แบบ ปย.1
ชื่อหนวยรับตรวจ/สวนงานยอย
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2553
องคประกอบของการควบคุมภายใน
1. สภาพแวดลอมการควบคุม
1.1 ปรัชญาและรูปแบบการทํางานของผูบริหาร

1.2 ความซื่อสัตยและจริยธรรม

1.3 ความรู ทักษะและความสามารถของบุคลากร

1.4 โครงสรางองคกร
1.5 การมอบอํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบ

1.6 นโยบายวิธีบริหารดานบุคลากร

ผลการประเมิน / ขอสรุป
1.1โอกาสเกิดความเสี่ยงมีนอยเพราะผูบริหารมีทัศนคติ
ที่ ดี สนั บ สนุ น การปฏิ บั ติ ง านในหน า ที่ แ ละมี ค วาม
มุงมั่นที่จะใชการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์
1 . 2 ไ ม มี ค ว า ม เ สี่ ย ง เ พ ร า ะ ผู บ ริ ห า ร ใ ช ห ลั ก
ธรรมาภิบาลเปนแนวทางการบริหารอีกทั้ง นําเจาหนาที่
ออกปฏิบัติจริงในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เจาหนาที่
เกิ ด ความซื่ อ สั ต ย แ ละมี จ ริ ย ธรรมซึ่ ง จะเห็ น ได ว า
หนวยงานไมมีการรองเรียนในเรื่อง ทุจริต คอรัปชั่น

1.3 โอกาสเกิดความเสี่ยงมีนอย เพราะเจาหนาที่ของ
สํ า นั ก ได รั บ การส ง เสริ ม การฝ ก อบรม การศึ ก ษาหา
ความรูเพิ่มเติม มีการนําเสนอผลการฝกอบรมทุกครั้ง
และผูบังคับบัญชาประเมินผลจากการปฏิบัติงานเปน
ระยะ ๆ
1.4 ไม มี ค วามเสี่ ย งเพราะมี โ ครงสร า งองค ก รตาม
มาตรฐานของกรมทุกกระบวนงาน
1.5 มี ก ารมอบอํ า นาจหน า ที่ รั บ ผิ ด ชอบตามความ
เหมาะสมและมี ก ารติ ด ตามผลการดํ า เนิ น การที่
มอบหมายตลอดเวลา
1.6โอกาสเกิ ด ความเสี่ ย งมี น อ ยเพราะใช น โยบายวิ ธี
บริ ห ารด า นบุ ค ลากรเน น ให พ นั ก งานมี ค วามรู
ความสามารถเพิ่มขึ้น มีความซื่อสัตยและจริยธรรม โดย
ใหความสําคัญและความเสมอภาคกับพนักงานอยางเทา
เทียมกัน

หนาที่ 1

แบบ ปย.1
องคประกอบของการควบคุมภายใน

ผลการประเมิน / ขอสรุป

1.7 กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน

1.7 โอกาสเกิดความเสี่ยงมีนอยเพราะผูบังคับบัญชา
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแตละสาย
งานใหเปนไปตามระบบการควบคุมภายในที่สํานักฯ
ไดจัดทําขึ้นอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ

2. การประเมินความเสี่ยง
2.1 วัตถุประสงคระดับหนวยรับตรวจ

2.1 กรมได กํ า หนดประเด็ น ยุ ท ธศาสตร อ ย า งชั ด เจน
และวั ด ผลได พ ร อ มมี ก ารประชาสั ม พั น ธ ทุ ก รู ป แบบ
ตลอดเวลา
2.2 วัตถุประสงคระดับกิจกรรม
2.2 โอกาสเกิ ด ความเสี่ ย งมี น อ ยเพราะมี แ ผนงานที่
สนับสนุนยุทธศาสตรกรม ซึ่งมีความชัดเจนปฏิบัติได
วัดผลได ทุกฝายยอมรับ
2.3 การวิเคราะหความเสี่ยง
2.3 โอกาสเกิดความเสี่ยงมีนอยเพราะมีการวิเคราะห
ความเสี่ยงโดยประชุมรวมกัน
2.4 การกําหนดวิธีการควบคุมเพื่อปองกันความ 2.4 โอกาสเกิ ด ความเสี่ ย งน อ ยเพราะมี ก ารประชุ ม
รวมกันในการกําหนดวิธีการควบคุมเพื่อปองกันความ
เสี่ยง
เสี่ยง

3. กิจกรรมการควบคุม
3.1 กิจกรรมการควบคุมไดกําหนดขึ้นตาม
วัตถุประสงคและผลการประเมินความเสีย่ ง
3.2 บุค ลากรทุ ก คนทราบและเข า ใจวั ต ถุ ป ระสงค
ของกิจกรรมการควบคุม

3.1 ไม มี โ อกาสเกิ ด ความเสี่ ย งเพราะมี ก ารประชุ ม
รวมกันเพื่อกําหนดกิจกรรมควบคุมในแตละเรื่อง
3.2 ไมมีโอกาสเกิดความเสี่ยงเพราะบุคลากรทุกคน
ทราบและเขาใจวัตถุประสงคของกิจกรรมการควบคุม
เปนอยางดี
3.3 มีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และวงเงิน 3.3 ไมมีโอกาสเกิดความเสี่ยงเพราะมีหลักเกณฑของ
อนุมัติของผูบริหารแตละระดับไวอยางชัดเจน กรมใหถือปฏิบัติ
และเปนลายลักษณอักษร
3.4 มีมาตรการปองกันและดูแลรักษาทรัพยสินอยาง 3.4 ไมมีโอกาสเกิดความเสี่ยงเพราะมีมาตรการตาง ๆ
ในการป อ งกั น และดู แ ลทรั พ ย สิ น เช น หน ว ยรั ก ษา
รัดกุมและเพียงพอ
บริเวณ, กลองวงจรปด, เวรยามตลอด 24 ชม.

หนาที่ 2

แบบ ปย.1
องคประกอบของการควบคุมภายใน

ผลการประเมิน / ขอสรุป

4. สารสนเทศและการสื่อสาร
4.1 จัดใหมีระบบสารสนเทศและสายการรายงาน 4.1 ไมมีโอกาสเกิดความเสี่ยงเพราะมีระบบสารสนเทศ
สําหรับการบริหารและตัดสินใจของฝายบริหาร และสายการรายงานสํ า หรั บ การบริ ห ารและการ
ตัดสินใจของฝายบริหาร อยางพอเพียง
4.2 มี ก ารจั ด ทํ า และรวบรวมข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การ
ดํ า เนิ น งานการเงิ น และการปฏิ บั ติ ต ามกฎ
ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีไวอยาง
ถูกตอง ครบถวน และเปนปจจุบัน
4.3 มีการจัดเก็บขอมูล/เอกสารประกอบการจายเงิน
และการบันทึกบัญชีไวครบถวน สมบูรณ และ
เปนหมวดหมู
4.4 มีการรายงานขอมูลที่จําเปนทั้งจากภายในและ
ภายนอกใหผูบริหารทุกระดับ
4.5 มีระบบการติดตอสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
อยางเพียงพอ เชื่อถือได และทันกาล
4.6 มี ก ารสื่ อ สารอย า งชั ด เจนให พ นั ก งานทุ ก คน
ทราบและเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเกี่ยวกับ
การควบคุมภายในปญหาและจุดออนของการ
ควบคุมภายในที่เกิดขึ้น และแนวทางการแกไข
4.7 มีกลไกหรือชองทางใหพนักงานสามารถเสนอ
ขอคิ ด เห็ น หรื อข อ เสนอแนะในการปรับ ปรุ ง
การดําเนินงานขององคกร

4.2 ไม มีโอกาสเกิดความเสี่ยงเพราะมีก ารจัด ทําและ
รวบรวมขอมูลอยางถูกตอง ครบถวนและเปนปจจุบัน

4.3ไมมีโอกาสเกิดความเสี่ยงเพราะมีการจัดเก็บขอมูล
และเอกสารไวครบถวน สมบูรณ และเปนหมวดหมู
ตามหลักวิชาการ
4.4 ไมมีโอกาสเกิดความเสี่ยงเพราะมีการรายงานขอมูล
ตามกําหนด
4.5 ไมมีโอกาสเกิดความเสี่ยงเพราะมีระบบสารสนเทศ
อยางเพียงพอ เชื่อถือได
4.6 ไมมีโอกาสเกิดความเสี่ยงเพราะพนักงานทราบและ
เขาใจบทบาทหนาที่ของตนเกี่ยวกับการควบคุมภายใน

4.7 พนักงานสามารถเสนอขอคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ
ในการปรับ ปรุง การดํ า เนิน งานขององค ก รได ห ลาย
ชองทาง เชน Web Board ขององคกร ,ตูรับฟงความ
คิดเห็น เปนตน
4.8 มี ก ารรั บ ฟ ง และพิ จ ารณาข อ ร อ งเรี ย นจาก 4.8 มี ช อ งทางรั บ ฟ ง และพิ จ ารณาข อ ร อ งเรี ย นจาก
ภายนอกคือทาง Web Site ,ตูรับฟงความคิดเห็น โดยมี
ภายนอก อาทิ รัฐสภา ประชาชน สื่อมวลชน
คณะกรรมการเปนผูพิจารณากอนการดําเนินการตาม
ความเหมาะสมตอไป

หนาที่ 3

แบบ ปย.1
องคประกอบของการควบคุมภายใน

ผลการประเมิน / ขอสรุป

5. การติดตามประเมินผล
5.1 มีการเปรียบเทียบแผนและผลการดําเนินงาน และ
รายงานให ผู กํ า กั บ ดู แ ลทราบเป น ลายลั ก ษณ
อักษรอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
5.2 กรณีผลการดําเนินงานไมเปนไปตามแผน มีการ
ดําเนินการแกไขอยางทันกาล
5.3 มีการกําหนดใหมีการติดตามผลในระหวางการ
ปฏิบัติงานอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
5.4 มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตามระบบ
การควบคุ ม ภายในที่ กํ า หนดไว อ ย า งต อ เนื่ อ ง
และสม่ําเสมอ
5.5 มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผล
ของการควบคุมภายใน และประเมินการบรรลุ
ตามวั ต ถุ ป ระสงค ข ององค ก รในลั ก ษณะการ
ประเมิ น การควบคุ มด วยตนเอง และ/หรื อการ
ประเมินการควบคุมอยางเปนอิสระ อยางนอยป
ละหนึ่งครั้ง
5.6 มีการรายงานผลการประเมิ น และรายงานการ
ตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในโดยตรงตอผู
กํากับดูแลและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
5.7 มีการติดตามผลการแกไขขอบกพรองที่พบจาก
การประเมิ น ผลและการตรวจสอบของผู
ตรวจสอบภายใน
5.8 มีการกําหนดใหผูบริหารตองรายงานตอผูกํากับ
ดูแลทันที ในกรณีที่มีการทุจริตหรือสงสัยวามี
การทุ จ ริ ต มี ก ารไม ป ฏิ บั ติ ต ามกฎ ระเบี ย บ
ข อ บั ง คั บ และมติ ค ณะรั ฐ มนตรี และมี ก าร
กระทําอื่ นที่อาจมี ผลกระทบตอองค กรอยางมี
นัยสําคัญ

5.1 มีการรายงานผลการดําเนินการตามกําหนดเวลา

5.2 มีการแกไขการปฏิบัติงานอยางทันการณและรัดกุม
5.3 มีการรายงานผลระหวางปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
5.4 ผูบังคับบัญชาในแตละสายงานติดตรมและ
ตรวจสอบอยางตอเนื่อง
5.5 ผูบังคับบัญชาในแตละสายงานประเมินดวยตนเอง
เปนระยะๆ

5.6 มีรายงานทุกครั้งที่มีการตรวจสอบ

5.7 มีความจําเปนอยางยิ่งทีต่ องติดตามผลการแกไข
ขอบกพรอง
5.8 เปนแนวทางการปฏิบัติที่ตองดําเนินการทันที

หนาที่ 4

แบบ ปย.1
ผลการประเมินโดยรวม
1. สภาพแวดลอมการควบคุม
สภาแวดลอม การควบคุมของ สชป.14 ในภาพรวมมีความเหมาะสมและมีสวนทําใหการควบคุมภายในมี
ประสิทธิผล แตดวยสถานการณโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ผูบริหารทุกระดับของสํานักฯ มีหนาที่จะตอง
สงเสริมการเรียนรู และเพิ่มพูนทักษะใหกับผูใตบังคับบัญชาอยางตอเนื่องและทันกาล
2. การประเมินความเสี่ยง
สชป.14 มีการประเมินความเสี่ยงโดยการนําระบบบริหารความเสี่ยงที่เปนสากลมาใช และมีการจัดการ
กับความเสี่ยง การปองกันความเสี่ยงอยางเปนระบบ
3. กิจกรรมการควบคุม
สชป.14 มีกิจกรรมการควบคุมที่เหมาะสม เพียงพอและสอดคลองตามวัตถุประสงคของการควบคุมทั้ง 3
ดาน คือ การดําเนินงาน การรายงานทางการเงิน การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของ
4. สารสนเทศและการสื่อสาร
ขอมูลสารสนเทศและการสื่อสารมีความเหมาะสมและพอเพียง สามารถใชงานไดครอบคลุมทั้ง สชป.14
แตทั้งนี้ยังตองเฝาติดตามความเคลื่อนไหว เปลี่ยนแปลง และการพัฒนาอยางตอเนื่องและรวดเร็ว สชป.14
มีความพรอมอยูในระดับหนึ่ง ซึ่งที่สุดแลวตองขอความอนุเคราะหจากกรมฯ ในลําดับตอไป
5. การติดตามประเมินผล
ระบบการติ ด ตามและประเมิ นผลมีความเหมาะสม ผูบริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการ
ควบคุมภายในอยางตอเนื่อง และมีการประเมินตนเองรวมกันระหวางผูบริหารและเจาหนาที่ของแตละ
หนวยงานในสังกัด สชป.14

ผูประเมิน
( นายจรูญ พจนสุนทร )
ตําแหนง
ผส.ชป.14
วันที่
9 ตุลาคม 2553

หนาที่ 5

ปย.2
สํานักชลประทานที่ 14
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2553
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
(1)

1. การพัฒนาแหลงน้ํา
1.1 ดานการเตรียมความพรอม
1.1.1 การจัดทํารายงานการศึกษา
โครงการเบื้องตน
วัตถุประสงค
- เพื่อใหการจัดทํารายงาน
การศึกษาโครงการเบื้องตน
มีความถูกตองตามหลักวิชาการ
ครบถวนตามแผนงานศึกษา และ
เปนไปตามแผนงานกอสรางที่
กําหนดไว

การควบคุมที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุม

ความเสี่ยงทีย่ ังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม

กําหนดเสร็จ /
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

- วางแผนการศึกษา
โครงการใหสอดคลองกับ
งบประมาณทีไ่ ดรับ

ยังคงมีความเสี่ยงสูง
เนื่องจากงบประมาณที่
ไดรับจากสวนกลางไม
เพียงพอตอปริมาณงาน
ที่ตองดําเนินการ โดย
เฉพาะงานเรงดวน เชน
งานฎีกา งานตาม
นโยบายของกรม หรือ
งานตามนโยบายของ
จังหวัด

- มีการเปลี่ยนแปลง
นโยบายและแผนงาน
MTEF บอยครั้ง สงผล
กระทบตอแผนงาน
การศึกษาโครงการที่
วางไว

- มีการจัดแตงตั้งเจาหนาที่
ของสวนวิศวกรรมบริหาร
เปนคณะทํางานจัดทําแผน
MTEF ของสํานัก

30 กันยายน 2554
กพค.ชป.14 ,
ผวศ.ชป.14 และ
ผส.ชป.14

- ติดตามผลการ
ควบคุม โดยมี
การรายงาน
เดือนละ 1 ครั้ง
และมีการจัด
ประชุมติดตาม
ผลการ
ดําเนินงานให
เปนไปตาม
แผนงานที่
กําหนดไว

- พิจารณาจัดลําดับ
ความสําคัญของโครงการ
ใหอยูใ นลําดับตนของ
แผนงานการศึกษา ในการ
เสนอขอรับงบประมาณ

- แผนงานบางสวนเปน - ประสานงานกับโครงการ
แผนงานเรงดวนเฉพาะ ผูร ับผิดชอบงานเรงดวน
หนา

หนาที่ 1

ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
(1)

การควบคุมที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุม

ความเสี่ยงทีย่ ังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม

กําหนดเสร็จ /
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

ที่มีความสําคัญ และ
ไมอยูในแผนงาน
การศึกษาทีก่ ําหนดไว
แตตองดําเนินการให
กอน สงผลใหบาง
แผนงานบางโครงการ
ลาชาเกิดกําหนด
- งบประมาณการศึกษา
โครงการที่ไดรับจาก
สวนกลาง บางรายการ
ไดรับเมื่อใกลสิ้น
ปงบประมาณ ทําใหไม
สามารถดําเนินการได
ทันในปงบประมาณ
นั้น

เพื่อขอเปลี่ยนแปลง
งบประมาณเพิม่ เติมใน
สวนที่จําเปนตองเรง
ดําเนินการศึกษาใหทนั ตาม
ภารกิจที่ไดรับ

- ตรวจสอบแผนงาน
การศึกษาโครงการให
ทันสมัยทุก 6 เดือน และให
สอดคลองกับแผน MTEF
ของสํานัก

หนาที่ 2

- ประสานงานกับกอง
แผนงาน เพื่อตรวจสอบ
ความถูกตองและความ
สอดคลองของแผนงาน
ศึกษาโครงการ ใหสามารถ
ขออนุมัติงบประมาณคา
ศึกษาโครงการโดยรวดเร็ว

ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
(1)

1.2 ดานการสํารวจ
1.2.1 การเตรียมความพรอมกอน
การกอสราง
วัตถุประสงค
- เพื่อใหการสํารวจทําแผนทีภ่ ูมิ
ประเทศมีความถูกตองตามหลัก
วิชาการครบถวนตามแผนงาน
ศึกษาและเปนไปตามแผนงาน
กอสรางที่กําหนดไว

การควบคุมที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุม

ความเสี่ยงทีย่ ังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม

กําหนดเสร็จ /
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

-วางแผนการสํารวจทําแผน
ที่ภูมิประเทศใหสอดคลอง
กับงบประมาณที่ไดรับ
- พิจารณาจัดลําดับ
ความสําคัญของโครงการ
ใหอยูใ นลําดับตนของ
แผนงานสํารวจในการ
เสนอขอรับงบประมาณ

- ยังมีความเสี่ยงสูง
เนื่องจากงบประมาณที่
ไดรับจากสวนกลางไม
สอดคลองกับปริมาณ
งานที่มีอยูและมักจะมี
งานเรงดวนทีม่ ีความ
จําเปนตองเรง
ดําเนินการแทรกเขามา
ตลอดมีผลใหงานตาม
แผนลาชา

- บางครั้งงานนโยบาย
มีการเปลี่ยนแปลงตาม
สภาพความเดือดรอน
ของราษฎรในพื้นที่ทํา
ใหเกิดงานนอก
แผนงานมีปริมาณงาน
เพิ่มมากขึ้น
- มีงานบางรายการ
ไดรับงบประมาณเมื่อ
ใกลสิ้นปงบประมาณ
ซึ่งเปนชวงฤดูฝนทําให
มีอุปสรรคใหการ
ปฏิบัติงานลาชา

หนาที่ 3

- การแบงงานใหชางสํารวจ 30 กันยายน 2554
ปฏิบัติงานตามแผนกระจาย
ฝสร.ชป.14,
ใหรับผิดชอบทั่วถึงกัน
ผวศ.ชป.14 และ
- ใหโครงการที่รับผิดชอบ
ผส.ชป.14
งานเรงดวนพิจารณาโอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
มาดําเนินการสํารวจ
- ประสานกองแผนงานใช
ขอมูลในการพิจารณาโอน
เงินงบประมาณใหรวดเร็ว

- ติดตามผล
มีการรายงาน
เดือนละ 1
ครั้ง
- มีการประชุม
ในหนวยงาน
เพื่อติดตามผล
การดําเนิน
งานใหเปนไป
ตามแผน

ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
(1)

1.3 ดานการออกแบบ
1.3.1 งานออกแบบเพื่อการ
กอสราง
วัตถุประสงค
- เพื่อผลิตแบบของโครงการ
กอสราง ใหมคี วามถูกตองตาม
หลักวิชาการ สอดคลองกับสภาพ
ภูมิประเทศและความตองการของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
- เพื่อการปรับปรุงและพัฒนา
อาคารชลประทาน ปรับปรุง
รูปแบบและขนาด ใหสอดคลอง
กับสภาพอุทกวิทยาที่เปลีย่ นไป
และตามสภาพการเพิ่มพืน้ ที่
เกษตรกร

การควบคุมที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุม

ความเสี่ยงทีย่ ังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม

กําหนดเสร็จ /
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

- วางแผนการออกแบบให
สอดคลองกับรายงานการ
พิจารณาโครงการ, ผล
สํารวจ และแผน MTEF
- พิจารณาจัดลําดับ
ความสําคัญ พรอมทางดาน
กายภาพและมีการจัดการ
ดานปญหาที่ดนิ เรียบรอย
แลว
- ตรวจสอบแผนงานให
สอดคลองกับงบประมาณ
และแผน MTEF

- ยังมีความเสี่ยงสูง
ไมแลวเสร็จตามแผน
เนื่องจากมีผลกระทบ
จากงานเรงดวน ตาม
นโยบายกรมฯ, จังหวัด
และแผนงาน
พระราชดําริเรงดวน
ซึ่งจะตองให
ความสําคัญเปนอันดับ
ตน

- ขาดขอมูลที่สําคัญ
เชน ปญหาที่ดนิ และมี
การแกไขขอบกพรอง
ซึ่งเปนองคประกอบ
ของขอมูลสําหรับการ
นํามาใชปรับแก
แบบรูป

หนาที่ 4

- ติดตามสืบคนขอมูลใหได 30 กันยายน 2554
ความละเอียดมากที่สุด โดย
กอบ.ชป.14,
การประสานงานกับ
ผวศ.ชป.14 และ
ผูรับผิดชอบโดยตรง และ
ผส.ชป.14
ตองใชวิจารณญาณ รวมกับ
ประสบการณที่สั่งสมมา
เพื่อการแกปญหา

ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
(1)

1.4 ดานการกอสราง
1.4.1 การจัดหาที่ดินเพื่อการ
กอสราง
วัตถุประสงค
- เพื่อใหสามารถดําเนินการ
กอสรางไดตามแผนงานทีว่ างไว

การควบคุมที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุม

ความเสี่ยงทีย่ ังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม

กําหนดเสร็จ /
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

- การขออนุญาตใชพื้นที่
จากหนวยราชการ

- การขออนุญาตใชที่ดิน
จากราษฎร (วิธีอุทิศ
สําหรับงาน ชป.เล็ก)

- ยังมีความเสี่ยงอยู

- ไมไดรับอนุญาตให
ใชพื้นที่ หรือตองเลื่อน
แผนงานกอสราง
เนื่องจากไดรบั อนุญาต
ลาชา
- เมื่อที่ดินมีการ
เปลี่ยนแปลงเจาของ
เจาของใหมไมยินยอม
ใหใชทดี่ ินเนื่องจาก
ไมไดมีการรังวัด
แบงแยกที่ดนิ ที่ขอ
อนุญาตเอาไว

หนาที่ 5

- การขอตั้งงบประมาณตอง 30 กันยายน 2554
เสนอโครงการที่ไดรับ
ผคส. , กวบ. ,
อนุญาตใหใชพื้นที่แลว
กส.1-5

- เมื่อมีแบบของโครงการที่
ชัดเจนสามารถกําหนด
ขอบเขตที่แนนอนจะตอง
ดําเนินการใหปรากฏทาง
ทะเบียนเพื่อเปนหลักฐาน
และใหเจาของที่ดินนําไป
ทํานิติกรรมได

ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
(1)

การควบคุมที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุม

ความเสี่ยงทีย่ ังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม

กําหนดเสร็จ /
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

- ราษฎรตองการคา
ที่ดินสูงกวาราคา
ประเมินทําใหตองมี
การจัดหาทีด่ นิ ดวย
วิธีการบังคับใชตาม
พ.ร.บ. วาดวยการ
เวนคืน
อสังหาริมทรัพย และมี
ขั้นตอนมากขึน้ ทําให
เขากอสรางลาชากวา
แผนที่วางไว

- ในการวางแผนการจัดหา
ที่ดินตองวางแผนระยะ
เวลาเผื่อกรณีที่ตองมีการ
จัดหาทีด่ ินดวยวิธีการ
บังคับใช ฯ

- การจัดหาที่ดนิ โดยวิธีการ
ตกลงเจรจาซือ้ ขายหรือวิธี
เจรจาปรองดอง
(ชป. กลาง)

หนาที่ 6

ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
(1)

2. การบริหารจัดการน้ํา
2.1 ดานบริหารจัดการน้ําของ
โครงการ
วัตถุประสงค
- เพื่อใหพื้นทีช่ ลประทานที่มีการ
วางแผนการใชน้ํา ไดรับน้ําตาม
แผนที่กําหนดไว

การควบคุมที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุม

ความเสี่ยงทีย่ ังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม

กําหนดเสร็จ /
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

- จัดสรรน้ําตามแผนที่
กําหนดไว

- ยังมีความเสี่ยงอยู

- บางพื้นที่ไดรับน้ํา
นอยกวาแผน

หนาที่ 7

- ประชุมจัดกิจกรรม สราง 30 กันยายน 2554
ความเขาใจกับกลุมผูใชน้ํา ผอ.คบ., ผอ.คป.
ใหใชน้ําตามแผนที่
และ ผส.ชป.14
กําหนดไว
- มีเครือขายสงเสริมการมี
สวนรวมของประชาชน
ชวยดูแลการใชน้ําของกลุม
ผูใชน้ําโดยตรง

ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
(1)

การควบคุมที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุม

ความเสี่ยงทีย่ ังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม

กําหนดเสร็จ /
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

3. การปองกันและบรรเทาภัยอัน
เกิดจากน้ํา
3.1 อุทกภัย
วัตถุประสงค
3.1.1 เฝาระวังปริมาณน้ําฝน-น้ําทา - ตรวจสอบระบบอยู
ตลอดเวลา และอบรม
ดวยระบบเตือนภัย (โทรมาตร)
แนะนําใหเจาหนาที่เขาใจ
ในระบบ

3.1.2 เฝาระวังปริมาณน้ําฝน-น้ําทา - มีหนาเว็บไซตเชื่อมโยง
แหลงขอมูล
เสนทางพายุ สภาวะอากาศ และ
ขอมูลสถานการณน้ํารายวันของ
แตละโครงการ ผานหนาเว็บไซต
ของสํานักชลประทานที่ 14

- มีโอกาสเกิดการ
ขัดของระบบและ
อุปกรณได

- เนื่องจากเปนอุปกรณ - ตรวจสอบการทํางานใน
ทางอิเล็กทรอนิกส
แตละระบบใหพรอมใช
อาจเกิดการขัดของได งานไดตลอดเวลา
- สํารองอุปกรณไวให
เพียงพอและพรอมใชงาน
ไดทันที

30 กันยายน 2554
ผอ.คบ., ผอ.คป.
และ ผส.ชป.14

- ตรวจสอบการเชื่อมโยง
ขอมูลผานหนาเว็บไซต
ของสํานักฯ ตลอดเวลา

30 กันยายน 2554
ผอ.คบ., ผอ.คป.
และ ผส.ชป.14

- มีการติดตามขอมูล
- ตองดูแลการ
เปนประจํา และตอเนื่อง เชือ่ มโยงขอมูลให
ทุกวัน
ทันสมัยตลอดเวลา

หนาที่ 8

ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
(1)

การควบคุมที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุม

ความเสี่ยงทีย่ ังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม

กําหนดเสร็จ /
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

3.1.3 เพื่อใหการระบายน้ําไดทัน
ตามตองการ

- ขุดลอกขยายทางระบาย - ดําเนินการไมไดตาม
แผน
น้ํา
- รื้อถอนสิ่งกีดขวางทาง
ระบายน้ํา
- มีแผนการกําจัดวัชพืชใน
คลองระบายน้าํ

- การขุดลอกขยายทาง
ระบายน้ําทําไมไดตาม
แผนงานเพราะมี
สิ่งกอสรางกีดขวาง
ทางระบายน้ํา

- ปองกันไมใหมีการกอ
สรางสิ่งกีดขวางเพิ่มเติม
และขอความรวมมือจาก
องคกรอื่นๆ เชน ดาน
กฎหมาย, ดานปกครอง
ชวยดําเนิน การยายหรือรื้อ
สิ่งกอสรางออกไป

30 กันยายน 2554
ผอ.คบ., ผอ.คป.
และ ผส.ชป.14

3.1.4 สํารวจความเสียหายของ
อาคารชลประทาน หลังน้ําลดสู
ภาวะปกติ เพือ่ วางแผนปรับปรุง
ซอมแซมใหใชงานไดทันที

- จัดหาอุปกรณเครื่องจักร - เครื่องจักร เครื่องมือ
เครื่องมือสนับสนุน
และเจาหนาทีย่ ังไม
เจาหนาทีด่ ําเนินการสํารวจ เพียงพอ

- ความเสียหายเกิดขึ้น
เปนบริเวณกวาง ทําให
ลาชาในการสํารวจ
อาคารชลประทาน

- ประสานขอความ
ชวยเหลือ อุปกรณอํานวย
ความสะดวกในการสํารวจ
จากหนวยงานที่ไมไดรับ
ผลกระทบจากเหตุอุทกภัย

30 กันยายน 2554
ผอ.คบ., ผอ.คป.
และ ผส.ชป.14

หนาที่ 9

ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
(1)

3.2 ภัยแลง
วัตถุประสงค
3.2.1 เพื่อจัดหาน้ําชวยเหลือพื้นที่
ที่ประสบภัยแลง

การควบคุมที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุม

ความเสี่ยงทีย่ ังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม

กําหนดเสร็จ /
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

- ขอรับการสนับสนุนจาก
สํานักเครื่องจักรกล

30 กันยายน 2554
ผอ.คบ., ผอ.คป.
ผส.ชป.14

- ใหบริการดานเครื่องสูบ
น้ํา และรถบรรทุกน้ํา

- ยังไมพอตอความ
ตองการของประชาชน
ผูขอรับบริการ

- เครื่องสูบน้ํามีอายุ
การใชงานมานานจึง
เกิดการชํารุดบอยๆ
ตองเสียเวลาในการ
ซอมแซม

3.3 คุณภาพน้าํ
วัตถุประสงค
3.3.1 เพื่อใหการตรวจสอบคุณภาพ
- มอบหมายใหเจาหนาที่ - การตรวจสอบคุณภาพ - ขาดเครื่องมือและ
น้ําครอบคลุมทุกพื้นที่
พรอมอุปกรณของแตละ
น้าํ ยังไมครอบคลุมทุก อุปกรณ
โครงการดําเนินการ
แหลงน้ํา
ตรวจสอบคุณภาพน้ํา
ขนาดกลาง, ขนาดใหญ,
โครงการพระราชดําริ และ
แหลงน้ําธรรมชาติที่สําคัญ

หนาที่ 10

30 กันยายน 2554
- จัดหาเครื่องมือและ
อุปกรณตรวจวัดคุณภาพน้ํา ผอ.คบ., ผอ.คป.
ครบทุกโครงการ
และ ผส.ชป.14

ปย.2
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/
กิจกรรม/ดานของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
(1)

3.3.2 เพื่อปองกันการปลอยน้ําเสีย
หรือทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในแหลงน้ํา

การควบคุมที่มีอยู

การประเมินผลการ
ควบคุม

ความเสี่ยงทีย่ ังมีอยู

การปรับปรุงการควบคุม

กําหนดเสร็จ /
ผูรับผิดชอบ

หมายเหตุ

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

- ใหความรู สรางจิตสํานึก
กับผูอาศัยใกลแหงน้ํา
- ขอความรวมมือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นชวย
ดูแล
- แจงผูรักษากฎหมาย
จัดการขั้นเด็ดขาด

30 กันยายน 2554
ผอ.คบ., ผอ.คป.
และ ผส.ชป.14

- ตรวจสอบและเฝาระวัง
อยูเสมอ

- ยังมีความเสี่ยงอยู

- มีการลักลอบปลอย
น้ําเสียและสิ่งปฏิกูล
ลงสูแหลงน้ํา

ชื่อผูรายงาน
ตําแหนง
วันที่

หนาที่ 11

( นายจรูญ พจนสุนทร)
ผส.ชป.14
9 ตุลาคม 2553

WP 3

สํานักชลประทานที่ 14
รายงานการติดตามการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สําหรับประหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2553
กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/
ดานของงานทีป่ ระเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
(1)

การควบคุม
ที่มีอยู

การประเมินผล
การควบคุม

ความเสี่ยงที่
ยังมีอยู

การปรับปรุง
การควบคุม

(2)

(3)

(4)

(5)

- บางพื้นที่ไดรับน้ํา
นอยกวาแผน

1.1.1 เพื่อใหทกุ พื้นที่
ไดรับน้ํา ตามแผนที่
กําหนดไว

จัดสรรน้ําตามแผนที่
กําหนดไว

ยังมีความเสีย่ ง
อยู

1.2.1 เพื่อใหกลุมผูใชน้ํา
มีสวนรวมในดานการ
ซอมแซมอาคาร
ชลประทาน

- โครงการจัดหาวัสดุ
อุปกรณกลุมผูใ ชน้ํา
ออกแรงงาน

- ความรวมมือ
ในการออก
แรงงานยังไม
เพียงพอ

กําหนด
สถานะ
เสร็จ/
การ
ผูรับผิดชอบ ดําเนินการ

(6)

- เรียกประชุมกลุมผูใชน้ํา 30 กันยายน
หาวิธีปองกันการลักลอบ
2553
ใชน้ําเกินกําหนด
ผส.ชป.14
โดยเฉพาะการออก
ตรวจสอบ และเฝาระวัง
ดวยสมาชิกกลุม ผูใชน้ํา
30 กันยายน
- บางพื้นที่เกษตรกร - เสนอกรมฯ เพื่อขอ
2553
ผูใชน้ําชลประทาน อนุมัติหลักการใช
ผส.ชป.14
ยังใหความรวมมือ งบประมาณโครงการ 1
นอยไป
ลานบาท ตามความ
ตองการของกลุมผูใชน้ําฯ
ใหเหมาะสมในแตละ
พื้นที่
หนาที่ 1

(7)
Ì

Ì

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ขอคิดเห็น

(8)
- ชี้แจงใหกลุมผูใชน้ําเขาใจ จาก
การจัดกิจกรรมฝกอบรม จํานวน
38 ครั้ง (38 รุน)

- เสนอดวยวาจาในการประชุม
ของสํานักสงเสริมการมีสวนรวม
ของประชาชน ซึ่งไดรับไว
พิจารณา

WP 3

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
การควบคุม
โครงการ/กิจกรรม/
ที่มีอยู
ดานของงานทีป่ ระเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
(1)
(2)
1.2.2 เพื่อปลูกจิตสํานึก
- จัดใหเจาหนาที่เขา
การมีสวนรวม
รวมประชุมกลุมฯ ทุก
ครั้ง เพื่อกระตุน เตือน
ความรู ความเขาใจ ใน
การมีสวนรวม
- ประชาสัมพันธแบบ
เขาถึงตัวบุคคล

2.1.1 เฝาระวังปริมาณ
น้ําฝน-น้ําทา ดวยระบบ
เตือนภัย (โทรมาตร)

- ตรวจสอบระบบอยู
ตลอดเวลา

การประเมินผล
การควบคุม

(3)
- การควบคุมที่มี
อยูสามารถลด
ความเสี่ยงลงได
แตยังคงมี
จุดออนเหลืออยู
ซึ่งตอง
ดําเนินการ
ปรับปรุง

ความเสี่ยงที่
ยังมีอยู

การปรับปรุง
การควบคุม

(4)
- ผูใชน้ําบางสวนยัง
ขาดจิตสํานึกในการ
มีสวนรวมและการ
แบงปนทรัพยากร
เนื่องจากขาดการ
กระตุนเตือนและ
การปลูกฝงความรู
ความเขาใจการ
บริหารจัดการน้ํา
อยางถูกตอง
- ยังมีโอกาสเกิด - เนื่องจากเปน
การขัดของได อุปกรณทาง
อิเล็กทรอนิกส
อาจขัดของได

กําหนด
สถานะ
เสร็จ/
การ
ผูรับผิดชอบ ดําเนินการ

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ขอคิดเห็น

(6)
30 กันยายน
2553
ผส.ชป.14

(7)
Ì

(8)
- จัดสงเจาหนาที่ เขารวมเพือ่
ชี้แจง ทําความเขาใจ และปลูก
จิตสํานึกในการมีสวนรวมในการ
ฝกอบรมกลุมผูใชน้ําจํานวน 38
ครั้ง (38 รุน)

- หมั่นตรวจสอบและ
30 กันยายน
ทดลองการทํางานในแต
2553
ละระบบใหพรอมใชงาน ผส.ชป.14
ไดเสมอ
- สํารองอุปกรณไวให
เพียงพอและพรอมใช
งานไดทันที

Ì

- ตรวจสอบและทดลองการใช
เครื่องมืออุปกรณตลอดเวลา
โดยเฉพาะกอนฤดูมรสุม

(5)
- จัดลําดับความสําคัญ
และปญหาของแตละ
กลุมเปาหมาย แลว
ดําเนินการแกไขจุดออน
ของแตละกลุม

หนาที่ 2

WP 3

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
โครงการ/กิจกรรม/
ดานของงานทีป่ ระเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
(1)
2.1.2 เตรียมความพรอม
ระบบระบายน้าํ

การควบคุม
ที่มีอยู

(2)
- ขอใหมกี ารรื้อถอน
สิ่งกีดขวางทางน้ํา

การประเมินผล
การควบคุม

(3)
- ดําเนินการ
ไมไดทั้งหมด

ความเสี่ยงที่
ยังมีอยู

การปรับปรุง
การควบคุม

(4)
- การขยายและขุด
ลอกคลองระบายน้ํา
ทําไมไดตามแผน
เพราะมีสิ่งกีด
ขวางทางน้ํา

(5)
- ปองกันไมใหมีการกอ
สรางสิ่งกีดขวางเพิ่มเติม
และขอความรวมมือจาก
องคกรอื่นๆ เชน ดาน
กฎหมาย, ดานปกครอง
ชวยดําเนิน การยายหรือ
รื้อถอนออกไป
- ประสานกับหนวยงาน
2.1.3 สํารวจความเสียหาย - ระดมเจาหนาที่และ - การสนับสนุน - การสํารวจลาชา
เพราะความเสียหาย ในสวนกลาง หรือ
เครื่องจักร
อุปกรณเครื่อง จักร
ของระบบและอาคาร
ชลประทาน เพื่อปรับปรุง เครื่องมือสนับสนุน เครื่องมือยังไม ของเสนทางทําให หนวยงานทีไ่ มไดรับ
การเดินทางเขาถึงแต ผลกระทบชวยสนับสนุน
การปฏิบัติงานของฝาย เพียงพอ
ซอมแซมใหใชงานได
ละจุดยาก
สํารวจ
ตามปกติในทันที
2.2.1 การจัดสรรน้ําให
- ดําเนินการตามแผน - ยังมีความเสี่ยง - การจัดสรรน้าํ
- ควบคุมการปลูกพืชใน
เปนไปตามแผนที่จัดทําไว ที่กําหนดปริมาณการ อยู
ไมไดตามแผน
ฤดูแลงใหไดตามแผน
ลวงหนาแลว
ใชน้ํา

หนาที่ 3

กําหนด
สถานะ
เสร็จ/
การ
ผูรับผิดชอบ ดําเนินการ

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ขอคิดเห็น

(6)
30 กันยายน
2553
ผส.ชป.14

(7)
Ì

(8)
- ทําหนังสือขอความรวมมือจาก
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชวย
ปองกันและดูแล

30 กันยายน
2553
ผส.ชป.14

Ì

- ไมเกิดความเสียหายของอาคาร
ชลประทาน เนื่องจากในพืน้ ที่
ไมเกิดอุทกภัย

30 กันยายน
2553
ผส.ชป.14

Ì

- สามารถควบคุมพื้นที่การ
เพาะปลูกไดตามแผน

WP 3

กระบวนการปฏิบัตงิ าน/
การควบคุม
โครงการ/กิจกรรม/
ที่มีอยู
ดานของงานทีป่ ระเมิน
และวัตถุประสงคของ
การควบคุม
(1)
(2)
2.3.1 เพื่อใหการ
- ใชเจาหนาทีแ่ ละ
ตรวจสอบคุณภาพน้ํา
อุปกรณของแตละ
ครอบคลุมทุกพื้นที่
โครงการดําเนิน การ

2.3.2 ปองกันการปลอย
น้ําเสียลงแหลงน้ํา

- ตรวจสอบและเฝา
ระวังอยูเ สมอ

การประเมินผล
การควบคุม

ความเสี่ยงที่
ยังมีอยู

การปรับปรุง
การควบคุม

กําหนด
สถานะ
เสร็จ/
การ
ผูรับผิดชอบ ดําเนินการ

(3)
(4)
- ยังมีความเสี่ยง - การตรวจสอบยัง
อยู
ไมครอบคลุม
ทั้งหมด

(5)
(6)
- จัดเจาหนาที่เขารับการ 30 กันยายน
2553
ฝกอบรมการใชอุปกรณ
- เสนอกรมฯ ใหเจาหนา ผส.ชป.14
ที่ที่มีความรูเฉพาะดานนี้
รับผิดชอบ ตรวจคุณภาพ
น้ําทั่วประเทศ เพื่อจะได
เปนมาตรฐานเดียวกัน
- ยังมีความเสี่ยง - มีการลักลอบปลอย - ใหความรู สราง
30 กันยายน
อยู
น้ําเสียลงสูแหลงน้ํา จิตสํานึกดวยกระบวน
2553
งานตางๆ ผานชองทาง
ผส.ชป.14
และหนวยงานในพื้นที่
- แจงผูรักษากฎหมาย
จัดการขั้นเด็ดขาด

วิธีการติดตามและสรุปผลการ
ประเมิน/ขอคิดเห็น

(7)
Ì

(8)
- จัดสงเจาหนาที่เขารับการ
ฝกอบรมอยางตอเนื่องทุกป

Ì

- ตรวจสอบและเฝาระวัง
ตลอดเวลา

 สถานะ การดําเนินการ

ชื่อผูรายงาน

 = ดําเนินการแลว เสร็จตามกําหนด
3 = ดําเนินการแลว เสร็จลาชากวากําหนด
± = ยังไมดําเนินการ
| = อยูระหวางดําเนินการ

ตําแหนง
วันที่
หนาที่ 4

(นายจรูญ พจนสุนทร)
ผส.ชป.14
9 ตุลาคม 2553

