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คูมือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภมูภิาค 

 

 

คูมือการควบคุมภายใน 
 

 
 
การลงนามอนมุัติและประกาศใช 
ปรับปรุงครั้งที ่ 2 
วันท่ีอนุมัติใช      กรกฎาคม 2565 
จัดทําโดย กองควบคุมภายใน ฝายบริหารความเสีย่ง 
สอบทานโดย กองควบคุมภายใน ฝายบริหารความเสีย่ง 
อนุมัติโดย ผูวาการการประปาสวนภูมิภาค 
 

 
 

ประวัติการแกไข/ ปรับปรุง 
แกไขครั้งที ่ วันท่ีอนุมัติใช รายละเอียดการแกไข/ ปรับปรุง 

1 16 ก.ค. 64 1. ปรับปรุงอํานาจหนาที่คณะกรรมการตามที่ไดมีการแกไขคําสั่งอํานาจหนาท่ี
คณะกรรมการ 
2. ปรับปรุงและเพ่ิมเติมคําบรรยายขั้นตอนการปฏิบตัิงาน ในกระบวนการทํางานยอยที่ 
1-4 ตามขั้นตอนการทํางานที่มีการเปลีย่นแปลง 
3. เพ่ิมตัวอยางแบบฟอรม CF02 ในภาคผนวก 3 ตามที่มีการเพ่ิมเตมิแบบฟอรมสาํหรับ
การจัดพิมพรายงานระดับสายงาน 
4. เพ่ิมจุดสําคัญ (Point of Focus) ของแตละหลักการ 

2   ก.ค. 65 1. ปรับปรุง และจดัหัวขอในคูมือใหเปนหมวดหมูที่ชัดเจน งายตอการศึกษาคนควา 
2. ปรับปรุงเนื้อหา โดยเพ่ิมเนื้อหา ดังนี ้

2.1 บทนํา ไดแก ประโยชนของการควบคุมภายใน และประเภทของการควบคุม
ภายใน 

2.2 บทที่ 2 ไดแก วิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมองคกร และประเด็นยุทธศาสตร
และความเสีย่งองคกร 

2.3 บทที่ 3 ไดแก แผนปฏิบัติงานการควบคุมภายใน 
2.4 บทที่ 5 ไดแก รูปแบบรายงานและตัวอยางรายการการควบคมุภายใน 

3. ปรับปรุงโครงสรางและอํานาจหนาทีต่ามโครงสรางใหเปนปจจุบนั (บทที่ 3) 
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แกไขครั้งที ่ วันท่ีอนุมัติใช รายละเอียดการแกไข/ ปรับปรุง 
  4. ปรับปรุงหัวขอ และเพ่ิมเติมรายละเอยีดกระบวนการควบคมุภายใน (บทท่ี 4) ทั้ง

ขอบเขต ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน Flow Chart รวมถึงจุดออน/ความเสี่ยงในแตละ
กระบวนการทํางานใหถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน 
5. ปรับปรุง และเพ่ิมรูปภาพประกอบในคูมือ 
6. ปรับปรุงขอมูลในภาคผนวกใหเปนปจจุบัน 
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คํานํา 

 การควบคุมภายในเปนกระบวนการปฏิบัติงานที่การประปาสวนภูมิภาค (กปภ.) จัดใหมีขึ้นเพื่อสรางความ
มั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในทั้งในดานประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพยสินการปองกันหรือลดความผิดพลาดความเสียหายการร่ัวไหลการสิ้นเปลือง
หรือการทุจริตในหนวยงานดานความเช่ือถือไดของรายงานการเงินและรายงานที่มิใชการเงิน และดานการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ คูมือการปฏิบัติงานและนโยบายของ กปภ. ตลอดจนมีแนวทาง     
ในการจัดการกับสภาพการที่ไมแนนอนที่อาจจะกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน 

กระบวนการควบคุมภายในของ กปภ. ดําเนินการตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2561 และ COSO 2013 ซึ่งประกอบไปดวย    
3 วัตถุประสงค (Objectives) 5 องคประกอบ (Components) และ 17 หลักการ (Principles) ซึ่งในแตละ
หลักการพิจารณาถึงจุดสําคัญ (Point of Focus) เพื่อสามารถบริหารระบบการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิผล
และประสิทธิภาพ มีการติดตามประเมินผลอยางตอเน่ือง และสงเสริมใหผูบริหารและพนักงานทุกระดับตระหนัก
ถึงความสําคัญและมีความรูความเขาใจเร่ืองการควบคุมภายใน จนเกิดวัฒนธรรมการควบคุมภายในที่ดีตาม
หลักการกํากับกิจการที่ด ีและนําไปสูการพัฒนาองคกรอยางยั่งยืน  

คูมือการควบคุมภายในของ กปภ. ฉบับน้ี จัดทําขึ้นเพื่อเปนเคร่ืองมือในการสรางความเขาใจดานการ
ควบคุมภายใน และเปนคูมือการปฏิบัติงานใหหนวยงานภายในของ กปภ. สามารถดําเนินงานไดตามกระบวนการ/
ขั้นตอนการทํางาน และลดการเกิดขอผิดพลาดระหวางการปฏิบัติงานได รวมถึงเปนแนวทางในการดําเนินงานให
สอดคลองกับหลักเกณฑฯ ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยกองควบคุมภายใน หวังเปนอยางยิ่งวาคูมือ
ฉบับน้ีจะทําใหผูใชตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมภายใน เขาใจในหลักการ และขั้นตอน โดยสามารถ
จัดทํารายงานการควบคุมภายในไดอยางครบถวน ถูกตอง รวมทั้งสามารถนํามาประยุกตใชในงานที่ตนเอง
รับผิดชอบอยางมีประสิทธิภาพและกอใหเกิดประสิทธิผลตอไป 

 

 

 

 

กองควบคุมภายใน ฝายบริหารความเสี่ยง 
พ.ศ. 2565 
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สารบัญ 

   หนา 
    

 คํานํา ค 
บทที่ 1 บทนํา  
 1.1 ความเปนมา / ความจาํเปน / ความสําคัญ 1 
 1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ 1 
 1.3 ความหมายและวตัถุประสงคของการควบคุมภายใน 

1.3.1 ความหมายของการควบคุมภายใน 
1.3.2 วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน 

 
2 
2 

 1.4 ประโยชนของการควบคุมภายใน 3 
 1.5 ประเภทของการควบคุมภายใน 4 
 1.6 องคประกอบของการควบคุมภายในและจุดสําคัญ (Point of focus) 

1.6.1 องคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
1.6.2 จุดสําคัญ (Point of focus) 

 
5 
9 

 1.7 คํายอ / คําจํากัดความ 13 
บทที่ 2 กรอบทิศทางการดําเนินการดานการควบคุมภายในของ กปภ.  
 2.1 วิสัยทัศน พนัธกิจ และคานิยมองคกร 

2.1.1 วิสัยทัศน 
2.1.2 พันธกิจ 
2.1.3 คานิยม 

15 

 2.2 นโยบาย Governance, Risk Management and Compliance (GRC) 15 
 2.3 วัฒนธรรมความเสี่ยง และพฤติกรรมดานการบริหารความเสี่ยง 17 
 2.4 ประเด็นยุทธศาสตรและความเสี่ยงระดับองคกร ประจาํป 2566 20 
บทที่ 3 โครงสรางการบริหารงานและการปฏิบัติงานดานการควบคุมภายในของ กปภ.  
 3.1 โครงสรางการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 21 
 3.2 อํานาจหนาท่ีตามโครงสรางการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงและการ

ควบคุมภายใน 
23 

 
 3.3 แผนปฏบิัติงานการควบคุมภายในของ กปภ. ประจําป 2566 29 
บทที่ 4 กระบวนการควบคุมภายในของ กปภ.  
 4.1 ขอกําหนดของกระบวนการควบคุมภายใน 33 
 4.2 ขอบเขตกระบวนการควบคุมภายใน 35 
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สารบัญ (ตอ) 
   หนา 
    

 4.3 กระบวนการทํางานยอยท่ี 1 การประเมินการควบคุมดวยตนเอง Control Self 
Assessment (CSA) เพื่อจัดทําแผนปรับปรุงการควบคุมภายในประจําป 

 

  4.3.1 ขอบเขตกระบวนการทํางานยอย ท่ี 1 การประเมินการควบคุมดวยตนเอง 
Control Self Assessment (CSA) เพื่อจัดทําแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจําป 

36 

  4.3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
  - การประเมิน CSA เพื่อจัดทําแผนปรับปรุงการควบคุมภายในประจําป 

(แบบ ปย.2) ระดับหนวยงาน 
36 

  - การประเมิน CSA เพื่อจัดทําแผนปรับปรุงการควบคุมภายในเพิม่เติม 
(แบบ ปย.2) ระดับสายงาน 

39 

  4.3.3 จุดออน / ความเสี่ยง / ปญหาอปุสรรค และแนวทางการปรับปรุง 42 
 4.4 กระบวนการทํางานยอยท่ี 2 การประเมินการควบคุมดวยตนเอง Control Self 

Assessment (CSA) เพิ่มเติมระหวางป เพื่อจัดทาํแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน
เพิ่มเติม  

 

  4.4.1 ขอบเขตกระบวนการทํางานยอย ท่ี 2 การประเมินการควบคุมดวยตนเอง 
Control Self Assessment (CSA) เพิ่มเติมระหวางป เพื่อจัดทาํแผนปรับปรุงการ
ควบคุมภายในเพิ่มเติม  

43 
 

  4.4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
  - การประเมิน CSA เพื่อจัดทําแผนปรับปรุงการควบคุมภายในเพิม่เติม 

(แบบ ปย.2 เพิ่มเติม) สําหรับหนวยงานท่ีพบปจจัยเสี่ยงเพิ่มเติมระหวางป 
43 

  4.4.3 จุดออน / ความเสี่ยง / ปญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 47 
 4.5  กระบวนการทํางานยอยท่ี 3 การประเมินประสทิธิผลความเพียงพอของการควบคุม

ภายใน 
 

  4.5.1 ขอบเขตกระบวนการทํางานยอยท่ี 3 การประเมินประสิทธิผลของความ
เพียงพอของการควบคุมภายใน 

49 

  4.5.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   
  - การประเมินประสิทธิผลของความเพียงพอของการควบคุมภายในประจําป 49 
  - การประเมินประสิทธิผลของความเพียงพอของการควบคุมภายในระหวางป 57 
  4.5.3 จุดออน / ความเสี่ยง / ปญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 60 
 4.6 กระบวนการทํางานยอยท่ี 4 การติดตามผลการควบคุมภายใน  
  4.6.1 ขอบเขตกระบวนการทํางานยอยท่ี 4 การติดตามผลการควบคุมภายใน 61 
  4.6.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   
  - การติดตามผลการควบคุมภายใน ระดับสายงาน 61 
  - การติดตามผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร 65 
  4.6.3 จุดออน / ความเสี่ยง / ปญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 66 
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สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ ฉ จาก 111 

 

คูมือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภมูภิาค 

สารบัญ (ตอ) 
   หนา 
    

 4.7 กระบวนการทํางานยอยท่ี 5 การจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ กปภ.  
  4.7.1 ขอบเขตกระบวนการทํางานยอย ท่ี 5 การจัดทํารายงานการประเมินผลการ

ควบคุมภายในของ กปภ. 
67 

  4.7.2 ข้ันตอนการปฏิบัติงาน   
  - การจัดทํารายงานประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) 67 
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บริหารความเสี่ยง 
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  - การสงเสริมบรรยากาศของการควบคุมภายในท่ีสนบัสนุนการสรางความ
ตระหนักความรูความเขาใจดานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
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  5.1.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานของรัฐ 
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  5.1.2 แบบรายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) 83 
  5.1.3 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) 84 
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บรรณานุกรม 94 
ภาคผนวก  
 1. คําสั่งแตงต้ังคณะทํางาน/คณะกรรมการ 96 
  1.1 คําสั่งแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคมุภายใน กปภ. 97 
  1.2 คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กปภ. 

(RM-IC) 
101 

 2. ระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ และคูมือการปฏิบัติงานที่เก่ียวของ 104 
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รูปที่ 2-2 การมีสวนรวมในการสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 18 
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รูปที่ 4-3 ขั้นตอนการจัดทําแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน 48 
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วัดกระบวนการทํางาน 
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ตารางที่ 4-2 รายละเอียดของงานในแตละกระบวนการทํางานยอย 35 

ตารางที่ 4-3 การประเมิน CSA เพื่อจัดทําแผนปรับปรุงการควบคุมภายในประจําป (แบบ ปย.2) 
ระดับหนวยงาน 
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ตารางที่ 4-4 การประเมิน CSA เพื่อจัดทําแผนปรับปรุงการควบคุมภายในประจําป (แบบ ปย.2) 
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ดวยตนเอง Control Self Assessment (CSA) เพื่อจัดทําแผนปรับปรุงการควบคุม
ภายในประจําป 

42 

ตารางที่ 4-6 การประเมิน CSA เพิ่มเติมระหวางป เพื่อจัดทําแผนปรับปรุงการควบคุมภายในเพิ่มเติม 
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ตารางที่ 4-9 ประเด็นพิจารณารวมกับการประเมินดานมาตรการควบคุมภายในที่มีอยูในปจจุบัน 50 
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51 
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55 
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ตารางที่ 4-19 การจัดทํารายงานแบบประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) 69 
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รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ กปภ. 

73 

ตารางที่ 4-22 การสงเสริมบรรยากาศของการควบคุมภายในที่สนับสนุนพฤติกรรมดานการบริหาร
ความเสี่ยง 

76 

ตารางที่ 4-23 การสงเสริมบรรยากาศของการควบคุมภายในที่สนับสนุนการสรางความตระหนัก
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คูมือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภมูภิาค 

บทท่ี 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมา / ความจําเปน / ความสําคัญ 

หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงาน
ของรัฐ พ.ศ.2561 กําหนดใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยใหถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด 

กปภ. ไดนําระบบการควบคุมภายในมาใชในการบริหารงาน สอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ ยุทธศาสตร
และภารกิจหลักของ กปภ.ที่วางไว เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาการบริหารงานจะดําเนินไปอยางเหมาะสม           
โดยผูบริหารและพนักงานมีความรูความเขาใจในการควบคุมภายในที่กําหนดขึ้น และนําไปปฏิบัติในทิศทาง
เดียวกัน รวมถึงเปนไปตามนโยบาย GRC ที่บูรณาการรวมกับการบริหารความเสี่ยง การกํากับดูแลที่ดี โดยดําเนิน 
การภายใตขอบเขตของกฎหมาย สัญญา สังคม และจริยธรรม เพื่อใหความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา            
การดําเนินงานของ กปภ. จะบรรลุวัตถุประสงคการควบคุมภายใน 3 ดาน คือ ดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพ
ของการดําเนินงาน ดานความเช่ือถือไดของการรายงาน และดานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับ   
ที่เก่ียวของ  

1.2 วัตถุประสงคของการจัดทําคูมือ 
การจัดทําคูมือกระบวนการควบคุมภายใน มวีัตถุประสงค ดังน้ี 

1) เพื่อใหผูปฏิบัติงานใชเปนคูมือการปฏิบัติงานใหเปนมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติงานให
เปนไปในทิศทางเดียวกัน 

2) เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามกฎ ตามระเบียบ ตามขอบังคับ ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่
กําหนดไวอยางสม่ําเสมอมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมายและยุทธศาสตร
องคกร 

3) เพื่อใหผูปฏิบัติงานทราบและเขาใจกระบวนการในการปฏิบัติงานวามีขั้นตอนอยางไร ตอง
ดําเนินการเมื่อใด และผูที่เก่ียวของกับกระบวนการน้ัน และสามารถใชเปนเอกสารอางอิงในการปฏิบัติงาน 

4) เพื่อใหผูบริหารสามารถติดตามกระบวนการไดทุกข้ันตอน 
5) เพื่อประกอบการตรวจสอบ สอบทานความถูกตองของสํานักตรวจสอบ สํานักงานการตรวจเงิน

แผนดิน (สตง.) 
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1.3 ความหมายและวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน 
1.3.1 ความหมายของการควบคุมภายใน 
การควบคุมภายใน (Internal Control) คือ กระบวนการปฏิบัติงานที่ถูกกําหนดรวมกันหรือจัดใหมีขึ้น 

โดยคณะกรรมการ ผูบริหาร ตลอดจนพนักงานขององคกรทุกระดับชั้น เพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา 
วิธีการ การปฏิบัติงาน หรือการดําเนินงานตามที่กําหนดไวน้ัน จะสามารถทําใหองคกรบรรลุผลตามวัตถุประสงค
ของการควบคุมที่วางไวได  

1.3.2 วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน  
วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน ประกอบดวย 3 ดาน ดังน้ี 

1) ดานการดําเนินงาน (Operations Objective) เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผล รวมถึงการบรรลุเปาหมายดานการดําเนินงานดานการเงิน ตลอดจนการใชทรัพยากร การดูแล
รักษาทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การร่ัวไหล ความสิ้นเปลือง หรือการทุจริต  

2) ดานการรายงาน (Reporting Objective) เพื่อใหการจัดทํารายงานทางการเงินและไมใช
การเงินที่ใชภายในและภายนอกองคกรเปนไปอยางถูกตอง เช่ือถือได ทันเวลาและโปรงใส  

3) ดานการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ (Compliance Objective) เพื่อให
เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวของ รวมทั้งการปฏิบัติตามนโยบาย
และวิธีการปฏิบัติงานที่ กปภ. กําหนดขึ้น 

 

 
รูปที ่1-1 วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน 
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จากวัตถุประสงคที่กลาวมาแลวขางตน จะเห็นไดวาการจัดการควบคุมภายในสามารถแยกแยะ
วัตถุประสงคไดชัดเจน แตอยางไรก็ตาม บางกรณีก็มีวัตถุประสงคที่เก่ียวของกัน ดังน้ัน จึงเปนหนาที่ของผูบริหาร
ที่จะตองตัดสินใจวาจะกําหนดมาตรการการควบคุมภายในเพื่อวัตถุประสงคอะไร หรือตองการเนนชัดวาเพื่อ
วัตถุประสงคใดวัตถุประสงคหน่ึงเพียงอยางเดียว หรือตองการจัดใหมีระบบการควบคุมภายในเพื่อวัตถุประสงค
หลายประการท่ีสัมพันธกัน 

 

 
รูปที่ 1-2 ประโยชนของการควบคมุภายใน 

 
1.4 ประโยชนของการควบคุมภายใน 

ประโยชนที่ไดจากการจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ด ีแบงออกไดเปน 3 แนวทาง คือ 
1) ประโยชนสําหรับฝายบริหาร การควบคุมภายในเปนเคร่ืองมือชวยผูบริหารในการกํากับดูแล

การปฏิบัติงาน ทําใหผูบริหารเกิดความแนใจวาพนักงานไดมีการปฏิบัติงานอยางถูกตอง รวมทั้งขอมูลและรายงาน
ตาง ๆ ทั้งทางการเงินและมิใชทางการเงินไดมีการจัดทําขึ้นอยางถูกตอง ครบถวน เช่ือถือได และมีความทันเวลา 
สามารถนําไปใชในการตัดสินใจ ตลอดจนมีระบบการปองกันโอกาสเสี่ยงที่อาจเกิดขอผิดพลาด การทุจริต การสูญ
หายของทรัพยสิน หรือความสูญเสียของทรัพยากรอยางไมมีประสิทธิภาพ ไมประหยัด และไมคุมคาการ
ดําเนินงาน 
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 2) ประโยชนสําหรับพนักงานและลูกจาง การควบคุมภายในเปนแนวทางใหการปฏิบัติงานใน
ขั้นตอนตาง ๆ เปนไปอยางมีระบบ ถูกตองเหมาะสม และอยูในกรอบของกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับที่เก่ียวของ 
และชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปตามนโยบายที่ผูบริหารวางไว ซึ่งจะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให
สามารถบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวได 

3) ประโยชนสําหรับผูสอบบัญชีและผูตรวจสอบภายใน ผูสอบบัญชี และผูตรวจสอบภายในจะใช
ประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในเปนปจจัยที่สําคัญในการกําหนดขอบเขตการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

1.5 ประเภทของการควบคุม 
การควบคุมภายในสามารถจัดประเภทตามหนาที่และวัตถุประสงคได 4 ประเภท ดังน้ี 

1) การควบคุมแบบปองกัน (Preventive Control) เปนการควบคุมเพื่อปองกัน หรือลดความ
เสี่ยงจากความผิดพลาด ความเสียหายในการทํางาน เชน การอนุมัติ การจัดโครงสรางองคกร การแบงแยกหนาที่
งาน การควบคุมการเขาถึงทรัพยสิน เปนตน 

2) การควบคุมแบบคนพบ (Detective Control) เปนการควบคุมเพ่ือคนพบความเสียหาย หรือ
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแลว เชน การสอบทานงาน การสอบยืนยันยอด การตรวจนับพัสดุ การตรวจสอบและการ
รายงานขอบกพรอง เปนตน 

3) การควบคุมแบบแกไข (Corrective Control) เปนวิธีการควบคุมที่กําหนดขึ้น เพื่อแกไข
ขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นใหถูกตอง หรือเพื่อหาวิธีแกไขเพื่อไมใหเกิดขอผิดพลาดซ้ําอีก เชน การปรับปรุงรายการเพื่อ
แกไขขอผิดพลาดทางการบัญชี เมื่อตรวจพบขอผิดพลาดจากการตรวจสอบงบทดลอง เปนตน 

4) การควบคุมแบบสงเสริม (Directive Control) เปนวิธีการควบคุมที่สงเสริมหรือกระตุนให
เกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตองการขององคกร เชน การใหรางวัลแกผูมีผลงานดี เปนตน 

 
 

 
รูปที่ 1-3 ประเภทของการควบคุมภายใน 
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1.6 องคประกอบของการควบคุมภายในและจุดสําคัญ (Point of focus) 
1.6.1 องคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ประกอบดวย 5 องคประกอบ 17 หลักการ ดังน้ี 

1) สภาพแวดลอมการควบคุม เปนปจจัยพื้นฐานในการดําเนินงานที่สงผลใหมีการนําการควบคุม
ภายในมาปฏิบัติทั่วทั้งองคกร ทั้งน้ี ผูกํากับดูแลและฝายบริหารจะตองสรางบรรยากาศใหทุกระดับตระหนักถึง
ความสําคัญของการควบคุมภายในรวมทั้งการดําเนินงานที่คาดหวังของผู กํากับดูแลและฝายบริหาร ทั้งน้ี 
สภาพแวดลอมการควบคุมดังกลาวเปนพื้นฐานสําคัญที่จะสงผลกระทบตอองคประกอบของการควบคุมภายใน
อื่นๆ ประกอบดวย 5 หลักการ ดังน้ี  

 (1) หนวยงานแสดงใหเห็นถึงการยึดมั่นในคุณคาของความซื่อตรงและจริยธรรม 
 (2) ผูกํากับดูแลของหนวยงานแสดงใหเห็นถึงความเปนอิสระจากฝายบริหารและมีหนาที่กํากับ

ดูแลใหมีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดําเนินการเก่ียวกับการควบคุมภายใน 
(3) หัวหนาหนวยงานจัดใหมีโครงสรางองคกร สายการบังคับบัญชา อํานาจหนาที่และ        

ความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงานของรัฐภายใตการกํากับดูแลของผูดูแล 
 (4) หนวยงานแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นในการสรางแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มี

ความรูความสามารถที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของหนวยงาน 
 (5) หนวยงานกําหนดใหบุคลากรมีหนาที่และความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานตามระบบ   

การควบคุมภายใน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน 
 

 
รูปที่ 1-4 ปจจัยที่นําไปสูการทุจรติ 
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2) การประเมินความเส่ียง เปนกระบวนการที่ดําเนินการอยางตอเน่ืองและเปนประจํา เพื่อระบุ 
วิเคราะหความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร รวมทั้งกําหนด
วิธีการจัดการความเสี่ยง โดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกและภารกิจภายในทั้งหมดที่มี
ผลตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร ประกอบดวย 4 หลักการ ดังน้ี 

 (6) หนวยงานระบุวัตถุประสงคการควบคุมภายในของการปฏิ บั ติงานใหสอดคลองกับ
วัตถุประสงคขององคกรไวอยางชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงที่เก่ียวของกับ
วัตถุประสงค 
   (7) หนวยงานระบุความเสี่ยงที่มีผลตอการบรรลุวัตถุประสงคการควบคุมภายในอยางครอบคลุม
ทั้งหนวยงาน และวิเคราะหความเสี่ยงเพ่ือกําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงน้ัน 
  (8) หนวยงานพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อประกอบการประเมินความเสี่ยงที่สงผล  
ตอการบรรลุวัตถุประสงค 
  (9) หนวยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอระบบ  
การควบคุมภายใน 

 
รูปที่ 1-5 มาตรการควบคมุ 

3) กิจกรรมการควบคุม เปนการปฏิบัติที่กําหนดไวในนโยบายและกระบวนการดําเนินงาน เพื่อให
มั่นใจวาการปฏิบัติตามการสั่งการของฝายบริหารจะลดหรือควบคุมความเสี่ยงใหสามารถบรรลุวัตถุประสงค และมี
การนําไปปฏิบัติทั่วทุกระดับขององคกร ในกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดําเนินงานตางๆ รวมถึงการนํา
เทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน ประกอบดวย 3 หลักการ ดังน้ี 
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 (10) หนวยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพื่อลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค
ใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

 (11) หนวยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไปดานเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค 

 (12) หนวยงานจัดใหมีกิจกรรมควบคุม โดยกําหนดไวในนโยบาย ประกอบดวยผลสําเร็จที่คาดหวัง
และข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพื่อนํานโยบายไปสูการปฏิบัติจริง 

 
รูปที่ 1-6 กิจกรรมการควบคมุ เรือ่งการแบงแยกหนาที ่

4) สารสนเทศและการส่ือสาร เพื่อสนับสนุนใหการดําเนินการตามการควบคุมภายในบรรลุ
วัตถุประสงค การสื่อสารเกิดขึ้นไดทั้งจากภายในและภายนอก เปนชองทางเพื่อใหทราบถึงสารสนเทศที่สําคัญ   
ในการควบคุมการดําเนินงานของหนวยงาน และชวยใหบุคคลากรในหนวยงานมีความเขาใจถึงความรับผิดชอบ
และความสําคัญของการควบคุมภายใน ประกอบดวย 3 หลักการ ดังน้ี 

 (13) หนวยงานจัดทําหรือจัดหาและใชสารสนเทศที่เก่ียวของและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนใหมี
การปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กําหนด 

 (14) หนวยงานสื่อสารภายในเก่ียวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงคและความรับผิดชอบที่มีตอ
การควบคุมภายในซึ่งมีความจําเปนในการสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กําหนด 
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 (15) หนวยงานสื่อสารกับบุคคลภายนอกเร่ืองที่มีผลกระทบตอการปฏิบัติตามการควบคุม 
ภายในที่กําหนด 

5) กิจกรรมการติดตามผล เปนการประเมินผลระหวางการปฏิบัติงาน การประเมินผลเปนรายคร้ัง 
หรือเปนการประเมินผลทั้งสองวิธีรวมกัน เพื่อใหมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามหลักการในแตละองคประกอบของ  
การควบคุมภายในทั้ง 5 องคประกอบอยางครบถวน กรณีที่ผลการประเมินจะกอใหเกิดความเสียหายตอองคกร
จะตองรายงานฝายบริหารอยางทันเวลา ประกอบดวย 2 หลักการ ดังน้ี 

 (16) หนวยงานระบุ พัฒนา และดําเนินการประเมินผลระหวางการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผล
เปนรายคร้ังตามที่กําหนด เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตามองคประกอบของการควบคุมภายใน 

 (17) หนวยงานประเมินผลและสื่อสารขอบกพรอง หรือจุดออนของการควบคุมภายใน       
อยางทันเวลาตอฝายบริหารและผูกํากับดูแล เพื่อใหผูรับผิดชอบสามารถสั่งการแกไขไดอยางเหมาะสม 

ทั้งน้ี ในแตละองคประกอบการควบคุมภายในทั้ง 17 หลักการแลว แตละหลักการยังมีการให
พิจารณาถึงจุดสําคัญ (Point of Focus) เพื่อใหสามารถบริหารระบบการควบคุมภายในใหเกิดประสิทธิผล และ
ประสิทธิภาพ มีการติดตามประเมินผลอยางตอเน่ือง 
 

 
รูปที่ 1-7 การดําเนินการตามแนวทาง 3 Line of Defense 
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หลักการ จุดสําคัญ (Point of Focus) 
7. ระบุและวิเคราะหความ
เสี่ยงอยางครอบคลุม 

7.1)  ระบุความเสี่ยงทุกประเภททั้งระดับ องคกร สายงาน 
7.2)  วิเคราะหความเสี่ยงทั้งปจจัยภายในและภายนอก 
7.3)  ใหผูบริหารทุกระดับมีสวนรวม 
7.4)  ประเมินนัยสําคัญของความเสี่ยงที่ระบุ 
7.5)  กําหนดวาจะตอบสนองความเสี่ยงอยางไร 

8. พิจารณาโอกาสที่จะเกิด
การทุจริต 

8.1)  ประเมินโอกาสที่จะเกิดการทุจริตประเภทตางๆ 
8.2)  ทบทวนเปาหมาย แรงจูงใจและแรงกดดัน 
8.3)  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและสอบถามผูบริหารเก่ียวกับโอกาสเกิด
ทุจริต และมาตรการปองกัน 
8.4)  องคกรไดสื่อสารใหพนักงานปฏิบัติตามนโยบาย 

9. ระบุและประเมินความ
เปลี่ยนแปลงที่จะกระทบตอ
การควบคุมภายใน 

9.1)  ประเมินการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมภายนอก 
9.2)  ประเมินการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินงาน 
9.3)  ประเมินการเปลี่ยนแปลงผูนําองคกร 

องคประกอบที่ 3: กิจกรรมการควบคุม (Control   Activities) 
10. ควบคุมความเสี่ยงใหอยู
ในระดับที่ยอมรับได 

10.1)  บูรณาการรวมกับการประเมินความเสี่ยง 
10.2)  การควบคุมเหมาะสมกับความเสี่ยง และลักษณะเฉพาะขององคกร 
สภาพแวดลอม ลักษณะของงาน 
10.3)  มีมาตรการการควบคุมภายในที่กําหนดเปนลายลักษณอักษร เชน นโยบาย 
คูมือ ระเบียบ 
10.4)  กําหนดกิจกรรมควบคุมใหมีความหลากหลายอยางเหมาะสมการผสมผสาน
ของกิจกรรมการควบคุมหลายๆประเภท 
10.5)  กําหนดใหมีการควบคุมทุกระดับขององคกร 
10.6)  มีการแบงแยกหนาที่ ผูอนุมัติ ผูบันทึก ผูดูแลเก็บรักษา 

11. พัฒนาระบบเทคโนโลยีที่
ใชในการควบคุม 

11.1)  กําหนดความเก่ียวของกันของการใช IT ในกระบวนการดําเนินงานกับการ
ควบคุมทั่วไปทางดาน IT ใหเหมาะสม 
11.2)  กําหนดกิจกรรมการควบคุมดานโครงสรางพื้นฐานใหเหมาะสม 
11.3)  กําหนดกิจกรรมการควบคุมดานความปลอดภัยใหเหมาะสม 
11.4)  กําหนดกิจกรรมการควบคุมดานการจัดหา การพัฒนา และดูแลรักษาระบบ 

12. ควบคุมใหนโยบาย
สามารถปฏิบัติได 

12.1)  มีนโยบายที่รัดกุมเพ่ือติดตามการทําธุรกรรมของผูกํากับดูแล คณะกรรมการ 
ผูบริหาร 
12.2)  มีนโยบายเพื่อใหการอนุมัติการทําธุรกรรมกระทําโดยผูที่ไมมีสวนไดเสีย 
12.3)  มีนโยบายเพื่อใหการอนุมัติธุรกรรมคํานึงถึงประโยชนสูงสุดขององคกร 
เสมือนเปนรายการที่ทํากับบุคคลภายนอก 
12.4)  กําหนดหนาที่และความรับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
12.5)  นโยบายและกระบวนการปฏิบัติไดรับการนําไปใชในเวลาที่เหมาะสม 
12.6)  ทบทวนนโยบายและกระบวนการทํางานใหเหมาะสมอยูเสมอ 
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หลักการ จุดสําคัญ (Point of Focus) 
องคประกอบที่ 4: สารสนเทศและการส่ือสาร (Information   and Communication) 
13. องคกรมีขอมูลที่เก่ียวของ
และมีคุณภาพ 

13.1)  ระบุสารสนเทศที่ตองการใชในการดําเนินงาน 
13.2)  กําหนดขอมูลที่ตองการทั้งขอมูลจากภายในและภายนอกที่มีคุณภาพและ
เก่ียวของกับการดําเนินงาน 
13.3)  ดําเนินการเพื่อใหผูบริหารมีขอมูลที่เพียงพอในการตัดสินใจ 
13.4)  ดําเนินการเพื่อใหกรรมการไดรับหนังสือเชิญประชุม/เอกสารลวงหนากอน
การประชุมตามเวาที่กําหนด รายงานการประชุมมีรายละเอียดสามารถสอบยอนได 
13.5)  พิจารณาตนทุน ประโยชน รวมทั้งปริมาณและความถูกตองของขอมูล 

14. มีการสื่อสารขอมูลภายใน
องคกร ใหการควบคุมภายใน
ดําเนินตอไปได 

14.1)  มีกระบวนการสื่อสารขอมูลอยางมีประสิทธิภาพ มีชองทางท่ีเหมาะสม 
14.2)  มีการรายงานขอมูลที่สําคัญถึงกรรมการอยางสม่ําเสมอ 
14.3)  มีชองทางการสื่อสารที่เหมาะสม และแตกตางกันตามความเหมาะสม 
14.4)  จัดใหมีชองทางสื่อสารลับเพื่อแจงเบาะแสเก่ียวกับการทุจริต 

15. มีการสื่อสารกับ
หนวยงานภายนอก ใน
ประเด็นที่อาจกระทบตอการ
ควบคุมภายใน 

15.1)  สื่อสารกับผูมีสวนไดเสียภายนอกอยางมีประสิทธิภาพ  
15.2)  มีชองทางการสื่อสารกับผูมีสวนไดเสียภายนอกที่เหมาะสม 
15.3)  มีการรายงานขอมูลที่สําคัญถึงกรรมการอยางสม่ําเสมอ 
15.4)  มีชองทางการสื่อสารที่เหมาะสม และแตกตางกันตามความเหมาะสม 
15.5)  มีชองทางสื่อสารลับ สําหรับผูมีสวนไดเสียภายนอก แจงเบาะแสการทุจริต 

องคประกอบที่ 5: กิจกรรมการกํากับติดตามและประเมินผล   (Monitoring Activities) 
16. ติดตามและประเมินผล
การควบคุมภายใน 

16.1)  จัดใหมีการติดตามการปฏิบัติตามจริยธรรมธุรกิจ 
16.2)  มีการพิจารณาขอกําหนด ในลักษณะท่ีอาจกอใหเกิดความขดัแยงทาง
ผลประโยชน 
16.3)  จัดใหมีการตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว  
โดยการประเมินตนเอง และ/หรือการประเมินโดยผูตรวจสอบภายใน 
16.4)  ความถี่การติดตามและประเมินผล มีความเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง 
16.5)  ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายใน โดยผูมีความรูความสามารถ 
16.6)  กําหนดแนวทางการรายงานผลการตรวจสอบภายในขึ้นตรงตอ
คณะกรรมการตรวจสอบ 
16.7)  สงเสริมใหผูตรวจสอบภายในปฏิบัติหนาที่ตามมาตรฐานสากล การปฏิบัติ 
งานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

17. ประเมินและสื่อสาร
ขอบกพรองของการควบคุม
ภายในทันเวลา และ
เหมาะสม 

17.1)  ประเมินผลและสื่อสารขอบกพรองของการควบคุมภายใน และดําเนินการ
แกไขอยางทันทวงที 
17.2)  รายงานตอคณะกรรมการทันทีที่เกิดเหตุการณทุจริตรายแรง การฝาฝน
กฎหมายหรือการกระทําผิดที่ กระทบชื่อเสียงและฐานะการเงินอยางมีนัยสําคัญ 
17.3)  รายงานขอบกพรองที่เปนสาระสําคัญ พรอมแนวทางแกไข ตอ
คณะกรรมการ/คณะกรรมการตรวจสอบ ในเวลาอันควร 
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รูปที่ 1-8 Coso International Control – Integrated Framework Principles 
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1.7 คํายอ / คําจํากัดความ 
1.7.1 คํายอ  

คณะอนุกรรมการฯ = คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กปภ. 
คณะกรรมการฯ = คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
ฝายบริหาร = ฝายบริหารทุกระดับขององคกร 
ฝบส. = ฝายบริหารความเสี่ยง 
กคภ. = กองควบคุมภายใน 
แผนปรับปรุงฯ  = แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ระบบฯ = ระบบประเมินการควบคุมดวยตนเอง : CSA 
ประเมิน CSA = ประเมนิการควบคุมดวยตนเอง CSA 
รายงานยืนยันฯ CF.01 = รายงานยืนยันการประเมินการควบคุมดวยตนเองของหนวยงานในสังกัด สําหรับ

แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) CF.01 
รายงานยืนยันฯ CF.02 = รายงานยืนยันการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน 

(แบบติดตาม ปย.2) CF.02 
รายงานยืนยันฯ CF.03 = รายงานยืนยันการประเมินการควบคุมดวยตนเองของหนวยงานในสังกัด สําหรับ

แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) เพิ่มเติม ประจําไตรมาส (CF.03) 
แบบ ปย.2 = รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน 
แบบ ปย.2 เพิ่มเติม = รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายในเพิ่มเติม 
แบบติดตาม ปย.2  = รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
แบบ ปย.1 = รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
แบบ ปค.1 = หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
แบบ ปค.4 = รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
แบบ ปค.5 = รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
แบบ ปค.6 = รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

1.7.2 คําจํากัดความ  
การควบคุมภายใน = กระบวนการปฏิบัติงานที่ผู กํากับดูแล ฝายบริหารและบุคลากรของ

หนวยงานกําหนดใหมีขึ้น เพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการ
ดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคดานการดําเนินงาน ดาน
การรายงาน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับ 

โครงสรางการควบคุมภายใน = การออกแบบการควบคุมโดยพิจารณาจากความสัมพันธของ ทรัพยากร
ตางๆ กระบวนการทํางาน กระบวนการบริหารภายในองคกรน้ันๆ 

ความเสี่ยง 
 

= 
 

เหตุการณที่ มีความไมแนนอน ซึ่ งหากเกิดขึ้นจะมีผลกระทบตอ
วัตถุประสงค หรือเปาหมายขององคกร 

ปญหา = สิ่งที่เกิดขึ้นแลว หรือเร่ืองที่เกิดขึ้นบอยๆ ซ้ําๆ ที่เปนอุปสรรคตอการ
ดําเนินงาน หรือทําใหการดําเนินงานขาดประสิทธิภาพ 
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1.6.2 จุดสําคัญ (Point of Focus)  
จุดสําคัญ (Point of Focus) ของแตละองคประกอบการควบคุมภายในทั้ง 17 หลักการ ดังน้ี 

ตารางท่ี 1-1 จุดสําคัญ (Point of Focus) ของแตละองคประกอบการควบคุมภายใน 
หลักการ จุดสําคัญ (Point of Focus) 

องคประกอบท่ี 1: สภาพแวดลอมการควบคุม (Control Environment) 
1. องคกรยึดหลักความ
ซื่อตรงและจริยธรรม 

1.1)  แสดงใหเห็นโดยผานคําสั่ง การกระทํา พฤติกรรม 
1.2)  จัดทํามาตรฐานของจรรยาบรรณ 
1.3)  ประเมินการยึดมั่นในมาตรฐานของจรรยาบรรณ 
1.4)  รายงานการเบ่ียงเบนในเวลาที่เหมาะสม 

2. คณะกรรมการแสดงออก
ถึงความรับผิดชอบตอการ
กํากับดูแล 

2.1)  กําหนดความรับผิดชอบในการกํากับดูแล 
2.2)  คณะกรรมการมีความรูความชํานาญที่เก่ียวของกับองคกร 
2.3)  ดําเนินการอยางเปนอิสระ จากฝายบริหาร 
2.4)  กํากับดูแลในเร่ืองสภาพแวดลอมของการควบคุม การประเมินความเสี่ยง 
กิจกรรมการควบคุม ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสาร และการติดตามประเมินผล 

3. คณะกรรมการและฝาย
บริหาร มีอํานาจการสั่งการ
ชัดเจน 

3.1)  พิจารณาโครงสรางทั้งหมดขององคกร 
3.2)  กําหนดสายการรายงาน 
3.3)  กําหนด มอบหมาย และจํากัดขอบเขตของอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ 

4. องคกร จูงใจ รักษาไว  
และจูงใจพนักงาน 

4.1)  วางนโยบายและวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารบุคลากร 
4.2)  ประเมินความสามารถรายบุคคลและระบุสวนที่ยังขาด เพื่อปรับปรุงแกไข 
4.3)  จูงใจ พัฒนา และรักษาบุคคลากร 
4.4)  วางแผนและเตรียมสรรหาผูสืบทอดตําแหนง (Succession) 

5. องคกรผลักดันใหทุก
ตําแหนงรับผิดชอบตอการ
ควบคุมภายใน 

5.1)  บังคับใหมีความรับผิดชอบตอการควบคุมภายในผานโครงสรางองคกร อํานาจ
หนาที่และความรับผิดชอบ 
5.2)  กําหนดตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน การสรางแรงจูงใจ และการใหรางวัล 
5.3)  ประเมินตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติงาน สิ่งจูงใจ และรางวัลอยางตอเนื่อง 
5.4)  พิจารณาความกดดันในการทํางานที่มากเกินไป 
5.5)  ประเมินผลการปฏิบัติงาน การใหรางวัล หรือการลงโทษพนักงานเปน
รายบุคคล 

องคประกอบที่ 2: การประเมินความเส่ียง (Risk Assessment) 
6. กําหนดเปาหมายชัดเจน 6.1)  องคกรกําหนดสาระสําคัญของวัตถุประสงค การรายงานทางการเงินและไมใช

การเงิน 
6.2)  มีการพิจารณาความเสี่ยงที่ยอมรับได 
6.3)  การกําหนดวัตถุประสงค รวมถึงเปาหมายการดําเนินงาน 
6.4)  มีการกําหนดวัตถุประสงค เปาหมาย เพื่อจัดหาทรัพยากรอยางเหมาะสม 
6.5)  การกําหนดวัตถุประสงค การรายงานทางการเงินและไมใชการเงินสะทอนถึง
กิจกรรมขององคกร 
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รูปที่ 1-9 ความแตกตางระหวางปญหากับความเสี่ยง 

สภาพแวดลอมการควบคุม = 
 

ปจจัยพื้นฐานในการดําเนินงานที่สงผลใหมีการนําการควบคุมภายในมา
ปฏิบัติทั่วทั้งองคกร 

การประเมินความเสี่ยง = 
 

กระบวนการที่ดําเนินการอยางตอเน่ืองและเปนประจํา เพื่อระบุและ
วิเคราะหความเสี่ยงที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 
รวมถึงกําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงน้ัน ฝายบริหารควรคํานึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกและภารกิจภายในทั้งหมดที่มีผล
ตอการบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 

กิจกรรมการควบคุม = 
 

การปฏิบัติตามที่กําหนดในนโยบายและกระบวนการดําเนินงาน การ
ปฏิบัติตามการสั่งการของฝายบริหารจะลดหรือควบคุมความเสี่ยงให
สามารถบรรลุวัตถุประสงค และควรนําไปปฏิบัติทั่วทุกระดับขององคกร
ในกระบวนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนการดําเนินงานตางๆ รวมถึงการนํา
เทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงาน 

สารสนเทศและการสื่อสาร = 
 

การสื่อสารขอมูลภายในองคกร สนับสนุนใหการควบคุมภายในไดทํา
หนาที่ตามที่ไดวางไว เพื่อชวยใหบุคลากรในองคกรมีความเขาใจถึงความ
รับผิดชอบและความสําคัญของการควบคุมภายในที่มีตอการบรรลุ
วัตถุประสงค รวมทั้งการสื่อสารกับหนวยงานภายนอกถึงประเด็นที่อาจมี
ผลกระทบตอการควบคุมภายใน 

กิจกรรมการติดตามผล = 
 

การประเมินผลระหวางการปฏิบัติงาน การประเมินผลเปนรายครั้งหรือ
การประเมินผลทั้งสองวิธีรวมกัน เพื่อความมั่นใจวาไดมีการปฏิบัติตาม
หลักการตามองคประกอบของการควบคุมภายใน กรณีที่ผลการประเมิน
การควบคุมภายในจะกอใหเกิดความเสียหายตอองคกร ใหรายงานตอฝาย
บริหารและผูกํากับดูแลอยางทันเวลา 
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บทท่ี 2 
กรอบทิศทางการดําเนินการดานการควบคุมภายในของ กปภ. 

 
2.1 วิสัยทัศน พันธกิจ คานิยมองคกร 

2.1.1 วิสัยทัศน (Vision) 
“ มุงสูองคกรที่เปนเลิศและยั่งยืนดานการใหบริการและบริหารจัดการนํ้าประปา (Leading to be a 

high performing and sustainable organization with excellent waterworks services)” 

2.1.2 พันธกิจ  
1) ผลิต จัดสง และจําหนายน้ําประปาที่มีคุณภาพ อยางเพียงพอและทั่วถึง 
2) สํารวจ จัดหาแหลงนํ้าดิบ 
3) จัดใหไดมาซึ่งนํ้าดิบ เพื่อใชในการผลิต จัดสง และจําหนายนํ้าประปา 
4) สงเสริมธุรกิจประปา 
5) ดําเนินธุรกิจอื่นที่เก่ียวกับ หรือตอเน่ืองกับธุรกิจการประปา 

2.1.3 คานิยม 
“มุง-มั่น-เพื่อปวงชน” 

2.2 นโยบาย Governance, Risk Management and Compliance (GRC) 
คณะกรรมการ กปภ. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กปภ. คณะอนุกรรมการ

กํากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบตอสังคมของ กปภ. คณะอนุกรรมการกฎหมายของ กปภ. 
คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. หรือคณะอื่นที่เก่ียวของ และฝายบริหารของ กปภ. จะรวมกันกํากับดูแลและ
ขับเคลื่อนองคกรในเชิงบูรณาการภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับขององคกร ใหมีการปฏิบัติตามหลักสําคัญ ดังน้ี 

1. รวมกันกํากับดูแลกิจการที่ดีตามหลักการและแนวทางการปฏิบัติในรัฐวิสาหกิจ 9 หมวด ไดแก 
บทบาทของภาครัฐ สิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุน คณะกรรมการ บทบาทของผูมีสวนไดสวนเสีย ความ
ยั่งยืนและนวัตกรรม การเปดเผยขอมูล การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน จรรยาบรรณ และการ
ติดตามผลการดําเนินงาน 

2. กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกรที่สอดคลองกับบริบทองคกร วัฒนธรรมองคกร         
ความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสียทุกภาคสวน และความเสี่ยงที่เก่ียวของ 

3. กําหนดกลยุทธ แผนการดําเนินงานตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกร โดยบูรณาการการ
ใชทรัพยากรและเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพ่ือใหองคกรบรรลุเปาหมายและสามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเฝาระวังความเสี่ยง และเสริมสรางมูลคาขององคกร  
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4. สงเสริมการเพิ่มมูลคาและปองกันความเสียหายขององคกร ดวยระบบการควบคุมภายใน ทั้งเชิง
ปองกัน เชิงคนหา และเชิงแกไข 

5. ดําเนินการภายใตขอบเขตของกฎหมาย สัญญา ธรรมาภิบาลจริยธรรม และระบบงานภายใน โดย
สงเสริมสภาพแวดลอมตามหลักคุณธรรม จริยธรรม และความโปรงใสในการดําเนินงาน 

6. มีการตรวจสอบ สอบทาน ทบทวน ปรับปรุง และพัฒนาระบบงานอยางบูรณาการรวมกัน ทั้งน้ี 
เพื่อใหเกิดความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลไดวา ระบบงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ทําใหภารกิจของ กปภ.จะ
บรรลุวัตถุประสงค เปาหมาย ตอบสนองความคาดหวังของผูมีสวนไดสวนเสีย และทันตอการเปลี่ยนแปลงจาก
ภายในและภายนอกอยางครบถวน 

7. ใหขอมูลหรือสารสนเทศ ที่เช่ือถือได ทันตอสถานการณและเวลา ผานชองทางการสื่อสารที่
หลากหลาย เพื่อตอบสนองตอความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย ไดอยางเหมาะสม 

8. ประยุกตและพัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัล มาใชวัดผลประสิทธิผลของการดําเนินงานของ
ระบบงาน และใชพัฒนางาน เพื่อการบูรณาการขอมูลใหแสดงผลอยางมีประสิทธิภาพ ครบถวน ถูกตอง และ
ทันเวลา 

9. สนับสนุนใหมีบรรยากาศและวัฒนธรรมที่สนับสนุนนโยบาย GRC แกบุคลากรทุกระดับทั่วทั้ง กปภ. 
โดยเสริมสรางความตระหนักเก่ียวกับความสําคัญและความรูความเขาใจ รวมทั้งเสริมสรางแรงจูงใจ 

 

 
รูปที่ 2-1 การเปรียบเทียบกอนและหลังในการนํานโยบาย GRC มาใช 
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2.3 วัฒนธรรมความเส่ียงและพฤติกรรมดานการบริหารความเส่ียง 
กปภ. ตระหนักและใหความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเปนพื้นฐานสําคัญใน

การปฏิบัติงาน โดยนําหลักการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในตามหลักมาตรฐานสากล COSO ERM 2017 
และ COSO 2013 กําหนดเปนกรอบการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยงทุกกระบวนการทํางาน และ
ประยุกตใชในทุกระดับของการปฏิบัติงานในองคกร เพื่อใหมั่นใจวา กปภ. ดําเนินการบรรลุตามวัตถุประสงคและ
เปาหมายขององคกร และเปนไปตามวิสัยทัศนการบริหารความเสี่ยง กปภ. “ภายใตหลักการบริหารจัดการที่ดี 
กปภ. จะมีระบบการบริหารความเสี่ยงที่เปนรูปธรรมชัดเจน โดยบูรณาการเขากับการบริหารจัดการในทุกสวนทั่ว
ทั้งองคกร และถูกปลูกฝงเปนวัฒนธรรมองคกรอยางยั่งยืน”  

การสรางวัฒนธรรมความเสี่ยง เปนการปลูกฝงความโปรงใส และการรับรูถึงความเสี่ยงใหเขากับ
วัฒนธรรมองคกร ซึ่งตองมีการดําเนินการ เชน การหารือรวมกัน หรือกลไกอื่นๆ เพื่อแบงปนขอมูลการตัดสินใจ และ
การระบุโอกาส การสื่อสารบทบาทและความรับผิดชอบ เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค และความสําเร็จของกลยุทธ 
รวมถึงความรับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยง เปนตน ดังน้ัน ฝายบริหารความเสี่ยงจึงไดกําหนดวัฒนธรรมความ
เสี่ยงที่มุงตอบสนองคานิยม กปภ. “ส่ือสาร เรียนรูแบงปน ขับเคล่ือนการบริหารความเส่ียง เพ่ือสรางคุณคาใหแก 
กปภ.” โดยมุงเนนใหผูบริหารและพนักงานเกิดพฤติกรรมดานการบริหารความเสี่ยงตามวัฒนธรรมความเสี่ยง ดังน้ี 

 พฤติกรรมดานการบริหารความเส่ียง เพ่ือสรางมูลคาใหแก กปภ. ไดแก การกําหนด
วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด แนวทาง/วิธีปฏิบัติ รวมกับการทบทวนสถานการณความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 
โดยมีความเขาใจถึงความสัมพันธและผลกระทบของความเสี่ยงกอนการตัดสินใจ  

 พฤติกรรมดานการส่ือสารเรื่องการบริหารความเส่ียง ไดแก การสื่อสาร ถายทอดขอมูล
สารสนเทศ เพื่อใชในการตัดสินใจบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน รวมทั้งนําขอมูลจากผูมีสวนไดสวน
เสียมาวางแผนปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมาย 

 พฤติกรรมดานการขับเคล่ือนเรื่องการบริหารความเส่ียง ไดแก การสงเสริมและจูงใจ        
เพื่อกระตุนใหเกิดการพัฒนาความรูความสามารถดานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน รวมกับติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงาน  

 พฤติกรรมดานการเรียนรูแบงปนเรื่องการบริหารความเส่ียง ไดแก การพัฒนาตนเอง และนํา
ความรูมาปรับปรุงการทํางาน รวมทั้งแบงปนความรูและประสบการณ เสริมสรางทักษะดานการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพในหนวยงาน  
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รูปที่ 2-2 การมีสวนรวมในการสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมทีส่นบัสนุนการบริหารความเสี่ยง 
 

ตารางท่ี 2-1 รายละเอียดพฤติกรรมที่พึงประสงคดานการบริหารความเสีย่งตามวัฒนธรรมความเสีย่งของ กปภ. 
ผูนํา พนักงาน 

ดานการบริหารความเสี่ยงเพื่อสรางมูลคาใหแก กปภ. 
 การกําหนด วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวช้ีวัด แนวทาง/วิธีปฏิบัติ  
 การทบทวนสถานการณความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน โดย
ถายทอดนโยบายไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 
 จัดใหการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในอยางเปน
ระบบ 
 ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน 

 คํานึงถึงเรื่องการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเปนเรื่อง
สําคัญ 
 มีส วนรวมในการทบทวนสถานการณ ความเสี่ ยงในการ
ปฏิบัติงาน เขาใจถึงความสัมพันธและผลกระทบของความเสี่ยง 
 ปฏิบัติตามคูมือการบริหารความเสี่ยง และคูมือการควบคุม
ภายในอยางตอเนื่อง เพ่ือเฝาระวังความเสี่ยงและปองกันความ
ผิดพลาด ความเสียหายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

ดานการสื่อสารเร่ืองการบริหารความเสี่ยง 
 สรางบรรยากาศใหมีการสื่อสาร ถายทอดขอมูลสารสนเทศ 
ความรูความเขาใจ ความตระหนัก เรื่องการบริหารความเสีย่งและ
ควบคุมภายในที่ ได รับจากชองทางการสื่ อสารต างๆ  ให
ผูใตบังคับบัญชา 
 นําขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียมาวางแผนปรับปรุงพัฒนาการ
ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมาย 

 มีสวนรวมในการสรางบรรยากาศในการสื่อสาร ถายทอด แสดง
ความเห็น เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
 นําขอมูลจากผูมีสวนไดสวนเสียมาวางแผนปรับปรุงพัฒนาการ
ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมาย 
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ผูนํา พนักงาน 
ดานการขับเคลื่อนเร่ืองการบริหารความเสี่ยง 
 การสงเสริม ปลูกฝงใหพนักงานในสังกัด มีความตระหนักและมี
สวนรวมตอการจัดการความเสี่ยงท่ีสําคัญขององคกร 
 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานในสังกัด โดย
สอบทานความเสี่ยงและผลการปฏิบัติงานตามมาตรการควบคุม
ภายในและแผนบริหารความเสี่ยงท่ีกําหนดไวของสายงาน 

 มีสวนรวมในการประเมินการควบคุมภายในของหนวยงาน (CSA) 
เพ่ือชวยลดขอผิดพลาดในการปฏิบัติงาน 
 พัฒนาความรูความสามารถดานการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน 

ดานการเรียนรูแบงปนเร่ืองการบริหารความเสี่ยง 
 การพัฒนาตนเอง และนําความรูใหมมาปรับปรุงการทํางาน 
 แบงปนความรูและประสบการณ เสริมสรางทักษะดานการ
บริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพใน
หนวยงาน 
 กระตุน สงเสริมการปฏิบัติงานในเรื่องการบริหารความให
ผูใตบังคับบัญชา 

 ศึกษาหาความรู ทําความเขาใจเรื่องการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน 
 มีส วนรวมในการสรางบรรยากาศในการเรียนรู  แบงปน
ประสบอการณที่เกี่ยวของกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 
 แนะนํา สงเสริม แบงปนทักษะการปฏิบัติงานแกเพ่ือนรวมงาน 
ในเรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระหวางกัน 
 เรียนรูขอบกพรอง หรือจุดออน/ความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน 
โดยหาวิธีปรับปรุงและรวมเสนอความคิดเห็น/แนวทาง เพ่ือ
พัฒนาแกไขใหดีขึ้น 

 
 
 

พฤตกิรรมตามค่านิยมเฉพาะด้านความเสี�ยง

กาํหนดวัตถุประสงค์ 
เป้าหมาย โดยนํา RM-IC 
มาร่วมกาํหนดแนวทาง

เรียนรู้ และแบ่งปัน
ประสบการณ์ด้าน RM-IC

จูงใจและนํา RM-IC มาใช้
และประเมินประสทิธิผล

  สื�อสาร ถ่ายทอด
ร่วมกับนํา VOC&VOS 
มาประกอบการปรับปรุง

 
รูปที่ 2-3 พฤติกรรมตามคานิยมเฉพาะดานความเสี่ยง 
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2.4 ประเด็นยุทธศาสตรและความเส่ียงระดับองคกร ประจําป 2566  
ตารางท่ี 2-2 ประเด็นยุทธศาสตรและความเสีย่งระดับองคกร ประจําป 2566 

หมายเหตุ : บริหารตอเนื่องจากปงบประมาณ 2565 

ลําดับ 
ที ่ ความเสี่ยง ยุทธศาสตร กระบวนการทํางาน เปาหมาย 

1 น้ําสูญเสียในระบบจําหนายสูง
กวาเปาหมาย (S01)  

S2 : บริหารจัดการน้ําสญูเสีย กระบวนการจายน้ําประปาและ
ติดตั้งวางทอ 

ปริมาณน้ําสญูเสีย 
 

2 การบริหารโครงการ 
ขนาดใหญลาชา (O01)  

S1 : ความคุมคาในการลงทุน กระบวนการวางแผน ออกแบบ 
และกอสรางระบบประปา 

ทุกโครงการดําเนินการ 
ตามแผน  

3 ปริมาณน้ําไมเพียงพอตอความ
ตองการ (O02) 

S4 : เพ่ิมรายได 
 

กระบวนการจายน้ําประปาและ
ติดตั้งวางทอ 

ปริมาณน้ําจําหนาย 

4 คุณภาพน้ําในระบบจําหนาย
บางพ้ืนที่และบางเวลาไมเปนไป
ตามมาตรฐาน (O03)  

S3 : พัฒนาน้ําประปาใหได
มาตรฐาน 

กระบวนการผลติน้ําประปาและ
ควบคมุคุณภาพน้ํา 

คุณภาพน้ําประปาทีผ่าน
เกณฑทาง กายภาพ/
เคมี/แบคทีเรีย 

5 
 

 

กําไรจากการดําเนินงาน 
(EBIDA) ไมเปนไปตาม
เปาหมาย (F01)  

S4 : เพ่ิมรายได 
S5 : ควบคุมคาใชจาย 

กระบวนการจายน้ําประปาและ
ติดตั้งวางทอ 

กําไรจากการดําเนินงาน 
(EBIDA) 
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บทท่ี 3 
โครงสรางการบริหารงานและการปฏิบัติงานดานการควบคุมภายในของ กปภ. 

 
3.1 โครงสรางการดําเนินงานดานการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 

การประปาสวนภูมิภาค กําหนดใหมีโครงสรางหนวยงาน/คณะทํางานที่มีบทบาทหนาที่ดานการบริหาร
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่สอดคลองกับการกําหนดโครงสรางและบทบาทหนาที่ของกระบวนการอื่นๆ 
เพื่อใหความมั่นใจวาการควบคุมภายในที่องคกรกําหนดจะไดรับถายทอดไปสูการปฏิบัติอยางชัดเจนและ
เหมาะสม รวมทั้งมีการสื่อสารและติดตามผลการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ โดยไดรับการปรับปรุงใหทันกับ
เหตุการณที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อใหการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงคของการควบคุม
ภายใน รวมกับผูบริหารสนับสนุนและมีทัศนคติที่ดีตอการควบคุมภายใน โดยผูบริหารเปนแบบอยางที่ดีในเร่ือง
ความซื่อสัตยและจริยธรรม นอกจากน้ีควรใหความสําคัญและมีความรูความเขาใจอยางเพียงพอในหลักการ
พื้นฐานของการควบคุมภายใน เพื่อสามารถนําการควบคุมภายในไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพกอใหเกิด
ประสิทธิผล โดยการประปาสวนภูมิภาคมีการจัดโครงสรางของหนวยงาน/คณะทํางานดานการบริหาร        
ความเสี่ยงและการควบคุมภายใน แสดงดังรูปที่ 3-1 
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รูปที่ 3-1 โครงสรางการดําเนินงานดานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ กปภ. 
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3.2 อํานาจหนาที่ตามโครงสรางการดําเนินงานดานการบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน 
1. คณะกรรมการ กปภ.  

- กําหนดทิศทางผานพันธกิจ วิสัยทัศน โดยกําหนดเปาหมาย นโยบาย ถายทอดไปสูการดําเนินการ 
- พิจารณาใหความเห็นชอบในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และ

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (GRC) 
- กํากับดูแลและติดตามการดําเนินการตามนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารความเสี่ยง

ตลอดจนประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงเพื่อปองกันหรือลดความสูญเสีย เสียหาย รวมทั้งการปรับกลยุทธ
การบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม เพื่อสรางมูลคาและการเติบโตอยางยั่งยืนใหแก กปภ. 

- กํากับดูแลใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดีและเหมาะสม รวมทั้งกําหนดใหมีการติดตามประเมินผล
อยางสม่ําเสมอ 

- สงเสริมและสื่อสารใหความสําคัญดานจริยธรรมและจรรยาบรรณขององคกรในการประชุม
คณะกรรมการ 

- สนับสนุนใหมีความรับผิดชอบตอสังคมและเปดเผยผลการตรวจสอบภายในเก่ียวกับจริยธรรม 
- คณะกรรมการมีการสื่อสารถึงความสําคัญของจริยธรรมและจรรยาบรรณขององคกร 

2. คณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. 
- สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกํากับดูแลที่ดี 

และกระบวนการบริหารความเสี่ยง สอบทานใหมีการรายงานทางการเงินอยางถูกตองและนาเช่ือถือ รวมถึง    
สอบทานการดําเนินงานใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือ
คําสั่งที่เก่ียวของกับการดําเนินงาน  

- รายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบของ กปภ. ตอ
คณะกรรมการ กปภ. อยางนอยไตรมาสละ 1 คร้ัง 

- ประเมินผลการดําเนินงานเก่ียวกับการตรวจสอบภายในอยางนอยปบัญชีการเงินละ 1 คร้ัง รวมทั้ง
รายงานผลการประเมิน ปญหาและอุปสรรค ตลอดจนแผนปรับปรุงการดําเนินงานใหคณะกรรมการ กปภ.ทราบ  

3. คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน กปภ. 
- พิจารณาใหความเห็นตอคณะกรรมการ กปภ. ในการกําหนดนโยบาย Governance Risk 

Management Risk and Compliance (GRC) นโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน นโยบาย
ความตอเน่ืองทางธุรกิจ 

- พิจารณาเห็นชอบแผนและผลบริหารความเสี่ยงระดับองคกรและการควบคุมภายใน แผนบริหาร
ความตอเน่ืองทางธุรกิจ กอนนําเสนอคณะกรรมการ กปภ.รับทราบ เพื่อใหมั่นใจวาการบริหารความเสี่ยง        
การควบคุมภายใน และการบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจไดรับการบริหารจัดการอยางเพียงพอและเหมาะสม 

- กํากับดูแลและติดตามการดําเนินการตามนโยบาย แนวทาง แผนงาน และกระบวนการบริหาร  
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน กระบวนการบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจ รวมถึงการปรับกลยุทธตาม          
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ความเหมาะสมเพื่อสรางมูลคาและการเติบโตอยางยั่งยืน สอดคลองตามแผนปฏิบัติที่ดีและเกณฑประเมินผล   
การดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) 

-  พิจารณาใหความเห็น ขอสังเกต ขอเสนอแนะตอคณะกรรมการ กปภ. ในการติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนในกรณีปกติอยางนอยเปนรายไตรมาสและเม่ือเกิดเหตุการณพิเศษ 

-  สนับสนุนการสรางวัฒนธรรมความเสี่ยง (Risk Culture) การดําเนินการตามนโยบาย GRC และ
สื่อสารการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจ โดยมีการนําเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาสนับสนุน 

4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในของ กปภ. (RM-IC) 
- ท บ ท วน ป รับ ป รุ งน โย บ าย  แ ล ะ กํ าห น ด แ น วท า ง  คู มื อ ก า ร ดํ า เนิ น งาน ด าน ก า รบ ริห า ร 

ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ และสนับสนุนการบูรณาการการกํากับดูแล 
กิจการท่ีดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ (GRC)  

- พิ จารณ าแผนบ ริห ารความ เสี่ ย ง  แผนการควบ คุ มภ ายใน  และแผนบ ริห ารความต อ เนื่ อ ง 
ทางธุรกิจในระดับองค กร รวมท้ั งกํากับดูแลและติดตามผลการดําเนินงาน ให มีการบริหารความเสี่ยงและ 
การบริหารความต อเนื่ องทางธุรกิจ สอดคล องตามแนวปฏิบั ติ ท่ี ดีของ COSO 2017 และการควบคุมภายใน 
เพียงพอเหมาะสมสอดคลองตาม COSO 2013 

- ราย งาน ผล ก าร ดํ า เนิ น งาน ก ารบ ริห ารความ เสี่ ย ง  ก า รค วบ คุ ม ภ าย ใน  แล ะกา รบ ริห า ร 
ความตอเนื่องทางธุรกิจ ต อคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กปภ. และคณะกรรมการ 
กปภ. ตามกําหนด 

- แตงต้ังคณะทํางาน เพื่อสนับสนุนการดําเนินงานตามความเหมาะสม 
5. ผูวาการ 

- สงเสริมวัฒนธรรม กปภ. ใหมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงและ   
การควบคุมภายใน 

- ถายทอดและสนับสนุนใหมีการนํานโยบาย GRC ไปปฏิบัติทั้งองคกร   
- สงเสริมนโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อใหมั่นใจวากระบวนการบริหาร    

ความเสี่ยงและควบคุมภายในไดรับการปฏิบัติทั่วทั้งองคกร 
- จัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ และประเมินผล รวมถึงการปฏิบัติตนเปนตัวอยาง

ที่ดีในเร่ืองความซื่อสัตยมีคุณธรรมและจริยธรรม 
- ติดตามความเสี่ยงที่สําคัญทั้งองคกร และทําใหมั่นใจวาการบริหารความเสี่ยงอยูในระดับที่เหมาะสม  
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6. คณะทํางานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในระดับสายงาน (ไดแก RM-IC ระดับสายงาน
สวนกลาง และRM-IC ระดับสายงานสวนภูมิภาค) และระดับหนวยงาน (ไดแก RM-IC เขต 1-10 RM-IC 
สาขา และRM-IC สํานัก/ฝาย) 

- กํ า กั บ ดู แลห น วย งาน ใน สั ง กั ด ให ดํ า เนิ น ก ารต าม น โยบ าย  แน วท างก ารดํ า เนิ น งาน ด าน 
การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง และการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ ตามท่ีคณะกรรมการ RM-IC 
กําหนด และเปนไปตามคูมือท่ีกําหนด  

- จั ด ทํ า แผ น บ ริห า รค วาม เสี่ ย ง  แ ผ น ก ารค วบ คุ ม ภ าย ใน  แ ล ะแผ น บ ริห ารค วาม ต อ เนื่ อ ง 
ทางธุรกิจของหนวยงานในสังกัด 

- ติ ด ต า ม แ ล ะ ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ดํ า เนิ น ง า น  แ ล ะ ส นั บ ส นุ น ก า ร ส ร า ง บ ร ร ย า ก า ศ แ ล ะ 
วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง ตามขอ ๑-๒ แกคณะกรรมการ RM-IC อยางตอเนื่อง 

- ดําเนินการตามคณะกรรมการ RM-IC มอบหมายและสั่งการ 
7. รองผูวาการ  

- สงเสริมวัฒนธรรม กปภ. ใหมีความตระหนักและเห็นความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายใน 

- ถายทอดและสนับสนุนใหหนวยงานในสังกัดนํานโยบาย GRC ไปปฏิบัติ 
- ดูแลและตรวจสอบระบบการทํางานภายในสวนงานที่รับผิดชอบใหมีประสิทธิภาพ  
- สอบทานการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมที่ใชบังคับในหนวยงานที่รับผิดชอบ ปรับปรุงการ

ควบคุมภายในใหมีความรัดกุม  
- กําชับดูแลใหพนักงานในสังกัด จัดทํา/ปรับปรุงคูมือการปฏิบัติงานของหนวยงาน สําหรับใชเปน

แนวทางในการปฏิบัติงาน  
- จัดทํา ถายทอดและติดตาม Risk Profile ของสายงาน เพื่อใหมั่นใจวาหนวยงานในสังกัดมีการ

ดําเนินการตามแนวทางการบริหารความเสี่ยง และสามารถลดระดับความรุนแรงได  
- สงเสริมวัฒนธรรมดานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพื่อใหมั่นใจวาพนักงานให

ความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งปลูกฝงใหผูใตบังคับบัญชามีวินัยและจิตสํานึกท่ีดีเก่ียวกับการควบคุม
ภายใน 

8. สํานักตรวจสอบ  
- ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยสนับสนุนสงเสริมใหมีการปรับปรุงมาตรการควบคุมให

เหมาะสมกับสถานการณ สิ่งแวดลอม และปจจัยเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ 
กปภ. 

- ใหคําแนะนําปรึกษาสนับสนุนและสงเสริมใหมีการกํากับดูแลกิจการที่ดีอยางเปนระบบ  
- ใหคําปรึกษาในการออกแบบระบบงานและมาตรการควบคุมเพื่อปองกัน คนหาและแกไขความเสี่ยง 

และสนับสนุนใหระบบงานมีการควบคุมท่ีดี 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 
สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 26 จาก 111 

 

 

คูมือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภมูภิาค  

- ปฏิบัติงานตรวจสอบใหครอบคลุมในเร่ืองการกํากับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ เพื่อใหมั่นใจวามีการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมตอการจัดการความเสี่ยง และการควบคุมเหลานั้นไดรับ การปฏิบัติตามภายในองคกร  

- สื่อสารกับหนวยงานดานการบริหารความเสี่ยงเพื่อทําความเขาใจเก่ียวกับความเสี่ยงและดําเนินการ
ตรวจสอบภายในตามแนวทางบริหารความเสี่ยง (Risk Based Auditing) 

- สงเสริมพนักงานในสังกัดใหตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
9. ฝายบริหารความเส่ียง 

- กําหนดแนวทาง/กลยุทธ ในการดําเนินงาน เพื่อใหทุกหนวยงานในองคกรมีระบบการบริหารความ
เสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน ครอบคลุมถึงนโยบายการบริหารความเสี่ยงและสอดคลองกับแผนยุทธศาสตร
และแผนปฏิบัติการขององคกร 

- รวบรวมกรอบความเสี่ยง ระบุความเสี่ยงที่ครอบคลุมตามวัตถุประสงคเปาหมายองคกร 
- รายงานผลการดําเนินงานการบริหารความเสี่ยงระดับองคกรและการควบคุมภายในตอ

คณะกรรมการ 
- ประสานงานและติดตามเพื่อใหเกิดการดําเนินงานตามกรอบการบริหารความเสี่ยง ระบบการ

ควบคุมภายใน และระบบการบริหารความตอเน่ืองทางธุรกิจ 
- สงเสริมใหการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน มีการปฏิบัติอยางตอเน่ืองและเห็นผล 

ปลูกฝงใหเปนสวนหน่ึงของวัฒนธรรมองคกร รวมทั้งสงเสริมใหความรูความเขาใจดานการบริหารความเสี่ยงและ
การควบคุมภายในแกหนวยงานตางๆ  

- นําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 
10. สํานักส่ือสารองคกรและลูกคาสัมพันธ 

- วางแผนปฏิบัติการดานลูกคา เพื่อสรางความสัมพันธอันดีแกลูกคาภายในและภายนอกองคกร และ
กํากับการดําเนินการใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ 

- กําหนดโครงการ/กิจกรรมสื่อสารองคกร ลูกคาสัมพันธ การแสดงความรับผิดชอบตอสังคม เพื่อ
เผยแพร ประชาสัมพันธ ขอมูลขาวสาร ภารกิจของ กปภ. 

- ติดตามประเมินผลการสื่อสารประชาสัมพันธภายในและภายนอกองคกร 
- เปนศูนยบริการเพื่อตอบปญหารหือขอสงสัยของลูกคา (ผูใชนํ้า) และหนวยงานที่เก่ียวของ 
- สงเสริมพนักงานในสังกัดใหตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน 
11. ฝายกฎหมาย 

- ออกแบบกรอบการดําเนินงานดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( Compliance Framework) 
- ติดตาม ศึกษา และรวบรวมกฎระเบียบตางๆ ที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของ กปภ. และทําให

มั่นใจวาขอมูลดังกลาวไดรับการทําใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 
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- ดําเนินการประเมินความเสี่ยงดานการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) จัดการดูแล 
และรับผิดชอบในการดําเนินงานดานกฎหมาย 

- ใหความรูและใหคําปรึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบแกหนวยงานตางๆ ภายใน กปภ. 
- กําหนดมาตรการและการควบคุมตางๆ เพื่อใหการดําเนินงานถูกตองตามกฎหมาย และรักษาสิทธิ

ประโยชนที่พึงมีขององคกร 
- สงเสริมพนักงานในสังกัดใหตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน 
12. ฝายบริหารทรัพยากรบุคคล 

- จัดสรรกําลังสนับสนุนในสวนที่เก่ียวของกับการวางยุทธศาสตรการพัฒนาบุคลากร การบริหาร
ทรัพยากรบุคคล รวมถึงจัดการองคความรูขององคกร 

- สงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยกําหนดใหเปนสวนหน่ึงของการปฏิบัติงานและการ
พิจารณา ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 

- สรางแรงจูงใจหรือกําหนดบทลงโทษแกผูไมปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
- สงเสริมพนักงานในสังกัดใหตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน 
13. สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ  

- วางแผน ติดตาม แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
- ใหบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของ กปภ.  
- สงเสริมสนับสนุนใหพัฒนา ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อนําระบบเทคโนโลยีดิจิทัลชวย

สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบในองคกร รวมถึง
สงเสริมการวัดผลของระบบงานใน กปภ. 

- ประสานงานโดยบูรณาการรวมกับสายงานอื่นในการเลือกนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชและพัฒนา
บุคลากรเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานดาน GRC  

- สงเสริมพนักงานในสังกัดใหตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม
ภายใน 

14. ผูอํานวยการฝายอื่นๆ 
- ทําใหมั่นใจวาการปฏิบัติงานประจําวัน (Daily Operation) มีการประเมินจัดการ และรายงาน 

ความเสี่ยงอยางเพียงพอ  
- สงเสริมพนักงานในสังกัดใหตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน 
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15. ทุกหนวยงานภายใน กปภ. 
- ดําเนินการตามกลยุทธ แผนการดําเนินงาน วัตถุประสงค และเปาหมายที่กําหนด โดยใชทรัพยากร

และเทคโนโลยีดิจิทัลมาชวยใหการดําเนินงาน 
- ประพฤติตนตามหลักจริยธรรมจรรยาบรรณของ กปภ. และหากพบเหตุการณที่เปนการละเมิด

จริยธรรม จรรยาบรรณ หรือกฎระเบียบตางๆ หรือพบเบาะแสตองดําเนินการแจงเหตุน้ันตอหนวยงานที่
รับผิดชอบโดยทันท ี

- ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และบริหารจัดการความเสี่ยงใหอยูในระดับที่ยอมรับได 
- ทําใหมีการควบคุมภายในที่เหมาะสมในหนวยงาน หากพบจุดออนของการควบคุมภายใน ตองทํา

การปรับปรุงการควบคุม ใหสอดคลองกับความเสี่ยง กลาวคือ กิจกรรมใดมีความเสี่ยงสูง จะตองจัดใหมีการ
ควบคุมที่เขมงวด เปนตน 

- ทําความเขาใจกฎระเบียบตางๆ ทั้งภายในและภายนอก กปภ. ที่ตองปฏิบัติตามในแตละขั้นตอน
ของการทํางาน เพื่อใหมั่นใจวาจะไมมีการละเมิดกฎระเบียบตางๆ ซึ่งอาจกอใหเกิดคามเสียหายตอการดําเนินงาน
และช่ือเสียงของ กปภ. 

 
 

 
รูปที่ 3-2 เหตุที่อาจทําใหระบบการควบคุมภายในลมเหลว 
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3.3 แผนปฏิบัติงานดานการควบคุมภายใน ประจําป 2566 
ตารางท่ี 3-1 แผนปฏิบัติงานดานการควบคุมภายในประจําป 2566
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บทท่ี 4 
กระบวนการควบคุมภายในของ กปภ. 

 
4.1 ขอกําหนดของกระบวนการควบคุมภายใน 

ในกระบวนการควบคุมภายในมีความตองการ/ความคาดหวัง ขอกําหนดกระบวนการทํางาน และตัววัด
กระบวนการทํางาน ดังแสดงในตารางที่ 4-1 

 

ตารางท่ี 4-1 ความตองการของลูกคา/ผูมีสวนไดสวนเสยี ขอกําหนดกระบวนการทํางาน และตัววัดกระบวนการทํางาน 

ผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการ/ความคาดหวัง 
ขอกําหนดกระบวนการ

ทํางาน 
ตัววัดกระบวนการ

ทํางาน 
1. หนวยงานกํากับ
ดูแล เชน รัฐบาล 
ก ร ะ ท ร ว ง 
มหาดไทย  

1.ดําเนินงานเปนไปตามพันธกิจ ภารกิจที่
กําหนด 
2.มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในที่
ครอบคลุมทุกกิจกรรมอยางเพียงพอ 
เห ม าะสม  แล ะดํ า เนิ น งาน อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ 
3.มีการจัดสรรทรัพยากรอยางเหมาะสม 
และบรรลุเปาหมายตามที่ไดกําหนดไว 

1.การดําเนินงานเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล รวมถึงการ
บ ร ร ลุ เป า ห ม า ย ก า ร
ดําเนินงานดานการเงิน 
ตลอดจนการใชทรัพยากร 
การดูแลรักษาทรัพยสิน 
การปองกันหรือลดความ
ผิดพลาด ความเสียหาย 
ก า ร ร่ั ว ไ ห ล  ค ว า ม
สิ้นเปลือง หรือการทจุริต  
2 .ก า ร จั ด ทํ า ร า ย ง า น
ท างการ เงิน และ ไม ใช
การเงินที่ ใชภายในและ
ภายนอกองคกรเปนไป
อยางถูกตอง เช่ือถือได 
ทันเวลาและโปรงใส  
3 . ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม
ก ฎ ห ม า ย  ห รื อ ม ติ
คณะรัฐมนตรีที่เก่ียวของ 
รวมทั้ งการปฏิ บั ติ ตาม
น โ ย บ า ย  ร ะ เ บี ย บ 

1.ผลการดํ าเนินงาน
เปนไปตามเปาหมาย
ตั ว ช้ี วั ด ผ ล ก า ร
ดําเนินงานที่สําคัญของ
องคกร 
2.ระยะเวลาและความ
ครบถวนถูกตองของ
รายงานทางการเงิน
และการดําเนินงาน 
3.จํานวนหนวยงานที่
ตรวจพบการไมปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ 
4.จํานวนพนักงานที่ถูก
ล ง โท ษ เ ร่ื อ งก า ร ไม
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 
5.จํานวนขอรองเรียน
จากประชาชนและการ
แ ก ไ ข ต า ม  SLA ที่
กําหนด 

2. หนวยงาน
ภายนอกที่
เก่ียวของกับ กฏ 
ระเบียบ กฎหมาย
ที่ใชบังคับในการ
ดําเนินงานตาม
กระบวนการ
ทํางาน 

1.มี การปฏิ บั ติ ต ามข อ  กําหนดและ
กฎหมายที่เก่ียวของ  
2.มีการดูแลมิ ให เกิดความขัดแย งทาง
ผลประโยชน การทํารายการเก่ียวโยงกัน  
3.มีการติดตามควบคุม ดูแลการดําเนินงาน
ขององคกร การนํ าทรัพยสิ นของการ
นําไปใชประโยชนในทางมิชอบ รวมทั้งชวย
ปกปองคุมครองทรัพยสินไมใหร่ัวไหล สูญ
หาย หรือจากการทุจริตประพฤติมิชอบ 

3. ลูกคา 1. มีการบริหารจัดการที่ดี  ไดแก การ
กําหนดมาตรการควบคุมและการบริหาร
จั ด ก า ร ค ว า ม เสี่ ย ง  ให เห ม า ะ กั บ
สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป 
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ผูมีสวนไดสวนเสีย ความตองการ/ความคาดหวัง ขอกําหนดกระบวนการ
ทํางาน 

ตัววัดกระบวนการ
ทํางาน 

4. ผูสงมอบ/
คูความรวมมือ 

1.มีการกํากับดูแลกิจการที่ด ี
2 .มี การดํ าเนินธุรกิจอย างเป นธรรม 
ป ฏิ บั ติ ต าม ห ลั ก ธร รม าภิ บ าลแล ะ
จริยธรรม 
3.มีการกําหนดนโยบายมาตรการการ
ควบคุม และกระบวนการทํางานทีชั่ดเจน 
ตรวจสอบได 

ขอบังคับ และแนวทาง
ป ฏิ บั ติ ง า น ที่  ก ป ภ . 
กําหนดขึ้น 

5. บุคลากร 1.ขั้นตอนการปฏิบัติงานตางๆ มีความ
ชัดเจน แบ งแยกหนาที่ อยางถูกตอง
เหมาะสม และอยูในกรอบของกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับที่เก่ียวของ 
2.มีคูมือ แนวทาง สามารถอํานวยตวาม
สะดวกในการปฏิบัติงาน ปองกันโอกาส
เสี่ยงที่อาจเกิดความผิดพลาดในการ
ดําเนินงาน 
3.มีการจัดการทรัพยากรบุคคลอยาง
เพียงพอและเหมาะสม 
4.การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิ
บาลที่ดีจากองคกร 

6. ชุมชนทองถิ่น 1.ไดรับการจัดสรรทรัพยากรอยางคุมคา
และเปนธรรม 
2.รักษาสิ่งแวดลอมและชุมชน 
3.ส นั บ ส นุ น แ ล ะ พั ฒ น า ชุ ม ช น ให
สอดคลองกับวัฒ นธรรมของชุมชน
ทองถิ่น 
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4.2 ขอบเขตกระบวนการควบคุมภายใน 

กระบวนการควบคุมภายใน เปนกระบวนการที่ผูบริหารเปนผูรับผิดชอบในการกําหนด และจัดใหมี
ระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล โดยการสรางบรรยากาศสภาพแวดลอมการควบคุม กําหนดทิศทาง 
กลไกการควบคุม และกิจกรรมตางๆ รวมทั้งการติดตามผลการควบคุมภายใน สวนบุคลากรอื่นมีหนาที่
รับผิดชอบในการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ฝายบริหารกําหนดขึ้น 
ตารางท่ี 4-2 รายละเอียดของงานในแตละกระบวนการทํางานยอย 
ช่ือกระบวนการทํางานยอย รายละเอียดของงาน ผูรับผิดชอบ 

1. การประเมินการควบคุมดวย
ตนเอง Control Self Assessment 
: (CSA) เพื่อจัดทําแผนปรับปรุงการ
ควบคุมภายในประจําป 

1.1 การประเมิน CSA เพื่อจัดทําแผนปรับปรุงการควบคุม
ภายในประจาํป (แบบ ปย.2) ระดับหนวยงาน 
1.2 การประเมิน CSA เพื่อจัดทําแผนปรับปรุงการควบคุม
ภายในประจาํป (แบบ ปย.2) ระดับสายงาน 

- ฝบส. (กคภ.) 
- หนวยงานระดับ กปภ.
สาขา/กอง, กปภ.เขต/ฝาย/
สํานัก, ผูชวยผูวาการ 

2. การประเมินการควบคุมดวย
ตนเอง Control Self Assessment 
: (CSA) เพิ่ มเติมระหวางป  เพื่ อ
จัดทําแผนปรับปรุงการควบคุม
ภายในเพิ่มเติม  

2.1 การประเมิน CSA เพิ่มเติมระหวางป เพื่อจัดทําแผน
ปรับปรุงการควบคุมภายในเพิ่มเติม (แบบ ปย.2 เพิ่มเติม) 
สําหรับหนวยงานท่ีพบปจจัยเสีย่งเพิ่มเติมระหวางป 
 

- ฝบส. (กคภ.) 
- หนวยงานระดับ กปภ.
สาขา/กอง, กปภ.เขต/ฝาย/
สํานัก, ผูชวยผูวาการ 

3. การประเมินประสิทธิผลความ
เพียงพอของการควบคุมภายใน 

3.1 การประเมินประสิทธผิลความเพียงพอของการควบคุม
ประจําป 
3.2 การประเมินประสิทธผิลความเพียงพอของการควบคุม
ระหวางป 

- ฝบส. (กคภ.) 
- หนวยงานระดับ กปภ.
สาขา/กอง, กปภ.เขต/ฝาย/
สํานัก, ผูชวยผูวาการ 

4. การติดตามผลการควบคุม
ภายใน 

4.1 การติดตามผลการดําเนินงานการควบคุมภายใน ระดับ
สายงาน 
4.2 การติดตามผลการดําเนินงานการควบคุมภายใน ระดับ
องคกร 

- ฝบส. (กคภ.) 
- หนวยงานระดับ กปภ.
สาขา/กอง, กปภ.เขต/ฝาย/
สํานัก, ผูชวยผูวาการ 

5. การจัดทํารายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน
ของ กปภ. 

5.1 การจัดทํารายงานประเมินองคประกอบของการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) 
5.2 การจัดทํารายงานประเมินผลการควบคุมภายในของ 
กปภ. เพื่อนําสงกระทรวงเจาสังกัด (แบบ ปค.1 ปค.4 และ 
ปค.5) 

- ฝบส. (กคภ.) 
 

4. การสงเสริมบรรยากาศของ
การควบคุมภายใน 

4.1 การสงเสริมบรรยากาศของการควบคุมภายใน ท่ี
สนับสนุนพฤติกรรมดานการบริหารความเสี่ยง 
4.2 การสงเสริมบรรยากาศของการควบคุมภายในท่ี
สนับสนนุการสรางความตระหนกัความรูความเขาใจดาน
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

- ฝบส. (กคภ.) 
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4.3 กระบวนการทํางานยอยที่ 1 การประเมินการควบคุมดวยตนเอง Control Self Assessment (CSA) เพ่ือ
จัดทําแผนปรับปรุงการควบคมุภายในประจาํป 

4.3.1 ขอบเขตกระบวนการประเมินการควบคุมดวยตนเอง Control Self Assessment (CSA) เพ่ือจัดทํา
แผนปรับปรุงการควบคุมภายในประจาํป 

การประเมิน CSA เพื่อจัดทําแผนปรับปรุงการควบคุมภายในประจําป (แบบ ปย.2) ระดับหนวยงาน 
และ ระดับสายงาน โดยเร่ิมจาก กคภ. รวบรวมและกําหนดปจจัยเสี่ยงที่สําคัญในระบบประเมินการควบคุมดวย
ตนเอง :  CSA เพื่อใหหนวยงานเจาของความเสี่ยงประเมินผลการควบคุมภายในดวยตนเอง (CSA) และจัดทํา
รายงานการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย (แบบ ปย. 2) ผานระบบ CSA นําเสนอสายงานเห็นชอบ จัดสง
ให กคภ. รวบรวมขอมูล และวิเคราะหผลการประเมินการควบคุมภายในของทุกหนวยงาน เพื่อจัดทํารางแผน
ปรับปรุงการควบคุมภายในภาพรวมองคกรประจําป เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ของ กปภ. (RM-IC) คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กปภ. และคณะกรรมการ กปภ.
พิจารณาใหความเห็นชอบ และมอบความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะใหหนวยงานปรับปรุงใหครบถวนกอนนําไป
ปฏิบัติและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนตอไป 

4.3.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
4.3.2.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการประเมิน CSA เพ่ือจัดทําแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน

ประจําป (แบบ ปย.2) ระดับหนวยงาน ดังนี้ 
1. กคภ. รวบรวมความเสี่ยงที่สําคัญที่ไมผานเกณฑการประเมินประสิทธิผลความเพียงพอของการ

ควบคุม เพื่อกําหนดรายการความเสี่ยงที่สําคัญในระบบประเมินการควบคุมดวยตนเอง : CSA (รายละเอียดตาม
หัวขอ 4.5 กระบวนการทํางานยอยที่ 3 การประเมินประสิทธิผลความเพียงพอของการควบคุมภายใน) 

2. หนวยงานระดับ กปภ.สาขา/กอง ประชุมระดมสมอง โดยนําปจจัยนําเขา ไดแก ผลการ
ดําเนินงาน เปาหมาย ตัวช้ีวัด รายงานผลการตรวจสอบ ขอรองเรียน และปจจัยเสี่ยงที่สําคัญของสายงานมา
พิจารณารวมกับกิจกรรมควบคุมที่มีอยู ไดแก กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คูมือ วิธีปฏิบัติ รวมถึงแผนปรับปรุงฯที่ใช
กับจุดออน/ความเสี่ยงน้ัน ๆ 

3. ประเมินความเพียงพอของกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู หากเพียงพอใหดําเนินการตาม
กิจกรรมควบคุม หากเพียงพอแตไมมีประสิทธิผลหรือไมเพียงพอ หนวยงานเจาของความเสี่ยงตองจัดทําแผน
ปรับปรุงฯ 

4. จัดทํารายงานผานระบบประเมินการควบคุมดวยตนเอง : CSA ที่ rm-ic.pwa.co.th/csa 
(หนวยงานจัดพิมพรายงาน CSA และรายงาน ปย.2 เก็บเปนหลักฐานที่หนวยงาน)  

5. ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของรายงานที่จัดทํา หากครบถวนแลว กดยืนยันในระบบฯ 
เพื่อให กปภ.เขต/ฝาย/สํานัก/ผูชวยผูวาการ สามารถติดตามการประเมินของหนวยงานได 

 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 
สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 37 จาก 111 

 

คูมือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภมูภิาค 

6. กปภ.เขต/ฝาย/สํานัก/ผูชวยผูวาการ ติดตามการประเมิน CSA ของหนวยงานในสังกัด              
ใหถูกตอง และทันตามกําหนดเวลา โดยสามารถติดตามสถานะแสดงจํานวนหนวยงานในสังกัดที่ตองประเมิน CSA 
และหนวยงานที่ทําการประเมินและยืนยันยันแลว รวมทั้งรายละเอียดการดําเนินการประเมินและสถานะตาง ๆ ได
ผานทาง rm-ic..pwa.co.th/csa เขาระบบจากช่ือผูใชงานและรหัสผานของ กปภ.เขต/ฝาย/สํานัก/ผูชวยผูวาการ 

 
 
 

 
 

 
รูปที่ 4-1 แผนการควบคุมภายในคืออะไร 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 
สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 38 จาก 111 

 

คูมือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภมูภิาค 

ตารางท่ี 4-3 การประเมิน CSA เพ่ือจัดทําแผนปรับปรุงการควบคุมภายในประจําป (แบบ ปย.2) ระดับหนวยงาน 
ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวของ 

 

 
มิถุนายน 

1. กคภ. รวบรวมความเสี่ยงที่สําคัญ ที่ไมผาน
เกณฑการประเมินประสิทธิผลความเพียงพอของ
การควบคุม เพื่อกําหนดรายการความเสี่ยงที่
สําคัญในระบบ CSA 

กคภ.  

 

กรกฎาคม 

2. หน วยงาน เจ าขอ งความ เสี่ ย งนํ าผล        
การดําเนินงานที่ผานมา เปาหมาย ตัวชี้วัดผล
การดําเนินงาน รายงานผลการตรวจสอบ         
ของสตง./สตส. ขอรองเรียน และปจจัยเสี่ยงที่
สําคัญของสายงานมาพิจารณาประกอบการ
ประชุมระดมสมองภายในหนวยงาน รวบรวม
จุดออน/ความเสี่ยงและสาเหตุความเสี่ยง 

กปภ.สาขา / กอง  

 

 

 กรกฎาคม 

3. หนวยงานเจาของความเสี่ยงประเมิน
ความเพียงพอจากกิจกรรมควบคุมที่มีอยู 
(ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน นโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ คําสั่ง ขอบังคับ มาตรการตางๆ 
รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในอดีต) หากพบวา
เพียงพอ  ใหปฏิบัติงานโดยใชกิจกรรมควบคุม
ที่มีอยูนั้น หากพบวาไมเพียงพอ หรือเพียงพอ
แตไมมีประสิทธิผล หนวยงานตองจัดทําแผน
ปรับปรุงฯ แกไขจุดออน/ความเสี่ยงดังกลาว 
เพื่อใหภารกิจที่ไดรับมอบหมายหรือโครงการ
ในแผนปฏิบัติงานประจําปบรรลุเปาหมาย
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กปภ.สาขา / กอง  

 

   

 

 

 

กรกฎาคม 

4. ผูมีหนาที่รับผิดชอบ/ผูที่ไดรับมอบหมาย
จากผูบังคับบัญชานําผลที่ไดจากการประชุม
ระดมสมอง (จุดออน/ความเสี่ยง กิจกรรม
ควบคุมที่มีอยู ผลการประเมินความเพียงพอ 
แผนปรับปรุงฯ ผูรับผิดชอบ กําหนดแลวเสร็จ) 
มาจัดทํารายงานการควบคุมภายใน ผานระบบ
ประ เมิ น ก ารควบ คุม ด วยตน เอ ง : CSA 
(http:// rm-ic.pwa.co.th/csa) 

ผูมีหนาทีร่ับผิดชอบ/ผูที่
ไดรับมอบหมาย 

- คู มื อ ก าร ใช งาน
ระบบประเมินการ
ควบคุมดวยตนเอง : 
CSA ป 2562 

 

 
 

 ผูมีหนาที่รับผิดชอบ/ผูที่ไดรับมอบหมาย
พิมพรายงานที่จัดทําผานระบบ (รายงานแบบ 
CSA และรายงาน แ บบ  ปย .2) นํ า เสน อ 
ผู จัดการสาขา/ผอ .กอง ตรวจสอบความ
ครบถวน ถูกตอง กอนกดยืนยันผานระบบ 

ผูจัดการ กปภ.สาขา/ผอ.
กอง 

- รายงานแบบ CSA  
- รายงานแบบ ปย.2 
 
 
 
 

 

 
กรกฎาคม 

5. ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของ
รายงาน และกดยืนยันในระบบฯ พรอมเก็บ
รายงานแบบ CSA เพิ่มเติม และรายงานแบบ 
ปย.2 เพิ่มเติมไวเปนหลักฐานที่หนวยงาน 

กปภ.สาขา / กอง  

 

 

 

กรกฎาคม 

6. กปภ.เขต/ฝาย/สํ านัก/ผูช วยผู วาการ 
ติดตามการประเมิน CSA ของหนวยงานใน
สังกัดใหทันตามกําหนดเวลา รวมทั้งตรวจสอบ
ความ ถู ก ต อ งใน ก ารประ เมิ น  CSA ขอ ง
หนวยงานในสังกัด 

กปภ.เขต/ฝาย/สํานัก/
ผูชวยผูวาการ  

เริ่ม 

หนวยงานเจาของ
ความเสี่ยงประชมุ

ระดมสมอง รวบรวม
จุดออน/ความเสี่ยง 

ยนืยัน 

จัดทํารายงานการควบคุม
ภายใน ผานระบบประเมินการ

ควบคุมดวยตนเอง : CSA 
 

ไมถูกตอง 

กดยืนยันผาน ระบบฯ 

ติดตามการประเมนิของ กปภ.สาขา/
กองในสังกัดใหทันตามกําหนดเวลา 

ยืนยัน 
ความถกูตอง 

ประเมนิความ
เพียงพอ ไมเพียงพอ/

เพียงพอแต 
ไมมีประสิทธิผล 
 

เพียงพอ 

ดําเนนิการ
ตามกิจกรรม
ควบคุมที่มอียู 

จัดทําแผน
ปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน 

จบ 

กคภ.รวบรวมความเสี่ยง
ที่สําคัญ เพื่อกําหนดใน

ระบบ CSA 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 
สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 39 จาก 111 

 

คูมือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภมูภิาค 

4.3.2.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการประเมิน CSA เพ่ือจัดทําแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน
ประจําป (แบบ ปย.2) ระดับสายงาน ดังนี้ 

1. กคภ. รวบรวมความเสี่ยงที่สําคัญที่ไมผานเกณฑการประเมินประสิทธิผลความเพียงพอของการ
ควบคุม เพื่อกําหนดรายการความเสี่ยงที่สําคัญในระบบประเมินการควบคุมดวยตนเอง : CSA (รายละเอียดตามหัวขอ 
4.5 กระบวนการทํางานยอยที่ 3 การประเมินประสิทธิผลความเพียงพอของการควบคุมภายใน) 

2. หนวยงานระดับ กปภ.เขต/ฝาย/สํานัก/ผูชวยผูวาการ ประชุมระดมสมอง โดยนําปจจัยนําเขา 
ไดแก ผลการดําเนินงาน เปาหมาย ตัวช้ีวัด รายงานผลการตรวจสอบ ขอรองเรียน และปจจัยเสี่ยงที่สําคัญของสาย
งานมาพิจารณารวมกับกิจกรรมควบคุมที่มีอยู ไดแก กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คูมือ วิธีปฏิบัติ รวมถึงแผนปรับปรุงฯ
ที่ใชกับจุดออน/ความเสี่ยงน้ัน ๆ 

3. ประเมินความเพียงพอของกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู หากเพียงพอใหดําเนินการตามกิจกรรม
ควบคุม หากเพียงพอแตไมมีประสิทธิผลหรือไมเพียงพอ หนวยงานเจาของความเสี่ยงตองจัดทําแผนปรับปรุงฯ 

4. วิเคราะห ประมวลผลในภาพรวมของหนวยงาน และจัดทําแผนปรับปรุงฯ ในลักษณะของการ
กํากับดูแลหนวยงานในสังกัด พรอมระบุช่ือหนวยงานในสังกัดที่รวมรับผิดชอบแผนปรับปรุงฯ น้ัน ๆ ดวย เพื่อ
ประกอบการติดตามตอไป 

5 . จั ด ทํ า ร าย งาน ผ าน ระบ บ ป ระ เมิ น ก า รค ว บ คุ ม ด ว ย ต น เอ ง  : CSA ที่  http://rm-
ic.pwa.co.th/csa (หนวยงานจัดพิมพรายงาน CSA และรายงาน ปย.2 เก็บเปนหลักฐานที่หนวยงาน)  

6. พิมพรายงานแบบ ปย.2 รายงานยืนยันการประเมินการควบคุมดวยตนเองของหนวยงาน         
ในสังกัด สําหรับแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) CF.01 และบันทึกเสนอสายงานจากระบบฯ สงให     
หัวหนาสายงานพิจารณาใหความเห็นชอบ  

7. หัวหนาสายงานพิจารณารายงานแบบ ปย.2 ของหนวยงานในสังกัด เพื่อใหความเห็นชอบ และ
จัดสงรายงานดังกลาวให กคภ. ฝบส. 

8. กคภ. รวบรวมรายงานแบบ ปย.2 ที่ผานความเห็นชอบของทุกสายงาน นํามาวิเคราะห 
ประเมินผล และจัดทําแผนปรับปรุงการควบคุมภายในภาพรวมของ กปภ. เสนอคณะกรรมการบริหาร          
ความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กปภ. (RM-IC) คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กปภ. 
และคณะกรรมการ กปภ.พิจารณาใหความเห็นชอบ 

9. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กปภ. (RM-IC) คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กปภ. และคณะกรรมการ กปภ. พิจารณาแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน
ภาพรวมของ กปภ. ใหความเห็นชอบ รวมทั้งใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะกอนหนวยงานเจาของความเสี่ยงนําไป
ปฏิบัติ 

 
 
 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 
สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 40 จาก 111 

 

คูมือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภมูภิาค 

ตารางท่ี 4-4 การประเมิน CSA เพ่ือจัดทําแผนปรับปรุงการควบคุมภายในประจําป (แบบ ปย.2) ระดับสายงาน 
ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวของ 

 

 
มิถุนายน 

1. กคภ. รวบรวมความเสี่ยงที่สําคัญ ที่ไมผาน
เกณฑการประเมินประสิทธิผลความเพียงพอของ
การควบคุม เพื่อกําหนดรายการความเสี่ยงที่
สําคัญในระบบ CSA 

  

 

กรกฎาคม 

2. หน วยงาน เจ าขอ งความ เสี่ ย งนํ าผล        
การดําเนินงานที่ผานมา เปาหมาย ตัวชี้วัดผล
การดําเนินงาน รายงานผลการตรวจสอบ        
ของสตง./สตส. ขอรองเรียน และปจจัยเสี่ยงที่
สําคัญของสายงานมาพิจารณาประกอบการ
ประชุมระดมสมองภายในหนวยงาน รวบรวม
จุดออน/ความเสี่ยงและสาเหตุความเสี่ยง 

กปภ.เขต/ฝาย/สํานัก/
ผูชวยผูวาการ  

   

 

กรกฎาคม 

3. หนวยงานเจาของความเสี่ยงประเมินความ
เพียงพอจากกิจกรรมควบคุมที่มีอยู (ขั้นตอน/
วิธีปฏิบัติงาน นโยบาย กฎหมาย ระเบียบ 
คําสั่ง ขอบังคับ มาตรการตาง ๆ รวมทั้งผล
การปฏิบัติงานในอดีต) หากพบวาเพียงพอ  ให
ปฏิบัติงานโดยใชกิจกรรมควบคุมที่มีอยูนั้น 
หากพบวาไมเพียงพอ หรือเพียงพอแตไมมี
ประสิทธิผล หนวยงานตองจัดทําแผนปรับปรุง
ฯ แกไขจุดออน/ความเสี่ยงดังกลาว เพื่อให
ภารกิจที่ ไดรับมอบหมายหรือโครงการใน
แผนปฏิบัติงานประจําปบรรลุเปาหมายอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4. วิ เคราะห  ประมวลผลในภาพรวมของ
หนวยงาน  และจัดทํ าแผนปรับปรุงฯ ใน
ลักษณะของการกํากับดูแลหนวยงานในสังกัด 
พรอ ม ระบุ ชื่ อหน วยงาน ในสั งกั ดที่ ร วม
รับผิดชอบแผนปรับปรุงฯ นั้น ๆ ดวย เพื่อ
ประกอบการติดตามตอไป 

กปภ.เขต/ฝาย/สํานัก/
ผูชวยผูวาการ  

 

 

 

 

กรกฎาคม 

5. ผูมีหนาที่รับผิดชอบ/ผูที่ไดรับมอบหมาย
จากผูบังคับบัญชานําผลที่ไดจากการประชุม
ระดมสมอง (จุดออน/ความเสี่ยง กิจกรรม
ควบคุมที่มีอยู ผลการประเมินความเพียงพอ 
แผนปรับปรุงฯ ผูรับผิดชอบ กําหนดแลวเสร็จ) 
มาจัดทํารายงานการควบคุมภายใน ผานระบบ
ประ เมิ น ก ารควบ คุม ด วยตน เอ ง : CSA 
(http://rm-ic.pwa.co.th/csa) 

กปภ.เขต/ฝาย/สํานัก/
ผูชวยผูวาการ 

- คู มื อ ก า ร ใช ง าน
ระบบประเมินการ
ควบคุมดวยตนเอง : 
CSA ป 2562 

 

 
กรกฎาคม 

6. ผูมีหนาที่รับผิดชอบ/ผูที่ไดรับมอบหมาย
พิมพรายงานที่จัดทําผานระบบ (รายงาน CSA 
และรายงาน ปย.2) นําเสนอ ผอ.กปภ.เขต/
ผอ.ฝาย/ผอ.สํานัก/ผูชวยผูวาการ ตรวจสอบ
ความครบถวน ถูกตอง กอนกดยืนยันผาน
ระบบ 

ผอ.กปภ.เขต/ผอ.ฝาย/
ผอ.สํานัก/ผูชวยผูวาการ 

 
 

 

 

 
 

 หลังกดยืนยันในระบบแลว ผูมีหนาที่
รับผิดชอบ/ผูที่ไดรับมอบหมายพิมพรายงาน
แบบ ปย.2 รายงานยืนยันฯ CF.01 และบันทึก
เสนอสายงานจากระบบฯ จัดสงใหรองผูวา
การ/ผูวาการ พิจารณาใหความเห็นชอบ 
 

กปภ.เขต/ฝาย/สํานัก/
ผูชวยผูวาการ 

- รายงานแบบ ปย.2 
เพิ่มเติม 
- รายงานยื น ยั น ฯ 
CF.01  
- บันทึกเสนอสายงาน 

ยืนยัน 
ความถกูตอง 

จัดสงรายงานยืนยนัและรายงาน
ยืนยันภาพรวมใหสายงานเห็นชอบ 

ยืนยัน 

ไมถูกตอง 

จัดทํารายงานการควบคุม
ภายใน ผานระบบประเมินการ
ควบคุมดวยตนเอง : CSA 

 

หนวยงานเจาของ
ความเสี่ยงประชมุ

ระดมสมอง รวบรวม
จุดออน/ความเสี่ยง 

เริ่ม 
กคภ.รวบรวมความเสี่ยง
ที่สําคัญ เพื่อกําหนดใน

ระบบ CSA 

ประเมนิความ
เพียงพอ 

เพียงพอ 

ดําเนนิการ
ตามกิจกรรม
ควบคุมที่มอียู 

จัดทําแผน
ปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน 

ไมเพียงพอ/
เพียงพอแต 
ไมมีประสิทธิผล 
 

B 
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ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวของ 

 

 

 

 

 

 

 

ปลายเดือน
กรกฎาคม 

7. สายงานพิจารณ ารายงานแบบ ปย.2       
ของหนวยงานในสังกัด เพื่อใหความเห็นชอบ 
 เมื่อสายงานใหความเห็นชอบแลว จัดสง
รายงานแบบ  ปย .2 และรายงานยืน ยั น
ภาพรวมของสายงานให กคภ. 

รองผูวาการ/ผูวาการ  

 

 

 
สิงหาคม 

8. กคภ. รวบรวมรายงานแบบ ปย.2 ที่ผาน
ความเห็นชอบของทุกสายงาน วิ เคราะห 
ประเมินผล และจัดทําแผนปรับปรุงการ
ควบคุมภายในภาพรวมของ กปภ. เสนอ
คณะกรรมการบริหารระบบการควบคุมภายใน 
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง พิจารณา
ใหความเห็นชอบและเสนอคณะกรรมการ 
กปภ. ทราบ 
 

กคภ.  

 

 

 

สิงหาคม 

9. คณะกรรมการบริหารระบบการควบคุม
ภายในของ กปภ. (RM-IC) คณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง กปภ. พิจารณาใหความ
เห็ นชอบ/ท ราบ  และให ข อ คิ ด เห็ น และ
ขอเสนอแนะกอนหนวยงานเจาของความเสี่ยง
นําไปปฏิบัติ 

คณะกรรมการบริหาร
ระบบการควบคุมภายใน 
คณะอนกุรรมการบริหาร
ความเสี่ยง คณะกรรมการ 

กปภ. 

 

 

 

 

 

ตุลาคม หนวยงานเจาของความ
เสี่ยง  

 
 
 

 
 

พิจารณาความถกูตอง
และครอบคลุมความ

เสี่ยงของแผนปรับปรุง
ของหนวยงานในสังกัด 

ใหความเห็นชอบ และ
จัดสงให กคภ. 

รวบรวมจุดออน/ 
ความเสี่ยง และสาเหตุ วิเคราะหและ

ประเมนิผลภาพรวมของ กปภ. นําเสนอ 
คณะกรรมการ (RM-IC) คณะอนุ
กรรมการฯ คณะกรรมการ กปภ. 
เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไมเห็นชอบ 

B 

จบ 

หนวยงานเจาของความเสี่ยงนํา
แผนไปปฏิบัติและติดตามผล 

เห็นชอบ 

ไมเห็นชอบ 
พิจารณาใหความ

เห็นชอบ พรอมมอบ
ขอคิดเหน็ ขอเสนอแนะ 
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4.3.3 จุดออน / ความเส่ียง / ปญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง  
ตารางที่ 4-5 จุดออน / ความเสี่ยง / ปญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงกระบวนการประเมินการควบคุมดวยตนเอง Control 
Self Assessment (CSA) เพ่ือจัดทําแผนปรับปรุงการควบคุมภายในประจําป 

จุดออน / ความเสี่ยง / 
ปญหาอุปสรรค การควบคุมที่มีอยู แนวทางการปรับปรุง หมายเหตุ/

ขอเสนอแนะ 
กระบวนการทํางานยอยที่ 1 การประเมินการควบคุมดวยตนเอง Control Self Assessment (CSA) เพ่ือจัดทํา
แผนปรับปรุงการควบคุมภายในประจําป 
1. ผูมีหนาที่รับผิดชอบ/ผู
ที่ ได รับมอบหมายขาด
ทั ก ษ ะ  ค ว าม รู  ค ว าม
เขาใจในการจัดทํารายงาน
การควบคุมภายในผาน
ระบบประเมินการควบคุม
ดวยตนเอง : CSA 

1. คูมือการใชงานระบบประเมินการ
ควบคุมดวยตนเอง : CSA ป 2562 
 

- ประสานงานสํานักวิทยาการ 
และกองฝ กอบรมภู มิ ภ าค 
เพื่อใหจัดหลักสูตรอบรมดาน
การควบ คุ มภ าย ใน  (ก าร
ป ระ เมิ น ก ารควบ คุ ม ด ว ย
ตนเอง CSA) ใหแกหนวยงาน 
เปนประจําทุกป 

 

2. หน วยงานขาดทั กษะ 
ความรู ความเขาใจ/ไมเห็น
ความสําคัญในหลักการและ
วิธีการในการประเมินการ
ควบคุมดวยตนเอง (ตั้งแต
การประชุมระดมสมอง 
ประเมินความเพียงพอฯ 
และจัดทําแผนปรับปรุงฯ) 

2. ประสานงานหนวยงานเพื่อให
คําปรึกษา/คําแนะนําในหลักการและ
วิธีการในการประเมินการควบคุม
ดวยตนเอง ผานทางโทรศัพท และ
แอพพลิเคชั่นไลน 

 

3. สายงานตองรวบรวม
รายงานและเอกสารของ
หนวยงานในสังกัดจํานวน
ม าก เพื่ อ จั ด ส ง  ก ค ภ . 
ส ง ผ ล ใ ห สิ้ น เ ป ลื อ ง
กระดาษและทรัพยากร 

3. คูมือการใชงานระบบประเมินการ
ควบคุมดวยตนเอง : CSA ป 2562 
 

- ปรับปรุงระบบใหสายงาน
สามารถติดตาม ตรวจสอบ
การประเมิน CSA และจัดทํา
แผนฯ ของหนวยงานในสังกัด
ไดในระบบ โดยหนวยงานไม
ตองจัดสงรายงานและเอกสาร 
เพื่อลดการใชกระดาษ 
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4.4 กระบวนการทํางานยอยที่ 2 การประเมินการควบคุมดวยตนเอง Control Self Assessment CSA เพ่ิมเติม
ระหวางป เพ่ือจัดทําแผนปรับปรุงการควบคุมภายในเพ่ิมเติม 

4.4.1 ขอบเขตกระบวนการประเมินการควบคุมดวยตนเอง Control Self Assessment CSA เพ่ิมเติม
ระหวางป เพ่ือจัดทําแผนปรับปรุงการควบคุมภายในเพ่ิมเติม 

การประเมิน CSA เพิ่มเติมระหวางป เพื่อจัดทําแผนปรับปรุงการควบคุมภายในเพิ่มเติม (แบบ ปย.2 
เพิ่มเติม) สําหรับหนวยงานที่พบปจจัยเสี่ยงเพิ่มเติมระหวางป โดยหนวยงานเจาของความเสี่ยงประเมินการควบคุม
ดวยตนเองเพิ่มเติมระหวางป (CSA เพิ่มเติม) พรอมทั้งจัดทํารายงานการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย (แบบ 
ปย.2 เพิ่มเติม) นําเสนอสายงานเห็นชอบ โดย กคภ. จะดําเนินการรวบรวมขอมูล และวิเคราะหผลการประเมิน
การควบคุมภายในของทุกหนวยงาน เพื่อเปนปจจัยนําเขาในการประเมินประสิทธิผลความเพียงพอของการควบคุม
ภายใน เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กปภ. (RM-IC) รายไตรมาส 

4.4.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการประเมิน CSA เพ่ิมเติมระหวางป เพ่ือจัดทําแผนปรับปรุงการควบคุม
ภายในเพ่ิมเติม (แบบ ปย.2 เพ่ิมเติม) สําหรับหนวยงานที่พบปจจัยเส่ียงเพ่ิมเติมระหวางป ดังนี้ 

1. ในระหวางป (ไตรมาส 1-4) หนวยงานเจาของความเสี่ยง (หนวยงานระดับ กปภ.สาขา/กอง) 
ประชุมระดมสมอง โดยนําปจจัย ไดแก ผลการดําเนินงาน เปาหมาย ตัวช้ีวัด รายงานผลการตรวจสอบ ขอรองเรียน 
มติ/นโยบายผูบริหารและคณะกรรมการที่เก่ียวของ รวมทั้งผลแจงเตือนอัตโนมัติจากระบบแจงเตือนผลการ
ดําเนินงาน เพื่อประเมิน CSA (Internal Control Warning) ประกอบดวยผลการดําเนินงานเร่ืองอัตรานํ้าสูญเสีย 
จํานวนผูใชนํ้าเพิ่ม ปริมาณนํ้าจําหนาย และคุณภาพนํ้า มาพิจารณากิจกรรมควบคุมที่มีอยู ไดแก กฎ ระเบียบ 
ขอบังคับ คูมือ วิธีปฏิบัติ รวมถึงแผนปรับปรุงฯที่ใชกับจุดออน/ความเสี่ยงน้ัน ๆ 

2. ประเมินความเพียงพอของกิจกรรมควบคุมที่มีอยู/แผนควบคุมภายในที่ดําเนินการอยู หาก
เพียงพอใหดําเนินการตามกิจกรรมควบคุมที่มีอยู หากเพียงพอแตไมมีประสิทธิผลหรือไมเพียงพอ หนวยงาน
เจาของความเสี่ยงตองจัดทําแผนปรับปรุงการควบคุมภายในเพิ่มเติม (แบบ ปย.2 เพิ่มเติม) 

3. จั ด ทํ า ร าย งาน ผ าน ระ บ บ ป ระ เมิ น ก า รค วบ คุ ม ด ว ย ต น เอ ง  : CSA ที่  http://rm-
ic.pwa.co.th/csa พรอมยืนยันการประเมิน (หนวยงานจัดพิมพรายงาน CSA เพิ่มเติม และรายงาน ปย.2 
เพิ่มเติม เก็บเปนหลักฐานที่หนวยงาน) 

4. ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของรายงานที่จัดทํา หากครบถวนแลว กดยืนยันในระบบฯ 
เพื่อให กปภ.เขต/ฝาย/สํานัก/ผูชวยผูวาการ สามารถติดตามการประเมินของหนวยงานได 

5. กปภ.เขต/ฝาย/สํานัก/ผูชวยผูวาการ พิจารณาใหความเห็นชอบผลการประเมิน CSA เพิ่มเติม 
ของหนวยงานในสังกัดผานระบบ CSA เขาระบบโดยใชช่ือผูใชงานและรหัสผานของ กปภ.เขต/ฝาย/สํานัก/ผูชวย
ผูวาการ 
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6. พิมพรายงานยืนยันการประเมินการควบคุมดวยตนเองของหนวยงานในสังกัด สําหรับแผน
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) เพิ่มเติม ประจําไตรมาส (CF.03) และบันทึกเสนอสายงาน จัดสงให รองผูวา
การ/ผูวาการ พิจารณาใหความเห็นชอบ เพื่อจัดสงรายงานดังกลาวให กคภ. ฝบส. 

7. กคภ. รวบรวมประเด็นความเสี่ยง สาเหตุความเสี่ยง และแผนปรับปรุงฯเพิ่มเติมภาพรวมของ 
กปภ. ที่ผานความเห็นชอบของทุกสายงาน มาเปนปจจัยนําเขาประกอบการประเมินผลประสิทธิผลความเพียงพอ
ของการควบคุมภายในระหวางปตอไป 
 

 

 
รูปที่ 4-2 กระบวนการ CSA กับ PDCA 

 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 
สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 45 จาก 111 

 

คูมือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภมูภิาค 

ตารางท่ี 4-6 การประเมิน CSA เพ่ิมเติมระหวางป เพ่ือจัดทําแผนปรับปรุงการควบคุมภายในเพ่ิมเติม (แบบ ปย.2 เพ่ิมเติม) สําหรับหนวยงานที่พบ
ปจจัยเสี่ยงเพ่ิมเติมระหวางป 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวของ 

 

 
ตลอด

ปงบประมาณ 

1. หนวยงานเจาของความเสี่ยงนําผล          
การดําเนนิงาน เปาหมาย รายงานผลการ
ตรวจสอบของสตง./สตส. ขอรองเรียน           
มติ/นโยบายผูบริหารและคณะกรรมการที่
เกี่ยวของ ผลการดาํเนนิงานจากระบบ IC 
Warning มาพิจารณาประกอบการประชมุ
ระดมสมองภายในหนวยงาน รวบรวมจุดออน/
ความเสี่ยง และสาเหตุความเสี่ยง 

กปภ.สาขา / กอง / กปภ.
เขต / ฝาย / สํานัก / 

ผูชวยผูวาการ 
 

 

 

 
ตลอด

ปงบประมาณ 

2. หนวยงานเจาของความเสี่ยงประเมิน
ความเพียงพอจากกิจกรรมควบคุมที่มอียู 
(ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน นโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ คําส่ัง ขอบังคับ มาตรการตาง ๆ 
รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในอดีต) และแผน
ควบคุมภายในที่มอียู (แบบ ปย.2) หากพบวา
เพียงพอใหปฏิบัติงานโดยใชกิจกรรมควบคุม
และแผนฯเดิมทีม่ีอยู หากพบวาไมเพียงพอ 
หรือเพียงพอแตไมมีประสทิธิผล หนวยงาน
ตองจัดทําแผนปรับปรุงฯ เพิ่มเติม แกไข
จุดออน/ความเสี่ยงดังกลาว เพื่อใหภารกจิที่
ไดรับมอบหมายหรือโครงการในแผนปฏิบัติ
งานประจําปบรรลุเปาหมายอยางมี
ประสิทธภิาพและประสทิธิผล 

กปภ.สาขา / กอง / กปภ.
เขต / ฝาย / สํานัก / 

ผูชวยผูวาการ 
 

   

 

 

 

 

 

 

ตลอด
ปงบประมาณ 

3. ผูมีหนาทีร่ับผิดชอบ/ผูที่ไดรับมอบหมาย
จากผูบังคับบัญชานําผลที่ไดจากการประชมุ
ระดมสมอง (จุดออน/ความเสี่ยง กิจกรรม
ควบคุมที่มอียู ผลการประเมนิความเพียงพอ 
แผนปรับปรุงฯ เพิ่มเติมระหวางป ผูรับผิดชอบ 
กําหนดแลวเสร็จ) มาจัดทํารายงานการ
ควบคุมภายใน ผานระบบประเมินการควบคุม
ดวยตนเอง : CSA (http://rm-
ic.pwa.co.th/csa) 

ผูมีหนาทีร่ับผิดชอบ/ผูที่
ไดรับมอบหมาย ระดับ 

กปภ.สาขา / กอง / กปภ.
เขต / ฝาย / สํานัก / 

ผูชวยผูวาการ 

- คูมือการใชงาน
ระบบประเมินการ
ควบคุมดวยตนเอง : 
CSA ป 2562 

 

 

 
ทุกสิน้ไตรมาส 

ผูมีหนาทีร่ับผิดชอบ/ผูที่ไดรับมอบหมายพิมพ
รายงานทีจั่ดทําผานระบบฯ (รายงานแบบ 
CSA เพิ่มเตมิ และรายงานแบบ ปย.2 
เพิ่มเตมิ) นําเสนอ ผูจัดการสาขา/ผอ.กองผอ./
กปภ.เขต/ผอ.ฝาย/ผอ.สํานัก/ผูชวยผูวาการ 
ตรวจสอบความครบถวน ถกูตอง กอนกด
ยืนยันผานระบบ 

ผูจัดการ กปภ.สาขา / 
ผอ.กอง / ผอ.กปภ.เขต / 

ผอ.ฝาย / ผอ.สํานัก / 
ผูชวยผูวาการ 

- รายงานแบบ CSA 
เพิ่มเตมิ 
- รายงานแบบ ปย.2 
เพิ่มเตมิ 
- รายงานยืนยันฯ 
(CF.03) 
- บันทกึเสนอสาย
งาน 
 

 

 ทุกสิน้ไตรมาส 

4. ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวน        
ของรายงาน และกดยนืยันในระบบฯ พรอม
พิมพรายงานแบบ ปย.2 เพิ่มเติม (ถามี) เกบ็ไว
เปนหลักฐานที่หนวยงาน 
 
 
 
 

กปภ.สาขา / กอง / กปภ.
เขต / ฝาย / สํานัก / 

ผูชวยผูวาการ 
 

เริ่ม 

หนวยงานเจาของ
ความเสี่ยงประชมุ

ระดมสมอง รวบรวม
จุดออน/ความเสี่ยง 

ยืนยัน 

จัดทํารายงานการควบคุมภายใน ผาน
ระบบประเมินการควบคุมดวยตนเอง : 

CSA 

ไมยืนยัน 

จัดสงรายงานยืนยนัให 
กปภ.เขต/ฝาย/สํานัก 

ยืนยัน 
ความถกูตอง 

ประเมนิความ
เพียงพอ 

เพียงพอ 

ดําเนนิการ
ตามกิจกรรม

ควบคุม 
ที่มีอยู 

จัดทําแผน
ปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน 

ไมเพียงพอ/
เพียงพอแต 
ไมมีประสิทธิผล 
 

B 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 
สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 46 จาก 111 

 

คูมือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภมูภิาค 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวของ 

 

 

 

ทุกสิน้ไตรมาส 

5. กปภ.เขต/ฝาย/สํานัก/ผูชวยผูวาการ 
พิจารณาใหความเห็นชอบผลการประเมนิ 
CSA เพิ่มเตมิและแผน ปย.2 เพิ่มเติมของ
หนวยงานผานระบบ CSA 

กปภ.เขต/ฝาย/สํานัก/
ผูชวยผูวาการ  

 

ทุกสิน้ไตรมาส 

6. หลังกดยืนยันในระบบแลว ผูมีหนาที่
รับผิดชอบ/ผูที่ไดรับมอบหมายพมิพรายงาน
ยืนยันฯ (CF.03) และบันทกึเสนอสายงานจาก
ระบบฯ จัดสงให รองผูวาการ/ผูวาการ 
พิจารณาใหความเห็นชอบ เพือ่จัดสงให กคภ. 

กปภ.เขต/ฝาย/สํานัก/
ผูชวยผูวาการ  

 

 

 

 

 

 

ทุกสิน้ไตรมาส 

7. กคภ. รวบรวมประเด็นความเสี่ยง สาเหตุ
ความเสี่ยง และแผนปรับปรุงฯเพิ่มเติม
ภาพรวมของ กปภ. ที่ผานความเหน็ชอบของ
ทุกสายงาน มาเปนปจจัยนําเขาประกอบการ
ประเมนิผลประสทิธิผลความเพียงพอของการ
ควบคุมภายในเสนอคณะกรรมการ RM-IC 
รายไตรมาส 

กคภ. 

- รายงานผลการ
ประเมนิประสทิธิผล
ความเพียงพอของ
การควบคุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B 

พิจารณาผลการประเมิน
ของหนวยงานในสังกัด 

จบ 

จัดสงรายงานยืนยนัและรายงาน
ยืนยันภาพรวมให สายงาน

เห็นชอบ และจัดสงให กคภ. 

รวบรวมประเด็นความเสี่ยง สาเหตุ 
และแผนปรับปรุงฯ เพิ่มเติม

ภาพรวมของ กปภ. เปนปจจัยนําเขา
ประกอบการประเมินผลประสทิธผิล

ความเพียงพอของการควบคุม
ภายในระหวางป 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 
สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 47 จาก 111 

 

คูมือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภมูภิาค 

4.4.3 จุดออน / ความเส่ียง / ปญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง  
ตารางที่ 4-7 จุดออน / ความเสี่ยง / ปญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงกระบวนการประเมินการควบคุมดวยตนเอง Control 
Self Assessment (CSA) เพ่ิมเติมระหวางป เพ่ือจัดทําแผนปรับปรุงการควบคุมภายในเพ่ิมเติม 

จุดออน / ความเสี่ยง / 
ปญหาอุปสรรค การควบคุมที่มีอยู แนวทางการปรับปรุง หมายเหตุ/

ขอเสนอแนะ 
กระบวนการทํางานยอยที่ 2 การประเมินการควบคุมดวยตนเอง Control Self Assessment (CSA) เพ่ิมเติม
ระหวางป เพ่ือจัดทําแผนปรับปรุงการควบคุมภายในเพ่ิมเติม 
1. หนวยงานที่มีผลการ
ดําเนินงานไมเปนไปตาม
เปาหมายระหวางป ไมได
ประเมิน CSA เพิ่มเติม
ระห ว า งป  แ ล ะ ไม ได
จัดทําแผนปรับปรุงการ
ควบคุมภายในเพิ่มเติม  

 

1 . ข อ ข อ มู ล  (Excel file) จ า ก
หนวยงานตนทางเพื่อเปรียบเทียบ
เปาหมายและผลการดําเนินงานใน
แตละไตรมาสและแจง กปภ.สาขา 
ที่ผลการดําเนินงานไมเปนไปตาม
เปาหมายเปนราย กปภ.สาขา ให
ประเมิน  CSA และจัดทํ าแผนฯ
เพิ่มเติม 

 

1. นําระบบสารสนเทศมาชวย
ในการเปรียบเทียบเปาหมาย
และผลการดํ าเนินงานของ 
กปภ.สาขา จํานวน 4 เร่ือง 
ไดแก  
 1) อัตรานํ้าสูญเสีย 
 2) จํานวนผูใชนํ้าเพิ่ม  
 3) ปริมาณนํ้าจําหนาย 
 4) คุณภาพนํ้า 
โดย ให ระบ บ ฯ  แจ ง เตื อน 
ก ป ภ .ส า ข า  ที่ มี ผ ล ก า ร
ดํ า เนิ น งาน ไม เป น ไป ต าม
เป าห ม าย  ให จั ด ทํ า แ ผ น
ปรับปรุงการควบคุมภายใน
โดยอัตโนมัติ 

 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 
สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 48 จาก 111 

 

คูมือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภมูภิาค 

 

รูปที่ 4-3 ขั้นตอนการจัดทําแผนปรับปรุงการควบคมุภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 
สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 49 จาก 111 

 

คูมือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภมูภิาค 

4.5 กระบวนการทํางานยอยที่ 3 การประเมินประสิทธิผลความเพียงพอของการควบคุมภายใน 
4.5.1 ขอบเขตกระบวนการประเมินประสิทธิผลความเพียงพอของการควบคุมภายใน 

กปภ. คัดกรองประเด็นความเสี่ยงที่สําคัญในระดับองคกรและระดับสายงาน ดวยเกณฑประเมิน
ประสิทธิผลความเพียงพอของการควบคุมภายใน 3 ดาน ดังน้ี 
ตารางท่ี 4-8 เกณฑประเมินประสิทธิผลความเพียงพอของการควบคุมภายใน 

ระดับ ผลการดําเนินงาน 
เทียบกับเปาหมาย 

มาตรการควบคุมภายใน 
ที่มีอยูในปจจุบัน 

การรายงาน 
และติดตามผล 

1 ไมดีกวาเปาหมาย  ยั งไมมี การควบคุมภายในห รือมีการ
ควบคุมภายในแตไมปฏิบัติตาม 

 การควบคุมที่มีอยูสามารถลดหรือปองกัน
ความเสี่ยงไดนอย หรือเกิดความเสี่ยงซ้ํา 

ยังไมมีการรายงานและติดตามผล 

2 เปนไปตามเปาหมาย  มีการควบคุมภายในและมีการทบทวน
มาตรการอยูเสมอ 

 การควบคุมที่มีอยูสามารถลดหรือปองกัน
ความเสี่ยงไม ไดทั้ งหมด ยังพบการไม
ปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุมอยูบาง 

มีการรายงานและติดตามผลตาม
สายการบังคับบัญชาที่กําหนด 

3 ดีกวาเปาหมาย  มีการควบคุมภายในที่ กําหนดให เปน
มาตรฐานขององคกร และมีการทบทวน
มาตรการอยูเสมอ 

 การควบคุมที่มีอยูสามารถลดหรือปองกัน
ความ เสี่ ย งได  และมี การปฏิ บั ติ ต าม
กิจกรรมควบคุม 

มีการรายงานและติดตามผลตาม
แผนการดําเนินงานที่กําหนดใน
การประชุมอนุกรรมการ ครส. 
คณะกรรมการ กปภ. 

4.5.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
4.5.2.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการประเมินประสิทธิผลของความเพียงพอของการควบคุม

ภายในประจําป 
4.5.2.1.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการประเมินประสิทธิผลของความเพียงพอของการควบคุม

ภายในประจําป ระดับองคกร 
1. ฝบส. กคภ. ประเมินประสิทธิผลความเพียงพอของการควบคุมผาน Risk Universe เพื่อ

คัดเลือกปจจัยความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู (Residual Risk) ใหแลวเสร็จ ภายในเดือน พ.ค. โดยใชเกณฑประเมิน
ประสิทธิผลความเพียงพอของการควบคุม โดยประเมิน ดังน้ี 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 
สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 50 จาก 111 

 

คูมือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภมูภิาค 

ดานที่ 1: ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย โดย ฝบส. รวบรวมขอมูลผลการดําเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด ใหแลวเสร็จกอนการประเมินฯ ภายในเดือน พ.ค. เพื่อใชเปนปจจัยนําเขา และประเมินตามเกณฑ 
ดังน้ี 

ระดับคะแนน การประเมิน 
1  ไมดีกวาเปาหมาย 
2  เปนไปตามเปาหมาย 
3  ดีกวาเปาหมาย 

ดานที่ 2: มาตรการควบคุมภายในที่มีอยู  โดย ฝบส. กคภ. รวบรวมฐานขอมูลจาก
คณะทํางานทบทวนกระบวนการทํางานฯ การทบทวนมาตรการระหวางป และ ผลตรวจสอบ สตส. เพื่อ
ประกอบการประเมินประสิทธิผลของมาตรการควบคุมภายในที่มีอยูในปจจุบัน รวมกับประเด็นพิจารณา ดังน้ี 

ตารางท่ี 4-9 ประเด็นพิจารณารวมกับการประเมินดานมาตรการควบคุมภายในท่ีมีอยูในปจจุบัน 

ระดับ
คะแนน มาตรการควบคุมภายในที่มีอยูในปจจุบัน 

ประเด็นพิจารณา 
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 ยังไมมีการควบคุมภายใน         
 มีการควบคุมภายในแตไมปฏิบัติตาม        
 การควบคุมที่มีอยูสามารถลดหรือปองกันความเสี่ยงได

นอย หรือเกิดความเสี่ยงซ้ํา        

2  มีการควบคุมภายใน       
 มีการควบคุมภายในและมีการทบทวนมาตรการอยูเสมอ       
 การควบคุมที่มีอยูสามารถลดหรือปองกันความเสี่ยงไมได

ทั้งหมด ยังพบการไมปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุมอยูบาง 
 

     

3 

 มีการควบคุมภายในที่กําหนดใหเปนมาตรฐานขององคกร 
และมีการทบทวนมาตรการอยูเสมอ        

 การควบคุมที่มีอยูสามารถลดหรือปองกันความเสี่ยงได 
และมีการปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุม        

 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 
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คูมือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภมูภิาค 

ดานที่ 3: การรายงานติดตามผล โดย ฝบส. กคภ. รวบรวมขอมูลผลการประชุม/มติฯ 
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครส. บอรด ใหแลวเสร็จกอนการประเมินฯ ภายในเดือน พ.ค. 
เพื่อเปนใชปจจัยนําเขา และประเมินตามเกณฑ ดังน้ี 

ระดับคะแนน การรายงานและติดตามผล 
1 ยังไมมีการรายงานและติดตามผล 
2 มีการรายงานและติดตามผลตามสายการบังคับบัญชาที่กําหนด 
3 มีการรายงานและติดตามผลตามแผนการดําเนินงานที่กําหนดในการประชุม

อนุกรรมการ ครส. คณะกรรมการ กปภ. 
2. ฝบส. กคภ. รวบผลการประเมินประสิทธิผลความเพียงพอของการควบคุม เพื่อสงให กบส. 

เพื่อประกอบการจัดทํากรอบความเสี่ยงองคกร ภายในเดือน พ.ค. 

 
ตารางท่ี 4-10 การประเมินประสทิธิผลของความเพียงพอของการควบคุมภายในประจําป ระดับองคกร 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point (CP) ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
 
 

กอนเริ่ม
ปงบประมาณ 

(พ.ค.) 

1.  ฝบส. กคภ. ประเมินประสิทธิผลความเพียงพอของ
การควบคุมผาน Risk Universe ขององคกร เพื่อ
คัดเลือกปจจัยความเสี่ยงที่ยังเหลืออยู (Residual 
Risk) โดยกําหนดเกณฑการประเมินเปน 3 ดาน 
ไดแก 
(1) ดานผลการดําเนินงาน 
(2) ดานมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู 
(3) ดานการรายงานและติดตามผล 

  แลวเสร็จ ภายในเดือน พ.ค.. 

ฝบส. กคภ. - เ ก ณ ฑ ป ร ะ เ มิ น
ประสิทธิผลของความ
เพี ย ง พ อ ข อ ง ก า ร
ควบคุม 

 กอนเริ่ม
ปงบประมาณ 

(พ.ค.) 

ประเมินประสิทธิผลฯ ดานผลการดําเนินงาน 
โดยใชปจจัยนําเขา เปน ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด 
โดยประเมินตามเกณฑฯ ดังนี้  

1 = ไมดีกวาเปาหมาย 
2 = เปนไปตามเปาหมาย 
3 = ดีกวาเปาหมาย 

ฝบส. กบส.. รวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานให
แลวเสร็จกอนการประเมินฯ ภายในเดือน พ.ค. 

ฝบส. กบส. - เ ก ณ ฑ ป ร ะ เ มิ น
ประสิทธิผลของความ
เพี ย ง พ อ ข อ ง ก า ร
ควบคุม 

- ผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัด 

 
 
 
 

ประเมนิประสทิธิผล 
ของความเพียงพอ 

ของการควบคุม 3 ดาน 

เริ่มตน 

ดานท่ี 1:  
ผลการดําเนินงาน 

ประเมนิผลการ
ดําเนนิงานตามเกณฑการ

ประเมนิฯ 

A 
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คูมือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภมูภิาค 

 
ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point (CP) ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 กอนเริ่ม
ปงบประมาณ 

(พ.ค.) 

ประเมินประสิทธิผลฯ ดานมาตรการควบคุม
ภายในที่มีอยู รวมกับประเด็นพิจารณา ตามตารางที่ 
4-9 ประเด็นพิ จารณารวม กับการประเมินดาน
มาตรการควบคุมภายในที่มีอยูในปจจุบัน 

1 =  ยังไมมีการควบคุมภายในหรือมีการ
ควบคุมภายในแตไมปฏิบัติตาม 

 การควบคุมที่มีอยูสามารถลดหรือ
ปองกันความเสี่ยงไดนอย หรือเกิด
ความเสี่ยงซ้ํา 

2 =  มีการควบคุมภายในและมีการ
ทบทวนมาตรการอยูเสมอ 

 การควบคุมที่มีอยูสามารถลดหรือ
ปองกันความเสี่ยงไมไดทั้งหมด ยัง
พบการไมป ฏิบัติตามกิ จกรรม
ควบคุมอยูบาง 

3 =  มีการควบคุมภายในที่กําหนดให
เปนมาตรฐานขององคกร และมี
การทบทวนมาตรการอยูเสมอ 

 การควบคุมที่มีอยูสามารถลดหรือ
ปองกันความเสี่ยงได และมีการ
ปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุม 

ฝบส. กคภ. ประสานงานขอผลการทบทวน
กระบวนการทํางานและปรับปรุงคูมือกระบวนการ
ทํางานที่สําคัญ จากคณะทํางานฯ กอนการประเมินฯ 
ผลตรวจสอบ สตส. ขอมูลการทบทวนมาตรการใน
ระบบ CSA ภายในเดือน พ.ค. 

ฝบส. กคภ. - เ ก ณ ฑ ป ร ะ เ มิ น
ประสิทธิผลของความ
เพี ย ง พ อ ข อ ง ก า ร
ควบคุม 

- รายงานการประชุม
คณะทํางานทบทวน
กระบวนการทํางาน
แ ล ะป รั บ ป รุ ง คู มื อ
กระบวนการทํางานที่
สําคัญ 

- คู มื อ ก ร ะ บ วน ก าร
ทํางานที่สําคัญฉบับ
ปรับปรุง 

- ผ ล ก า ร ท บ ท ว น
มาตรการระหวางป 
จากระบบ CSA 

- ผลการตรวจสอบของ 
สตส. 

 กอนเริ่ม
ปงบประมาณ 

(พ.ค.) 
 

ฝบส. กคภ. รวบรวมขอมูลผลการประชุม/มติฯ 
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ครส. บอรด  และประเมินประสิทธิผลตามเกณฑ ดังนี้ 

1= ยังไมมีการรายงานและติดตามผล 
2= มีการรายงานและติดตามผลตามสายการ

บังคับบัญชาที่กําหนด 
3= มีการรายงานและติดตามผลตามแผนการ

ดํ า เนิ น งานที่ กํ าหนด ใน การประชุ ม
อนุกรรมการ ครส. คณะกรรมการ กปภ. 

 
ฝบส. กคภ. รวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานฯ 

ใหแลวเสร็จกอนการประเมินฯ ภายในเดือน พ.ค. 

ฝบส. กคภ. - เ ก ณ ฑ ป ร ะ เ มิ น
ประสิทธิผลของความ
เพี ย ง พ อ ข อ ง ก า ร
ควบคุม 

- ม ติ คณ ะกร รม ก าร 
กปภ. 

- มติคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน กปภ. 

- คณะผูบริหารระดับสูง 
 

 
 
 

ประเมนิผลการ
ดําเนนิงานตามเกณฑการ

ประเมนิฯ 

ดานท่ี 2:  
มาตรการควบคุม
ภายในท่ีมีอยู 

ประเมนิผลการ
ดําเนนิงานตามเกณฑการ

ประเมนิฯ 

A 

B 

ดานท่ี 3:  
การรายงานติดตามผล 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 
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คูมือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภมูภิาค 

 
ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point (CP) ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 กอนเริ่ม
ปงบประมาณ 

(พ.ค.) 

2.  ฝบส. กคภ. ประมวลผลการประเมินประสิทธิผล
ของความเพียงพอของการควบคุม ตามเกณฑการ
ประเมินฯ 3 ดาน ไดแก 
(1) ดานผลการดําเนินงาน 
(2) ดานมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู 
(3) ดานการรายงานและติดตามผล 

 รวบรวม ประมวลผล นําไปเปนปจจัยนําเขา โดย 
- กคภ. กําหนดความเสี่ยงที่สําคัญ เพื่อประเมิน 

CSA ภายใน มิ.ย. 
- กบส. ใชประกอบการจัดทํากรอบความเสี่ยง

องคกรภายใน พ.ค. 
 

ฝบส. กคภ. - เ ก ณ ฑ ป ร ะ เ มิ น
ประสิทธิผลของความ
เพี ย ง พ อ ข อ ง ก า ร
ควบคุม 

 
  4.5.2.1.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการประเมินประสิทธิผลของความเพียงพอของการ
ควบคุมภายในประจําป ระดับสายงาน 

1. ทุกสายงาน ประเมินประสิทธิผลความเพียงพอของการควบคุมผานการ Workshop ผูบริหาร
ประจําป เพื่อคัดเลือกปจจัยเสี่ยงที่ยังเหลืออยูของสายงาน เพื่อเปนปจจัยในการคัดเลือก/วิเคราะหความเสี่ยงของ
สายงานตามเกณฑ ดังน้ี 

ดานที่ 1: ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย โดย แตละสายงานประเมินผลการ
ดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย ผลลัพธในกิจกรรม/กระบวนการทํางานที่สําคัญ (Output) ไดตามเปาหมายที่วางไว  
ดังน้ี  

ระดับคะแนน การประเมิน 
1  ไมดีกวาเปาหมาย 
2  เปนไปตามเปาหมาย 
3  ดีกวาเปาหมาย 

ดานที่ 2: มาตรการควบคุมภายในที่มีอยู  แตละสายงานประเมินมาตรการควบคุมภายในที่
มีอยูในขั้นตอน/กิจกรรมที่สําคัญ รวมกับผลประเมิน CSA ของหนวยงานในสังกัดที่ประเมินโดยคํานึงถึงความ
เพียงพอของปจจัย (Input) เชน บุคลากร งบประมาณ วัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ เปนตน ความเหมาะสมของ
กระบวนการ (Process) ผลผลิตที่ไดตามกําหนด (Output) รวมถึง เวลาแลวเสร็จตามกําหนด (Time) ตามที่
กําหนด โดยนําปจจัยเสี่ยงที่พบน้ัน มาประเมินประสิทธิผลความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายในรวมกับ
ประเด็นพิจารณา ดังน้ี 
 

ประมวลผล 
การประเมนิประสทิธิผล 

ของความเพียงพอ 
ของการควบคุมภาพรวมของ กปภ. 

สิ้นสุด 

B 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 
สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 54 จาก 111 

 

คูมือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภมูภิาค 

ตารางท่ี 4-11 ประเด็นพิจารณารวมกับการประเมินดานมาตรการควบคุมภายในที่มีอยูในปจจบุัน 

ระดับ
คะแนน มาตรการควบคุมภายในที่มีอยูในปจจุบัน 

ประเด็นพิจารณา 
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1 

 ยังไมมีการควบคุมภายใน         
 มีการควบคุมภายในแตไมปฏิบัติตาม        
 การควบคุมที่มีอยูสามารถลดหรือปองกันความเสี่ยงได

นอย หรือเกิดความเสี่ยงซ้ํา        

2  มีการควบคุมภายใน       
 มีการควบคุมภายในและมีการทบทวนมาตรการอยูเสมอ       
 การควบคุมที่มีอยูสามารถลดหรือปองกันความเสี่ยงไมได

ทั้งหมด ยังพบการไมปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุมอยูบาง 
 

     

3 

 มีการควบคุมภายในที่กําหนดใหเปนมาตรฐานขององคกร 
และมีการทบทวนมาตรการอยูเสมอ        

 การควบคุมที่มีอยูสามารถลดหรือปองกันความเสี่ยงได 
และมีการปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุม        

ดานที่ 3: การรายงานติดตามผล ทุกสายงานพิจารณาผลการประชุม/มติฯ อนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครส. บอรด และประเมนิตามเกณฑ ดังน้ี 

ระดับคะแนน การรายงานและติดตามผล 
1 ยังไมมีการรายงานและติดตามผล 
2 มีการรายงานและติดตามผลตามสายการบังคับบัญชาที่กําหนด 
3 มีการรายงานและติดตามผลตามแผนการดําเนินงานที่กําหนดในการประชุม

อนุกรรมการ ครส. คณะกรรมการ กปภ. 
2. ทุกสายงานรวบรวมผลการประเมินประสิทธิผลความเพียงพอของการควบคุมเพื่อ

ประกอบการวิเคราะหความเสี่ยงองคกร ตอไป 
 
 
 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 
สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 55 จาก 111 

 

คูมือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภมูภิาค 

ตารางท่ี 4-12 การประเมินประสิทธิผลของความเพียงพอของการควบคุมภายในประจําป ระดับสายงาน 
ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point (CP) ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 
 

กอนเริ่ม
ปงบประมาณ 

(ก.ค.) 

1. ทุกสายงาน ประเมินประสิทธิผลความเพียงพอ
ขอ งก ารควบ คุมผ าน ก าร  Workshop ผู บ ริ ห าร
ประจําป เพื่อคัดเลือกปจจัยเสี่ยงที่ยังเหลืออยูของสาย
งาน เพื่อเปนปจจัยในการคัดเลือก/วิเคราะหความ
เสี่ยงของสายงานตามเกณฑ ดังนี้ 

(1) ดานผลการดําเนินงาน 
(2) ดานมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู 
(3) ดานการรายงานและติดตามผล 

  แลวเสร็จ ภายในเดือน ก.ค. 

ทุกสายงาน - เ ก ณ ฑ ป ร ะ เ มิ น
ประสิทธิผลของความ
เพี ย ง พ อ ข อ ง ก า ร
ควบคุม 

 กอนเริ่ม
ปงบประมาณ 

(ก.ค.) 

ทุกสายงาน ประเมินผลการดําเนินงานเทียบกับ
เปาหมาย ผลลัพธในกิจกรรม/กระบวนการทํางานที่
สําคัญ (Output) ไดตามเปาหมายที่วางไว  ดังนี้ 

1 = ไมดีกวาเปาหมาย 
2 = เปนไปตามเปาหมาย 
3 = ดีกวาเปาหมาย 

 

ทุกสายงาน - เ ก ณ ฑ ป ร ะ เ มิ น
ประสิทธิผลของความ
เพี ย ง พ อ ข อ ง ก า ร
ควบคุม 

- ผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัด 

- ผลการดําเนินงานตาม
เ ป า ห ม า ย ข อ ง
หนวยงาน 

 กอนเริ่ม
ปงบประมาณ 

(ก.ค.) 

ทุกสายงานประเมินมาตรการควบคุมภายในที่มีอยูใน
ขั้นตอน/กิจกรรมที่สําคัญ รวมกับผลประเมิน CSA 
ของหนวยงานในสังกัดที่ประเมินโดยคํานึงถึงความ
เพียงพอของปจจัย (Input) เชน บุคลากร งบประมาณ 
วัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ  เปนตน ความเหมาะสมของ
กระบวนการ (Process) ผลผลิตที่ ไดตามกําหนด 
(Output) รวมถึง เวลาแลวเสร็จตามกําหนด (Time) 
ตามที่กําหนด โดยนําปจจัยเสี่ยงที่พบนั้น มาประเมิน
ประสิทธิผลความเพียงพอของมาตรการควบคุมภายใน
รวมกับประเด็นพิจารณา ดังนี้ 

1 =  ยังไมมีการควบคุมภายในหรือมีการ
ควบคุมภายในแตไมปฏิบัติตาม 

 การควบคุมที่มีอยูสามารถลดหรือ
ปองกันความเสี่ยงไดนอย หรือเกิด
ความเสี่ยงซ้ํา 

2 =  มีการควบคุมภายในและมีการ
ทบทวนมาตรการอยูเสมอ 

 การควบคุมที่มีอยูสามารถลดหรือ
ปองกันความเสี่ยงไมไดทั้งหมด ยัง
พบการไมป ฏิบัติตามกิ จกรรม
ควบคุมอยูบาง 

3 =  มีการควบคุมภายในที่กําหนดให
เปนมาตรฐานขององคกร และมี
การทบทวนมาตรการอยูเสมอ 

 การควบคุมที่มีอยูสามารถลดหรือ
ปองกันความเสี่ยงได และมีการ
ปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุม 

 
  
 

ทุกสายงาน - เ ก ณ ฑ ป ร ะ เ มิ น
ประสิทธิผลของความ
เพี ย ง พ อ ข อ ง ก า ร
ควบคุม 

- รายงานการประชุม
คณะทํางานทบทวน
กระบวนการทํางาน
แ ล ะป รั บ ป รุ ง คู มื อ
กระบวนการทํางานที่
สําคัญ 

- คู มื อ ก ร ะ บ วน ก าร
ทํางานที่สําคัญฉบับ
ปรับปรุง 

- ผ ล ก า ร ท บ ท ว น
มาตรการระหวางป 
จากระบบ CSA 

- ผลการตรวจสอบของ 
สตส. 

ประเมนิประสทิธิผล 
ของความเพียงพอ 

ของการควบคุม 3 ดาน 

เริ่มตน 

ดานท่ี 1:  
ผลการดําเนินงาน 

ประเมนิผลการ
ดําเนนิงานตามเกณฑการ

ประเมนิฯ 

ประเมนิผลการ
ดําเนนิงานตามเกณฑการ

ประเมนิฯ 

ดานท่ี 2:  
มาตรการควบคุม
ภายในท่ีมีอยู 

A 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 
สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 56 จาก 111 

 

คูมือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภมูภิาค 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point (CP) ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
 กอนเริ่ม

ปงบประมาณ 
(ก.ค.) 

ทุกสายงานประเมินประสิทธิผลดานการรายงาน
ติดตามผล ตามเกณฑดังนี้ 

1= ยังไมมีการรายงานและติดตามผล 
2= มีการรายงานและติดตามผลตามสาย

การบังคับบัญชาที่กําหนด 
3= มีการรายงานและติดตามผลตาม

แผนการดําเนินงานที่กําหนดในการ
ป ร ะ ชุ ม อ นุ ก ร ร ม ก า ร  ค ร ส . 
คณะกรรมการ กปภ.  

ทุกสายงาน - เ ก ณ ฑ ป ร ะ เ มิ น
ประสิทธิผลของความ
เพี ย ง พ อ ข อ ง ก า ร
ควบคุม 

- ม ติ คณ ะกร รม ก าร 
กปภ. 

- มติคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน กปภ. 

- คณะผูบริหารระดับสูง 
 

 กอนเริ่ม
ปงบประมาณ 

(ก.ค.) 

ทุกสายงานรวบรวมผลการประเมินประสิทธิผล
ความเพียงพอของการควบคุมเพื่อประกอบการ
วิเคราะหความเสี่ยงองคกร  

ทุกสายงาน - เ ก ณ ฑ ป ร ะ เ มิ น
ประสิทธิผลของความ
เพี ย ง พ อ ข อ ง ก า ร
ควบคุม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมนิผลการ
ดําเนนิงานตามเกณฑการ

ประเมนิฯ 

ดานท่ี 3:  
การรายงานติดตามผล 

ประมวลผล 
การประเมนิประสทิธิผล 

ของความเพียงพอ 
ของการควบคุมภาพรวมของ กปภ. 

สิ้นสุด 

A 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 
สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 57 จาก 111 

 

คูมือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภมูภิาค 

4.5.2.2 การประเมินประสิทธิผลของความเพียงพอของการควบคุมภายใน ระหวางป 
1. ฝบส. กคภ. รวบรวมผลการประเมิน CSA ที่หนวยงานยอยประเมินเพิ่มเติมระหวางป ผล

ตรวจสอบ สตส. สตง. ประกอบกับนโยบานรัฐบาล นโยบายผูบริหาร และสถาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป มา
ประกอบการประเมินประสิทธิผลความเพียงพอของการควบคุมในภาพรวมรายไตรมาส ตามเกณฑประเมิน ดังน้ี 

ดานที่ 1: ผลการดําเนินงานเทียบกับเปาหมาย โดย ฝบส. กคภ. รวบรวมผลการดําเนินงาน
ตามตัวช้ีวัด/Control Point ที่กําหนด (กําหนดเวลา/SLA/ผลลัพธที่กําหนด) เพื่อใชเปนปจจัยนําเขากอนสิ้นไตร
มาส สําหรับการประเมินตามเกณฑ ดังน้ี  

ระดับคะแนน การประเมิน 
1  ไมดีกวาเปาหมาย 
2  เปนไปตามเปาหมาย 
3  ดีกวาเปาหมาย 

ดานที่ 2: มาตรการควบคุมภายในที่มีอยู  โดย ฝบส. กคภ. รวบรวมฐานขอมูลจากคณะทํางาน
ทบทวนกระบวนการทํางานฯ การทบทวนมาตรการระหวางป และ ผลตรวจสอบ สตส. กอนสิ้นไตรมาส เพื่อ
ประกอบการประเมินประสิทธิผลของมาตรการควบคุมภายในที่มีอยูในปจจุบัน รวมกับประเด็นพิจารณา ดังน้ี 
ตารางท่ี 4-13 ประเด็นพิจารณารวมกับการประเมินดานมาตรการควบคุมภายในที่มีอยูในปจจบุัน 

ระดับ
คะแนน มาตรการควบคุมภายในที่มีอยูในปจจุบัน 

ประเด็นพิจารณา 

ไม
มีค

ูมือ
หน

วย
งาน

 
มีค

ูมือ
หน

วย
งาน

 
มีค

ูมือ
อง

คก
ร 

ทบ
ทว

นค
ูมือ

อง
คก

ร 
ทบ

ทว
นม

าต
รก

าร
ระ

หว
างป

  
เมือ

พบ
คว

าม
เสี่ย

ง 
ยัง

พบ
ขอ

ตร
วจ

พบ
 สต

ส. 
สต

ง. 
ไม

พบ
ขอ

ตร
วจ

พบ
 สต

ส. 
สต

ง. 

1 

 ยังไมมีการควบคุมภายใน         
 มีการควบคุมภายในแตไมปฏิบัติตาม        
 การควบคุมที่มีอยูสามารถลดหรือปองกันความเสี่ยงได

นอย หรือเกิดความเสี่ยงซ้ํา        

2  มีการควบคุมภายใน       
 มีการควบคุมภายในและมีการทบทวนมาตรการอยูเสมอ       
 การควบคุมที่มีอยูสามารถลดหรือปองกันความเสี่ยงไมได

ทั้งหมด ยังพบการไมปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุมอยูบาง 
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ระดับ
คะแนน มาตรการควบคุมภายในที่มีอยูในปจจุบัน 

ประเด็นพิจารณา 
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 มีการควบคุมภายในที่กําหนดใหเปนมาตรฐานขององคกร 
และมีการทบทวนมาตรการอยูเสมอ        

 การควบคุมที่มีอยูสามารถลดหรือปองกันความเสี่ยงได 
และมีการปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุม        

ดานที่ 3: การรายงานติดตามผล โดย ฝบส. กคภ. รวบรวมขอมูลผลการประชุม/มติฯ 
อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ครส. บอรด ใหแลวเสร็จกอนการประเมินฯ กอนสิ้นไตรมาส 
เพื่อเปนใชปจจัยนําเขา โดยประเมินตามเกณฑ ดังน้ี 

ระดับคะแนน การรายงานและติดตามผล 
1 ยังไมมีการรายงานและติดตามผล 
2 มีการรายงานและติดตามผลตามสายการบังคับบัญชาที่กําหนด 
3 มีการรายงานและติดตามผลตามแผนการดําเนินงานที่กําหนดในการประชุม

อนุกรรมการ ครส. คณะกรรมการ กปภ. 
2. ฝบส. กคภ. เสนอแนวทางการปรับปรุงการควบคุมภายในสําหรับประเด็น/ความเสี่ยงที่สําคัญ 

ตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กปภ. (RM-IC) รายไตรมาส เพื่อใหคณะกรรมการ
เห็นชอบ รวมทั้งมอบขอเสนอแนะ มอบหมายใหผูเก่ียวของดําเนินการตอไป 
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ตารางท่ี 4-14 การประเมินประสทิธิผลของความเพียงพอของการควบคุมภายใน ระหวางป 
ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point (CP) ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 
 

สิ้นไตรมาส 1. ฝบส. กคภ. รวบรวมผลการประเมิน CSA ที่
หน วยงานยอยประเมิ น เพิ่ ม เติ มระหวางป  ผล
ตรวจสอบ สตส. สตง. ประกอบกับนโยบานรัฐบาล 
นโยบายผูบริหาร และสถาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง
ไป มาประกอบการประเมินประสิทธิผลความเพียงพอ
ของการควบคุมในภาพรวมรายไตรมาส ตามเกณฑ
ประเมิน ดังนี้ 

(1) ดานผลการดําเนินงาน 
(2) ดานมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู 
(3) ดานการรายงานและติดตามผล 

แลวเสร็จ 7 วัน กอนกําหนดการประชุมแตละไตร
มาส 

ฝบส. กคภ. - เ ก ณ ฑ ป ร ะ เ มิ น
ประสิทธิผลของความ
เพี ย ง พ อ ข อ ง ก า ร
ควบคุม 

 สิ้นไตรมาส ฝบส. กคภ. รวบรวมผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัด/Control Point ที่ กําหนด (กําหนดเวลา/
SLA/ผลลัพธที่กําหนด) เพื่อใชเปนปจจัยนําเขากอน
สิ้นไตรมาส สําหรับการประเมินตามเกณฑ ดังนี้  

1 = ไมดีกวาเปาหมาย 
2 = เปนไปตามเปาหมาย 
3 = ดีกวาเปาหมาย 

 

ฝบส. กบส. - เ ก ณ ฑ ป ร ะ เ มิ น
ประสิทธิผลของความ
เพี ย ง พ อ ข อ ง ก า ร
ควบคุม 

- ผลการดําเนินงานตาม
ตั ว ชี้ วั ด /Control 
Point ที่ กํ า ห น ด 
(กํ าหนดเวลา/SLA/
ผลลัพธที่กําหนด) 

 สิ้นไตรมาส ฝบส. กคภ. รวบรวมฐานขอมูลจากคณะทํางาน
ทบทวนกระบวนการทํางานฯ การทบทวนมาตรการ
ระหวางป และ ผลตรวจสอบ สตส. กอนสิ้นไตรมาส 
เพื่อประกอบการประเมินประสิทธิผลของมาตรการ
ควบคุมภายในที่มีอยู ในปจจุบัน รวมกับประเด็น
พิจารณา ดังนี้ 

1 =  ยังไมมีการควบคุมภายในหรือมีการ
ควบคุมภายในแตไมปฏิบัติตาม 

 การควบคุมที่มีอยูสามารถลดหรือ
ปองกันความเสี่ยงไดนอย หรือเกิด
ความเสี่ยงซ้ํา 

2 =  มีการควบคุมภายในและมีการ
ทบทวนมาตรการอยูเสมอ 

 การควบคุมที่มีอยูสามารถลดหรือ
ปองกันความเสี่ยงไมไดทั้งหมด ยัง
พบการไมป ฏิบัติตามกิ จกรรม
ควบคุมอยูบาง 

3 =  มีการควบคุมภายในที่กําหนดให
เปนมาตรฐานขององคกร และมี
การทบทวนมาตรการอยูเสมอ 

 การควบคุมที่มีอยูสามารถลดหรือ
ปองกันความเสี่ยงได และมีการ
ปฏิบัติตามกิจกรรมควบคุม 

 

ฝบส. กคภ. - เ ก ณ ฑ ป ร ะ เ มิ น
ประสิทธิผลของความ
เพี ย ง พ อ ข อ ง ก า ร
ควบคุม 

- รายงานการประชุม
คณะทํางานทบทวน
กระบวนการทํางาน
แ ล ะป รั บ ป รุ ง คู มื อ
กระบวนการทํางานที่
สําคัญ 

- คู มื อ ก ร ะ บ วน ก าร
ทํางานที่สําคัญฉบับ
ปรับปรุง 

- ผ ล ก า ร ท บ ท ว น
มาตรการระหวางป 
จากระบบ CSA 

- ผลการตรวจสอบของ 
สตส. 

 
 
 

ประเมนิประสทิธิผล 
ของความเพียงพอ 

ของการควบคุม 3 ดาน 

เริ่มตน 

ดานท่ี 1:  
ผลการดําเนินงาน 

ประเมนิผลการ
ดําเนนิงานตามเกณฑการ

ประเมนิฯ 

ประเมนิผลการ
ดําเนนิงานตามเกณฑการ

ประเมนิฯ 

ดานท่ี 2:  
มาตรการควบคุม
ภายในท่ีมีอยู 

A 
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ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point (CP) ผูรับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
 สิ้นไตรมาส ฝบส. กคภ. รวบรวมขอมูลผลการประชุม/มติฯ 

อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
ครส. บอรด ใหแลวเสร็จกอนการประเมินฯ กอนสิ้น
ไตรมาส เพื่อเปนใชปจจัยนําเขา โดยประเมินตาม
เกณฑ ดังนี้ 

1= ยังไมมีการรายงานและติดตามผล 
2= มีการรายงานและติดตามผลตามสายการ

บังคับบัญชาที่กําหนด 
3= มีการรายงานและติดตามผลตามแผนการ

ดํ า เนิ น งานที่ กํ าหนด ใน การประชุ ม
อนุกรรมการ ครส. คณะกรรมการ กปภ.  

ฝบส. กคภ. - เ ก ณ ฑ ป ร ะ เ มิ น
ประสิทธิผลของความ
เพี ย ง พ อ ข อ ง ก า ร
ควบคุม 

- ม ติ คณ ะกร รม ก าร 
กปภ. 

- มติคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน กปภ. 

- คณะผูบริหารระดับสูง 
 
 

 รายไตรมาส 2. ฝบส. กคภ. เสนอแนวทางการปรับปรุงการ
ควบคุมภายในสําหรับประเด็น/ความเสี่ยงที่สําคัญ ตอ
คณะกรรมการบริหาความเสี่ยงและควบคุมภายในของ 
กปภ. (RM-IC) รายไตรมาส เพื่อใหคณะกรรมการ
เห็นชอบ รวมทั้งมอบขอเสนอแนะ มอบหมายให
ผูเกี่ยวของดําเนินการตอไป 

ฝบส. กคภ. - เ ก ณ ฑ ป ร ะ เ มิ น
ประสิทธิผลของความ
เพี ย ง พ อ ข อ ง ก า ร
ควบคุม 

 

4.5.3 จุดออน / ความเส่ียง / ปญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง  
ตารางที่ 4-15 จุดออน / ความเสี่ยง / ปญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงกระบวนการประเมินประสิทธิผลความเพียงพอของ
การควบคมุภายใน 

จุดออน / ความเสี่ยง / 
ปญหาอุปสรรค การควบคุมที่มีอยู แนวทางการปรับปรุง หมายเหตุ/

ขอเสนอแนะ 
กระบวนการทํางานยอยที่ 3 การประเมินประสิทธิผลความเพียงพอของการควบคุมภายใน 
ระบบและขาดฐานขอมูล
เพื่อการประเมินประสิทธิ
สิ ท ธิ ผ ล ฯ  อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ 

เก็บรวบรวมขอมูลจากระบบงาน 
ต า ง  ๆ  ข อ ง  ก ป ภ . เพื่ อ ใช เป น
ฐานข อมู ล ในการประเมิ น  และ
วิ เคราะห เชิ งสถิติดวย Microsoft 
Excel 

ห าแน วท างใน ก ารจั ด ทํ า 
Database ด านความ เสี่ ย ง
และควบคุมภายใน โดยใช
ขอมูลจากระบบ OIS ระบบ
ขอรองเรียน ระบบตรวจสอบ 
และระบบการติ ดตามมติ
คณะทํางานตาง ๆ เปนตน 

 

 

 
 

ประเมนิผลการ
ดําเนนิงานตามเกณฑการ

ประเมนิฯ 

A ดานท่ี 3:  
การรายงานติดตามผล 

ประมวลผล 
การประเมนิประสทิธิผล 

ของความเพียงพอ 
ของการควบคุมระหวางป 

สิ้นสุด 
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4.6 กระบวนการทํางานยอยที่ 4 การติดตามผลการควบคุมภายใน 
 

4.6.1  ขอบเขตกระบวนการการติดตามผลการควบคุมภายใน 
การติดตามผลการควบคุมภายใน เปนกระบวนการในการเฝาสังเกต สอดสองดูแล สอบทานและ

ประเมินผลการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่หนวยงานไดกําหนดไวอยางตอเน่ืองสม่ําเสมอ 
ครอบคลุมกระบวนการทํ างานที่ สํ าคัญ  และมีการป รับป รุงระบบการควบคุมภายใน ให เหมาะสม                    
กับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนไป โดยบูรณาการรวมกับการบริหารความเสี่ยง การกํากับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้ง
นโยบายและขอสั่งการตางๆ เพื่อใหมั่นใจวาระบบการควบคุมภายในที่กําหนดมีการดําเนินงานเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน 

กปภ. มีการติดตามผลการควบคุมภายในอยางสม่ําเสมอทุกไตรมาส ประกอบดวย การติดตามผลการ
ดําเนินงานการควบคุมภายในระดับหนวยงาน ระดับสายงาน และระดับองคกร โดยหนวยงานเจาของความเสี่ยง
รายงานสถานะผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน พรอมทั้งระบุวิธีการดําเนินงาน ปญหา/
อุปสรรคในการดําเนินงาน (ถามี) ผานความเห็นชอบของหัวหนาสายงาน โดย กคภ. ดําเนินการรวบรวมขอมูล
รายงานสถานะผลการประเมินการควบคุมภายในของทุกหนวยงาน จัดทําสรุปภาพรวมของระดับสายงาน และ
ระดับองคกร เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน กปภ. และคณะกรรมการ กปภ. ทราบทุกไตรมาส  

4.6.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
4.6.2.1 ขั้นตอนการปฏิบิตงานในการติดตามผลการควบคุมภายใน ระดับสายงาน ดังนี้ 

1. หนวยงานระดับ กปภ.สาขา / กอง / ฝาย / สํานัก / กปภ.เขต / ผูชวยผูวาการ นําขอมูลจาก
รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) ของหนวยงาน เพื่อติดตามและรายงานผล
การดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงฯ รายไตรมาส 

2. หนวยงานตามขอ 1 ประชุมระดมสมอง เพื่อรวมพิจารณาผลการดําเนินงานของหนวยงานตาม
แผนการปรับปรุงฯ รวมทั้งผลการดําเนินงานตามเปาหมาย/ตัวช้ีวัดที่ไดรับการถายทอด 

3. จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงฯ (แบบติดตาม ปย.2) ผานระบบประเมิน
การควบคุมดวยตนเอง : CSA ที่ rm-ic.pwa.co.th โดยรายงานสถานะผลการดําเนินงาน ปญหา/อุปสรรค (ถามี) 
และจัดพิมพรายงานแบบติดตาม ปย.2 / แบบ ปย.2 (เพิ่มเติม) ใหหัวหนาหนวยงาน  ลงนาม และเก็บเปน
หลักฐานที่หนวยงาน 

4. หนวยงานระดับ กปภ.เขต/ผูชวยผูวาการ ติดตาม ตรวจสอบการจัดทํารายงานของหนวยงานใน
สังกัดผานระบบประเมินการควบคุมดวยตนเอง: CSA ใหครบถวน พรอมทั้งรายงานสถานะผลการดําเนินงาน 
ปญหา/อุปสรรค (ถามี) ของตนเอง และพิมพบันทึกรายงานยืนยัน รายงาน CF 02 และแบบติดตาม ปย.2 ระดับ
สายงาน (กปภ.เขต/ผูชวยผูวาการ) เสนอหัวหนาสายงานพิจารณาใหความเห็นชอบรายไตรมาส 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 
สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 62 จาก 111 

 

คูมือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภมูภิาค 

 

5. หัวหนาสายงานพิจารณาผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงฯ ระดับสายงาน โดยพิจารณา 
ผลการดําเนินงานครอบคลุมทุกปจจัย จุดออน/ความเสี่ยง เปาหมาย/ตัวช้ีวัดของหนวยงานในสังกัด พรอม   ลง
นามใหความเห็นชอบผลการดําเนินงาน จัดสงให ฝบส. (กคภ.) 

6. กคภ. รวบรวมขอมูล วิเคราะห ประเมิน และสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงฯ 
ระดับสายงานของทุกสายงาน เพื่อนําเสนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

7. นําเสนอสรุปผลการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับสายงานตอ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในรับทราบทุกไตรมาส และใหคําแนะนํา ขอสังเกต ขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการควบคุมภายใน 

8. นําเสนอสรุปผลการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในตอคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กปภ. / คณะกรรมการ กปภ. รับทราบทุกไตรมาส รวมทั้งใหคําแนะนํา 
ขอสังเกตและขอเสนอแนะ เพื่อมอบใหหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการตอไป 

9. กคภ.จัดทําบันทึกแจงเวียนหนวยงานที่ เก่ียวของทราบ และปฏิ บัติตามมติ ขอสังเกต 
ขอเสนอแนะคณะกรรมการฯ รวมทั้งติดตามผล และรายงานตอคณะกรรมการฯ ทราบตอไป 

 
 
 

 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 
สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 63 จาก 111 

 

คูมือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภมูภิาค 

ตารางท่ี 4-16 การติดตามผลการดําเนินงานการควบคมุภายใน ระดับสายงาน 
ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวของ 

 

 

1 เดือน 
กอนสิ้นไตรมาส 
(ธ.ค. / มี.ค. / 
มิ.ย. / ก.ย.) 

หนวยงานระดับ กปภ.สาขา / กอง / ฝาย /สํานัก / กปภ.
เขต / ผูชวยผูวาการ นําขอมูลจากรายงานการประเมินผล
และปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) ของหนวยงาน 
เพื่อติดตามและรายงานผลการดําเนินงานตามแผนการ
ปรับปรุงฯ 

กปภ.สาขา / 
กอง / 

ฝาย / สํานกั 
กปภ.เขต /  

ผูชวยผูวาการ 

- คูมือการใชงาน
ระบบประเมินการ
ควบคุมดวยตนเอง : 
CSA  

 

1 เดือน 
กอนสิ้นไตรมาส 
(ธ.ค. / มี.ค. / 
มิ.ย. / ก.ย.) 

- ทุกหนวยงานประชุมระดมสมอง เพื่อรวมพิจารณาผลการ
ดําเนินงานของหนวยงานตามแผนการปรับปรุงฯ โดยปจจัย
ที่นํามาพิจารณาประกอบการรายงานผลการดําเนินงาน
ตามแผนการปรับปรุงฯ มีดังนี้ 
   1. แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) 
(แผนตนป  
   2. ผลการดําเนนิงานตามเปาหมาย / ตัวชี้วัดที่ไดรับการ
ถายทอด 
CP 1: หัวหนาหนวยงานรวบรวมจุดออน/ความเสี่ยง 
ปญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดมา
ประกอบการพิจารณาใหครบถวน 

กปภ.สาขา / 
กอง / 

ฝาย / สํานกั 
กปภ.เขต /  

ผูชวยผูวาการ 

- แบบ ปย.2 
- ผลการตรวจสอบ
ของสํานักตรวจสอบ 

 

 

 1 เดือน 
กอนสิ้นไตรมาส 
(ธ.ค. / มี.ค. / 
มิ.ย. / ก.ย.) 

หนวยงานพิจารณาผลการดําเนินงานโดยพิจาณาตามปจจัย
ตางๆ เรียบรอยแลว ดําเนินการรายงานสถานะ ผลการ
ดําเนินงาน และปญหา อุปสรรค (ถามี) ผานระบบประเมิน
การควบคุมดวยตนเอง CSA 
ทั้งนี้ หากหนวยงานพิจารณาแลวพบวาแผนการปรับปรุง
การควบคุมฯ ยังไมสามารถลดจุดออน/ความเสี่ยงได ตองมี
แผนการปรับปรุงฯ เพิ่มเติม ใหดําเนินการตามตารางที่ 2-2 
การจัดทําแผนปรับปรุงการควบคุมภายในระหวางป 
CP 2: ประเด็นที่พบจากการตรวจสอบของ สตส. ตองนํา
มารวมจัดทําแผนการปรับปรุงฯ (เพิ่มเติม) 
CP 3: หนวยงานระดับ ฝาย / สํานัก / กปภ.เขต / ผูชวย
ผูวาการ พิจารณาผลการดําเนินงานตามแผนฯ ในลักษณะ
การสนับสนุนการดําเนินงาน เพื่อลดจุดออน/ความเสี่ยง
ของหนวยงานในสังกัด เพื่อใหผลการดําเนินงานเปนไปตาม
เปาหมาย 

กปภ.สาขา / 
กอง / 

ฝาย / สํานกั 
กปภ.เขต /  

ผูชวยผูวาการ 

 

 

 

1 เดือน 
กอนสิ้นไตรมาส 
(ธ.ค. / มี.ค. / 
มิ.ย. / ก.ย.) 

ทุกหนวยงานจัดพิมพ แบบติดตาม ปย.2 / แบบ ปย. 2 
(เพิ่มเติม) (ถามี) ใหหัวหนาหนวยงานลงนาม เก็บเปน
หลักฐานที่หนวยงาน ไมตองจัดสงเอกสาร 
CP 4: หัวหนาหนวยงานสอบทานรายงานใหถูกตองตรงกับ
ความเปนจริงกอนลงนาม 

กปภ.สาขา / 
กอง / 

ฝาย / สํานกั 
 

- แบบติดตาม ปย.2 
- แบบ ปย.2 

(เพิ่มเติม) (ถามี) 

 

 

 

 

 

1 เดือน 
กอนสิ้นไตรมาส 
(ธ.ค. / มี.ค. / 
มิ.ย. / ก.ย.) 

หนวยงานระดับ กปภ.เขต / ผูชวยผู วาการ ติดตาม
ตรวจสอบการจัดทํารายงานของตนเองและหนวยงาน  ใน
สังกัดใหครบถวน และจัดพิมพ 
   1. บันทึกรายงานยืนยัน 
   2. รายงาน CF 02  
   3. แบบติดตาม ปย.2 ระดับสายงาน (กปภ.เขต / ผูชวย
ผูวาการ) 
เสนอหัวหนาสายงานใหความเห็นชอบ และนําสงฝาย
บริหารความเสี่ยง กองควบคุมภายใน 
CP 5: สอบทานการดําเนินงานและการจัดทํารายงานของ
หนวยงานในสังกัดใหถูกตองกอนนําเสนอหัวหนาสายงาน 
 

กปภ.เขต /  
ผูชวยผูวาการ 

- บันทกึขอความ
รายงานยืนยัน 

- รายงาน CF 02 
- แบบติดตาม ปย.2 

       แบบติดตาม 
ปย.2 

เริ่มตน 

ติดตามและรายงานผล 
ตามแผนปรับปรุงฯ  

ลดจุดออน/ 
ความเสี่ยงได 

รายงานผลการดําเนนิงาน 
ตามแผนปรับปรุงฯ  

พิจารณาผล 
การดําเนนิงาน 

ประชุมระดมสมอง  
เพื่อรวมพิจารณาผล 

การดําเนนิงานของหนวยงาน 

จัดทํา แบบ ปย.2 
(เพิ่มเติม)  

ลดจุดออน/ 
ความเสี่ยงไมได 

แบบติดตาม ปย.2 แบบ ปย.2 
(เพิ่มเติม) 

A 

CF 02 
บันทึกขอความ 
รายงานยืนยัน 

นําเสนอหัวหนาสายงาน 

B 

CP 2 CP 3 

CP 1 

CP 4 

CP 5 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 
สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 64 จาก 111 

 

คูมือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภมูภิาค 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวของ 

 
1 เดือน 

กอนสิ้นไตรมาส 
(ธ.ค. / มี.ค. / 
มิ.ย. / ก.ย.) 

 
พิจารณาผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงฯ ระดับ
สายงาน 
CP 6: ผลการดําเนินงานครอบคลุมทุกปจจัย จุดออน/
ความเสี่ยง เปาหมาย/ตัวชี้วัดของหนวยงานในสังกัด 
   - ครอบคลุม ใหความเห็นชอบ สงให ฝบส.  
   - ไมครอบคลุม ใหหนวยงานระดับ กปภ.เขต / ผูชวย
ผูวาการทบทวนปรับปรุง 
 

รองผูวาการ / 
ผูวาการ  

 กอนสิ้นไตรมาส 
(ธ.ค. / มี.ค. / 
มิ.ย. / ก.ย.) 

 
รวบรวมขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงฯ 
ของทุกสายงาน 
 

กคภ.  

 

กอนสิ้นไตรมาส 
(ธ.ค. / มี.ค. / 
มิ.ย. / ก.ย.) 

วิเคราะห และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการ
ปรับปรุงฯ 
   - ขอมูลครบถวน/ชัดเจน/เพียงพอ จัดทํารายงานสรุป
ภาพรวมการดําเนินงาน 
   - ขอมูลไมครบถวน/ไมชัดเจน/ไมเพียงพอ ประสาน  ผูที่
เกี่ยวของเพิ่มเติม 
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงฯ ระดับสาย
งาน เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน  
CP 7: รวบรวมผลการดําเนินงานสนับสนุนการบริหาร
ความเสี่ยง และครอบคลุมกระบวนการทํางานที่สําคัญ 

กคภ.  

 ทุกสิน้ไตรมาส 
(ม.ค. / เม.ย. / 
ก.ค. / ก.ย.) 

นําสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงฯ ระดับ
สายงาน เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายในทราบทุกไตรมาส เพื่อใหคําแนะนํา ขอสังเกต 
ขอเสนอแนะ เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาระบบการ
ควบคุมภายใน 

ฝบส. กคภ. 

- วาระการประชมุ 
- รายงานผลการ
ดําเนนิงานการ

ควบคุมภายในระดับ
สายงาน 

 ทุกสิน้ไตรมาส 
(ม.ค. / เม.ย. / 
ก.ค. / ก.ย.) 

นําสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงฯ ที่
สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง เสนอคณะอนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง กปภ. และคณะกรรมการ กปภ. ทราบ
ทุกไตรมาส เพื่อใหคําแนะนํา ขอสังเกต ขอเสนอแนะ 

ฝบส. กบส. 

- รายงานผลการ
ดําเนนิงานการ

บริหารความเสี่ยง
และการควบคุม

ภายใน ระดับองคกร 

 

 

 

 

ไตรมาสถัดไป 
จัดทําบันทึกแจงเวียนหนวยงานที่ เกี่ยวของทราบ และ
ปฏิบัติตามมติ ขอสังเกต ขอเสนอแนะคณะกรรมการฯ 
และติดตามผลรายงานตอคณะกรรมการฯ ทราบตอไป 

ฝบส. กคภ./ 
หนวยงานที ่
เกี่ยวของ 

 

- บันทกึแจงเวียน
หนวยงานทีเ่กี่ยวของ 

 
 

จบ 

นําขอสงัเกต ขอเสนอแนะของ  
คณะกรรมการฯ คณะอนกุรรมการฯ 
ไปฏิบัติและติดตามผลการดําเนนิงาน 

 

ไม 
ครอบคลมุ 

พิจารณาผล 
การดําเนนิงาน 

รวบรวมผลการดําเนินงาน 
ของทุกสายงาน  

ครอบคลมุ,  
ใหความเห็นชอบ 

ไม 
ครอบคลมุ 

วิเคราะห ประเมิน และ
สรุปผลการดําเนินงาน 

ครบถวน/
ชัดเจน/เพียงพอ 

เสนอคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน 

เสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
และควบคุมภายใน กปภ./ คณะกรรมการ กปภ. 
 

A 

B B 

B 

CP 6 

CP 7 
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4.6.2.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการติดตามผลการควบคุมภายใน ระดับองคกร ดังนี้ 
1. ฝบส. กคภ. ติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร โดยจัดทํา

บันทึกขอความ และ/หรือประสานงานหนวยงานที่รับผิดชอบตามแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(แบบ ปค.5) ผานทางโทรศัพท/แอพพลิเคช่ันไลน ทุกสิ้นไตรมาส 1 - 4 

2. กคภ. รวบรวมขอมูลผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงฯ ระดับองคกร มาวิเคราะห 
ประเมินผล และจัดทํารายงานสรุปภาพรวมผลการประเมินการควบคุมภายในระดับองคกร 

3. นําเสนอสรุปผลการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกรตอ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในรับทราบทุกไตรมาส และใหคําแนะนํา ขอสังเกต ขอเสนอแนะ
ในการปรับปรุงและพัฒนาระบบการควบคุมภายใน 
 
ตารางท่ี 4-17 การติดตามผลการดําเนินงานการควบคมุภายใน ระดับองคกร 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวของ 

 

 

 

 

1 เดือน 
กอนสิ้นไตรมาส 
(ธ.ค. / มี.ค. / 
มิ.ย. / ก.ย.) 

ติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงฯ ระดับ
องคกร โดยจัดทํ าบันทึกขอความ และหรือ
ประสานงานหนวยงานที่รับผิดชอบ ตามแบบ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(แบบ ปค.5) ผานทางโทรศัพท/แอพพลิเคชั่น
ไลน  

ฝบส. กคภ. 
- แบบรายงานการ
ประเมนิผลการควบคุม
ภายใน (แบบ ปค.5) 

 

 

 

 

1 เดือน 
กอนสิ้นไตรมาส 
(ธ.ค. / มี.ค. / 
มิ.ย. / ก.ย.) 

รวบรวมขอมูลผลการติดตามการปฏิบัติตามแผน
ปรับปรุงฯ ระดับองคกร มาวิเคราะห ประเมินผล  กคภ.  

 

 

 

1 เดือน 
กอนสิ้นไตรมาส 
(ธ.ค. / มี.ค. / 
มิ.ย. / ก.ย.) 

จัดทํารายงานสรุปภาพรวมผลการประเมินการ
ควบคุมภายในระดับองคกร กคภ.  

 

 

 

 

ทุกสิน้ไตรมาส 
(ม.ค. / เม.ย. / 
ก.ค. / ก.ย.) 

นํ าเสนอสสรุปผลการดํ าเนิ นการตามแผน       
การปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองคกร 
เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน   เพื่ อ ให คํ า แ น ะ นํ า  ข อ สั ง เก ต 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
การควบคุมภายใน 
 

ฝบส. กบส. 
  

 

เริ่มตน 

ใช 

ไมใช 

จัดทํารายงานสรุปภาพรวมผลการ
ดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงฯ

ระดับองคกร 

รวบรวม และประเมิน 
ผลการดําเนนิงานตาม

แผนการปรับปรุงฯ 
ระดับองคกร 

จบ 

ติดตามและรายงานผล 
ตามแผนปรับปรุงฯ  

เสนอคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน  

เพื่อทราบ 
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4.6.3 จุดออน / ความเส่ียง / ปญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง  
ตารางท่ี 4-18 จุดออน / ความเสี่ยง / ปญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงกระบวนการติดตามผลการควบคุมภายใน 

จุดออน / ความเสี่ยง / 
ปญหาอุปสรรค การควบคุมที่มีอยู แนวทางการปรับปรุง หมายเหต/ุ

ขอเสนอแนะ 
กระบวนการทํางานยอยที่ 4 การติดตามผลการควบคุมภายใน 
1. การวิเคราะหขอมูลเพ่ือ
นํามาสรุปผล และนําเสนอ
ค ณ ะก รรม ก ารฯ  ยั ง ไม มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ 
 
 
 
 
 

ประสานงานกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ
เพ่ือใหไดขอมูลนาํมาวิเคราะหและรายงาน
ผลตอคณะกรรมการ 
 

รวบรวมและจัดทําฐานขอมูล เพ่ือ
นํ ามา เพ่ือนํ ามาประกอบการ
วิเคราะหและสรุปผลไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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4.7 กระบวนการทํางานยอยที่ 5 การจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ กปภ. 
4.7.1 ขอบเขตกระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ กปภ. 

การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ กปภ. ดําเนินการตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง
วาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยฝายบริหาร
ความเสี่ยง ดําเนินการการติดตามและรวบรวมขอมูลผลการประเมินตามแบบประเมินองคประกอบการควบคุม
ภายใน (แบบ ปย.1) จากหนวยงานสวนกลางและสวนภูมิภาครวม 409 หนวยงาน ขอมูลผลการดําเนินงานการ
ควบคุมภายในระดับสายงานและระดับองคกรที่ผานมา ผลการบริหารความเสี่ยงระดับองคกรที่ผานมา รายงานผล
การตรวจสอบของ สตง. และ สตส. ขอรองเรียนของผูมีสวนไดสวนเสีย นโยบายรัฐบาล เปาหมาย/ตัวช้ีวัดผลการ
ดําเนินงาน นําขอมูลมาวิเคราะห ประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง หรือภารกิจตามแผน
ดําเนินงาน หรือภารกิจอื่นที่สําคัญของ กปภ. และจัดทํารายงานสรุปผลการควบคุมภายในระดับองคกรประจําป 
รวมทั้งรายงานตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังฯ ที่กําหนด ประกอบดวย  

1. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1) เปนการรับรองการควบคุมภายใน 
เพื่อใหความเห็นวาระบบการควบคุมภายในที่ใชอยูมีประสิทธิผล และมีความเพียงพอท่ีจะสนับสนุนการดําเนินงาน
ใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคหรือไม เพียงใด 

2. รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) เปนการสรุปผลการ
ประเมินแตละองคประกอบของการควบคุมภายในจากการประเมินกิจกรรมตาง ๆ 

3. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) เปนการประเมินจุดออนของระบบ        
การควบคุมภายในหรือความเสี่ยงที่ยังมีอยูขององคกร เพื่อจัดทําแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน  

4. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6)     
เปนแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน 

โดยนําเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ ยงและควบคุมภายในของ กปภ. (RM-IC) และ
คณะกรรมการ กปภ. กอนนําสงกระทรวงเจาสังกัด ภายในกําหนดเวลา 90 วัน นับตั้งแตสิ้นปงบประมาณ  

4.7.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

4.7.2.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดทํารายงานประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน          
(แบบ ปย.1) ดังนี้ 

1. กคภ. จัดทํารางแบบประเมินองคประกอบการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) นําเสนอคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กปภ. (RM-IC) เพื่อพิจารณาและใหความเห็นชอบ 

2. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กปภ. (RM-IC) พิจารณารางแบบประเมิน
องคประกอบการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) เมื่อไดรับความเห็นชอบแลว กคภ. ประสานกับสายงานเทคโนโลยี
สารสนเทศนําแบบประเมินองคประกอบการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) ขึ้นเว็บไซต และทดสอบความพรอมกอนให
หนวยงานประเมิน 
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3. หัวหนาทุกหนวยงานทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาคประเมินแบบประเมินองคประกอบการควบคุม
ภายใน (แบบ ปย.1) ผานเว็บไซต จัดพิมพเอกสารพรอมลงนาม และสงรายงานตามสายงาน 

4. หนวยงานระดับ กปภ.เขต / ผูชวยผูวาการ รวบรวมแบบประเมินองคประกอบการควบคุมภายใน 
(แบบ ปย.1) ของหนวยงานในสังกัด นําเสนอหัวหนาสายงานใหความเห็นชอบ 

5. หัวหนาสายงานพิจารณาใหความเห็นชอบการประเมินองคประกอบการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) 
ของหนวยงานในสังกัด โดยพิจารณาผลการดําเนินงานครอบคลุมตามองคประกอบการควบคุมภายในทั้ง            
5 องคประกอบ และนําสง ฝบส. (กคภ.) 

6. กคภ. รวบรวมผลการประเมินองคประกอบการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) และรายงานสรุปแบบ ปย.1 
ของทุกหนวยงานทั้งสวนกลางและสวนภูมิภาค วิเคราะห ประเมิน และสรุปผลตามองคประกอบการควบคุมภายใน 
ประเด็นจุดออน/ความเสี่ยง ระบุแนวทางการแกไขและผูรับผิดชอบ รวมทั้งนําขอมูลประกอบการจัดทําเปน      
รางรายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) เพือ่เสนอคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายในของ กปภ. (RM-IC) 

7. กคภ. นําสรุปผลการประเมินองคประกอบการควบคุมภายใน และแนวทางการแกไขจัดทําบันทึก
แจงเวียนหนวยงานที่เก่ียวของทราบ และปฏิบัติตามมติ ขอสังเกต ขอเสนอแนะ คณะกรรมการ RM-IC และ
ติดตามผลรายงานตอคณะกรรมการ RM-IC ทราบตอไป 
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ตารางท่ี 4-19 การจัดทํารายงานแบบประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) 
ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวของ 

 

 
มิ.ย. กคภ.จัดทํารางแบบประเมินองคประกอบการ

ควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) กคภ. COSO 2013 

 

 

 

ก.ค. 
นํารางแบบประเมินองคประกอบการควบคุมภายใน 
(แบบ ปย.1) เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในของ กปภ. (RM-IC) พิจารณา
และใหความเห็นชอบ  

ฝบส. กคภ. 
 

COSO 2013 
 

 ก.ค.-ส.ค. 
กคภ. ประสานกับสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อจัดทําแบบประเมินองคประกอบการควบคุม
ภายใน (แบบ ปย.1) ผานระบบอิเล็กทรอนิกส และ
ทดสอบความพรอมกอนใหหนวยงานประเมิน  

กคภ. / กพบ. 

 
 
 
 
 

 

ก.ย.-ต.ค. 

หัวหน าหน วยงานทุกหน วยงานประเมินแบบ
ประเมินองคประกอบการควบคุมภายใน และสรุป
ภาพรวม 5 องคประกอบของหนวยงาน ผานเว็บ
ไซด และจัดพิมพเอกสารรายงานสงตามสายงาน 
CP 1: หนวยงานที่ประเมินองคประกอบการควบ 
คุมภายในแลว พบวา มีจุดออน/ความเสี่ยง ใหนํา
ประเด็นที่พบไปประเมินในระบบประเมินการ
ควบคุมดวยตนเอง CSA และจัดทํ าแผนการ
ปรับปรุงฯ (เพิ่มเติม) เพื่อลดจุดออน/ความเสี่ยง 
ตามขั้นตอนในตารางที่ 4-6 การจัดทําแผนปรับปรุง
การควบคุมภายในระหวางป 

กปภ.สาขา / 
กอง / 

ฝาย / สํานกั / 
กปภ.เขต /  

ผูชวยผูวาการ 

- แบบประเมิน
องคประกอบการ
ควบคุมภายใน  
(แบบ ปย.1) 

 

 

 

 

ก.ย.-ต.ค. 

 
นวยงานระดับ กปภ.เขต/ผูชวยผูวาการ รวบรวม
แบบ ปย.1 ของหนวยงานในสังกัด นําเสนอหัวหนา
สายงานใหความเห็นชอบ และสงให ฝบส. กคภ. 
ตอไป 

กปภ.เขต /  
ผูชวยผูวาการ 

- แบบประเมิน
องคประกอบการ
ควบคุมภายใน  
(แบบ ปย.1) 

 

 

 

 

 

ก.ย.-ต.ค. 

พิจารณาผลการประเมินองคประกอบการควบคุม
ภายในของหนวยงานในสังกัด  
CP 2: รายงานผลการดําเนินงานครอบคลุมตาม
องคประกอบการควบคุมภายในทั้ง 5 องคประกอบ 
   - ครอบคลุม ใหความเห็นชอบ สงให ฝบส.  
   - ไมครอบคลุม ใหหนวยงานระดับ กปภ.เขต / 
ผูชวยผูวาการแจงหนวยงานในสังกัดนําไปทบทวน
ปรับปรุง 

รองผูวาการ /  
ผูวาการ  

เริ่มตน 

จัดทํารางแบบประเมินองคประกอบ
การควบคุมภายใน ปย.1 

ไมเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

 

เสนอคณะกรรมการ RM-IC 
ใหความเห็นชอบ 

แบบ ปย.1 
บันทึกขอความ 
รายงานยืนยัน 

นําเสนอสายงาน 

พิจารณาผลการประเมิน
องคประกอบการควบคุม

ภายใน 

ครอบคลุม 

ประเมนิองคประกอบการควบคุม
ภายใน (แบบ ปย. 1) ผานเว็บไซต 

ประสาน IT จัดทําแบบประเมินองค 
ประกอบการควบคุมภายใน ผานเว็บไซต 

แบบ ปย.1 จัดทํา แบบ ปย.2 
(เพิ่มเติม)  

CP 1 

CP 2 

ไมครอบคลุม 

A 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 
สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 70 จาก 111 

 

คูมือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภมูภิาค 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวของ 

 

 

 

ต.ค. 

 
 
รวบรวมผลการประเมินองคประกอบการควบคุม
ภายใน 
 

กคภ.  

 

ต.ค. 

วิเคราะห และประเมินผลการประเมินองคประกอบ
การควบคุมภายในของทุกหนวยงาน 
   - ขอมูลครบถวน/ชัดเจน/เพียงพอ จัดทํารายงาน
สรุปภาพรวมการดําเนินงาน 
   - ขอมูลไมครบถ วน/ไมชัด เจน/ไม เพี ยงพอ 
ประสานผูที่เกี่ยวของเพิ่มเติม 
สรุปผลการประเมินองคประกอบการควบคุมภายใน 
(แบบ ปย.1) ประเด็นจุดออน/ความเสี่ยง พรอมทั้ง
ระบุแนวทางการแก ไขและผู รับผิดชอบ เพื่ อ
นําเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายในของ กปภ. (RM-IC)  

กคภ.  

 

พ.ย.-ธ.ค. 

 
สรุปผลการประเมินองคประกอบการควบคุมภายใน 
(แบบ ปย.1) ประเด็นจุดออน/ความเสี่ยง    
แนวทางการแก ไขและผู รับผิดชอบ นํ าเสนอ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ของ กปภ . (RM-IC) ท ราบ  เพื่ อ ให คํ าแนะนํ า 
ขอสังเกต ขอเสนอแนะ  
 

ฝบส. กคภ.  

 

 

 

 

ธ.ค. 

จัดทําบันทึกแจงเวียนหนวยงานที่เกี่ยวของทราบ 
และปฏิบัติตามมติ ขอสังเกต ขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการ RM-IC และติดตามผลรายงานตอ
คณะกรรมการ RM-IC ทราบตอไป 

ฝบส. กคภ./ 
หนวยงานที ่
เกี่ยวของ 

 

- บันทกึแจงเวียน
หนวยงานทีเ่กี่ยวของ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ไมครบถวน/
ชัดเจน/เพียงพอ 
 วิเคราะห ประเมินผล 

การประเมนิองคประกอบ  

ครบถวน/ชัดเจน/เพียงพอ 

รวบรวมผลการประเมนิ 
ของทุกสายงาน  

จบ 

นําขอสงัเกต ขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการ RM-IC ไปฏิบัติ
และติดตามผลการดําเนินงาน 

เสนอคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน (RM-IC) 
 

สรุปผลการประเมิน 
องคประกอบ 

 

A 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 
สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 71 จาก 111 

 

คูมือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภมูภิาค 

4.7.2.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการจัดทํารายงานประเมินผลการควบคุมภายในของ กปภ. เพื่อ
นําสงกระทรวงเจาสังกัด (แบบ ปค.1 ปค.4 และ ปค.5) ดังนี้ 

1. กคภ. รวบรวมขอมูลปจจัยนําเขา ไดแก สรุปผลการประเมินตามแบบประเมินองคประกอบ
การควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) ผลการดําเนินงานการควบคุมภายในระดับสายงานและระดับองคกรที่ผานมา    
ผลการบริหารความเสี่ยงระดับองคกรที่ผานมา รายงานผลการตรวจสอบของ สตง. และ สตส. ขอรองเรียนของผูมี
สวนไดสวนเสีย นโยบายรัฐบาล เปาหมาย/ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน นํามาวิเคราะหและประเมินผลจัดทําเปนราง
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร (แบบ ปค.4 และ ปค.5) 

2. กคภ. จัดทํารางหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1) โดยนําผลการ
วิเคราะหและประเมินผลการควบคุมภายในจากรายงาน แบบ ปค. 4 และแบบ ปค.5 ตามขอ 1. รวมทั้ง แบบ ปค.
6 รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน 

3. กคภ. เสนอรางรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1 ปค.4 และ ปค.5)    
ตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กปภ. (RM-IC) พิจารณาใหความเห็นชอบ 

4. เมื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กปภ. (RM-IC) ใหความเห็นชอบ
แลว กคภ. นํารายงานประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1 ปค.4 และ ปค.5) เสนอผูวาการลงนาม 

6. รวบรวมรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับองคกร (แบบ ปค.1 ปค.4 และ     
ปค.5) ที่ผูวาการลงนาม และรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน (แบบ 
ปค.6) นําสงกระทรวงเจาสังกัด ภายใน 90 วัน นับตั้งแตสิ้นปงบประมาณ 

7. กคภ. ทําบันทึกแจงหนวยงานที่เก่ียวของ เพื่อดําเนินการตามแผนปรับปรุงฯ (แบบ ปค.5) 
พรอมทั้งมีการติดตาม และสรุปรายงานงานตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กปภ. 
(RM-IC) เปนรายไตรมาส 

 
 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 
สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 72 จาก 111 

 

คูมือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภมูภิาค 

ตารางที่ 4-20 การจัดทํารายงานประเมินผลการควบคุมภายในของ กปภ. เพ่ือนําสงกระทรวงเจาสังกัด (แบบ ปค.1 ปค.4 และ ปค.5) 
ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวของ 

 

 

 

 

ต.ค. - พ.ย. 

 

รวบรวมขอมูลจากปจจัยนําเขา ไดแก  
   - ส รุ ป ผ ล ก ารป ระ เมิ น ต าม แ บ บ ป ระ เมิ น
องคประกอบการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1)  
   - ผลการดําเนินงานการควบคุมภายในระดับสาย
งาน และระดับองคกร  
   - ผลการบริหารความเสี่ยงระดับองคกร  
   - รายงานผลการตรวจสอบ สตง. และ สตส. 
   - ขอรองเรียนของผูมีสวนไดสวนเสีย นโยบาย
รัฐบาล เปาหมาย/ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน  
     นํามาวิเคราะห สรุปผล และจัดทํารายงานการ
ประเมินผลองคประกอบของการควบคุมภายใน 
(แบบ ปค.4) และรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายในขององคกร (แบบ ปค.5) 

กคภ. - แบบ ปค.4 
- แบบ ปค.5 

 

 

 

 

พ.ย. - ธ.ค. 

ประเมินผลการควบคุมภายในจากรายงาน 
   - แบบ ปค.4  
   - แบบ ปค.5  
   - แ บ บ  ป ค .6  (ร าย งาน ก ารส อ บ ท าน ก าร
ประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบ
ภายใน)  
และจัดทําหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (แบบ ปค.1) 

กคภ. 

- แบบ ปค.4 
- แบบ ปค.5 
- แบบ ปค.6 
- แบบ ปค.1 

 

 

 

 

พ.ย. - ธ.ค. 

- เสนอรางรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายในระดับองคกร (แบบ ปค.1 ปค.4 และ ปค.5) 
และ รายงานการสอบทานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6) 
ตอคณะกรรมการ RM-IC พิจารณาใหความเห็นชอบ 
พรอมใหขอเสนอแนะ/ขอสังเกต 
- หากคณ ะกรรมการRM-IC มี ข อ เสนอแนะ/
ขอสังเกต ฝบส. (กคภ.) นําไปปรับปรุงกอนนํา
รายงานประเมินผลการควบคุมภายในขององคกร 
(แบบ ปค.1 ปค.4 และ ปค.5) เสนอ ผวก. ลงนาม 

ฝบส. กคภ.  

 

 

 

พ.ย. - ธ.ค. 
นํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับ
องคกร (แบบ ปค.1 ปค.4 และ ปค.5) เสนอผูวาการ
ลงนาม และเสนอคณะกรรมการ กปภ.ทราบ 

กคภ. - แบบ ปค.1  
- แบบ ปค.4 
- แบบ ปค.5 

 

 

 

 

 

ภายใน 90 วัน 
นับตั้งแตสิน้
ปงบประมาณ 

 

- นํารายงานประเมินผลการควบคุมภายในของ
องคกร (แบบ ปค.1 ปค.4 ปค.5) ที่ผูวาการลงนาม 
และรายงานการสอบทานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6) 
สงกระทรวงเจาสังกัด และเสนอคณะกรรมการ 
กปภ. ทราบ 
 

กคภ. 

 

- แบบ ปค.1  
- แบบ ปค.4 
- แบบ ปค.5 
- แบบ ปค.6 

ธ.ค. - ทําบันทึกแจงหนวยงานที่เก่ียวของเพือ่ดําเนินการ
ตามแผนปรับปรุง (แบบ ปค.5) 
 
 

กคภ. / 
หนวยงานที่
เกี่ยวของ 

- บันทกึแจงเวียน
หนวยงานทีเ่กี่ยวของ 

  

รวบรวมปจจัยนําเขา  
วิเคราะห / สรุปผล 

 

จัดทําหนงัสือรับรองการ
ประเมนิผลการควบคุมภายใน 

(แบบ ปค.1) 

ไมเห็นชอบ 

เห็นชอบ 

เสนอผูวาการลงนาม 
รายงานประเมินผลการควบคุม

ภายในขององคกร  
(แบบ ปค.1 ปค.4 ปค.5) 

เสนอคณะกรรมการ RM-IC       
ใหความเห็นชอบ  

A 

นําสงรายงาน
ตอกระทรวง

เจาสังกัด 
 

แจงหนวยงานที่
เกี่ยวของดําเนินการ
ตามแผนปรับปรุง 

(แบบ ปค.5) 

แบบ ปค.6 
(สตส.) 

นําเสนอคณะกรรมการ
กปภ. ทราบ 

 

 
แบบ ปค.4 
แบบ ปค.5 
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4.7.3 จุดออน / ความเส่ียง / ปญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 
 

ตารางที่ 4-21 จุดออน / ความเสี่ยง / ปญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ของ กปภ. 

จุดออน / ความเสี่ยง / 
ปญหาอุปสรรค การควบคุมที่มีอยู แนวทางการปรับปรุง หมายเหตุ/

ขอเสนอแนะ 
กระบวนการทํางานยอยที่ 5 การจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของ กปภ. 
1. ก า ร จั ด ทํ า ร า ย ง าน
ประเมินผลการควบคุม
ภายในขององคกรอาจไมมี
คุณภาพเพียงพอ 

   ดํ า เนิ น การต ามที่ ห ลั ก เกณ ฑ
กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐาน
และหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุม
ภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.
2561 กําหนด  

   ประเมินและจัดทําแผนการ
ปรับปรุงฯ ใหครอบคลุมภารกิจ
หลักของ กปภ. ตามหลักเกณฑฯ 
ที่ กํ า ห น ด  ร ว ม ทั้ ง ป ร ะ ส าน
หนวยงานผู รับผิดชอบ เพื่อให
แผนการปรับปรุงมีคุณภาพ โดย
นํา IT หรือนวัตกรรม หรือการ
ปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนมาใช 
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4.8 กระบวนการทํางานยอย ที่ 6 การสงเสริมบรรยากาศของการควบคุมภายใน 

4.8.1 ขอบเขตกระบวนการสงเสริมบรรยากาศของการควบคุมภายใน 
การสงเสริมบรรยากาศของการควบคุมภายใน เปนการสรางวัฒนธรรมความเสี่ยงวิธีหน่ึง ซึ่งชวย

ปลูกฝงความโปรงใส และการรับรูถึงความเสี่ยงใหเขากับวัฒนธรรมองคกร โดยตองมีการดําเนินการ เชน การหารือ
รวมกัน หรือกลไกอื่นๆ เพื่อแบงปนขอมูลการตัดสินใจ และการระบุโอกาส การสื่อสารบทบาทและความรับผิดชอบ 
เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค และความสําเร็จของกลยุทธ รวมถึงความรับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยง 
ประกอบดวย การสงเสริมบรรยากาศของการควบคุมภายในที่สนับสนุนพฤติกรรมดานการบริหารความเสี่ยง และ
การสรางความตระหนักความรูความเขาใจดานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

4.8.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
4.8.2.1 ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการสงเสริมบรรยากาศของการควบคุมภายในที่สนับสนุน

พฤติกรรมดานการบริหารความเส่ียง 
1. ฝายบริหารความเสี่ยง ศึกษา/รวบรวมขอมูลเพื่อกําหนดรูปแบบการสรางวัฒนธรรมความ

เสี่ยง โดยนํารูปแบบการสรางวัฒนธรรมความเสี่ยง มาประกอบการพิจารณารวมกับคานิยมของ กปภ. และ
หลักเกณฑ COSO 2017 และ 2013 เพื่อกําหนดรูปแบบการสรางวัฒนธรรมความเสี่ยงที่ กปภ. ตองการ 

2. ฝายบริหารความเสี่ยง นํารูปแบบการสรางวัฒนธรรมดานความเสี่ยง ประกอบกับคานิยม
องคกร พฤติกรรมตามคานิยมของผูบริหารและพนักงาน นโยบายที่เก่ียวของ ไดแก นโยบาย GRC นโยบายดาน
การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ กปภ. รายงานสรุปผลสํารวจทัศนคติและพฤติกรรมสราง และ
รายงานสรุปผลสํารวจพฤติกรรมตามคานิยมองคกรปกอน เปนปจจัยนําเขาในการกําหนดวัฒนธรรมความเสี่ยง 
และพฤติกรรมที่พึงประสงคในการสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 

3. ฝายบริหารความเสี่ยง นําวัฒนธรรมความเสี่ยงและพฤติกรรมที่พึงประสงคในการสนับสนุน
การบริหารความเสี่ยง รายงานสรุปผลสํารวจทัศนคติและพฤติกรรมการสรางวัฒนธรรมองคกรดานความเสี่ยงป
กอน รายงานสรุปผลสํารวจพฤติกรรมตามคานิยมองคกรปกอน และผลการดําเนินงานในการสรางวัฒนธรรมความ
เสี่ยงที่ผานมา เปนปจจัยนําเขาในการกําหนดโครงการ/กิจกรรมและแผนงานเพื่อสรางบรรยากาศและสนับสนุน
วัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง 

4. ฝายบริหารความเสี่ยง นําเสนอวาระการประชุมตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน กปภ. เพื่อใหความเห็นชอบวัฒนธรรมความเสี่ยง พฤติกรรมที่พึงประสงค และโครงการ/กิจกรรม 
และแผนงานที่สนับสนุนวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ กปภ. ที่สอดคลองกับคานิยม 
และพฤติกรรมตามคานิยมของ กปภ. และใหความเห็น/ขอสังเกต 

5. เมื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในใหความเห็นชอบวัฒนธรรมความเสี่ยง 
พฤติกรรมที่พึงประสงค และโครงการ/กิจกรรมและแผนงานที่สนับสนุนวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงและการ
ควบคุมภายในของ กปภ. ที่สอดคลองกับคานิยม และพฤติกรรมตามคานิยมของ กปภ. แลว มีการเผยแพร
วัฒนธรรมความเสี่ยงใหแกผูบริหารและพนักงาน กปภ. ทราบ และดําเนินการตามโครงการ/กิจกรรม และ
แผนงานตามที่กําหนดตามกลุมเปาหมาย เปาประสงคในการดําเนินการ เพื่อให กปภ.มีบรรยากาศและวัฒนธรรม
ที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 
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6. เมื่อดําเนินกิจกรรมตามโครงการ/กิจกรรม และแผนงานการสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมที่
สนับสนุนการบริหารความเสี่ยงแลว ฝายบริหารความเสี่ยงดําเนินการสํารวจทัศนคติ/พฤติกรรมที่สนับสนุนการ
สรางวัฒนธรรมความเสี่ยง รวมถึงความรูความเขาใจดานการบริหารความเสี่ยง ผานแบบสํารวจความคิดเห็น 
ความพึงพอใจ และความตระหนักรับรูของผูบริหารและพนักงาน กปภ. เร่ืองการบริหารความเสี่ยง และการ
ควบคุมภายใน แบบประเมินองคประกอบการควบคุมภายใน (ปย.1) และแบบสํารวจการรับรูและทัศนคติเก่ียวกับ
วิสัยทัศน คานิยม และพฤติกรรมตามคานิยมของพนักงาน กปภ. 

7. ฝายบริหารความเสี่ยงรวบรวมรายงานสรุปผลการสํารวจทัศนคติเร่ืองการบริหารความเสี่ยง 
รวมถึงความรูความเขาใจดานการบริหารความเสี่ยง และบทสรุปผูบริหารจากการสํารวจองคประกอบการควบคุม
ภายใน เพื่อนํามาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการสรางวัฒนธรรมองคกรที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง ที่
ครอบคลุมวัฒนธรรมความเสี่ยง พฤติกรรมที่พึงประสงคในการสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง และโครงการ/
กิจกรรม/แผนงานที่สนับสนุนการสรางวัฒนธรรมความเสี่ยงใหแกผูบริหารและพนักงาน กปภ. 
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ตารางท่ี 4-22 การสงเสรมิบรรยากาศของการควบคุมภายในท่ีสนับสนุนพฤติกรรมดานการบรหิารความเสีย่ง 
ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ 

 

 

 

 

 

มิ.ย. 

ศึกษา/รวบรวมขอมูลเพือ่กําหนดรูปแบบการ
สรางวัฒนธรรมความเสี่ยง โดยนํารูปแบบการ
สรางวัฒนธรรมความเสี่ยง มาประกอบการ
พิจารณารวมกับคานิยมของ กปภ. และ
หลักเกณฑ COSO 2017 และ 2013 เพื่อ
กําหนดรูปแบบการสรางวฒันธรรมความเสีย่ง
ที่ กปภ. ตองการ 

ฝบส.  

 

 

 

 

มิ.ย. 

นํารูปแบบการสรางวัฒนธรรมดานความเสี่ยง 
ประกอบกับคานิยมองคกร พฤติกรรมตาม
คานิยมของผูบริหารและพนักงาน นโยบายที่
เก่ียวของ เปนปจจัยนําเขาในการกําหนด
วัฒนธรรมความเสี่ยง และพฤติกรรมที่พึง
ประสงคในการสนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 

ฝบส. 
ฝบท.  

(กองกิจการสัมพันธ) 
 

 

 

 

 

มิ.ย. – ก.ค. 

นําวัฒนธรรมความเสี่ยงและพฤติกรรมที่พึง
ประสงคฯ รายงานสรุปผลสํารวจทัศนคติฯ 
รายงานสรุปผลสํารวจพฤติกรรมฯ และผลการ
ดําเนินงานในการสรางวัฒนธรรมความเสี่ยงที่
ผ านมา เปนปจ จัยนํ าเข าในการกํ าหนด
โครงการ/กิจกรรมและแผนงานเพื่อสราง
บรรยากาศและสนับสนุนวัฒนธรรมการ
บริหารความเสี่ยง 

ฝบส.  

 

] 

 

ก.ค. 
นําเสนอตอคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน กปภ. เพ่ือใหความ
เห็นชอบ 

ฝบส. 
ฝบท.  

(กองกิจการสัมพันธ) 
 

 

 

 

 

 

ดําเนินการ 

อยางตอเน่ือง 

ตามแผนงาน 

เผยแพรวัฒนธรรมความเสี่ยงใหแกผูบริหาร
และพนักงาน กปภ. ทราบ และดําเนินการ
ตามโครงการ/กิจกรรม และแผนงานตามที่
กําหนดตามกลุมเปาหมาย เปาประสงคในการ
ดําเนินการ เพื่อให กปภ.มีบรรยากาศและ
วัฒนธรรมที่สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการ กปภ. /
คณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน ผูบริหาร และ
Risk Owner(ผูบริหาร

และพนักงาน) 

 

 
 

เริ่มตน 

เสนอ 
ผูมีอํานาจ
เห็นชอบ 

ศึกษา/รวบรวมขอมูล เพือ่กําหนด
รูปแบบการสรางวฒันธรรม 

ความเสี่ยง 

ใช 

ไมใช 

กําหนดวฒันธรรมความเสี่ยง และ
พฤติกรรมที่พึงประสงค 

เผยแพรวฒันธรรมความเสี่ยงและ
นําโครงการ/กิจกรรม และ

แผนงานไปปฏิบัต ิ

กําหนดโครงการ/กิจกรรมและ
แผนงาน 

A 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 
สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 77 จาก 111 

 

คูมือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภมูภิาค 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ 

 

 

 

 

 

ส.ค. – พ.ย. 

ดําเนินการสํารวจทศันคติ/พฤติกรรมที่สนบัสนุน
การสรางวัฒนธรรมความเสี่ยง รวมถึงความรู
ความเขาใจดานการบริหารความเสี่ยง ผานแบบ
สํารวจความคิดเห็น ความพึงพอใจ และความ
ตระหนักรับรูของผูบริหารและพนักงาน กปภ. 
เรื่องการบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
ภายใน แบบประเมินองคประกอบการควบคุม
ภายใน (ปย.1) และแบบสํารวจการรับรูและ
ทั ศน คติ เก่ี ยว กั บวิ สั ยทั ศน  ค านิ ยม  และ
พฤติกรรมตามคานิยมของพนักงาน กปภ. 

ฝบส. และ ผูบริหาร
สายงานที่เกี่ยวของ 

 

 

 

 

 

 

 

พ.ย. – ธ.ค. 

รวบรวมรายงานสรุปผลการสํารวจทัศนคติเรื่อง
การบริหารความเสี่ยง รวมถึงความรูความเขาใจ
ดานการบริหารความเสี่ยง และบทสรุปผูบริหาร
จากการสํารวจองคประกอบการควบคุมภายใน 
เพื่อนํามาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการสราง
วัฒนธรรมองคกรที่สนับสนุนการบริหารความ
เสี่ ย ง ที่ ค รอบคลุม วัฒ นธรรมความ เสี่ ย ง 
พฤติกรรมที่พึงประสงคในการสนับสนุนการ
บริหารความเสี่ยง และโครงการ/กิจกรรม/
แผนงานที่สนับสนุนการสรางวัฒนธรรมความ
เสี่ยงใหแกผูบริหารและพนักงาน กปภ. 

ฝบส.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A 

สํารวจทัศนคต/ิพฤตกิรรม 
เรื่องการบริหารความเสี่ยง 

ทบทวนกระบวนการ  
สรางวัฒนธรรมองคกร  

ที่สนับสนนุการบริหารความเสี่ยง 

จบ 
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4.8.2.2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานในการสงเสริมบรรยากาศของการควบคุมภายในที่สนับสนุนการ
สรางความตระหนักความรูความเขาใจดานการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 

1. ฝายบริหารความเสี่ยงกําหนดแผนงาน เพื่อสรางความตระหนักเก่ียวกับความรูความเขาใจ
ดานการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยนําปจจัยนําเขา ไดแก วัฒนธรรมความเสี่ยง พฤติกรรมที่
สนับสนุนวัฒนธรรมความเสี่ยง และหลักเกณฑที่ เก่ียวของมาประกอบการกําหนดโครงการ/กิจกรรม 
กลุมเปาหมาย เปาประสงค และผูรับผิดชอบ เสนอตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ 
กปภ. ใหความเห็นชอบ และประสานผูเก่ียวของ เพื่อดําเนินการตามแผนงาน 

2. ดําเนินงานการสรางความตระหนักความรูความเขาใจ ตามแผนงาน ดังน้ี 
2.1 แผนงานที่ ฝบส. ดําเนินการเอง จัดเตรียมขอมูล และประสานงานผูเก่ียวของตาม

ระยะเวลาที่กําหนด ประกอบดวย  
- การประชุมเชิงปฏิบัติการ (กลุมคณะกรรมการ กปภ. คณะอนุกรรมการ RMC และ
คณะกรรมการ RM-IC 
- การเผยแพรขอมูล/ความรูพื้นฐานเร่ือง RM-IC (กลุมผูบริหาร และพนักงาน) 

2.2 แผนงานที่ดําเนินการรวมกับ สวก. ไดแกการอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูพื้นฐานดาน 
RM-IC ใหแกผูบริหารและพนักงาน โดยดําเนินการกําหนดหลักสูตร ระยะเวลาดําเนินการ พรอมจัดทําเอกสาร
ประกอบ/ขอมูลประกอบการอบรม และประเมินความรูความเขาใจ กอน-หลังการอบรม 

3. กองควบคุมภายใน รวบรวมสรุปผลการดําเนินงาน ผลการประเมินความรูความเขาใจกอน-
หลัง การอบรม 

4. กองควบคุมภายใน นําสรุปผลการดําเนินงาน ผลการประเมินความรูความเขาใจกอน-หลังการ
อบรมไปทบทวน ประเมินประสิทธิผลการดําเนินงานตามแผนงาน และนําไปปรับปรุงแผนงานในปตอไป เพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคในการสรางความตระหนักเก่ียวกับความรูความเขาใจการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
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ตารางท่ี 4-23 การสงเสรมิบรรยากาศของการควบคุมภายในที่สนับสนุนการสรางความตระหนักความรูความเขาใจดานการบริหาร
ความเสีย่งและควบคุมภายใน 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผูรับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวของ 

 
 
 
 

ก.ค.- ก.ย. 
(ก่อนเริ�ม 
ปี งปม.) 

กําหนดแผนงาน เพื่อสรางความตระหนัก
เก่ียวกับความรูความเขาใจดานการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยนําปจจัย
นําเขา ไดแก วัฒนธรรมความเสี่ยง พฤติกรรม
ที่ สนั บ สนุ น วัฒ นธรรมความ เสี่ ย ง  และ
หลักเกณฑที่เก่ียวของมาประกอบการกําหนด
โค ร ง ก า ร / กิ จ ก ร ร ม  ก ลุ ม เป า ห ม า ย 
เปาประสงค และผูรับผิดชอบ 

ฝบส.  

 

] 

 

ก.ค.- ก.ย. 
(ก่อนเริ�ม 
ปี งปม.) 

นําเสนอตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายในของ กปภ. เพือ่ใหความ
เห็นชอบ 

ฝบส. 
  

 
 ดําเนินการ 

อยางตอเน่ือง 
ตามแผนงาน 

เมื่อคณะกรรมการใหความเห็นชอบโครงการ/
กิ จกรรมแล ว  ประสานผู เ ก่ี ยวขอ ง เพื่ อ
ดําเนินการตามแผนงาน 

ฝบส.  

 

 
 

ดําเนินการ 
อยางตอเน่ือง 
ตามแผนงาน 

 
 

ดําเนินงานการสรางความตระหนักความรู
ความเขาใจ ตามแผนงาน 
1. แผนงานที่ ฝบส. ดําเนินการเอง จัดเตรียม
ขอมูล  และประสานงานผู เกี่ ยวของตาม
ระยะเวลาที่กําหนด ประกอบดวย  
    - ก า ร ป ระ ชุ ม เชิ งป ฏิ บั ติ ก า ร  (ก ลุ ม
คณะกรรมการ กปภ. คณะอนุกรรมการ RMC 
และคณะกรรมการ RM-IC 
    - การเผยแพรขอมูล/ความรูพื้นฐานเรื่อง 
RM-IC (กลุมผูบริหาร และพนักงาน) 
2. แผนงานที่ดําเนินการรวมกับ สวก. ไดแก
การอบรมเชิงปฏิบัติการใหความรูพื้นฐานดาน 
RM-IC ให แกผู บริหารและพนั ก งาน  โดย
ดํ าเนิ นการกําหนดหลักสูตร  ระยะเวลา
ดําเนินการ พรอมจัดทําเอกสารประกอบ/
ขอมูลประกอบการอบรม และประเมินความรู
ความเขาใจ กอน-หลังการอบรม  

ฝบส. / สวก.  

 
มิ.ย. – ก.ค. 

เมื่อดําเนินการตามแผนงานที่กําหนดแลว 
กคภ. รวบรวมสรุปผลการดําเนินงาน ผลการ
ประเมินความรูความเขาใจกอน-หลัง การ
อบรม  

ฝบส.  

  
มิ.ย. – ก.ค. 

 
 
 
 

กคภ. นํ าสรุปผลการดํ าเนินงาน ผลการ
ประเมินความรูความเขาใจกอน-หลังการ
อบรมไปทบทวน ประเมินประสิทธิผลการ
ดําเนินงานตามแผนงาน และนําไปปรับปรุง
แผนงานในปตอไป เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ในการสรางความตระหนักเก่ียวกับความรู
ความเขาใจการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน 

ฝบส.  

เสนอ 
คณะกรรมการ

เห็นชอบ 

ใช 

ไมใช 

กําหนดโครงการ/กิจกรรม 
และแผนงานประจําป 

นําแผนไปปฏิบัต ิ

ฝบส.  
ดาํเนินการเอง 

ดําเนนิการ
รวมกับ สวก. 

รวบรวม สรุปผลดําเนนิงาน 

ทบทวนประเมินประสทิธิผล 
การดําเนนิงาน 
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4.8.3 จุดออน / ความเส่ียง / ปญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 
ตารางที่ 4-24 จุดออน / ความเสี่ยง / ปญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงกระบวนการสงเสริมบรรยากาศของการควบคุมภายใน 

จุดออน / ความเสี่ยง / 
ปญหาอุปสรรค การควบคุมท่ีมีอยู แนวทางการปรับปรุง หมายเหตุ/

ขอเสนอแนะ 
กระบวนการทํางานยอยที่ 6 การสงเสริมบรรยากาศของการควบคุมภายใน 
1 . ไ ม มี ค ว า ม ชั ด เจ น ใน ก า ร
ดําเนินการสรางความตระหนัก
เกี่ยวกับความสําคัญหรือความรู
ความเขาใจของการบริหารความ
เสี่ ย ง ใน อ งค ก ร  ใน ก ลุ ม ข อ ง
คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ และ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

กระบ วนการสร า งความ
ตระหนักเกี่ยวกับความสําคัญ
หรือความรูความเขาใจของ
ก ารบ ริ ห ารค ว าม เสี่ ย ง ใน
อ งค ก รกลุ ม ผู บ ริ ห า รแล ะ
พนักงาน 

1. ปรับปรุ งกระบวนการสรางความ
ตระหนักเกี่ยวกับความรูความเขาใจของ
การบริหารความ เสี่ ยงในองค กรให
ครอบคลุม 
2. กํ าหนด โครงการ/กิ จกรรม เพ่ื อ
ดําเนินการสรางความตระหนักเกี่ยวกับ
ความสําคัญหรือความรูความเขาใจของ
การบริหารความเสี่ยงใหแกคณะกรรมการ
รัฐวิสาหกิจ และคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

 

2. ไมมีการกําหนดพฤติกรรมที่
เฉพาะดานการบริหารความเสี่ยง 
เพ่ือใชในการกําหนดกระบวนการ
ในการสรางวัฒนธรรมองคกรดาน
ความเสี่ ยงที่ มุ งตอบสนองและ
สงเสริมคานิยมองคกร 

-  กําหนดพฤติกรรมเฉพาะในการสราง
วัฒนธรรมองคกรดานการบริหารความ
เสี่ยง โดยดําเนินการรวมกับ HR ควบคู
กับการสรางคานิยมและวัฒนธรรม
องคกรที่  HR ดําเนินการและสื่ อสาร
เผยแพรกอนสํารวจผล 
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บทท่ี 5 
รูปแบบรายงานและตัวอยางรายงานการควบคุมภายใน 

 
5.1 รูปแบบรายงานตามมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายใน 

หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561 กําหนดใหหนวยงานของรัฐจัดทํารายงานการจัดวางระบบการควบคุมภายในและรายงาน    
การประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ โดย กปภ. ใช
รูปแบบรายงานตามแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังน้ี 
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5.1.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน ระดับหนวยงานของรัฐ (แบบ ปค.1) 

 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 
สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 83 จาก 111 

 

คูมือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภมูภิาค 

5.1.2 แบบรายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 
สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 84  จาก 111 

 

มือการควบคุมภายใน การประปาสว่นภมูิภาค  

5.1.3 แบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) 

 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 
สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 85 จาก 111 

 

คูมือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภมูภิาค 

5.1.4 แบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6) 



 

 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 
สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 86  จาก 111 

 

มือการควบคุมภายใน การประปาสว่นภมูิภาค  

5.2 ตัวอยางรายงานการควบคุมภายใน 
5.2.1 รายงานการประเมินผลการควบคุมดวยตนเอง (แบบประเมิน CSA) 

 



 

 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 
สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 87  จาก 111 

 

มือการควบคุมภายใน การประปาสว่นภมูิภาค  

5.2.2 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (เพ่ิมเติม) (แบบประเมิน CSA เพ่ิมเติม) 

 
 
 



 

 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 
สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 88  จาก 111 

 

มือการควบคุมภายใน การประปาสว่นภมูิภาค  

5.2.3 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) 

 
 
 
 
 
 



 

 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 
สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 89  จาก 111 

 

มือการควบคุมภายใน การประปาสว่นภมูิภาค  

5.2.4 รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (เพ่ิมเติม) (แบบ ปย.2 เพ่ิมเติม) 

 
 



 

 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 
สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 90  จาก 111 

 

มือการควบคุมภายใน การประปาสว่นภมูิภาค  

5.2.5 รายงานผลการติดตามการปฎิบัติตามแผนการปรับปรงุการควบคุมภายใน (แบบติดตามผล ปย.2) 

 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 
สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 91 จาก 111 

 

คูมือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภมูภิาค 

5.2.6 รายงานประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 
สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 92 จาก 111 

 

คูมือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภมูภิาค 

 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 
สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 93 จาก 111 

 

คูมือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภมูภิาค 

 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 
สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 94 จาก 111 

 

คูมือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภมูภิาค 

 
บรรณานุกรม 

1. หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงาน
รัฐ พ.ศ. 2561 

2. นโยบาย Governance, Risk Management Compliance (GRC) ของการประปาสวนภูมิภาค 
3. คูมือการใชงานระบบประเมินการควบคุมดวยตนเอง : CSA 

 
  



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 
สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 95 จาก 111 

 

คูมือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภมูภิาค 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 
สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 96 จาก 111 

 

คูมือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภมูภิาค 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก 1 

คําส่ังแตงตั้งคณะทํางาน/คณะกรรมการ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 
สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 97 จาก 111 

 

คูมือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภมูภิาค 

1.1 คําส่ังแตงต้ังคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน กปภ. 

 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 
สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 98 จาก 111 

 

คูมือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภมูภิาค 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 
สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 99 จาก 111 

 

คูมือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภมูภิาค 

 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 
สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 100 จาก 111 

 

คูมือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภมูภิาค 

 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 
สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 101 จาก 111 

 

คูมือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภมูภิาค 

1.2 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในของ กปภ. (RM-IC) 

 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 
สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 102 จาก 111 

 

คูมือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภมูภิาค 

 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 
สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 103 จาก 111 

 

คูมือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภมูภิาค 

 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 
สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 104 จาก 111 

 

คูมือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภมูภิาค 

 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก 2 

ระเบียบ คําส่ัง ขอบังคับ  

และคูมือการปฏิบัติงานที่เกี่ยวของ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 
สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 105 จาก 111 

 

คูมือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภมูภิาค 

 
ระเบียบ / ขอบังคับ / คําส่ัง / คูมือการปฏิบัติงาน เลขที่ ลงวันที่ 

1. หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ
ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานรัฐ พ.ศ. 2561 

กค.0409.3/ว105 3 ต.ค. 2561 

2. ระเบียบการประปาสวนภูมิภาควาดวยการจัดแบงสวนงานและการ
กําหนดอํานาจหนาที่ของสวนงาน (ฉบับที่ 5-15) พ.ศ. 2557-2565 

2565/ร01 9 ก.พ. 2565 

2. ระเบียบการประปาสวนภูมิภาควาดวยการจัดแบงสวนงานและการ
กําหนดอํานาจหนาที่ของสวนงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2556 

2556/ร04 31 ต.ค. 2556 

3. คูมือการใชงานระบบประเมินการควบคุมดวยตนเอง : CSA  มิถุนายน 2562 
4. นโยบาย Governance, Risk Management Compliance (GRC) 
ของการประปาสวนภูมิภาค 

 กันยายน 2564 

 
 
 
 
 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 
สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 106 จาก 111 

 

คูมือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภมูภิาค 

 
 

 

 

 

 

 
ภาคผนวก 3 

ตัวอยางแบบฟอรมตางๆ ที่เกี่ยวของ 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 
สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 107 จาก 111 

 

คูมือการควบคุมภายใน                  การประปาส่วนภูมภิาค  

ตัวอยาง รายงานยืนยันการประเมินการควบคุมดวยตนเองของหนวยงานในสังกัด สําหรับแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) : CF.01



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 
สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 108 จาก 111 

 

คูมือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภมูภิ          

ตัวอยาง บันทึกเสนอสายงานสําหรับแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2)



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 
สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 109 จาก 111 

 

คูมือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภมูภิ          

ตัวอยาง บันทึกเสนอสายงานสําหรับรายงานผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปย.2) และแผนปรับปรุง
การควบคุมภายในเพ่ิมเติม (ปย.2 เพ่ิมเติม) 

 

 

 



 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 
สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 110 จาก 111 

 

คูมือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภมูภิ          

ตัวอยาง รายงานยืนยันการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบติดตาม 
ปย.2) : CF.02  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

คูมือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 
สํานัก/หนวยงาน : การประปาสวนภูมิภาค หนาที่ 111  จาก 111 

 

มือการควบคุมภายใน การประปาสว่นภมูิภาค  

ตัวอยาง รายงานยืนยันการประเมินการควบคุมดวยตนเองของหนวยงานในสังกัด สําหรับแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) เพ่ิมเติม ประจําไตรมาส : CF.03 

 




