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ค ำน ำ 

 องค์การจัดการน ้าเสีย (อจน.) ตระหนักถึงความส้าคัญของการควบคุมภายใน และมีนโยบายมุ่งเน้นให้
องค์กรมีการบริหารงานแนวใหม่ จึงน้าระบบการควบคุมภายใน มาเป็นแนวทางหนึ่งในการบริหารงาน ซึ่งช่วย
ให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถด้าเนินงานได้ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ช่วยลดความเสี่ยงในการบริหารงานของ 
อจน. และเป็นหนึ่งในเกณฑ์วัดการประเมินผลการด้าเนินงานของ อจน. ที่ส้าคัญอีกด้วย 

 การวางแผนการควบคุมภายในเป็นสิ่งที่ส้าคัญมาก ทั งนี เพ่ือให้การด้าเนินงานการควบคุมภายใน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามแนวทางการ
จัดวางระบบการควบคุมภายใน เพ่ือให้มีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด้าเนินงานจะบรรลุส้าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ อจน. จึงมีนโยบายที่จะพัฒนาระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดถือหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติงานการควบคุมภายในส้าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2561 รวมถึงกระบวนการควบคุมภายในในด้านอ่ืนๆ ที่ส้านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 
ได้ก้าหนดไว้ในการประเมินผลการควบคุมภายในของ อจน.    

 ดังนั น เพ่ือให้การด้าเนินงานการควบคุมภายในของ อจน. เป็นไปตามขั นตอนอย่างถูกต้องเหมาะสม 
และครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมินผลของ สคร. กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อจน. จึงได้จัดท้า 
“แผนปฏิบัติการควบคุมภายใน อจน. ประจ้าปีงบประมาณ 2564” เพ่ือให้ผู้บริหาร พนักงาน อจน. และผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการควบคุมภายในได้ใช้ประโยชน์ในการควบคุมการด้าเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งในแผนการด้าเนินงานนี จะแสดงถึงขั นตอนการด้าเนินงานที่มีการก้าหนดรายละเอียดไว้อย่าง
ชัดเจน จึงสามารถน้ามาใช้เป็นเครื่องมือในการติดตามผลการด้าเนินงานได้โดยสะดวก รวมถึงการประเมินผลที่
แม่นย้าตามขั นตอนที่ก้าหนดไว้ในแผนการด้าเนินงานดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ ประสบผลส้าเร็จและเป็นไป
ในทิศทางท่ีก้าหนดไว้ 

 

                กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

                                            กันยายน 2563 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

 

 ควำมเป็นมำ 

  องค์การจัดการน ้าเสีย (อจน.) เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงมหาดไทย จัดตั งขึ นตาม    
พระราชกฤษฎีกาจัดตั งองค์การจัดการน ้าเสีย เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ด้วยเหตุผลที่ว่าปัญหา     
น ้าเสียในพื นที่ลุ่มน ้าเจ้าพระยาตอนล่างได้ทวีความรุนแรงมากขึ น ประกอบกับ การแก้ไขปัญหาน ้าเสียต้อง
ด้าเนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนั น องค์การจัดการน ้าเสีย (อจน.) จัดตั งขึ นโดยมีวัตถุประสงค์ตามพระราช
กฤษฎีกาจัดตั งองค์การจัดการน ้าเสีย พ.ศ. ๒๕๓๘ และปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ และปี พ.ศ. 
๒๕๔๘ ปรากฏในมาตรา ๖ (หน้า ๔) คือ “กำรจัดให้มีระบบบ ำบัดน  ำเสียรวมส ำหรับกำรบ ำบัดน  ำเสียภำยใน
เขตพื นที่จัดกำรน  ำเสีย และกำรให้บริกำรรับบริหำรหรือจัดกำรระบบบ ำบัดน  ำเสีย ทั งในและนอกเขตพื นที่
จัดกำรน  ำเสีย รวมทั งบริกำรหรือกิจกำรต่อเนื่องที่เกี่ยวกับกำรจัดกำรน  ำเสียอย่ำงมีประสิทธิภำพในเชิง
เศรษฐกิจ” โดยวัตถุประสงค์เพ่ิมขึ นจากเดิม คือ มีการให้บริการหรือจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสีย ทั งในและนอก
เขตพื นที่จัดการน ้าเสียเพ่ือให้ อจน. มีอ้านาจครอบคลุมในการจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นซึ่งมีระบบอยู่แล้ว สามารถเดินระบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง “เขตพื นที่จัดการน ้าเสีย” 
หมายความว่า พื นที่ในเขตกรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมานี จังหวัด
สมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร และพื นที่ อ่ืน ตามที่คณะรัฐมนตรีก้าหนด โดยประกาศใน                   
ราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา ๓  

 วิสัยทัศน์ (Vision) 

  บริหารจัดการน ้าเสียชุมชนให้ได้มาตรฐานและยั่งยืน ภายในปี 2569 

 ค่ำนิยมองค์กร (Core Value) 

  มุ่งม่ันผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ เชี่ยวชาญในหน้าที่ 

 วัฒนธรรมองค์กร (Corporate Culture) 

  เป็นองค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสาธารณะ และเน้นให้บุคลากรขององค์กรเป็นทรัพยากรที่
  มีค่าที่สุด 

 พันธกิจ (Missions) 

  1. จัดให้มีระบบบ้าบัดน ้าเสียรวมส้าหรับการจัดการน ้าเสียภายในเขตพื นที่จัดการน ้าเสีย 
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  2. การให้บริการรับบริหารหรือจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียทั งในและนอกเขตพื นที่จัดการ    
      น ้าเสีย 

  3. บริการหรือกิจการต่อเนื่องที่เก่ียวข้องกับการจัดการน ้าเสียอย่างมีประสิทธิภาพในเชิง 
      เศรษฐกิจ  

 เป้ำประสงค์รวม 

  1. น ้าเสียที่ได้รับการบ้าบัดมีคุณภาพได้ตามมาตรฐานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
      สิ่งแวดล้อม รวม 252.00 ล้านลูกบาศก์เมตร 

   - ปี พ.ศ.2563  82.00  ล้านลูกบาศก์เมตร 
   - ปี พ.ศ.2564  84.00  ล้านลูกบาศก์เมตร 
   - ปี พ.ศ.2565  86.00   ล้านลูกบาศก์เมตร 
  2. ส่งเสริม เผยแพร่ ให้ความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการน ้าเสียต่อภาคีเครือข่ายการพัฒนา 

  3. เพ่ิมขีดความสามารถในการจัดการระบบบ้าบัดน ้าเสียทั งในพื นที่ และนอกพื นที่อย่าง 
      บูรณาการ 

 กำรควบคุมภำยใน อจน. ประจ ำปีงบประมำณ 

  ด้วยกระทรวงการคลัง ได้ก้าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส้าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการ
คลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 โดยมาตรา 79 บัญญัติ ให้หน่วยงานของ
รัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน กำรควบคุมภำยใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก้าหนด 

  อจน. จะด้าเนินงานการควบคุมภายในประจ้าปีงบประมาณ โดยการคัดเลือกกิจกรรมหรือ
โครงการที่ปรากฎในแผนปฏิบัติการประจ้าปี ที่มีผลต่อตัวชี วัดการด้าเนินงานตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย 
และตามที่ อจน. ได้มีข้อตกลงกับส้านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง  

  ทั งนี  การควบคุมภายใน อจน. จะท้าการควบคุมทุกกิจกรรม โดยจะท้าการวิเคราะห์ในทุก
ประเด็นและเลือกประเด็นที่จะท้าการประเมินผลติดตามเป็นรายไตรมาสที่ยังมีการควบคุมภายในที่ไม่เพียงพอ 
และให้แนบแผนการติดตามการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในในประเด็นที่ยังมีการควบคุมไม่
เพียงพอ เพ่ือได้ทราบถึงแผนงานและการปรับปรุงการควบคุมภายในของประเด็นนั นให้มีความเพียงพอตาม
แผนงานที่ก้าหนดไว้ต่อไป โดยมีหน่วยงานภายใน ทั งหมด 45 หน่วยงาน ทีต่้องจัดท้ารายงานและประเมินผล
การควบคุมภายในฯ แบ่งออกเป็นส้านักงานส่วนกลางและส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขา ดังนี  
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  ส ำนักงำนส่วนกลำง 

1. ส้านักตรวจสอบภายใน  
2. กองกลาง 
3. กองกฎหมาย 
4. กองธรรมาภิบาลและโครงการพิเศษ 
5. กองบัญชี  
6. กองการเงิน 
7. กองงบประมาณ  
8. กองพัสดุและบริการ 
9. กองทรัพยากรบุคคล 
10.  กองมาตรฐานวิศวกรรม  
11.  กองพัฒนาและบริหารโครงการ 
12.  กองนโยบายและแผน  
13.  กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
14.  กองสารสนเทศและประเมินผล 
15.  กองวิเคราะห์และพัฒนาระบบบริหารการจัดเก็บรายได้ 
16.  กองการจัดเก็บรายได้ 
17.  กองประสานงานกลาง 1 
18.  กองประสานงานกลาง 2 
19.  กองประชาสัมพันธ์  

ส ำนักงำนจัดกำรน  ำเสียสำขำ   

1. เชียงใหม่ 
2. ล้าปาง 
3. พะเยา 
4. มุกดาหาร 
5. อ้านาจเจริญ 
6. อุดรธานี 
7. ก้าแพงเพชร 
8. สิงห์บุรี 
9. ปากช่อง 
10.  แม่สอด  
11.  อุบลราชธานี 
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12.  กาฬสินธุ์ 
13.  บุรีรัมย์ 
14.  ประจวบคีรีขันธ์ 
15.  นครศรีธรรมราช 
16.  กระบี่ 
17.  สงขลา 
18.  หาดใหญ่ 
19.  ศรีราชา 
20.  บางเสร่ 
21.  บ้านเพ 

22.  บ้านโป่ง 
23.  แสนสุข  
24.  กาญจนบุรี 
25.  มาบตาพุด 

26.  ชะอ้า 
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บทที่ 2 

กำรควบคมุภำยใน องค์กำรจัดกำรน  ำเสีย 

 

 2.1 นโยบำยกำรควบคุมภำยใน อจน.  

  การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการที่ผู้ก ากับดูแล ฝ่ายบริหารและบุคลากรของหน่วย

รับตรวจก าหนดให้มีขึ้นเพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการด าเนินงานจะบรรลุผลส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

  องค์การจัดการน ้าเสีย (อจน.) ตระหนักถึงความส้าคัญของการมีระบบการควบคุมภายใน ซึ่ง
เป็นกลไกส้าคัญของการก้ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) และเป็นปัจจัยส้าคัญที่จะช่วยให้การ
ด้าเนินงานตามภารกิจมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยที่การควบคุมภายในเป็นหน้าที่ของพนักงานต้องร่วมกัน
รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน โดยยึดถือหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส้าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  

  คณะกรรมการ อจน. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และผู้บริหาร
ระดับสูง ได้ก้าหนดนโยบายการควบคุมภายใน อจน. ประจ้าปีงบประมาณ 2563 เพ่ือให้การบริหารงาน
องค์กรเป็นไปตามเป้าหมาย มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ดังนี  

1) จัดให้มีระบบการควบคุมภายในอย่างเพียงพอและเหมาะสม ในทุกขั นตอนของการ
ปฏิบัติงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นระยะๆ และปรับปรุงให้มีความ
รัดกุม เหมาะสม สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน 

2) ให้มีการติดตามประเมินผลและการรายงานเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในอย่าง
ต่อเนื่อง โดยน้าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วในการประมวลผลการรายงาน 

3) เสริมสร้างให้พนักงานทุกระดับตระหนักและเล็งเห็นประโยชน์และความส้าคัญของ
ระบบการควบคุมภายใน โดยถือเป็นส่วนหนึ่งของการด้าเนินงานตามปกติ เพ่ือน้าไปสู่ความส้าเร็จและความ
ยั่งยืนขององค์กร 

4) ปลูกฝังให้พนักงานมีวินัยและทัศนคติที่ดีในเรื่องการควบคุมภายในและก้าหนด
บทบาทของผู้บริหารในการปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย์ มีคุณธรรมและจริยธรรม 

5) จัดให้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากรในองค์กร เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้การ
ปฏิบัติงานในหลายๆ ด้าน 

6) วางระบบการติดตาม และการควบคุมภายในแบบดิจิทัล เช่น การรายงานติดตามผล
ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตลอดเวลา (Dashboard) 
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  2.2 วัตถุประสงค์ของกำรควบคุมภำยใน 
 

1) เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการด้าเนินงาน (Operation Objectives: O) 
ได้แก่ การปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ซึ่งรวมถึงการดูแล
รักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ นเปลืองหรือการทุจริตใน
หน่วยงาน 

2) เพ่ือให้เกิดความเชื่อถือได้ของการรายงานทางการเงิน (Financial Report Objectives: F) 
ได้แก่ การจัดท้ารายงานทางการเงินที่ใช้ภายในและภายนอกหน่วยงานให้ เป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ และ
ทันเวลา 

3) เพ่ือให้ เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่ เกี่ยวข้อง (Compliance 
Objectives: C) ได้แก่ การปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการ
ด้าเนินงานของหน่วยรับตรวจ รวมทั งการปฏิบัติตามนโยบายและวิธีการปฏิบัติงานที่องค์กรได้ก้าหนดขึ น 

 2.3 แนวคิดของการควบคุมภายใน 

1) การควบคุมภายในเป็นกระบวนการที่รวมไว้หรือเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิบัติงานตามปกติ 
2) การควบคุมภายในเกิดขึ นโดยบุคลากรของหน่วยรับตรวจ 
3) การควบคุมภายในให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการปฏิบัติงานจะบรรลุวัตถุประสงค์

ตามท่ีก้าหนด 
 

 2.4 ประเภทของกำรควบคุมภำยใน สามารถแบ่งเป็น 5 ประเภท คือ 
1) กำรควบคุมแบบป้องกัน (Preventive Control) เป็นการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความ 

เสี่ยงจากความผิดพลาด ความเสียหาย เช่น การแบ่งแยกหน้าที่การงาน   การควบคุมการเข้าถึงทรัพย์สิน 
2) กำรควบคุมแบบค้นพบ (Detective Control) เป็นการควบคุมเพ่ือค้นพบความเสียหาย 

หรือความผิดพลาดที่เกิดขึ นแล้ว เช่น การสอบทานงาน การสอบยันยอด การตรวจนับพัสดุ เป็นต้น 
3) กำรควบคุมแบบแก้ไข (Corrective Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก้าหนดขึ นเพ่ือแก้ไข

ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ นให้ถูกต้อง หรือเพ่ือหาวิธีแก้ไขไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ ้าอีกในอนาคต  
4) กำรควบคุมแบบส่งเสริม (Directive Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ส่งเสริมหรือกระตุ้นให้

เกิดความส้าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ เช่น การให้รางวัลแก่ผู้มีผลงานดี  
5) กำรควบคุมแบบชดเชย (Compensating Control) เป็นวิธีการควบคุมที่ก้าหนดขึ นเพ่ือ

ชดเชยหรือทดแทนส้ารองระบบที่ท้าอยู่ เช่น ระบบ Manual ที่ส้ารองระบบ Computerize เป็นต้น 
การควบคุมทั ง 5 แบบมีผลต่อประสิทธิผลของการควบคุมภายใน การควบคุมแบบป้องกันนิยมว่า

เป็นการควบคุมด้านคุณภาพ และเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการควบคุมแบบค้นพบหรือแบบแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ น
แล้ว แต่การควบคุมแบบค้นพบหรือแบบแก้ไขยังคงความส้าคัญในการเป็นหลักฐานยืนยันการท้างานของการ
ควบคุมแบบป้องกันว่าได้ผลจริงและป้องกันความสูญหายของทรัพย์สินได้จริง การควบคุมแบบส่งเสริมนิยมว่า
เป็นวิธีที่ดีและทันสมัยเพราะมีผลด้านบวกต่อการสร้างขวัญและก้าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน 
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 2.5 มำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน 

มาตรฐานการควบคุมภายใน มี 5 องค์ประกอบ ดังนี  
1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม (Control Environment) 
2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 
3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communications) 
5. การติดตามประเมินผล (Monitoring) 
องค์ประกอบทั ง 5 ประการ มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันโดยมีสภาพแวดล้อมของการควบคุม

เป็นรากฐานที่ส้าคัญขององค์ประกอบอ่ืนๆ องค์ประกอบทั ง 5 นี  เป็นสิ่งจ้าเป็นที่มีอยู่ในการด้าเนินงานตาม
ภารกิจของหน่วยรับตรวจเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุผลส้าเร็จตามวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ การด้าเนินงาน
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายงานทางการเงินน่าเชื่อถือ และมีการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและ
ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 2.6 ตัวชี วัดและเป้ำหมำย 

1) ก้าหนดนโยบายการควบคุมภายในให้มีการสั่งการ เพ่ือให้มีการปฏิบัติทั่วทั งองค์กรภายใน   
ไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 

2) รายงานผลการด้าเนินงานการควบคุมภายในต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน ไตรมาสละ 1 ครั ง รวม 4 ครั ง 

3) จัดท้าคู่มือการควบคุมภายใน อจน. ประจ้าปีงบประมาณ จัดพิมพ์เป็นรูปเล่ม และเผยแพร่
ผ่านทางเว็บไซด์ www.wma.or.th 

4) การติดตามรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) จากทุก
ส่วนงานย่อยและส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขาทุกสาขา ไตรมาสละ 1 ครั ง รวม 4 ครั ง 

5) การติดตามรายงานการวิเคราะห์ตามแบบการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA) 
จากทุกส่วนงานย่อยและส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขาทุกสาขา ปีละ 2 ครั ง ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 3 

6) การติดตามและรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) 
ของผู้บริหารส่วนงานย่อย 

7) การติดตามการทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานจากทุกส่วนงานย่อยและส้านักงานจัดการน ้าเสีย
สาขาทุกสาขา อย่างน้อย 1 ครั ง 

8) การสอบทานการปฏิบัติงานตามคู่มือปฏิบัติงานของ อจน. อย่างน้อย 1 ครั ง 
9) การสอบทานภาระงานและการแบ่งหน้าที่งาน อย่างน้อย 1 ครั ง 
10)  การสอบทานแนวนโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ 

อจน. อย่างน้อย 1 ครั ง 

http://www.wma.or.th/
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11)  การจัดท้ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในส้าหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2561 (แบบ ปค.1 , แบบ ปค.4 และ
แบบ ปค.5) 

 
2.7 ผู้รับผิดชอบ 

  การด้าเนินการควบคุมภายในของ อจน. มีการก้าหนดและแต่งตั งผู้รับผิดชอบซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบที่ชัดเจนและเป็นทางการ โดยที่คณะกรรมการ อจน. แต่งตั งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน  

  1) คณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและกำรควบคุมภำยใน มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี  

      (1) ก้าหนดนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน แนวทางการป้องกัน ตรวจสอบความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
อย่างมีระบบ เพ่ือลดโอกาสที่องค์กรจะเกิดความเสียหายให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้  โดยมุ่งเน้นให้เกิด
วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในขึ นในองค์กร 

      (2) พิจารณาแผนบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในขององค์กร 

      (3) จัดให้มีระบบการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพในการ
ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ นต่อองค์การจัดการน ้าเสียที่ส่งผลให้องค์กรจะล้มลง หรือท้าให้การด้าเนินงาน
ไม่ราบรื่น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียไม่พึงพอใจ รวมทั งอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อประเทศชาติ 

      (4) ติดตามผลการด้าเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในภาพรวมของ
องค์กรและรายงานผลการด้าเนินงานต่อคณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสียทุกไตรมาส 

      (5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการองค์การจัดการน ้าเสียมอบหมาย 

  2) ผู้บริหำรระดับสูง อจน. 

      มีหน้าที่ในการก้าหนดหรือออกแบบและประเมินผลการควบคุมภายในของ อจน. รวมถึง
การก้าหนดหรือออกแบบระบบการควบคุมภายในของส่วนงานต่างๆ ภายใต้ความรับผิดชอบให้มีประสิทธิผล
ในระดับที่น่าพอใจ โดยริเริ่มและด้าเนินการสร้างบรรยากาศเพ่ือให้เกิดสภาพแวดล้อมของการควบคุม และ
ปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีในเรื่องความซื่อสัตย์ ความมีคุณธรรมและจริยธรรม มีการก้าหนดบทบาทของ
หน่วยงานตรวจสอบให้เป็นส่วนหนึ่งของโครงสร้างการควบคุมภายใน โดยท้าหน้าที่สอบทานหรือประเมินผล
การควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจอย่างเป็นอิสระ ( Independent Assessment) เพ่ือให้ความมั่นใจว่า
หน่วยรับตรวจมีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล มีกระบวนการบริหารความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 
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  3) เจ้ำหน้ำที่ระดับอำวุโสหรือคณะท ำงำน มีหน้ำที่ ดังนี  

      (1) อ้านวยการและประสานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

      (2) จัดท้าแผนปฏิบัติงานประเมินผลในภาพรวมของหน่วยรับตรวจและขออนุมัติผู้บริหาร 

      (3) ประสานงานส่วนงานย่อยเพ่ือติดตามการประเมินผลและปรับปรุงแก้ไขวิธีการควบคุม 

      (4) รวบรวมผลการประเมินระดับส่วนงานย่อยและสรุปภาพรวมของหน่วยรับตรวจ 

      (5) พิจารณาความเสี่ยงที่ส่วนงานย่อยไม่สามารถควบคุมได้หรือความเสี่ยงที่เกิดขึ นใน
ภาพรวมของหน่วยตรวจรับและเลือกหรือค้นหาวิธีการควบคุมที่เหมาะสมเพ่ือน้าเสนอฝ่ายบริหารพิจารณา     
สั่งการ 

      (6) จัดท้ารายการสรุปผลการประเมินระดับหน่วยรับตรวจเสนอฝ่ายบริหารเจ้าหน้าที่
ระดับอาวุโสหรือคณะท้างานที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการติดตามประเมินผลโดยรวม ควรใช้ผลการ
ประเมินของผู้บริหารระดับส่วนต่างๆ ในการสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในระดับหน่วยตรวจรับ 

  4) ผู้บริหำรระดับส่วนงำนย่อย และผู้ปฏิบัติงำนในส่วนงำนย่อยท่ีจะประเมิน 

      ผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย เช่น หัวหน้าส้านัก หัวหน้าฝ่ายรับผิดชอบประเมินการควบคุม
ภายในของส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบร่วมกับผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานย่อยๆ รวมทั งรับผิดชอบในการด้ารงไว้ซึ่ง
ประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และการติดตามประสิทธิผลการควบคุมภายในในส่วนงานย่อยที่ตน
รับผิดชอบอย่างต่อเนื่อง เพ่ือความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการควบคุมภายในของส่วนงานย่อยที่รับผิดชอบ
มีประสิทธิผลอยู่เสมอ 

  5) ผู้ตรวจสอบภำยใน  

  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน
ของส้านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561 ผู้ตรวจสอบภายในมีบทบาทหน้าที่รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบ ประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของมาตรการควบคุมภายใน ที่ฝ่ายบริหารก้าหนด
โดยสอบทานการประเมินของฝ่ายบริหารและรายงานผลการประเมินด้วยความระมัดระวังรอบคอบ เพ่ือสรุป
ความเห็นและจัดท้ารายงานเสนอต่อหัวหน้าหน่วยรับตรวจว่าระบบการควบคุมภายในของหน่วยรับตรวจมี
ความเพียงพอและมีประสิทธิผลหรือไม่ รวมทั งต้องประเมินประสิทธิผลการควบคุมภายในกิจกรรมการ
ตรวจสอบภายในตามวัตถุประสงค์ท่ีหน่วยรับตรวจก้าหนด 
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 แผนภำพที่ 1 : ผังภาพการก้าหนดผู้รับผิดชอบการควบคุมภายใน 

 

 

     

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหารสูงสุด

พิจารณาผลการประเมินระดับหน่วยรับตรวจ

ผู้บริหารสูงสุด

พิจารณาผลการประเมินระดับหน่วยรับตรวจ

เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส/
คณะท างาน

เจ้าหน้าที่ระดับอาวุโส/
คณะท างาน

ผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย  
และผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานย่อย

ผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย  
และผู้ปฏิบัติงานในส่วนงานย่อย

ผู้ตรวจสอบภายในผู้ตรวจสอบภายใน

   

- อ้านวยการและประสานงาน 
- จัดท้าแผนการประเมินผลองค์กร 
- สรุปภาพรวมการประเมินผล 
- จัดท้ารายงานระดับหน่วยรับตรวจ 

- ประเมินการประชุมด้วยตนเอง (CSA) 
- ติดตามผล 
- สรุปผลการประเมิน 
- จัดท้ารายงานระดับสว่นงานยอ่ย 

- ประเมินการประชุมด้วยตนเอง (CSA) 
- สอบทานการประเมินผล 
- สอบทานรายงาน 
- จัดท้ารายงานแบบ ปค.6 
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บทที่ 3 

แผนปฏิบัติกำรควบคุมภำยใน อจน. ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

 

 3.1 แนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรควบคุมภำยใน อจน. ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

  การบริหารองค์กรที่ดี เป็นการก ากับ ติดตาม และดูแลให้มีการจัดกระบวนการเพ่ือใช้

ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ ตรงเป้าหมายคุมค่า และประหยัดเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด และลดโอกาสที่จะ

เกิดความเสี่ยงต่างๆ แม้ว่าองค์กรจะมีระบบงาน ระบบโครงสร้าง หรือวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเอ้ือต่อการท างาน 

เพียงอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอ ซึ่งการควบคุมภายในนับว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส าคัญต่อการบริหารงาน

ของทุกองค์กรในปัจจุบัน โดยมีหัวหน้างานและผู้รับผิดชอบขององค์กรเข้าไปด าเนินการเพ่ือประเมินความเสี่ยง

และจัดให้มีกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงในงานหรือกิจกรรมนั้นๆ จึงจ าเป็นต้องท าให้เกิดระบบการประเมินผล

การท างานในทุกส่วนงานและทุกกิจกรรม 

  เพ่ือให้การบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์ การจัดการน้ าเสีย

สอดคล้องกับหลักเกณฑ์และแนวทางการก ากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ของ

กระทรวงการคลัง และมีแนวทางการด าเนินงานการควบคุมภายในขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ

เกิดประสิทธิผลสูงสุด อจน. ได้แต่งตั้งคณะท างานบริหารจัดการความเสี่ยงและการควบคุมภายในขององค์กร 

โดยคณะท างานฯ มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  

1) จัดท านโยบายความเสี่ยง กรอบ และกระบวนงานการบริหารความเสี่ยงและควบคุม

ภายในเพื่อน าเสนอผู้อ านวยการองค์การจัดการน้ าเสียและคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน 

2) จัดท าแผนจัดการบริหารความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายใน เพ่ือควบคุม 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในองค์กร โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์การระบุความเสี่ยง 

การประเมินความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยงและการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การ

รายงานและติดตามผล การประเมินการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้อยู่ในระดับที่ อจน. 

ยอมรับได้ รวมทั้งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ขององค์กร 

3) ก าหนด/จัดวางระบบ/ควบคุม/ติดตามการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการควบคุม

ภายในตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของกระทรวงการคลัง 
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4) ก ากับดูแลและติดตามหน่วยงานในสังกัด ให้มีการปฏิบัติงานบริหารความเสี่ยงและ

การควบคุมภายในตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

5) สนับสนุน ส่งเสริม เพ่ือให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในเป็นการ

ปฏิบัติงานปกติและเป็นวัฒนธรรมขององค์กร พร้อมทั้งสนับสนุนให้มีการพัฒนากระบวนการบริหารความเสี่ยง

และการควบคุมภายในขององค์กรอย่างสม่ าเสมอ 

6) ทบทวนและประเมินผลตามมาตรการหรือแผนปฏิบัติการ เพ่ือก าหนดแนวทางการ

ปรับปรุงระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 

7) บริหารจัดการให้การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในมีการใช้ระบบ

สารสนเทศ และมีการบูรณาการอย่างเป็นระบบ 

8) แต่งตั้ง หรือมอบหมายพนักงานเข้าร่วมด าเนินงานตามความเหมาะสม โดยอาจเชิญ

ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน หรือผู้ตรวจสอบภายในเข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ 

9) ด าเนินการอ่ืนๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและ

การควบคุมภายใน และผู้บริหารระดับสูงขององค์กร 

 

 3.2 วัตถุประสงค์ของแผนกำรปฏิบัติกำรควบคุมภำยใน 

  คณะกรรมการ อจน. และคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน อจน. เป็น
ผู้มีบทบาทส้าคัญในการผลักดันการด้าเนินงานการควบคุมภายในขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ และเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด จึงไดจ้ัดท้าแผนปฏิบัติการขึ นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี  

1) เพ่ือก้าหนดกิจกรรมการควบคุมภายใน ให้มีการด้าเนินงานตามขั นตอนและครบถ้วนภายใน
ระยะเวลาที่ก้าหนด 

2) เพ่ือให้การบริหารจัดการด้านการควบคุมภายใน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
3) เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการติดตามและประเมินผลการด้าเนินงานการควบคุมภายใน 

 
 3.3 แผนปฏิบัติกำรควบคุมภำยใน อจน. 
  แผนปฏิบัติการควบคุมภายใน อจน. ประจ้าปีงบประมาณ 2564 มีการก้าหนดกิจกรรมด้าน
ต่างๆ เพื่อให้การด้าเนินงานตามขั นตอนและครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมินการควบคุมภายใน ดังนี  
 

1) สภำพแวดล้อมกำรควบคุม 
1.1 กำรทบทวนและจัดท ำคู่มือกำรควบคุมภำยใน อจน. ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
 กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จะต้องด้าเนินการทบทวนคู่มือการควบคุม
ภายใน อจน. เพ่ือปรับปรุงเนื อหาสาระของการควบคุมภายในให้เป็นปัจจุบัน มีความสมบูรณ์
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และทันสมัยยิ่งขึ น และน้าเรียนผู้บังคับบัญชาตามสายงานเพ่ือพิจารณาน้าเสนอ ผอ.อจน. 
พิจารณาให้ความเห็นชอบคู่มือการควบคุมภายใน อจน. และอนุมัติให้แจ้งเวียนและเผยแพร่
ให้ทราบโดยทั่วกันทั งองค์กร 
 ระยะเวลาด้าเนินการ : ช่วงไตรมาสที่ 1 
 

1.2 กำรติดตำมผลกำรจัดท ำ/ทบทวน/ปรับปรุง คู่มือปฏิบัติงำนของ อจน. 
 กำรทบทวน/ปรับปรุง คู่มือปฏิบัติงำนประจ ำหน่วยงำนของทุกหน่วยงำน 

 กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จะจัดท้าบันทึกข้อความ เรื่อง การทบทวน
คู่มือปฏิบัติงานประจ้าหน่วยงาน ประจ้าปีงบประมาณ 2564 ไปยังทุกหน่วยงานทั งที่อยู่
ส่วนกลางและส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขาทุกสาขา เพ่ือให้ส้ารวจและทบทวนคู่มือ
ปฏิบัติงานที่มีอยู่ปัจจุบัน ดังกรณีต่อไปนี  
 (1) คู่มือปฏิบัติงานประจ้าหน่วยงานที่มีอยู่ มีการทบทวน/ปรับปรุงและแก้ไขคู่มือ
การปฏิบัติงานให้มีความเป็นปัจจุบันหรือไม่  
 (2) ในกรณีที่หน่วยงานไม่มีการปรับปรุงและแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงาน หน่วยงาน
จะต้องกรอกแบบรายงานการทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานประจ้าหน่วยงาน ว่า ไม่มีการ
ปรับปรุงและแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมแนบคู่มือปฏิบัติงานที่ได้มีการทบทวน/ปรับปรุง
และแก้ไขแล้ว และให้น้าเรียนผู้บังคับบัญชาตามสายงาน เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 (3) กรณีที่หน่วยงานมีการปรับปรุงและแก้ไขคู่มือการปฏิบัติงาน หรือมีการเพ่ิม
กิจกรรมใหม่ๆ เกิดขึ น และได้มีการจัดท้าคู่มือการปฏิบัติงานฉบับใหม่  หน่วยงานจะต้อง
กรอกแบบรายงานการทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานประจ้าหน่วยงาน และระบุรายละเอียดสิ่ง
ที่ปรับปรุงและแก้ไข พร้อมแนบคู่มือปฏิบัติงานฉบับใหม่ และให้น้าเรียนผู้บังคับบัญชาตาม
สายงาน เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 (4) พนักงานที่สังกัดอยู่ในแต่ละหน่วยงานทุกคน จะต้องลงนาม เรื่อง “คู่มือการ
ปฏิบัติงาน” ว่าได้สอบทานความสอดคล้องของภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบในปัจจุบันกับ
คู่มือการปฏิบัติงานทีไ่ด้ท้าการทบทวน/ปรับปรุงและแก้ไขให้มีความเป็นปัจจุบันแล้ว และให้
น้าเรียนผู้บังคับบัญชาตามสายงาน เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
 ระยะเวลาด้าเนินการ : ช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 
 กำรติดตำมและรวบรวมคู่มือกำรปฏิบัติงำน 

 หลังจากกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในได้จัดท้าบันทึกข้อความ เรื่อง การ
ทบทวนคู่มือปฏิบัติงานประจ้าหน่วยงาน ประจ้าปีงบประมาณ 2564 ไปยังทุกหน่วยงานทั ง
ที่อยู่ส่วนกลางและส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขาทุกสาขา โดยผู้อ้านวยการแต่ละฝ่ายจะ
มอบหมายให้พนักงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับผิดชอบ และเมื่อด้าเนินการเรียบร้อยแล้วให้ส่ง
คู่มือการปฏิบัติงานที่มีการทบทวน/ปรับปรุงและแก้ไขจนเป็นปัจจุบัน พร้อมแนบแบบ
รายงานการทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานประจ้าหน่วยงาน และแบบรายงานการลงนามของ
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พนักงาน เรื่อง “คู่มือการปฏิบัติงาน” กลับมายังกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ตามระยะเวลาที่ก้าหนด 

  ระยะเวลาด้าเนินการ : ช่วงไตรมาสที่ 3 
 1.3 กำรจัดท ำแผนปฏิบัติกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในจะต้องจัดท้าแผนปฏิบัติการควบคุมภายใน 
ในปีถัดไป เพ่ือน้าเสนอขอความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน และน้าเสนอต่อคณะกรรมการ อจน. เพ่ือให้นโยบายและความเห็นชอบต่อแผนปฏิบัติ
การควบคุมภายใน ดังกล่าว 

  ระยะเวลาด้าเนินการ : ช่วงเดือนสิงหาคม 2564 
 1.4 คณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน อจน. ให้ควำมเห็นชอบ
 นโยบำยกำรควบคุมภำยใน ประจ ำปีงบประมำณ 2565 

กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จัดเตรียมข้อมูลทบทวนนโยบายการ
ควบคุมภายในและน้าเสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และ
คณะกรรมการ อจน. เพ่ือให้ความเห็นชอบนโยบายการควบคุมภายใน ประจ้าปีงบประมาณ 
2565 

ระยะเวลาด้าเนินการ : ช่วงเดือนสิงหาคม 2564 
 

2) กิจกรรมกำรควบคุม 
 

2.1 กำรสอบทำนงำนต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จะต้องด้าเนินการสอบทานงานต่างๆ โดย
ให้ส่วนงานย่อยและส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขาทุกสาขา ด้าเนินการประเมินการควบคุม
ด้วยตนเอง (Control Self-Assessment : CSA) และกองบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในด้าเนินการสอบทานการปฏิบัติงานในแต่ละประเด็นกับผู้ที่เกี่ยวข้องอีกครั งหนึ่ง ซึ่ง
ประเด็นการควบคุมภายในรัฐวิสาหกิจทุกแห่งควรด้าเนินการให้แล้วเสร็จ ดังนี   

 กำรสอบทำนภำระหน้ำที่และกำรแบ่งแยกหน้ำที่  ทั งนี เ พ่ือเป็นการ
ตรวจสอบว่าภายในองค์กรไม่มีบุคคลเดียวปฏิบัติงานหลายขั นตอนของงาน 
ได้แก่  
 (1) การอนุมัติรายการ/การให้ความเห็นชอบ 
 (2) การบันทึกรายการ/การประมวลผล  
 (3) การดูแลรักษาจัดเก็บทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง 
 (4) การด้าเนินงาน/การตรวจสอบงาน/การสอบทาน 
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โดยกองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จะจัดท้าบันทึกข้อความ เรื่อง 
การสอบทานภาระหน้าที่และการแบ่งแยกหน้าที่งาน ประจ้าปีงบประมาณ 2564 
พร้อมทั งแนบแบบสอบทานภาระหน้าที่ และการแบ่งแยกหน้าที่ งาน เ พ่ือให้
ผู้บังคับบัญชาตามล้าดับชั นได้ด้าเนินการสอบทานภาระหน้าที่และการแบ่งแยกหน้าที่
ภายในหน่วยงานที่ตนเองรับผิดชอบ 
ระยะเวลาด้าเนินการ : ช่วงไตรมาสที่ 3  

 กำรสอบทำนคู่มือปฏิบัติงำน 
 กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จะจัดท้าบันทึกข้อความ เรื่องขอเชิญ
ประชุมการสอบทานการปฏิบัติงานตามคู่มือ ประจ้าปีงบประมาณ 2564 พร้อมแนบปฏิทิน
การประชุมการสอบทานให้แต่ละหน่วยงานทราบ ในกรณีการสอบทานหน่วยงานส่วนกลาง
หรือส้านักงานใหญ่ ทาง กบค. จะด้าเนินการสอบทานการปฏิบัติงานตามคู่มือปฏิบัติงานที่ใช้
งานอยู่ในปัจจุบันของแต่ละหน่วยงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาและพนักงานของหน่วยงานนั นๆ 
ในกรณีการสอบทานส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขา ทาง กบค. จะแนบแบบสอบทานการ
ปฏิบัติงานตามคู่มือให้ส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขาทุกสาขา เพ่ือให้ผู้จัดการสาขาได้
ด้าเนินการสอบทานการปฏิบัติงานตามคู่มือปฏิบัติงานที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันร่วมกับพนักงานที่
ปฏิบัติงานประจ้าสาขานั นๆ 

  ระยะเวลาด้าเนินการ : ช่วงไตรมาสที่ 3 
 

3) กำรติดตำมประเมินผล 
3.1 กำรจัดท ำแผนปรับปรุงกำรควบคุมภำยใน อจน. ประจ ำปีงบประมำณ 2564  
 กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จะต้องจัดท้าแผนปรับปรุงการควบคุม
ภายใน ตามแบบรายงานผลการด้าเนินงานตามแผนการปรับปรุงและควบคุมภายในระดับ
องค์กร (แบบ ปค.5) ของปีที่ผ่านมา 
 ระยะเวลาด้าเนินการ : ช่วงเดือนพฤศจิกายน 2564 
3.2 กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยงและควบคุมภำยใน อจน. 
 กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จัดการประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพ่ือเป็นการติดตามความก้าวหน้าของการด้าเนินงานการ
ควบคุมภายใน และการพิจารณาประเด็นต่างๆ ที่มีความส้าคัญ รวมถึงการมอบหมายงาน 
การให้ข้อเสนอแนะและอ่ืนๆ 
 ระยะเวลาด้าเนินการ : ทุกไตรมาส 
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3.3 กำรติดตำมและรวบรวมแบบรำยงำนกำรประเมินผลและกำรปรับปรุงกำรควบคุม
ภำยใน (แบบ ปย.2) 
 กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จะต้องจัดท้าบันทึกข้อความ เรื่องการ
ติดตามรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) ไปยังทุก
หน่วยงานและส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขาทุกสาขา ให้ประเมินตนเองว่ามีการควบคุม
ภายใน กิจกรรม/งานที่รับผิดชอบ ระบุความเสี่ยงและสาเหตุ การควบคุมที่มีอยู่มีความ
เพียงพอเหมาะสมหรือไม่ และน้าเสนอผู้บังคับบัญชาของสายงานตนเอง และส่งกลับมายัง
กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ตามระยะเวลาที่ก้าหนด 
 ระยะเวลาด้าเนินการ : ทุกไตรมาส (10 วันนับตั งแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส) 
3.4 กำรติดตำมและรวบรวมแบบรำยงำนผลกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุม
ภำยใน (ปย.1) 
 กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จะต้องจัดท้าบันทึกข้อความเรื่องรายงาน
ผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 ไปยังผู้อ้านวยการฝ่ายทุกฝ่าย ให้ท้าการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน 5 
องค์ประกอบ พร้อมให้ความเห็น/ค้าอธิบายของแต่ละองค์ประกอบ และส่งกลับมายังกอง
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ตามระยะเวลาที่ก้าหนด 
 ระยะเวลาด้าเนินการ : เดือนตุลาคม 2564 
3.5 กำรด ำเนินกำรตอบแบบสอบถำมเกี่ยวกับกำรควบคุมภำยใน 
 หลังจากสิ นสุดการด้าเนินงานการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2564 กองบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน จะต้องด้าเนินการตอบแบบสอบถามในระบบตามหลักเกณฑ์
การประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการของรัฐวิสาหกิจ (8 Enablers) ในหัวข้อ
การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน (Risk Management & Internal Control : 
RM & IC) เพ่ือประกอบการประเมินผลการด้าเนินงานการบริหารจัดการองค์กร – การ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ประจ้าปีบัญชี 2564 และน้าส่งข้อมูลเข้าระบบ
ตามท่ี บริษัท ทริส คอร์เปอร์เรชั่น ก้าหนดไว้ 
 ระยะเวลาด้าเนินการ : ช่วงเดือนกันยายน ถึง ตุลาคม 2564 
3.6 กำรรำยงำนกำรประเมินองค์ประกอบของกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปค.4) ประจ ำปี
งบประมำณ 2564  
 กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ด้าเนินการรวบรวมผลการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) ระดับฝ่าย และจัดท้าสรุปในทุกๆประเด็น
ของของการประเมิน 5 องค์ประกอบลงในแบบ ปค.4 ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่า
ด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในส้าหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2561  
 ระยะเวลาด้าเนินการ : เดือนพฤศจิกายน 2564 



17 
 

 
 
3.7 กำรรำยงำนกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปค.5) ประจ ำปีงบประมำณ 
2564 
 กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ด้าเนินการรวบรวมรายงานการ
ประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) ไตรมาส 4 ประจ้าปี
งบประมาณ 2564 ของทุกหน่วยงานและส้านักงานจัดการน ้าเสียสาขาทุกสาขา และจัดท้า
สรุปลงแบบ ปค.5 ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การ
ควบคุมภายในส้าหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2561 
 ระยะเวลาด้าเนินการ : เดือนพฤศจิกายน 2564 
3.8 กำรจัดท ำหนังสือรับรองกำรประเมินผลกำรควบคุมภำยใน (ระดับหน่วยงำนของรัฐ) 
(แบบ ปค.1) ประจ ำปีงบประมำณ 2564 
 กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จัดท้าหนังสือรับรองการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปค.1) ของหน่วยงาน ส้าหรับปีสิ นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในส้าหรับ
หน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2561 
 ระยะเวลาด้าเนินการ : เดือนพฤศจิกายน 2564 
3.9 กำรรวบรวมรำยงำนกำรประเ มินผลกำรควบคุมภำยใน ตำมหลัก เกณฑ์
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยมำตรฐำนและหลักเกณฑ์กำรควบคุมภำยในส ำหรับหน่วยงำนรัฐ 
พ.ศ. 2561 (แบบ ปค.1, แบบ ปค.4 และแบบ ปค.5)  
 กองบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน จัดท้าบันทึกข้อความ เรื่องการจัดส่ง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส้าหรับ
หนว่ยงานของรัฐ ประจ้าปีงบประมาณ 2564 น้าเสนอผู้บังคับบัญชาตามล้าดับ เพ่ือน้าเรียน 
ผอ.อจน. เพ่ือพิจารณาลงนามในแบบ ปค.1 ปค.4 ปค.5 และลงนามในหนังสือถึง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เพ่ือจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในองค์การจัดการ
น ้าเสีย ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 ระยะเวลาด้าเนินการ : ภายในเดือนธันวาคม 2564 (90 วัน นับแต่วันสิ น 
          ปีงบประมาณ) 
 
  
  

 

 



   

1 สภาพแวดล้อมการควบคุม

      - การทบทวน/ปรับปรุง คู่มือปฏิบัติงานประจ าหน่วยงานของทุกหน่วยงาน

      - การติดตามและรวบรวมคู่มือการปฏิบัติงาน

2 กิจกรรมการควบคุม

      - สอบทานภาระหน้าท่ีและการแบ่งแยกหน้าท่ีงาน

      - สอบทานคู่มือปฏิบัติงาน

3 การติดตามประเมินผล

   

      3.4 การติดตามและรวบรวมแบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของ
             การควบคุมภายใน (ปย.1)

      1.3 การจัดท าแผนปฏิบัติการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2565
      1.4 คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน อจน. ให้ความ    
             เห็นชอบนโยบายการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2565

      2.1 การสอบทานงานต่างๆท่ีเก่ียวข้อง

      3.1 การจัดท าแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน อจน. ประจ าปีงบประมาณ 2564

      3.2 การประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน อจน.

      3.3 การติดตามและรวบรวมแบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุง
             การควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) 

ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค.

แผนปฏิบัติการควบคุมภายใน กองบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ต.ค. ส.ค.
ปีงบประมาณ 2564

ก.ย.มิ.ย.พ.ย.
ปีงบประมาณ 2565

ต.ค.

      3.5 การด าเนินการตอบแบบสอบถามเก่ียวกับการควบคุมภายใน

ธ.ค. ม.ค.

      1.1 ทบทวนและจัดท าคู่มือการควบคุมภายใน อจน.
      1.2 การติดตามผลการจัดท า/ทบทวน/ปรับปรุง คู่มือปฏิบัติงาน อจน.

      3.8 การจัดท าหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงาน
             ของรัฐ) (แบบ ปค.1) ประจ าปีงบประมาณ 2564

      3.9 การรวบรวมรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์
            กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การควบคุมภายในส าหรับ
            หน่วยงานรัฐ พ.ศ.2561 (แบบ ปค.1, แบบ ปค.4 และแบบ ปค.5)

      3.6 การรายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) 
             ประจ าปีงบประมาณ 2564

      3.7 การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) ประจ าปี
             งบประมาณ 2564



พ.ย.
กิจกรรม

ธ.ค.



ก.ค.
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