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แแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธระยะยาว 3 ป (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับทบทวน) 

 

จัดทําโดย สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการน้ําเสีย มิถุนายน 2564 

แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธระยะยาว 3 ป (2563-2565)  

และแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับทบทวน) 
....................................................... 

หลักการและเหตุผล 
 

การตรวจสอบภายในเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจขององคการจัดการ

น้ําเสียเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทั้งยังชวยปองกันหรือลดความเสี่ยงจากการดําเนินงาน

ผิดพลาดและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น อีกทั้งการตรวจสอบภายในยังถือเปนสวนประกอบสําคัญ          

ที่แทรกอยูในการปฏิบัติงานตามปกติของหนวยงาน ซึ ่งจะตองมีการวางแผนการตรวจสอบตามฐาน      

ความเสี่ยง (Risk-based Audit Plan) ตามมาตรฐานวิชาชีพ เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหองคการจัดการน้ําเสีย 

โดยผูบริหารสามารถนําแผนการตรวจสอบภายในมาใชเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร เพื่อให

สามารถบรรลุวัตถุประสงคของการดําเนินงาน 

มาตรฐานการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน กําหนดใหหัวหน้ําหนวยตรวจสอบภายใน 

ตองจัดทําแผนงานตรวจสอบตามฐานความเส่ียง เพ่ือกําหนดลําดับความสําคัญ ของกิจกรรมท่ีจะตรวจสอบ 

ใหสอดคลองกับเปาหมายขององคกร และแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับทบทวน)

สํานักตรวจสอบภายในไดจัดทําขึ้น ครอบคลุมทุกกระบวนการตามแผนวิสาหกิจองคการจัดการน้ําเสีย พ.ศ.

2563-2565 (ทบทวนครั้งท่ี 1) ความเส่ียงขององคการจัดการน้ําเสีย บทบาทอํานาจหน้ําท่ี ความรับผิดชอบ

ของสํานักตรวจสอบภายใน ความคาดหวังของผูบริหารท่ีตองการใหสํานักตรวจสอบภายในทําการตรวจสอบ 

โดยมุงเนนการตรวจสอบตามฐานความเส่ียง ประกอบดวยการตรวจสอบ การดําเนินงาน การบริหาร        

การกํากับดูแลกิจการ การผลิต วิศวกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ การตรวจสอบความครบถวน ถูกตอง           

ของขอมูลและรายงานทางการเงิน บัญชี ขององคการจัดการน้ําเสีย 

ทั้งนี้ นอกจากการตรวจสอบเพ่ือใหความเชื่อมั่นตอผูบริหารแลว ยังไดมีงานบริการใหคําปรึกษา

แกผูบริหารและหนวยงานดวย  
 

วัตถุประสงค 

วัตถุประสงคของแผนตรวจสอบ เพ่ือเปนกรอบการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายในของสํานัก

ตรวจสอบภายใน เพ่ือใหการชวยเหลือผูปฏิบัติงานทุกระดับขององคการจัดการน้ําเสียสามารถปฏิบัติหนาที่ 

ไดอยางมีประสิทธิผล โดยสํานักตรวจสอบภายในจะทําการสอบทาน วิเคราะห ประเมินใหขอเสนอแนะ 

คําปรึกษาและขอมูล เพ่ือเปนการสนับสนุนแกผูปฏิบัติงาน รวมถึงการสนับสนุนใหมีการควบคุมภายในท่ีมี

ประสิทธิภาพภายใตคาใชจายท่ีเหมาะสม ดังนี้ 

1. เพ่ือพิสูจนความถูกตองและเชื่อถือไดของขอมูล รายงานทางการเงินและการดําเนินงาน 

2. เพ่ือตรวจสอบการปฏิบัติงานใหมั่นใจวาหนวยรับตรวจปฏิบัติงานเปนไปตามกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับ คําส่ัง มติคณะรัฐมนตรีและนโยบายที่กําหนด 
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3. เพ่ือสอบทานระบบการควบคมุภายในของหนวยรับตรวจวาเพียงพอและเหมาะสม 

4. เพ่ือสอบทานวิธีปองกันดูแลทรัพยสินวาเปนไปอยางเหมาะสม และสามารถพิสูจนความมีอยู

จริงของทรัพยสินเหลานั้นได 

5. เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ตลอดจนใหขอเสนอแนะหรือแนวทางในการ

ปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานดานตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด 
 

แผนพัฒนาองคการจัดการน้ําเสีย 

แผนพัฒนาองคการจัดการน้ําเสีย พ.ศ. 2563 - 2565 จัดทําเพ่ือใชเปน กรอบ ทิศทาง และกลไก

ในการขับเคล่ือนการทํางานตามพันธกิจขององคการจัดการน้ําเสียใหบรรลุผลสําเร็จ โดยดําเนินการใหมี     

ความสอดคลองและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ.2561 - 2580) แผนปฏิรูปประเทศ (ดานทรัพยากร 

ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม เรื่องส่ิงแวดลอม) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 - 

2564) เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา ระยะ 20 ป           

(พ.ศ. 2561 - 2580) แผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย        

(พ.ศ. 2561 - 2565) และยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณตอบทบาทภารกิจท่ีดําเนินการ เพ่ือใหองคกร

สามารถบรรลุเปาหมายของแผนวิสาหกิจองคการจัดการน้ําเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั้งท่ี 1)     

ตามวิสัยทัศนขององคกร สาระสําคัญของแผนวิสาหกิจฯ เปนการนําเสนอวิสัยทัศน คานิยม วัฒนธรรม    

พันธกิจ เปาประสงครวม ยุทธศาสตร วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร และกลยุทธขององคกร สรุปไดดังนี้ 

วิสัยทัศน 

“บริหารจัดการน้าํเสียชุมชนใหไดมาตรฐาและย่ังยืน ภายในป 2569” 

คานิยมองคกร 

มุงมัน่ผลสัมฤทธิ์ จิตบริการ เชี่ยวชาญในหน้ําที ่

วัฒนธรรมองคกร 

องคการจัดการน้ําเสีย ยึดมั่นในความรับผิดชอบตอสาธารณะ สรางนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

รวมทั้งเนนใหบุคลากรขององคกรเปนทรัพยากรที่มีคาที่สุด 

พันธกิจ 

1) จัดใหมีระบบบําบัดน้ําเสียรวมสําหรับการจัดการน้ําเสียภายในเขตพ้ืนที่จัดการน้ําเสีย 

2) การใหบริการรับบริหารหรือจัดการระบบบําบัดน้ําเสียทั้งในและนอกเขตพ้ืนที่จัดการน้ําเสีย 

3) บริการหรือกิจการตอเนื่องท่ีเกี่ยวของกับการจัดการน้ําเสียอยางมีประสิทธิภาพในเชิง

เศรษฐกิจ 
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เปาประสงครวม 

1) ปริมาณน้ําเสียไดรับการบําบัดไดตามมาตรฐานน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียชุมชน             

รวม 252.00 ลานลูกบาศกเมตร 

- ป พ.ศ.2563 จํานวน 82.00 ลานลูกบาศกเมตร 

- ป พ.ศ.2564 จํานวน 84.00 ลานลูกบาศกเมตร 

- ป พ.ศ.2565 จํานวน 86.00 ลานลูกบาศกเมตร 

2) น้ําเสียหลังการบําบัดไดคุณภาพตามมาตรฐานน้ําทิ้งจากระบบบําบัดน้ําเสียชุมชนที่กําหนด 

ไมนอยกวา รอยละ 99.00 

สรุปรายละเอียดวัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตร เปาประสงค ยุทธศาสตร กลยุทธ และแผนงาน/

โครงการ ของแผนวิสาหกิจองคการจัดการนํ้าเสีย พ.ศ. 2563 – 2565 (ทบทวนครั้งท่ี 1) ไดดังน้ี  

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรท่ี 1 สรางเครือขายการบริหารจัดการนํ้าเสียชุมชนท่ัวประเทศ  

เปาประสงค  

1. แหลงน้ําทีม่ีคุณภาพน้าํเส่ือมโทรมและพอใช จะมีคณุภาพน้ําระดับด ี 

2. ผูรับบริการมีความพึงพอใจตอการบรหิารจัดการน้าํเสีย  

3. บูรณาการกบัเครือขายในการบริหารจัดการน้ําเสีย  

4. บุคลากรขององคกรมีทักษะในการดาเนนิงาน  

ตัวชี้วดั  

1. ปริมาณน้ําเสียที่ไดรับการบําบดัไดคุณภาพตามมาตรฐานจากระบบบําบดัน้าํเสียชุมชน  

- ป 2563  จํานวน 82.00 ลานลูกบาศกเมตรตอป  

- ป 2564  จํานวน 84.00 ลานลูกบาศกเมตรตอป  

- ป 2565  จํานวน 86.00 ลานลูกบาศกเมตรตอป  

2. รอยละของความพึงพอใจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

- ป 2563  รอยละ 80  

- ป 2564  รอยละ 85  

- ป 2565  รอยละ 90  

3. จํานวนบนัทึกขอตกลงรวมในการบรหิารจัดการน้าํเสีย  

- ป 2563  จํานวน 18 พ้ืนที่  

- ป 2564  จํานวน 20  พ้ืนที่  

- ป 2565  จํานวน 22 พ้ืนที่  

4. รอยละของผูเขารบัการเผยแพรความรู ผานเกณฑมาตรฐานการทดสอบ  

- ป 2563  รอยละ 100  

- ป 2564  รอยละ 100  

- ป 2565  รอยละ 100  
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5. รอยละของบคุลากรขององคกรท่ีเขารับการอบรมผานเกณฑมาตรฐานการทดสอบ  

- ป 2563  รอยละ -  

- ป 2564  รอยละ -  

- ป 2565  รอยละ 80 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 กอสรางและเพ่ิมประสิทธภิาพระบบบําบัดนํ้าเสีย  

กลยุทธท่ี 1.1 กอสรางและเพ่ิมประสิทธภิาพระบบบําบัดนํ้าเสีย  

ตัวชี้วดั  

1. ปริมาณน้ําเสียไดรับการบําบดัตามมาตรฐานน้ําทิง้จากระบบบาํบดัน้ําเสียชุมชน  

- ป 2563  จํานวน 82.00 ลานลูกบาศกเมตร  

- ป 2564  จํานวน 84.00 ลานลูกบาศกเมตร  

- ป 2565  จํานวน 86.00 ลานลูกบาศกเมตร  

แผนงาน/โครงการภายใตกลยุทธ  

1. กอสรางและบรหิารจัดการระบบบาํบัดน้ําเสีย (ฝายวิศวกรรม)  

2. ฟนฟูและบริหารจัดการระบบบําบดัน้ําเสีย (ฝายวิศวกรรม)  
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 ประชาสัมพันธและสรางการรับรู  

กลยุทธท่ี 2.1 ประชาสัมพันธเชิงรกุ และสงเสริมภาพลักษณองคกร  

ตัวชี้วดั  

1. รอยละของความพึงพอใจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  

- ป 2563  รอยละ 80  

- ป 2564  รอยละ 85  

- ป 2565  รอยละ 90  

แผนงาน/โครงการภายใตกลยุทธ  

1. ประชาสัมพันธการจัดการน้ําเสีย (สํานักผูอํานวยการ)  

2. แสดงความรับผิดชอบตอสังคมและส่ิงแวดลอม (CSR in Process) ขององคกร       

(สํานักผูอาํนวยการ)  
 

กลยุทธท่ี 2.2 บูรณาการเครือขายในการบริหารจัดการนํ้าเสยี  

ตัวชี้วดั  

1. จํานวนบนัทึกขอตกลงรวมในการบรหิารจัดการน้าํเสีย  

- ป 2563  จํานวน  18 พ้ืนที่  

- ป 2564  จํานวน  20  พ้ืนที่  

- ป 2565  จํานวน  22 พ้ืนที่  
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2. รอยละของผูเขารบัการเผยแพรความรู ผานเกณฑมาตรฐานการทดสอบ  

- ป 2563  รอยละ 100  

- ป 2564  รอยละ 100  

- ป 2565  รอยละ 100  

แผนงาน/โครงการภายใตกลยุทธ  

1. จัดทําบันทึกขอตกลงรวมในการบริหารจัดการน้ําเสียกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น         

(ฝายวิศวกรรม)  

2. ฝกอบรมการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียใหกับกลุมผูปฏิบัติงานดานการจัดการ     

น้ําเสีย (รวมองคกรปกครองสวนทองถิ่น) (สํานักผูอํานวยการ)  

3. การสงเสริมความรูเกี่ยวกับการจัดการน้ําเสียใหแกกลุมเปาหมาย (สํานักผูอํานวยการ)  

4. การอบรมสัมมนาเครือขายในการบริหารจัดการน้ําเสีย (สํานักผูอํานวยการ)  
 

กลยุทธท่ี 2.3 พัฒนาความรูทักษะดานการจัดการนํ้าเสียใหกับบุคลากร  

ตัวชี้วดั  

1. รอยละของบคุลากรขององคกรท่ีเขารับการอบรมผานเกณฑมาตรฐานการทดสอบ  

- ป 2563  รอยละ -  

- ป 2564  รอยละ -  

- ป 2565  รอยละ 80  

แผนงาน/โครงการภายใตกลยุทธ  

1. ฝกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรของ อจน. ใหมีความรูทักษะดานการจัดการระบบบําบัด    

น้ําเสีย (ฝายวิศวกรรม)  
 

วัตถุประสงคเชิงยุทธศาสตรท่ี 2 สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการพัฒนา

กระบวนการจัดการนํ้าเสีย  

เปาประสงค  

1. มีเทคโนโลยีและนวตักรรมการจัดการน้าํเสียที่สนบัสนุนการดําเนนิงาน  

2. ผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการพัฒนานวตักรรมและเทคโนโลยีขององคกร  

3. มีการบรหิารจัดการภายในองคกรท่ีมปีระสิทธิภาพ  

4. มีการถายทอดความรูภายในองคกร  

5. มีเทคโนโลยีและนวตักรรมสนับสนุนการดําเนินงาน  
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ตัวชี้วดั  

1. จํานวนการตดิตั้งพลังงานทดแทนตอป  

- ป 2563  จํานวน 2 แหง  

- ป 2564  จํานวน 2 แหง  

- ป 2565  จํานวน 2 แหง  

2. ปริมาณการนําน้ําเสียที่ผานการบําบัดแลวกลับมาใชประโยชนใหม  

- ป 2563 จํานวน  269,468 ลูกบาศกเมตรตอป  

- ป 2564 จํานวน  275,797 ลูกบาศกเมตรตอป  

- ป 2565 จํานวน  275,797 ลูกบาศกเมตรตอป  

3. รอยละของการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียตอการสรางสรรคนวตักรรมองคกร  

- ป 2563  รอยละ -  

- ป 2564  รอยละ 50  

- ป 2565  รอยละ 60  

4. คะแนนประเมนิผลองคกร (รวม)  

- ป 2563  3.5 คะแนน  

- ป 2564  3.6 คะแนน  

- ป 2565  3.7 คะแนน  

5. จํานวนเครื่องมือที่ไดรบัการถายทอดความรู  

- ป 2563  -  เครื่องมือ  

- ป 2564  3  เครื่องมือ  

- ป 2565  5  เครื่องมือ  

6. รอยละของการสรปุรายงานผลและตดิตามสถานการณน้ําเสียผานระบบสารสนเทศภายใน 

ศูนยตดิตามฯ  

- ป 2563  รอยละ -  

- ป 2564  รอยละ 80  

- ป 2565  รอยละ 90  

7. มีระบบสารสนเทศท่ีมปีระสิทธิภาพ  

- ป 2563  -  ระบบ  

- ป 2564  -  ระบบ  

- ป 2565  1 ระบบ  
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ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาการจัดการนํ้าเสียดวยการประยุกตใชนวัตกรรมและเทคโนโลย ี 

กลยุทธท่ี 3.1 พัฒนาการจัดการนํ้าเสียดวยการประยกุตใชนวตักรรมและเทคโนโลย ี 

ตัวชี้วดั  

1. จํานวนการตดิตั้งพลังงานทดแทนตอป  

- ป 2563 จํานวน 2 แหง  

- ป 2564 จํานวน 2 แหง  

- ป 2565 จํานวน 2 แหง  

2. ปริมาณการนําน้ําเสียที่ผานการบําบัดแลวกลับมาใชประโยชนใหม  

- ป 2563 จํานวน 269,468 ลูกบาศกเมตรตอป  

- ป 2564 จํานวน 275,797 ลูกบาศกเมตรตอป  

- ป 2565 จํานวน 275,797 ลูกบาศกเมตรตอป  

แผนงาน/โครงการภายใตกลยุทธ  

1. นําพลังงานทดแทนมาใชในการบริหารจัดการระบบบําบดัน้ําเสีย (ฝายจัดการน้าํเสีย 1 

และฝายจัดการน้ําเสีย 2)  

2. การนําน้าํเสียที่ผานการบาํบัดแลวกลับมาใชประโยชนใหม (ฝายจัดการน้ําเสีย1 และ   

ฝายจัดการน้ําเสีย 2)  
 

กลยุทธท่ี 3.2 บริหารการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียโดยใชนวตักรรม  

ตัวชี้วดั  

1. รอยละของการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสียตอการสรางสรรคนวตักรรมองคกร  

- ป 2563  รอยละ -  

- ป 2564  รอยละ 50  

- ป 2565  รอยละ 60  

แผนงาน/โครงการภายใตกลยุทธ  

1. พัฒนาบุคลากรดานความคิดสรางสรรคในการตอยอดนวัตกรรมภายในองคกร 

(คณะทํางานดานนวัตกรรม)  
 

ยุทธศาสตรท่ี 4 พัฒนาองคกรสูความยั่งยืน  

กลยุทธท่ี 4.1 ผลักดันใหองคกรมุงสูการเปนองคกรชัน้นํา  

ตัวชี้วดั  

1. คะแนนประเมนิผลองคกร (รวม)  

- ป 2563  3.5 คะแนน  

- ป 2564  3.6 คะแนน  

- ป 2565  3.7 คะแนน  
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แผนงาน/โครงการภายใตกลยุทธ  

1. สงเสรมิธรรมาภิบาลและการปองกนัและปราบปรามทุจริต (สํานักผูอํานวยการ)  

2. พัฒนาแนวทางการบรหิารจัดการทุนมนุษย (ฝายอํานวยการ)  

3. พัฒนาแผนวิสาหกิจองคกร (ฝายพัฒนาองคกร)  

4. การบริหารจัดการความเส่ียงและควบคุมภายในขององคกร (ฝายพัฒนาองคกร)  

5. พัฒนาแผนการบริหารความสัมพันธผูมีสวนไดสวนเสีย (ฝายบรหิารการจัดเกบ็รายได)  

6. จัดทําแผนยุทธศาสตรดานลูกคา (ฝายบริหารการจัดเก็บรายได)  
 

กลยุทธท่ี 4.2 พัฒนาระบบเทคโนโลยสีํารสนเทศและการจัดการความรูในองคกร  

ตัวชี้วดั  

1. จํานวนเครื่องมือที่ไดรบัการถายทอดความรู  

- ป 2563  - เครื่องมือ  

- ป 2564  3 เครื่องมือ  

- ป 2565  5 เครื่องมือ  

2. รอยละของการสรปุรายงานผลและตดิตามสถานการณน้ําเสียผานระบบสารสนเทศภายใน

ศูนยตดิตามฯ  

- ป 2563  รอยละ -  

- ป 2564  รอยละ 80  

- ป 2565  รอยละ 90  

3. มีระบบสารสนเทศท่ีมปีระสิทธิภาพ  

- ป 2563  -  ระบบ  

- ป 2564  -  ระบบ  

- ป 2565  1 ระบบ  

แผนงาน/โครงการภายใตกลยุทธ  

1. พัฒนากระบวนการจัดการความรู (KM) ในองคกร (คณะทํางานดานการจัดการความรู 

และฝายอาํนวยการ)  

2. พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรับศูนยติดตามและรายงานสถานการณน้าํเสียประเทศไทย 

(ฝายวิศวกรรม และฝายพัฒนาองคกร)  

3. พัฒนาระบบสารสนเทศดานการบริหารการตรวจสอบภายใน (สํานักตรวจสอบภายใน) 
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แผนบริหารความเสี่ยงองคการจัดการนํ้าเสีย ประจําปงบประมาณ 2564 (ฉบับทบทวนระหวางป) 

องคการจัดการน้ําเสีย (อจน.) ไดจัดทําแผนการบริหารความเส่ียงระดับองคกร ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทบทวนระหวางป) โดยอางอิงกระบวนการท่ีดีในการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง 

ซึ่งเกิดจากการสัมมนาภายใตโครงการสนับสนุนรัฐวิสาหกิจดานการบริหารจัดการองคกร หัวขอ “การบริหาร

ความเส่ียง” เพ่ือบงชี้เหตุการณที่อาจกอใหเกิดความเส่ียงและมีผลกระทบเปาหมายการดําเนนิงานขององคกร 

และพิจารณากําหนดแนวทางการบริหารจัดการท่ีเหมาะสม เพ่ือควบคุมความเส่ียงใหอยูในระดับท่ีองคกร

ยอมรับได โดยมีวัตถุประสงคใหบุคลากรทุกระดับสามารถใชการบริหารความเส่ียงเปนเครื่องมือสนับสนุน  

การดําเนินงานของทุกภาคสวนใหบรรลุตามเปาประสงคองคกร เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมและความย่ังยืน          

ขององคกรอันจะเปนประโยชนสูงสุด แกผูมีสวนไดสวนเสียและสอดคลองตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี    

องคการจัดการน้ําเสีย ไดดําเนินการตาม และผูบริหารระดับสูงขององคการจัดการน้ําเสีย (Tone 

at Top) ความคิดเห็นของสายงาน (Bottom Up) ปจจัยเส่ียงเดิมท่ีคงเหลืออยู (Residual Risk) และผล    

การประเมินการควบคุมภายใน (CSA) โดยการรวบรวมขอมูลประเด็นความเส่ียงของแตละแหลงนํามา

วิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงที่มีนัยสําคัญตอองคกร  

1. การประเมินความเส่ียง โดยการระบุความเส่ียงและผลกระทบท่ีอาจมีตอวัตถุประสงค        

เชิงยุทธศาสตรและ KPIs ขององคกร ดวยการวิเคราะหสถานการณความไมแนนอน (Uncertainty)            

จากแหลงท่ีมาของเหตุการณท่ีใชประกอบการระบุความเส่ียง 6 แหลง คือ กลยุทธองคกร (Strategy)         

และ SWOT Analysis เกณฑประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจประจําปบัญชี (PA) ขอเสนอแนะ          

ของคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายในและผูบริหารระดับสูง        

ขององคการจัดการน้ําเสีย (Tone at Top) ความคิดเห็นของสายงาน (Bottom Up) ปจจัยเส่ียงเดิมท่ีคง

เหลืออยู (Residual Risk) และผลการประเมินการควบคุมภายใน (CSA) โดยการรวบรวมขอมูลประเด็น   

ความเส่ียงของแตละแหลงนํามาวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงที่มีนัยสําคัญตอองคกร  

2. มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือระดมความคิดเห็นในการทบทวนแผนพัฒนาองคการ

จัดกา รน้ํ า เ สี ย  พ .ศ . 2563  –  2565”  เ มื่ อ วั น ท่ี  2  กั น ยายน  2563  เ พ่ื อ เป นก รอบ ทิศทา ง 

การดํา เนินงานขององคกร  ซึ่ งตองมีการทบทวนทิศทางการดํ า เนินงานองคกร ภายใตบริบท 

ท่ีเปล่ียนแปลงไปเนื่องจาก องคการจัดการน้ําเสียโอนยายมาสังกัดกระทรวงมหาดไทย และสอดคลอง       

กับแผนงานที่สําคัญตางๆ อาทิเชน ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ.2561 – 2580) แผนแมบทภายใตยุทธศาสตร

ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560 – 2564) เปาหมาย

การพัฒนาที่ย่ังยืน (SDGs) แผนแมบทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําระยะ 20 ป (พ.ศ.2561 – 2580) และ

แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย (พ.ศ.2561 – 2565) นโยบายคณะกรรมการนโยบายและกํากบัดูแล

รัฐวิสาหกิจ นโยบายคณะกรรมการ อจน. โดยมีการนําสถานะความเส่ียง ณ ปจจุบันไปประกอบการพิจารณา

เปนปจจัยนําเขาประกอบการจัดทําแผนพัฒนาองคการจัดการน้ําเสีย ซึ่งในการประชุมฯ มีการรวบรวม

ประเด็นความเส่ียงของแตละสายงาน โดยนํามาวิเคราะหและกําหนดปจจัยเส่ียงท่ีมีความสําคัญตอองคกร   

ผลจากการประชุม พบวาปจจัยเส่ียงท่ียังมีระดับความเส่ียงสูงมาก สูง และปานกลาง จากสถานะ               
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ผลการดําเนินงานไตรมาส 3 และการคาดการณไตรมาส 4 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถสรุป

ประเด็นความเส่ียง จํานวน 7 ประเด็น คือ  

2.1 ความสําเร็จในการนํา Green Technology ใชในการบริหารระบบบําบัดน้ําเสีย          

ไมเปนไปตามเปาหมาย 

2.2 คาใชจายในการดําเนินงานตอปริมาณน้ําเสียท่ีเขาระบบบําบัดน้ําเสีย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 ไมเปนไปตามเปาหมาย  

2.3 รายได ท่ีไดจากการบริหารจัดการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไม เปนไป              

ตามเปาหมาย  

2.4 การเบิกจายงบลงทุนไมเปนไปตามแผนปฏิบัติการองคการจัดการน้ําเสีย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563  

2.5 การฟนฟูและบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย ของ อปท. ประจําปงบประมาณ        

พ.ศ.2563 ไมเปนไปตามเปาหมาย (จํานวน 14 พ้ืนที่)  

2.6 การจัดใหมีและบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย ของ อปท. ประจําปงบประมาณ            

พ.ศ.2563 ไมเปนไปตามเปาหมาย (จํานวน 15 พ้ืนที่)  

2.7 ความสําเร็จในการนําน้ําเสียท่ีผานการบําบัดแลว นํากลับมาใชประโยชนใหม 

ไมเปนไปตามเปาหมาย  

3. องคการจัดการน้ําเสียรวบรวมขอมูล จากขั้นตอนการดําเนินงานขางตน มาวิเคราะหและ

จัดทําแผนบริหารความ เ ส่ียงองคการ จัดการน้ํ า เ สีย  ประ จําป งบประมาณ พ.ศ .  2564 สรุป 

ปจจัยเส่ียงได 5 ปจจัยเส่ียง ดังนี้  

ประเภท ปจจัยเสี่ยง 

Strategic Risk: S RF1 การฟนฟูและการจัดใหมีการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย 

ของ อปท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ไมเปนไปตามเปาหมาย 

(จํานวน 22 พ้ืนที่)  

RF2 ความสําเร็จในการนํา  Green Technology ใชในการบริหาร

จัดการระบบบําบัดน้ําเสียไมเปนไปตามเปาหมาย  

Operational Risk: O RF3 คาใชจายในการดําเนินงานตอปริมาณน้ําเสียเขาระบบบําบัด    

น้ําเสีย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไมเปนไปตามเปาหมาย  

Financial Risk: F RF4 รายไดท่ีไดจากการบริหารจัดการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ไมเปนไปตามเปาหมาย  

Compliance Risk: C RF5 การเบิกจายงบลงทุนไมเปนไปตามแผนปฏิบัติการองคการจัดการ

น้ําเสีย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
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 4. ในปงบประมาณ พ.ศ.2564 เกิดสถานการณแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID -19) อยางรวดเร็วเปนวงกวางไปทั่วโลก ซึ่งสงผลกระทบตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนชาวไทย 

รวมถึงสงผลกระทบตอการปฏิบัติงานของผูบริหารและพนักงานขององคการจัดการน้ําเสีย ทําใหเกิด          

ปจจัยเส่ียงเรื่อง บุคลากรองคการจัดการน้ําเสียมีโอกาสเปนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  

     ซึ่งปจจัยเส่ียงเรื่อง บุคลากรองคการจัดการน้ําเสียมีโอกาสเปนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID - 19) นั้น อยูในระดับที่สามารถควบคุมได จึงไมไดยกขึ้นมาเปนปจจัยเส่ียงขององคกร 

 5.  องคการ จัดการน้ํ า เ สียได รวบรวมขอมูล  จากขั้ นตอนข างตน  มาวิ เคราะหและ 

จัดทําแผนบริหารความเส่ียงองคการจัดการน้ําเสีย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยผูอํานวยการ             

องคการจัดการน้ําเสียอนุมัติแผนบริหารความเส่ียงองคการจัดการน้ําเสีย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เมื่อวันท่ี 8 กันยายน 2563 (5 ปจจัยเส่ียง) และไดมีการทบทวนแผนบริหารความเส่ียงองคการจัดการน้ําเสีย 

(ทบทวนครั้งท่ี 1) เนื่องจากมีการทบทวนแผนพัฒนาองคการจัดการน้ําเสีย พ.ศ. 2563 -2565 (ทบทวน         

ครั้งที่ 1) โดยผูอํานวยการองคการจัดการน้ําเสียอนุมัติแผนบริหารความเส่ียงองคการจัดการน้ําเสีย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทบทวนครั้งท่ี 1) เมื่อวันท่ี 6 พฤศจิกายน 2563 สรุปปจจัยเส่ียงได 5 ปจจัยเส่ียง  

ดังนี้   

ประเภท ปจจัยเสี่ยง 

Strategic Risk: S 

 

RF1 การฟนฟูและการจัดใหมีการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย ของ 

อปท.ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ไมเปนไปตามเปาหมาย (จํานวน 22 

พ้ืนที่) 

RF2 ความสําเร็จในการนํา Green Technology ใชในการบริหารจัดการ

ระบบบําบัดน้ําเสียไมเปนไปตามเปาหมาย 

Operational Risk: O RF3 คาใชจายในการดําเนินงานตอปริมาณน้ําเสียเขาระบบบําบัดน้ําเสีย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไมเปนไปตามเปาหมาย 

Financial Risk: F RF4 รายไดท่ีไดจากการบริหารจัดการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ไมเปนไปตามเปาหมาย  

Compliance Risk: C RF5 การเบิกจายงบลงทุนไมเปนไปตามแผนปฏิบัติการองคการจัดการน้ํา

เสีย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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 6. องคการจัดการน้ําเสียจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการออนไลนผานส่ืออิเล็กทรอนิกส (เนื่องจาก

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ทวีความรุนแรงมากย่ิงขึ้น ดั้งนั้น

เพ่ือเปนการลดความเส่ียงดังกลาว จึงกําหนดใหมีการจัดประชุมสัมมนาในรูปแบบส่ืออิเล็กทรอนิกส)           

เรื่อง การทบทวนแผนบริหารความเส่ียงองคการจัดการน้ําเสีย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทบทวน

ระหวางป) ใหกับผูบริหารและพนักงานองคการจัดการน้ําเสียรวมวิเคราะหความเส่ียงขององคกร เพ่ือสรุป

ประเด็นความเส่ียงเดิมวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกรใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเปล่ียนแปลง และ

ใหความรูเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน เพ่ือยกระดับการบริหารความเส่ียงขององคกร 

และบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายขององคกร ในวันอังคารท่ี 27 เมษายน 2564 

 7. จากรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงองคการจัดการน้ําเสีย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจําไตรมาส 2 พบวามีปจจัยเส่ียงท่ีอยูในระดับสูงมาก 4 ปจจัยเส่ียง ปจจัยเส่ียง 

ที่มีระดับลดลงอยูในระดับปานกลาง 1 ปจจัยเส่ียง และมีการพิจารณาประเด็นความเส่ียงเพ่ิมเติม                

8 ปจจัยเส่ียง ดังนี้  

    7.1 การฟนฟูและการจัดใหมีบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย ของ อปท. ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2564 ไมเปนไปตามเปาหมาย (จํานวน 22 พ้ืนที่) 

    7.2 การฟนฟูและบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย ของ อปท. ประจําปงบประมาณ            

พ.ศ. 2564 ไมเปนไปตามเปาหมาย (จํานวน 10 พ้ืนที่) 

    7.3 การจัดใหมีและบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย ของ อปท. ประจําปงบประมาณ            

พ.ศ.2564 ไมเปนไปตามเปาหมาย(จํานวน 10 พ้ืนที่) 

    7.4 การ จัดสร รอั ต ร ากํ า ลั งของบุ คลากร ยั งข าดแคลนไม สอดคล อ งกั บภา รกิ จ 

ที่เพ่ิมมากขึ้น 

    7.5 ขาดการประชาสัมพันธทําความเขาใจใหกลุมเปาหมายทุกกลุมมีความตระหนัก และ

จิตสํานึก รวมท้ังมีความเขาใจตอการดําเนินงานขององคกร 

    7.6 การจัดทําฐานขอมูลปริมาณน้ําเสียท่ีไดรับการบําบัดตามมาตรฐานน้ําทิ้งจากระบบบําบัด

น้ําเสียชุมชน 

    7.7 บทบาทและทิศทางในการดําเนินงานของ อจน. ยังไมชัดเจน 

    7.8 ความสําเร็จในการนําน้ํ า เ สียท่ีผานการบําบัดแลวนํากลับมาใชประโยชน ใหม 

ไมเปนไปตามเปาหมาย 

    7.9 คุณภาพน้ําท่ีผานการบําบัดน้ําเสียไมเปนไปตามเปาหมาย 

    7.10 ความสําเร็จในการนํา Green Technology ใชในการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย

ไมเปนไปตามเปาหมาย   

    7.11 คาใชจายในการดําเนินงานตอปริมาณน้ําเสียเขาระบบบําบัดน้ําเสีย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไมเปนไปตามเปาหมาย 
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    7.12 รายไดท่ีเกิดจากการบริหารจัดการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ไมเปนไปตาม

เปาหมาย 

    7.13 การเบิกจายงบลงทุนไมเปนไปตามแผนปฏิบัติการองคการจัดการน้ําเสีย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 8. องคการจัดการน้ําเสียไดรวบรวมขอมูล จากขั้นตอนขางตนมาวิเคราะหและจัดทําแผนบริหาร

ความเส่ียงองคการจัดการน้ําเสีย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2564 (ฉบับทบทวนระหวางป)  สรุปปจจัยเส่ียง

ได 5 ปจจัยเส่ียง ดังนี้ 

ประเภท ปจจัยเสี่ยง 

Strategic Risk: S 

 

RF2 ความสําเร็จในการนํา Green Technology ใชในการบริหารจัดการ

ระบบบําบัดน้ําเสียไมเปนไปตามเปาหมาย 

RF6 การฟนฟูและบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสียของ อปท. ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไมเปนไปตามเปาหมาย (จํานวน 10 พ้ืนท่ี) 

Operational Risk: O RF3 คาใชจายในการดําเนินงานตอปริมาณน้ําเสียเขาระบบบําบัดน้ําเสีย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไมเปนไปตามเปาหมาย 

Financial Risk: F RF4 รายไดท่ีไดจากการบริหารจัดการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ไมเปนไปตามเปาหมาย  

Compliance Risk: C RF5 การเบิกจายงบลงทุนไมเปนไปตามแผนปฏิบัติการองคการจัดการ  

น้ําเสีย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ผลการระบุและประเมินความเสีย่งขององคการจัดการนํ้าเสีย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทบทวนระหวางป)  

ความเสี่ยง 

ผลการประเมินความเสี่ยง 

ณ ก.ย. 63 
ทบทวนครั้งที่ 1 

(พ.ย. 63) 

ไตรมาส 1 

(ต.ค.-ธ.ค.63) 

ไตรมาส 2 

(ม.ค.-มี.ค.64) 
ทบทวนระหวางป 

ไตรมาส 3 

(เม.ย.-มิ.ย.64) 

ไตรมาส 4 

(ก.ค.-ก.ย.64) 

เปาหมาย 

ก.ย. 64 

 ประเภท: Strategic Risk (S)  

RF1 การฟนฟูและการจัดใหมีการบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย ของ อปท. 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 ไมเปนไปตามเปาหมาย (จํานวน 22 พื้นที่) 

(ยกเลิก)  

สูงมาก 

(I5 x L5 =25) 

สูงมาก 

(I5 x L5 =25) 

สูงมาก 

(I5 x L5 =25) 

สูงมาก 

(I5 x L5 =25) 

- - - ต่ํา 

(I1 x L1 = 1) 

RF2 ความสําเร็จในการนํา Green Technology ใชในการบริหารจัดการ   

ระบบบําบัดน้ําเสียไมเปนไปตามเปาหมาย  

สูงมาก 

(I5 x L5 = 25) 

สูงมาก 

(I5 x L5 = 25) 

สูงมาก 

(I5 x L5 = 25) 

สูงมาก 

(I5 x L5 = 25) 

สูงมาก 

(I5 x L5 = 25) 

- - ต่ํา 

(I1 x L1 = 1) 

RF6 การฟนฟูและบริหารจัดการระบบบําบัดน้ําเสีย ของ อปท. ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2564 ไมเปนไปตามเปาหมาย (จํานวน 10 พื้นที่)  

- - - - สูงมาก 

(I5 x L5 =25) 

- -  

 ประเภท: Operational Risk (O) 

RF3 คาใชจายในการดําเนินงานตอปริมาณน้ําเสียเขาระบบบําบัดนํ้าเสีย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไมเปนไปตามเปาหมาย  

สูงมาก 

(I5 x L5 = 25) 

สูงมาก 

(I5 x L5 = 25) 

สูง 

(I2 x L4 = 8) 

ปานกลาง 

(I2 x L3 = 6) 

ปานกลาง 

(I2 x L3 = 6) 

-  - ต่ํา 

(I1 x L1 = 1) 

 ประเภท: Financial Risk (F) 

RF4 รายไดที่ไดจากการบริหารจัดการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564           

ไมเปนไปตามเปาหมาย  

สูงมาก 

(I5 x L5 = 25) 

สูงมาก 

(I5 x L5 = 25) 

สูงมาก 

(I5 x L5 = 25) 

สูงมาก 

(I5 x L5 = 25) 

สูงมาก 

(I5 x L5 = 25) 

-  - ต่ํา 

(I2 x L1 = 2) 

ประเภท: Compliance Risk (C) 

RF5 การเบิกจายงบลงทุนไมเปนไปตามแผนปฏิบัติการองคการจัดการน้ําเสีย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564  

สูงมาก 

(I5 x L5 = 25) 

สูงมาก 

(I5 x L5 = 25) 

สูงมาก 

(I5 x L4 = 20) 

สูงมาก 

(I5 x L3 = 15) 

สูงมาก 

(I5 x L3 = 15) 

-  - ต่ํา 

(I1 x L1 = 1) 
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แผนภูมิแสดงปจจัยเสี่ยงตามแผนบริหารความเสี่ยงองคการจัดการนํ้าเสีย

WMA 

RISK

S: Strategic Risk

O: Operational Risk

F: Financial Risk

C: Compliance Risk

S: Strategic Risk

O: Operational Risk

F: Financial Risk

C: Compliance Risk

ฉบับประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทบทวนระหวางป)  

RF2 ความสําเร็จในการนํา Green Technology
 ใชในการบริหารจัดการระบบบําบัดนํ้าเสียไมเปนไป

ตามเปาหมาย

RF6 การฟนฟูและบริหารจัดการระบบบําบัดนํ้าเสีย 
ของ อปท. ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไมเปนไป

ตามเปาหมาย (จํานวน 10 พ้ืนท่ี)

RF 3 คาใชจายในการดําเนินงานตอปริมาณน้ําเสียเขา
ระบบบําบัดนํ้าเสีย ประจําปงบประมาณ 2564 

ไมเปนไปตามเปาหมาย

คาดการณ ก.ย. 64 ตํ่า (I1 x L1 = 1)พ.ค. 64 สูงมาก (I5 x L5 = 25)

RF 4 รายไดท่ีไดจากการบริหารรจัดการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไมเปนไปตามเปาหมาย

RF 5 การเบิกจายงบลงทุนไมเปนไปตามแผนปฏิบัติการ
องคการจัดการนํ้าเสีย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

คาดการณ ก.ย. 64 ตํ่า (I1 x L1 = 1)พ.ค. 64 สูงมาก (I5 x L5 = 25)

คาดการณ ก.ย. 64 ตํ่า (I1 x L1 = 1)พ.ค. 64 ปานกลาง (I2 x L3 = 6)

คาดการณ ก.ย. 64 ตํ่า (I2 x L1 = 2)พ.ค. 64 สูงมาก (I5 x L5 = 25)

คาดการณ ก.ย. 64 ตํ่า (I1 x L1 = 1)พ.ค. 64 สูงมาก (I5 x L3 = 15)

ฉบับประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ทบทวนครั้งท่ี 1)  

RF1 การฟนฟูและการจัดใหมีบริหารจัดการระบบ
บําบัดน้ําเสีย ของ อปท.ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ.2564 ไมเปนไปตามเปาหมาย (จํานวน 22 พ้ืนท่ี)

RF2 ความสําเร็จในการนํา Green Technology
 ใชในการบริหารจัดการระบบบําบัดนํ้าเสียไมเปนไป

ตามเปาหมาย

RF 3 คาใชจายในการดําเนินงานตอปริมาณน้ําเสียเขา
ระบบบําบัดนํ้าเสีย ประจําปงบประมาณ 2564 

ไมเปนไปตามเปาหมาย

คาดการณ ก.ย. 64 ตํ่า (I1 x L1 = 1)พ.ย. 63 สูงมาก (I5 x L5 = 25)

RF 4 รายไดท่ีไดจากการบริหารรจัดการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ไมเปนไปตามเปาหมาย

RF 5 การเบิกจายงบลงทุนไมเปนไปตามแผนปฏิบัติการ
องคการจัดการนํ้าเสีย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

คาดการณ ก.ย. 64 ตํ่า (I1 x L1 = 1)พ.ย. 63 สูงมาก (I5 x L5 = 25)

คาดการณ ก.ย. 64 ตํ่า (I1 x L1 = 1)พ.ย. 63 สูงมาก (I5 x L5 = 25)

คาดการณ ก.ย. 64 ตํ่า (I2 x L1 = 2)พ.ย. 63 สูงมาก (I5 x L5 = 25)

คาดการณ ก.ย. 64 ตํ่า (I1 x L1 = 1)พ.ย. 63 สูงมาก (I5 x L5 = 25)
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การประเมินความเสี่ยงในการจัดทําแผนตรวจสอบ 

 ขั้นตอนในการประเมินความเส่ียง เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาและจัดทําแผน              

การตรวจสอบเชิงกลยุทธระยะยาว 3 ป (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ.

2564 (ฉบับทบทวน) ดังนี้ 

 1. พิจารณา วิเคราะห แผนบริหารความเส่ียงองคการจัดการน้ําเสีย ประจําปงบประมาณ 

2564 (ฉบับทบทวนระหวางป) โดยคํานึงถึงระดับความเส่ียงท่ีมีนัยสําคัญท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงาน

ขององคการจัดการน้ําเสีย และมีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคการจัดการน้ําเสีย            

ความเส่ียงของการควบคุมในทุกกระบวนงานตามแผนวิสาหกิจขององคการจัดการน้ําเสีย และแผนการ

ปฏิบัติงานประจําป 2564 ผลการปฏิบัติงานตรวจสอบปท่ีผานมา ความคาดหวังของผูบริหารระดับสูง    

ท่ีตองการใหสํานักตรวจสอบภายในทําการตรวจสอบ (โดยการประชุมหารือ) ศักยภาพของผูตรวจสอบ

และทรัพยากรของสํานักตรวจสอบภายใน จัดลําดับความเส่ียง จัดทําเปนผังความเชื่อมโยงยุทธศาสตร 

ความเส่ียง หนวยรับตรวจหนวยอื่นท่ีเกี่ยวของเพ่ือจัดทําแผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธระยะยาว 3 ป 

(2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (ฉบับทบทวน)  ใหคลอบคลุม       

ทุกกระบวนงานตามฐานความเส่ียง โดยกําหนดเกณฑการจัดลําดับความเส่ียง เพ่ือจัดลําดับความสําคัญ

ในการทําแผนการตรวจสอบ ดังนี้  

   ระดับความสําคัญสูงและสูงมาก ตรวจสอบทุกป 

   ระดับความสําคัญปานกลาง  ตรวจสอบปเวนป 

   ระดับความสําคัญต่ําและต่ํามาก ตรวจสอบปเวนสองป 

ระยะเวลาท่ีใชในการตรวจสอบ 

 โครงการ กิจกรรม กระบวนงานขนาดเล็ก     20  วัน 

 โครงการ กิจกรรม กระบวนงานขนาดกลาง  30 วัน 

 โครงการ กิจกรรม กระบวนงานขนาดใหญ  60 วัน 

 2. ประเมินความเสี่ยงของการควบคุมภายในทุกกระบวนงาน วิเคราะหความเสี่ยง           

ขององคการจัดการน้ําเสีย ใชวิธีทําแบบสอบถาม สังเกตการณ สอบยันเอกสาร นํามาวิเคราะห จัดทํา

ภาพรวมผลการประเมินความเส่ียงจากการถวงน้ําหนักของปจจัยความเส่ียงในแตละขอ เพ่ือใหทราบถึง

ปจจัยความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง ฝายงานที่เกี ่ยวของ ใชประกอบในการจัดลําดับความเสี่ยง              

โดยมีการวิเคราะหฝายงานที่เกี่ยวของในแตละกระบวนงาน ประเมินและจัดทําตารางความสัมพันธ

ระหวางกระบวนงาน เปาหมาย ปจจัยความเสี่ยง ความเห็นผูบริหาร ผลการประเมินความเสี่ยง        

ฝายงานท่ีเกี่ยวของ ผลการตรวจสอบผานมา เพ่ือระบุแผนการตรวจสอบแตละป   
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การประเมินทรัพยากร 

บุคลากรปฏิบัติงานสํานักตรวจสอบภายใน 

1. เกณฑการประเมินวันทํางาน พิจารณาอัตรากําลังท่ีมีคนครองตามโครงสรางปจจุบัน       

มีจํานวนรวม 4 อัตรา การคํานวณ จํานวนวันของบุคลากร 1 คน ใน 1 ป หักวันหยุดเสารอาทิตย 

วันหยุดนักขัตฤกษ วันลาปวย ลากิจ และลาพักผอน และวันท่ีใช ในการพัฒนาบุคลากร คงเหลือวัน

ทํางาน 212 วัน จํานวน 4 คน จึงมีวันทํางานใน 1 ป 848 วัน ดังนี้ 

ตารางคํานวณวันทํางานของบุคลากรสํานักตรวจสอบภายใน 

ลําดับ ตําแหนง 

จํานวนวนั/ป 

(ไมรวมเสาร

อาทิตย) 
วัน

นัก
ขตั

ฤก
ษ/

ป 

วัน
ลา

ปว
ย/

กิจ
/

พัก
ผอ

น จํานวน 

ทํางานจริง/ป 

ฝก
อบ

รม
/ป

 

จํา
นว

น 

วัน
ทํา

งา
นจ

ริง
/ป

 

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

1 ผอ.สตน. 261 17 25 219 7 212 

2 พ.สตน.7 261 17 25 219 7 212 

3 พ.สตน.6 - - - - - - 

4 พ.สตน.5 261 17 25 219 7 212 

5 พ.สตน.4 261 17 25 219 7 212 

6 พ.สตน.3-5 - - - - - - 

รวม 848 

 

2. เกณฑการกําหนดผูตรวจสอบภายใน เพ่ือทําการตรวจสอบ โครงการ กิจกรรม 

กระบวนงานใด ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน จะพิจารณาตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง

ประสบการณการทํางาน การอบรมท่ีผานมา ความรูความสามารถเกี่ยวกับโครงการ กิจกรรม 

กระบวนงานนั้นๆ ผลการประเมินผูตรวจสอบท่ีผานมา โดยปกติกําหนดใหมีหัวหน้ําทีมตรวจสอบ 1 คน 

และผูตรวจสอบ 1-2 คน 
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แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธระยะยาว 3 ป (2563-2565) 

หัวขอการตรวจสอบ ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของ 
ระดับ

ความเสี่ยง 

ฝายงาน 

ท่ีเกี่ยวของ 

จํานวน

วันท่ีใช 

3 ป 

จํานวนวัน 

2563 2564 2565 

ก. กิจกรรมตรวจสอบ 

1. กอสรางศูนยบริการจัดการคุณภาพน้ํา  

(ระบบบําบัดน้ําเสียขนาดเล็ก) ในพ้ืนที่เปาหมาย 

ความเส่ียง  

   บุคลากร 

   สภาพแวดลอมองคกร/กจิการ 

   การเงิน  งบประมาณ 

   แผนงาน โครงการ 

   การบริหารจัดการ 

   กฎ ระเบียบ ขอบังคบั   

ปานกลาง ฝวศ., ฝพอ. - - - - 

2. จัดลําดับความสําคัญของพ้ืนที่เปาหมาย 

 

ความเส่ียง  

   บุคลากร 

   สภาพแวดลอมองคกร/กจิการ 

   การเงิน  งบประมาณ 

   แผนงาน โครงการ 

   การบริหารจัดการ 

   กฎ ระเบียบ ขอบังคบั 

   

ต่ํา ฝวศ., ฝพอ., 

ฝบง. 

- - - - 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธระยะยาว 3 ป (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับทบทวน) 

- 19 - 

จัดทําโดย สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการน้ําเสีย มิถุนายน 2564 

 

หัวขอการตรวจสอบ ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของ 
ระดับ

ความเสี่ยง 

ฝายงาน 

ท่ีเกี่ยวของ 

จํานวน

วันท่ีใช 

3 ป 

จํานวนวัน 

2563 2564 2565 

3. จัดทําแผนเอกชนรวมลงทุนในกิจการของรฐั 

 

ความเส่ียง  

   สภาพแวดลอมองคกร/กจิการ 

   แผนงาน โครงการ 

   การบริหารจัดการ 

   กฎ ระเบียบ ขอบังคบั   

ต่ํา ฝวศ. - - - - 

4. จัดลําดับความสําคัญของพ้ืนที่เปาหมาย 

ที่ตองการฟนฟูและรกัษาระบบบําบัดน้ําเสีย 

 

ความเส่ียง  

   บุคลากร 

   สภาพแวดลอมองคกร/กจิการ 

   การเงิน  งบประมาณ 

   แผนงาน/ โครงการ 

   กฎ ระเบียบ ขอบังคบั   

ปานกลาง ฝวศ., ฝพอ.     

5.ฟนฟูและบรหิารจัดการระบบบําบดัน้ําเสียเดมิ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 

ความเส่ียง  

   บุคลากร 

   สภาพแวดลอมองคกร/กจิการ 

   การเงิน  งบประมาณ 

   แผนงาน โครงการ 

   การบริหารจัดการ 

สูง ฝพอ., ฝจส. 40 - - 40 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธระยะยาว 3 ป (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับทบทวน) 

- 20 - 

จัดทําโดย สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการน้ําเสีย มิถุนายน 2564 

 

หัวขอการตรวจสอบ ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของ 
ระดับ

ความเสี่ยง 

ฝายงาน 

ท่ีเกี่ยวของ 

จํานวน

วันท่ีใช 

3 ป 

จํานวนวัน 

2563 2564 2565 

6. ประเมินประสิทธิภาพของระบบบําบัดน้ําเสีย

ของ อจน. 

 

ความเส่ียง  

   บุคลากร 

   สภาพแวดลอมองคกร/กจิการ 

   การเงิน  งบประมาณ 

   แผนงาน โครงการ 

   การบริหารจัดการ 

ปานกลาง ฝวศ., ฝจส. - - - - 

7. พัฒนาและเพ่ิมประสิทธภิาพของระบบบําบดั

และทอรวบรวมน้าํเสีย 

ความเส่ียง  

   บุคลากร 

   สภาพแวดลอมองคกร/กจิการ 

   การเงิน  งบประมาณ 

   แผนงาน/ โครงการ 

   การบริหารจัดการ 

 ปานกลาง ฝวศ., ฝจส. 30 - - - 

8. สงเสรมิภาพลักษณ (Rebranding) ขององคกร

ใหเปนทีรู่จัก 

 

ความเส่ียง  

   บุคลากร 

   สภาพแวดลอมองคกร/กจิการ 

   แผนงาน โครงการ 

   การบริหารจัดการ 

สูง ฝอก., ฝจส. 

กปส. 

 

 

 

40 - - 40 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธระยะยาว 3 ป (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับทบทวน) 

- 21 - 

จัดทําโดย สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการน้ําเสีย มิถุนายน 2564 

 

หัวขอการตรวจสอบ ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของ 
ระดับ

ความเสี่ยง 

ฝายงาน 

ท่ีเกี่ยวของ 

จํานวน

วันท่ีใช 

3 ป 

จํานวนวัน 

2563 2564 2565 

9. ประชาสัมพันธและสรางการรบัรู 

ดานการจัดการน้าํเสีย 

ความเส่ียง  

   บุคลากร 

   สภาพแวดลอมองคกร/กจิการ 

   การเงิน  งบประมาณ 

   แผนงาน โครงการ 

   การบริหารจัดการ 

ปานกลาง ฝวศ., ฝจส. 

กปส. 

20 20 - - 

10. นําน้ําเสียที่ผานการบําบัดและมคีุณภาพตาม

มาตรฐานกลับมาใชประโยชนใหม  

 

ความเส่ียง  

   บุคลากร 

   สภาพแวดลอมองคกร/กจิการ 

   การเงิน  งบประมาณ 

   แผนงาน โครงการ 

   การบริหารจัดการ 

ปานกลาง ฝวศ., ฝจส. 30 - 30 - 

11. พัฒนาการใชประโยชนจากน้ําท่ีบําบดัแลว

รวมกับภาคเีครือขาย 

ความเส่ียง  

   บุคลากร 

   สภาพแวดลอมองคกร/กจิการ 

   การเงิน  งบประมาณ 

   แผนงาน โครงการ 

ต่ํา ฝวศ., ฝจส. 20 - - 20 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธระยะยาว 3 ป (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับทบทวน) 

- 22 - 

จัดทําโดย สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการน้ําเสีย มิถุนายน 2564 

 

หัวขอการตรวจสอบ ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของ 
ระดับ

ความเสี่ยง 

ฝายงาน 

ท่ีเกี่ยวของ 

จํานวน

วันท่ีใช 

3 ป 

จํานวนวัน 

2563 2564 2565 

12. ผลักดันใหครวัเรอืนมกีารตดิตัง้ 

และดูแลรักษาถังดักไขมนัอยางถูกวิธ ี 

เพ่ือลดความสกปรกของน้ําเสีย 

 

ความเส่ียง  

   บุคลากร 

   สภาพแวดลอมองคกร/กจิการ 

   การเงิน  งบประมาณ 

   แผนงาน โครงการ 

   การบริหารจัดการ 

ปานกลาง ฝพอ., ฝจส. 30 - - 30 

13. พัฒนางานดานการจัดการน้ําเสียเพ่ือรองรับ 

Smart City 

ความเส่ียง  

   บุคลากร 

   สภาพแวดลอมองคกร/กจิการ 

   การเงิน  งบประมาณ 

   แผนงาน โครงการ 

   การบริหารจัดการ 

ต่ํา ฝวศ., ฝพอ. 

ฝจส. 

- - - - 

14. บูรณาการประสิทธิภาพเชิงเศรษฐนิเวศ  

(Eco-efficiency) 

 

ความเส่ียง  

   สภาพแวดลอมองคกร/กจิการ 

   การเงิน  งบประมาณ 

   แผนงาน โครงการ 

   การบริหารจัดการ 

ต่ํา ฝวศ., ฝพอ. - - - - 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธระยะยาว 3 ป (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับทบทวน) 

- 23 - 

จัดทําโดย สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการน้ําเสีย มิถุนายน 2564 

 

หัวขอการตรวจสอบ ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของ 
ระดับ

ความเสี่ยง 

ฝายงาน 

ท่ีเกี่ยวของ 

จํานวน

วันท่ีใช 

3 ป 

จํานวนวัน 

2563 2564 2565 

15. นําพลังงานทดแทนมาใชในการบรหิารจัดการ

ระบบบําบดัน้ําเสีย 

 

ความเส่ียง  

   บุคลากร 

   สภาพแวดลอมองคกร/กจิการ 

   การเงิน  งบประมาณ 

   แผนงาน โครงการ 

   การบริหารจัดการ 

ต่ํา ฝวศ., ฝจส. - - - - 

16. วิจัยและพัฒนานวตักรรม 

ดานการจัดการน้าํเสีย 

 

ความเส่ียง  

   สภาพแวดลอมองคกร/กจิการ 

   การเงิน  งบประมาณ 

   แผนงาน โครงการ 

   การบริหารจัดการ 

   กฎ ระเบียบ ขอบังคบั   

ต่ํา ฝวศ., ฝพอ., 

ฝจส. 

- - - - 

17. ปรับปรุงกระบวนการจัดการน้ําเสีย 

ตามแนวทาง Carbon Footprint 

ความเส่ียง  

   สภาพแวดลอมองคกร/กจิการ 

   การเงิน  งบประมาณ 

   แผนงาน โครงการ 

   การบริหารจัดการ  

ต่ํา ฝวศ., ฝพอ. - - - - 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธระยะยาว 3 ป (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับทบทวน) 

- 24 - 

จัดทําโดย สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการน้ําเสีย มิถุนายน 2564 

 

หัวขอการตรวจสอบ ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของ 
ระดับ

ความเสี่ยง 

ฝายงาน 

ท่ีเกี่ยวของ 

จํานวน

วันท่ีใช 

3 ป 

จํานวนวัน 

2563 2564 2565 

18. พัฒนาระบบสารสนเทศสําหรบัศูนยติดตาม

และรายงานสถานการณน้าํเสียประเทศไทย 

 

ความเส่ียง  

   สภาพแวดลอมองคกร/กจิการ 

   การเงิน  งบประมาณ 

   แผนงาน โครงการ 

   การบริหารจัดการ 

   กฎ ระเบียบ ขอบังคบั   

ต่ํา ฝวศ., ฝพอ., 

กสป. 

- - - - 

19. ตดิตั้งเครื่องมือสําหรบัตรวจสอบและรายงาน

ประสิทธิภาพการทํางานของระบบบําบัดน้ําเสีย 

(Online Monitoring) 

 

ความเส่ียง  

   สภาพแวดลอมองคกร/กจิการ 

   การเงิน  งบประมาณ 

   แผนงาน โครงการ 

   การบริหารจัดการ 

   กฎ ระเบียบ ขอบังคบั   

ต่ํา ฝพอ., ฝจส. - - - - 

20. ใหคาํปรกึษาดานการบาํบัดน้าํเสียกบั

หนวยงานรัฐและเอกชน 

 

ความเส่ียง  

   บุคลากร 

   การเงิน  งบประมาณ 

   แผนงาน โครงการ 

   การบริหารจัดการ  

ต่ํา ฝพอ. - - - - 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธระยะยาว 3 ป (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับทบทวน) 

- 25 - 

จัดทําโดย สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการน้ําเสีย มิถุนายน 2564 

 

หัวขอการตรวจสอบ ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของ 
ระดับ

ความเสี่ยง 

ฝายงาน 

ท่ีเกี่ยวของ 

จํานวน

วันท่ีใช 

3 ป 

จํานวนวัน 

2563 2564 2565 

21. ผลักดันใหมีรางเทศบัญญัติการจัดเกบ็ 

คาบําบัดน้ําเสียและคาธรรมเนียมที่เกี่ยวของ 

 

ความเส่ียง  

   บุคลากร 

   สภาพแวดลอมองคกร/กจิการ 

   แผนงาน โครงการ 

   กฎ ระเบียบ ขอบังคบั 

ปานกลาง ฝบจ., ฝจส. - - - - 

22. ฝกอบรมการจัดการน้าํเสียใหกับกลุม

ผูปฏิบัติงานของหนวยงานภาครัฐและเอกชน 

ความเส่ียง  

   บุคลากร 

   สภาพแวดลอมองคกร/กจิการ 

   แผนงาน โครงการ 

   การบริหารจัดการ 

   กฎ ระเบียบ ขอบังคบั   

ต่ํา ฝจส. - - - - 

23. พัฒนาผลิตภัณฑที่ชวยจัดการและลดความ

สกปรกของน้ําเสียใหชุมชน 

 

ความเส่ียง  

   บุคลากร 

   สภาพแวดลอมองคกร/กจิการ 

   การเงิน  งบประมาณ 

   แผนงาน โครงการ 

   การบริหารจัดการ  

ต่ํา ฝวศ., ฝพอ., 

ฝจส. 

- - - - 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธระยะยาว 3 ป (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับทบทวน) 

- 26 - 

จัดทําโดย สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการน้ําเสีย มิถุนายน 2564 

 

หัวขอการตรวจสอบ ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของ 
ระดับ

ความเสี่ยง 

ฝายงาน 

ท่ีเกี่ยวของ 

จํานวน

วันท่ีใช 

3 ป 

จํานวนวัน 

2563 2564 2565 

24. พัฒนาธรุกิจหรือบริการที่ตอยอดจากการ

บําบดัน้ําเสีย 

ความเส่ียง  

   สภาพแวดลอมองคกร/กจิการ 

   แผนงาน โครงการ 

   การบริหารจัดการ 

   กฎ ระเบียบ ขอบังคบั   

ต่ํามาก ฝวศ., ฝจส. - - - - 

25. สงเสริมธรรมาภิบาลและการปองกันและ

ปราบปรามการทุจรติ  

 

ความเส่ียง  

   สภาพแวดลอมองคกร/กจิการ 

   แผนงาน โครงการ 

   การบริหารจัดการ 

   กฎ ระเบียบ ขอบังคบั   

ต่ํา สผอ. - - - - 

26. จัดทําแผนและ Roadmap ดาน CSR ของ

องคกร  

 

ความเส่ียง  

   บุคลากร 

   สภาพแวดลอมองคกร/กจิการ 

   การเงิน  งบประมาณ 

   แผนงาน โครงการ 

   การบริหารจัดการ 

 

ต่ํา สผอ. - - - - 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธระยะยาว 3 ป (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับทบทวน) 

- 27 - 

จัดทําโดย สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการน้ําเสีย มิถุนายน 2564 

 

หัวขอการตรวจสอบ ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของ 
ระดับ

ความเสี่ยง 

ฝายงาน 

ท่ีเกี่ยวของ 

จํานวน

วันท่ีใช 

3 ป 

จํานวนวัน 

2563 2564 2565 

27. จัดทําแผนความย่ังยืนขององคกร (ตาม GRI)  

 

ความเส่ียง  

   สภาพแวดลอมองคกร/กจิการ 

   การเงิน  งบประมาณ 

   แผนงาน โครงการ 

   การบริหารจัดการ 

   กฎ ระเบียบ ขอบังคบั   

ต่ํา สผอ., ฝพอ. - - - - 

28. พัฒนาแนวทางและจัดทําระบบสารสนเทศ

ดานการบรหิารทรัพยากรบคุคล (HRIS)  

 

ความเส่ียง  

   บุคลากร 

   สภาพแวดลอมองคกร/กจิการ 

   การเงิน  งบประมาณ 

   แผนงาน โครงการ 

   การบริหารจัดการ 

ต่ํา ฝอก. - - - - 

29. พัฒนาระบบสารสนเทศดานการบรหิารการ

ตรวจสอบภายใน  

 

ความเส่ียง  

   สภาพแวดลอมองคกร/กจิการ 

   การเงิน  งบประมาณ 

   แผนงาน โครงการ 

   กฎ ระเบียบ ขอบังคบั   

ต่ํา สตน. - - - - 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธระยะยาว 3 ป (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับทบทวน) 

- 28 - 

จัดทําโดย สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการน้ําเสีย มิถุนายน 2564 

 

หัวขอการตรวจสอบ ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของ 
ระดับ

ความเสี่ยง 

ฝายงาน 

ท่ีเกี่ยวของ 

จํานวน

วันท่ีใช 

3 ป 

จํานวนวัน 

2563 2564 2565 

30. พัฒนาระบบสารสนเทศดานการบรหิารงาน

พัสด ุ 

 

ความเส่ียง  

   สภาพแวดลอมองคกร/กจิการ 

   การเงิน  งบประมาณ 

   แผนงาน โครงการ 

   การบริหารจัดการ 

   กฎ ระเบียบ ขอบังคบั   

ต่ํา ฝอก., กสป. - - - - 

31. จัดทํา Enterprise Architecture ขององคกร 

(ดําเนินการป 2564) 

 

ความเส่ียง  

   บุคลากร 

   สภาพแวดลอมองคกร/กจิการ 

   แผนงาน โครงการ 

   การบริหารจัดการ 

   กฎ ระเบียบ ขอบังคบั   

ปานกลาง ฝอก. 30 - - 30 

32. จัดทํา Big Data เพ่ือการบรหิารจัดการน้าํเสีย 

(ดําเนินการป 2564) 

 

ความเส่ียง  

   การเงิน  งบประมาณ 

   แผนงาน โครงการ 

   การบริหารจัดการ 

   กฎ ระเบียบ ขอบังคบั   

ปานกลาง  30 - - 30 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธระยะยาว 3 ป (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับทบทวน) 

- 29 - 

จัดทําโดย สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการน้ําเสีย มิถุนายน 2564 

 

หัวขอการตรวจสอบ ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของ 
ระดับ

ความเสี่ยง 

ฝายงาน 

ท่ีเกี่ยวของ 

จํานวน

วันท่ีใช 

3 ป 

จํานวนวัน 

2563 2564 2565 

33. ทบทวน พัฒนา และปรบัปรุง Workflow 

และ Work Instruction เพ่ือระบคุวามเส่ียงและ

จุดควบคุม  

 

ความเส่ียง  

   บุคลากร 

   การเงิน  งบประมาณ 

   แผนงาน โครงการ 

   การบริหารจัดการ 

   กฎ ระเบียบ ขอบังคบั   

ต่ํา ฝพอ. - - - - 

34. พัฒนาแผนการบริหารจัดการความเส่ียงตาม 

GRC  

 

ความเส่ียง  

   บุคลากร 

   สภาพแวดลอมองคกร/กจิการ 

   แผนงาน โครงการ 

   การบริหารจัดการ 

ต่ํา ฝพอ. - - - - 

35. พัฒนาแนวทางการถายทอดความรู (KM) ใน

องคกร (รวมการถายทอดความรูใหกับ

คณะกรรมการ)  

 

ความเส่ียง  

   บุคลากร 

   สภาพแวดลอมองคกร/กจิการ 

   แผนงาน โครงการ 

   การบริหารจัดการ 

   กฎ ระเบียบ ขอบังคบั   

ปานกลาง ฝวศ., ฝพอ. - - - 30 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธระยะยาว 3 ป (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับทบทวน) 

- 30 - 

จัดทําโดย สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการน้ําเสีย มิถุนายน 2564 

 

หัวขอการตรวจสอบ ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของ 
ระดับ

ความเสี่ยง 

ฝายงาน 

ท่ีเกี่ยวของ 

จํานวน

วันท่ีใช 

3 ป 

จํานวนวัน 

2563 2564 2565 

36. สงเสริมใหเกดิการพัฒนานวตักรรมในองคกร  

 

ความเส่ียง  

   บุคลากร 

   แผนงาน โครงการ 

   การบริหารจัดการ 

ต่ํา ฝวศ., ฝพอ. - - - - 

37. พัฒนาแนวทางและจัดทําแผนการสืบทอด

ตําแหนง  

 

ความเส่ียง  

   บุคลากร 

   สภาพแวดลอมองคกร/กจิการ 

   แผนงาน โครงการ 

   การบริหารจัดการ 

   กฎ ระเบียบ ขอบังคบั   

ต่ํา ฝอก. - - - - 

38. พัฒนาแนวทางและจัดทําอัตรากําลังของ

องคกร  

 

ความเส่ียง  

   บุคลากร 

   สภาพแวดลอมองคกร/กจิการ 

   การเงิน  งบประมาณ 

   แผนงาน โครงการ 

   การบริหารจัดการ 

   กฎ ระเบียบ ขอบังคบั   

ปานกลาง ฝพอ., ฝอก. 20 - - 20 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธระยะยาว 3 ป (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับทบทวน) 

- 31 - 

จัดทําโดย สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการน้ําเสีย มิถุนายน 2564 

 

หัวขอการตรวจสอบ ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของ 
ระดับ

ความเสี่ยง 

ฝายงาน 

ท่ีเกี่ยวของ 

จํานวน

วันท่ีใช 

3 ป 

จํานวนวัน 

2563 2564 2565 

39. พัฒนาแนวทางและจัดทําแผนการพัฒนา

รายบุคคล (IDP)  

 

ความเส่ียง  

   บุคลากร 

   สภาพแวดลอมองคกร/กจิการ 

   การเงิน  งบประมาณ 

   แผนงาน โครงการ 

   การบริหารจัดการ 

ปานกลาง ฝอก. 20 - - 20 

40. พัฒนาและประเมินความผูกพันของพนักงาน  

 

ความเส่ียง  

   บุคลากร 

   สภาพแวดลอมองคกร/กจิการ 

   แผนงาน โครงการ 

   การบริหารจัดการ 

ต่ํา ฝอก. - - - - 

41. พัฒนาแผนการบริหารความสัมพันธผูมีสวนได

สวนเสีย  

 

ความเส่ียง  

   บุคลากร 

   การเงิน  งบประมาณ 

   แผนงาน โครงการ 

   การบริหารจัดการ 

   กฎ ระเบียบ ขอบังคบั   

ต่ํา ฝบง., ฝบจ. - - - - 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธระยะยาว 3 ป (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับทบทวน) 

- 32 - 

จัดทําโดย สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการน้ําเสีย มิถุนายน 2564 

 

หัวขอการตรวจสอบ ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของ 
ระดับ

ความเสี่ยง 

ฝายงาน 

ท่ีเกี่ยวของ 

จํานวน

วันท่ีใช 

3 ป 

จํานวนวัน 

2563 2564 2565 

42. ศึกษาความพึงพอใจ ความตองการ ความ

คาดหวงัของลูกคา  

 

ความเส่ียง  

   สภาพแวดลอมองคกร/กจิการ 

   การเงิน  งบประมาณ 

   แผนงาน โครงการ 

   การบริหารจัดการ 

   กฎ ระเบียบ ขอบังคบั   

ต่ํา ฝบง., ฝบจ., 

ฝจส. 

- - - - 

43. ศึกษาและจัดทําแนวทางการพัฒนาชอง

ทางการรับฟงและจัดการขอรองเรียนของลูกคา  

 

ความเส่ียง  

   บุคลากร 

   สภาพแวดลอมองคกร/กจิการ 

   แผนงาน โครงการ 

   การบริหารจัดการ 

ต่ํา สผอ., ฝจส., 

ฝพอ. 

- - - - 

44. จัดทําแผนยุทธศาสตรดานลูกคา 

 

ความเส่ียง  

   บุคลากร 

   สภาพแวดลอมองคกร/กจิการ 

   การเงิน  งบประมาณ 

   แผนงาน โครงการ 

   การบริหารจัดการ  

ต่ํา ฝบง., ฝบจ. - - - - 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธระยะยาว 3 ป (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับทบทวน) 

- 33 - 

จัดทําโดย สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการน้ําเสีย มิถุนายน 2564 

 

หัวขอการตรวจสอบ ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของ 
ระดับ

ความเสี่ยง 

ฝายงาน 

ท่ีเกี่ยวของ 

จํานวน

วันท่ีใช 

3 ป 

จํานวนวัน 

2563 2564 2565 

45. งานบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน ความเส่ียง 

   บุคลากร 

   สภาพแวดลอมองคกร/กจิการ 

   การบริหารจัดการ 

   กฎ ระเบียบ ขอบังคบั  

ปานกลาง ฝพอ. 90 30 30 30 

46. การบริหารจัดการสารสนเทศ ความเส่ียง  

   บุคลากร 

   สภาพแวดลอมองคกร/กจิการ 

   การเงิน  งบประมาณ 

   การบริหารจัดการ 

   กฎ ระเบียบ ขอบังคบั   

ต่ํา ฝพอ. 90 30 30 30 

47. การบริหารทรัพยากรบคุคล ความเส่ียง 

   บุคลากร 

   สภาพแวดลอมองคกร/กจิการ 

   การเงิน  งบประมาณ 

   แผนงาน โครงการ 

   การบริหารจัดการ 

สูง ฝอก. 60 - 30 30 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธระยะยาว 3 ป (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับทบทวน) 
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จัดทําโดย สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการน้ําเสีย มิถุนายน 2564 

 

หัวขอการตรวจสอบ ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของ 
ระดับ

ความเสี่ยง 

ฝายงาน 

ท่ีเกี่ยวของ 

จํานวน

วันท่ีใช 

3 ป 

จํานวนวัน 

2563 2564 2565 

48. รายงานทางการเงิน บญัชี งบประมาณ ความเส่ียง 

   บุคลากร 

   สภาพแวดลอมองคกร/กจิการ 

   การเงิน  งบประมาณ 

   การบริหารจัดการ 

   กฎ ระเบียบ ขอบังคบั  

ปานกลาง ฝบง. 90 30 30 30 

49. การปฏิบตัติามประมวลจริยธรรมของผูบริหาร

และพนกังานองคการจัดการน้ําเสีย 

ความเส่ียง 

   บุคลากร 

   สภาพแวดลอมองคกร/กจิการ 

   การบริหารจัดการ 

   กฎ ระเบียบ ขอบังคบั  

ปานกลาง ฝอก., สผอ. 45 15 15 15 

50. ความขัดแยงทางผลประโยชน ความเส่ียง  

   บุคลากร 

   สภาพแวดลอมองคกร/กจิการ 

   แผนงาน โครงการ 

   การบริหารจัดการ 

   กฎ ระเบียบ ขอบังคบั   

ปานกลาง ฝอก., สผอ. 45 15 15 15 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธระยะยาว 3 ป (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับทบทวน) 
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จัดทําโดย สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการน้ําเสีย มิถุนายน 2564 

 

หัวขอการตรวจสอบ ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของ 
ระดับ

ความเสี่ยง 

ฝายงาน 

ท่ีเกี่ยวของ 

จํานวน

วันท่ีใช 

3 ป 

จํานวนวัน 

2563 2564 2565 

51. การบริหารงานดานแผนและงบประมาณ 

(การติดตามรายงานแผนผลการดําเนนิงาน/  

ดานการเงิน)  

 

ความเส่ียง 

   สภาพแวดลอมองคกร/กจิการ 

   การเงิน  งบประมาณ 

   แผนงาน โครงการ 

   การบริหารจัดการ 

   กฎ ระเบียบ ขอบังคบั  

ปานกลาง ฝบง. 120 40 40 40 

52. การเบกิจายงบลงทุนไมเปนตามแผนปฏิบัติ

การ อจน. 

ความเส่ียง 

   สภาพแวดลอมองคกร/กจิการ 

   การเงิน  งบประมาณ 

   แผนงาน โครงการ 

   การบริหารจัดการ 

   กฎ ระเบียบ ขอบังคบั  

สูงมาก ฝบง. 120 40 40 40 

53. คาใชจายในการดําเนนิงานตอปรมิาณน้าํเสีย

เขาระบบบําบดัน้ําเสีย  

ความเส่ียง 

   สภาพแวดลอมองคกร/กจิการ 

   การเงิน  งบประมาณ 

   แผนงาน โครงการ 

   การบริหารจัดการ 

ปานกลาง ฝพอ., ฝบง., 

ฝจส. 

30 - 30 - 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธระยะยาว 3 ป (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับทบทวน) 
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จัดทําโดย สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการน้ําเสีย มิถุนายน 2564 

 

หัวขอการตรวจสอบ ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของ 
ระดับ

ความเสี่ยง 

ฝายงาน 

ท่ีเกี่ยวของ 

จํานวน

วันท่ีใช 

3 ป 

จํานวนวัน 

2563 2564 2565 

54. ปริมาณน้ําเสียทีเ่ขาระบบบําบัดน้ําเสีย  ความเส่ียง 

   สภาพแวดลอมองคกร/กจิการ 

   การเงิน  งบประมาณ 

   แผนงาน โครงการ 

   การบริหารจัดการ 

ปานกลาง ฝจส. 120 40 40 40 

55. การใหคาํปรกึษา 

 

 

 

ความเส่ียง 

   บุคลากร 

   สภาพแวดลอมองคกร/กจิการ 

   แผนงาน โครงการ 

   กฎ ระเบียบ ขอบังคบั  

ปานกลาง    ทกุฝาย 45 15 15 15 

56. การตรวจสอบอืน่ตามท่ีไดรบัมอบหมาย  

จากคณะกรรมการตรวจสอบ  

และ/หรือ ผูบรหิารสูงสุด 

 

ความเส่ียง 

   บุคลากร 

   สภาพแวดลอมองคกร/กจิการ 

   การเงิน  งบประมาณ 

   แผนงาน โครงการ 

   การบริหารจัดการ 

   กฎ ระเบียบ ขอบังคบั  

ปานกลาง    ทกุฝาย 60 20 20 20 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธระยะยาว 3 ป (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับทบทวน) 
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จัดทําโดย สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการน้ําเสีย มิถุนายน 2564 

 

หัวขอการตรวจสอบ ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของ 
ระดับ

ความเสี่ยง 

ฝายงาน 

ท่ีเกี่ยวของ 

จํานวน

วันท่ีใช 

3 ป 

จํานวนวัน 

2563 2564 2565 

ข. กิจกรรมดําเนินงานสํานักตรวจสอบภายใน 

1. การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ ความเส่ียง 

   บุคลากร 

   สภาพแวดลอมองคกร/กจิการ 

   การบริหารจัดการ 

   กฎ ระเบียบ ขอบังคบั  

 

ปานกลาง คณะกรรมการ 

อจน./

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ /

ผูบริหาร 

อจน./สตน. 

240 80 80 80 

2. รายงานผลการปฏิบตัิงานตรวจสอบปท่ีผานมา  

(ตามเกณฑการประเมนิผลของสํานกังาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ) 

ความเส่ียง 

   บุคลากร 

   สภาพแวดลอมองคกร/กจิการ 

   การบริหารจัดการ 

   กฎ ระเบียบ ขอบังคบั  

ปานกลาง คณะกรรมการ 

อจน./

ตรวจสอบ /

ผูบริหาร/สตน. 

60 20 20 20 

3. การประชมุปดงานตรวจสอบ 

ปท่ีผานมาและประชุมเปดตรวจสอบปปจจุบัน กับ

ผูบริหารระดบัสูงและหนวยรับตรวจ 

ความเส่ียง 

   การบริหารจัดการ 

   กฎ ระเบียบ ขอบังคบั  

 

ปานกลาง ผูบริหาร/สตน. 45 15 15 15 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธระยะยาว 3 ป (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับทบทวน) 
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จัดทําโดย สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการน้ําเสีย มิถุนายน 2564 

 

หัวขอการตรวจสอบ ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของ 
ระดับ

ความเสี่ยง 

ฝายงาน 

ท่ีเกี่ยวของ 

จํานวน

วันท่ีใช 

3 ป 

จํานวนวัน 

2563 2564 2565 

4. แผนงานบรหิารสํานักตรวจสอบภายใน  ความเส่ียง 

   บุคลากร 

   สภาพแวดลอมองคกร/กจิการ 

   การบริหารจัดการ 

   กฎ ระเบียบ ขอบังคบั  

ปานกลาง คณะกรรมการ 

อจน./

ตรวจสอบ /

ผูบริหาร/สตน. 

45 15 15 15 

5. การทบทวนแผนตรวจสอบ 

เชิงกลยุทธระยะยาว 

และแผนการตรวจสอบประจําป  

ความเส่ียง 

   บุคลากร 

   สภาพแวดลอมองคกร/กจิการ 

   การบริหารจัดการ 

   กฎ ระเบียบ ขอบังคบั  

ปานกลาง คณะกรรมการ 

อจน./

ตรวจสอบ /

ผูบริหาร/สตน. 

60 20 20 20 

6. แผนพัฒนาบุคลากรสํานกัตรวจสอบภายใน 

 

 

 

ความเส่ียง 

   บุคลากร 

   สภาพแวดลอมองคกร/กจิการ 

   การบริหารจัดการ 

   กฎ ระเบียบ ขอบังคบั  

 

ปานกลาง คณะกรรมการ 

อจน./

ตรวจสอบ /

ผูบริหาร/สตน. 

60 20 20 20 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธระยะยาว 3 ป (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับทบทวน) 
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จัดทําโดย สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการน้ําเสีย มิถุนายน 2564 

 

หัวขอการตรวจสอบ ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของ 
ระดับ

ความเสี่ยง 

ฝายงาน 

ท่ีเกี่ยวของ 

จํานวน

วันท่ีใช 

3 ป 

จํานวนวัน 

2563 2564 2565 

7. การทบทวนคูมือปฏิบตัิงานตรวจสอบภายใน ความเส่ียง 

   บุคลากร 

   สภาพแวดลอมองคกร/กจิการ 

   การบริหารจัดการ 

   กฎ ระเบียบ ขอบังคบั  

ปานกลาง คณะกรรมการ 

อจน./

ตรวจสอบ /

ผูบริหาร/สตน. 

60 20 20 20 

8. การทบทวนกฎบตัร 

สํานักตรวจสอบภายใน  

 

ความเส่ียง 

   บุคลากร 

   สภาพแวดลอมองคกร/กจิการ 

   การบริหารจัดการ 

   กฎ ระเบียบ ขอบังคบั  

ปานกลาง คณะกรรมการ 

อจน./

ตรวจสอบ /

ผูบริหาร/สตน. 

45 15 15 15 

9. การทบทวนกฎบตัร 

คณะกรรมการตรวจสอบ  

ความเส่ียง 

   บุคลากร 

   สภาพแวดลอมองคกร/กจิการ 

   การบริหารจัดการ 

   กฎ ระเบียบ ขอบังคบั  

 

ปานกลาง คณะกรรมการ 

อจน./

ตรวจสอบ /

ผูบริหาร/สตน. 

45 15 15 15 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธระยะยาว 3 ป (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับทบทวน) 
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จัดทําโดย สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการน้ําเสีย มิถุนายน 2564 

 

หัวขอการตรวจสอบ ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของ 
ระดับ

ความเสี่ยง 

ฝายงาน 

ท่ีเกี่ยวของ 

จํานวน

วันท่ีใช 

3 ป 

จํานวนวัน 

2563 2564 2565 

10. การประเมินตนเองและ 

ทําแผนปรบัปรงุประสิทธิภาพ 

ความเส่ียง 

   บุคลากร 

   สภาพแวดลอมองคกร/กจิการ 

   การบริหารจัดการ 

   กฎ ระเบียบ ขอบังคบั  

ปานกลาง คณะกรรมการ 

อจน./

ตรวจสอบ /

ผูบริหาร/สตน. 

60 20 20 20 

11. การจัดทํารายงานประจําป 

ใหหนวยงานเกี่ยวของ 

ความเส่ียง 

   บุคลากร 

   สภาพแวดลอมองคกร/กจิการ 

   การบริหารจัดการ 

   กฎ ระเบียบ ขอบังคบั  

ปานกลาง คณะกรรมการ 

อจน./

ตรวจสอบ /

ผูบริหาร/สตน. 

60 20 20 20 

12. การจัดทําทะเบียนควบคุมและตดิตามงาน

ตรวจสอบ 

 

ความเส่ียง 

   บุคลากร 

   สภาพแวดลอมองคกร/กจิการ 

   การบริหารจัดการ 

   กฎ ระเบียบ ขอบังคบั  

 

ปานกลาง คณะกรรมการ 

อจน./

ตรวจสอบ /

ผูบริหาร/สตน. 

240 80 80 80 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธระยะยาว 3 ป (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับทบทวน) 
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จัดทําโดย สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการน้ําเสีย มิถุนายน 2564 

 

หัวขอการตรวจสอบ ความเสี่ยงท่ีเกี่ยวของ 
ระดับ

ความเสี่ยง 

ฝายงาน 

ท่ีเกี่ยวของ 

จํานวน

วันท่ีใช 

3 ป 

จํานวนวัน 

2563 2564 2565 

13. รายงานผลการปฏิบตัิงานตรวจสอบประจํา

ไตรมาส 

 

ความเส่ียง 

   บุคลากร 

   สภาพแวดลอมองคกร/กจิการ 

   การบริหารจัดการ 

   กฎ ระเบียบ ขอบังคบั  

ปานกลาง คณะกรรมการ 

อจน./

ตรวจสอบ /

ผูบริหาร./สตน. 

60 20 20 20 

14. การจัดทํารายงานการประชมุ ของ

คณะกรรมการตรวจสอบเสนอตอคณะกรรมการ

องคการจัดการน้ําเสีย  

ความเส่ียง 

   บุคลากร 

   สภาพแวดลอมองคกร/กจิการ 

   การบริหารจัดการ 

   กฎ ระเบียบ ขอบังคบั  

ปานกลาง คณะกรรมการ 

อจน./

ตรวจสอบ /

ผูบริหาร./สตน. 

120 60 60 60 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธระยะยาว 3 ป (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับทบทวน) 
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จัดทําโดย สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการน้ําเสีย มิถุนายน 2564 

 

แผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (ฉบบัทบทวน) 

แผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (ฉบับทบทวน) เปนขั้นตอนท่ีมีความสําคัญ   

ตอความสําเร็จของการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน เนื่องจากการตรวจสอบท่ีดีจะชวยใหการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงคภายใตเงื่อนไขทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัด 

การจัดทําแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 นําผลตามแผนตรวจสอบเชิงกลยุทธ 

3 ป (2563-2565) ซึ่งกําหนดกิจกรรมตรวจสอบ กิจกรรมดําเนินงานสํานักตรวจสอบภายใน มาประกอบการ

จัดทําแผนการตรวจสอบประจําป 2564 (ฉบับทบทวน) ประกอบดวย 

• กระบวนการ กําหนดกจิกรรมตรวจสอบ 

• วัตถุประสงค 

• เรื่องท่ีมุงเนน 

• ลําดับความสําคัญ  

• ระยะเวลาในการดําเนินงาน 

• งบประมาณที่ใช  

ประกอบกับการหารือรวมกันระหวางสํานักงานตรวจเงินแผนดินกับสํานักตรวจสอบภายใน 

เกี่ยวกับแผนการตรวจสอบ ประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการปฏิบัติงานซึ่งมีขอหารือเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบัญชี

ของกองบัญชี โดยใหสอบทานระบบคอมพิวเตอรท่ีใชงานจริงแตละระบบและเปนการควบคุมโดยตรงภายใน

ระบบงาน เพ่ือใหแนใจวาระบบการควบคุมมีอยูอยางเพียงพอ ถูกตองเชื่อถือได ตั้งแตการนําเขาขอมูล               

การประมวลผลลัพธและรายงานไดบรรลุวัตถุประสงคตางๆ ครบถวน เพียงพอ และมีการจัดทําคูมือใชงาน 

รายละเอียดแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 (ฉบับทบทวน) ดังนี ้
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จัดทําโดย สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการน้ําเสีย มิถุนายน 2564 

แผนการตรวจสอบประจําป 2564 (ฉบับทบทวน) 

กระบวนการ วัตถุประสงค เรื่องท่ีควรมุงเนน 
ลําดับ

ความ 

สําคัญ 

ระยะเวลา(วัน)/

กําหนดการ 

ผูรับ 

ผิดชอบ

หลัก Q1 Q2 Q3 Q4 

ก.กิจกรรมการตรวจสอบ 

1. สอบทานปรมิาณน้าํเสีย

ที่เขาระบบบําบดัน้ําเสีย 

ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.2564 

1. เพ่ือใหทราบวา ปรมิาณน้ําเสียที่เขา

ระบบบําบดัน้ําเสีย มีความถูกตองและ
นาเชื่อถือ 
2. เพ่ือใหทราบวา ระบบการควบคุม

ภายในและการบริหารความเส่ียง  

มีความเพียงพอและเหมาะสม 

3. เพ่ือใหขอเสนอแนะวธิีการปรับปรงุ 

1. รายงานผลปริมาณน้ําเสียที่เขาระบบ

บําบดัน้ําเสีย 

2. รายงานคาใชจายทีเ่กิดขึน้จริง 

สูง 14 14 15 15 อภินท 

2. การติดตามการเบิกจาย

งบลงทุนตามแผนปฏิบตัิ

การ อจน.ประจําป

งบประมาณ  

พ.ศ.2564 

1. เพ่ือใหทราบวา การดําเนนิการเบิกจาย

งบลงทุนเปนไปตามระเบียบ ขอบงัคับ     

ที่เกี่ยวของ และผลการดําเนินงานเปนไป

ตามแผนทีก่ําหนด 

2. เพ่ือใหทราบวา ระบบการควบคุม

ภายในและการบริหารความเส่ียง  

มีความเพียงพอและเหมาะสม 

3. เพ่ือใหขอเสนอแนะวธิีการปรับปรงุ 

1. แผนปฏิบัตกิาร 

2. รายงานแผน/ผลการดําเนินงาน  

และการใชจายเงินประจําปงบประมาณ 

ณ ส้ินเดือน 

3. การเบิกจายงบลงทุนประจําป 

4. รายงานผลการดาํเนนิงานโครงการ

ตามแผนปฏิบัตกิารประจําปงบประมาณ 

ณ ส้ินไตรมาส 

สูงมาก 10 10 10 10 นฤมล 
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จัดทําโดย สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการน้ําเสีย มิถุนายน 2564 

แผนการตรวจสอบประจําป 2564 (ฉบับทบทวน) 

กระบวนการ วัตถุประสงค เรื่องท่ีควรมุงเนน 
ลําดับ

ความ 

สําคัญ 

ระยะเวลา(วัน)/

กําหนดการ 

ผูรับ 

ผิดชอบ

หลัก Q1 Q2 Q3 Q4 

3. การสอบทานความ

ขัดแยงทางผลประโยชน 

ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.2564 

1. เพ่ือใหทราบวาการดําเนนิงานทางดาน

ความขัดแยงทางผลประโยชน เปนไปตาม

กฎ ระเบียบ ขอบังคบั ขององคการจัดการ

น้ําเสีย  

2. เพ่ือใหทราบวา ระบบการควบคุม

ภายในและการบริหารความเส่ียง  

มีความเพียงพอและเหมาะสม 

3. เพ่ือใหขอเสนอแนะวธิีการปรับปรงุ 

1. กระบวนการหรอืขัน้ตอนดําเนินการ

ดานความขดัแยงทางผลประโยชน 

2. ระเบียบ ขอบงัคับทีเ่กี่ยวของ 

3. หลักฐานเกี่ยวกบัการรายงานความ

ขัดแยงทางผลประโยชน 

4. สอบทานการวางระบบการปฏิบตัิงาน 

การควบคมุภายใน และการบริหาร 

ความเส่ียง 

ปานกลาง  20   นฤมล 

4. การสอบทาน         

การควบคมุทรัพยสิน 

1.เพ่ือใหมั่นใจวาการบันทกึทรัพยสินมี

ความถูกตองครบถวน  

2.เพ่ือใหมั่นใจวา มีการดูแลรักษาทรัพยสิน

ใหอยูในสภาพใชงานไดด ี

3. เพ่ือใหทราบวาระบบการควบคุมภายใน

และการบริหารความเส่ียง มคีวามเพียงพอ

และเหมาะสม 

4. เพ่ือใหขอเสนอแนะวธิีการปรับปรงุ 

1. กระบวนการการบันทึกขอมูลทรัพยสิน 

2. กระบวนการ ขัน้ตอนในการดูแล

ทรัพยสิน 

3. รายงานผลการปฏิบตัิงานเปรียบเทียบ

กับแผนท่ีกําหนด 

4. สอบทานการวางระบบการปฏิบตัิงาน

การควบคมุภายในและการบริหาร 

ความเส่ียง 

ปานกลาง   30  ภาพิมล 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธระยะยาว 3 ป (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับทบทวน) 
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จัดทําโดย สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการน้ําเสีย มิถุนายน 2564 

แผนการตรวจสอบประจําป 2564 (ฉบับทบทวน) 

กระบวนการ วัตถุประสงค เรื่องท่ีควรมุงเนน 
ลําดับ

ความ 

สําคัญ 

ระยะเวลา(วัน)/

กําหนดการ 

ผูรับ 

ผิดชอบ

หลัก Q1 Q2 Q3 Q4 

5. การปฎิบัตติามประมวล

จริยธรรมของผูบริหารและ

พนักงานองคการจัดการ 

น้ําเสีย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2564 

1. เพ่ือใหทราบวาผูบรหิารและพนักงาน

รับทราบ เขาใจและปฏิบตัติามประมวล

จริยธรรม 

2. เพ่ือใหทราบวาระบบการควบคุมภายใน

และการบริหารความเส่ียง มคีวามเพียงพอ

และเหมาะสม 

3. เพ่ือใหขอเสนอแนะวธิีการปรับปรงุ 

1.เพ่ือใหทราบวา ผูบรหิารและพนักงาน 

รับทราบ เขาใจและปฏิบตัติาม 

2.ระเบียบ ขอบังคบัองคการจัดการ 

น้ําเสียที่เกี่ยวของ 

3. สอบทานการวางระบบควบคมุภายใน

และการปฏิบตัิงานการควบคมุภายใน

และการบริหารความเส่ียง 

ปานกลาง  20   นฤมล 

6. การสอบทาน 

การบริหารเครือขาย

คอมพิวเตอร 

1. เพ่ือใหทราบวามกีารควบคุมดูแลและ

จัดการเครอืขายไดอยางเหมาะสม 

2. เพ่ือใหทราบวามกีารติดตั้งอุปกรณ

เพ่ือใหระบบเชื่อมโยงถึงกนัไดอยาง

เหมาะสม 

3. เพ่ือใหทราบวาการบํารุงรักษาให

หนวยงานตางๆ สามารถใชงานไดอยาง

ตอเนื่อง 

1. การบริหารจัดการบัญชผูีใชระบบ

เครือขาย การบริหารจัดการทรัพยากร 

การบริหารจัดการความปลอดภัยของ

ระบบเครอืขาย รวมทั้งเครื่องมือที่ใชใน

การบริหารจัดการเครือขาย 

2. เอกสาร กฎ ระเบียบ หรอืหลักเกณฑ

ที่เกี่ยวของ 

3. สอบทานการวางระบบและ 

การปฏิบตัิงานการควบคุมภายในและ 

ปานกลาง  30   อภินท 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธระยะยาว 3 ป (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับทบทวน) 
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จัดทําโดย สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการน้ําเสีย มิถุนายน 2564 

แผนการตรวจสอบประจําป 2564 (ฉบับทบทวน) 

กระบวนการ วัตถุประสงค เรื่องท่ีควรมุงเนน 
ลําดับ

ความ 

สําคัญ 

ระยะเวลา(วัน)/

กําหนดการ 

ผูรับ 

ผิดชอบ

หลัก Q1 Q2 Q3 Q4 

4. เพ่ือใหทราบวาระบบการควบคุมภายใน

และการบริหารความเส่ียง มีความเพียงพอ

เหมาะสม 

5. เพ่ือใหขอเสนอแนะวิธกีารปรับปรงุ 

การบริหารความเส่ียง 

7. การตรวจสอบ 

การหกัลางเงนิยืมทดรอง

จายของสํานักงานจัดการ

น้ําเสียสาขา ประจําป

งบประมาณ  

พ.ศ.2564 

 

1. เพ่ือใหทราบวา กระบวนการหกัลางเงิน

ยืมทดรองจายสํานักงานสาขาเปนไปตาม

กฎ ระเบียบ นโยบาย คําส่ัง หรือ

หลักเกณฑที่เกี่ยวของ 

2. เพ่ือใหทราบวา ระบบการควบคุม

ภายในและการบริหารความเส่ียง มคีวาม

เพียงพอและเหมาะสม 

3. เพ่ือใหขอเสนอแนะวธิีการปรับปรงุ 

1. แผนปฏิบัตกิารประจําป 

2. รายงานผลการปฏิบตัิงานเปรียบเทียบ

กับแผนท่ีกําหนด 

3. ความปลอดภัย อาชวีอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางาน 

4. สอบทานการวางระบบการปฏิบตัิงาน

การควบคมุภายในและการบริหาร 

ความเส่ียง 

ปานกลาง   30  นฤมล 

8. การสอบทานการหา

รายไดที่ไดจากการบริหาร

จัดการประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2564 

1. เพ่ือใหทราบวาการจัดเกบ็รายไดเปนไป

ตามแผนหรือขอตกลงรวมท่ีกําหนดไว  

2. เพ่ือใหทราบวา ระบบการควบคุม

ภายในและการบริหารความเส่ียง มคีวาม

เพียงพอและเหมาะสม 

1. คูมือทางดานการจัดเก็บรายได 

2. แผนหรือขอตกลงรวมในการจัดเก็บ

รายได 

3. รายงานผลการจัดเก็บรายได 

4. อํานาจผูอนุมตัแิละผูรบัผิดชอบ 

สูงมาก   30  อภินท 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธระยะยาว 3 ป (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับทบทวน) 
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จัดทําโดย สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการน้ําเสีย มิถุนายน 2564 

แผนการตรวจสอบประจําป 2564 (ฉบับทบทวน) 

กระบวนการ วัตถุประสงค เรื่องท่ีควรมุงเนน 
ลําดับ

ความ 

สําคัญ 

ระยะเวลา(วัน)/

กําหนดการ 

ผูรับ 

ผิดชอบ

หลัก Q1 Q2 Q3 Q4 

3. เพ่ือใหขอเสนอแนะวธิีการปรับปรงุ ในแตละกระบวนงาน 

9. การตรวจสอบการ

จายเงินประจําป

งบประมาณ  

พ.ศ.2564 

 

1. เพ่ือใหมั่นใจวา การจายเงิน ถูกตอง 

ครบจํานวน 

2. เพ่ือใหมั่นใจวาผูรบัผิดชอบในการ

จายเงิน ดําเนนิการตามขอบังคับและ

ระเบียบที่ อจน.กําหนด 

3. เพ่ือใหทราบวา ระบบการควบคุม

ภายในและการบริหารความเส่ียง มคีวาม

เพียงพอและเหมาะสม 

4. เพ่ือใหขอเสนอแนะวธิีการปรับปรงุ 

1. การดําเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการ

จายเงิน  

2. ความเขาใจในวธิีกี่ปฏิบตัติามท่ีกําหนด

ไวในคูมือ ขอบงัคับ ระเบียบ คําส่ัง 

3. การบนัทึกรายการจายเงนิและยอด

คงเหลือมีความถูกตอง 

 

 

สูง   30  ภาพิมล 

10. การสอบทาน 

การบริหารความเส่ียง 

และการควบคุมภายใน 

ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.2564 

1. เพ่ือใหทราบวา การดําเนนิงานเกี่ยวกับ

การบริหารความเส่ียงและการควบคุม

ภายในมีความเพียงพอ เหมาะสม  

มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

2. เพ่ือใหขอเสนอแนะวธิีการปรับปรงุ 

1. รายงานเกี่ยวกับความเส่ียงที่สําคัญ /

รายงาน ผลการประเมินความเส่ียง และ

แนวทางในการดําเนินการเพ่ือลดหรอื

ควบคุมความเส่ียง 

2. นโยบาย หรือแนวทางในการวางระบบ

ควบคุมภายในและการบริหารความเส่ียง 

ปานกลาง   30   อภินท 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธระยะยาว 3 ป (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับทบทวน) 
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จัดทําโดย สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการน้ําเสีย มิถุนายน 2564 

แผนการตรวจสอบประจําป 2564 (ฉบับทบทวน) 

กระบวนการ วัตถุประสงค เรื่องท่ีควรมุงเนน 
ลําดับ

ความ 

สําคัญ 

ระยะเวลา(วัน)/

กําหนดการ 

ผูรับ 

ผิดชอบ

หลัก Q1 Q2 Q3 Q4 

3. รายงานผลการประเมนิความเส่ียงฯ 

11. การตรวจสอบการ

ฝกอบรมและพัฒนา

บุคลากร 

1. เพ่ือใหมั่นใจวามีการจัดเก็บขอมูล

เกี่ยวกบัการฝกอบรมเพ่ือการพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง 

2. เพ่ือใหมั่นใจวาการจัดอบรมตรงกบั

ความตองการของหนาวยงาน และ

สอดคลองกับทศิทางทีฝ่ายบริหารกําหนด 

3. เพ่ือใหทราบวา ระบบการควบคุม

ภายในและการบริหารความเส่ียง มคีวาม

เพียงพอและเหมาะสม 

4. เพ่ือใหขอเสนอแนะวธิีการปรับปรงุ 

1. วิธกีารและขั้นตอนการปฏิบัติงานใน

การดาํเนนิงานฝกอบรม 

2. นโยบายการฝกอบรมที่ไดรับจาก

ผูบริหาร 

3. การจัดทําแผนฝกอบรมดาํเนินการ

เพ่ือตอบสนองตอความตองการในการ

พัฒนาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน

ของหนวยตางๆ 

สูง   30  ภาพิมล 

12. การสอบทาน       

การมุงเนนผูมีสวนได   

สวนเสียและลูกคา 

1. เพ่ือใหทราบวากระบวนการบริหาร

จัดการเกี่ยวกับผูมีสวนไดสวนเสียและ

ลูกคาเปนไปตามยุทธศาสตร วตัถปุระสงค 

ของขอบเขตของผูมีสวนไดสวนเสียและ

ลูกคา 

1. แผนยุทธศาสตรระยะยาวดานผูมีสวน

ไดสวนเสีย ดําเนนิการจัดทํา/ ทบทวน 

อยางสม่ําเสมอทุกป 

สูง    30 อภินท 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธระยะยาว 3 ป (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับทบทวน) 
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จัดทําโดย สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการน้ําเสีย มิถุนายน 2564 

แผนการตรวจสอบประจําป 2564 (ฉบับทบทวน) 

กระบวนการ วัตถุประสงค เรื่องท่ีควรมุงเนน 
ลําดับ

ความ 

สําคัญ 

ระยะเวลา(วัน)/

กําหนดการ 

ผูรับ 

ผิดชอบ

หลัก Q1 Q2 Q3 Q4 

3. เพ่ือใหทราบวา ระบบการควบคุม

ภายในและการบริหารความเส่ียง มคีวาม

เพียงพอและเหมาะสม 

4. เพ่ือใหขอเสนอแนะวธิีการปรับปรงุ 

13. การใหคาํปรกึษา ใหคําปรึกษาฝายบริหารกบัหนวยรบัตรวจ

ในเรื่องทีไ่ดรับการรองขอ  

 

ตามท่ีฝายบรหิาร 

หรือหนวยรับตรวจรองขอ  

 

ปานกลาง 10 10 10 10 สรรพางด ี

/  
ผูตรวจสอบ 

14. การตรวจสอบอืน่ 

ตามท่ีไดรับมอบหมายจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ

และผูบริหารสูงสุด 

 

ขึ้นอยูกบัภารกิจทีไ่ดรับมอบหมาย ตามท่ีไดรับมอบหมาย และ  

สํานักตรวจสอบภายในมีความพรอม 

ดานทรัพยากร 

ปานกลาง 10 10 10 10 สรรพางด ี

/  
ผูตรวจสอบ 
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จัดทําโดย สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการน้ําเสีย มิถุนายน 2564 

แผนการตรวจสอบประจําป 2564 (ฉบับทบทวน) 

กระบวนการ วัตถุประสงค เรื่องท่ีควรมุงเนน 
ลําดับ

ความ 

สําคัญ 

ระยะเวลา(วัน)/

กําหนดการ 

ผูรับ 

ผิดชอบ

หลัก Q1 Q2 Q3 Q4 

ข. กิจกรรมดําเนินงานสํานักตรวจสอบภายใน 

1. การประชมุ

คณะกรรมการตรวจสอบ  

เพ่ือสนับสนนุการประชมุของ

คณะกรรมการตรวจสอบและปฏิบตัิหน้ําที่

ในฐานะเลขานกุาร 

 

ตามบทบาทภารกิจความรับผิดชอบ/

ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย 

 

ปานกลาง 10 10 10 10 สรรพางด ี

2. การรายงานดานการเงนิ 

ของ อจน. ประจําป

งบประมาณ  

พ.ศ.2564 

1. เพ่ือแสดงผลการดาํเนนิงาน 

2. เพ่ือใหเปนไปตามกฎหมาย 

3. เพ่ือแสดงฐานะทางการเงนิ 

1. งบการเงนิ 

2. รายงานเสนอผูบรหิาร 

3. การจัดทําตามมาตรฐานบัญช ี

ต่ํา 10 10 10 10 นฤมล 

3. รายงานผลการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบ 

ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.2564 รายไตรมาส 

1. เพ่ือใหคณะกรรมการตรวจสอบ 

ผูบริหารสูงสุดไดรบัทราบผลการปฏิบตัิงาน

และสนับสนนุในเรื่องตาง ๆ ตดิตาม

ควบคุมการปฏิบตัิงานของสํานักตรวจสอบ 

2. เพ่ือใหเปนไปตามบทบาทภารกิจความ

รับผิดชอบ 

1. ผลการปฏิบัตงิานของสํานักตรวจสอบ

ภายใน 

2. ผลการประชมุของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

3. ผลการติดตามงานที่ไดรบัมอบหมาย

ตามบทบาทภารกิจความรับผิดชอบ 

ปานกลาง 10 10 10 10 ภาพิมล 
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จัดทําโดย สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการน้ําเสีย มิถุนายน 2564 

แผนการตรวจสอบประจําป 2564 (ฉบับทบทวน) 

กระบวนการ วัตถุประสงค เรื่องท่ีควรมุงเนน 
ลําดับ

ความ 

สําคัญ 

ระยะเวลา(วัน)/

กําหนดการ 

ผูรับ 

ผิดชอบ

หลัก Q1 Q2 Q3 Q4 

4. การจัดทําทะเบียน

ควบคุมและติดตาม      

งานตรวจสอบ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2564 

เพ่ือใหมีการตดิตามงานเปนไปอยาง

ครบถวน มปีระสิทธิภาพ ตรวจเชค็ไดงาย 

1. รายงานผลการตรวจสอบ 

2. ผลการปฏิบัตขิองหนวยรบัตรวจตาม

ขอเสนอแนะ 

ปานกลาง 10 10 10 10 นฤมล 

5. รายงานผลการ

ปฏิบัติงาน (การประชุม

ของคณะกรรมการ

ตรวจสอบตอ

คณะกรรมการองคการ

จัดการน้ําเสีย) 

เพ่ือใหเปนไปตามบทบาทภารกิจ 

ความรับผิดชอบ 

1. รายงานผลการประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ปานกลาง 10 10 10 10 สรรพางด ี

6. การประชมุปดงาน

ตรวจสอบประจําป 2563 

และการประชมุเปดงาน

ตรวจสอบประจําป 2564 

กับผูบรหิารระดับสูงและ

หนวยรับตรวจ 

1. เพ่ือหารอืกับผูบริหารหนวยงาน

ตรวจสอบที่เกี่ยวของ 

2. เพ่ือรายงานผลการปฏิบตัิงาน 

ตามขอเสนอแนะท่ีควรปรบัปรุง 

3. เพ่ือขอความเหน็จากผูบริหาร 

หนวยรับตรวจที่เกี่ยวของกบัขอตรวจพบ 

ตามบทบาทภารกิจความรับผิดชอบ/

ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบมอบหมาย 

 

ปานกลาง 10    อภินท 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธระยะยาว 3 ป (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับทบทวน) 
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จัดทําโดย สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการน้ําเสีย มิถุนายน 2564 

แผนการตรวจสอบประจําป 2564 (ฉบับทบทวน) 

กระบวนการ วัตถุประสงค เรื่องท่ีควรมุงเนน 
ลําดับ

ความ 

สําคัญ 

ระยะเวลา(วัน)/

กําหนดการ 

ผูรับ 

ผิดชอบ

หลัก Q1 Q2 Q3 Q4 

4. เพ่ือจัดทําแผนดําเนินการปรับปรงุแกไข 

7. รายงานผลการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบ

ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.2563 

เพ่ือใหการปฏิบัตงิานเปนไป ตามบทบาท

และความรับผิดชอบ 

รายงานแผนตรวจสอบสงหนวยงาน 

ตนสังกัด สตง. กค./หรือหนวยงานอื่น ๆ  

ที่เกี่ยวของ  

 

ปานกลาง 15    นฤมล 

8. รายงานผล 

การปฏิบตัิงาน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2563

ตามเกณฑการประเมนิผล

ของ สคร. 

เพ่ือใหการปฏิบัตงิานเปนไป ตามบทบาท

และความรับผิดชอบ 

การรายงานผลตอผูบรหิาร 

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ 

อจน. และหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ปานกลาง  10   สรรพางด ี

9. คูมือปฏิบตัิงาน

คณะกรรมการตรวจสอบ  

พ.ศ.2564 

 

เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานสําหรบั

คณะกรรมการ อจน.และสอดคลองกับ

ระเบียบกระทรวงการคลังฯ กฎเกณฑท่ี

องคกรกํากบัดแูลอืน่กําหนด และแนวทาง

ปฏิบัติในสภาพแวดลอมปจจุบันสามารถ

การปฏิบตัิงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และแบบฟอรมเอกสารท่ีใช

ปฏิบัติงานตามคูมือการปฏิบัติงาน 

 

ปานกลาง   20  นฤมล 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธระยะยาว 3 ป (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับทบทวน) 
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จัดทําโดย สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการน้ําเสีย มิถุนายน 2564 

แผนการตรวจสอบประจําป 2564 (ฉบับทบทวน) 

กระบวนการ วัตถุประสงค เรื่องท่ีควรมุงเนน 
ลําดับ

ความ 

สําคัญ 

ระยะเวลา(วัน)/

กําหนดการ 

ผูรับ 

ผิดชอบ

หลัก Q1 Q2 Q3 Q4 

ปฏิบัติงานตรวจสอบไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

10. คูมือปฏิบตัิงานสํานัก

ตรวจสอบภายใน   

ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.2564  

 

เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

ดานการตรวจสอบภายใน ใหเปนบรรทัด

ฐานเดียวกนัและสอดคลองกับมาตรฐาน

การปฏิบตัิงานวิชาชีพตรวจสอบภายใน

สากล 

 

 

การปฏิบตัิงานของ สตน. และแบบฟอรม

เอกสารที่ใชปฏิบัตงิานตามคูมือการ

ปฏิบัติงาน 

 

ปานกลาง   20  อภินท 

11. กฎบัตรคณะกรรมการ

ตรวจสอบ  

ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.2564  

 

เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

ตามอาํนาจหน้าํที่ บทบาท และความ

รับผิดชอบใหสอดคลองกบัระเบียบ

กระทรวงการคลังและคูมือการปฏิบตัิงานฯ 

(สคร.) 

 

 

การกํากับดูแล การควบคมุภายใน และ

การบริหารความเส่ียง 

 

ปานกลาง   20  ภาพิมล 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธระยะยาว 3 ป (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับทบทวน) 

- 54 - 

จัดทําโดย สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการน้ําเสีย มิถุนายน 2564 

แผนการตรวจสอบประจําป 2564 (ฉบับทบทวน) 

กระบวนการ วัตถุประสงค เรื่องท่ีควรมุงเนน 
ลําดับ

ความ 

สําคัญ 

ระยะเวลา(วัน)/

กําหนดการ 

ผูรับ 

ผิดชอบ

หลัก Q1 Q2 Q3 Q4 

12. กฎบัตร 

สํานักตรวจสอบภายใน 

ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.2564  

 

 

1. เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงานตาม

ขอบเขตความรับผิดชอบในการดําเนนิงาน

ของ อจน. 

2. เพ่ือใหเกดิความเขาใจเกีย่วกับภารกิจ 

ขอบเขตการปฏิบัตงิาน อํานาจหน้ําที่ 

ความรับผิดชอบ ความเปนอิสระ และสิทธิ

ของสํานักตรวจสอบภายใน 

 

1. การปฏิบัตงิานของสํานักตรวจสอบ

ภายใน เปนไปตามมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานวิชาชีพ 

2. สนับสนุนใหการดําเนินงานของ อจน.

บรรลุวัตถุประสงคและมีการกํากบัดแูล 

ที่ด ี

ปานกลาง   20  ภาพิมล 

13. การประเมินตนเอง

และจัดทําแผนปรับปรุง

ประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบ 

และ สํานักตรวจสอบ

ภายใน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2564 

 

เพ่ือประกันคุณภาพการปฏิบัติงาน

คณะกรรมการตรวจสอบ 

และสํานักตรวจสอบภายใน เปนไปอยาง  

มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

ตามท่ีกําหนด 

1. รายงานผลการประเมนิของ สคร./ 

การปฏิบตัิงานตามบทบาทภารกิจ ความ

รับผิดชอบ 

2. หนวยรับตรวจ 

3. ผูบริหาร 

ปานกลาง   20  ภาพิมล 



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธระยะยาว 3 ป (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับทบทวน) 
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จัดทําโดย สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการน้ําเสีย มิถุนายน 2564 

แผนการตรวจสอบประจําป 2564 (ฉบับทบทวน) 

กระบวนการ วัตถุประสงค เรื่องท่ีควรมุงเนน 
ลําดับ

ความ 

สําคัญ 

ระยะเวลา(วัน)/

กําหนดการ 

ผูรับ 

ผิดชอบ

หลัก Q1 Q2 Q3 Q4 

14. แผนงานบริหาร 

สํานักตรวจสอบภายใน 

ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ.2564 

1. เพ่ือใชเปนแนวทางและพัฒนาสํานัก

ตรวจสอบภายในใหมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

2. สนับสนุนการดําเนินงานของ อจน.ได

อยางตอเนื่อง 

 

 

1. การพัฒนาทรพัยากรบคุคล 

2.การบรหิารงานบุคลากร 

3. แผนการสืบทอดตําแหนง 

4. แผนการสรรหาบุคลากร 

 

ปานกลาง    20 สรรพางด ี

15. แผนตรวจสอบ 

เชิงกลยุทธระยะยาว 3 ป 

(2563-2565) และ

แผนการตรวจสอบ

ประจําป 2565 

1. เพ่ือกําหนดแผนงานที่จะดําเนินการ 

ในระยะเวลา 5 ป และแผนประจําป 

2. เพ่ือใหความเชื่อมั่นและใหคําปรึกษา

อยางเปนอิสระ เที่ยงธรรม เพ่ิมคุณคา

ใหกับองคกร 

 

แผนวิสาหกิจ/ นโยบายผูบรหิาร /

แผนปฏิบัตกิารประจําป/แผนบรหิาร

ความเส่ียง/ผลการตรวจสอบท่ีผานมา/

ผลการประเมินตนเอง/ ยุทธศาสตร/ 

ความคาดหวังของผูบรหิาร ความเหน็

คณะกรรมการตรวจสอบ ความเส่ียงท่ี

สําคัญที่สงผลกระทบตอองคกร รวมถึง

เกณฑประเมนิผลการดาํเนนิงาน

รัฐวิสาหกิจ 

ปานกลาง 

 

   20 สรรพางด ี



แผนการตรวจสอบเชิงกลยุทธระยะยาว 3 ป (2563-2565) และแผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับทบทวน) 
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จัดทําโดย สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการน้ําเสีย มิถุนายน 2564 

แผนการตรวจสอบประจําป 2564 (ฉบับทบทวน) 

กระบวนการ วัตถุประสงค เรื่องท่ีควรมุงเนน 
ลําดับ

ความ 

สําคัญ 

ระยะเวลา(วัน)/

กําหนดการ 

ผูรับ 

ผิดชอบ

หลัก Q1 Q2 Q3 Q4 

16. แผนการพัฒนา

บุคลากรสํานกัตรวจสอบ

ภายในประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 

1. เพ่ือใหมีแผนการพัฒนาบคุลากรของ 

สํานักตรวจสอบ  

2. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานทัง้

ในดานทักษะ ความรูความชาํนาญในการ

ปฏิบัติงานทีไ่ดรับมอบหมาย 

แผนวิสาหกิจ/ นโยบายผูบรหิาร /

แผนปฏิบัตกิารประจําป/แผนบรหิาร

ความเส่ียง/ผลการตรวจสอบท่ีผานมา/

ผลการประเมินตนเอง/ผลการอบรมท่ี

ผานมา/ศกัยภายของบุคลากร และปจจัย

แวดลอมทีเ่กี่ยวของ 

ปานกลาง    15 ภาพิมล 

    119 264 285 180 848 
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จัดทําโดย สํานักตรวจสอบภายใน องคการจัดการน้ําเสีย มิถุนายน 2564 

แผนการตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในรายละเอียด

ก.การปฏิบัติงานตรวจสอบ

1. สอบทานปริมาณน้ําเสียที่เขา

ระบบบําบัดน้ําเสียประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2564

อภินท

2. การติดตามการเบิกจายงบ

ลงทุนตามแผนปฏิบัติการ อจน.

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

นฤมล

3. การสอบทานความขัดแยงทาง

ผลประโยชน ประจําปงบประมาณ

 พ.ศ.2564

นฤมล

4. การสอบทาน

การควบคุมทรัพยสิน ภาพิมล

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4กิจกรรม
ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64

ผูรับผิดชอบ
เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64
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5. การปฎิบัติตามประมวล

จริยธรรมของผูบริหารและ

พนักงานองคการจัดการ น้ําเสีย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564

นฤมล

6. การสอบทานการบริหาร

เครือขายคอมพิวเตอร
อภินท

7. การตรวจสอบการหักลางเงิน

ยืมทดรองจายของสํานักงาน

จัดการน้ําเสียสาขา ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2564

นฤมล

8. การสอบทานการหารายไดที่ได

จากการบริหารจัดการประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2564

อภินท

9. การตรวจสอบการจายเงิน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
ภาพิมล

ผูรับผิดชอบ
เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4กิจกรรม
ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64
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10. การสอบทานการบริหาร

ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

อภินท

11. การตรวจสอบการฝกอบรม

และพัฒนาบุคลากร
ภาพิมล

12. การสอบทานการมุงเนนผูมี

สวนไดสวนเสีย
อภินท

13. การใหคําปรึกษา
สรรพางดี

14. การตรวจสอบอื่นตามที่ไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบและผูบริหารสูงสุด

สรรพางดี

ผูรับผิดชอบ
เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4กิจกรรม
ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64
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1. การประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ
สรรพางดี

2. การรายงานนดานการเงินของ 

อจน. ประจําปงบประมาณ 2563
นฤมล

3. รายงานผลการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2563 รายไตรมาส

ภาพิมล

4. การจัดทําทะเบียนควบคุมและ

ติดตามงานตรวจสอบ ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2563

นฤมล

5. รายงานผลการปฏิบัติงาน 

(การประชุมของคณะกรรมการ

ตรวจสอบตอคณะกรรมการ

องคการจัดการน้ําเสีย)

สรรพางดี

ผูรับผิดชอบ
เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

ข. กิจกรรมดําเนินงานสํานักตรวจสอบภายใน

กิจกรรม
ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64
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6. การประชุมปดงานตรวจสอบ

ประจําป 2563 และการประชุม

เปดงานตรวจสอบประจําป 2564

 กับผูบริหารระดับสูงและหนวย

รับตรวจ

อภินท

7. รายงานผลการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2563

นฤมล

8. รายงานผลการปฏิบัติงาน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563 

ตามเกณฑการประเมินผลของ 

สคร.

สรรพางดี

9. คูมือปฏิบัติงานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ พ.ศ.2563
นฤมล

10. คูมือปฏิบัติงานสํานัก

ตรวจสอบภายใน  ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2564

อภินท

ผูรับผิดชอบ
เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 4กิจกรรม ไตรมาส 3
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11. กฎบัตรคณะกรรมการ

ตรวจสอบ พ.ศ.2564
ภาพิมล

12. กฎบัตรสํานักตรวจสอบภายใน

 พ.ศ.2564
ภาพิมล

13. การประเมินตนเองและจัดทํา

แผนปรับปรุงประสิทธิภาพ

คณะกรรมการตรวจสอบและ

สํานักตรวจสอบภายใน

ภาพิมล

14. แผนงานบริหารสํานัก

ตรวจสอบภายใน
สรรพางดี

15. แผนตรวจสอบเชิงกลยุทธ

ระยะยาว 3 ป (2563-2565) 

และแผนการตรวจสอบประจําป 

2565

สรรพางดี

16. แผนการพัฒนาบุคลากรสํานัก

ตรวจสอบภายในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565

ภาพิมล

ก.พ.64

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

มี.ค.64

กิจกรรม
ผูรับผิดชอบ

เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64
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งบประมาณดําเนินงาน 

งบประมาณรวม  149,040 บาท 

1. คาใชจายในการเดินทางไปปฏิบัติงานตรวจสอบในพ้ืนท่ีจริงของสํานักงานสาขา            

รวม 2 พ้ืนท่ี ประกอบดวยคาใชจายดังนี้ 

    1.1 สํานักงานจัดการน้ําเสีย ภาคกลาง  มีพนักงานตรวจสอบเดินทาง จํานวน 4 ราย  

จํานวน 2 วัน ประกอบดวยคาใชจายดังนี้  

 - คาเบี้ยเล้ียง จํานวน 4 ราย ๆ ละ 2 วัน ๆ ละ 210.-บาท  = 1,680.- บาท 

 - คาท่ีพักเหมาจาย จํานวน 4 ราย ๆ ละ 1 วนั ๆ ละ 1,000.-บาท  = 4,000.- บาท 

 - คาเชารถ  จํานวน 2 วนั ๆ ละ 2,000.-บาท  = 4,000.- บาท 

 - คาน้ํามนัเชื้อเพลิง = 2,000.- บาท 

 - คาแท็กซี่ จากบานพักพนกังานไป-กลับ องคการจัดการน้ําเสีย  

                      250x2x4    =  2,000.- บาท 

                        รวมคาใชจายในการไปปฏิบัตงิานตรวจสอบในพ้ืนที่ ภาคกลาง = 13,680.- บาท                                            

    1.2 สํานกังานจัดการน้ําเสีย ภาคอื่นๆ  มีพนักงานตรวจสอบเดินทาง    จํานวน 4 ราย  

4 ภาค ภาคละ 2 วัน จํานวน 8 วัน ประกอบดวยคาใชจายดังนี้  

 - คาเบี้ยเล้ียง จํานวน 4 ราย ๆ ละ 8 วัน ๆ ละ 210.-บาท =   3,360.- บาท  

 - คาท่ีพักเหมาจาย จํานวน 4 ภาค ๆ ละ 2 วนั ๆ ละ 1,000.-บาท = 16,000.- บาท 

 - คาเชารถ จํานวน 8 วนั ๆ ละ 2,000.-บาท  = 16,000.- บาท 

 - คาน้ํามนัเชื้อเพลิง = 16,000.- บาท 

 - คาแท็กซี่ จากบานพักพนกังานไป-กลับ องคการจัดการน้ําเสีย  

  250x2x8    =  4,000.- บาท 

                        รวมคาใชจายในการไปปฏิบัตงิานตรวจสอบในพ้ืนที่ ภาคอืน่ = 55,360.- บาท 

  รวมคาใชจายท้ังสิ้น = 69,040.- บาท  
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2. คาอบรม/สัมมนา     80,000  บาท 

ผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายในจะตองจัดทําแผนการฝกอบรมของผูตรวจสอบ 

ภายในป 2564 อยางนอยคนละ 40 ชม./ป (ประมาณ 20,000 บาท ตอ คน) ตามเกณฑสํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจกําหนด โดยขอความเห็นชอบจากผูบริหารระดับสูง และนําเสนอ

คณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติ  

สวนหลักสูตรอาจปรับเปล่ียนไดตามสถานการณเปล่ียนแปลงไป หรือ กรณีผูจัดอบรม

ไมสามารถจัดอบรมได โดยผูอํานวยการสํานักตรวจสอบภายใน ควรวิเคราะหจัดหลักสูตรทดแทนตาม

ความจําเปนและเหมาะสม  แตท้ังนี้ วงเงินรวมตองไมเกินวงเงินท่ีกําหนด หากเกินกวาเงินท่ีกําหนด

จะตองนําเสนอผูบริหารระดับสูงและคณะกรรมการตรวจสอบอนุมัติอีกครั้ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



องค์การจัดการน�าเสียองค์การจัดการน�าเสีย
ก ร ะ ท ร ว ง ม ห า ด ไ ท ย

333 อาคารเล้าเป�งง้วน 1 ชั�น 23-24 ถนนวิภาวดีรังสิต
แข ว ง จ อมพล  เ ข ต จตุ จั ก ร  ก รุ ง เ ทพ ฯ  10900

0 2273 8530-9 0 2273 8577-9 wastewtr@wma.or.th


