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กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบบัทบทวน) 

 
กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖4 (ฉบับทบทวน) 
-------------------------------------------------- 

 โดยที่เห็นเป็นการสมควรปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบที่เกี่ยวกับอ านาจหน้าที่  
บทบาทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้สอดคล้องกับระเบี ยบกระทรวงการคลัง     
ว่าด้วยคณะกรรมการตรวจสอบและหน่วยตรวจสอบภายในของรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. ๒๕๕๕ และคู่มือ       
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรัฐวิสาหกิจ ฉบับปรับปรุงปี ๒๕๕๕ ของส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ กระทรวงการคลัง และแนวปฎิบัติที่ดีที่เกี่ยวข้องต่างๆ ประกอบกับคู่มือ
การประเมินผลด าเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลใหม่  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๘ วรรคแรก (๕) แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การ
จัดการน้ าเสีย พ.ศ. ๒๕๓๘ ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการองค์การจัดการน้ าเสีย ครั้งที่ 1/๒๕๖4 
เมื่อวันที่ 19 เมษายน ๒๕๖4 จึงให้ยกเลิกกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ พ.ศ.2561 และให้ใชก้ฎบัตร
คณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ฉบับทบทวน) แทน  
 

๑. วัตถุประสงค ์
      คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการองค์การจัดการน้ าเสียในการ
ปฏิบัติหน้าที่ก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยสอบทานกระบวนการจัดท ารายงานทางการเงิน ระบบการควบคุม
ภายใน กระบวนการตรวจสอบ และกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและหลัก
จรรยาบรรณ ในการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจสอบจะต้องประสานงานกับคณะกรรมการองค์การ
จัดการน้ าเสีย ฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สอบบัญชี และเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิผล คณะกรรมการตรวจสอบแต่ละคนควรมีความเข้าใจในบทบาทของการเป็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ธุรกิจการด าเนินงาน การควบคุมภายในและความเสี่ยงขององค์การจัดการน้ าเสีย 
คณะกรรมการตรวจสอบ มีความรับผิดชอบในการรายงานเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบว่าเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในกฎบัตรนี้หรือไม่ โดยรายงานนี้จะน าเสนอต่อคณะกรรมการองค์การ
จัดการน้ าเสีย กระทรวงเจ้าสังกัดและกระทรวงการคลังเป็นประจ าทุกปี  ดังนั้น จึงให้มีกฎบัตรเพ่ือใช้
ส าหรับด าเนินกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
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กรอบการปฎิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบตามแนวทางปฎิบัติที่ดี มีดังน้ี 
 
 
  
 

 
 
 
 
 

 
  

 
2. องค์ประกอบ 

 คณะกรรมการองค์การจัดการน้ าเสียเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการองค์การ
จัดการน้ าเสียเป็นกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ จ านวนของกรรมการตรวจสอบที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับขนาดของ
องค์การจัดการน้ าเสีย ขอบเขตความรับผิดชอบ และประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน ซึ่งโดยทั่วไปจะอยู่
ระหว่าง 3 – 5 คน และให้ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ 
 

3. คุณสมบัติ 
  คณะกรรมการตรวจสอบ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 

 ๓.๑ มีความเป็นอิสระ สามารถใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย   
ด้วยความเป็นอิสระและเที่ยงธรรม 

 ๓.๒ มีความซื่อสัตย์สุจริต 
 ๓.๓ มีมนุษย์สัมพันธ์ดี เป็นผู้ที่ได้รับความเชื่อถือ ไว้วางใจและเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป 
 ๓.๔ มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ ผลิตภัณฑ์และบริการขององค์การจัดการน้ าเสียอย่างดี 
 ๓.๕ มีความเข้าใจหลักการบริหารที่ดี มีวิจารณญาณและทักษะในการตัดสินใจ สามารถ

วิเคราะห์ปัญหา ตั้งค าถามตรงประเด็น รวมทั้งตคีวามและประเมินผลของค าตอบที่ได้รับอย่างเหมาะสม 
 ๓.๖ มีความคิดสร้างสรรค์ แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ ในการหารือ และรับฟัง        

ความคิดเห็นของผู้อื่น 
 
 
 

1.องค์ประกอบ 

2.บทบาทและความรบัผิดชอบ 

3.ความสัมพันธ์กับผูส้อบบัญชี
และผูต้รวจสอบภายใน 

4.ความสัมพันธ์กับฝา่ยบรหิาร 

6. การรักษาคุณภาพ
คุณภาพ 

5. การรายงาน 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 
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 ๓.๗ ไม่มีลักษณะต้องห้ามดังนี้ 
       (๑) ไม่เป็นข้าราชการประจ าที่ด ารงต าแหน่งในกระทรวงเจ้าสังกัด 
       (๒) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ก าหนดนโยบายหรือระเบียบปฏิบัติ            

หรือมีอ านาจในการตัดสินใจด้านการบริหาร รวมทั้งไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือน 
หรือค่าตอบแทนประจ าจากองคก์ารจัดการน้ าเสีย ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบริษัทที่เกี่ยวข้ององค์การจัดการน้ าเสีย 
หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ ่ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ 
หรือภายในระยะเวลา ๒ ปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบ หรือกรรมการ
ตรวจสอบ 

            (๓)  ไม่เป็นผู้มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์การจัดการน้ าเสีย ทั้งนี้ไม่ว่า
ในขณะด ารงต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ หรือภายในระยะเวลา ๑ ปี 
ก่อนวันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบหรือกรรมการตรวจสอบ 

       (๔) ไม่เป็นบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือคู่สมรส ของกรรมการองค์การจัดการน้ าเสีย 
ผู้บริหารสูงสุด ผู้บริหาร ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การจัดการน้ าเสีย              
หรือผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทที่องค์การจัดการน้ าเสียมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายและ                 
การด าเนินงานของบริษัท 

 

4. การแต่งต้ัง 
 คณะกรรมการองค์การจัดการน้ าเสียแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการองค์การจัดการ   

น้ าเสีย เป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วย ประธานตรวจสอบ 1 คน และกรรมการตรวจสอบ   
ไม่น้อยกว่า 2 แต่ไม่เกิน 4 คน และให้ผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการ  

กรรมการตรวจสอบอย่างน้อย ๑ คน ต้องมีความรู้ ความเข้าใจและมีประสบการณ์ด้าน
การบัญชีหรือการเงิน ซึ่งสามารถสอบทานความน่าเชื่อถือของงบการเงินได้ และกรรมการตรวจสอบคนอื่น
ควรมีทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ที่สอดคล้องกับกฎ ระเบียบ แนวปฎิบัติที่ดีและทิศทางการด าเนินการ
ธุรกิจขององค์การจัดการน้ าเสียด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  

 คณะกรรมการองค์การจัดการน้ าเสียเป็นผู้แต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ        
ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบทั้งหมดท าการเลือกบุคคลหนึ่งขึ้นมาเป็นประธานกรรมการ
ตรวจสอบ และผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายในเป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบโดยต าแหน่ง 
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5. วาระการด ารงต าแหน่ง 
            กรรมการตรวจสอบมีวาระการด ารงต าแหน่งตามวาระของการเป็นกรรมการองค์การ
จัดการน้ าเสีย หากวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการในองค์การจัดการน้ าเสียหมดลงไปแล้ว จะเป็นผลท าให้
วาระการด ารงต าแหน่งกรรมการตรวจสอบหมดไปด้วย กรณีต าแหน่งกรรมการตรวจสอบว่างลง ให้
คณะกรรมการองค์การจัดการน้ าเสีย เลือกกรรมการที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเข้าเป็น
กรรมการตรวจสอบแทน โดยกรรมการตรวจสอบที่เข้าด ารงต าแหน่งแทนนั้นจะอยู่ในต าแหน่งได้เพียงวาระ
ที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการตรวจสอบซึ่งตนแทน  
 

6. การพ้นจากต าแหน่ง 
   ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ พ้นต าแหน่งเมื่อ 
   6.1 ตาย 
   6.2 ลาออก 
   6.3 พ้นจากการเป็นกรรมการองค์การจัดการน้ าเสีย 
   6.4 คณะกรรมการองค์การจัดการน้ าเสียมีมติให้พ้นจากต าแหน่ง 
   6.5 ต้องโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงที่สุด หรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายให้จ าคุก เว้นแต่
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ 
   6.6 เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
   6.7 เป็นบุคคลล้มละลาย 
   6.8 ขาดคุณสมบัติในการปฎิบัติงานในฐานะกรรมการตรวจสอบ  
 

7. อ านาจหน้าที ่
  ๗.๑ จัดท ากฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้อง
กับขอบเขตความรับผิดชอบในการด าเนินงานขององค์การจัดการน้ าเสีย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการองค์การจัดการน้ าเสีย และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าว              
อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง  

 ๗.๒ สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการ
ก ากับดูแลที่ดี และกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

 ๗.๓ สอบทานให้องค์การจัดการน้ าเสียมีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและ
น่าเชื่อถือ 
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 ๗.๔ สอบทานการด าเนินงานขององค์การจัดการน้ าเสียให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือค าสั่ งที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์การ
จัดการน้ าเสีย 

 คณะกรรมการตรวจสอบ ต้องมีบทบาทในการสอบทาน และยกระดับการด าเนินงานของ
องค์การจัดการน้ าเสียตามแนวทางด้าน Core Business Enabler ทั้ง 8 ตามที่ สคร.ก าหนด 

 ๗.๕ สอบทานให้องค์การจัดการน้ าเสียมีระบบการตรวจสอบภายในที่ดี และพิจารณา
ความเป็นอิสระของส านักตรวจสอบภายใน 

 ๗.๖ พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือ
มีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานขององค์การจัดการน้ าเสีย 

 ๗.๗ พิจารณาตัดสินในกรณีที่ฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชีมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับ
รายงานทางการเงิน 

 ๗.๘ พิจารณาปฏิบัติงานอื่นที่ไม่ใช่งานสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีที่ด าเนินการให้องค์การ
จัดการน้ าเสีย 

 ๗ .๙  ทบทวนและอนุ มั ติ กฎบั ตรส านั กตรวจสอบภายใน  แผนการตรวจสอบ                        
และงบประมาณของส านักตรวจสอบภายใน  

 ๗.๑๐ ขอข้อมูลและความร่วมมือจากบุคลากรองค์การจัดการน้ าเสีย และบุคคลภายนอก 
ที่เกี่ยวข้อง 
     ๗.๑๑ ร่วมกับผู้อ านวยการองค์การจัดการน้ าเสียในการพิจารณาและให้ความเห็นต่อ
คณะกรรมการองค์การจัดการน้ าเสียเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน          
การแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง และประเมินผลงานของผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน 
           ๗.๑๒ จัดให้มีวาระหรือโอกาสในการหารือ หรือสื่อสารระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ
เกี่ยวกับผลการตรวจสอบกับผู้สอบบัญชี และอาจเสนอแนะให้สอบทาน หรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่า
จ าเป็น  

 ๗.๑๓ รายงานผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในพร้อมข้อเสนอแนะ         
ของคณะกรรมการตรวจสอบต่อคณะกรรมการองค์การจัดการน้ าเสีย อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง       
ภายใน 60 วันนับแต่วันสิ้นสุดในแต่ละไตรมาสยกเว้นรายงานผลการด าเนินงานในไตรมาสที่  4            
ให้จัดท าเป็นรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี พร้อมทั้งส่งรายงานดังกล่าวให้กระทรวง เจ้าสังกัดและ
กระทรวงการคลัง เพื่อทราบภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีบัญชีการเงินขององค์การจัดการน้ าเสีย 
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 รายงานผลการด าเนินงานอย่างน้อยต้องระบุถึงความเห็นเกี่ยวกับการจัดท าและ         
การเปิดเผยข้อมูลในรายงานทางการเงิน ความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน และการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และค าสั่งที่ เกี่ยวข้องกับ            
การด าเนินงานขององค์การจัดการน้ าเสีย  

 ๗.๑๔ ประเมินผลการด าเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการ
ตรวจสอบอย่างน้อยปีบัญชีการเงินละ 1 ครั้ง รวมทั้งรายงานผลการประเมิน ปัญหาและอุปสรรค      
ตลอดจนแผนการปรับปรุงการด าเนินงาน รวมถึงการประเมินทักษะของคณะกรรมการตรวจสอบ                           
ที่สอดคล้องตาม Skill Matrix ให้คณะกรรมการองค์การจัดการน้ าเสียทราบ   

 ๗.๑๕ เปิดเผยรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 ๗.๑๖ ในกรณีที่การด าเนินงานตรวจสอบภายในเรื่องใดของคณะกรรมการตรวจสอบ                  

มีความจ าเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อ ง ให้คณะกรรมการตรวจสอบ    
เสนอต่อคณะกรรมการองค์การจัดการน้ าเสีย เพ่ือพิจารณาให้มีการด าเนินการว่าจ้างที่ปรึกษาหรือ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องด้วยค่าใช้จ่ายขององค์การจัดการน้ าเสียได้ ทั้งนี้ การด าเนินการว่าจ้างให้เป็นไปตาม
ระเบียบข้อบังคับขององค์การจัดการน้ าเสีย 

 ให้น าความในข้อ 3.7 (3) และ (๔) มาใช้บังคับเกี่ยวกับลักษณะต้องห้ามของผู้เชี่ยวชาญ
เฉพาะเรื่องตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

 7 .1 ๗  เมื่ อคณ ะกรรมการตรวจสอบ ได้ รับ รายงานผลการตรวจสอบภายใน                   
ที่พบว่ามีการปฏิบัติที่ฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และ
ค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์การจัดการน้ าเสีย ให้แจ้งต่อผู้อ านวยการองค์การจัดการน้ าเสีย     
เพื่อพิจารณาสั่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานขององค์การจัดการน้ าเสียนั้นด าเนินแก้ไข 
เพ่ือให้ เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ  ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ และ            
ค าสั่งที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานขององค์การจัดการน้ าเสีย 

 ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบได้รับรายงานผลการตรวจสอบภายในที่มีข้อสงสัยว่า      
มีรายงานหรือการกระท าที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อผลการด า เนินงานขององค์การจัดการน้ าเสีย  
อย่างร้ายแรง การขัดแย้งทางผลประโยชน์ การทุจริต หรือมีรายการผิดปกติหรือความบกพร่องที่ส าคัญ    
ในระบบการควบคุมภายใน ให้รายงานต่อคณะกรรมการองค์การจัดการน้ าเสียทันที เพ่ือด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขโดยไม่ชักช้า 

 ให้คณะกรรมการองค์การจัดการน้ าเสียรายงานการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบต่อกระทรวงเจ้าสังกัดและกระทรวงการคลังอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

 ๗.๑๘ ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายก าหนดหรือคณะกรรมการองค์การจัดการน้ าเสีย
มอบหมาย 
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 7.1๙ ในการปฏิบัติหน้าที่ให้คณะกรรมการตรวจสอบรับผิดชอบต่อคณะกรรมการองคก์าร
จัดการน้ าเสียโดยตรง 

 

8. การประชุม 
 ๘.๑ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ก าหนดให้มีการประชุมอย่างน้อยไตรมาสละ       

๑ ครั้ง และมีอ านาจในการเรียกประชุมเพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 ๘.๒ องค์ประชุมประกอบด้วยกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจ านวน

กรรมการตรวจสอบทุกคน หากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ อาจใช้วิธีการประชุมทางไกล         
ผ่านโทรศัพท์หรือประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) ก็ได้ 

 ๘.๓ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาจเชิญฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง      
ในวาระการประชุมนั้นๆ เข้าร่วมประชุมและขอข้อมูลตามความจ าเป็นและเหมาะสม  และควรให้มี        
การประชุมเป็นการเฉพาะกับฝ่ายบริหาร ผู้ตรวจสอบภายใน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง การประชุมร่วมระหว่าง
คณะกรรมการตรวจสอบกับผู้สอบบัญช ีอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง 

 ๘.๔ วาระการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมจะต้องจัดท าขึ้นและน าเสนอก่อน
การประชุมอย่างน้อย ๓ วัน และให้เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้บันทึกรายงานการประชุม 

 ก าหนดให้กรรมการตรวจสอบ ๑ ท่าน มีสิทธิออกเสียงได้ ๑ เสียง ทั้งนี้  เลขานุการ
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีสิทธิออกเสียงในการลงมติของคณะกรรมการตรวจสอบ 
 

๙. บทบาทและความรับผิดชอบ 
  คณะกรรมการตรวจสอบมีบทบาทและความรับผิดชอบในการก ากับดูแลและสอบทาน   
ในเรื่องต่อไปนี้ 
  ๑. การบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน 
          (๑) ท าความเข้าใจในกระบวนการบริหารความเสี่ยงขององค์การจัดการน้ าเสียที่
ผู้บริหารจัดให้มีขึ้น 
      (๒) ท าความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของบุคคลต่างๆ ขององค์การจัดการน้ าเสียที่
รับผิดชอบในกระบวนการบริหารความเสี่ยง ซึ่งครอบคลุมการบ่งชี้เหตุการณ์ ประเมินความเสี่ยง และ
ตอบสนองความเสี่ยง 
                        (๓) ท าความเข้าใจและให้ความเห็นชอบในการก าหนดความเสี่ยงที่ยอมรับได้ (Risk 
Appetite) ขององค์การจัดการน้ าเสีย 
                        (๔) ท าความเข้าใจความเสี่ยงที่ส าคัญขององค์การจัดการน้ าเสีย 
                        (๕) ท าความเข้าใจแผนการปฏิบัติการของผู้บริหารในการจัดการความเสี่ยงที่ส าคัญ 
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                        (๖) ด าเนินการเพ่ือให้มั่นใจว่าแผนปฏิบัติการของผู้บริหารในการจัดการความเสี่ยง 
ที่ส าคัญได้น าไปปฏิบัติอย่างจริงจัง และมั่นใจได้ว่าหากมีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ ผู้บริหารสามารถบ่งชี้
เหตุการณ์หรือความเสี่ยงได้ทันเวลา รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะต่อผู้บริหารเพ่ือปรับปรุงกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง 
                        (๗) ด าเนินการเพ่ือให้มั่นใจว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้รับข้อมูลที่เพียงพอในการ
ก ากับดูแลให้กระบวนการบริหารความเสี่ยงมีประสิทธิผล 
                        (๘) ประเมินว่าผู้บริหารระดับสูงได้ก าหนดกรอบและแนวทางในการควบคุมภายในที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสื่อสารเกี่ยวกับความส าคัญของการควบคุมภายในให้กับบุคลากรทุกคน
ในองค์กรรับทราบและถือปฏิบัติอย่างจริงจัง 
                        (๙) หารือกับผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับขอบเขตการปฏิบัติงานในการ
สอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง ทั้งส่วนที่เป็นการด าเนินงานโดยทั่วไปและ
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์ ระบบความปลอดภัยของข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ แผนรองรับ
กรณีฉุกเฉิน ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความมั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในจะช่วยป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นกับองค์การจัดการน้ าเสียได้ และมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความเสี่ยงและสภาพแวดล้อมใน
การด าเนินงานขององค์การจัดการน้ าเสียอยู่ตลอดเวลา 
                        (๑๐) ติดตามการปรับปรุงแก้ไขของฝ่ายบริหารตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจสอบ
ภายในและผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง            
  ๒. รายงานทางการเงิน 
               ก) ทั่วไป 
                        (๑) ทบทวนประเด็นเกี่ยวกับการบัญชีและการรายงานที่มีสาระส าคัญ รวมทั้งประกาศ
ขององค์กรวิชาชีพและหน่วยงานก ากับดูแลที่เกี่ยวข้อง และสอบทานผลกระทบที่มีต่อรายงานทางการเงิน 
                        (๒) สอบถามฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชีและผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกบัความเสี่ยงที่ส าคัญ 
ผลกระทบและแผนในการลดความเสี่ยง 
                        (๓) ทบทวนประเด็นทางกฎหมายที่อาจมีผลกระทบอย่างมีสาระส าคัญต่อรายงานทาง
การเงิน 
                ข) รายงานทางการเงินประจ าปี 
                (๑) ทบทวนรายงานทางการเงินประจ าปี และพิจารณาความครบถ้วนและสอดคล้อง
กันกับข้อมูลที่กรรมการตรวจสอบรับทราบ ประเมินความเหมาะสมของหลักการบัญชีที่ใช้ในรายงาน
ทางการเงิน 
 

 
 



- 9 - 
 

กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบบัทบทวน) 

                         (๒) ให้ความสนใจในรายการที่มีความซับซ้อนและหรือรายการผิดปกติ เช่น รายการ 
ที่เกี่ยวข้องกัน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ การปรับโครงสร้างหนี้ และการเปิดเผยเกี่ยวกับตราสาร
อนุพันธ์ต่างๆ 
                         (๓) ให้ความสนใจในประเด็นที่ต้องใช้วิจารณญาณตัดสิน เช่น การประเมินราคา
สินทรัพย์และหนี้สิน การประกัน ผลิตภัณฑ์ หรือภาระผูกพันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม การตั้งส ารองทาง
กฎหมาย หรือข้อผูกมัดหรือภาระผูกพันอื่น 
                         (๔) ประชุมร่วมกับผู้บริหารและผู้สอบบัญชีในการสอบทานรายงานทางการเงินและ
ผลการตรวจสอบ 
                         (๕) ทบทวนประเด็นต่างๆ ในรายงานประจ าปีก่อนน าเสนอต่อสาธารณชน เพ่ือให้
มั่นใจว่าข้อมูลสามารถเข้าใจได้ง่ายและสอดคล้องกับข้อมูลที่กรรมการตรวจสอบได้รับเกี่ยวกับองค์การ
จัดการน้ าเสียและการด าเนินงาน 
                 ค) การเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นและรายงานทางการเงินระหว่างกาล 
                 (๑) การชี้แจงว่าผู้บริหารได้จัดท าและสรุปข้อมูลเบื้องต้นและข้อมูลทางการ เงิน 
ขอบเขตการมีส่วนร่วมของส านักตรวจสอบภายในและขอบเขตของผู้สอบบัญชีในการสอบทานข้อมูล
ดังกล่าว 
                          (๒) ประเมินความสมเหตุสมผลในการเปิดเผยข้อมูลเบื้องต้นและรายงานทางการเงิน
ระหว่างกาล การอธิบายของฝ่ายบริหารและผู้ตรวจสอบว่า 
                               (๒.๑) ผลทางการเงินระหว่างกาลมีความแตกต่างจากงบประมาณหรือประมาณ
การมากน้อยเพียงใด 
                               (๒.๒) การเปลี่ยนแปลงในอัตราส่วนทางการเงิน หรือความสัมพันธ์ในรายงาน
ทางการเงินระหว่างกาลนั้นสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงการด าเนินงานหรือแนวทางด้านการเงินของ
องค์การจัดการน้ าเสียหรือไม่ 
                               (๒.๓) มีการใช้หลักการบัญชีที่ยอมรับทั่วไปอย่างสม่ าเสมอหรือไม่ 
                               (๒.๔) มีการเปลี่ยนแปลงหรือเสนอให้มีการเปลี่ยนแนวปฏิบัติด้านการบัญชีหรือ
การรายงานทางการเงินหรือไม่ 
                               (๒.๕) มีรายงานหรือเหตุการณ์ที่มีสาระส าคัญหรือผิดปกติเกิดขึ้นหรือไม่ 
                               (๒.๖) การควบคุมทางการเงินและการด าเนินงานขององค์การจัดการน้ าเสีย    
ยังด าเนินไปอย่างมีประสิทธิผลหรือไม่ 
                               (๒.๗) ข้อมูลเบื้องต้นและรายงานทางการเงินระหว่างกาลได้มีการเปิดเผยอย่าง
เพียงพอและเหมาะสมหรือไม่ 
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  ๓. การตรวจสอบภายใน 
 (๑) ทบทวนกิจกรรมและโครงสร้างองค์กรของส านักตรวจสอบภายใน 
 (๒) ทบทวนกฎบัตรส านักตรวจสอบภายในและแผนการตรวจสอบภายใน  
 (๓) ร่วมกับผู้อ านวยการองค์การจัดการน้ าเสียในการพิจารณาและให้ความเห็นต่อ
คณะกรรมการองค์การจัดการน้ าเสียเกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน การแต่งตั้ง 
โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง และประเมินผลงานของผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน 
 (๔) พิจารณาความเหมาะสมของการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่ง และ
ประเมินผลงานของผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายใน งบประมาณของส านักตรวจสอบภายใน           
และทรัพยากรต่างๆ ในการปฏิบัติงานตรวจสอบ 
 (๕) ทบทวนประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของส านักตรวจสอบภายใน 
 (๖) ประชุมเป็นการเฉพาะกับผู้อ านวยการส านักตรวจสอบภายในเพ่ือหารือในประเด็น
ต่างๆ ที่ควรหารือกันโดยไม่มีฝ่ายบริหารในที่ประชุม 
 (๗) ด าเนินการเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะที่ส าคัญได้มีการหารือ
ทันเวลา 
 (๘) พิจารณาความเหมาะสม เพียงพอของทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื่นของส านัก
ตรวจสอบภายใน เพื่อให้ผู้อ านวยการองค์การจัดการน้ าเสียด าเนินการ 

 ๔. การสอบบัญชี 
             (๑) ทบทวนข้อเสนอของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเกี่ยวกับขอบเขตและแนว

ทางการปฏิบัติงาน 
                       (๒) ประชุมเป็นการเฉพาะกับส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพ่ือหารือในประเด็นต่างๆ 
ที่ควรหารือกันโดยไม่มีฝ่ายบริหารในที่ประชุมอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
                       (๓) ด าเนินการเพ่ือให้มั่นใจว่าข้อตรวจพบและข้อเสนอแนะได้มีการหารือทันเวลา         
  ๕. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
                       (๑) สอบทานประสิทธิผลของระบบในการติดตามการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ 
และผลการตรวจสอบของฝ่ายบริหาร การติดตามผลเกี่ยวกับการกระท าทุจริต หรือความผิดปกติใน                   
ระบบบัญชี 
              (๒) รวบรวมข้อมูลจากฝ่ายบริหารและฝ่ายกฎหมายเกี่ยวการปฏิบัติตามกฎหมาย และ
ระเบียบต่างๆ ให้เป็นปัจจุบัน 
                       (๓) พิจารณาประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดท ารายงาน
ทางการเงิน 
              (๔) สอบทานข้อตรวจพบขององค์กรก ากับดูแล 
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     ๖. การปฏิบัติตามหลักจริยธรรม และจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงาน 
               (๑) มั่นใจได้ว่าหลักจริยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณผู้บริหารและพนักงานองค์การ
จัดการน้ าเสียได้จัดท าเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้บริหารและพนักงานทุกคนรับทราบ 
               (๒) ประเมินว่าฝ่ายบริหารได้จัดให้มีสภาพแวดล้อม การปฏิบัติเป็นแบบอย่างและ
สื่อสารให้เห็นความส าคัญของหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ และแนวทางเกี่ยวกับพฤติกรรมที่พึงปฏิบัติ 
               (๓) ทบทวนกระบวนการในการติดตามการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ 
               (๔) รวบรวมข้อมูลจากฝ่ายบริหารเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและ
จรรยาบรรณให้เป็นปัจจุบัน 
    ๗. ความรับผิดชอบในการรายงาน 
               (๑) รายงานต่อคณะกรรมการองค์การจัดการน้ าเสียภายหลังการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบทุกครั้งเกี่ยวกับกิจกรรมของคณะกรรมตรวจสอบ และให้ข้อเสนอแนะตามเหมาะสม 
                        (๒) จัดให้มีวาระหรือโอกาสในการหารือ หรือสื่อสารระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบ
กับผู้ตรวจสอบภายใน และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
                (๓) รายงานต่อคณะกรรมการองค์การจัดการน้ าเสีย กระทรวงเจ้าสังกัดและ
กระทรวงการคลัง เกี่ยวกับองค์ประกอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ความรับผิดชอบและการปฏิบัติ
หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย และข้อมูลอื่นตามความจ าเป็นและเหมาะสม  
    ๘. ความรับผิดชอบอื่นๆ 
                        (๑) หารือกับฝ่ายบริหารเกี่ยวกับนโยบายการประเมินและการบริหารความเสี่ยง 
               (๒) ท าหน้าที่ในการก ากับดูแลตามที่คณะกรรมการองค์การจัดการน้ าเสียร้องขอ 
                        (๓) จัดให้มีการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษตามความจ าเป็น และจ้างที่ปรึกษาหรือ
ผู้เชี่ยวชาญตามความเหมาะสม 
               (๔) ทบทวนและปรับปรุงกฎบัตร และเสนอต่อคณะกรรมการองค์การองค์การจัดการ
น้ าเสียเพื่ออนุมัติ 
               (๕) ประเมินผลตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
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