารความเสี่ยงและ 
ควบคุมภายใน 
14. กองสารสนเทศและประเมินผล 
15. กองมาตรฐานวิศวกรรม 
16. กองพัฒนาและบริหารโครงการ 
17. กองประสานงานกลาง 
18. สํานักงานจัดการน้ําเสียสาขา 
19. กองจัดเก็บรายได้ 

 ค. องค์การจัดการน้ําเสียขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
สภาพแวดล้อม 
 ก. สภาพเศรษฐกิจโดยรวมไม่เอือ้ต่อการดําเนินงานขององค์การจัดการน้ําเสีย 
 ข. อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดของผู้ค้ารายใหม่ไม่มีมาก 
 ค. พันธมติรหรือหุ้นส่วนทางการค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
 ก. ขอ้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งจํานวนมากและเป็นอุปสรรค 
 ข. นโยบายไม่ชดัเจน 
การบัญช ี
 ก. หลักปฏิบัติและนโยบายทางการบัญชีไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ 
รับรองทั่วไป 
 ข. การปิดบัญชีไม่ถูกต้อง หรือล่าช้า 
กลยุทธ์ในการบริการ 
 ก. แผนวิสาหกิจไมช่ัดเจน หรือล่าช้า 
รายได้ 
 ก. การไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ข. เกิดการทุจริตหรือรั่วไหลของรายได้ 
 
 
 
 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (25560–2562) (ทบทวน) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  

ภาคผนวก  1-25 

จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
13 การเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจด้วย

การจัดการน้ําเสียตามแนว
พระราชดําริให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
ฝ่ายงานที่เกี่ยวขอ้ง 
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 
2. สํานักตรวจสอบภายใน 
3. กองกฎหมาย 
4. กองกลาง 
5. กองโครงการพิเศษ 
6. กองพัสดุและบริการ 
7. กองทรัพยากรบุคคล 
8. กองประชาสมัพันธ์ 
9. งานบัญช ี
10. กองการเงิน 
11. กองงบประมาณ 
12. กองวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13. กองบริหารความเสี่ยงและ 
ควบคุมภายใน 
14. กองสารสนเทศและประเมินผล 
15. กองมาตรฐานวิศวกรรม 
16. กองพัฒนาและบริหารโครงการ 

บุคลากร 
 ก. พนักงานมีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอหรือไม่ 
เหมาะสมในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
 ข. พนักงานไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 ค. การทุจริตของพนักงานหรือผู้บริหาร 
 ง. พนักงานขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 จ. ระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคลไม่มีประสิทธิภาพ 
 ฉ. ผู้บริหารขาดทักษะความเป็นผู้นําที่ดี 
เทคโนโลยี 
 ก. องค์การจัดการน้ําเสียปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนเปลงของเทคโนโลยีที่ 
พัฒนาการอย่างรวรวดเร็ว 
 ข. ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศอาจล่มในระหว่างการปฏิบัติงาน 
 ค. ขอ้มลูที่อยู่ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจไมถู่กต้อง 
 ง. ได้รับขอ้มลูจากการประมวลผลไม่ทันเวลา 
 จ. ขาดแผนรองรับฉุกเฉิน (Business Contingency Plan)  
ผู้รับบริการ 
 ก. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ข. ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
การเงิน 
 ก. การบริหารเงินทุนไม่มีประสิทธิภาพ 
 ข. เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดหมายหรือมีค่าใช้จ่ายมากกว่าประมาณการที่กําหนดไว้ 

ปานกลาง ต่ํา ต่ํา 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (25560–2562) (ทบทวน) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  

ภาคผนวก  1-26 

จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
17. กองประสานงานกลาง 
18. สํานักงานจัดการน้ําเสียสาขา 
19. กองจัดเก็บรายได้ 

 ค. องค์การจัดการน้ําเสียขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
สภาพแวดล้อม 
 ก. สภาพเศรษฐกิจโดยรวมไม่เอือ้ต่อการดําเนินงานขององค์การจัดการน้ําเสีย 
 ข. อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดของผู้ค้ารายใหม่ไม่มีมาก 
 ค. พันธมติรหรือหุ้นส่วนทางการค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
 ก. ขอ้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งจํานวนมากและเป็นอุปสรรค 
 ข. นโยบายไม่ชดัเจน 
การบัญช ี
 ก. หลักปฏิบัติและนโยบายทางการบัญชีไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ 
รับรองทั่วไป 
 ข. การปิดบัญชีไม่ถูกต้อง หรือล่าช้า 
กลยุทธ์ในการบริการ 
 ก. แผนวิสาหกิจไมช่ัดเจน หรือล่าช้า 
รายได้ 
 ก. การไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ข. เกิดการทุจริตหรือรั่วไหลของรายได้ 
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
14 แผนงานฐานข้อมูลผู้ใช้บริการระบบ

บําบัดน้ําเสีย 
ฝ่ายงานที่เกี่ยวขอ้ง 
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 
2. สํานักตรวจสอบภายใน 
3. กองกฎหมาย 
4. กองกลาง 
5. กองโครงการพิเศษ 
6. กองพัสดุและบริการ 
7. กองทรัพยากรบุคคล 
8. กองประชาสมัพันธ์ 
9. งานบัญช ี
10. กองการเงิน 
11. กองงบประมาณ 
12. กองวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13. กองบริหารความเสี่ยงและ 
ควบคุมภายใน 
14. กองสารสนเทศและประเมินผล 
15. กองมาตรฐานวิศวกรรม 
16. กองพัฒนาและบริหารโครงการ 
17. กองประสานงานกลาง 

บุคลากร 
 ก. พนักงานมีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอหรือไม่ 
เหมาะสมในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
 ข. พนักงานไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 ค. การทุจริตของพนักงานหรือผู้บริหาร 
 ง. พนักงานขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 จ. ระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคลไม่มีประสิทธิภาพ 
 ฉ. ผู้บริหารขาดทักษะความเป็นผู้นําที่ดี 
เทคโนโลยี 
 ก. องค์การจัดการน้ําเสียปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนเปลงของเทคโนโลยีที่ 
พัฒนาการอย่างรวรวดเร็ว 
 ข. ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศอาจล่มในระหว่างการปฏิบัติงาน 
 ค. ขอ้มลูที่อยูใ่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจไม่ถูกต้อง 
 ง. ได้รับขอ้มลูจากการประมวลผลไม่ทันเวลา 
 จ. ขาดแผนรองรับฉุกเฉิน (Business Contingency Plan)  
ผู้รับบริการ 
 ก. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ข. ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
การเงิน 
 ก. การบริหารเงินทุนไม่มีประสิทธิภาพ 
 ข. เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดหมายหรือมีค่าใช้จ่ายมากกว่าประมาณการที่กําหนดไว้ 

สูง สูง สูง 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (25560–2562) (ทบทวน) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  

ภาคผนวก  1-28 

จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
18. สํานักงานจัดการน้ําเสียสาขา 
19. กองจัดเก็บรายได้ 

 ค. องค์การจัดการน้ําเสียขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
สภาพแวดล้อม 
 ก. สภาพเศรษฐกิจโดยรวมไม่เอือ้ต่อการดําเนินงานขององค์การจัดการน้ําเสีย 
 ข. อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดของผู้ค้ารายใหม่ไม่มีมาก 
 ค. พันธมติรหรือหุ้นส่วนทางการค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
 ก. ขอ้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งจํานวนมากและเป็นอุปสรรค 
 ข. นโยบายไม่ชดัเจน 
การบัญช ี
 ก. หลักปฏิบัติและนโยบายทางการบัญชีไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ 
รับรองทั่วไป 
 ข. การปิดบัญชีไม่ถูกต้อง หรือล่าช้า 
กลยุทธ์ในการบริการ 
 ก. แผนวิสาหกิจไมช่ัดเจน หรือล่าช้า 
รายได้ 
 ก. การไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ข. เกิดการทุจริตหรือรั่วไหลของรายได้ 
 
 
 
 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (25560–2562) (ทบทวน) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  

ภาคผนวก  1-29 

จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
15 แผนงานทําประชาพิจารณ์         

การออกเทศบัญญติการจัดเก็บรายได้ 
ฝ่ายงานที่เกี่ยวขอ้ง 
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 
2. สํานักตรวจสอบภายใน 
3. กองกฎหมาย 
4. กองกลาง 
5. กองโครงการพิเศษ 
6. กองพัสดุและบริการ 
7. กองทรัพยากรบุคคล 
8. กองประชาสมัพันธ์ 
9. งานบัญช ี
10. กองการเงิน 
11. กองงบประมาณ 
12. กองวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13. กองบริหารความเสี่ยงและ 
ควบคุมภายใน 
14. กองสารสนเทศและประเมินผล 
15. กองมาตรฐานวิศวกรรม 
16. กองพัฒนาและบริหารโครงการ 
17. กองประสานงานกลาง 

บุคลากร 
 ก. พนักงานมีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอหรือไม่ 
เหมาะสมในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
 ข. พนักงานไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 ค. การทุจริตของพนักงานหรือผู้บริหาร 
 ง. พนักงานขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 จ. ระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคลไม่มีประสิทธิภาพ 
 ฉ. ผู้บริหารขาดทักษะความเป็นผู้นําที่ดี 
เทคโนโลยี 
 ก. องค์การจัดการน้ําเสียปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนเปลงของเทคโนโลยีที่ 
พัฒนาการอย่างรวรวดเร็ว 
 ข. ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศอาจล่มในระหว่างการปฏิบัติงาน 
 ค. ขอ้มลูที่อยูใ่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจไม่ถูกต้อง 
 ง. ได้รับขอ้มลูจากการประมวลผลไม่ทันเวลา 
 จ. ขาดแผนรองรับฉุกเฉิน (Business Contingency Plan)  
ผู้รับบริการ 
 ก. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ข. ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
การเงิน 
 ก. การบริหารเงินทุนไม่มีประสิทธิภาพ 
 ข. เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดหมายหรือมีค่าใช้จ่ายมากกว่าประมาณการที่กําหนดไว้ 

สูง สงู สูง 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (25560–2562) (ทบทวน) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  

ภาคผนวก  1-30 

จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
18. สํานักงานจัดการน้ําเสียสาขา 
19. กองจัดเก็บรายได้ 

 ค. องค์การจัดการน้ําเสียขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
สภาพแวดล้อม 
 ก. สภาพเศรษฐกิจโดยรวมไม่เอือ้ต่อการดําเนินงานขององค์การจัดการน้ําเสีย 
 ข. อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดของผู้ค้ารายใหม่ไม่มีมาก 
 ค. พันธมติรหรือหุ้นส่วนทางการค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
 ก. ขอ้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งจํานวนมากและเป็นอุปสรรค 
 ข. นโยบายไม่ชดัเจน 
การบัญช ี
 ก. หลักปฏิบัติและนโยบายทางการบัญชีไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ 
รับรองทั่วไป 
 ข. การปิดบัญชีไม่ถูกต้อง หรือล่าช้า 
กลยุทธ์ในการบริการ 
 ก. แผนวิสาหกิจไมช่ัดเจน หรือล่าช้า 
รายได้ 
 ก. การไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ข. เกิดการทุจริตหรือรั่วไหลของรายได้ 
 
 
 
 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (25560–2562) (ทบทวน) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  

ภาคผนวก  1-31 

จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
16 แผนงานสร้างการรับรู้ระบบบําบัด  

น้ําเสียในชุมชนที่มีผลต่อพฤติกรรม
ของประชาชนและการจัดเก็บค่า
บําบัดน้ําเสีย 
ฝ่ายงานที่เกี่ยวขอ้ง 
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 
2. สํานักตรวจสอบภายใน 
3. กองกฎหมาย 
4. กองกลาง 
5. กองโครงการพิเศษ 
6. กองพัสดุและบริการ 
7. กองทรัพยากรบุคคล 
8. กองประชาสมัพันธ์ 
9. งานบัญช ี
10. กองการเงิน 
11. กองงบประมาณ 
12. กองวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13. กองบริหารความเสี่ยงและ 
ควบคุมภายใน 
14. กองสารสนเทศและประเมินผล 
15. กองมาตรฐานวิศวกรรม 

บุคลากร 
 ก. พนักงานมีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอหรือไม่ 
เหมาะสมในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
 ข. พนักงานไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 ค. การทุจริตของพนักงานหรือผู้บริหาร 
 ง. พนักงานขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 จ. ระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคลไม่มีประสิทธิภาพ 
 ฉ. ผู้บริหารขาดทักษะความเป็นผู้นําที่ดี 
เทคโนโลยี 
 ก. องค์การจัดการน้ําเสียปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนเปลงของเทคโนโลยีที่ 
พัฒนาการอย่างรวรวดเร็ว 
 ข. ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศอาจล่มในระหว่างการปฏิบัติงาน 
 ค. ขอ้มลูที่อยูใ่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจไม่ถูกต้อง 
 ง. ได้รับขอ้มลูจากการประมวลผลไม่ทันเวลา 
 จ. ขาดแผนรองรับฉุกเฉิน (Business Contingency Plan)  
ผู้รับบริการ 
 ก. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ข. ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
การเงิน 
 ก. การบริหารเงินทุนไม่มีประสิทธิภาพ 
 ข. เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดหมายหรือมีค่าใช้จ่ายมากกว่าประมาณการที่กําหนดไว้ 

สูง ปานกลาง สูง 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (25560–2562) (ทบทวน) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  

ภาคผนวก  1-32 

จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
16. กองพัฒนาและบริหารโครงการ 
17. กองประสานงานกลาง 
18. สํานักงานจัดการน้ําเสียสาขา 
19. กองจัดเก็บรายได้ 

 ค. องค์การจัดการน้ําเสียขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
สภาพแวดล้อม 
 ก. สภาพเศรษฐกิจโดยรวมไม่เอือ้ต่อการดําเนินงานขององค์การจัดการน้ําเสีย 
 ข. อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดของผู้ค้ารายใหม่ไม่มีมาก 
 ค. พันธมติรหรือหุ้นส่วนทางการค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
 ก. ขอ้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งจํานวนมากและเป็นอุปสรรค 
 ข. นโยบายไม่ชดัเจน 
การบัญช ี
 ก. หลักปฏิบัติและนโยบายทางการบัญชีไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ 
รับรองทั่วไป 
 ข. การปิดบัญชีไม่ถูกต้อง หรือล่าช้า 
กลยุทธ์ในการบริการ 
 ก. แผนวิสาหกิจไมช่ัดเจน หรือล่าช้า 
รายได้ 
 ก. การไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ข. เกิดการทุจริตหรือรั่วไหลของรายได้ 
 
 
 
 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (25560–2562) (ทบทวน) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
17 พัฒนารูปแบบการคํานวณการจัดเก็บ

ค่าบริการด้านบําบัดน้ําเสีย 
ฝ่ายงานที่เกี่ยวขอ้ง 
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 
2. สํานักตรวจสอบภายใน 
3. กองกฎหมาย 
4. กองกลาง 
5. กองโครงการพิเศษ 
6. กองพัสดุและบริการ 
7. กองทรัพยากรบุคคล 
8. กองประชาสมัพันธ์ 
9. งานบัญช ี
10. กองการเงิน 
11. กองงบประมาณ 
12. กองวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13. กองบริหารความเสี่ยงและ 
ควบคุมภายใน 
14. กองสารสนเทศและประเมินผล 
15. กองมาตรฐานวิศวกรรม 
16. กองพัฒนาและบริหารโครงการ 
17. กองประสานงานกลาง 

บุคลากร 
 ก. พนักงานมีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอหรือไม่ 
เหมาะสมในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
 ข. พนักงานไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 ค. การทุจริตของพนักงานหรือผู้บริหาร 
 ง. พนักงานขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 จ. ระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคลไม่มีประสิทธิภาพ 
 ฉ. ผู้บริหารขาดทักษะความเป็นผู้นําที่ดี 
เทคโนโลยี 
 ก. องค์การจัดการน้ําเสียปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนเปลงของเทคโนโลยีที่ 
พัฒนาการอย่างรวรวดเร็ว 
 ข. ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศอาจล่มในระหว่างการปฏิบัติงาน 
 ค. ขอ้มลูที่อยูใ่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจไมถู่กต้อง 
 ง. ได้รับขอ้มลูจากการประมวลผลไม่ทันเวลา 
 จ. ขาดแผนรองรับฉุกเฉิน (Business Contingency Plan)  
ผู้รับบริการ 
 ก. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ข. ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
การเงิน 
 ก. การบริหารเงินทุนไม่มีประสิทธิภาพ 
 ข. เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดหมายหรือมีค่าใช้จ่ายมากกว่าประมาณการที่กําหนดไว้ 

สูง ปานกลาง สูง 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (25560–2562) (ทบทวน) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  

ภาคผนวก  1-34 

จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
18. สํานักงานจัดการน้ําเสียสาขา 
19. กองจัดเก็บรายได้ 

 ค. องค์การจัดการน้ําเสียขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
สภาพแวดล้อม 
 ก. สภาพเศรษฐกิจโดยรวมไม่เอือ้ต่อการดําเนินงานขององค์การจัดการน้ําเสีย 
 ข. อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดของผู้ค้ารายใหม่ไม่มีมาก 
 ค. พันธมติรหรือหุ้นส่วนทางการค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
 ก. ขอ้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งจํานวนมากและเป็นอุปสรรค 
 ข. นโยบายไม่ชดัเจน 
การบัญช ี
 ก. หลักปฏิบัติและนโยบายทางการบัญชีไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ 
รับรองทั่วไป 
 ข. การปิดบัญชีไม่ถูกต้อง หรือล่าช้า 
กลยุทธ์ในการบริการ 
 ก. แผนวิสาหกิจไมช่ัดเจน หรือล่าช้า 
รายได้ 
 ก. การไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ข. เกิดการทุจริตหรือรั่วไหลของรายได้ 
 
 
 
 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (25560–2562) (ทบทวน) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  

ภาคผนวก  1-35 

จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
18 งานวิจัยด้านการจัดการน้ําเสีย   

อย่างครบวงจร 
ฝ่ายงานที่เกี่ยวขอ้ง 
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 
2. สํานักตรวจสอบภายใน 
3. กองกฎหมาย 
4. กองกลาง 
5. กองโครงการพิเศษ 
6. กองพัสดุและบริการ 
7. กองทรัพยากรบุคคล 
8. กองประชาสมัพันธ์ 
9. งานบัญช ี
10. กองการเงิน 
11. กองงบประมาณ 
12. กองวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13. กองบริหารความเสี่ยงและ 
ควบคุมภายใน 
14. กองสารสนเทศและประเมินผล 
15. กองมาตรฐานวิศวกรรม 
16. กองพัฒนาและบริหารโครงการ 
17. กองประสานงานกลาง 

บุคลากร 
 ก. พนักงานมีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอหรือไม่ 
เหมาะสมในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
 ข. พนักงานไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 ค. การทุจริตของพนักงานหรือผู้บริหาร 
 ง. พนักงานขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 จ. ระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคลไม่มีประสิทธิภาพ 
 ฉ. ผู้บริหารขาดทักษะความเป็นผู้นําที่ดี 
เทคโนโลยี 
 ก. องค์การจัดการน้ําเสียปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนเปลงของเทคโนโลยีที่ 
พัฒนาการอย่างรวรวดเร็ว 
 ข. ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศอาจล่มในระหว่างการปฏิบัติงาน 
 ค. ขอ้มลูที่อยูใ่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจไม่ถูกต้อง 
 ง. ได้รับขอ้มลูจากการประมวลผลไม่ทันเวลา 
 จ. ขาดแผนรองรับฉุกเฉิน (Business Contingency Plan)  
ผู้รับบริการ 
 ก. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ข. ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
การเงิน 
 ก. การบริหารเงินทุนไม่มีประสิทธิภาพ 
 ข. เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดหมายหรือมีค่าใช้จ่ายมากกว่าประมาณการที่กําหนดไว้ 

ปานกลาง ต่ํา ปานกลาง 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (25560–2562) (ทบทวน) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
18. สํานักงานจัดการน้ําเสียสาขา 
19. กองจัดเก็บรายได้ 

 ค. องค์การจัดการน้ําเสียขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
สภาพแวดล้อม 
 ก. สภาพเศรษฐกิจโดยรวมไม่เอือ้ต่อการดําเนินงานขององค์การจัดการน้ําเสีย 
 ข. อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดของผู้ค้ารายใหม่ไม่มีมาก 
 ค. พันธมติรหรือหุ้นส่วนทางการค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
 ก. ขอ้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งจํานวนมากและเป็นอุปสรรค 
 ข. นโยบายไม่ชดัเจน 
การบัญช ี
 ก. หลักปฏิบัติและนโยบายทางการบัญชีไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ 
รับรองทั่วไป 
 ข. การปิดบัญชีไม่ถูกต้อง หรือล่าช้า 
กลยุทธ์ในการบริการ 
 ก. แผนวิสาหกิจไมช่ัดเจน หรือล่าช้า 
รายได้ 
 ก. การไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ข. เกิดการทุจริตหรือรั่วไหลของรายได้ 
 
 
 
 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (25560–2562) (ทบทวน) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
19 การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี

การจัดการน้ําเสีย 
ฝ่ายงานที่เกี่ยวขอ้ง 
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 
2. สํานักตรวจสอบภายใน 
3. กองกฎหมาย 
4. กองกลาง 
5. กองโครงการพิเศษ 
6. กองพัสดุและบริการ 
7. กองทรัพยากรบุคคล 
8. กองประชาสมัพันธ์ 
9. งานบัญช ี
10. กองการเงิน 
11. กองงบประมาณ 
12. กองวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13. กองบริหารความเสี่ยงและ 
ควบคุมภายใน 
14. กองสารสนเทศและประเมินผล 
15. กองมาตรฐานวิศวกรรม 
16. กองพัฒนาและบริหารโครงการ 
17. กองประสานงานกลาง 

บุคลากร 
 ก. พนักงานมีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอหรือไม่ 
เหมาะสมในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
 ข. พนักงานไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 ค. การทุจริตของพนักงานหรือผู้บริหาร 
 ง. พนักงานขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 จ. ระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคลไม่มีประสิทธิภาพ 
 ฉ. ผู้บริหารขาดทักษะความเป็นผู้นําที่ดี 
เทคโนโลยี 
 ก. องค์การจัดการน้ําเสียปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนเปลงของเทคโนโลยีที่ 
พัฒนาการอย่างรวรวดเร็ว 
 ข. ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศอาจล่มในระหว่างการปฏิบัติงาน 
 ค. ขอ้มลูที่อยูใ่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจไม่ถูกต้อง 
 ง. ได้รับขอ้มลูจากการประมวลผลไม่ทันเวลา 
 จ. ขาดแผนรองรับฉุกเฉิน (Business Contingency Plan)  
ผู้รับบริการ 
 ก. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ข. ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
การเงิน 
 ก. การบริหารเงินทุนไม่มีประสิทธิภาพ 
 ข. เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดหมายหรือมีค่าใช้จ่ายมากกว่าประมาณการที่กําหนดไว้ 

สูง ปานกลาง ปานกลาง 
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
18. สํานักงานจัดการน้ําเสียสาขา 
19. กองจัดเก็บรายได้ 

 ค. องค์การจัดการน้ําเสียขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
สภาพแวดล้อม 
 ก. สภาพเศรษฐกิจโดยรวมไม่เอือ้ต่อการดําเนินงานขององค์การจัดการน้ําเสีย 
 ข. อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดของผู้ค้ารายใหม่ไม่มีมาก 
 ค. พันธมติรหรือหุ้นส่วนทางการค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
 ก. ขอ้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งจํานวนมากและเป็นอุปสรรค 
 ข. นโยบายไม่ชดัเจน 
การบัญช ี
 ก. หลักปฏิบัติและนโยบายทางการบัญชีไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ 
รับรองทั่วไป 
 ข. การปิดบัญชีไม่ถูกต้อง หรือล่าช้า 
กลยุทธ์ในการบริการ 
 ก. แผนวิสาหกิจไมช่ัดเจน หรือล่าช้า 
รายได้ 
 ก. การไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ข. เกิดการทุจริตหรือรั่วไหลของรายได้ 
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
20 งานออกแบบมาตรฐานระบบบําบัด

น้ําเสียขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ และ
ระบบตามแนวพระราชดําริ และ
ระบบบําบัดน้ําเสียกลับมาใช้ใหม่ 
ฝ่ายงานที่เกี่ยวขอ้ง 
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 
2. สํานักตรวจสอบภายใน 
3. กองกฎหมาย 
4. กองกลาง 
5. กองโครงการพิเศษ 
6. กองพัสดุและบริการ 
7. กองทรัพยากรบุคคล 
8. กองประชาสมัพันธ์ 
9. งานบัญช ี
10. กองการเงิน 
11. กองงบประมาณ 
12. กองวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13. กองบริหารความเสี่ยงและ 
ควบคุมภายใน 
14. กองสารสนเทศและประเมินผล 
15. กองมาตรฐานวิศวกรรม 

บุคลากร 
 ก. พนักงานมีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอหรือไม่ 
เหมาะสมในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
 ข. พนักงานไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 ค. การทุจริตของพนักงานหรือผู้บริหาร 
 ง. พนักงานขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 จ. ระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคลไม่มีประสิทธิภาพ 
 ฉ. ผู้บริหารขาดทักษะความเป็นผู้นําที่ดี 
เทคโนโลยี 
 ก. องค์การจัดการน้ําเสียปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนเปลงของเทคโนโลยีที่ 
พัฒนาการอย่างรวรวดเร็ว 
 ข. ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศอาจล่มในระหว่างการปฏิบัติงาน 
 ค. ขอ้มลูที่อยูใ่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจไมถู่กต้อง 
 ง. ได้รับขอ้มลูจากการประมวลผลไม่ทันเวลา 
 จ. ขาดแผนรองรับฉุกเฉิน (Business Contingency Plan)  
ผู้รับบริการ 
 ก. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ข. ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
การเงิน 
 ก. การบริหารเงินทุนไม่มีประสิทธิภาพ 
 ข. เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดหมายหรือมีค่าใช้จ่ายมากกว่าประมาณการที่กําหนดไว้ 

สูง สูง สูง 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (25560–2562) (ทบทวน) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  

ภาคผนวก  1-40 

จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
16. กองพัฒนาและบริหารโครงการ 
17. กองประสานงานกลาง 
18. สํานักงานจัดการน้ําเสียสาขา 
19. กองจัดเก็บรายได้ 

 ค. องค์การจัดการน้ําเสียขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
สภาพแวดล้อม 
 ก. สภาพเศรษฐกิจโดยรวมไม่เอือ้ต่อการดําเนินงานขององค์การจัดการน้ําเสีย 
 ข. อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดของผู้ค้ารายใหม่ไม่มีมาก 
 ค. พันธมติรหรือหุ้นส่วนทางการค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
 ก. ขอ้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งจํานวนมากและเป็นอุปสรรค 
 ข. นโยบายไม่ชดัเจน 
การบัญช ี
 ก. หลักปฏิบัติและนโยบายทางการบัญชีไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ 
รับรองทั่วไป 
 ข. การปิดบัญชีไม่ถูกต้อง หรือล่าช้า 
กลยุทธ์ในการบริการ 
 ก. แผนวิสาหกิจไมช่ัดเจน หรือล่าช้า 
รายได้ 
 ก. การไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ข. เกิดการทุจริตหรือรั่วไหลของรายได้ 
 
 
 
 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (25560–2562) (ทบทวน) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  

ภาคผนวก  1-41 

จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
21 การสร้างและเผยแพร่ Brand ของ

องค์กรให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย 
ฝ่ายงานที่เกี่ยวขอ้ง 
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 
2. สํานักตรวจสอบภายใน 
3. กองกฎหมาย 
4. กองกลาง 
5. กองโครงการพิเศษ 
6. กองพัสดุและบริการ 
7. กองทรัพยากรบุคคล 
8. กองประชาสมัพันธ์ 
9. งานบัญช ี
10. กองการเงิน 
11. กองงบประมาณ 
12. กองวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13. กองบริหารความเสี่ยงและ 
ควบคุมภายใน 
14. กองสารสนเทศและประเมินผล 
15. กองมาตรฐานวิศวกรรม 
16. กองพัฒนาและบริหารโครงการ 
17. กองประสานงานกลาง 

บุคลากร 
 ก. พนักงานมีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอหรือไม่ 
เหมาะสมในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
 ข. พนักงานไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 ค. การทุจริตของพนักงานหรือผู้บริหาร 
 ง. พนักงานขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 จ. ระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคลไม่มีประสิทธิภาพ 
 ฉ. ผู้บริหารขาดทักษะความเป็นผู้นําที่ดี 
เทคโนโลยี 
 ก. องค์การจัดการน้ําเสียปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนเปลงของเทคโนโลยีที่ 
พัฒนาการอย่างรวรวดเร็ว 
 ข. ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศอาจล่มในระหว่างการปฏิบัติงาน 
 ค. ขอ้มลูที่อยูใ่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจไม่ถูกต้อง 
 ง. ได้รับขอ้มลูจากการประมวลผลไม่ทันเวลา 
 จ. ขาดแผนรองรับฉุกเฉิน (Business Contingency Plan)  
ผู้รับบริการ 
 ก. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ข. ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
การเงิน 
 ก. การบริหารเงินทุนไม่มีประสิทธิภาพ 
 ข. เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดหมายหรือมีค่าใช้จ่ายมากกว่าประมาณการที่กําหนดไว้ 

สูง สูง สูงมาก 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (25560–2562) (ทบทวน) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  

ภาคผนวก  1-42 

จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
18. สํานักงานจัดการน้ําเสียสาขา 
19. กองจัดเก็บรายได้ 

 ค. องค์การจัดการน้ําเสียขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
สภาพแวดล้อม 
 ก. สภาพเศรษฐกิจโดยรวมไม่เอือ้ต่อการดําเนินงานขององค์การจัดการน้ําเสีย 
 ข. อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดของผู้ค้ารายใหม่ไม่มีมาก 
 ค. พันธมติรหรือหุ้นส่วนทางการค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
 ก. ขอ้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งจํานวนมากและเป็นอุปสรรค 
 ข. นโยบายไม่ชดัเจน 
การบัญช ี
 ก. หลักปฏิบัติและนโยบายทางการบัญชีไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ 
รับรองทั่วไป 
 ข. การปิดบัญชีไม่ถูกต้อง หรือล่าช้า 
กลยุทธ์ในการบริการ 
 ก. แผนวิสาหกิจไมช่ัดเจน หรือล่าช้า 
รายได้ 
 ก. การไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ข. เกิดการทุจริตหรือรั่วไหลของรายได้ 
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
22 การสร้างเครือข่ายองค์กร         

ภาคประชาชน 
ฝ่ายงานที่เกี่ยวขอ้ง 
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 
2. สํานักตรวจสอบภายใน 
3. กองกฎหมาย 
4. กองกลาง 
5. กองโครงการพิเศษ 
6. กองพัสดุและบริการ 
7. กองทรัพยากรบุคคล 
8. กองประชาสมัพันธ์ 
9. งานบัญช ี
10. กองการเงิน 
11. กองงบประมาณ 
12. กองวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13. กองบริหารความเสี่ยงและ 
ควบคุมภายใน 
14. กองสารสนเทศและประเมินผล 
15. กองมาตรฐานวิศวกรรม 
16. กองพัฒนาและบริหารโครงการ 
17. กองประสานงานกลาง 

บุคลากร 
 ก. พนักงานมีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอหรือไม่ 
เหมาะสมในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
 ข. พนักงานไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 ค. การทุจริตของพนักงานหรือผู้บริหาร 
 ง. พนักงานขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 จ. ระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคลไม่มีประสิทธิภาพ 
 ฉ. ผู้บริหารขาดทักษะความเป็นผู้นําที่ดี 
เทคโนโลยี 
 ก. องค์การจัดการน้ําเสียปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนเปลงของเทคโนโลยีที่ 
พัฒนาการอย่างรวรวดเร็ว 
 ข. ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศอาจล่มในระหว่างการปฏิบัติงาน 
 ค. ขอ้มลูที่อยูใ่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจไม่ถูกต้อง 
 ง. ได้รับขอ้มลูจากการประมวลผลไม่ทันเวลา 
 จ. ขาดแผนรองรับฉุกเฉิน (Business Contingency Plan)  
ผู้รับบริการ 
 ก. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ข. ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
การเงิน 
 ก. การบริหารเงินทุนไม่มีประสิทธิภาพ 
 ข. เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดหมายหรือมีค่าใช้จ่ายมากกว่าประมาณการที่กําหนดไว้ 

สูง ปานกลาง ปานกลาง 
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
18. สํานักงานจัดการน้ําเสียสาขา 
19. กองจัดเก็บรายได้ 

 ค. องค์การจัดการน้ําเสียขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
สภาพแวดล้อม 
 ก. สภาพเศรษฐกิจโดยรวมไม่เอือ้ต่อการดําเนินงานขององค์การจัดการน้ําเสีย 
 ข. อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดของผู้ค้ารายใหม่ไม่มีมาก 
 ค. พันธมติรหรือหุ้นส่วนทางการค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
 ก. ขอ้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งจํานวนมากและเป็นอุปสรรค 
 ข. นโยบายไม่ชดัเจน 
การบัญช ี
 ก. หลักปฏิบัติและนโยบายทางการบัญชีไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ 
รับรองทั่วไป 
 ข. การปิดบัญชีไม่ถูกต้อง หรือล่าช้า 
กลยุทธ์ในการบริการ 
 ก. แผนวิสาหกิจไมช่ัดเจน หรือล่าช้า 
รายได้ 
 ก. การไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ข. เกิดการทุจริตหรือรั่วไหลของรายได้ 
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
23 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้และ

ขยายเครือข่ายการเผยแพร่ความรู้    
ด้านการจัดการน้ําเสียและการนําน้ํา
เสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ใน
สถานศึกษา 
ฝ่ายงานที่เกี่ยวขอ้ง 
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 
2. สํานักตรวจสอบภายใน 
3. กองกฎหมาย 
4. กองกลาง 
5. กองโครงการพิเศษ 
6. กองพัสดุและบริการ 
7. กองทรัพยากรบุคคล 
8. กองประชาสมัพันธ์ 
9. งานบัญช ี
10. กองการเงิน 
11. กองงบประมาณ 
12. กองวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13. กองบริหารความเสี่ยงและ 
ควบคุมภายใน 
14. กองสารสนเทศและประเมินผล 

บุคลากร 
 ก. พนักงานมีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอหรือไม่ 
เหมาะสมในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
 ข. พนักงานไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 ค. การทุจริตของพนักงานหรือผู้บริหาร 
 ง. พนักงานขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 จ. ระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคลไม่มีประสิทธิภาพ 
 ฉ. ผู้บริหารขาดทักษะความเป็นผู้นําที่ดี 
เทคโนโลยี 
 ก. องค์การจัดการน้ําเสียปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนเปลงของเทคโนโลยีที่ 
พัฒนาการอย่างรวรวดเร็ว 
 ข. ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศอาจล่มในระหว่างการปฏิบัติงาน 
 ค. ขอ้มลูที่อยูใ่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจไม่ถูกต้อง 
 ง. ได้รับขอ้มลูจากการประมวลผลไม่ทันเวลา 
 จ. ขาดแผนรองรับฉุกเฉิน (Business Contingency Plan)  
ผู้รับบริการ 
 ก. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ข. ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
การเงิน 
 ก. การบริหารเงินทุนไม่มีประสิทธิภาพ 
 ข. เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดหมายหรือมีค่าใช้จ่ายมากกว่าประมาณการที่กําหนดไว้ 

สูง สูง สูงมาก 
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ภาคผนวก  1-46 

จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
15. กองมาตรฐานวิศวกรรม 
16. กองพัฒนาและบริหารโครงการ 
17. กองประสานงานกลาง 
18. สํานักงานจัดการน้ําเสียสาขา 
19. กองจัดเก็บรายได้ 

 ค. องค์การจัดการน้ําเสียขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
สภาพแวดล้อม 
 ก. สภาพเศรษฐกิจโดยรวมไม่เอือ้ต่อการดําเนินงานขององค์การจัดการน้ําเสีย 
 ข. อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดของผู้ค้ารายใหม่ไม่มีมาก 
 ค. พันธมติรหรือหุ้นส่วนทางการค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
 ก. ขอ้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งจํานวนมากและเป็นอุปสรรค 
 ข. นโยบายไม่ชดัเจน 
การบัญช ี
 ก. หลักปฏิบัติและนโยบายทางการบัญชีไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ 
รับรองทั่วไป 
 ข. การปิดบัญชีไม่ถูกต้อง หรือล่าช้า 
กลยุทธ์ในการบริการ 
 ก. แผนวิสาหกิจไมช่ัดเจน หรือล่าช้า 
รายได้ 
 ก. การไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ข. เกิดการทุจริตหรือรั่วไหลของรายได้ 
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ภาคผนวก  1-47 

จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
24 โครงการฝึกอบรมให้ความรู้และสร้าง

จิตสํานักด้านการจัดการน้ําเสียชุมชน
กับกลุ่มเป้าหมาย 
ฝ่ายงานที่เกี่ยวขอ้ง 
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 
2. สํานักตรวจสอบภายใน 
3. กองกฎหมาย 
4. กองกลาง 
5. กองโครงการพิเศษ 
6. กองพัสดุและบริการ 
7. กองทรัพยากรบุคคล 
8. กองประชาสมัพันธ์ 
9. งานบัญช ี
10. กองการเงิน 
11. กองงบประมาณ 
12. กองวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13. กองบริหารความเสี่ยงและ 
ควบคุมภายใน 
14. กองสารสนเทศและประเมินผล 
15. กองมาตรฐานวิศวกรรม 
16. กองพัฒนาและบริหารโครงการ 

บุคลากร 
 ก. พนักงานมีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอหรือไม่ 
เหมาะสมในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
 ข. พนักงานไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 ค. การทุจริตของพนักงานหรือผู้บริหาร 
 ง. พนักงานขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 จ. ระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคลไม่มีประสิทธิภาพ 
 ฉ. ผู้บริหารขาดทักษะความเป็นผู้นําที่ดี 
เทคโนโลยี 
 ก. องค์การจัดการน้ําเสียปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนเปลงของเทคโนโลยีที่ 
พัฒนาการอย่างรวรวดเร็ว 
 ข. ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศอาจล่มในระหว่างการปฏิบัติงาน 
 ค. ขอ้มลูที่อยูใ่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจไม่ถูกต้อง 
 ง. ได้รับขอ้มลูจากการประมวลผลไม่ทันเวลา 
 จ. ขาดแผนรองรับฉุกเฉิน (Business Contingency Plan)  
ผู้รับบริการ 
 ก. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ข. ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
การเงิน 
 ก. การบริหารเงินทุนไม่มีประสิทธิภาพ 
 ข. เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดหมายหรือมีค่าใช้จ่ายมากกว่าประมาณการที่กําหนดไว้ 

ปานกลาง ต่ํา ต่ํา 
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
17. กองประสานงานกลาง 
18. สํานักงานจัดการน้ําเสียสาขา 
19. กองจัดเก็บรายได้ 

 ค. องค์การจัดการน้ําเสียขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
สภาพแวดล้อม 
 ก. สภาพเศรษฐกิจโดยรวมไม่เอือ้ต่อการดําเนินงานขององค์การจัดการน้ําเสีย 
 ข. อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดของผู้ค้ารายใหม่ไม่มีมาก 
 ค. พันธมติรหรือหุ้นส่วนทางการค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
 ก. ขอ้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งจํานวนมากและเป็นอุปสรรค 
 ข. นโยบายไม่ชดัเจน 
การบัญช ี
 ก. หลักปฏิบัติและนโยบายทางการบัญชีไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ 
รับรองทั่วไป 
 ข. การปิดบัญชีไม่ถูกต้อง หรือล่าช้า 
กลยุทธ์ในการบริการ 
 ก. แผนวิสาหกิจไมช่ัดเจน หรือล่าช้า 
รายได้ 
 ก. การไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ข. เกิดการทุจริตหรือรั่วไหลของรายได้ 
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
25 โครงการสร้างความร่วมมือด้านการ

จัดการน้ําเสียชุมชนกับประชาคม
อาเซียน 
ฝ่ายงานที่เกี่ยวขอ้ง 
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 
2. สํานักตรวจสอบภายใน 
3. กองกฎหมาย 
4. กองกลาง 
5. กองโครงการพิเศษ 
6. กองพัสดุและบริการ 
7. กองทรัพยากรบุคคล 
8. กองประชาสมัพันธ์ 
9. งานบัญช ี
10. กองการเงิน 
11. กองงบประมาณ 
12. กองวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13. กองบริหารความเสี่ยงและ 
ควบคุมภายใน 
14. กองสารสนเทศและประเมินผล 
15. กองมาตรฐานวิศวกรรม 
16. กองพัฒนาและบริหารโครงการ 

บุคลากร 
 ก. พนักงานมีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอหรือไม่ 
เหมาะสมในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
 ข. พนักงานไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 ค. การทุจริตของพนักงานหรือผู้บริหาร 
 ง. พนักงานขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 จ. ระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคลไม่มีประสิทธิภาพ 
 ฉ. ผู้บริหารขาดทักษะความเป็นผู้นําที่ดี 
เทคโนโลยี 
 ก. องค์การจัดการน้ําเสียปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนเปลงของเทคโนโลยีที่ 
พัฒนาการอย่างรวรวดเร็ว 
 ข. ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศอาจล่มในระหว่างการปฏิบัติงาน 
 ค. ขอ้มลูที่อยูใ่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจไม่ถูกต้อง 
 ง. ได้รับขอ้มลูจากการประมวลผลไม่ทันเวลา 
 จ. ขาดแผนรองรับฉุกเฉิน (Business Contingency Plan)  
ผู้รับบริการ 
 ก. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ข. ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
การเงิน 
 ก. การบริหารเงินทุนไม่มีประสิทธิภาพ 
 ข. เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดหมายหรือมีค่าใช้จ่ายมากกว่าประมาณการที่กําหนดไว้ 

สูง สูง สูง 
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
17. กองประสานงานกลาง 
18. สํานักงานจัดการน้ําเสียสาขา 
19. กองจัดเก็บรายได้ 

 ค. องค์การจัดการน้ําเสียขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
สภาพแวดล้อม 
 ก. สภาพเศรษฐกิจโดยรวมไม่เอือ้ต่อการดําเนินงานขององค์การจัดการน้ําเสีย 
 ข. อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดของผู้ค้ารายใหม่ไม่มีมาก 
 ค. พันธมติรหรือหุ้นส่วนทางการค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
 ก. ขอ้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งจํานวนมากและเป็นอุปสรรค 
 ข. นโยบายไม่ชดัเจน 
การบัญช ี
 ก. หลักปฏิบัติและนโยบายทางการบัญชีไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ 
รับรองทั่วไป 
 ข. การปิดบัญชีไม่ถูกต้อง หรือล่าช้า 
กลยุทธ์ในการบริการ 
 ก. แผนวิสาหกิจไมช่ัดเจน หรือล่าช้า 
รายได้ 
 ก. การไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ข. เกิดการทุจริตหรือรั่วไหลของรายได้ 
 
 
 
 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (25560–2562) (ทบทวน) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  

ภาคผนวก  1-51 

จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
26 โครงการจัดประชุมสัมมนา         

ด้านการจัดการน้ําเสียระดับประเทศ 
ฝ่ายงานที่เกี่ยวขอ้ง 
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 
2. สํานักตรวจสอบภายใน 
3. กองกฎหมาย 
4. กองกลาง 
5. กองโครงการพิเศษ 
6. กองพัสดุและบริการ 
7. กองทรัพยากรบุคคล 
8. กองประชาสมัพันธ์ 
9. งานบัญช ี
10. กองการเงิน 
11. กองงบประมาณ 
12. กองวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13. กองบริหารความเสี่ยงและ 
ควบคุมภายใน 
14. กองสารสนเทศและประเมินผล 
15. กองมาตรฐานวิศวกรรม 
16. กองพัฒนาและบริหารโครงการ 
17. กองประสานงานกลาง 

บุคลากร 
 ก. พนักงานมีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอหรือไม่ 
เหมาะสมในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
 ข. พนักงานไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 ค. การทุจริตของพนักงานหรือผู้บริหาร 
 ง. พนักงานขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 จ. ระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคลไม่มีประสิทธิภาพ 
 ฉ. ผู้บริหารขาดทักษะความเป็นผู้นําที่ดี 
เทคโนโลยี 
 ก. องค์การจัดการน้ําเสียปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนเปลงของเทคโนโลยีที่ 
พัฒนาการอย่างรวรวดเร็ว 
 ข. ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศอาจล่มในระหว่างการปฏิบัติงาน 
 ค. ขอ้มลูที่อยูใ่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจไม่ถูกต้อง 
 ง. ได้รับขอ้มลูจากการประมวลผลไม่ทันเวลา 
 จ. ขาดแผนรองรับฉุกเฉิน (Business Contingency Plan)  
ผู้รับบริการ 
 ก. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ข. ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
การเงิน 
 ก. การบริหารเงินทุนไม่มีประสิทธิภาพ 
 ข. เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดหมายหรือมีค่าใช้จ่ายมากกว่าประมาณการที่กําหนดไว้ 

สูง ปานกลาง ปานกลาง 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (25560–2562) (ทบทวน) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  

ภาคผนวก  1-52 

จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
18. สํานักงานจัดการน้ําเสียสาขา 
19. กองจัดเก็บรายได้ 

 ค. องค์การจัดการน้ําเสียขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
สภาพแวดล้อม 
 ก. สภาพเศรษฐกิจโดยรวมไม่เอือ้ต่อการดําเนินงานขององค์การจัดการน้ําเสีย 
 ข. อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดของผู้ค้ารายใหม่ไม่มีมาก 
 ค. พันธมติรหรือหุ้นส่วนทางการค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
 ก. ขอ้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งจํานวนมากและเป็นอุปสรรค 
 ข. นโยบายไม่ชดัเจน 
การบัญช ี
 ก. หลักปฏิบัติและนโยบายทางการบัญชีไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ 
รับรองทั่วไป 
 ข. การปิดบัญชีไม่ถูกต้อง หรือล่าช้า 
กลยุทธ์ในการบริการ 
 ก. แผนวิสาหกิจไมช่ัดเจน หรือล่าช้า 
รายได้ 
 ก. การไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ข. เกิดการทุจริตหรือรั่วไหลของรายได้ 
 
 
 
 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (25560–2562) (ทบทวน) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  

ภาคผนวก  1-53 

จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
27 โครงการความร่วมมือด้านการจัดการ

น้ําเสียชุมชนกับต่างประเทศ 
ฝ่ายงานที่เกี่ยวขอ้ง 
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 
2. สํานักตรวจสอบภายใน 
3. กองกฎหมาย 
4. กองกลาง 
5. กองโครงการพิเศษ 
6. กองพัสดุและบริการ 
7. กองทรัพยากรบุคคล 
8. กองประชาสมัพันธ์ 
9. งานบัญช ี
10. กองการเงิน 
11. กองงบประมาณ 
12. กองวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13. กองบริหารความเสี่ยงและ 
ควบคุมภายใน 
14. กองสารสนเทศและประเมินผล 
15. กองมาตรฐานวิศวกรรม 
16. กองพัฒนาและบริหารโครงการ 
17. กองประสานงานกลาง 

บุคลากร 
 ก. พนักงานมีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอหรือไม่ 
เหมาะสมในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
 ข. พนักงานไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 ค. การทุจริตของพนักงานหรือผู้บริหาร 
 ง. พนักงานขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 จ. ระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคลไม่มีประสิทธิภาพ 
 ฉ. ผู้บริหารขาดทักษะความเป็นผู้นําที่ดี 
เทคโนโลยี 
 ก. องค์การจัดการน้ําเสียปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนเปลงของเทคโนโลยีที่ 
พัฒนาการอย่างรวรวดเร็ว 
 ข. ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศอาจล่มในระหว่างการปฏิบัติงาน 
 ค. ขอ้มลูที่อยูใ่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจไม่ถูกต้อง 
 ง. ได้รับขอ้มลูจากการประมวลผลไม่ทันเวลา 
 จ. ขาดแผนรองรับฉุกเฉิน (Business Contingency Plan)  
ผู้รับบริการ 
 ก. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ข. ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
การเงิน 
 ก. การบริหารเงินทุนไม่มีประสิทธิภาพ 
 ข. เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดหมายหรือมีค่าใช้จ่ายมากกว่าประมาณการที่กําหนดไว้ 

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (25560–2562) (ทบทวน) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  

ภาคผนวก  1-54 

จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
18. สํานักงานจัดการน้ําเสียสาขา 
19. กองจัดเก็บรายได้ 

 ค. องค์การจัดการน้ําเสียขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
สภาพแวดล้อม 
 ก. สภาพเศรษฐกิจโดยรวมไม่เอือ้ต่อการดําเนินงานขององค์การจัดการน้ําเสีย 
 ข. อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดของผู้ค้ารายใหม่ไม่มีมาก 
 ค. พันธมติรหรือหุ้นส่วนทางการค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
 ก. ขอ้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งจํานวนมากและเป็นอุปสรรค 
 ข. นโยบายไม่ชดัเจน 
การบัญช ี
 ก. หลักปฏิบัติและนโยบายทางการบัญชีไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ 
รับรองทั่วไป 
 ข. การปิดบัญชีไม่ถูกต้อง หรือล่าช้า 
กลยุทธ์ในการบริการ 
 ก. แผนวิสาหกิจไมช่ัดเจน หรือล่าช้า 
รายได้ 
 ก. การไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ข. เกิดการทุจริตหรือรั่วไหลของรายได้ 
 
 
 
 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (25560–2562) (ทบทวน) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  

ภาคผนวก  1-55 

จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
28 โครงการเสริมสร้างความรับผิดชอบ

ต่อสังคม (CSR) 
ฝ่ายงานที่เกี่ยวขอ้ง 
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 
2. สํานักตรวจสอบภายใน 
3. กองกฎหมาย 
4. กองกลาง 
5. กองโครงการพิเศษ 
6. กองพัสดุและบริการ 
7. กองทรัพยากรบุคคล 
8. กองประชาสมัพันธ์ 
9. งานบัญช ี
10. กองการเงิน 
11. กองงบประมาณ 
12. กองวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13. กองบริหารความเสี่ยงและ 
ควบคุมภายใน 
14. กองสารสนเทศและประเมินผล 
15. กองมาตรฐานวิศวกรรม 
16. กองพัฒนาและบริหารโครงการ 
17. กองประสานงานกลาง 

บุคลากร 
 ก. พนักงานมีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอหรือไม่ 
เหมาะสมในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
 ข. พนักงานไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 ค. การทุจริตของพนักงานหรือผู้บริหาร 
 ง. พนักงานขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 จ. ระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคลไม่มีประสิทธิภาพ 
 ฉ. ผู้บริหารขาดทักษะความเป็นผู้นําที่ดี 
เทคโนโลยี 
 ก. องค์การจัดการน้ําเสียปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนเปลงของเทคโนโลยีที่ 
พัฒนาการอย่างรวรวดเร็ว 
 ข. ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศอาจล่มในระหว่างการปฏิบัติงาน 
 ค. ขอ้มลูที่อยูใ่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจไม่ถูกต้อง 
 ง. ได้รับขอ้มลูจากการประมวลผลไม่ทันเวลา 
 จ. ขาดแผนรองรับฉุกเฉิน (Business Contingency Plan)  
ผู้รับบริการ 
 ก. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ข. ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
การเงิน 
 ก. การบริหารเงินทุนไม่มีประสิทธิภาพ 
 ข. เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดหมายหรือมีค่าใช้จ่ายมากกว่าประมาณการที่กําหนดไว้ 

ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
18. สํานักงานจัดการน้ําเสียสาขา 
19. กองจัดเก็บรายได้ 

 ค. องค์การจัดการน้ําเสียขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
สภาพแวดล้อม 
 ก. สภาพเศรษฐกิจโดยรวมไม่เอือ้ต่อการดําเนินงานขององค์การจัดการน้ําเสีย 
 ข. อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดของผู้ค้ารายใหม่ไม่มีมาก 
 ค. พันธมติรหรือหุ้นส่วนทางการค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
 ก. ขอ้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งจํานวนมากและเป็นอุปสรรค 
 ข. นโยบายไม่ชดัเจน 
การบัญช ี
 ก. หลักปฏิบัติและนโยบายทางการบัญชีไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ 
รับรองทั่วไป 
 ข. การปิดบัญชีไม่ถูกต้อง หรือล่าช้า 
กลยุทธ์ในการบริการ 
 ก. แผนวิสาหกิจไมช่ัดเจน หรือล่าช้า 
รายได้ 
 ก. การไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ข. เกิดการทุจริตหรือรั่วไหลของรายได้ 
 
 
 
 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (25560–2562) (ทบทวน) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  

ภาคผนวก  1-57 

จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
29 งานบริหารความเสี่ยงและ          

การควบคุมภายใน 
ฝ่ายงานที่เกี่ยวขอ้ง 
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 
2. สํานักตรวจสอบภายใน 
3. กองกฎหมาย 
4. กองกลาง 
5. กองโครงการพิเศษ 
6. กองพัสดุและบริการ 
7. กองทรัพยากรบุคคล 
8. กองประชาสมัพันธ์ 
9. งานบัญช ี
10. กองการเงิน 
11. กองงบประมาณ 
12. กองวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13. กองบริหารความเสี่ยงและ 
ควบคุมภายใน 
14. กองสารสนเทศและประเมินผล 
15. กองมาตรฐานวิศวกรรม 
16. กองพัฒนาและบริหารโครงการ 
17. กองประสานงานกลาง 

บุคลากร 
 ก. พนักงานมีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอหรือไม่ 
เหมาะสมในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
 ข. พนักงานไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 ค. การทุจริตของพนักงานหรือผู้บริหาร 
 ง. พนักงานขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 จ. ระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคลไม่มีประสิทธิภาพ 
 ฉ. ผู้บริหารขาดทักษะความเป็นผู้นําที่ดี 
เทคโนโลยี 
 ก. องค์การจัดการน้ําเสียปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนเปลงของเทคโนโลยีที่ 
พัฒนาการอย่างรวรวดเร็ว 
 ข. ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศอาจล่มในระหว่างการปฏิบัติงาน 
 ค. ขอ้มลูที่อยูใ่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจไม่ถูกต้อง 
 ง. ได้รับขอ้มลูจากการประมวลผลไม่ทันเวลา 
 จ. ขาดแผนรองรับฉุกเฉิน (Business Contingency Plan)  
ผู้รับบริการ 
 ก. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ข. ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
การเงิน 
 ก. การบริหารเงินทุนไม่มีประสิทธิภาพ 
 ข. เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดหมายหรือมีค่าใช้จ่ายมากกว่าประมาณการที่กําหนดไว้ 

สูง ปานกลาง ปานกลาง 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (25560–2562) (ทบทวน) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  

ภาคผนวก  1-58 

จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
18. สํานักงานจัดการน้ําเสียสาขา 
19. กองจัดเก็บรายได้ 

 ค. องค์การจัดการน้ําเสียขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
สภาพแวดล้อม 
 ก. สภาพเศรษฐกิจโดยรวมไม่เอือ้ต่อการดําเนินงานขององค์การจัดการน้ําเสีย 
 ข. อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดของผู้ค้ารายใหม่ไม่มีมาก 
 ค. พันธมติรหรือหุ้นส่วนทางการค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
 ก. ขอ้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งจํานวนมากและเป็นอุปสรรค 
 ข. นโยบายไม่ชดัเจน 
การบัญช ี
 ก. หลักปฏิบัติและนโยบายทางการบัญชีไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ 
รับรองทั่วไป 
 ข. การปิดบัญชีไม่ถูกต้อง หรือล่าช้า 
กลยุทธ์ในการบริการ 
 ก. แผนวิสาหกิจไมช่ัดเจน หรือล่าช้า 
รายได้ 
 ก. การไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ข. เกิดการทุจริตหรือรั่วไหลของรายได้ 
 
 
 
 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (25560–2562) (ทบทวน) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  

ภาคผนวก  1-59 

จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
30 งานบริหารทรัพยากรบุคคล 

ฝ่ายงานที่เกี่ยวขอ้ง 
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 
2. สํานักตรวจสอบภายใน 
3. กองกฎหมาย 
4. กองกลาง 
5. กองโครงการพิเศษ 
6. กองพัสดุและบริการ 
7. กองทรัพยากรบุคคล 
8. กองประชาสมัพันธ์ 
9. งานบัญช ี
10. กองการเงิน 
11. กองงบประมาณ 
12. กองวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13. กองบริหารความเสี่ยงและ 
ควบคุมภายใน 
14. กองสารสนเทศและประเมินผล 
15. กองมาตรฐานวิศวกรรม 
16. กองพัฒนาและบริหารโครงการ 
17. กองประสานงานกลาง 
18. สํานักงานจัดการน้ําเสียสาขา 

บุคลากร 
 ก. พนักงานมีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอหรือไม่ 
เหมาะสมในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
 ข. พนักงานไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 ค. การทุจริตของพนักงานหรือผู้บริหาร 
 ง. พนักงานขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 จ. ระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคลไม่มีประสิทธิภาพ 
 ฉ. ผู้บริหารขาดทักษะความเป็นผู้นําที่ดี 
เทคโนโลยี 
 ก. องค์การจัดการน้ําเสียปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนเปลงของเทคโนโลยีที่ 
พัฒนาการอย่างรวรวดเร็ว 
 ข. ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศอาจล่มในระหว่างการปฏิบัติงาน 
 ค. ขอ้มลูที่อยูใ่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจไม่ถูกต้อง 
 ง. ได้รับขอ้มลูจากการประมวลผลไม่ทันเวลา 
 จ. ขาดแผนรองรับฉุกเฉิน (Business Contingency Plan)  
ผู้รับบริการ 
 ก. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ข. ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
การเงิน 
 ก. การบริหารเงินทุนไม่มีประสิทธิภาพ 
 ข. เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดหมายหรือมีค่าใช้จ่ายมากกว่าประมาณการที่กําหนดไว้ 

สูง ปานกลาง สูง 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (25560–2562) (ทบทวน) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  

ภาคผนวก  1-60 

จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
19. กองจัดเก็บรายได้  ค. องค์การจัดการน้ําเสียขาดสภาพคล่องทางการเงิน 

สภาพแวดล้อม 
 ก. สภาพเศรษฐกิจโดยรวมไม่เอือ้ต่อการดําเนินงานขององค์การจัดการน้ําเสีย 
 ข. อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดของผู้ค้ารายใหม่ไม่มีมาก 
 ค. พันธมติรหรือหุ้นส่วนทางการค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
 ก. ขอ้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งจํานวนมากและเป็นอุปสรรค 
 ข. นโยบายไม่ชดัเจน 
การบัญช ี
 ก. หลักปฏิบัติและนโยบายทางการบัญชีไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ 
รับรองทั่วไป 
 ข. การปิดบัญชีไม่ถูกต้อง หรือล่าช้า 
กลยุทธ์ในการบริการ 
 ก. แผนวิสาหกิจไมช่ัดเจน หรือล่าช้า 
รายได้ 
 ก. การไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ข. เกิดการทุจริตหรือรั่วไหลของรายได้ 
 
 
 
 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (25560–2562) (ทบทวน) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  

ภาคผนวก  1-61 

จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
31 งานสารสนเทศ 

ฝ่ายงานที่เกี่ยวขอ้ง 
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 
2. สํานักตรวจสอบภายใน 
3. กองกฎหมาย 
4. กองกลาง 
5. กองโครงการพิเศษ 
6. กองพัสดุและบริการ 
7. กองทรัพยากรบุคคล 
8. กองประชาสมัพันธ์ 
9. งานบัญช ี
10. กองการเงิน 
11. กองงบประมาณ 
12. กองวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13. กองบริหารความเสี่ยงและ 
ควบคุมภายใน 
14. กองสารสนเทศและประเมินผล 
15. กองมาตรฐานวิศวกรรม 
16. กองพัฒนาและบริหารโครงการ 
17. กองประสานงานกลาง 
18. สํานักงานจัดการน้ําเสียสาขา 

บุคลากร 
 ก. พนักงานมีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอหรือไม่ 
เหมาะสมในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
 ข. พนักงานไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 ค. การทุจริตของพนักงานหรือผู้บริหาร 
 ง. พนักงานขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 จ. ระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคลไม่มีประสิทธิภาพ 
 ฉ. ผู้บริหารขาดทักษะความเป็นผู้นําที่ดี 
เทคโนโลยี 
 ก. องค์การจัดการน้ําเสียปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนเปลงของเทคโนโลยีที่ 
พัฒนาการอย่างรวรวดเร็ว 
 ข. ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศอาจล่มในระหว่างการปฏิบัติงาน 
 ค. ขอ้มลูที่อยูใ่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจไม่ถูกต้อง 
 ง. ได้รับขอ้มลูจากการประมวลผลไม่ทันเวลา 
 จ. ขาดแผนรองรับฉุกเฉิน (Business Contingency Plan)  
ผู้รับบริการ 
 ก. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ข. ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
การเงิน 
 ก. การบริหารเงินทุนไม่มีประสิทธิภาพ 
 ข. เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดหมายหรือมีค่าใช้จ่ายมากกว่าประมาณการที่กําหนดไว้ 

สูง สูง สูง 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (25560–2562) (ทบทวน) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  

ภาคผนวก  1-62 

จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
19. กองจัดเก็บรายได้  ค. องค์การจัดการน้ําเสียขาดสภาพคล่องทางการเงิน 

สภาพแวดล้อม 
 ก. สภาพเศรษฐกิจโดยรวมไม่เอือ้ต่อการดําเนินงานขององค์การจัดการน้ําเสีย 
 ข. อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดของผู้ค้ารายใหม่ไม่มีมาก 
 ค. พันธมติรหรือหุ้นส่วนทางการค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
 ก. ขอ้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งจํานวนมากและเป็นอุปสรรค 
 ข. นโยบายไม่ชดัเจน 
การบัญช ี
 ก. หลักปฏิบัติและนโยบายทางการบัญชีไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ 
รับรองทั่วไป 
 ข. การปิดบัญชีไม่ถูกต้อง หรือล่าช้า 
กลยุทธ์ในการบริการ 
 ก. แผนวิสาหกิจไมช่ัดเจน หรือล่าช้า 
รายได้ 
 ก. การไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ข. เกิดการทุจริตหรือรั่วไหลของรายได้ 
 
 
 
 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (25560–2562) (ทบทวน) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  

ภาคผนวก  1-63 

จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
32 โครงสร้างส่งเสริมธรรมาภิบาล 

ฝ่ายงานที่เกี่ยวขอ้ง 
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 
2. สํานักตรวจสอบภายใน 
3. กองกฎหมาย 
4. กองกลาง 
5. กองโครงการพิเศษ 
6. กองพัสดุและบริการ 
7. กองทรัพยากรบุคคล 
8. กองประชาสมัพันธ์ 
9. งานบัญช ี
10. กองการเงิน 
11. กองงบประมาณ 
12. กองวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13. กองบริหารความเสี่ยงและ 
ควบคุมภายใน 
14. กองสารสนเทศและประเมินผล 
15. กองมาตรฐานวิศวกรรม 
16. กองพัฒนาและบริหารโครงการ 
17. กองประสานงานกลาง 
18. สํานักงานจัดการน้ําเสียสาขา 

บุคลากร 
 ก. พนักงานมีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอหรือไม่ 
เหมาะสมในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
 ข. พนักงานไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 ค. การทุจริตของพนักงานหรือผู้บริหาร 
 ง. พนักงานขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 จ. ระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคลไม่มีประสิทธิภาพ 
 ฉ. ผู้บริหารขาดทักษะความเป็นผู้นําที่ดี 
เทคโนโลยี 
 ก. องค์การจัดการน้ําเสียปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนเปลงของเทคโนโลยีที่ 
พัฒนาการอย่างรวรวดเร็ว 
 ข. ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศอาจล่มในระหว่างการปฏิบัติงาน 
 ค. ขอ้มลูที่อยูใ่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจไม่ถูกต้อง 
 ง. ได้รับขอ้มลูจากการประมวลผลไม่ทันเวลา 
 จ. ขาดแผนรองรับฉุกเฉิน (Business Contingency Plan)  
ผู้รับบริการ 
 ก. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ข. ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
การเงิน 
 ก. การบริหารเงินทุนไม่มีประสิทธิภาพ 
 ข. เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดหมายหรือมีค่าใช้จ่ายมากกว่าประมาณการที่กําหนดไว้ 

สูง ปานกลาง สูง 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (25560–2562) (ทบทวน) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  

ภาคผนวก  1-64 

จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
19. กองจัดเก็บรายได้  ค. องค์การจัดการน้ําเสียขาดสภาพคล่องทางการเงิน 

สภาพแวดล้อม 
 ก. สภาพเศรษฐกิจโดยรวมไม่เอือ้ต่อการดําเนินงานขององค์การจัดการน้ําเสีย 
 ข. อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดของผู้ค้ารายใหม่ไม่มีมาก 
 ค. พันธมติรหรือหุ้นส่วนทางการค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
 ก. ขอ้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งจํานวนมากและเป็นอุปสรรค 
 ข. นโยบายไม่ชดัเจน 
การบัญช ี
 ก. หลักปฏิบัติและนโยบายทางการบัญชีไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ 
รับรองทั่วไป 
 ข. การปิดบัญชีไม่ถูกต้อง หรือล่าช้า 
กลยุทธ์ในการบริการ 
 ก. แผนวิสาหกิจไมช่ัดเจน หรือล่าช้า 
รายได้ 
 ก. การไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ข. เกิดการทุจริตหรือรั่วไหลของรายได้ 
 
 
 
 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (25560–2562) (ทบทวน) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  

ภาคผนวก  1-65 

จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
33 โครงการป้องกันและปราบปราม    

การทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ฝ่ายงานที่เกี่ยวขอ้ง 
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 
2. สํานักตรวจสอบภายใน 
3. กองกฎหมาย 
4. กองกลาง 
5. กองโครงการพิเศษ 
6. กองพัสดุและบริการ 
7. กองทรัพยากรบุคคล 
8. กองประชาสมัพันธ์ 
9. งานบัญช ี
10. กองการเงิน 
11. กองงบประมาณ 
12. กองวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13. กองบริหารความเสี่ยงและ 
ควบคุมภายใน 
14. กองสารสนเทศและประเมินผล 
15. กองมาตรฐานวิศวกรรม 
16. กองพัฒนาและบริหารโครงการ 
17. กองประสานงานกลาง 

บุคลากร 
 ก. พนักงานมีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอหรือไม่ 
เหมาะสมในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
 ข. พนักงานไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 ค. การทุจริตของพนักงานหรือผู้บริหาร 
 ง. พนักงานขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 จ. ระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคลไม่มีประสิทธิภาพ 
 ฉ. ผู้บริหารขาดทักษะความเป็นผู้นําที่ดี 
เทคโนโลยี 
 ก. องค์การจัดการน้ําเสียปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนเปลงของเทคโนโลยีที่ 
พัฒนาการอย่างรวรวดเร็ว 
 ข. ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศอาจล่มในระหว่างการปฏิบัติงาน 
 ค. ขอ้มลูที่อยูใ่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจไม่ถูกต้อง 
 ง. ได้รับขอ้มลูจากการประมวลผลไม่ทันเวลา 
 จ. ขาดแผนรองรับฉุกเฉิน (Business Contingency Plan)  
ผู้รับบริการ 
 ก. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ข. ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
การเงิน 
 ก. การบริหารเงินทุนไม่มีประสิทธิภาพ 
 ข. เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดหมายหรือมีค่าใช้จ่ายมากกว่าประมาณการที่กําหนดไว้ 

สูง ปานกลาง สูง 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (25560–2562) (ทบทวน) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  

ภาคผนวก  1-66 

จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
18. สํานักงานจัดการน้ําเสียสาขา 
19. กองจัดเก็บรายได้ 

 ค. องค์การจัดการน้ําเสียขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
สภาพแวดล้อม 
 ก. สภาพเศรษฐกิจโดยรวมไม่เอือ้ต่อการดําเนินงานขององค์การจัดการน้ําเสีย 
 ข. อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดของผู้ค้ารายใหม่ไม่มีมาก 
 ค. พันธมติรหรือหุ้นส่วนทางการค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
 ก. ขอ้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งจํานวนมากและเป็นอุปสรรค 
 ข. นโยบายไม่ชดัเจน 
การบัญช ี
 ก. หลักปฏิบัติและนโยบายทางการบัญชีไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ 
รับรองทั่วไป 
 ข. การปิดบัญชีไม่ถูกต้อง หรือล่าช้า 
กลยุทธ์ในการบริการ 
 ก. แผนวิสาหกิจไมช่ัดเจน หรือล่าช้า 
รายได้ 
 ก. การไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ข. เกิดการทุจริตหรือรั่วไหลของรายได้ 
 
 
 
 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (25560–2562) (ทบทวน) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  

ภาคผนวก  1-67 

จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
34 การจัดหาที่ดินและอาคารสํานักงาน

ถาวร 
ฝ่ายงานที่เกี่ยวขอ้ง 
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 
2. สํานักตรวจสอบภายใน 
3. กองกฎหมาย 
4. กองกลาง 
5. กองโครงการพิเศษ 
6. กองพัสดุและบริการ 
7. กองทรัพยากรบุคคล 
8. กองประชาสมัพันธ์ 
9. งานบัญช ี
10. กองการเงิน 
11. กองงบประมาณ 
12. กองวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13. กองบริหารความเสี่ยงและ 
ควบคุมภายใน 
14. กองสารสนเทศและประเมินผล 
15. กองมาตรฐานวิศวกรรม 
16. กองพัฒนาและบริหารโครงการ 
17. กองประสานงานกลาง 

บุคลากร 
 ก. พนักงานมีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอหรือไม่ 
เหมาะสมในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
 ข. พนักงานไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 ค. การทุจริตของพนักงานหรือผู้บริหาร 
 ง. พนักงานขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 จ. ระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคลไม่มีประสิทธิภาพ 
 ฉ. ผู้บริหารขาดทักษะความเป็นผู้นําที่ดี 
เทคโนโลยี 
 ก. องค์การจัดการน้ําเสียปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนเปลงของเทคโนโลยีที่ 
พัฒนาการอย่างรวรวดเร็ว 
 ข. ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศอาจล่มในระหว่างการปฏิบัติงาน 
 ค. ขอ้มลูที่อยูใ่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจไม่ถูกต้อง 
 ง. ได้รับขอ้มลูจากการประมวลผลไม่ทันเวลา 
 จ. ขาดแผนรองรับฉุกเฉิน (Business Contingency Plan)  
ผู้รับบริการ 
 ก. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ข. ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
การเงิน 
 ก. การบริหารเงินทุนไม่มีประสิทธิภาพ 
 ข. เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดหมายหรือมีค่าใช้จ่ายมากกว่าประมาณการที่กําหนดไว้ 

ปานกลาง ต่ํา ต่ํา 
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
18. สํานักงานจัดการน้ําเสียสาขา 
19. กองจัดเก็บรายได้ 

 ค. องค์การจัดการน้ําเสียขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
สภาพแวดล้อม 
 ก. สภาพเศรษฐกิจโดยรวมไม่เอือ้ต่อการดําเนินงานขององค์การจัดการน้ําเสีย 
 ข. อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดของผู้ค้ารายใหม่ไม่มีมาก 
 ค. พันธมติรหรือหุ้นส่วนทางการค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
 ก. ขอ้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งจํานวนมากและเป็นอุปสรรค 
 ข. นโยบายไม่ชดัเจน 
การบัญช ี
 ก. หลักปฏิบัติและนโยบายทางการบัญชีไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ 
รับรองทั่วไป 
 ข. การปิดบัญชีไม่ถูกต้อง หรือล่าช้า 
กลยุทธ์ในการบริการ 
 ก. แผนวิสาหกิจไมช่ัดเจน หรือล่าช้า 
รายได้ 
 ก. การไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ข. เกิดการทุจริตหรือรั่วไหลของรายได้ 
 
 
 
 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (25560–2562) (ทบทวน) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  

ภาคผนวก  1-69 

จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
35 ปริมาณน้ําเสียเข้าระบบบําบัดน้ําเสีย 

ฝ่ายงานที่เกี่ยวขอ้ง 
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 
2. สํานักตรวจสอบภายใน 
3. กองกฎหมาย 
4. กองกลาง 
5. กองโครงการพิเศษ 
6. กองพัสดุและบริการ 
7. กองทรัพยากรบุคคล 
8. กองประชาสมัพันธ์ 
9. งานบัญช ี
10. กองการเงิน 
11. กองงบประมาณ 
12. กองวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13. กองบริหารความเสี่ยงและ 
ควบคุมภายใน 
14. กองสารสนเทศและประเมินผล 
15. กองมาตรฐานวิศวกรรม 
16. กองพัฒนาและบริหารโครงการ 
17. กองประสานงานกลาง 
18. สํานักงานจัดการน้ําเสียสาขา 

บุคลากร 
 ก. พนักงานมีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอหรือไม่ 
เหมาะสมในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
 ข. พนักงานไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 ค. การทุจริตของพนักงานหรือผู้บริหาร 
 ง. พนักงานขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 จ. ระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคลไม่มีประสิทธิภาพ 
 ฉ. ผู้บริหารขาดทักษะความเป็นผู้นําที่ดี 
เทคโนโลยี 
 ก. องค์การจัดการน้ําเสียปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนเปลงของเทคโนโลยีที่ 
พัฒนาการอย่างรวรวดเร็ว 
 ข. ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศอาจล่มในระหว่างการปฏิบัติงาน 
 ค. ขอ้มลูที่อยูใ่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจไม่ถูกต้อง 
 ง. ได้รับขอ้มลูจากการประมวลผลไม่ทันเวลา 
 จ. ขาดแผนรองรับฉุกเฉิน (Business Contingency Plan)  
ผู้รับบริการ 
 ก. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ข. ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
การเงิน 
 ก. การบริหารเงินทุนไม่มีประสิทธิภาพ 
 ข. เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดหมายหรือมีค่าใช้จ่ายมากกว่าประมาณการที่กําหนดไว้ 

สูง สูง สูงมาก 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (25560–2562) (ทบทวน) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  

ภาคผนวก  1-70 

จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
19. กองจัดเก็บรายได้  ค. องค์การจัดการน้ําเสียขาดสภาพคล่องทางการเงิน 

สภาพแวดล้อม 
 ก. สภาพเศรษฐกิจโดยรวมไม่เอือ้ต่อการดําเนินงานขององค์การจัดการน้ําเสีย 
 ข. อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดของผู้ค้ารายใหม่ไม่มีมาก 
 ค. พันธมติรหรือหุ้นส่วนทางการค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
 ก. ขอ้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งจํานวนมากและเป็นอุปสรรค 
 ข. นโยบายไม่ชดัเจน 
การบัญช ี
 ก. หลักปฏิบัติและนโยบายทางการบัญชีไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ 
รับรองทั่วไป 
 ข. การปิดบัญชีไม่ถูกต้อง หรือล่าช้า 
กลยุทธ์ในการบริการ 
 ก. แผนวิสาหกิจไมช่ัดเจน หรือล่าช้า 
รายได้ 
 ก. การไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ข. เกิดการทุจริตหรือรั่วไหลของรายได้ 
 
 
 
 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (25560–2562) (ทบทวน) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  

ภาคผนวก  1-71 

จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
36 การบริหารงานด้านแผนและ

งบประมาณ 
ฝ่ายงานที่เกี่ยวขอ้ง 
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 
2. สํานักตรวจสอบภายใน 
3. กองกฎหมาย 
4. กองกลาง 
5. กองโครงการพิเศษ 
6. กองพัสดุและบริการ 
7. กองทรัพยากรบุคคล 
8. กองประชาสมัพันธ์ 
9. งานบัญช ี
10. กองการเงิน 
11. กองงบประมาณ 
12. กองวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13. กองบริหารความเสี่ยงและ 
ควบคุมภายใน 
14. กองสารสนเทศและประเมินผล 
15. กองมาตรฐานวิศวกรรม 
16. กองพัฒนาและบริหารโครงการ 
17. กองประสานงานกลาง 

บุคลากร 
 ก. พนักงานมีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอหรือไม่ 
เหมาะสมในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
 ข. พนักงานไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 ค. การทุจริตของพนักงานหรือผู้บริหาร 
 ง. พนักงานขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 จ. ระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคลไม่มีประสิทธิภาพ 
 ฉ. ผู้บริหารขาดทักษะความเป็นผู้นําที่ดี 
เทคโนโลยี 
 ก. องค์การจัดการน้ําเสียปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนเปลงของเทคโนโลยีที่ 
พัฒนาการอย่างรวรวดเร็ว 
 ข. ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศอาจล่มในระหว่างการปฏิบัติงาน 
 ค. ขอ้มลูที่อยูใ่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจไม่ถูกต้อง 
 ง. ได้รับขอ้มลูจากการประมวลผลไม่ทันเวลา 
 จ. ขาดแผนรองรับฉุกเฉิน (Business Contingency Plan)  
ผู้รับบริการ 
 ก. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ข. ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
การเงิน 
 ก. การบริหารเงินทุนไม่มีประสิทธิภาพ 
 ข. เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดหมายหรือมีค่าใช้จ่ายมากกว่าประมาณการที่กําหนดไว้ 

สูง สูง สูง 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (25560–2562) (ทบทวน) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  

ภาคผนวก  1-72 

จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
18. สํานักงานจัดการน้ําเสียสาขา 
19. กองจัดเก็บรายได้ 

 ค. องค์การจัดการน้ําเสียขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
สภาพแวดล้อม 
 ก. สภาพเศรษฐกิจโดยรวมไม่เอือ้ต่อการดําเนินงานขององค์การจัดการน้ําเสีย 
 ข. อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดของผู้ค้ารายใหม่ไม่มีมาก 
 ค. พันธมติรหรือหุ้นส่วนทางการค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
 ก. ขอ้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งจํานวนมากและเป็นอุปสรรค 
 ข. นโยบายไม่ชดัเจน 
การบัญช ี
 ก. หลักปฏิบัติและนโยบายทางการบัญชีไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ 
รับรองทั่วไป 
 ข. การปิดบัญชีไม่ถูกต้อง หรือล่าช้า 
กลยุทธ์ในการบริการ 
 ก. แผนวิสาหกิจไมช่ัดเจน หรือล่าช้า 
รายได้ 
 ก. การไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ข. เกิดการทุจริตหรือรั่วไหลของรายได้ 
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ภาคผนวก  1-73 

จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
37 รายงานทางการเงิน บัญชี 

งบประมาณ 
ฝ่ายงานที่เกี่ยวขอ้ง 
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 
2. สํานักตรวจสอบภายใน 
3. กองกฎหมาย 
4. กองกลาง 
5. กองโครงการพิเศษ 
6. กองพัสดุและบริการ 
7. กองทรัพยากรบุคคล 
8. กองประชาสมัพันธ์ 
9. งานบัญช ี
10. กองการเงิน 
11. กองงบประมาณ 
12. กองวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13. กองบริหารความเสี่ยงและ 
ควบคุมภายใน 
14. กองสารสนเทศและประเมินผล 
15. กองมาตรฐานวิศวกรรม 
16. กองพัฒนาและบริหารโครงการ 
17. กองประสานงานกลาง 

บุคลากร 
 ก. พนักงานมีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอหรือไม่ 
เหมาะสมในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
 ข. พนักงานไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 ค. การทุจริตของพนักงานหรือผู้บริหาร 
 ง. พนักงานขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 จ. ระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคลไม่มีประสิทธิภาพ 
 ฉ. ผู้บริหารขาดทักษะความเป็นผู้นําที่ดี 
เทคโนโลยี 
 ก. องค์การจัดการน้ําเสียปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนเปลงของเทคโนโลยีที่ 
พัฒนาการอย่างรวรวดเร็ว 
 ข. ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศอาจล่มในระหว่างการปฏิบัติงาน 
 ค. ขอ้มลูที่อยูใ่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจไม่ถูกต้อง 
 ง. ได้รับขอ้มลูจากการประมวลผลไม่ทันเวลา 
 จ. ขาดแผนรองรับฉุกเฉิน (Business Contingency Plan)  
ผู้รับบริการ 
 ก. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ข. ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
การเงิน 
 ก. การบริหารเงินทุนไม่มีประสิทธิภาพ 
 ข. เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดหมายหรือมีค่าใช้จ่ายมากกว่าประมาณการที่กําหนดไว้ 

สูง สูง สูง 
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จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
18. สํานักงานจัดการน้ําเสียสาขา 
19. กองจัดเก็บรายได้ 

 ค. องค์การจัดการน้ําเสียขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
สภาพแวดล้อม 
 ก. สภาพเศรษฐกิจโดยรวมไม่เอือ้ต่อการดําเนินงานขององค์การจัดการน้ําเสีย 
 ข. อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดของผู้ค้ารายใหม่ไม่มีมาก 
 ค. พันธมติรหรือหุ้นส่วนทางการค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
 ก. ขอ้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งจํานวนมากและเป็นอุปสรรค 
 ข. นโยบายไม่ชดัเจน 
การบัญช ี
 ก. หลักปฏิบัติและนโยบายทางการบัญชีไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ 
รับรองทั่วไป 
 ข. การปิดบัญชีไม่ถูกต้อง หรือล่าช้า 
กลยุทธ์ในการบริการ 
 ก. แผนวิสาหกิจไมช่ัดเจน หรือล่าช้า 
รายได้ 
 ก. การไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ข. เกิดการทุจริตหรือรั่วไหลของรายได้ 
 
 
 
 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (25560–2562) (ทบทวน) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  

ภาคผนวก  1-75 

จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
38 การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ

ผู้บริหารและพนักงานองค์การจัดการ
น้ําเสีย 
ฝ่ายงานที่เกี่ยวขอ้ง 
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 
2. สํานักตรวจสอบภายใน 
3. กองกฎหมาย 
4. กองกลาง 
5. กองโครงการพิเศษ 
6. กองพัสดุและบริการ 
7. กองทรัพยากรบุคคล 
8. กองประชาสมัพันธ์ 
9. งานบัญช ี
10. กองการเงิน 
11. กองงบประมาณ 
12. กองวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13. กองบริหารความเสี่ยงและ 
ควบคุมภายใน 
14. กองสารสนเทศและประเมินผล 
15. กองมาตรฐานวิศวกรรม 
16. กองพัฒนาและบริหารโครงการ 

บุคลากร 
 ก. พนักงานมีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอหรือไม่ 
เหมาะสมในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
 ข. พนักงานไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 ค. การทุจริตของพนักงานหรือผู้บริหาร 
 ง. พนักงานขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 จ. ระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคลไม่มีประสิทธิภาพ 
 ฉ. ผู้บริหารขาดทักษะความเป็นผู้นําที่ดี 
เทคโนโลยี 
 ก. องค์การจัดการน้ําเสียปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนเปลงของเทคโนโลยีที่ 
พัฒนาการอย่างรวรวดเร็ว 
 ข. ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศอาจล่มในระหว่างการปฏิบัติงาน 
 ค. ขอ้มลูที่อยูใ่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจไม่ถูกต้อง 
 ง. ได้รับขอ้มลูจากการประมวลผลไม่ทันเวลา 
 จ. ขาดแผนรองรับฉุกเฉิน (Business Contingency Plan)  
ผู้รับบริการ 
 ก. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ข. ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
การเงิน 
 ก. การบริหารเงินทุนไม่มีประสิทธิภาพ 
 ข. เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดหมายหรือมีค่าใช้จ่ายมากกว่าประมาณการที่กําหนดไว้ 

สูง ปานกลาง สูง 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (25560–2562) (ทบทวน) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  

ภาคผนวก  1-76 

จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
17. กองประสานงานกลาง 
18. สํานักงานจัดการน้ําเสียสาขา 
19. กองจัดเก็บรายได้ 

 ค. องค์การจัดการน้ําเสียขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
สภาพแวดล้อม 
 ก. สภาพเศรษฐกิจโดยรวมไม่เอือ้ต่อการดําเนินงานขององค์การจัดการน้ําเสีย 
 ข. อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดของผู้ค้ารายใหม่ไม่มีมาก 
 ค. พันธมติรหรือหุ้นส่วนทางการค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
 ก. ขอ้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งจํานวนมากและเป็นอุปสรรค 
 ข. นโยบายไม่ชดัเจน 
การบัญช ี
 ก. หลักปฏิบัติและนโยบายทางการบัญชีไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ 
รับรองทั่วไป 
 ข. การปิดบัญชีไม่ถูกต้อง หรือล่าช้า 
กลยุทธ์ในการบริการ 
 ก. แผนวิสาหกิจไมช่ัดเจน หรือล่าช้า 
รายได้ 
 ก. การไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ข. เกิดการทุจริตหรือรั่วไหลของรายได้ 
 
 
 
 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (25560–2562) (ทบทวน) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  

ภาคผนวก  1-77 

จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
39 ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

ฝ่ายงานที่เกี่ยวขอ้ง 
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 
2. สํานักตรวจสอบภายใน 
3. กองกฎหมาย 
4. กองกลาง 
5. กองโครงการพิเศษ 
6. กองพัสดุและบริการ 
7. กองทรัพยากรบุคคล 
8. กองประชาสมัพันธ์ 
9. งานบัญช ี
10. กองการเงิน 
11. กองงบประมาณ 
12. กองวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13. กองบริหารความเสี่ยงและ 
ควบคุมภายใน 
14. กองสารสนเทศและประเมินผล 
15. กองมาตรฐานวิศวกรรม 
16. กองพัฒนาและบริหารโครงการ 
17. กองประสานงานกลาง 
18. สํานักงานจัดการน้ําเสียสาขา 

บุคลากร 
 ก. พนักงานมีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอหรือไม่ 
เหมาะสมในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
 ข. พนักงานไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 ค. การทุจริตของพนักงานหรือผู้บริหาร 
 ง. พนักงานขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 จ. ระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคลไม่มีประสิทธิภาพ 
 ฉ. ผู้บริหารขาดทักษะความเป็นผู้นําที่ดี 
เทคโนโลยี 
 ก. องค์การจัดการน้ําเสียปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนเปลงของเทคโนโลยีที่ 
พัฒนาการอย่างรวรวดเร็ว 
 ข. ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศอาจล่มในระหว่างการปฏิบัติงาน 
 ค. ขอ้มลูที่อยูใ่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจไม่ถูกต้อง 
 ง. ได้รับขอ้มลูจากการประมวลผลไม่ทันเวลา 
 จ. ขาดแผนรองรับฉุกเฉิน (Business Contingency Plan)  
ผู้รับบริการ 
 ก. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ข. ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
การเงิน 
 ก. การบริหารเงินทุนไม่มีประสิทธิภาพ 
 ข. เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดหมายหรือมีค่าใช้จ่ายมากกว่าประมาณการที่กําหนดไว้ 

สูง สูง สูง 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (25560–2562) (ทบทวน) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  

ภาคผนวก  1-78 

จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
19. กองจัดเก็บรายได้  ค. องค์การจัดการน้ําเสียขาดสภาพคล่องทางการเงิน 

สภาพแวดล้อม 
 ก. สภาพเศรษฐกิจโดยรวมไม่เอือ้ต่อการดําเนินงานขององค์การจัดการน้ําเสีย 
 ข. อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดของผู้ค้ารายใหม่ไม่มีมาก 
 ค. พันธมติรหรือหุ้นส่วนทางการค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
 ก. ขอ้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งจํานวนมากและเป็นอุปสรรค 
 ข. นโยบายไม่ชดัเจน 
การบัญช ี
 ก. หลักปฏิบัติและนโยบายทางการบัญชีไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ 
รับรองทั่วไป 
 ข. การปิดบัญชีไม่ถูกต้อง หรือล่าช้า 
กลยุทธ์ในการบริการ 
 ก. แผนวิสาหกิจไมช่ัดเจน หรือล่าช้า 
รายได้ 
 ก. การไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ข. เกิดการทุจริตหรือรั่วไหลของรายได้ 
 
 
 
 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (25560–2562) (ทบทวน) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  

ภาคผนวก  1-79 

จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
40 การให้คําปรึกษา 

ฝ่ายงานที่เกี่ยวขอ้ง 
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 
2. สํานักตรวจสอบภายใน 
3. กองกฎหมาย 
4. กองกลาง 
5. กองโครงการพิเศษ 
6. กองพัสดุและบริการ 
7. กองทรัพยากรบุคคล 
8. กองประชาสมัพันธ์ 
9. งานบัญช ี
10. กองการเงิน 
11. กองงบประมาณ 
12. กองวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13. กองบริหารความเสี่ยงและ 
ควบคุมภายใน 
14. กองสารสนเทศและประเมินผล 
15. กองมาตรฐานวิศวกรรม 
16. กองพัฒนาและบริหารโครงการ 
17. กองประสานงานกลาง 
18. สํานักงานจัดการน้ําเสียสาขา 

บุคลากร 
 ก. พนักงานมีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอหรือไม่ 
เหมาะสมในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
 ข. พนักงานไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 ค. การทุจริตของพนักงานหรือผู้บริหาร 
 ง. พนักงานขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 จ. ระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคลไม่มีประสิทธิภาพ 
 ฉ. ผู้บริหารขาดทักษะความเป็นผู้นําที่ดี 
เทคโนโลยี 
 ก. องค์การจัดการน้ําเสียปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนเปลงของเทคโนโลยีที่ 
พัฒนาการอย่างรวรวดเร็ว 
 ข. ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศอาจล่มในระหว่างการปฏิบัติงาน 
 ค. ขอ้มลูที่อยูใ่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจไม่ถูกต้อง 
 ง. ได้รับขอ้มลูจากการประมวลผลไม่ทันเวลา 
 จ. ขาดแผนรองรับฉุกเฉิน (Business Contingency Plan)  
ผู้รับบริการ 
 ก. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ข. ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
การเงิน 
 ก. การบริหารเงินทุนไม่มีประสิทธิภาพ 
 ข. เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดหมายหรือมีค่าใช้จ่ายมากกว่าประมาณการที่กําหนดไว้ 

สูง ปานกลาง ปานกลาง 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (25560–2562) (ทบทวน) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  

ภาคผนวก  1-80 

จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
19. กองจัดเก็บรายได้  ค. องค์การจัดการน้ําเสียขาดสภาพคล่องทางการเงิน 

สภาพแวดล้อม 
 ก. สภาพเศรษฐกิจโดยรวมไม่เอือ้ต่อการดําเนินงานขององค์การจัดการน้ําเสีย 
 ข. อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดของผู้ค้ารายใหม่ไม่มีมาก 
 ค. พันธมติรหรือหุ้นส่วนทางการค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
 ก. ขอ้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งจํานวนมากและเป็นอุปสรรค 
 ข. นโยบายไม่ชดัเจน 
การบัญช ี
 ก. หลักปฏิบัติและนโยบายทางการบัญชีไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ 
รับรองทั่วไป 
 ข. การปิดบัญชีไม่ถูกต้อง หรือล่าช้า 
กลยุทธ์ในการบริการ 
 ก. แผนวิสาหกิจไมช่ัดเจน หรือล่าช้า 
รายได้ 
 ก. การไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ข. เกิดการทุจริตหรือรั่วไหลของรายได้ 
 
 
 
 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (25560–2562) (ทบทวน) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  

ภาคผนวก  1-81 

จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
41 โครงการ กิจกรรมอื่น             

ตามที่ได้รับมอบหมาย 
ฝ่ายงานที่เกี่ยวขอ้ง 
1. ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย 
2. สํานักตรวจสอบภายใน 
3. กองกฎหมาย 
4. กองกลาง 
5. กองโครงการพิเศษ 
6. กองพัสดุและบริการ 
7. กองทรัพยากรบุคคล 
8. กองประชาสมัพันธ์ 
9. งานบัญช ี
10. กองการเงิน 
11. กองงบประมาณ 
12. กองวิเคราะห์นโยบายและแผน 
13. กองบริหารความเสี่ยงและ 
ควบคุมภายใน 
14. กองสารสนเทศและประเมินผล 
15. กองมาตรฐานวิศวกรรม 
16. กองพัฒนาและบริหารโครงการ 
17. กองประสานงานกลาง 

บุคลากร 
 ก. พนักงานมีทักษะและความสามารถในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอหรือไม่ 
เหมาะสมในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
 ข. พนักงานไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เพียงพอในการปฏิบัติงาน 
 ค. การทุจริตของพนักงานหรือผู้บริหาร 
 ง. พนักงานขาดขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 
 จ. ระบบการบริหารและจัดการทรัพยากรบุคคลไม่มีประสิทธิภาพ 
 ฉ. ผู้บริหารขาดทักษะความเป็นผู้นําที่ดี 
เทคโนโลยี 
 ก. องค์การจัดการน้ําเสียปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนเปลงของเทคโนโลยีที่ 
พัฒนาการอย่างรวรวดเร็ว 
 ข. ระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศอาจล่มในระหว่างการปฏิบัติงาน 
 ค. ขอ้มลูที่อยูใ่นระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอาจไม่ถูกต้อง 
 ง. ได้รับขอ้มลูจากการประมวลผลไม่ทันเวลา 
 จ. ขาดแผนรองรับฉุกเฉิน (Business Contingency Plan)  
ผู้รับบริการ 
 ก. ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ข. ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
การเงิน 
 ก. การบริหารเงินทุนไม่มีประสิทธิภาพ 
 ข. เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดหมายหรือมีค่าใช้จ่ายมากกว่าประมาณการที่กําหนดไว้ 

สูง ปานกลาง ปานกลาง 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (25560–2562) (ทบทวน) และแผนการตรวจสอบประจําปี 2560  

ภาคผนวก  1-82 

จัดทําโดย สาํนักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย กันยายน 2558  
 

 ผลการประเมินความเสี่ยง 

 กระบวนการ ปัจจัยความเสี่ยง ผลกระทบ โอกาสเกิด ภาพรวม 
18. สํานักงานจัดการน้ําเสียสาขา 
19. กองจัดเก็บรายได้ 

 ค. องค์การจัดการน้ําเสียขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
สภาพแวดล้อม 
 ก. สภาพเศรษฐกิจโดยรวมไม่เอือ้ต่อการดําเนินงานขององค์การจัดการน้ําเสีย 
 ข. อุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดของผู้ค้ารายใหม่ไม่มีมาก 
 ค. พันธมติรหรือหุ้นส่วนทางการค้าเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว 
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
 ก. ขอ้กฎหมายที่เกี่ยวขอ้งจํานวนมากและเป็นอุปสรรค 
 ข. นโยบายไม่ชดัเจน 
การบัญช ี
 ก. หลักปฏิบัติและนโยบายทางการบัญชีไม่เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่ 
รับรองทั่วไป 
 ข. การปิดบัญชีไม่ถูกต้อง หรือล่าช้า 
กลยุทธ์ในการบริการ 
 ก. แผนวิสาหกิจไมช่ัดเจน หรือล่าช้า 
รายได้ 
 ก. การไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
 ข. เกิดการทุจริตหรือรั่วไหลของรายได้ 
 
 
 

 



 

 

 

 

ภาคผนวก 2 

 

 

 

 



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

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียในพื้นที่
จัดการน้ําเสีย
กลยุทธ์ที่ 1 การจัดให้มีและบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียในพื้นที่จัดการน้ํา
เสีย
1. การก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียรวามพื้นที่ลุ่มน้ําเจ้าพระยา
ตอนล่างและลุ่มน้ําท่าจีนตอนล่าง รวามพื้นที่อื่นๆจํานวน 2 แห่งจากทั้งหมด 6 
แห่ง

สูง X X X X X X

   1.1 โครงการทบทวนการออกแบบก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียรวม 
ทน.รังสิต จ.ปทุมธานี

X X X X X X

   1.2 โครงการระบบรวบรวมและบําบัดน้ําเสียเขตควบคุมมลพิษ
 จ.สมุทรปราการ(คลองด่าน)

X X X X X X X X X X

   1.3 โครงการระบบบําบัดน้ําเสียรวม ทม.บางบัวทอง จ.นนทบุรี X X X X X X

   1.4 โครงการระบบบําบัดน้ําเสียรวม ทน.อ้อมน้อย     จ.สมุทรสาคร X X X X X X
   1.5 โครงการก่อสร้างระบบบําบัดน้ําเสียรวม ทน.สมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร X X X X X X
   1.6 โครงการระบบบําบัดน้ําเสียรวม ทม.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร X X X X X X
2.การก่อสร้างและบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียรวมในเขตพื้นที่จัดการน้ําเสีย ปานกลาง X X X X X X X X
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนากลไกการบริหารจัดการน้ําเสียในลุ่มน้ําวิกฤต

1.โครงการจัดทําแผนบริหารจัดการน้ําเสียปริมณฑล ต่ํา X X X X X X X X

2.โครงการลดการปล่อยของเสียสู่แหล่งน้ําในพื้นที่วิกฤติ ปานกลาง X X X X X X X X

3.โครงการติดตามและตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําเสียทั้งในและ
นอกเขตพื้นที่จัดการน้ําเสีย

ต่ํา X X X X X X X X

4.ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทําแผนการบริหารจัดการน้ําเสียในลุ่มน้ําวิกฤติ
ปานกลาง X X X X X X X X

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการระบบบําบัดน้ําเสียองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 3 การฟื้นฟู พัฒนาและบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.การฟื้นฟู พัฒนาและบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพื่อให้บริหารจัดการได้เองในระยะยาวจํานวน 69 แห่ง(สะสมรวม 
92 แห่ง)

สูง X X X X X X X X

2.ให้คําปรึกษาด้านการจัดการน้ําเสียชุมชนให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ต่ํา X X X X X X X X

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การนําน้ําเสียที่ผานการบําบัดแล้วนํากลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
กลยุทธที่ 4 การนําน้ําเสียที่ผ่านการบําบัดแล้วนํามาใช้ประโยชน์ใหม่
1. โครงการจัดทําแผนการนําน้ําเสียที่ผ่านการบําบัดแล้วนํากลับมาใช้ประโยชน์
ใหม่ด้านพื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ และด้านสาธารณูปโภคของ
ประเทศไทย

สูง X X X X X X X X X X

ฝจส 2

                                                                                                                                                                                           แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2559 - 2562) แผนการตรวจสอบประจําปี 2559

ฝวศ ฝจส 1 ฝบจ

ผังความเชื่อมโยง ฝ่าย/กอง

58

ความเห็น
ผู้บริหาร สผอ. ฝอก

ภาคผนวก ๒ - 1

ตารางสรุปความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายในของรัฐวิสาหกิจกับกระบวนการในการดําเนินงาน

โครงการ/กิจกรรม
59 60 61

ฝบง ฝพอ

การ
ตรวจสอบ

ที่ผ่านมา (ปี)

63

เป้าหมายตามแผนวิสาหกิจ
(ปี)

64 65 5762



จัดทําโดย  สํานักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย



 

 

 

 

ภาคผนวก 3 

 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2560–2562) แผนการตรวจสอบประจําปี 2560

ชื่อผู้รับการพัฒนา........นายนฤชา.................. นามสกุล.........วิชัยดิษฐ................. ตําแหน่ง......ผอ.สตน......... ระดับ.....8....... สังกัด........สํานักตรวจสอบภายใน..........

เป้าหมายการพัฒนา วิธีการพัฒนา
ลําดับที่ ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ที่ต้องได้รับพัฒนา/ (เตรียมความพร้อมของบุคลากร/ (ฝึกอบรม/ดูงาน/ศึกษาจาก Q1 Q2 Q3 Q4

หลักสูตรเนื้อหา เพิ่มศักยภาพ/เรียนรู้ทักษะใหม่ เอกสาร/on the job trining: (ต.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-มี.ค.)(เม.ย.-มิ.ย.)(ก.ค.-ก.ย.)
เป็นต้น OJT เป็นต้น 2559 2560 2560 2560

1. ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยเพิ่มศักยภาพ/เรียนรู้ทักษะใหม่  ฝึกอบรม/สมาคมผู้ตรวจสอบภายในฯ �

           ลงชื่อ                 ลงชื่อ

จัดทําโดย สํานักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย  กันยายน 2560

แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2560–2562) แผนการตรวจสอบประจําปี 2560

ภาคผนวก 3 - 1

แบบฟอร์มแผนพัฒนารายบุคคล  (Individual Development Plan : IDP)

ชื่อผู้บังคับบัญชา...........นางหทัยรัตน์..............นามสกุล.........ลิขิตอนุภาค.............. ตําแหน่ง......รผอ.อจน.(ปก)... รก.ผอ.อจน.... ระดับ............9.................

�ช่วงเวลาที่ต้องการพัฒนา

แผนการพัฒนารายบุคคล จัดทําขึ้นโดยการหารือจนได้ข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้รับการพัฒนาและผู้บังคับบัญชา

 

(..............................................................)
ตําแหน่ง..........................................................

ผู้รับการพัฒนา
วันที่...........................................................

(..............................................................)
ตําแหน่ง..........................................................

ผู้บังคับบัญชา
วันที่...........................................................

  



ชื่อผู้รับการพัฒนา........น.ส.สรรพางดี....... นามสกุล............ล่ามกิจจา........ ตําแหน่ง......พ.สตน......... ระดับ.....7........ สังกัด........สํานักตรวจสอบภายใน..........

ชื่อผู้รับผู้บังคับบัญชา........นายนฤชา.................. นามสกุล.........วิชัยดิษฐ................. ตําแหน่ง......ผอ.สตน......... ระดับ.....8....... สังกัด........สํานักตรวจสอบภายใน..........

เป้าหมายการพัฒนา วิธีการพัฒนา
ลําดับที่ ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ที่ต้องได้รับพัฒนา/ (เตรียมความพร้อมของบุคลากร/ (ฝึกอบรม/ดูงาน/ศึกษาจาก Q1 Q2 Q3 Q4

หลักสูตรเนื้อหา เพิ่มศักยภาพ/เรียนรู้ทักษะใหม่ เอกสาร/on the job trining: (ต.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-มี.ค.)(เม.ย.-มิ.ย.)(ก.ค.-ก.ย.)
เป็นต้น OJT เป็นต้น 2559 2560 2560 2560

1. Value Added Business Control:The Right Wayเพิ่มศักยภาพ/เรียนรู้ทักษะใหม่  ฝึกอบรม/สมาคมผู้ตรวจสอบภายในฯ �

to Manager Risks
2. Auditor-in-Charge Tools and Techniques เพิ่มศักยภาพ/เรียนรู้ทักษะใหม่  ฝึกอบรม/สมาคมผู้ตรวจสอบภายในฯ �

3. Sampling Internal Auditors เพิ่มศักยภาพ/เรียนรู้ทักษะใหม่  ฝึกอบรม/สมาคมผู้ตรวจสอบภายในฯ �

           ลงชื่อ                 ลงชื่อ

จัดทําโดย สํานักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย  กันยายน 2560

แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2560–2562)  แผนการตรวจสอบประจําปี 2560

ภาคผนวก 3 - 2

แบบฟอร์มแผนพัฒนารายบุคคล  (Individual Development Plan : IDP)

�ช่วงเวลาที่ต้องการพัฒนา

แผนการพัฒนารายบุคคล จัดทําขึ้นโดยการหารือจนได้ข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้รับการพัฒนาและผู้บังคับบัญชา

ภาคผนวก 3 - 3

(..............................................................)
ตําแหน่ง..........................................................

ผู้รับการพัฒนา
วันที่...........................................................

(..............................................................)
ตําแหน่ง..........................................................

ผู้บังคับบัญชา
วันที่...........................................................

(..............................................................)
ตําแหน่ง..........................................................

ผู้รับการพัฒนา
วันที่...........................................................

(..............................................................)
ตําแหน่ง..........................................................

ผู้บังคับบัญชา
วันที่...........................................................

 



ชื่อผู้รับการพัฒนา........นายอภินท์....... นามสกุล............ธนัพประภัศร์........ ตําแหน่ง......พ.สตน......... ระดับ.....6....... สังกัด........สํานักตรวจสอบภายใน..........

ชื่อผู้รับผู้บังคับบัญชา........นายนฤชา.................. นามสกุล.........วิชัยดิษฐ................. ตําแหน่ง......ผอ.สตน......... ระดับ.....8....... สังกัด........สํานักตรวจสอบภายใน..........

เป้าหมายการพัฒนา วิธีการพัฒนา
ลําดับที่ ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ที่ต้องได้รับพัฒนา/ (เตรียมความพร้อมของบุคลากร/ (ฝึกอบรม/ดูงาน/ศึกษาจาก Q1 Q2 Q3 Q4

หลักสูตรเนื้อหา เพิ่มศักยภาพ/เรียนรู้ทักษะใหม่ เอกสาร/on the job trining: (ต.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-มี.ค.)(เม.ย.-มิ.ย.)(ก.ค.-ก.ย.)
เป็นต้น OJT เป็นต้น 2559 2560 2560 2560

1. Value Added Business Control:The Right Wayเพิ่มศักยภาพ/เรียนรู้ทักษะใหม่  ฝึกอบรม/สมาคมผู้ตรวจสอบภายในฯ �

to Manager Risks
2. Leadership Skills for Auditors เพิ่มศักยภาพ/เรียนรู้ทักษะใหม่  ฝึกอบรม/สมาคมผู้ตรวจสอบภายในฯ �

3. Audit Working Papers and Audit Evidence เพิ่มศักยภาพ/เรียนรู้ทักษะใหม่  ฝึกอบรม/สมาคมผู้ตรวจสอบภายในฯ �

           ลงชื่อ                 ลงชื่อ

จัดทําโดย สํานักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย  กันยายน 2560

แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธ์ระยะยาว 3 ปี (2560–2562) แผนการตรวจสอบประจําปี 2560

แบบฟอร์มแผนพัฒนารายบุคคล  (Individual Development Plan : IDP)

�ช่วงเวลาที่ต้องการพัฒนา

ภาคผนวก 3 - 4

แผนการพัฒนารายบุคคล จัดทําขึ้นโดยการหารือจนได้ข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้รับการพัฒนาและผู้บังคับบัญชา

สํานักตรวจสอบภายใน 
  

(..............................................................)
ตําแหน่ง..........................................................

ผู้รับการพัฒนา
วันที่...........................................................

(..............................................................)
ตําแหน่ง..........................................................

ผู้บังคับบัญชา
วันที่...........................................................

(..............................................................)
ตําแหน่ง..........................................................

ผู้รับการพัฒนา
วันที่...........................................................

(..............................................................)
ตําแหน่ง..........................................................

ผู้บังคับบัญชา
วันที่...........................................................

 



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

ชื่อผู้รับผู้บังคับบัญชา........นายนฤชา.................. นามสกุล.........วิชัยดิษฐ................. ตําแหน่ง......ผอ.สตน......... ระดับ.....8....... สังกัด........สํานักตรวจสอบภายใน..........

เป้าหมายการพัฒนา วิธีการพัฒนา
ลําดับที่ ความรู้ ทักษะ สมรรถนะ ที่ต้องได้รับพัฒนา/ (เตรียมความพร้อมของบุคลากร/ (ฝึกอบรม/ดูงาน/ศึกษาจาก Q1 Q2 Q3 Q4

หลักสูตรเนื้อหา เพิ่มศักยภาพ/เรียนรู้ทักษะใหม่ เอกสาร/on the job trining: (ต.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-มี.ค.)(เม.ย.-มิ.ย.)(ก.ค.-ก.ย.)
เป็นต้น OJT เป็นต้น 2559 2560 2560 2560

1. ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทยเพิ่มศักยภาพ/เรียนรู้ทักษะใหม่  ฝึกอบรม/สมาคมผู้ตรวจสอบภายในฯ �

           ลงชื่อ                 ลงชื่อ

จัดทําโดย สํานักตรวจสอบภายใน องค์การจัดการน้ําเสีย  กันยายน 2560

แผนการพัฒนารายบุคคล จัดทําขึ้นโดยการหารือจนได้ข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้รับการพัฒนาและผู้บังคับบัญชา

แบบฟอร์มแผนพัฒนารายบุคคล  (Individual Development Plan : IDP)

�ช่วงเวลาที่ต้องการพัฒนา

สํานักตรวจสอบภายใน 
  

(..............................................................)
ตําแหน่ง..........................................................

ผู้รับการพัฒนา
วันที่...........................................................

(..............................................................)
ตําแหน่ง..........................................................

ผู้บังคับบัญชา
วันที่...........................................................

(..............................................................)
ตําแหน่ง..........................................................

ผู้รับการพัฒนา
วันที่...........................................................

(..............................................................)
ตําแหน่ง..........................................................

ผู้บังคับบัญชา
วันที่...........................................................

 
สํานักตรวจสอบภายใน 

  

(..............................................................)
ตําแหน่ง..........................................................

ผู้รับการพัฒนา
วันที่...........................................................

(..............................................................)
ตําแหน่ง..........................................................

ผู้บังคับบัญชา
วันที่...........................................................

(..............................................................)
ตําแหน่ง..........................................................

ผู้รับการพัฒนา
วันที่...........................................................

(..............................................................)
ตําแหน่ง..........................................................

ผู้บังคับบัญชา
วันที่...........................................................

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

องค์การจัดการนํ้าเสีย 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม 

333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ช้ัน 23-24 ถนนวิภาวดรีังสติ 
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

โทรศัพท์ 0 2273 8530-9 โทรสาร 0 2273 8577-9 
E-Mail wastewtr@wma.or.th 


