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คํานํา 

 การควบคุมภายในเป็นกระบวนการปฏิบัติงานท่ีการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) จัดให้มีข้ึนเพ่ือสร้างความมั่นใจ      
อย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในท้ังในด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงรวมถึง   
การดูแลทรัพย์สินการป้องกันหรือลดความผิดพลาดความเสียหายการรั่วไหลการสิ้นเปลืองหรือการทุจริตในหน่วยงานด้าน      
ความเช่ือถือได้ของรายงานการเงินและรายงานท่ีมิใช่การเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์ คู่มือ
การปฏิบัติงานและนโยบายของกปภ. ตลอดจนมีแนวทางในการจัดการกับสภาพการท่ีไม่แน่นอนท่ีอาจจะกระทบต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

กระบวนการควบคุมภายในของ กปภ. เป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 และ COSO 2013 ซ่ึงประกอบไปด้วย 3 วัตถุประสงค์ (objective) 
5 องค์ประกอบ (component) และ 17 หลักการ (principle) ซ่ึงในแต่ละหลักการมีการให้พิจารณาถึงจุดสําคัญ (point of 
focus) เพ่ือสามารถบริหารระบบการควบคุมภายในให้เกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ มีการติดตามประเมินผลอย่างต่อเน่ือง 
และส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสําคัญและประโยชน์ของการควบคุมภายในจนเกิดวัฒนธรรม    
การควบคุมภายในท่ีดีตามหลักการกํากับกิจการท่ีดี เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน  

กองควบคุมภายใน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับน้ีจะทําให้ผู้ใช้ตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมภายใน และเข้าใจ
ในหลักการ ข้ันตอน โดยสามารถจัดทํารายงานการควบคุมภายในได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง รวมท้ังสามารถนํามาประยุกต์ใช้ในงาน
ท่ีตนเองรับผิดชอบอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประสิทธิผลต่อไป 
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บทที่ 1 

บทนํา 
 

1.1 ความเป็นมา/ความจําเป็น/ความสําคัญ 
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงาน

ของรัฐ พ.ศ.2561 กําหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหาร
จัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

กปภ. ได้นําระบบการควบคุมภายในมาใช้ในการบริหารงานเพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าการบริหารงาน     
จะดําเนินไปอย่างเหมาะสม โดยผู้บริหารและพนักงานมีความรู้ความเข้าใจในการควบคุมภายในท่ีกําหนดข้ึน และ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน รวมท้ังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์และภารกิจหลัก ของ กปภ.ท่ีวางไว้ 
และเพ่ือให้ความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดําเนินงานของ กปภ. จะบรรลุวัตถุประสงค์ 3 ด้าน คือ 
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน ความเชื่อถือได้ของการรายงาน และการปฏิบัติงานตามกฎหมาย 
ระเบียบข้อบังคับท่ีเก่ียวข้อง  

นโยบาย Governance , Risk Management and Compliance (GRC) ของ กปภ. 
1. ร่วมกันกํากับดูแลกิจการท่ีดีภายใต้หลักการสําคัญ 7 ประการ ได้แก่ ความรับผิดชอบต่อผล     

การปฏิบัติหน้าท่ี (Accountability) ความสํานึกในหน้าท่ีด้วยขีดความสามารถและประสิทธิภาพท่ีเพียงพอ 
(Responsibility) การปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยสุจริตและเท่าเทียมกัน (Equitable Treatment) ความโปร่งใส 
(Transparency) การสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่กิจการท้ังในระยะสั้นและระยะยาว (Value Creation) จริยธรรมและ
จรรยาบรรณ (Ethics) และการมีส่วนร่วม (Participation) เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน 

2. กําหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรท่ีสอดคล้องกับบริบทองค์กร วัฒนธรรมองค์กร
ความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้อง 

3. กําหนดกลยุทธ์ แผนการดําเนินงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกําหนด โดยใช้ทรัพยากร
และเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีมีประสิทธิภาพประสิทธิผล เพ่ือให้องค์กรบรรลุเป้าหมาย สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพ     
การเฝ้าระวังความเสี่ยง และปกป้องคุณค่าขององค์กร  

4. ส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าและป้องกันความเสียหายของ กปภ. ด้วยระบบการควบคุมภายในเชิงป้องกัน 
เชิงแก้ไข และเชิงตอบสนอง   

5. มีการสอบทาน ทบทวน ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานอย่างสมํ่าเสมอ ท้ังนี้เพ่ือให้มีความม่ันใจ 
ได้ว่าระบบงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพ่ือให้ กปภ.บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตอบสนองความคาดหวัง
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างครบถ้วน 

6. ดําเนินการภายใต้ขอบเขตของกฎหมาย สัญญา ระบบการควบคุมภายใน สังคม และจริยธรรม 
7. ให้ข้อมูลท่ีเก่ียวข้อง เชื่อถือได้ และทันเวลาต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีช่วยส่งเสริมการวัดผล   

ของระบบงาน การมีประสิทธิผล และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลพัฒนางาน 
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9. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บูรณาการข้อมูลโดยเชื่อมโยงข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา 
10. สนับสนุนให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมท่ีสนับสนุนนโยบาย GRC ท่ัวท้ัง กปภ. 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน ประกอบด้วย 3 ด้าน ดังนี้ 

 
รูปท่ี 1-1 วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 

1. ด้านการดําเนินงาน (Operations Objectives) เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลรวมถึงการบรรลุเป้าหมายด้านการดําเนินงานด้านการเงิน ตลอดจนการใช้
ทรัพยากร การดูแลรักษาทรัพย์สิน การป้องกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล ความสิ้นเปลือง 
หรือการทุจริต  

2. ด้านการรายงาน (Reporting Objectives) เพ่ือให้การจัดทํารายงานทางการเงินและไม่ใช่
การเงินท่ีใช้ภายในและภายนอกองค์กรเป็นไปอย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ ทันเวลาและโปร่งใส  

3. ด้านการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Objectives) 
เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้อง รวมท้ังการปฏิบัติตาม
นโยบายและวิธีการปฏิบัติงานท่ี กปภ. กําหนดข้ึน 
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องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 17 หลักการ ดังนี้ 

 
รูปท่ี 1-2 องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม เป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการดําเนินงานท่ีส่งผลให้มีการนํา        
การควบคุมภายในมาปฏิบัติท่ัวท้ังองค์กร ท้ังนี้ ผู้กํากับดูแลและฝ่ายบริหารจะต้องสร้างบรรยากาศให้ทุกระดับ
ตระหนักถึงความสําคัญของการควบคุมภายในรวมท้ังการดําเนินงานท่ีคาดหวังของผู้กํากับดูแลและฝ่ายบริหาร 
ท้ังนี้ สภาพแวดล้อมการควบคุมดังกล่าวเป็นพ้ืนฐานสําคัญท่ีจะส่งผลกระทบต่อองค์ประกอบของการควบคุม
ภายในอ่ืนๆ ประกอบด้วย 5 หลักการ ดังนี้  

 (1) หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงการยึดม่ันในคุณค่าของความซ่ือตรงและจริยธรรม 
 (2) ผู้กํากับดูแลของหน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมีหน้าท่ีกํากับ

ดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวมถึงการดําเนินการเก่ียวกับการควบคุมภายใน 
(3) หัวหน้าหน่วยงานจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับบัญชา อํานาจหน้าท่ีและ        

ความรับผิดชอบท่ีเหมาะสมในการบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐภายใต้การกํากับดูแลของผู้ดูแล 
 (4) หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความมุ่งม่ันในการสร้างแรงจูงใจ พัฒนาและรักษาบุคลากรท่ีมี

ความรู้ความสามารถท่ีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
 (5) หน่วยงานกําหนดให้บุคลากรมีหน้าท่ีและความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบ   

การควบคุมภายใน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
2. การประเมินความเส่ียง เป็นกระบวนการท่ีดําเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นประจํา เพ่ือระบุ 

วิเคราะห์ความเสี่ยง และจัดการความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร รวมท้ังกําหนด
วิธีการจัดการความเสี่ยง โดยคํานึงถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภารกิจภายในท้ังหมดท่ีมี
ผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร   ประกอบด้วย 4 หลักการ ดังนี้ 
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 (6) หน่วยงานระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ขององค์กรไว้อย่างชัดเจนและเพียงพอท่ีจะสามารถระบุและประเมินความเสี่ยงท่ีเก่ียวข้องกับ
วัตถุประสงค์ 
   (7) หน่วยงานระบุความเสี่ยงท่ีมีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในอย่างครอบคลุม
ท้ังหน่วยงาน และวิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือกําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น 
  (8) หน่วยงานพิจารณาโอกาสท่ีอาจเกิดการทุจริต เพ่ือประกอบการประเมินความเสี่ยงท่ีส่งผล  
ต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 
  (9) หน่วยงานระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงท่ีอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสําคัญต่อระบบ  
การควบคุมภายใน 

3. กิจกรรมการควบคุม เป็นการปฏิบัติท่ีกําหนดไว้ในนโยบายและกระบวนการดําเนินงาน เพ่ือให้
ม่ันใจว่าการปฏิบัติตามการสั่งการของฝ่ายบริหารจะลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และมี
การนําไปปฏิบัติท่ัวทุกระดับขององค์กร ในกระบวนการปฏิบัติงาน ข้ันตอนการดําเนินงานต่างๆ รวมถึงการนํา
เทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงาน ประกอบด้วย 3 หลักการ ดังนี้ 

 (10) หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุม เพ่ือลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์
ให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 

 (11) หน่วยงานระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมท่ัวไปด้านเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

 (12) หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมควบคุม โดยกําหนดไว้ในนโยบาย ประกอบด้วยผลสําเร็จท่ีคาดหวัง
และข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพ่ือนํานโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 

4. สารสนเทศและการส่ือสาร เพ่ือสนับสนุนให้การดําเนินการตามการควบคุมภายในบรรลุ
วัตถุประสงค์ การสื่อสารเกิดข้ึนได้ท้ังจากภายในและภายนอก เป็นช่องทางเพ่ือให้ทราบถึงสารสนเทศท่ีสําคัญ   
ในการควบคุมการดําเนินงานของหน่วยงาน และช่วยให้บุคคลากรในหน่วยงานมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบ
และความสําคัญของการควบคุมภายใน ประกอบด้วย 3 หลักการ ดังนี้ 

 (13) หน่วยงานจัดทําหรือจัดหาและใช้สารสนเทศท่ีเก่ียวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้มี
การปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีกําหนด 

 (14) หน่วยงานมีการสื่อสารภายในเก่ียวกับสารสนเทศ รวมถึงวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบ
ท่ีมีต่อการควบคุมภายในซ่ึงมีความจําเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามการควบคุมภายในท่ีกําหนด 

 (15) หน่วยงานมีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเก่ียวกับเรื่องท่ีมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตาม  
การควบคุมภายในท่ีกําหนด 

5. การติดตามผล เป็นการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน การประเมินผลเป็นรายครั้ง หรือเป็น
การประเมินผลท้ังสองวิธีร่วมกัน เพ่ือให้ม่ันใจว่าได้มีการปฏิบัติตามหลักการในแต่ละองค์ประกอบของการควบคุม
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ภายในท้ัง 5 องค์ประกอบอย่างครบถ้วน กรณีท่ีผลการประเมินจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กรจะต้อง
รายงานฝ่ายบริหารอย่างทันเวลา ประกอบด้วย 2 หลักการ ดังนี้ 

 (16) หน่วยงานระบุ พัฒนา และดําเนินการประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผล
เป็นรายครั้งตามท่ีกําหนด เพ่ือให้เกิดความม่ันใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 (17) หน่วยงานประเมินผลและสื่อสารข้อบ่กพร่อง หรือจุดอ่อนของการควบคุมภายใน       
อย่างทันเวลาต่อฝ่ายบริหารและผู้กํากับดูแล เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้อย่างเหมาะสม 

1.2 วัตถุประสงค์ 
การจัดทําคู่มือกระบวนการควบคุมภายใน มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
1. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานใช้เป็นคู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานและแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไป   

ในทิศทางเดียวกัน 
2. เพ่ือให้ม่ันใจว่าได้มีการปฏิบัติตามกฎ ตามระเบียบ ตามข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีกําหนด

ไว้อย่างสมํ่าเสมอ มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบาย วิสัยทัศน์ ภารกิจ และเป้าหมายองค์กร 
3. เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบและเข้าใจกระบวนการในการปฏิบัติงานในข้ันตอนใดอย่างไร เม่ือใด และผู้ท่ี

เก่ียวข้องกับกระบวนการนั้น และสามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการทํางาน 
4. เพ่ือให้ผู้บริหารติดตามกระบวนการได้ทุกข้ันตอน 
5. เพ่ือประกอบการตรวจสอบ สอบทานความถูกต้องของสํานักตรวจสอบ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(สตง.) 

1.3 โครงสร้างการบริหารงาน 
การจัดให้มีโครงสร้างการบริหารงาน กระบวนการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิผลและเพียงพอนั้นข้ึนอยู่กับ

ผู้บริหาร เพ่ือสร้างความม่ันใจได้ว่าการประปาส่วนภูมิภาคมีโครงสร้างการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม สามารถ 
ติดตามผลและปรับปรุงให้ทันกับเหตุการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปเพ่ือให้การควบคุมนั้นมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ     
ทัศนคติท่ีดีต่อการควบคุมภายในและการสนับสนุนจากผู้บริหารเป็นสิ่งสําคัญท่ีจะทําให้เกิดการควบคุมภายใน        
ท่ีดี นอกจากนี้ผู้บริหารต้องเป็นผู้ท่ีมีความซ่ือสัตย์สุจริตท้ังต่อตนเองและต่อองค์กร และควรมีความรู้ความเข้าใจ  
อย่างเพียงพอในหลักการพ้ืนฐานของการควบคุมภายใน และให้ความสําคัญของการควบคุมภายใน การนํา         
การควบคุมภายในไปปฏิบัติและการดํารงรักษาไว้ซ่ึงการควบคุมภายในท่ีมีประสิทธิภาพก่อให้เกิดประสิทธิผล       
การจัดโครงสร้างการบริหารงาน กระบวนการควบคุมภายในของการประปาส่วนภูมิภาค แสดงดังรูปท่ี 1-3 
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รูปที่ 1-3 โครงสร้างการบริหารงาน กระบวนการควบคุมภายใน 
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1. คณะกรรมการ กปภ.  
 - พิจารณาให้ความเห็นชอบในการกําหนดนโยบายการกํากับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง และ

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ (GRC) 
 - กํากับดูแลและติดตามการดําเนินการตามนโยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารความเสี่ยง

ตลอดจนประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยงเพ่ือป้องกันหรือลดความสูญเสีย เสียหาย รวมท้ังการปรับกลยุทธ์
การบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม เพ่ือสร้างมูลค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่ กปภ. 

 - กํากับดูแลให้มีระบบการควบคุมภายในท่ีดีและเหมาะสม รวมท้ังกําหนดให้มีการติดตามประเมินผล
อย่างสมํ่าเสมอ 

 - ส่งเสริมและสื่อสารให้ความสําคัญด้านจริยธรรมและจรรยาบรรณขององค์กรในการประชุม
คณะกรรมการ 

 - สนับสนุนให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมและเปิดเผยผลการตรวจสอบภายในเก่ียวกับจริยธรรม 
 - คณะกรรมการมีการสื่อสารถึงความสําคัญของจริยธรรมและจรรยาบรรณขององค์กร 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
 - สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกํากับดูแล และ

กระบวนการบริหารความเสี่ยง รวมถึงสอบทานรายงานทางการเงิน และการดําเนินงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ วิธีปฏิบัติงาน มติ คณะรัฐมนตรี ประกาศ หรือคําสั่งท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงาน เพ่ือให้ม่ันใจ
ว่ามีการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม รวมถึงมีการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ัวท้ังองค์กร  

 - ประเมินผลการดําเนินงานเก่ียวกับการตรวจสอบภายใน  
 - รายงานผลการตรวจสอบเก่ียวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการควบคุมภายในต่อ

คณะกรรมการ กปภ. 
3. คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน กปภ. 
 - พิจารณาให้ความเห็นต่อคณะกรรมการ กปภ. ในการกําหนดนโยบายบริหารควาทมเสี่ยง 

กระบวนการบริหารความเสี่ยงอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องท่ัวท้ังองค์กร  
 - กํากับดูแล และติดตามการดําเนินการตามนฌยบาย แนวทาง และกระบวนการบริหารความเสี่ยง 

ตลอดจนประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง 
 - พิจารณาแผนการควบคุมภายใน รวมถึงการติดตามผลการดําเนินงานตามแผน เพ่ือเพ่ิมมาตรฐาน

และความเพียงพอสู่การพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงปรับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงตามความเหมาะสม 
4. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน 
 - กํากับ ดูแลในการจัดการความเสี่ยงท่ีเป็นระบบ ต้ังแต่การระบุความเสี่ยง กําหนดความเพียงพอ

ของกิจกรรมการควบคุมภายใน การประเมินความเสี่ยงในแต่ละประเภทจนถึงระบบท่ีมีการบริหารความเสี่ยง  
แบบบูรณาการ 
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 - จัดทําแผนบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และติดตามผลการบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงสําหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.2562 

 - จัดทําแผนการควบคุมภายในประจําปีและติดตามการประเมินผลการควบคุมภายในให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ.2561 และหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ปี 2555 ของ
สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) 

 - กํากับ ดูแลและควบคุมให้มีการบริหารความเสี่ยงท่ีดี เพียงพอและเหมาะสม สอดคล้องตามแนว
ปฏิบัติท่ีดีของ COSO 2017 

 - กํากับ ดูแลและควบคุมกระบวนการควบคุมภายในให้ดําเนินการอย่างเพียงพอและเหมาะสม 
รวมท้ังมีการปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง 

 - เสนอแต่งต้ังคณะทํางานตามความเหมาะสม 
5. คณะทํางานบริหารความเส่ียงและควบคุมภายในระดับสายงานและระดับหน่วยงาน 
 5.1 ระดับสายงาน 
 - กํากับดูแลหน่วยงานในสังกัดทบทวน/ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยู่ให้เป็นปัจจุบัน และให้

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ฯลฯ 
 - กําหนดหลักการและแนวทางเพ่ือให้มีการควบคุมภายในระดับสายงานอย่างเป็นระบบ รวมท้ัง

จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานสําหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานตามความเหมาะสม 
 - กํากับดูแลหน่วยงานในสังกัดให้จัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงานประจําปี 

ท่ีเก่ียวข้องกับความรับผิดชอบของหน่วยงาน และสรุปแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในเป็นภาพรวมของสายงาน
ประจําปี 

 - ติดตามผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในประจําปีของหน่วยงานในสังกัด 
และสรุปผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในเป็นภาพรวมของสายงานรายไตรมาส 

 - รวบรวมรายงานการควบคุมภายในของหน่วยงานในสังกัด นําเสนอสายงานให้ความเห็นชอบภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด  

 - ประกาศหรือแจ้งหรือเผยแพร่ เรื่องการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้พนักงาน       
ในสังกัดทราบ 
 5.2 ระดับหน่วยงาน 
 - ดําเนินการทบทวน/ปรับปรุงระบบการควบคุมภายในท่ีมีอยู่ให้เป็นปัจจุบัน และให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ แนวทางปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ฯลฯ 
 - จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงานสําหรับใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของพนักงานตาม
ความเหมาะสม 
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 - จัดให้มีการประเมินการควบคุมภายในด้วยตนเอง (CSA) โดยพิจารณาจากจุดอ่อน/ความเสี่ยงของ
หน่วยงานแยกตามองค์ประกอบท้ัง 5 องค์ประกอบ 
 - จัดทําแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในประจําปี ท่ีเก่ียวข้องกับความรับผิดชอบของหน่วยงาน 
เพ่ือสรุปแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในเป็นภาพรวมของสายงานประจําปี 
 - รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในประจําปีของหน่วยงาน และ
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน เป็นภาพรวมของสายงานรายไตรมาส 
 - ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีรับผิดชอบเรื่องการควบคุมภายใน เพ่ือให้การควบคุม
ภายในบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ 

6. ผู้ว่าการ 
 - จัดให้มีระบบการควบคุมภายในให้มีประสิทธิภาพ ประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมองค์กร 

รวมถึงการปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างท่ีดีในเรื่องความซ่ือสัตย์ มีคุณธรรมและจริยธรรม 
 - ติดตามความเสี่ยงท่ีสําคัญท้ังองค์กร และทําให้ม่ันใจได้ว่ามีแผนบริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม  
 - ส่งเสริมนโยบายการบริหารความเสี่ยงและทําให้ม่ันใจว่ากระบวนการบริหารความเสี่ยงได้รับ     

การปฏิบัติ ท่ัวท้ังองค์กร 
 - นํานโยบาย GRC ไปปฏิบัติท้ังองค์กร 
 - ส่งเสริมวัฒนธรรม กปภ. ให้มีความตระหนักและเห็นความสําคัญของ GRC 
 - กําหนดแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ GRC 
7. รองผู้ว่าการ  
 - ดูแลและตรวจสอบระบบการทํางานภายในส่วนงานท่ีรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพ  
 - สอบทานการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมท่ีใช้บังคับในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ ปรับปรุง      

การควบคุมภายในให้มีความรัดกุม  
 - กําชับดูแลให้พนักงานในสังกัดจัดทํา/ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน สําหรับใช้เป็น

แนวทางในการปฏิบัติงาน  
 - ติดตามความเสี่ยงทางกลยุทธ์และความเสี่ยงด้านการปฏิบัติการท่ีสําคัญ และทําให้ม่ันใจได้ว่ามีแผน

บริหารความเสี่ยงท่ีเหมาะสม  
 - ส่งเสริมวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง และทําให้ม่ันใจว่าพนักงานให้ความสําคัญกับการบริหาร

ความเสี่ยง รวมท้ังปลูกฝังให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีวินัยและจิตสํานึกท่ีดีเก่ียวกับการควบคุมภายใน 
 - สนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆภายใน กปภ. นํานโยบาย GRC ไปปฏิบัติ 
 - ส่งเสริมวัฒนธรรม กปภ. ให้มีความตระหนักและเห็นความสําคัญของ GRC 
 - ดูแลการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือให้การพัฒนาเป็นไปตามนโยบาย GRC มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 
 - ประสานงานโดยบูรณาการร่วมกันในการเลือกนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้และพัฒนาบุคลากรเพ่ือ

สนับสนุนการดําเนินงานด้าน GRC  
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8. สํานักตรวจสอบ  
 - ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ โดยสนับสนุนลส่งเสริมให้มีการปรับปรุงมาตรการควบคุมให้

เหมาะสมกับสถานการณ์ สิ่งแวดล้อม และปัจจัยเสี่ยงท่ีเปลี่ยนแปลงไป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
ของ กปภ. 

 - ให้คําแนะนําปรึกษาสนับสนุนและส่งเสริมให้มีการกํากับดูแลกิจการท่ีดีอย่างเป็นระบบ  
 - ให้คําปรึกษาในการออกแบบระบบงานและมาตรการควบคุมเพ่ือป้องกัน ค้นหาและแก้ไขความเสี่ยง 

และสนับสนุนให้ระบบงานมีการควบคุมท่ีดี 
 - ปฏิบัติงานตรวจสอบให้ครอบคลุมในเรื่องการกํากับดูแลกิจการ การบริหารความเสี่ยง การปฏิบัติ

ตามกฎ ระเบียบ การควบคุมภายใน และการปฏิบัติตามหลักจริยธรรมและจรรยาบรรณ เพ่ือให้ม่ันใจว่ามี       
การควบคุมภายในท่ีเหมาะสมต่อการจัดการความเสี่ยง และการควบคุมเหล่านั้นได้รับ การปฏิบัติตามภายใน
องค์กร  
 - สื่อสารกับหน่วยงานด้านการบริหารความเสี่ยงเพ่ือทําความเข้าใจเก่ียวกับความเสี่ยงและดําเนินการ
ตรวจสอบภายในตามแนวความเสี่ยง (Risk based auditing) 

9. ฝ่ายบริหารความเส่ียง 
 - จัดทํานโยบายความเสี่ยง กรอบและกระบวนการให้กับหน่วยธุรกิจและเสนอคณะอนุกรรมการฯ 

เพ่ืออนุมัติ  
 - รวบรวม วิเคราะห์ จัดทําแผน และติดตามผลการการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรของ กปภ. 
 - ออกแบบกรอบและกระบวนการในการบริหารความเสี่ยงให้บรรลุวัตถุประสงค์และแนวปฏิบัติท่ีดี 
 - วิเคราะห์ความเสี่ยงในระดับภาพรวมขององค์กร 
 - ให้ความรู้ และให้คําปรึกษาเก่ียวกับการบริหารความเสี่ยงแก่หน่วยงานต่างๆภายใน กปภ.  เพ่ือให้

มีการบูรณาการการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และการกํากับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ 
 - ประสานกับหน่วยงานต่างๆเพ่ือให้คําแนะนําเก่ียวกับเรื่อง GRC หากหน่วยงานต่างๆภายใน กปภ. 

มีข้อสงสัยในเรื่องเก่ียวกับ GRC  
10. สํานักส่ือสารองค์กรและลูกค้าสัมพันธ์ 
 - วิเคราะห์ วางแผน และดําเนินการ เก่ียวกับการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร และการสร้าง

ความสัมพันธ์กับพนักงาน ลูกค้า สื่อมวลชน และสาธารณชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
 - บริหารจัดการข้อร้องเรียนท่ีเก่ียวกับการดําเนินงาน และข้อร้องเรียนท่ีเก่ียวกับการปฏิบัติงานตาม

กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ของ กปภ. 
11. ฝ่ายกฎหมาย 
 - ออกแบบกรอบการดําเนินงานด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ( Compliance Framework) 
 - ติดตาม ศึกษา และรวบรวมกฎระเบียบต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานของ กปภ. และทําให้

ม่ันใจว่าข้อมูลดังกล่าวได้รับการทําให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
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 - ดําเนินการประเมินความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ (Compliance Risk) จัดการดูแล 
และรับผิดชอบในการดําเนินงานด้านกฎหมาย 

 - ให้ความรู้และให้คําปรึกษาเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบแก่หน่วยงานต่างๆภายใน กปภ. 
 - กําหนดมาตรการและการควบคุมต่างๆ เพ่ือให้การดําเนินงานถูกต้องตามกฎหมาย และรักษาสิทธิ

ประโยชน์ท่ีพึงมีขององค์กร 
12. ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 
 - จัดสรรกําลังสนับสนุนในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับการวางยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร การบริหาร

ทรัพยากรบุคคล รวมถึงจัดการองค์ความรู้ขององค์กร 
 - ส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ โดยกําหนดให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานและการพิจารณา 

ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 - สร้างแรงจูงใจหรือกําหนดบทลงโทษแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
13. สํานักเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 - วางแผน ติดตาม แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 - ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ กปภ.  
 - ส่งเสริมสนับสนุนให้พัฒนา ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีดิจิทัล เพ่ือนําระบบเทคโนโลยีดิจิทัลช่วย

สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการกํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบในองค์กร รวมถึง
ส่งเสริมการวัดผลของระบบงานใน กปภ. 

14. ผู้อํานวยการฝ่ายอ่ืนๆ 
 - ทําให้ม่ันใจว่าการปฏิบัติงานประจําวัน (Daily operation) มีการประเมินจัดการ และรายงาน 

ความเสี่ยงอย่างเพียงพอ  
 - ส่งเสริมพนักงานในฝ่ายงานให้ตระหนักถึงความสําคัญของการบริหารความเสี่ยงและการควบคุม

ภายใน 
15. ทุกหน่วยงานภายใน กปภ. 

- ดําเนินการตามกลยุทธ์ แผนการดําเนินงาน ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกําหนด โดยใช้
ทรัพยากรและเทคโนโลยีดิจิทัลมาช่วยให้การดําเนินงานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 

- ประพฤติตนตามหลักจริยธรรมจรรยาบรรณของ กปภ. และหากพบเหตุการณ์ท่ีเป็นการละเมิด
จริยธรรม จรรยาบรรณ หรือกฎระเบียบต่างๆหรือพบเบาะแสต้องดําเนินการแจ้งเหตุนั้นต่อหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ
โดยทันที 

- ประเมินความเสี่ยงท่ีอาจเกิดข้ึน และบริหารจัดการความเสี่ยงให้อยู่ในระดับท่ียอมรับได้ 
- ทําให้มีการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม หากพบจุดอ่อนของการควบคุมภายใน ต้องทําการปรับปรุง

การควบคุม ให้สอดคล้องกับความเสี่ยง กล่าวคือ กิจกรรมใดมีความเสี่ยงสูง จะต้องจัดให้มีการควบคุมท่ีเข้มงวด 
เป็นต้น 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 12 จาก 69 
 

คู่มือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภูมิภาค 

- ทําความเข้าใจกฎระเบียบต่างๆท้ังภายในและภายนอก กปภ. ท่ีต้องปฏิบัติตามในแต่ละข้ันตอนของ
การทํางาน เพ่ือให้ม่ันใจว่าจะไม่มีการละเมิดกฎระเบียบต่างๆ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดคามเสียหายต่อการดําเนินงานและ
ชื่อเสียงของ กปภ. 
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1.4 ขอบเขตกระบวนการควบคุมภายใน 
กระบวนการควบคุมภายใน เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการกําหนด และจัดให้มีระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผล โดยการสร้าง

บรรยากาศสภาพแวดล้อมการควบคุม กําหนดทิศทาง กลไกการควบคุม และกิจกรรมต่างๆ รวมทั้งการติดตามผลการควบคุมภายใน ส่วนบุคลากรอื่นมีหน้าที่รับผิดชอบ
โดยการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ฝ่ายบริหารกําหนดขึ้น 

ตารางที่ 1-1  รายละเอียดของงานในแต่ละกระบวนการทํางานย่อย 

ชื่อกระบวนการทํางานย่อย รายละเอียดของงาน ผู้รับผิดชอบ 

1. การจัดทําแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน 1.1 ประเมิน CSA ประจําปี เพื่อจัดทําแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน 
1.2 ประเมิน CSA ระหว่างปี เพื่อจัดทําแผนปรับปรุงการควบคุมภายในเพิ่มเติม 
1.3 ประเมินประสิทธิผลของความเพียงพอของการควบคุม 

- ฝบส.(กคภ.) 
- หน่วยงานระดับ กปภ.สาขา/กอง, 
กปภ.เขต/ฝ่าย/สํานัก, ผู้ช่วยผู้ว่าการ 

2. การติดตามผลการควบคุมภายใน 2.1 ติดตามผลการดําเนินงานการควบคุมภายใน ระดับสายงาน 
2.2 ติดตามผลการดําเนินงานการควบคุมภายใน ระดับองค์กร 

- ฝบส.(กคภ.) 
- หน่วยงานระดับ กปภ.สาขา/กอง, 
กปภ.เขต/ฝ่าย/สํานัก, ผู้ช่วยผู้ว่าการ 

3. การจัดทํารายงานประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

3.1 จัดทํารายงานประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) 
3.2 จัดทํารายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ทุกสิ้นปีงบประมาณ เพื่อนําส่ง 
กระทรวงการคลัง และ กระทรวงมหาดไทย (แบบ ปค.1 ปค.4 และ ปค.5) 

- ฝบส.(กคภ.) 
 

4. การส่งเสริมให้มีการสร้างสภาพแวดล้อมของ
การควบคุมภายใน 

4.1 ส่งเสริมให้ทุกคนมีจิตสํานึกที่ดีในการปฏิบัติงาน ตระหนักถึงความจําเป็น และ 
ความสําคัญของการควบคุมภายในในการปฏิบัติงาน และดํารงรักษาไว้ซึ่ง
สภาพแวดล้อมของการควบคุมที่ดี 

- ฝบส.(กคภ.) 
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1.5 คําย่อ / คําจํากัดความ 
 
คําย่อ 

 

คณะอนุกรรมการฯ = คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในการประปาส่วนภูมิภาค 
คณะกรรมการฯ = คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน  
ฝ่ายบริหาร = ฝ่ายบริหารทุกระดับขององค์กร 
ฝบส. = ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 
กคภ. = กองควบคุมภายใน 
แผนปรับปรุงฯ  = แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ระบบฯ = ระบบประเมินการควบคุมด้วยตนเอง : CSA 
ประเมิน CSA = ประเมินการควบคุมด้วยตนเอง CSA 
รายงานยืนยันฯ CF.01 = รายงานยืนยันการประเมินการควบคุมด้วยตนเองของหน่วยงานในสังกัด สําหรับ

แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) CF.01 
แบบ ปย.2 = รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน 
แบบ ปย.2 เพ่ิมเติม = รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายในเพ่ิมเติม 
แบบติดตาม ปย.2  = รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
 
คําจํากัดความ  
การควบคุมภายใน = กระบวนการปฏิบัติงานท่ีผู้กํากับดูแล ฝ่ายบริหารและบุคลากรของ

หน่วยงานกําหนดให้มีข้ึน เพ่ือสร้างความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่า
การดําเนินงานจะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์ด้านการดําเนินงาน 
ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และ
ข้อบังคับ 

โครงสร้างการควบคุมภายใน = การออกแบบการควบคุมโดยพิจารณาจากความสัมพันธ์ของ ทรัพยากร
ต่างๆ กระบวนการทํางาน กระบวนการบริหารภายในองค์กรนั้นๆ 

ความเสี่ยง 
 
 

= 
 

 

โอกาสท่ีจะเกิดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหลความสูญเปล่า 
หรือ เหตุการณ์ท่ีไม่พึงประสงค์ท่ีทําให้งานไม่ประสบความสําเร็จตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกําหนด  

การประเมินความเสี่ยง = 
 

กระบวนการท่ีดําเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็นประจํา เพ่ือระบุและ
วิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
รวมถึงกําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยงนั้น ฝ่ายบริหารควรคํานึงถึงการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอกและภารกิจภายในท้ังหมดท่ีมี
ผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

กิจกรรมการควบคุม = 
 

การปฏิบัติตามท่ีกําหนดในนโยบายและกระบวนการดําเนินงาน การ
ปฏิบัติตามการสั่งการของฝ่ายบริหารจะลดหรือควบคุมความเสี่ยงให้
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ และควรนําไปปฏิบัติท่ัวทุกระดับของ
องค์กรในกระบวนการปฏิบัติงาน ข้ันตอนการดําเนินงานต่างๆ รวมถึง



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 15 จาก 69 
 

คู่มือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภูมิภาค  

การนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงาน 
สารสนเทศและการสื่อสาร = 

 
การสื่อสารท้ังจากภายในและภายนอกเป็นช่องทางเพ่ือให้ทราบถึง
สารสนเทศท่ีสําคัญในการควบคุมการดําเนินงานขององค์กร ช่วยให้
บุคลากรในองค์กรมีความเข้าใจถึงความรับผิดชอบและความสําคัญของ
การควบคุมภายในท่ีมีต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ 

กิจกรรมการติดตามผล = 
 

การประเมินผลระหว่างการปฏิบัติงาน การประเมินผลเป็นรายครั้งหรือ
การประเมินผลท้ังสองวิธีร่วมกัน เพ่ือความม่ันใจว่าได้มีการปฏิบัติตาม
หลักการตามองค์ประกอบของการควบคุมภายใน กรณีท่ีผลการ
ประเมินการควบคุมภายในจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อองค์กร ให้
รายงานต่อฝ่ายบริหารและผู้กํากับดูแลอย่างทันเวลา 

1.6 ข้อกําหนดของกระบวนการควบคุมภายใน 
ในกระบวนการควบคุมภายใน มีความต้องการ/ความคาดหวัง ข้อกําหนดกระบวนการทํางาน       

และตัววัดกระบวนการทํางาน ดังแสดงในตารางท่ี 1-2 
 

ตารางท่ี 1-2 ความต้องการของลูกค้า/ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยี ข้อกําหนดกระบวนการทํางาน และตัววัดกระบวนการทํางาน 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความ

คาดหวัง 
ข้อกําหนดกระบวนการ

ทํางาน 
ตัววัดกระบวนการ

ทํางาน 
1. หน่วยงานกํากับดูแล 
เช่น รัฐบาล กระทรวง 
มหาดไทย  

1. มีการจัดวางระบบการ
ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น ท่ี
ครอบคลุมทุกกิจกรรม
อย่างเพียงพอ เหมาะสม 
และดําเนินธุรกิจได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ 
2. ลดความเสี่ยงทางธุรกิจ 
3. มีการจัดสรรทรัพยากร
อย่ า ง เหม าะสม  แล ะ
บรรลุเป้าหมายตามท่ีได้
ต้ังไว้ 

1. การดําเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผลรวมถึงการ
บ ร ร ลุ เ ป้ า ห ม า ย ก า ร
ดําเนินงานด้านการเงิน 
ต ล อ ด จ น ก า ร ใ ช้
ทรัพยากร การดูแลรักษา
ทรัพย์สิน  การป้องกัน
หรือลดความผิดพลาด 
ความเสียหาย การรั่วไหล 
ความสิ้นเปลือง หรือการ
ทุจริต  
2 . ก า ร จั ด ทํ า ร า ย ง าน
ทางการ เ งินและไ ม่ ใช่
การเงินท่ีใช้ภายในและ
ภายนอกองค์กรเป็นไป

1 .  ผลการ ดํา เนินงาน
เ ป็น ไปตาม เ ป้ าหมาย
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
ท่ีสําคัญขององค์กร 
2. ระยะเวลาและความ
ครบ ถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง ขอ ง
รายงานทางการเงินและ
การดําเนินงาน 
3. จํานวนหน่วยงานท่ี
ตรวจพบการไม่ปฏิ บั ติ
ตามกฎ ระเบียบ 
4. จํานวนพนักงานท่ีถูก
ลงโทษเรื่องการไม่ปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ 
5. จํานวนข้อร้องเรียน
จากประชาชนและการ

2. หน่วยงานภายนอกท่ี
เก่ียวข้องกับ กฏ ระเบียบ 
กฎหมายท่ีใช้บังคับใน
การดําเนินงานตาม
กระบวนการทํางาน 

1. มีการปฏิบัติตาม
ข้อกําหนดและกฎหมาย
ท่ีเก่ียวข้อง  
2. มีการดูแลมิให้เกิด
ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ท า ง



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 16 จาก 69 
 

คู่มือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภูมิภาค  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความ

คาดหวัง 
ข้อกําหนดกระบวนการ

ทํางาน 
ตัววัดกระบวนการ

ทํางาน 
ผลประ โยชน์  การ ทํ า
รายการเก่ียวโยงกัน  
3. มีการติดตามควบคุม 
ดูแลการดําเนินงานของ
องค์กร การนําทรัพย์สิน
ข อ ง ก า ร นํ า ไ ป ใ ช้
ประโยชน์ในทางมิชอบ 
ร ว ม ท้ั ง ช่ ว ย ป ก ป้ อ ง
คุ้มครองทรัพย์สินไม่ให้
รั่วไหล สูญหาย หรือจาก
การทุจริตประพฤติมิชอบ 

อย่างถูกต้อง เชื่อถือได้ 
ทันเวลาและโปร่งใส  
3. เกิดการปฏิบัติตาม
ก ฎ ห ม า ย ร ะ เ บี ย บ 
ข้ อ บั ง คั บ  ห รื อ ม ติ
คณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้อง 
รวมท้ังการปฏิ บั ติตาม
น โ ย บ า ย แ ล ะ วิ ธี ก า ร
ป ฏิ บั ติ ง า น ท่ี  ก ป ภ . 
กําหนดข้ึน 

แก้ไขตาม SLA ท่ีกําหนด 

3. ลูกค้า 1. น้ําประปาเพียงพอต่อ
ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร แ ล ะ มี
คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ค ว า ม
ปลอดภัย 
2 . ร ะ ย ะ เ ว ล า ก า ร
ให้บริการต่างๆ มีความ
สะดวกรวดเร็ว 
3. มีการบริหารจัดการท่ี
ดี  ไ ด้ แ ก่  ก า ร กํ าหนด
มาตรการควบคุมและการ
บริหารจัดการความเสี่ยง 
ใ ห้ เ ห ม า ะ ส ม กั บ
ส ถ า น ก า ร ณ์ ท่ี
เปลี่ยนแปลงไป 

4. ผู้ส่งมอบ/คู่ความ
ร่วมมือ 

1 .  มี ก า ร กํ า กั บ ดู แ ล
กิจการท่ีดี 
2 .  มีการ ดํา เนินธุ ร กิจ
อย่างเป็นธรรม ปฏิบั ติ
ตามหลักธรรมาภิบาล



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 17 จาก 69 
 

คู่มือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภูมิภาค  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความ

คาดหวัง 
ข้อกําหนดกระบวนการ

ทํางาน 
ตัววัดกระบวนการ

ทํางาน 
และจริยธรรม 
3. มีการกําหนดนโยบาย
มาตรการการควบคุม 
และกระบวนการทํางาน
ท่ีชัดเจน ตรวจสอบได้ 

5. บุคลากร 1. ข้ันตอนการปฏิบัติงาน
ต่าง ๆ มีความชัด เจน 
แ บ่ ง แยกหน้ า ท่ี อ ย่ า ง
ถูกต้องเหมาะสม และอยู่
ในกรอบของกฎหมาย 
ร ะ เ บี ย บ  ข้ อ บั ง คั บ ท่ี
เก่ียวข้อง 
2 .  มี คู่ มื อ  แ น ว ท า ง 
สามารถอํานวยตวาม
สะดวกในการปฏิบัติงาน 
ป้องกันโอกาสเสี่ยงท่ีอาจ
เกิดความผิดพลาดในการ
ดําเนินงาน 
3. มีการจัดการทรัพยากร
บุคคลอย่างเพียงพอและ
เหมาะสม 
4. การบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาลท่ีดีจาก
องค์กร 

6. ชุมชนท้องถ่ิน 1. ได้รับการจัดสรร
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
และเป็นธรรม 
2. รักษาสิ่งแวดล้อมและ
ชุมชน 
3. สนับสนุนและพัฒนา



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 18 จาก 69 
 

คู่มือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภูมิภาค  

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ความต้องการ/ความ

คาดหวัง 
ข้อกําหนดกระบวนการ

ทํางาน 
ตัววัดกระบวนการ

ทํางาน 
ชุมชนให้สอดคล้องกับ
วัฒนธรรมของชุมชน
ท้องถ่ิน 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

รูปท่ี 1-4 หัวใจสําคัญของการระบุความเสีย่ง 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 19 จาก 69 
 

คู่มือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภูมิภาค  

บทที่ 2 

กระบวนการทํางาน 
 

2.1 กระบวนการทํางานย่อยท่ี 1 การจัดทําแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน 

2.2 ขอบเขตกระบวนการจัดทําแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน 
การจัดทําแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ประกอบด้วยกิจกรรมการจัดทําแผนปรับปรุง          

การควบคุมภายในประจําปี การจัดทําแผนปรับปรุงการควบคุมภายในเพ่ิมเติมระหว่างปี และการประเมิน
ประสิทธิผลของความเพียงพอของการควบคุม โดยเริ่มจากหน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงประเมินผลการควบคุม
ภายในด้วยตนเอง (CSA/CSA เพ่ิมเติม) พร้อมท้ังจัดทํารายงานการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย (แบบ 
ปย. 2/แบบ ปย.2 เพ่ิมเติม) นําเสนอสายงานเห็นชอบ และจัดส่งให้ กคภ. ซ่ึง กคภ.จะดําเนินการรวบรวม
ข้อมูล และวิเคราะห์ผลการประเมินการควบคุมภายในของทุกหน่วยงาน เพ่ือจัดทําร่างแผนปรับปรุง         
การควบคุมภายในภาพรวมประจําปี และแผนปรับปรุงการควบคุมภายในเพ่ิมเติมระหว่างปีของระดับสายงาน 
เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในพิจารณาให้ความเห็นชอบ หากมีการปรับปรุงแก้ไข
แผนปรับปรุงฯ ตามข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ หน่วยงานจะต้องแก้ไขก่อนนําไปปฏิบัติ
และติดตามผลการควบคุมภายในต่อไป 

3.2 ข้ันตอนการปฏิบัติงานในการจัดทําแผนปรับปรุงการควบคุมภายในประจําปี ดังนี้ 
1. หน่วยงานระดับ กปภ.สาขา/กอง ประชุมระดมสมอง โดยนําปัจจัยนําเข้า ได้แก่ ผลการดําเนินงาน 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด รายงานผลการตรวจสอบ ข้อร้องเรียน มาพิจารณาร่วมกับกิจกรรมควบคุมท่ีมีอยู่ ได้แก่ กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือ วิธีปฏิบัติ รวมถึงแผนปรับปรุงฯท่ีใช้กับจุดอ่อน/ความเสี่ยงนั้น ๆ 

2. ประเมินความเพียงพอของกิจกรรมการควบคุมท่ีมีอยู่ หากเพียงพอให้ดําเนินการตามกิจกรรม
ควบคุม หากเพียงพอแต่ไม่มีประสิทธิผลหรือไม่เพียงพอ หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงต้องจัดทําแผนปรับปรุงฯ 

3. จัดทํารายงานผ่านระบบประเมินการควบคุมด้วยตนเอง : CSA ท่ี http://csa.pwa.co.th 
พร้อมยืนยันการประเมิน (หน่วยงานจัดพิมพ์รายงาน CSA และรายงาน ปย.2 เก็บเป็นหลักฐานท่ีหน่วยงาน)  

4. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของรายงานท่ีจัดทํา หากครบถ้วนแล้ว กดยืนยันในระบบฯ 
เพ่ือให้ กปภ.เขต/ฝ่าย/สํานัก/ผู้ช่วยผู้ว่าการ สามารถติดตามการประเมินของหน่วยงานได้ 

5. กปภ.เขต/ฝ่าย/สํานัก/ผู้ช่วยผู้ว่าการ ติดตามการประเมิน CSA ของหน่วยงานในสังกัด              
ให้ถูกต้อง และทันตามกําหนดเวลา โดยสามารถติดตามสถานะแสดงจํานวนหน่วยงานในสังกัดท่ีต้องประเมิน 
CSA และหน่วยงานท่ีทําการประเมินและยืนยันยันแล้ว รวมท้ังรายละเอียดการดําเนินการประเมินและสถานะ
ต่าง ๆ ได้ผ่านทาง http://csa.pwa.co.th เข้าระบบจากชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของ กปภ.เขต/ฝ่าย/สํานัก/
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 

6. หน่วยงานระดับ กปภ.เขต/ฝ่าย/สํานัก/ผู้ช่วยผู้ว่าการ ดําเนินการตาม ข้อ 1-3 เช่นเดียวกับ 
กปภ.สาขา/กอง ท้ังนี้ นอกจากการประเมิน CSA ตามข้อ 1 - 4 แล้ว จะต้องวิเคราะห์ ประมวลผลในภาพรวม



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 20 จาก 69 
 

คู่มือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภูมิภาค  

ของหน่วยงาน และจัดทําแผนปรับปรุงฯ ในลักษณะของการกํากับดูแลหน่วยงานในสังกัด พร้อมระบุชื่อ
หน่วยงานในสังกัดท่ีร่วมรับผิดชอบแผนปรับปรุงฯ นั้น ๆ ด้วย เพ่ือประกอบการติดตามต่อไป 

7. พิมพ์รายงานแบบ ปย.2 รายงานยืนยันการประเมินการควบคุมด้วยตนเองของหน่วยงาน     
ในสังกัด สําหรับแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) CF.01 และบันทึกเสนอสายงานจากระบบฯ ส่งให้     
หัวหน้าสายงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ  

8. หัวหน้าสายงานพิจารณารายงานแบบ ปย.2 ของหน่วยงานในสังกัด เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้ กคภ. ฝบส. 

9. กคภ. รวบรวมรายงานแบบ ปย.2 ท่ีผ่านความเห็นชอบของทุกสายงาน นํามาวิเคราะห์ 
ประเมินผล และจัดทําแผนปรับปรุงการควบคุมภายในภาพรวมของ กปภ. เสนอคณะกรรมการบริหาร          
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน พิจารณา                    
ให้ความเห็นชอบ และเสนอคณะกรรมการ กปภ. ทราบ  

10. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง          
และควบคุมภายใน พิจารณาแผนปรับปรุงการควบคุมภายในภาพรวมของ กปภ. ท้ังเรื่องความถูกต้อง            
และครอบคลุมความเสี่ยงของ กปภ. เพ่ือให้ความเห็นชอบ รวมท้ังให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง
การควบคุมภายในของ กปภ. และเสนอคณะกรรมการ กปภ. เพ่ือทราบ 

11. กคภ. ปรับปรุงแผนการควบคุมภายในของ กปภ.ตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ           
คณะกรรมการฯ ก่อนถ่ายทอดให้แก่หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงนําไปปฏิบัติ 

 

 
รูปท่ี 2-1 แผนการควบคุมภายในคืออะไร 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 21 จาก 69 
 

คู่มือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภูมิภาค  

ตารางท่ี 2-1 การจัดทําแผนปรับปรุงการควบคุมภายในประจําปี 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวข้อง 

 

 
มิถุนายน 

- 
กรกฎาคม 

1. หน่ วยงาน เจ้ าของความเ ส่ียงนํ าผล        
การดําเนินงานที่ผ่านมา เป้าหมาย ตัวช้ีวัดผล
การดําเนินงาน รายงานผลการตรวจสอบ         
ของสตง./สตส. ข้อร้องเรียนมาพิจารณา
ประกอบการประชุมระดมสมองภายใน
หน่วยงาน รวบรวมจุดอ่อน/ความเ ส่ียง          
และสาเหตุความเส่ียง 

กปภ.สาขา / กอง  

 

 

 มิถุนายน 
- 

กรกฎาคม 

2. หน่วยงานเจ้าของความเส่ียงประเมิน
ความเพียงพอจากกิจกรรมควบคุมที่มีอ ยู่ 
(ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน นโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ คําส่ัง ข้อบังคับ มาตรการต่างๆ 
รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในอดีต) หากพบว่า
เพียงพอ  ให้ปฏิบัติงานโดยใช้กิจกรรมควบคุม
ที่มีอยู่นั้น หากพบว่าไม่เพียงพอ หรือเพียงพอ
แต่ไม่มีประสิทธิผล หน่วยงานต้องจัดทําแผน
ปรับปรุงฯ แก้ไขจุดอ่อน/ความเส่ียงดังกล่าว 
เพ่ือให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายหรือโครงการ
ในแผนปฏิบัติงานประจําปีบรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กปภ.สาขา / กอง  

 

   

 

 

 

 

กรกฎาคม 

3. ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชานําผลที่ได้จากการประชุม
ระดมสมอง (จุดอ่อน/ความเส่ียง กิจกรรม
ควบคุมที่มีอยู่ ผลการประเมินความเพียงพอ 
แผนปรับปรุงฯ ผู้รับผิดชอบ กําหนดแล้วเสร็จ) 
มาจัดทํารายงานการควบคุมภายใน ผ่านระบบ
ประเมินการควบคุมด้วยตนเอง : CSA 
(http://csa.pwa.co.th) 

ผู้มีหน้าทีร่ับผิดชอบ/ผู้ที่
ได้รับมอบหมาย 

- คู่มื อการ ใ ช้ งาน
ระบบประเมินการ
ควบคุมด้วยตนเอง : 
CSA ปี 2562 

 

  

 ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
พิมพ์รายงานที่จัดทําผ่านระบบ (รายงานแบบ 
CSA และรายงานแบบ ปย.2) นําเสนอ 
ผู้จัดการสาขา/ผอ.กอง ตรวจสอบความ
ครบถ้วน ถูกต้อง ก่อนกดยืนยันผ่านระบบ 

ผู้จัดการ กปภ.สาขา/ผอ.
กอง 

- รายงานแบบ CSA  
- รายงานแบบ ปย.2 
 
 
 
 
 

 

 
กรกฎาคม 

4. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของ
รายงาน และกดยืนยันในระบบฯ พร้อมเก็บ
รายงานแบบ CSA เพ่ิมเติม และรายงานแบบ 
ปย.2 เพ่ิมเติมไว้เป็นหลักฐานที่หน่วยงาน 
 

กปภ.สาขา / กอง 

 

 

 

 

 

กรกฎาคม 

5. กปภ.เขต/ฝ่าย/สํานัก/ผู้ ช่วยผู้ว่าการ 
ติดตามการประเมิน CSA ของหน่วยงานใน
สังกัดให้ทันตามกําหนดเวลา รวมทั้งตรวจสอบ
ความถูกต้องในการประเมิน CSA ของ
หน่วยงานในสังกัด กปภ.เขต/ฝ่าย/สํานัก/

ผู้ช่วยผู้ว่าการ 
 

เริ่ม 

หน่วยงานเจ้าของ
ความเส่ียงประชุม

ระดมสมอง รวบรวม
จุดออ่น/ความเส่ียง 

ยืนยัน 

จัดทํารายงานการควบคุม
ภายใน ผ่านระบบประเมินการ

ควบคุมด้วยตนเอง : CSA 
 

ไม่ถูกต้อง 

กดยืนยันผ่าน ระบบฯ 

ติดตามการประเมนิของ 
กปภ.สาขา/กองในสังกัด
ให้ทันตามกําหนดเวลา 

ยืนยัน 
ความถกูต้อง 

ประเมนิความ
เพียงพอ 

ไม่เพียงพอ/ 
เพียงพอ 

ดําเนนิการ
ตามกิจกรรม
ควบคุมที่มอียู่ 

จัดทําแผน
ปรับปรุงการ

ควบคุม
ภายใน 

A 

เพียงพอแต่ 
ไม่มีประสิทธิผล 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 22 จาก 69 
 

คู่มือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภูมิภาค  

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวข้อง 

 

 

 

 

กรกฎาคม 

6. หน่ วยงาน เจ้ าของความเ ส่ียงนํ าผล        
การดําเนินงานที่ผ่านมา เป้าหมาย ตัวช้ีวัดผล
การดําเนินงาน รายงานผลการตรวจสอบ        
ของสตง./สตส. ข้อร้องเรียนมาพิจารณา
ประกอบการประชุมระดมสมองภายใน
หน่วยงาน รวบรวมจุดอ่อน/ความเ ส่ียง        
และสาเหตุความเส่ียง 

กปภ.เขต/ฝ่าย/สํานัก/
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 

 

   

 

 

 หน่วยงานเจ้าของความเส่ียงประเมิน
ความเพียงพอจากกิจกรรมควบคุมที่มีอ ยู่ 
(ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน นโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ คําส่ัง ข้อบังคับ มาตรการต่าง ๆ 
รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในอดีต) หากพบว่า
เพียงพอ  ให้ปฏิบัติงานโดยใช้กิจกรรมควบคุม
ที่มีอยู่นั้น หากพบว่าไม่เพียงพอ หรือเพียงพอ
แต่ไม่มีประสิทธิผล หน่วยงานต้องจัดทําแผน
ปรับปรุงฯ แก้ไขจุดอ่อน/ความเส่ียงดังกล่าว 
เพ่ือให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายหรือโครงการ
ในแผนปฏิบัติงานประจําปีบรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กปภ.เขต/ฝ่าย/สํานัก/
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 

 
 

 

 

 

 

 ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชานําผลที่ได้จากการประชุม
ระดมสมอง (จุดอ่อน/ความเส่ียง กิจกรรม
ควบคุมที่มีอยู่ ผลการประเมินความเพียงพอ 
แผนปรับปรุงฯ ผู้รับผิดชอบ กําหนดแล้วเสร็จ) 
มาจัดทํารายงานการควบคุมภายใน ผ่านระบบ
ประเมินการควบคุมด้วยตนเอง : CSA 
(http://csa.pwa.co.th) 

กปภ.เขต/ฝ่าย/สํานัก/
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 

- คู่ มื อ ก า ร ใ ช้ ง า น
ระบบประเมินการ
ควบคุมด้วยตนเอง : 
CSA ปี 2562 

 

 
กรกฎาคม 

7. ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
พิมพ์รายงานที่จัดทําผ่านระบบ (รายงาน CSA 
และรายงาน ปย.2) นําเสนอ ผอ.กปภ.เขต/
ผอ.ฝ่าย/ผอ.สํานัก/ผู้ช่วยผู้ว่าการ ตรวจสอบ
ความครบถ้วน ถูกต้อง ก่อนกดยืนยันผ่าน
ระบบ 

ผอ.กปภ.เขต/ผอ.ฝ่าย/
ผอ.สํานัก/ผู้ช่วยผู้ว่าการ 

 
 

 

 

 
 

 หลังกดยืนยันในระบบแล้ว ผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมายพิมพ์รายงาน
แบบ ปย.2 รายงานยืนยันฯ CF.01 และบันทึก
เสนอสายงานจากระบบฯ จัดส่งให้รองผู้ว่า
การ/ผู้ว่าการ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

กปภ.เขต/ฝ่าย/สํานัก/
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 

- รายงานแบบ ปย.2 
เพ่ิมเติม 
- รายงาน ยื น ยั นฯ 
CF.01  
- บันทึกเสนอสายงาน 

 

 

 

 

 

ปลายเดือน
กรกฎาคม 

8. สายงานพิจารณารายงานแบบ ปย.2       
ของหน่วยงานในสังกัด เพ่ือให้ความเห็นชอบ 

รองผู้ว่าการ/ผู้ว่าการ  

ยืนยัน 
ความถกูต้อง 

จัดทํารายงานการควบคุม
ภายใน ผ่านระบบประเมินการ
ควบคุมด้วยตนเอง : CSA 

 

จัดส่งรายงานยืนยัน
และรายงานยืนยัน

ภาพรวมให้ สายงาน
เห็นชอบ 

พิจารณาความถกูต้อง
และครอบคลุมความ

เส่ียงของแผนปรับปรุง
ของหนว่ยงานใน

สังกัด 

ยืนยัน 

ไม่ถูกต้อง 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

ประเมนิความ
เพียงพอ 

เพียงพอ 

ดําเนนิการ
ตามกิจกรรม
ควบคุมที่มี

จัดทําแผน
ปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน 

หน่วยงานเจ้าของ
ความเส่ียงประชุม

ระดมสมอง รวบรวม
จุดออ่น/ความเส่ียง 

A 

B 

ไม่เพียงพอ/ 
เพียงพอแต่ 
ไม่มีประสิทธิผล 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 
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คู่มือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภูมิภาค  

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวข้อง 

 

 

 

ส้ินเดือน
กรกฎาคม 

 เมื่อสายงานให้ความเห็นชอบแล้ว จัดส่ง
รายงานแบบ ปย.2 และรายงานยืนยัน
ภาพรวมของสายงานให้ กคภ. 

รองผู้ว่าการ/ผู้ว่าการ  

 

 

 

สิงหาคม 
- 

กันยายน 

9. กคภ. รวบรวมรายงานแบบ ปย.2 ที่ผ่าน
ความเห็นชอบของทุกสายงาน วิ เคราะห์ 
ประเมินผล และจัดทําแผนปรับปรุงการ
ควบคุมภายในภาพรวมของ กปภ. เสนอ
คณะกรรมการบริหารระบบการควบคุมภายใน 
คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง พิจารณา
ให้ความเห็นชอบและเสนอคณะกรรมการ 
กปภ. ทราบ 
 

กคภ.  

 

 

 

 

กันยายน 

10. คณะกรรมการบริหารระบบการควบคุม
ภายใน คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
พิจารณาความถูกต้องและครอบคลุมความ
เส่ียงของ กปภ. คณะกรรมการ กปภ. เพ่ือให้
ความเห็นชอบ/ทราบ และให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงการควบคุมภายใน
ของ กปภ. 

คณะกรรมการบริหาร
ระบบการควบคุมภายใน 
คณะอนกุรรมการบริหาร
ความเส่ียง คณะกรรมการ 

กปภ. 

 

 

 

 

 

กันยายน 

11 กคภ.ปรับปรุงแผนการควบคุมภายใน       
ของ กปภ.ตามข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการฯ ก่อนถ่ายทอดให้แก่
หน่วยงานเจ้าของความเส่ียงนําไปปฏิบัติ 

กคภ.  

 

จบ 

ให้ความเห็นชอบ และ
จัดส่งให้ กคภ. 

รวบรวมจุดอ่อน/ 
ความเส่ียง และสาเหตุ วิเคราะห์และ

ประเมนิผลภาพรวมของ กปภ. นําเสนอ 
คณะกรรมการบริหารระบบการควบคุม

ภายใน คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง 
คณะกรรมการ กปภ. 

เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

ปรับปรุงตามขอ้คิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ กอ่นนําแผนไป

ปฏิบัติและติดตามผล 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 
พิจารณาความถกูต้องและ

ครอบคลุมความเส่ียงของแผน
ปรับปรุงภาพรวม กปภ. พร้อมให้

คําแนะนํา ขอ้เสนอแนะ 
 

B 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 
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คู่มือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภูมิภาค  

 
รูปท่ี 2-2 ประเภทของการควบคุมภายใน 

 ข้ันตอนการปฏิบัติงานในการจัดทําแผนปรับปรุงการควบคุมภายในระหว่างปี ดังนี้ 
1. ในระหว่างปี (ไตรมาส 1-4) หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงประชุมระดมสมอง โดยนําปัจจัย 

ได้แก่ ผลการดําเนินงาน เป้าหมาย ตัวชี้วัด รายงานผลการตรวจสอบ ข้อร้องเรียน มาพิจารณากิจกรรมควบคุม
ท่ีมีอยู่ ได้แก่ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คู่มือ วิธีปฏิบัติ รวมถึงแผนปรับปรุงฯท่ีใช้กับจุดอ่อน/ความเสี่ยงนั้น ๆ 

2. ประเมินความเพียงพอของกิจกรรมควบคุมท่ีมีอยู่/แผนปรับปรุงฯ ประจําปีท่ีใช้กับจุดอ่อน/
ความเสี่ยงนั้น ๆ หากเพียงพอให้ดําเนินการตามกิจกรรมควบคุมท่ีมีอยู่ หากเพียงพอแต่ไม่มีประสิทธิผลหรือ  
ไม่เพียงพอ หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงต้องจัดทําแผนปรับปรุงการควบคุมภายในเพ่ิมเติมระหว่างปี 

3. จัดทํารายงานผ่านระบบประเมินการควบคุมด้วยตนเอง : CSA ท่ี http://csa.pwa.co.th 
พร้อมยืนยันการประเมิน (หน่วยงานจัดพิมพ์รายงาน CSA เพ่ิมเติม และรายงาน ปย.2 เพ่ิมเติม                    
เก็บเป็นหลักฐานท่ีหน่วยงาน) 

4. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของรายงานท่ีจัดทํา หากครบถ้วนแล้ว กดยืนยันในระบบฯ 
เพ่ือให้ กปภ.เขต/ฝ่าย/สํานัก/ผู้ช่วยผู้ว่าการ สามารถติดตามการประเมินของหน่วยงานได้ 

5. กปภ.เขต/ฝ่าย/สํานัก/ผู้ช่วยผู้ว่าการ ติดตามการประเมิน CSA เพ่ิมเติม ของหน่วยงาน            
ในสังกัดให้ถูกต้อง และทันตามกําหนดเวลา โดยสามารถติดตามสถานะแสดงจํานวนหน่วยงานท่ีต้องประเมิน 
CSA เพ่ิมเติม และหน่วยงานท่ีทําการประเมินและยืนยันยันแล้ว รวมท้ังรายละเอียดการดําเนินการประเมิน
และสถานะต่าง ๆ ได้ผ่านทาง http://csa.pwa.co.th เข้าระบบจากชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านของ กปภ.เขต/
ฝ่าย/สํานัก/ผู้ช่วยผู้ว่าการ 

6. หน่วยงานระดับ กปภ.เขต/ฝ่าย/สํานัก/ผู้ช่วยผู้ว่าการ ดําเนินการตาม ข้อ 1-4 เช่นเดียว        
กับ กปภ.สาขา/กอง  ท้ังนี้ นอกจากการประเมิน CSA เพ่ิมเติม ตามข้อ 1-3 แล้ว หน่วยงานระดับ กปภ.เขต/



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 
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คู่มือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภูมิภาค  

ฝ่าย/สํานัก/ผู้ช่วยผู้ว่าการ จะต้องวิเคราะห์ ประมวลผลในภาพรวมของหน่วยงาน และจัดทําแผนปรับปรุงฯ 
เพ่ิมเติม ในลักษณะของการกํากับดูแลหน่วยงานในสังกัดด้วย 

7. พิมพ์รายงานแบบ ปย.2 เพ่ิมเติม (ถ้ามี) รายงานยืนยันภาพรวม และบันทึกเสนอสายงาน 
จัดส่งให้ รองผู้ว่าการ/ผู้ว่าการ พิจารณาให้ความเห็นชอบ  

8. สายงานพิจารณารายงานแบบ ปย.2 เพ่ิมเติมของหน่วยงานในสังกัด เพ่ือให้ความเห็นชอบ 
และจัดส่งรายงานดังกล่าวให้ กคภ. ฝบส. 

9. กคภ. รวบรวมรายงานแบบ ปย.2 เพ่ิมเติม ท่ีผ่านความเห็นชอบของทุกสายงาน นํามา
วิเคราะห์ ประเมินผล และจัดทําแผนปรับปรุงฯเพ่ิมเติม ระหว่างปีภาพรวมของ กปภ. เสนอคณะกรรมการฯ 
คณะอนุกรรมการฯ และเสนอคณะกรรมการ กปภ. ทราบ  

10. คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาแผนปรับปรุงฯ เพ่ิมเติม ระหว่างปี ภาพรวม
ของ กปภ. ท้ังเรื่องความถูกต้องและครอบคลุมความเสี่ยงของ กปภ. ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุงการควบคุมภายในของ กปภ. และเสนอคณะกรรมการ กปภ. เพ่ือทราบ 

11. กคภ. ปรับปรุงแผนการควบคุมภายในเพ่ิมเติม ระหว่างปีของ กปภ.ตามข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ก่อนถ่ายทอดให้แก่หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยงนําไปปฏิ บั ติ



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 
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คู่มือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภูมิภาค  

ตารางท่ี 2-2 การจัดทําแผนปรับปรุงการควบคุมภายในระหว่างปี 
ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวข้อง 

 

 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

1. หน่ วยงาน เจ้ าของความเ ส่ียงนํ าผล          
การดําเนินงาน เป้าหมาย รายงานผลการ
ตรวจสอบของสตง ./สตส. ข้อ ร้อ ง เ รียน           
มาพิจารณาประกอบการประชุมระดมสมอง
ภายในหน่วยงาน รวบรวมจุดอ่อน/ความเส่ียง 
และสาเหตุความเส่ียง 

กปภ.สาขา / กอง  

 

 

 
ตลอด

ปีงบประมาณ 

2. หน่วยงานเจ้าของความเส่ียงประเมิน
ความเพียงพอจากกิจกรรมควบคุมที่มีอ ยู่ 
(ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน นโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ คําส่ัง ข้อบังคับ มาตรการต่าง ๆ 
รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในอดีต) และแผน
ปรับปรุงฯ (รายงานแบบ ปย.2) ของหน่วยงาน 
หากพบว่ า เ พียงพอให้ปฏิ บั ติงานโดยใ ช้
กิจกรรมควบคุมและแผนปรับปรุงฯเดิมที่มีอยู่ 
หากพบว่าไม่เพียงพอ หรือเพียงพอแต่ไม่มี
ประสิทธิผล หน่วยงานต้องจัดทําแผนปรับปรุง
ฯ เพ่ิมเติม แก้ไขจุดอ่อน/ความเส่ียงดังกล่าว 
เพ่ือให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายหรือโครงการ
ในแผนปฏิบัติงานประจําปีบรรลุเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กปภ.สาขา / กอง  

   

 

 

 

 

 

 

ตลอด
ปีงบประมาณ 

3. ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชานําผลที่ได้จากการประชุม
ระดมสมอง (จุดอ่อน/ความเส่ียง กิจกรรม
ควบคุมที่มีอยู่ ผลการประเมินความเพียงพอ 
แผนปรับปรุงฯ เพ่ิมเติมระหว่างปี ผู้รับผิดชอบ 
กําหนดแล้วเสร็จ ) มาจัดทํารายงานการ
ควบคุมภายใน ผ่านระบบประเมินการควบคุม
ด้วยตนเอง : CSA (http://csa.pwa.co.th) 

ผู้มีหน้าทีร่ับผิดชอบ/ผู้ที่
ได้รับมอบหมาย 

- คู่มือการใช้งาน
ระบบประเมินการ
ควบคุมด้วยตนเอง : 
CSA ปี 2562 

 

 

 

ทุกส้ินไตรมาส 

 ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
พิมพ์รายงานที่จัดทําผ่านระบบฯ (รายงาน
แบบ CSA เพ่ิมเติม และรายงานแบบ ปย.2 
เพ่ิมเติม) นําเสนอ ผู้จัดการสาขา/ผอ.กอง 
ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ก่อนกด
ยืนยันผ่านระบบ 

ผู้จัดการ กปภ.สาขา/ผอ.
กอง 

- รายงานแบบ CSA 
เพ่ิมเติม 
- รายงานแบบ ปย.2 
เพ่ิมเติม 

 
 

 

 

 

 

ทุกส้ินไตรมาส 

4. ต ร ว จ ส อบคว า ม ถู ก ต้ อ ง  ค ร บถ้ ว น        
ของรายงาน และกดยืนยันในระบบฯ พร้อม
เก็บรายงานแบบ CSA เพ่ิมเติม และรายงาน
แบบ ปย .2 เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ว้ เ ป็ น ห ลั ก ฐ าน ที่
หน่วยงาน 
 

กปภ.สาขา / กอง 

 

 

 
 

 

 

 

เริ่ม 

หน่วยงานเจ้าของ
ความเส่ียงประชุม

ระดมสมอง รวบรวม
จุดออ่น/ความเส่ียง 

ยืนยัน 

จัดทํารายงานการควบคุมภายใน ผ่าน
ระบบประเมินการควบคุมด้วยตนเอง : 

CSA 

ไม่ยืนยัน 

จัดส่งรายงานยืนยันให้ 
กปภ.เขต/ฝ่าย/สํานัก 

ยืนยัน 
ความถกูต้อง 

ประเมนิความ
เพียงพอ 

เพียงพอ 

ดําเนนิการ
ตามกิจกรรม

ควบคุม 
ที่มีอยู่ 

จัดทําแผน
ปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน 

A 

ไม่เพียงพอ/ 
เพียงพอแต่ 
ไม่มีประสิทธิผล 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 27 จาก 69 
 

คู่มือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภูมิภาค  

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวข้อง 

 

 

 

 

ทุกส้ินไตรมาส 

5. กปภ.เขต/ฝ่าย/สํานัก/ผู้ ช่วยผู้ว่าการ 
ติดตามการประเมิน CSA เพ่ิมเติม ของ
หน่วยงานในสังกัดให้ทันตามกําหนดเวลา 
รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้องในการประเมิน 
CSA เพ่ิมเติม ของหน่วยงานในสังกัด 

กปภ.เขต/ฝ่าย/สํานัก/
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 

 

 

 

 

ทุกส้ินไตรมาส 

6. หน่ วยงาน เจ้ าของความเ ส่ียงนํ าผล          
การดําเนินงานที่ผ่านมา เป้าหมาย ตัวช้ีวัดผล
การดําเนินงาน รายงานผลการตรวจสอบ       
ของสตง./สตส. ข้อร้องเรียนมาพิจารณา
ประกอบการประชุมระดมสมองภายใน
หน่วยงาน รวบรวมจุดอ่อน/ความเ ส่ียง          
และสาเหตุความเส่ียง 

กปภ.เขต/ฝ่าย/สํานัก/
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 

 

   

 

 

 หน่วยงานเจ้าของความเส่ียงประเมิน
ความเพียงพอจากกิจกรรมควบคุมที่มีอ ยู่ 
(ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติงาน นโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ คําส่ัง ข้อบังคับ มาตรการต่าง ๆ 
รวมทั้ ง ผลการปฏิ บั ติง าน ในอดีต )  และ         
แผนปรับปรุงฯ (รายงานแบบ ปย.2) ของ
หน่วยงาน หากพบว่าเพียงพอให้ปฏิบัติงาน
โดยใช้กิจกรรมควบคุมและแผนปรับปรุงฯ เดิม
ที่มีอยู่ หากพบว่าไม่เพียงพอ หรือเพียงพอแต่
ไม่มีประสิทธิผล หน่วยงานต้องจัดทําแผน
ปรับปรุงฯ เพ่ิมเติม แก้ไขจุดอ่อน/ความเส่ียง
ดังกล่าว เพ่ือให้ภารกิจที่ได้รับมอบหมายหรือ
โครงการในแผนปฏิบัติงานประจําปีบรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

กปภ.เขต/ฝ่าย/สํานัก/
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 

  

 

 

 

  

 ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชานําผลที่ได้จากการประชุม
ระดมสมอง (จุดอ่อน/ความเส่ียง กิจกรรม
ควบคุมที่มีอยู่ ผลการประเมินความเพียงพอ 
แผนปรับปรุงการควบคุมภายใน ผู้รับผิดชอบ 
กําหนดแล้วเสร็จ ) มาจัดทํารายงานการ
ควบคุมภายในเพ่ิมเติม ผ่านระบบประเมินการ
ควบคุมด้วยตนเอง (http://csa.pwa.co.th) 

กปภ.เขต/ฝ่าย/สํานัก/
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 

- คู่ มื อ ก า ร ใ ช้ ง า น
ระบบประเมินการ
ควบคุมด้วยตนเอง : 
CSA ปี 2562 

 

 ทุกส้ินไตรมาส 

7. ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
พิมพ์รายงานที่จัดทําผ่านระบบ (รายงาน CSA 
เพ่ิมเติม และรายงาน ปย.2 เพ่ิมเติม) นําเสนอ 
ผอ.กปภ.เขต/ผอ.ฝ่าย/ผอ.สํานัก/ผู้ช่วย(วา่การ 
ตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง ก่อนกด
ยืนยันผ่านระบบ 

ผอ.กปภ.เขต/ผอ.ฝ่าย/
ผอ.สํานัก/ผู้ช่วยผู้ว่าการ 

 

 

 

 

 

 

 หลังกดยืนยันในระบบแล้ว ผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบ/ผู้ที่ได้รับมอบหมายพิมพ์รายงาน
แบบ ปย.2 เพ่ิมเติม (ถ้ามี) รายงานยืนยัน
ภาพรวม และบันทึกเสนอสายงานจากระบบฯ 
จัดส่งให้ รองผู้ว่าการ/ผู้ว่าการ พิจารณา         
ให้ความเห็นชอบ 

กปภ.เขต/ฝ่าย/สํานัก/
ผู้ช่วยผู้ว่าการ 

- รายงานแบบ ปย.2 
เพ่ิมเติม 
- ร า ย ง า น ยื น ยั น
ภาพรวม  
- บันทึกเสนอสายงาน 

ติดตามการประเมนิของ 
กปภ.สาขา/กองในสังกัด
ให้ทันตามกําหนดเวลา 

ยืนยัน 
ความถกูต้อง 

จัดทํารายงานการควบคุมภายใน ผ่าน
ระบบประเมินการควบคุมด้วยตนเอง 
: CSA 

จัดส่งรายงานยืนยัน
และรายงานยืนยัน

ภาพรวมให้ สายงาน

ยืนยัน 

ไม่ยืนยัน 

ประเมนิความ
เพียงพอ 

เพียงพอ 

หน่วยงานเจ้าของความเส่ียง
ประชุมระดมสมอง รวบรวม

จุดออ่น/ความเส่ียง 

A 

B 

ดําเนนิการ
ตามกิจกรรม
ควบคุมที่มอียู่ 

จัดทําแผน
ปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน 

ไม่เพียงพอ/ 
เพียงพอแต่ 
ไม่มีประสิทธิผล 

C 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 28 จาก 69 
 

คู่มือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภูมิภาค  

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวข้อง 

 

 

 

 

 

ทุกส้ินไตรมาส 

8. สายงานพิจารณารายงานแบบ ปย.2 
เพ่ิมเติมของหน่วยงานในสังกัด เพ่ือให้ความ
เห็นชอบ 

รองผู้ว่าการ/ผู้ว่าการ  

 

 
 

 เมื่อสายงานให้ความเห็นชอบแล้ว จัดส่ง
รายงานแบบ ปย.2 เพ่ิมเติม และรายงาน
ยืนยันภาพรวมของสายงานให้ กคภ.   

 

 

 

ทุกส้ินไตรมาส 

9. กคภ. รวบรวมรายงานแบบ ปย.2 
เพ่ิมเติม ที่ผ่านความเห็นชอบของทุกสายงาน 
วิเคราะห์ ประเมินผล และแผนปรับปรุงการ
ควบคุมภายในเพ่ิมเติม ภาพรวมของ กปภ. 
เสนอคณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ 
และคณะกรรมการ กปภ. เพ่ือทราบ 
 

กคภ.  

 

 

 

 

ทุกส้ินไตรมาส 

 
10. คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ 
พิจารณาความถูกต้องและครอบคลุมความ
เส่ียงของ กปภ. และเสนอคณะกรรมการ 
กปภ.  เพ่ือทราบ รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงการควบคุมภายใน
ของ กปภ. 

คณะกรรมการฯ 
 คณะอนุกรรมการฯ 
คณะกรรมการ กปภ. 

 

 

 

 

 

ทุกส้ินไตรมาส 

11. กคภ. ปรับปรุงแผนการควบคุมภายใน
เ พ่ิม เ ติมของ กปภ .ตามข้ อ คิด เ ห็น  และ
ข้อ เสนอแนะของคณะกรรมการฯ ก่อน
ถ่ายทอดให้แก่หน่วยงานเจ้าของความเส่ียง
นําไปปฏิบัติ กคภ.  

 

จบ 

ให้ความเห็นชอบ และ
จัดส่งให้ กคภ. 

 

ปรับปรุงตามขอ้คิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ กอ่นนําแผนไป

ปฏิบัติและติดตามผล 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

ไม่เห็นชอบ พิจารณา 
ความถกูต้องและครอบคลุม
ความเส่ียงของแผนปรับปรุง
ภาพรวม กปภ. พร้อมให้
คําแนะนําขอ้เสนอแนะ 

 

B 

 

พิจารณา 
ความถกูต้องและ

ครอบคลุมความเส่ียง
ของแผนปรับปรุงของ
หน่วยงานในสังกัด 

 

 
รวบรวมจุดอ่อน/ 

ความเส่ียง และสาเหตุ วิเคราะห์และประเมนิผล
ภาพรวมของ กปภ. นําเสนอ คณะกรรมการฯ 

คณะอนกุรรมการฯ คณะกรรมการ กปภ. 
เพ่ือทราบ 

C 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 29 จาก 69 
 

คู่มือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภูมิภาค  

ข้ันตอนการปฏิบัติงานในการประเมินประสิทธิผลของความเพียงพอของการควบคุม ดังนี้ 
1. ฝบส. กคภ. ประเมินประสิทธิผลของความเพียงพอของการควบคุม แล้วเสร็จ ภายใน       

เดือน มิ.ย. ตามเกณฑ์ประเมินฯ ท่ีจัดทําข้ึนจากการประชุมร่วมกับ กบส. โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินเป็น        
3 ด้าน ได้แก่ 

 (1) ประเมินประสิทธิผลฯ ด้านผลการดําเนินงาน โดย ฝบส. กคภ. รวบรวมข้อมูล         
ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ให้แล้วเสร็จก่อนการประเมินฯ ภายในเดือน มิ.ย. เพ่ือใช้เป็นปัจจัยนําเข้า 
สําหรับการประเมินฯ ตามเกณฑ์ฯ ดังนี้  

ระดับคะแนน การประเมิน 
1  ไม่ดีกว่าเป้าหมาย 
2  เป็นไปตามเป้าหมาย 
3  ดีกว่าเป้าหมาย 

 (2) ประเมินประสิทธิผลฯ ด้านมาตรการควบคุมภายในท่ีมีอยู่  

  ข้ันท่ี 1: ฝบส. กคภ. ประสานงานขอผลการทบทวนกระบวนการทํางานและปรับปรุง
คู่มือกระบวนการทํางานท่ีสําคัญจากคณะทํางานฯ ก่อนการประเมินฯ ภายในเดือน มิ.ย. เพ่ือใช้เป็นปัจจัย
นําเข้า โดยประเมินตามเกณฑ์ฯ ดังนี้  

ระดับคะแนน การประเมิน 
1 ยังไม่มีกระบวนการควบคุมภายใน หรือมีการควบคุมภายในแต่ยังไม่มีประสิทธิผล 
2 มีการควบคุมภายในแต่ยังไม่มีประสิทธิผล 
3 มีการควบคุมภายในท่ีกําหนดเป็นมาตรฐานขององค์กรและมีการทบทวนอยู่เสมอ 

  ข้ันท่ี 2: ฝบส. กคภ. รวบรวมข้อมูลผลการปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน/ความเสี่ยงตาม        
ผลการตรวจสอบของ สตส. และ สตง. ภายในเดือน มิ.ย. เพ่ือใช้เป็นปัจจัยพิจารณา ตามเกณฑ์ประเมินฯ ดังนี้ 

การดําเนินการ การประเมิน 
ไม่แก้ไขจุดอ่อน/ความเสี่ยงตามผลตรวจสอบของ สตส. สตง. ผลประเมินคงเดิม 
แก้ไขจุดอ่อน/ความเสี่ยงตามผลตรวจสอบของ สตส. สตง. ลดระดับผลประเมินชั้นท่ี 1 ลง 1 ระดับ 

  ข้ันท่ี 3: ฝบส. กคภ. รวบรวมข้อมูลผลการปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน/ความเสี่ยงตามผล
การตรวจสอบของ สตส. และ สตง. ภายในเดือน มิ.ย. เพ่ือใช้เป็นปัจจัยพิจารณาจากผลการดําเนินงานตาม
ตัวชี้วัด ตามเกณฑ์ประเมิน ดังนี้ 

การดําเนินการ การประเมิน 
ผลการดําเนินงานไม่ได้ตามเป้าหมาย ผลประเมินคงเดิม 
ผลการดําเนินงานได้ตามเป้าหมายหรือดีกว่าเป้าหมาย ลดระดับผลประเมินชั้นท่ี 1 ลง 1 ระดับ 

 (3) ประเมินประสิทธิผลด้านการรายงานติดตามผล 

  ข้ันท่ี 1: ฝบส. กคภ. รวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงานตามแผนควบคุมภายใน ให้แล้ว
เสร็จก่อนการประเมินฯ ภายในเดือน มิ.ย. เพ่ือใช้ปัจจัยนําเข้าประกอบการประเมิน โดยประเมินตามเกณฑ์ฯ 
ดังนี้  



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 30 จาก 69 
 

คู่มือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภูมิภาค  

ระดับคะแนน การประเมิน 
1 ยังไม่มีการรายงานและติดตามผล 
2 มีการรายงานและติดตามผลตามสายการบังคับบัญชา 
3 มีการรายงานและติดตามผลอย่างสมํ่าเสมอตามกําหนดในการประชุมอนุกรรมการฯ 

ครส. บอร์ด (ใช้ประเมินในระดับท่ี 2) 

  ข้ันท่ี 2: ฝบส. กคภ. รวบรวมข้อมูลผลการประชุม/มติฯ อนุกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและควบคุมภายใน ครส. บอร์ด ให้แล้วเสร็จก่อนการประเมินฯ ภายในเดือน มิ.ย. เพ่ือเป็นใช้ปัจจัยนําเข้า 
โดยประเมินตามเกณฑ์ฯ ดังนี้ 

การดําเนินการ การประเมิน 
ไมมีการรายงานติดตามผลในการประชุมอนุกรรมการฯ 
ครส. บอร์ด 

ผลประเมินคงเดิม 

มีการรายงานติดตามผลในการประชุมอนุกรรมการฯ 
ครส. บอร์ด 

เพ่ิมระดับผลประเมินชั้นท่ี 1 ข้ึน 1 ระดับ 
 

 
2. ฝบส. กคภ. ประเมินประสิทธิผลของความเพียงพอของการควบคุม และรวบรวม 

ประมวลผลส่งให้ กบส. ภายใน มิ.ย. ตามเกณฑ์การประเมินฯ ครบท้ัง 3 ด้าน ดังนี้ 
 (1) ด้านผลการดําเนินงาน 
 (2) ด้านมาตรการควบคุมภายในท่ีมีอยู่ 
 (3) ด้านการรายงานและติดตามผล 
 

 
รูปท่ี 2-3 มาตรการควบคุม ตารางท่ี 2-3 การประเมินประสิทธิผลของความเพียงพอของการควบคุม 

 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 31 จาก 69 
 

คู่มือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภูมิภาค  

ตารางท่ี 2-3 การประเมินประสิทธิผลของความเพียงพอของการควบคุม 
ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวข้อง 

 
 

ก่อนเริ่ม
ปีงบประมาณ 

(มิ.ย.) 

1.  ฝบส. กคภ. ประเมินประสิทธิผลของความ
เพียงพอของการควบคุม ตามเกณฑ์การ
ประเมินฯ ที่จัดทําขึ้นจากการประชุม
ร่วมกับ กบส. โดยกําหนดเกณฑ์การ
ประเมินเป็น 3 ด้าน ได้แก่ 
(1) ด้านผลการดําเนินงาน 
(2) ด้านมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่ 
(3) ด้านการรายงานและติดตามผล 

  แล้วเสร็จ ภายในเดือน มิ.ย. 
 

ฝบส. กคภ. - เ ก ณ ฑ์ ป ร ะ เ มิ น
ประสิทธิผลของความ
เพียงพอของการควบคุม 

 ก่อนเริ่ม
ปีงบประมาณ 

(มิ.ย.) 

(1) ประเมินประสิทธิผลฯ ด้านผลการ
ดําเนินงาน โดยใช้ปัจจัยนําเข้า เป็น 
ผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด โดย
ประเมินตามเกณฑ์ฯ ดังนี้  
1 = ไม่ดีกว่าเป้าหมาย 
2 = เป็นไปตามเป้าหมาย 
3 = ดีกว่าเป้าหมาย 

  ฝบส. กคภ. รวบรวมข้อมูลผลการ
ดําเนินงานให้แล้วเสร็จก่อนการประเมินฯ 
ภายในเดือน มิ.ย. 

ฝบส. กคภ. - เ ก ณ ฑ์ ป ร ะ เ มิ น
ประสิทธิผลของความ
เพียงพอของการควบคุม 

- ผลการดําเนินงานตาม
ตัวช้ีวัด 

 ก่อนเร่ิม
ปีงบประมาณ 

(มิ.ย.) 

(2) ป ร ะ เ มิ น ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ฯ  ด้ า น
มาตรการควบคุมภายในท่ีมีอยู่  

 ขั้นท่ี 1: โดยใช้ปัจจัยนําเข้า เป็น
ผลก ารทบทวนกระบวนกา ร
ทํ า ง า น แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง คู่ มื อ
กระบวนการทํางานท่ีสําคัญ โดย
ประเมินตามเกณฑ์ฯ ดังน้ี  
1 = ยั ง ไ ม่ มี ก ร ะ บ ว น ก า ร

ควบคุมภายใน หรือมีการ
ควบคุมภายในแต่ยังไม่มี
ประสิทธิผล 

2 = มีการควบคุมภายในแต่ยัง
ไม่มีประสิทธิผล 

3 = มีก ารควบ คุมภาย ใน ท่ี
กําหนดเป็นมาตรฐานของ
องค์กรและมีการทบทวน
อยู่เสมอ 

 ฝบส. กคภ. ประสานงานขอผล
การทบทวนกระบวนการทํางาน
และปรับปรุงคู่มือกระบวนการ
ทํางานท่ีสําคัญ จากคณะทํางานฯ 
ก่อนการประเมินฯ ภายในเดือน 
มิ.ย. 

 
 

 

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

- รายงานการประ ชุม
คณะทํางานทบทวน
กระบวนการทํางาน
แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง คู่ มื อ
กระบวนการทํางานท่ี
สําคัญ 

- คู่ มื อ ก ร ะ บ ว น ก า ร
ทํางาน ท่ี สํา คัญฉบับ
ปรับปรุง 

ประเมนิประสิทธิผล 
ของความเพียงพอ 

ของการควบคุม 3 ด้าน 

เริ่มต้น 

(1)  
ด้านผลการดําเนนิงาน 

ประเมนิผลการ
ดําเนนิงานตามเกณฑ์การ

ประเมนิฯ 

(2)  
ด้านมาตรการควบคุมภายในที่มอียู่ 

ประเมนิผลการ
ดําเนนิงานตามเกณฑ์การ

ประเมนิฯ 

ประเมนิขัน้ที่ 1: 

A 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 32 จาก 69 
 

คู่มือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภูมิภาค  

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวข้อง 

 
 
 

ก่อนเร่ิม
ปีงบประมาณ 

(มิ.ย.)  

 ขั้นท่ี 2: พิจารณาจากการปรับปรุง
แก้ไขจุดอ่อน/ความเส่ียงตามผล
การตรวจสอบของ สตส. และ 
สตง. ตามเกณฑ์ประเมินฯ ดังน้ี 

- ไม่แก้ไขจุดอ่อน/
ความเส่ียงตามผล
ต ร ว จ ส อ บ ข อ ง 
สตส. สตง. 

= ผลประเมิน
คงเดิม 
 

- แก้ไขจุดอ่อน/ 
ความเส่ียงตามผล
ต ร ว จ ส อ บ ข อ ง 
สตส. สตง. 

= ลดระดับผล
ประเมินช้ันที่ 1 
ลง 1 ระดับ 

 ฝบส. กคภ. รวบรวมข้อมูลผลการ
ปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน/ความเส่ียง
ตามผลการตรวจสอบของ สตส. 
และ สตง. ภายในเดือน มิ.ย. 

 

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

- ผลการตรวจสอบของ 
สตส. และ สตง. 

 ก่อนเร่ิม
ปีงบประมาณ 

(มิ.ย.) 

 ขั้นท่ี 3: พิจารณาจากผลการ
ดําเนินงานตามตัวช้ีวัด ตามเกณฑ์
ประเมิน ดังน้ี 

- ผลการดําเนินงาน
ไม่ได้ตามเป้าหมาย 

= ผลประเมิน
คงเดิม 

- ผลการดําเนินงาน
ได้ตามเป้าหมายหรือ
ดีกว่าเป้าหมาย 
 

= ล ด ร ะ ดั บ
ผ ล ปร ะ เ มิ น
ช้ันที่ 1 ลง 1 
ระดับ 

  ฝบส. กคภ. รวบรวมข้อมูลผล
การปรับปรุงแก้ไขจุดอ่อน/ความ
เส่ียงตามผลการตรวจสอบของ 
สตส. และ สตง. ภายในเดือน มิ.ย. 

 
 

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

- ผลการดําเนินงานตาม
ตัวช้ีวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเมนิขัน้ที่ 2: 

แก้ไขจดุออ่น/ 
ความเส่ียงตามผลการ

ตรวจสอบของ 
สตส. สตง. 

ผลประเมนิ 
คงเดิม 

ลดระดับผล
ประเมนิช้ันที่ 1 

ลง 1 ระดับ 

ไม่ใช่ ใช่ 

ไม่ใช่ ใช่ 

B 

A 

ประเมนิขัน้ที่ 3 

มีผลการดําเนินงานได้ตาม
เป้าหมายหรือดีกว่า

เป้าหมาย 

 
ผลประเมนิ 

คงเดิม 

ลดระดับผล
ประเมนิช้ันที่ 1 

ลง 1 ระดับ 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 33 จาก 69 
 

คู่มือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภูมิภาค  

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน/Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวข้อง 
 ก่อนเริ่ม

ปีงบประมาณ 
(มิ.ย.) 

 

(3) ประเมินประสิทธิผลด้านการรายงาน
ติดตามผล 

 ข้ันท่ี 1: ประเมินโดยใช้ปัจจัยนําเข้า
ประกอบการประเมิน คือ การรายงานผล
การดําเนินงานตามแผนควบคุมภายใน โดย
ประเมินตามเกณฑ์ฯ ดังนี้  

1 = ยั ง ไม่ มี ก า ร รายง านและ
ติดตามผล 

2 = มีการรายงานและติดตามผล
ตามสายการบังคับบัญชา 

3 = มีการรายงานและติดตามผล
อย่างสม่ําเสมอตามกําหนด
ในการประชุมอนุกรรมการฯ 
ครส. บอร์ด 

  (ใช้ประเมินในระดับที่ 2) 
  ฝบส. กคภ. รวบรวมข้อมูลผลการ

ดําเนินงานฯ ให้แล้วเสร็จก่อนการประเมิน
ฯ ภายในเดือน มิ.ย. 

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

- สรุปผลการรายงานผล
การดําเนินงานตามแผน
ควบคุมภายใน 

 ก่อนเริ่ม
ปีงบประมาณ 

(มิ.ย.) 

 ข้ันท่ี 2: ประเมินโดยใช้ปัจจัยนําเข้า คือ 
ผลการประชุม/มติฯ อนุกรรมการบริหาร
ความเส่ียงและควบคุมภายใน ครส. บอร์ด 
โดยประเมินตามเกณฑ์ฯ ดังนี้  

- ไมมีการรายงาน
ติ ด ต า ม ผ ล ใน ก า ร
ประชุมอนุกรรมการฯ 
ครส. บอร์ด 

= ผลประเมิน
คงเดิม 

- มี ก า ร ร า ย ง า น
ติ ด ต า ม ผ ล ใน ก า ร
ประชุมอนุกรรมการฯ 
ครส. บอร์ด 

= เพ่ิมระดับ
ผ ล ปร ะ เ มิ น
ช้ันที่ 1 ขึ้น 1 
ระดับ 

  ฝบส. กคภ. รวบรวมข้อมูลผลการ
ประชุม/มติฯ อนุกรรมการบริหารความ
เส่ียงและควบคุมภายใน ครส. บอร์ด ให้
แล้วเสร็จก่อนการประเมินฯ ภายในเดือน 
มิ.ย. 

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

- รายงานการประ ชุม
อนุก รรมการบริหาร
ความเส่ียงและควบคุม
ภายใน ครส. บอร์ด 

 ก่อนเริ่ม
ปีงบประมาณ 

(มิ.ย.) 

2.  ฝบส. กคภ. ประเมินประสิทธิผลของความ
เพียงพอของการควบคุม ตามเกณฑ์การ
ประเมินฯ ครบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ 
(1) ด้านผลการดําเนินงาน 
(2) ด้านมาตรการควบคุมภายในที่มีอยู่ 
(3) ด้านการรายงานและติดตามผล 

 รวบรวม ประมวลผลส่งให้ กบส. ภายใน 
มิ.ย. 

 

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

(3)  
ด้านการรายงานและติดตามผล 

ประเมนิผลการ
ดําเนนิงานตามเกณฑ์การ

ประเมนิฯ 

ประเมนิขัน้ที่ 1: 

มีการรายงาน 
ติดตามผลในการประชุม

อนกุรรมการฯ ครส. 
บอร์ด 

ประเมนิขัน้ที ่

B 

ประมวลผล 
การประเมนิประสิทธิผล 

ของความเพียงพอ 
ของการควบคุมภาพรวมของ กปภ. 

ส้ินสุด 

ไม่ใช่ ใช่ 

ผลประเมนิ 
คงเดิม 

เพ่ิมระดับผล
ประเมนิช้ันที่ 1 
ขึ้น 1 ระดับ 
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4.2 จุดอ่อน / ความเส่ียง / ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง  

ตารางท่ี 2-4 จุดอ่อน / ความเสี่ยง / ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน 
จุดอ่อน / ความเสี่ยง / 

ปัญหาอุปสรรค 
การควบคุมท่ีมีอยู่ แนวทางการปรับปรุง 

หมายเหตุ/
ข้อเสนอแนะ 

กระบวนการทํางานย่อยท่ี 1 การจัดทําแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน 
1.เกิดความล่าช้าในการ
เปรียบเทียบเ ป้าหมาย
และผลการดํา เนินงาน 
เนื่ องจากต้องรอข้อมูล 
(Excel file)  จาก
หน่วยงานต้นทาง  
 

1. เปรียบเทียบเป้าหมายและผลการ
ดําเนินงานของ กปภ.สาขา จํานวน 3 
เรื่อง ได้แก่  
 1) อัตราน้ําสูญเสีย 
 2) จํานวนผู้ใช้น้ําเพ่ิม  
  3) ปริมาณน้ําจําหน่าย 
แจ้งเตือนและติดตาม กปภ.สาขาท่ี
ผลการดําเนินงานไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายให้ทบทวนแผนปรับปรุง
การควบคุมภายใน/ประเมิน CSA 
เพ่ือจัดทําแผนปรับปรุงฯ เพ่ิมเติม 

1. นําระบบสารสนเทศมาช่วย
ในการเปรียบเทียบเป้าหมาย
และผลการดําเนินงานของ 
กปภ.สาขา จํานวน 3 เรื่อง 
ได้แก่  
 1) อัตราน้ําสูญเสีย 
 2) จํานวนผู้ใช้น้ําเพ่ิม  
  3) ปริมาณน้ําจําหน่าย 
โดยให้ระบบฯแจ้งเตือน กปภ.
สาขา ให้จัดทําแผนปรับปรุง
ก า ร ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น โ ด ย
อัตโนมัติ 

 

2. ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ/ผู้
ท่ี ไ ด้ รั บมอบหมายขาด
ทั กษ ะ  ค ว าม รู้  ค ว า ม
เข้าใจในการจัดทํารายงาน
การควบคุมภายในผ่าน
ระบบประเมินการควบคุม
ด้วยตนเอง : CSA 

2. คู่มือการใช้งานระบบประเมินการ
ควบคุมด้วยตนเอง : CSA ปี 2562 
 

2 .  ป ร ะ ส า น ง า น สํ า นั ก
วิทยาการ และกองฝึกอบรม
ภูมิภาค เพ่ือให้จัดหลักสูตร
อบรมด้านการควบคุมภายใน 
(การประเมินการควบคุมด้วย
ตนเอง CSA) ให้แก่หน่วยงาน 
เป็นประจําทุกปี 

 

3. หน่วยงานขาดทักษะ 
ความรู้  ความเข้าใจ/ไม่
เ ห็ น ค ว า ม สํ า คั ญ ใ น
หลักการและวิธีการในการ
ประเมินการควบคุมด้วย
ตนเอง (ต้ังแต่การประชุม
ระดมสมอง ประเมินความ
เพียงพอฯ และจัดทําแผน
ปรับปรุงฯ) 

3. ประสานงานหน่วยงานเพ่ือให้
คําปรึกษา/คําแนะนําในหลักการและ
วิธีการในการประเมินการควบคุม
ด้วยตนเอง ผ่านทางโทรศัพท์ และ
แอพพลิเคชั่นไลน์ 
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2.2 กระบวนการทํางานย่อย ท่ี 2 การติดตามผลการควบคุมภายใน 
 

2.2.1 ขอบเขตกระบวนการ การติดตามผลการควบคุมภายใน 
การติดตามผลการควบคุมภายใน ประกอบด้วย การติดตามผลการดําเนินงานการควบคุมภายใน

ระดับสายงาน และการติดตามผลการดําเนินงานการควบคุมภายในระดับองค์กร หน่วยงานเจ้าของความเสี่ยง
รายงานสถานะผลการดําเนินงานด้านการควบคุมภายใน โดยรายงานผลการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน เป็นรายไตรมาส พร้อมท้ังระบุปัญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน พร้อมท้ังจัดทํารายงานผลการ
ติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน (แบบติดตาม ปย.2) ส่งให้กอง
ควบคุมภายใน เพ่ือดําเนินการรวบรวมข้อมูลรายงานสถานะผลการประเมินการควบคุมภายในของทุก
หน่วยงาน และจัดทําสรุปภาพรวมของระดับสายงาน เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กปภ. และคณะกรรมการ กปภ.ทราบ  

2.2.2 ข้ันตอนการปฏิบัติงานในการติดตามผลการควบคุมภายในระดับสายงาน ดังนี้ 
1. หน่วยงานระดับ กปภ.สาขา/กอง นําข้อมูลจากรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) ของหน่วยงาน มารายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงฯ  
2. จัดทํารายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไตรมาส   1 - 

4 (แบบติดตาม ปย.2) ผ่านระบบประเมินการควบคุมด้วยตนเอง : CSA ท่ี http://csa.pwa.co.th โดยพิมพ์
รายงานแบบติดตาม ปย.2 เก็บเป็นหลักฐานท่ีหน่วยงาน และพิมพ์รายงานยืนยันจัดส่งให้กปภ.เขต/ฝ่าย/สํานัก 
เพื่อรวบรวมและนําส่งสายงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

3. ฝ่าย/สํานัก นําข้อมูลจากรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ปย.2) 
ของหน่วยงานในสังกัด มารายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงฯ  

4. จัดทํารายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไตรมาส    1 - 
4 (แบบติดตาม ปย.2) ผ่านระบบประเมินการควบคุมด้วยตนเอง : CSA ท่ี http://csa.pwa.co.th โดยพิมพ์
รายงานแบบติดตาม ปย.2 เก็บเป็นหลักฐานท่ีหน่วยงาน และพิมพ์รายงานยืนยันจัดส่งให้สายงานพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

5. กปภ.เขต/ผู้ช่วยผู้ว่าการ นําข้อมูลจากรายงานการประเมินผลและปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ปย.2) ของหน่วยงาน มารายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงฯ และจัดทํารายงานผลการติดตาม
การปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในไตรมาส 1 - 4 (แบบติดตาม ปย.2) ผ่านระบบประเมินการ
ควบคุมด้วยตนเอง : CSA ท่ี http://csa.pwa.co.th และรวบรวมแบบติดตามผล ปย.2 ในภาพรวมของสายงาน 
เสนอผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสายงาน (รองผู้ว่าการ/ผู้ว่าการ) เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

6. ผู้บังคับบัญชาสูงสุดของแต่ละสายงาน (รองผู้ว่าการ/ผู้ว่าการ) พิจารณารายงานผลการติดตาม
แผนการปรับปรุงฯ (แบบติดตาม ปย.2) ของหน่วยงานในสังกัด เพื่อให้ความเห็นชอบ และส่งรายงานดังกล่าวให้ 
ฝบส. กคภ. 
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7. กองควบคุมภายในรวบรวมแบบติดตามผล ปย.2 ท่ีผ่านความเห็นชอบของทุกสายงาน นํามา
วิเคราะห์ ประเมินผล และจัดทํารายงานสรุปภาพรวมผลการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน
ของทุกหน่วยงานระดับสายงาน เสนอคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน คณะอนุกรรมการ
บริหารความเส่ียงและควบคุม ภายใน และคณะกรรมการ กปภ. ทราบ 

8. คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน กปภ. พิจารณารายงานสรุปผลการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับสาย
งาน รวมท้ังให้คําแนะนํา ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เพื่อมอบให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องดําเนินการต่อไป และเสนอ
คณะกรรมการ กปภ. เพื่อทราบ 

ตารางท่ี 3-1 การติดตามผลการควบคุมภายในระดับสายงาน 

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวข้อง 

 

 

 

 
ทุกส้ินไตรมาส 

 

หน่วยงานระดับ กปภ.สาขา/กอง/ฝ่าย/สํานัก 
นําข้อมูลจากรายงานการประเมินผลและ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (รายงานแบบ ปย.
2) ของหน่วยงาน มาติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนการปรับปรุงฯ ผ่านระบบประเมินการ
ควบคุมด้วยตนเอง : CSA พร้อมพิมพ์รายงาน
ยืนยันจัดส่งให้ กปภ.เขต/ฝ่าย/สํานัก 
- กปภ.เขต/ผู้ช่วยผู้ว่าการ นําข้อมูลจาก
รายงานการประเมินผลและปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน (รายงานแบบ ปย.2) ของ
หน่วยงานในสังกัด มาติดตามผลการดําเนินงาน
ตามแผนการปรับปรุงฯ ผ่านระบบประเมินการ
ควบคุมด้วยตนเอง : CSA พร้อมพิมพ์รายงาน
แบบติดตาม ปย.2 ในภาพรวมจัดส่งให้สาย
งาน เพ่ือให้ความเห็นชอบและจัดส่งให้ กคภ. 
ต่อไป 

กปภสาขา/กอง/กปภ.
เขต/ฝ่าย/สํานัก/ผู้ช่วย

ผู้ว่าการ 

- คู่มือการใช้งาน
ระบบประเมินการ
ควบคุมด้วยตนเอง : 
CSA ปี 2562 

 

 

 

ทุกส้ินไตรมาส 

 

กคภ. รวบรวมแบบติดตามผล ปย.2 ที่ผ่าน
ความเห็นชอบของทุกสายงาน นํามาวิเคราะห์ 
ประเมินผล 

กคภ. - แบบติดตาม ปย.2 

 

 

 

ทุกส้ินไตรมาส 

 

กคภ. จัดทํารายงานสรุปภาพรวมผลการ
ดําเนินงานตามแผนปรับปรุงฯ ระดับสายงาน 

กคภ.  

 

 

 

ทุกส้ินไตรมาส 

 

เสนอคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน  

ฝบส. กคภ.  

เริ่มต้น 

ติดตามและรายงานผลตามแผน
ปรับปรุง ผ่านระบบ CSA 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

เสนอคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงและควบคุมภายใน  

เพ่ือทราบ 

จัดทํารายงานสรุปผลการ 
ดําเนนิงานตามแผนปรับปรุงทุก

ไตรมาส 

รวบรวม/วเิคราะห์/
ประเมนิผล ผลการ

ดําเนนิงานของกปภ.สาขา/
กอง/ฝ่าย/สํานกั 

A 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 37 จาก 69 
 

คู่มือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภูมิภาค  

ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวข้อง 

 

 

 

 

 

ทุกส้ินไตรมาส 

 

เสนอคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน กปภ. และคณะกรรมการ 
กปภ. ทราบ 

ฝบส. กบส. 
 

 

 

 

 

 

ไตรมาสถัดไป 
หน่วยงานปฏิบัติตามแผนปรับปรุงฯ เ พ่ือ
ติดตามผลในไตรมาสต่อไป 

ทุกหน่วยงานภายใน 
กปภ. / ฝบส. กคภ. 

 
 

 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานในการติดตามผลการควบคุมภายในระดับองค์กร ดังนี้ 

1. ฝบส. กคภ. ติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร โดยจัดทํา
บันทึกข้อความ และ/หรือประสานงานหน่วยงานท่ีรับผิดชอบตามแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
(แบบ ปค.5) ผ่านทางโทรศัพท์/แอพพลิเคชั่นไลน์ ไตรมาส 1 - 4 

2. กคภ. รวบรวมข้อมูลผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนปรับปรุงฯ ระดับองค์กร มาวิเคราะห์ 
ประเมินผล และจัดทํารายงานสรุปภาพรวมผลการประเมินการควบคุมภายในระดับองค์กร เสนอคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กปภ. และ
คณะกรรมการ กปภ. ทราบ 

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
และควบคุมภายใน กปภ. พิจารณารายงานสรุปภาพรวมผลการประเมินการควบคุมภายในระดับองค์กร รวมท้ังให้
คําแนะนํา ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ เพ่ือมอบให้หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องดําเนินการต่อไป และเสนอ
คณะกรรมการ กปภ. เพ่ือทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เสนอคณะอนกุรรมการบริหาร
ความเส่ียงและควบคุมภายใน 

กปภ. /คณะกรรมการ กปภ. เพ่ือ
ทราบ 

จบ 

นําแผน ขอ้สังเกต ขอ้เสนอแนะ
ของคณะกรรมการฯ ไปฏิบัติ
และติดตามผลการดําเนินงาน

ตามแผน 

A 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 38 จาก 69 
 

คู่มือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภูมิภาค  

ตารางท่ี 3-2 การติดตามผลการควบคุมภายในระดับองค์กร 
ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวข้อง 

 

 

 

 

ทุกส้ินไตรมาส 

 

ฝบส.กคภ. ติดตามการปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในระดับองค์กร โดย
จัดทําบันทึกข้อความ และหรือประสานงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบตามแบบรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายใน(แบบ ปค.5) 
ผ่านทางโทรศัพท์/แอพพลิเคช่ันไลน์ ไตรมาส     
1 - 4 

ฝบส. กคภ.  

 

 

 

 

ทุกส้ินไตรมาส 

 

กคภ. รวบรวมข้อมูลผลการติดตามการปฏิบัติ
ตามแผนปรับปรุงฯระดับองค์กร มาวิเคราะห์ 
ประเมินผล 

กคภ.  

 

 

 

ทุกส้ินไตรมาส 

 

กคภ. จัดทํารายงานสรุปภาพรวมผลการประเมิน
การควบคุมภายในระดับองค์กร 

กคภ.  

 

 

ทุกส้ินไตรมาส 

 
ฝบส. กคภ. นํารายงานสรุปภาพรวมผลการ
ประเมินการควบคุมภายในระดับองค์กร เสนอ
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและควบคุม
ภายใน คณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง    
และควบคุมภายใน กปภ. และคณะกรรมการ 
กปภ. ทราบ 
 

ฝบส. กคภ.  

 

 

 

ทุกส้ินไตรมาส 

 

ฝบส. กบส. 
 

 

 

 

 

 

ไตรมาสถัดไป 
หน่ วย งานที่ รั บ ผิ ดชอบปฏิ บั ติตามแผน
ปรับปรุงฯ เพ่ือติดตามผลในไตรมาสต่อไป 

ทุกหน่วยงานภายใน 
กปภ. / ฝบส. กคภ. 

 
 

 
 
 
 

เริ่มต้น 

ติดตามการปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุงฯ ระดับองค์กร ผ่านบันทึก
ข้อความ และหรือประสานงานทาง

โทรศัพท์ ไลน ์

ใช่ 

ไม่ใช่ 

นําแผนไปฏิบัติและ
ติดตามผลการดําเนนิงาน

จัดทํารายงานสรุปภาพรวมผลการ
ประเมินการควบคุมภายในระดับ

องค์กร 

รวบรวม/วเิคราะห์/
ประเมนิผล ผลการ

ดําเนนิงานของผู้ที่รับผิดชอบ
ตาม แบบ ปค.5 

จบ 

เสนอคณะอนกุรรมการบริหาร
ความเส่ียงและควบคุมภายใน /
คณะกรรมการกปภ. เพ่ือทราบ 

เสนอคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงและควบคุมภายใน  

เพ่ือทราบ 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 39 จาก 69 
 

คู่มือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภูมิภาค  

2.2.3 จุดอ่อน / ความเสี่ยง / ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง  
ตารางท่ี 3-3 จุดอ่อน / ความเสี่ยง / ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงกระบวนการติดตามผลการควบคุมภายใน 

จุดอ่อน / ความเสี่ยง / 
ปัญหาอุปสรรค 

การควบคุมท่ีมีอยู ่ แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหต/ุ

ข้อเสนอแนะ 
กระบวนการทํางานย่อยท่ี 2 การติดตามผลการควบคุมภายใน 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
นํามาสรุปผล และนําเสนอ
คณะกรรมการฯ  ยั ง ไ ม่ มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ 
 
 
 
 
 

1. ประสานงานกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
เพ่ือให้ได้ข้อมูลนํามาวิเคราะห์และรายงาน
ผลต่อคณะกรรมการ 
 

1. รวบรวมและจัดทําฐานข้อมูล 
เพ่ือนํามา เพ่ือนํามาประกอบการ
วิเคราะห์และสรุปผลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
รูปท่ี 3-1 กระบวนการ CSA กับ PDCA 

 
 
 
 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 40 จาก 69 
 

คู่มือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภูมิภาค  

2.3 กระบวนการทํางานย่อย ท่ี 3 การจัดทํารายงานประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

2.3.1 ขอบเขตกระบวนการจัดทํารายงานประเมินผลการควบคุมภายใน 
การรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กปภ. ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย

มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ฝ่ายบริหารความเสี่ยง 
ดําเนินการ โดยติดตามและรวบรวมข้อมูลผลการประเมินตามแบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน      
(แบบ ปย.1) จากหน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวม 407 หน่วยงาน ข้อมูลผลการดําเนินงานการ
ควบคุมภายในระดับสายงานและระดับองค์กรท่ีผ่านมา ผลการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กรท่ีผ่านมา 
รายงานผลการตรวจสอบของ สตง. และ สตส. ข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นโยบายรัฐบาล เป้าหมาย/
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน นําข้อมูลมาวิเคราะห์ ประเมินผลการดําเนินงานตามภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง 
หรือภารกิจตามแผนดําเนินงาน หรือภารกิจอ่ืนท่ีสําคัญของ กปภ. และจัดทํารายงานสรุปผลการควบคุม
ภายในระดับองค์กรประจําปี รวมท้ังจัดทํารายงานตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังฯ ท่ีกําหนด ประกอบด้วย
  1. หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1) เป็นการรับรองการควบคุม
ภายใน เพ่ือให้ความเห็นว่าระบบการควบคุมภายในท่ีใช้อยู่มีประสิทธิผล และมีความเพียงพอท่ีจะสนับสนุน
การดําเนินงานให้บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เพียงใด 

  2. รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) เป็นการสรุปผล
การประเมินแต่ละองค์ประกอบของการควบคุมภายในจากการประเมินกิจกรรมต่าง ๆ 

  3. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) เป็นการประเมินจุดอ่อนของระบบ
การควบคุมภายในหรือความเสี่ยงท่ียังมีอยู่ขององค์กร เพ่ือจัดทําแผนการปรับปรุงระบบการควบคุมภายใน  

  4. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.
6) เป็นแบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

โดยนําเสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน และคณะกรรมการ กปภ. ก่อน
นําส่งกระทรวงเจ้าสังกัด/กระทรวงการคลัง ภายในกําหนดเวลา 90 วัน นับต้ังแต่สิ้นปีงบประมาณ  

2.3.2 ข้ันตอนการปฏิบัติงานในการจัดทํารายงานประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ 
ปย.1) ดังนี้ 

1. กคภ. จัดทําร่างแบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน ปย.1 เสนอคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายในให้ความเห็นชอบก่อนให้หน่วยงานในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคประเมินต่อไป 

2. หน่วยงานประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และนําข้อมูลมาสรุปผลจัดทํารายงานของ
หน่วยงาน โดยวิเคราะห์ความมีอยู่ ความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุมภายใน และจัดทํารายงานผล
การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) นําเสนอสายงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
และนําส่ง กคภ. 

3. กคภ. รวบรวมรายงานแบบ ปย.1 ของทุกหน่วยงานท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือนําไป
วิเคราะห์และประเมินผลจัดทําเป็นร่างรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรในข้ันตอนต่อไป 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 41 จาก 69 
 

คู่มือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภูมิภาค  

ตารางท่ี 4-1 การจัดทํารายงานแบบประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) 
ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวข้อง 

 

 

 

ก.ค. 
กคภ.จัดทําร่างแบบประเมินองค์ประกอบการ
ควบคุมภายใน ปย.1 

กคภ. 

 
 

 

 

 

ก.ย. 

เสนอคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายในให้ความเห็นชอบร่างแบบ
ประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน ปย.1 

 

ฝบส. กคภ. 

 
 

 

 

 

ก.ย. 

หน่วยงานประเมินการควบคุมด้วยตนเอง และ
นํ า ข้ อ มู ลม าสรุ ปผลจั ดทํ า ร ายงานขอ ง
หน่วยงาน โดยวิเคราะห์ความมีอยู่ ความ
เพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุม
ภายใน และจัดทํารายงานผลการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ 
ปย.1) นําเสนอสายงานให้ความเห็นชอบ 

ทุกหน่วยงาน 

 
แบบ ปย.1 

 

 

 

 

ต.ค. กคภ. รวบรวมรายงานแบบ ปย.1 ของทุก
หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

กคภ. 

 
 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงานในการจัดทํารายงานประเมินผลการควบคุมภายใน ดังนี้ 
1. รวบรวมข้อมูล ผลการประเมินตามแบบประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (แบบ 

ปย.1) ข้อมูลผลการดําเนินงานการควบคุมภายในระดับสายงานและระดับองค์กรท่ีผ่านมา ผลการบริหารความ
เสี่ยงระดับองค์กรท่ีผ่านมา รายงานผลการตรวจสอบของ สตง. และ สตส. ข้อร้องเรียนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
นโยบายรัฐบาล เป้าหมาย/ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน นํามาวิเคราะห์และประเมินผลจัดทําเป็นร่างรายงาน
ประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กร ตามรายงาน 3 แบบ ได้แก่ 

 1.1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1) 
 1.2 รายงานการประเมินผลองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) 
 1.3 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กร (แบบ ปค.5) 

2. เสนอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
 

เริ่มต้น 

จัดทําร่างแบบประเมินองค์ประกอบ
การควบคุมภายใน ปย.1 

ไม่ใช่ 

ใช่ 

- ประเมินองค์ประกอบการ
ควบคุมภายใน (ปย.1) 
- วิเคราะห์ จุดอ่อน/ความเส่ียง  
5 องค์ประกอบ 

รวบรวม/สรุปผลแบบ
ประเมนิองค์ประกอบการ
ควบคุมภายใน (ปย.1) 

เสนอคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียงและควบคุมภายใน

ให้ความเห็นชอบ 

A 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 42 จาก 69 
 

คู่มือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภูมิภาค  

ตารางท่ี 4-2 การจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1 ปค.4 และ ปค.5) 
ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เก่ียวข้อง 

 

 

 

 

ต.ค. - พ.ย. 

 

รวบรวมข้อมูลจากปัจจัยนําเข้า ได้แก่ ผลการ
ประเมินตามแบบประเมินองค์ประกอบการ
ควบคุมภายใน (แบบ ปย.1) ข้อมูลผลการ
ดําเนินงานการควบคุมภายในระดับสายงาน
และระดับองค์กรที่ผ่านมา ผลการบริหารความ
เส่ียงระดับองค์กรที่ ผ่านมา รายงานผลการ
ตรวจสอบของ สตง. และ สตส. ข้อร้องเรียน
ของ ผู้มี ส่วนได้ ส่วนเ สีย นโยบายรัฐบาล 
เป้าหมาย/ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงาน นํามา
วิ เคราะห์ สรุปผล และจัดทํารายงานการ
ประเมินผลองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน (แบบ ปค.4) และรายงานการ
ประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กร 
(แบบ ปค.5) 

ฝบส. กคภ.  

 

 

พ.ย. - ธ.ค. 
นํารายงานแบบ ปค.4 และ ปค.5 ที่ได้มาจัดทํา
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุม
ภายใน (แบบ ปค.1) 

ฝบส. กคภ.  

 

 

 

 

พ.ย. - ธ.ค. 

- เสนอร่างรายงานประเมินผลการควบคุม
ภายในขององค์กร (แบบปค.1 ปค.4 ปค.5) 
และ รายงานการสอบทานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (ปค.6) 
ต่อคณะกรรมการฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
พร้อมให้ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกต 
- นํ า ข้ อ เ สนอแนะ /ข้ อ สั ง เกตของคณะ
กรรมการฯ ไปปรับปรุงร่างรายงานประเมินผล
การควบคุมภายในขององค์กร (แบบ ปค.1 
ปค.4 ปค.5) ก่อนนําเสนอคณะกรรมการ 
กปภ.ทราบ 

  

 

 

พ.ย. - ธ.ค. 

เสนอรายงานประเมินผลการควบคุมภายใน
ขององค์กร (แบบปค.1 ปค.4 ปค.5) และ 
รายงานการสอบทานการประเมินผลการ
ควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (ปค.6) 
ต่อคณะกรรมการ กปภ. เพ่ือทราบ 

หัวหน้าหน่วยงานแต่ละ
หน่วยงาน 

 

 

 

 

 

ธ.ค. 

 

นํารายงานประเมินผลการควบคุมภายในของ
องค์กร (แบบปค.1 ปค.4 ปค.5) เสนอผู้ว่าการ
ลงนาม 

ฝบส. กคภ. 

 
 

 

 

 

ภายใน 90 วัน 
นับแต่วนัส้ิน
ปีงบประมาณ 

 

นํารายงานประเมินผลการควบคุมภายในของ
องค์กร (แบบปค.1 ปค.4 ปค.5) และ รายงาน
การสอบทานการประเมินผลการควบคุม
ภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (ปค.6) ส่ง
กระทรวงการคลัง และกระทรวงมหาดไทย 

ฝบส. กคภ. 

 
 

  
 

รวบรวมปัจจัยนําเข้า วิเคราะห์ / 
สรุปผล และจัดทํารายงานแบบ  

ปค.4 และ ปค.5 
 

เสนอ คณะกรรมการ กปภ.  
เพ่ือทราบ 

 

นําส่งกระทรวงเจ้าสังกัด 

จบ 

จัดทําหนงัสือรับรองการ
ประเมนิผลการควบคุมภายใน 

(แบบ ปค.1) 

ไม่ใช่ 

ใช่ 

เสนอผู้ว่าการลงนามในรายงาน
รายงานประเมินผลการควบคุม

ภายในขององค์กร  
(ปค.1 ปค.4 ปค.5) 

เสนอ คณะกรรมการฯ         
ให้ความเห็นชอบ  

A 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 43 จาก 69 
 

คู่มือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภูมิภาค  

2.3.3 จุดอ่อน / ความเส่ียง / ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง  
ตารางท่ี 4-3 จุดอ่อน / ความเสี่ยง / ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดทํารายงานประเมินผลการควบคุมภายใน 

จุดอ่อน / ความเสี่ยง / 
ปัญหาอุปสรรค 

การควบคุมท่ีมีอยู่ แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหตุ/

ข้อเสนอแนะ 
กระบวนการทํางานย่อยท่ี 3 การจัดทํารายงานประเมินผลการควบคุมภายใน 
1. ก า ร จั ด ทํ า ร า ย ง า น
ประเมินผลการควบคุม
ภายในขององค์กรอาจไม่มี
คุณภาพเพียงพอ 

1. กําหนดระยะเวลาในการรวบรวม
ข้อมูลปัจจัยนําเข้าตามท่ีหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
2561 กําหนด  

1. ศึกษาข้อมูลประกอบการ
รายงานผลตามเกณฑ์ SE-AM 
เ พ่ื อ กํ า ห น ด แ น ว ท า ง ใ ห้
ครอบคลุ ม ก่อนการจัด ทํ า
ร า ย ง า น ป ร ะ เ มิ น ผ ล ก า ร
ควบคุมภายในขององค์กรท่ี
ชัดเจน และมีคุณภาพ ภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด 

 

 

     

 

รูปท่ี 4-1 ข้ันตอนการจัดทําแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน 

 

 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 44 จาก 69 
 

คู่มือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภูมิภาค  

2.4 กระบวนการทํางานย่อย ท่ี 4 การส่งเสริมให้มีการสร้างสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายใน 

2.4.1 ขอบเขตกระบวนการส่งเสริมให้มีการสร้างสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายใน 
กปภ. ตระหนักและให้ความสําคัญกับการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเป็นพ้ืนฐานสําคัญ

ในการปฏิบัติงาน โดยนําหลักการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในตามหลักมาตรฐานสากล กําหนดเป็น
กรอบการบริหารความเสี่ยงครอบคลุมความเสี่ยงทุกกระบวนการทํางาน และประยุกต์ใช้ในทุกระดับของการ
ปฏิบัติงานในองค์กร เพ่ือให้ม่ันใจว่า กปภ. ดําเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กร     
และเป็นไปตามวิสัยทัศน์การบริหารความเสี่ยง กปภ. “ภายใต้หลักการบริหารจัดการท่ีดี กปภ. จะมีระบบ   
การบริหารความเสี่ยงท่ีเป็นรูปธรรมชัดเจน โดยบูรณาการเข้ากับการบริหารจัดการในทุกส่วนท่ัวท้ังองค์กร 
และถูกปลูกฝังเป็นวัฒนธรรมองค์กรอย่างยั่งยืน”  

การสร้างวัฒนธรรมความเสี่ยง เป็นการปลูกฝังความโปร่งใส และการรับรู้ถึงความเสี่ยงให้เข้า  
กับวัฒนธรรมองค์กร ซ่ึงต้องมีการดําเนินการ เช่น การหารือร่วมกัน หรือกลไกอ่ืนๆ เพ่ือแบ่งปันข้อมูลการตัดสินใจ 
และการระบุโอกาสการสื่อสารบทบาทและความรับผิดชอบเพ่ือความสําเร็จของกลยุทธ์และวัตถุประสงค์ 
รวมถึงความรับผิดชอบในการจัดการความเสี่ยง เป็นต้น ดังนั้น ฝ่ายบริหารความเสี่ยงจึงได้กําหนดพฤติกรรม  
ท่ีพึงประสงค์เพ่ือสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของ กปภ. ภายใต้วัฒนธรรมความเสี่ยง 
“สื่อสาร เรียนรู้แบ่งปัน จูงใจ นําการบริหารความเสี่ยง เพ่ือสร้างคุณค่าให้แก่ กปภ.” โดยมุ่งเน้น ดังนี้ 

• นําการบริหารความเสี�ยง เพื�อสร้างคณุค่าให้แก่ กปภ. โดยผู้บริหารเป็นผู้ นําด้าน 
การบริหารความเสี�ยง กําหนดนโยบาย GRC และนโยบายการบริหารความเสี�ยงและการควบคมุ
ภายใน โดยปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างที�ดีในการบริหารความเสี�ยง 

• สื�อสารเรื�องการบริหารความเสี�ยงทั�วทั 3งองค์กร เพื�อให้ผู้ บริหารและพนักงาน
รับทราบ และนําเรื�องการบริหารความเสี�ยงและการควบคุมภายในไปใช้ในการดําเนินงาน โดย
ถ่ายทอดนโยบายไปสูก่ารปฏิบติัอย่างชดัเจนและสมํ�าเสมอ 

• เรียนรู้และแบ่งปันความรู้ เรื�องการบริหารความเสี�ยงและควบคุมภายในทั�วทั 3ง
องค์กร โดยกําหนดให้การบริหารความเสี�ยงและควบคุมภายในเป็นส่วนหนึ�งของหลักสูตรการ
ฝึกอบรมผู้บริหารระดบัสงูและพนกังาน รวมถงึสง่เสริมให้มีการแบ่งปันความรู้และประสบการณ์การ
บริหารความเสี�ยงระหว่างหน่วยงาน เพื�อประสานความร่วมมือและต่อยอดมุมมองในการบริหาร
ความเสี�ยงระหวา่งกนั 

• สร้างความตระหนัก และจูงใจ เรื�องการบริหารความเสี�ยงและควบคุมภายใน 
สนบัสนนุให้แตล่ะสายงานมีผู้ เชี�ยวชาญด้านการบริหารความเสี�ยงและควบคมุภายใน สายงานละ 2 
คน เพื�อรับการปลูกฝังความรู้เรื�องการบริหารความเสี�ยงและควบคุมภายใน และนําไปถ่ายทอด 
สนบัสนนุการดําเนินงานของแตล่ะสายงาน รวมถงึพฒันาการสื�อสารรูปแบบตา่งๆ เพื�อให้สามารถนํา
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เรื�อง การบริหารความเสี�ยงและควบคุมภายในไปประกอบการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สร้างมลูคา่ให้แก่ กปภ. 

2.4.2 ข้ันตอนการปฏิบัติงานในการส่งเสริมให้มีการสร้างสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายใน ดังนี้ 
 1. ฝบส. (กคภ. และ กบส.) กําหนดรูปแบบการสร้างวัฒนธรรมความเสี่ยง โดยนํารูปแบบการ
สร้างวัฒนธรรม   ความเสี่ยง Model Deloitte (2012) มาปรับใช้ในการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมท่ี
สอดคล้องกับค่านิยม วัฒนธรรม พฤติกรรมตามค่านิยมของ กปภ. นโยบายการบริหารความเสี่ยงและควบคุม
ภายใน และกําหนดเป็นวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง 

 2. ฝบส. นําเสนอวาระการประชุมเรื่องวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยงต่อคณะกรรมการ   
บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน กปภ. เพ่ือให้ความเห็นชอบวัฒนธรรมการบริหารความเสี่ยง และให้
ความเห็นและข้อสังเกต 

3. เม่ือคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในให้ความเห็นชอบวัฒนธรรม       
การบริหารความเสี่ยงแล้ว ฝบส.(กบส) จัดทําแผนการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมท่ีสนับสนุนการบริหาร     
ความเสี่ยง โดยมีการกําหนดกิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย เป้าประสงค์ในการดําเนินการ ระยะเวลา รวมท้ังผู้รับผิดชอบ
ในแต่ละกิจกรรม  
 4. ฝบส. นําเสนอแผนการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมท่ีสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงต่อ
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เพ่ือให้ความเห็นชอบ และให้ความเห็น/ข้อสังเกต/
ข้อเสนอแนะ เพ่ือนําไปปรับปรุงแผนการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมท่ีสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงก่อน
นําไปดําเนินการตามแผนต่อไป 

5. เม่ือดําเนินกิจกรรมตามแผนการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมท่ีสนับสนุนการบริหาร
ความเสี่ยงแล้ว ฝบส. ดําเนินการสํารวจทัศนคติผู้บริหารและพนักงานในเรื่องการบริหารความเสี่ยงขององค์กร 
 6. ฝบส. รวบรวมรายงานสรุปผลการสํารวจทัศนคติเรื่องการบริหารความเสี่ยง รวมถึงความรู้
ความเข้าใจ เพ่ือนํามาพัฒนาและปรับปรุงแผนการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมท่ีสนับสนุนการบริหาร 
ความเสี่ยงให้ผู้บริหารและพนักงาน มีความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจในการบริหารความเสี่ยงดีข้ึน และนํา
ผลการทบทวนปรับปรุงแนวทางการสร้างความตระหนัก และพัฒนาความรู้เป็นปัจจัยนําเข้าการกําหนด
แผนการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมท่ีสนับสนุนการบริหารความเสี่ยงต่อไป 
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ตารางท่ี 5-1 การส่งเสริมให้มีการสร้างสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายใน 
ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

ดําเนินการ

ตอ่เนื�อง 

จัดให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรม 
ที่สนับสนนุการบริหารความเส่ียงและควบคุม
ภายใน 
 

ฝบส.  

 

 ม.ค. 

 

กําหนดรูปแบบการสร้างวัฒนธรรมความเส่ียง 
โดยนํารูปแบบการสร้างวัฒนธรรมความเส่ียง 
Model Deloitte (2012) มาปรับใช้ในการ
สร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับ
ค่านิยม วัฒนธรรม พฤติกรรมตามค่านิยมของ 
กปภ. นโยบายการบริหารความเส่ียงและ
ควบคุมภายใน และกําหนดเป็นวฒันธรรมการ
บริหารความเส่ียง 

กคภ. กบส.  

 

] 

 

ม.ค. 
นําเสนอต่อคณะกรรมการ บริหารความเส่ียง
และควบคุมภายใน กปภ. เพ่ือให้ความ
เห็นชอบ 

ฝบส. กคภ.  

 

 

 

ต้นปี 
งบประมาณ 

จัดทําแผนการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมที่
สนับสนุนการบริหารความเส่ียง โดยมีการกําหนด
กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย เป้าประสงค์ในการ
ดําเนินการ ระยะเวลา รวมทั้งผู้รับผิดชอบในแต่
ละกิจกรรม  

 

กบส.  

 

 

 

 

ม.ค. เสนอต่อคณะอนุกรรมการบริหารความเส่ียง
และควบคุมภายใน เพ่ือให้ความเห็นชอบ และ
ให้ความเห็น/ข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ เพ่ือ
นําไปปรับปรุงแผนการสร้างบรรยากาศและ
วัฒนธรรมที่สนับสนุนการบริหารความเส่ียง
ก่อนนําไปดําเนินการตามแผนต่อไป 

 

ฝบส. กบส.  

 

 

 

ตามทีแ่ผน
กําหนด 

 
ทุกหน่วยงาน  

 

เริ่มต้น 

เสนอ 
ผู้มีอํานาจ
เห็นชอบ 

จัดให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรม 
ที่สนับสนนุการบริหารความเส่ียง

และควบคุมภายใน 

ใช่ 

ไม่ใช่ 

กําหนดรูปแบบการสร้างวฒันธรรม
ด้านบริหารความเส่ียง 

กําหนดแผนการสร้างบรรยากาศ
และวัฒนธรรมที่สนับสนุนการ

บริหารความเส่ียง 

A 

นําแผนไปปฏิบัติ 

ใช่ 

 

 

นําเสนอ 
ร่างแผนการสร้างบรรยากาศฯ 

ต่อคณะอนกุรรมการฯ  
เห็นชอบ 
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ผังกระบวนการ ระยะเวลา รายละเอียดงาน / Control Point (CP) ผู้รับผิดชอบ เอกสารท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

ก.ค. – 
ก.ย. 

ดําเนินการสํารวจทัศนคติผู้บริหารและพนักงาน
ในเรื่องการบริหารความเส่ียงขององค์กร ฝบส.  

 

 

 

 

 

ต.ค. 

รวบรวมรายงานสรุปผลการสํารวจทัศนคติเรื่อง
การบริหารความเส่ียง รวมถึงความรู้ความเข้าใจ 
เพ่ือนํามาพัฒนาและปรับปรุงแผนการสร้าง
บรรยากาศและวัฒนธรรมที่สนับสนุนการ
บริหาร ความเส่ียงให้ผู้บริหารและพนักงาน มี
ความตระหนัก ความรู้ความเข้าใจในการบริหาร
ความเส่ียงดีขึ้น และนําผลการทบทวนปรับปรุง
แนวทางการสร้างความตระหนัก และพัฒนา
ความรู้ เป็นปัจจัยนําเข้าการกําหนดแผนการ
สร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมที่สนับสนุนการ
บริหารความเส่ียงต่อไป 

ฝบส.  

 
 

 
รูปท่ี 5-1 ประโยชน์ของการควบคุมภายใน 

 

A 

สํารวจทัศนคติ/พฤติกรรม 
สร้างวัฒนธรรมองค์กร/

ความรู้ ความเข้าใจด้านการ
บริหารความเส่ียง  

 

จบ 

ทบทวนกระบวนการ  
สร้างวัฒนธรรมองค์กร  

และการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ
ด้านการบริหารความเส่ียง 
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2.4.3 จุดอ่อน / ความเส่ียง / ปัญหาอุปสรรค และแนวทางการปรับปรุง 
ตารางท่ี 5-2 จุดอ่อน / ความเส่ียง / ปัญหาอุปสรรค แนวทางการปรับปรุงกระบวนการส่งเสริมให้มีการสร้างสภาพแวดล้อมของการ
ควบคุมภายใน 

จุดอ่อน / ความเสี่ยง / 
ปัญหาอุปสรรค 

การควบคุมที่มีอยู่ แนวทางการปรับปรุง 
หมายเหตุ/

ข้อเสนอแนะ 
กระบวนการทํางานย่อยที่ 4 การส่งเสริมให้มีการสร้างสภาพแวดล้อมของการควบคุมภายใน 
1 .  ไ ม่ มี ก ร ะ บ ว น ก า ร /
ดํ า เ นิ น ก า รส ร้ า ง ค ว า ม
ต ร ะ ห นั ก เ ก่ี ย ว กั บ
ความสําคัญ/ความรู้ความ
เข้าใจ/การกระตุ้นให้เกิด
การรับ รู้ถึงความเสี่ยงใน
อ ง ค์ ก ร  แ ล ะ ก า ร ส ร้ า ง
บรรยากาศและวัฒนธรรม
สนับสนุนการบริหารความ
เสี่ยง 

1.1 ให้ความรู้ คําแนะนาํ และ
คําปรึกษาผา่นทางโทรศัทพ์ และ แอป
พลิเคชันไลน ์

 

1..1 กําหนดกระบวนการการ
สร้างความตระหนักเก่ียวกับ
ความสําคัญ/ความรู้ความเข้าใจ
ของการบริหารความเสี่ยง และ
จั ดทํ า แผน กา รส ร้ า ง ค ว า ม
ตระหนักเก่ียวกับความสําคัญ
หรือความรู้ ความเข้าใจ ของ
การบริหารความเสี่ยงในองค์กร 
 

 

2 .  ไ ม่ มี ก า ร ท บ ท ว น
สถานการณ์ความเสี่ยง ที่จะ
ช่ ว ย ใ ห้ ทุ ก คน เ ข้ า ใ จ ถึ ง
ความสัมพันธ์และผลกระทบ
ของความเสี่ยงก่อนตัดสินใจ
ค ร บ ทั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร 
คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง ผู้บริหาร และพนักงาน 

2.1 ทบทวนสถานการณ์ความเสี่ยงผา่น
การประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

2.1กําหนดให้มีการทบทวน
สถานการณ์ความเสี่ยงในการ
ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ทุกคร้ัง 
2.2 กําหนดแนวทางในการ
ทบทวนสถานการณ์ความเสี่ยง
ผ่านโครงการ/กิจกรรม การประ
ชุมสายงาน การประชุมไตรมาส 
การสนทนายามเช้า (Morning 
talk) ในหน่วยงาน ให้พนักงาน
และผู้บริหารได้แสดงความเห็น 
เพื่อให้ทุกคนเข้าใจถึงผลกระทบ
ของความเสี่ยง 

 

3. วัฒนธรรมการบริหาร
ความเสี่ยงยังไม่เชื่อมโยง
และส่งเสริมให้เกิดค่านิยม
ขององค์กรอย่างชัดเจน   

3.1 มีการกําหนดค่านิยม และ
วัฒนธรรมองค์กร 

3.1 กําหนดกรอบการสร้าง
วัฒนธรรมความเสี่ยงที่ กปภ.
ต้ อ งกา ร  โ ดย เลื อก  Model 
Deloitte (2012) เพื่อนํามา
ปรับใช้ในการสร้างบรรยากาศ
แ ล ะ วั ฒ น ธ ร ร ม  ร ว ม ถึ ง
พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่ พึ ง ป ร ะ ส ง ค์ ที่
สนับสนุนการบริหารความเสี่ยง 
ของ กปภ. 

 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 49 จาก 69 
 

คู่มือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภูมิภาค  

บรรณานุกรม 

1. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงาน
รัฐ พ.ศ. 2561 

2. นโยบาย Governance, Risk Management Compliance (GRC) ของการประปาส่วนภูมิภาค 
3. คู่มือการใช้งานระบบประเมินการควบคุมด้วยตนเอง : CSA ปี 2562 

 
  



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 50 จาก 69 
 

คู่มือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภูมิภาค  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 51 จาก 69 
 

คู่มือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภูมิภาค  

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 1 

คําส่ังแต่งต้ังคณะทํางาน/คณะกรรมการ 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 52 จาก 69 
 

คู่มือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภูมิภาค  



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 53 จาก 69 
 

คู่มือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภูมิภาค  

 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 54 จาก 69 
 

คู่มือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภูมิภาค  

 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 55 จาก 69 
 

คู่มือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภูมิภาค  

 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 56 จาก 69 
 

คู่มือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภูมิภาค  



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 57 จาก 69 
 

คู่มือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภูมิภาค  



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 58 จาก 69 
 

คู่มือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภูมิภาค  

 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 59 จาก 69 
 

คู่มือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภูมิภาค  

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 2 

ระเบียบ คําส่ัง ข้อบังคับ  

และคู่มือการปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 60 จาก 69 
 

คู่มือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภูมิภาค  

ระเบียบ / ข้อบังคับ / คําส่ัง / คู่มือการปฏิบัติงาน เลขท่ี ลงวันท่ี 
1. หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานรัฐ พ.ศ. 2561 

กค.0409.3/ว105 3 ต.ค. 2561 

2. ระเบียบการประปาส่วนภูมิภาคว่าด้วยการจัดแบ่งส่วนงานและการ
กําหนดอํานาจหน้าท่ีของส่วนงาน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2556 

 31 ต.ค. 2556 

3. คู่มือการใช้งานระบบประเมินการควบคุมด้วยตนเอง : CSA ปี 2562  มิถุนายน 2562 
4. นโยบาย Governance, Risk Management Compliance (GRC) 
ของการประปาส่วนภูมิภาค 

 มิถุนายน 2563 

 
 
 
 
 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 61 จาก 69 
 

คู่มือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภูมิภาค  

 
 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 3 

ตัวอย่างแบบฟอร์มต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 62 จาก 69 
 

คู่มือการควบคุมภายใน                  การประปาส่วนภูมิภาค  

ตัวอย่าง รายงานยืนยันการประเมินการควบคุมดวยตนเองของหน่วยงานในสังกัด สําหรับแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2) CF.0



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 63 จาก 69 
 

คู่มือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภูมิภ          

ตัวอย่าง บันทึกเสนอสายงานสําหรับแผนปรับปรุงการควบคุมภายใน (ปย.2)



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าท่ี 64 จาก69 
 

คู่มือการควบคุมภายใน การประปาส่วนภูมิภ          

ตัวอย่าง บันทึกเสนอสายงานสําหรับรายงานผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปย.2)  

และแผนปรับปรุงการควบคุมภายในเพ่ิมเติม (ปย.2 เพ่ิมเติม) 

 

 

 

 

 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 65 จาก 69 
 

คู่มือการควบคุมภายใน                     การประปาส่วนภูมิภาค  

ตัวอย่าง รายงานแบบประเมิน CSA 

 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 66 จาก 69 
 

คู่มือการควบคุมภายใน                     การประปาส่วนภูมิภาค  

ตัวอย่าง รายงานแบบ ปย.2 

 

 

 

 

 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 67 จาก 69 
 

คู่มือการควบคุมภายใน                     การประปาส่วนภูมิภาค  

ตัวอย่าง รายงานแบบประเมิน CSA เพิ่มเติม 

 

 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 68 จาก 69 
 

คู่มือการควบคุมภายใน                     การประปาส่วนภูมิภาค  

ตัวอย่าง รายงานแบบ ปย.2 เพิ่มเติม 

 

 



 

คู่มือกระบวนการทํางาน : กระบวนการควบคุมภายใน 

สํานัก/หน่วยงาน : การประปาส่วนภูมิภาค หน้าที่ 69 จาก 69 
 

คู่มือการควบคุมภายใน                     การประปาส่วนภูมิภาค  

ตัวอย่าง รายงานแบบติดตาม ปย.2 

 




