
 

 

 
ชื่อหน่วยงานย่อย ส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 
(2) 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
      1.1 ผู้บริหารของส านักบริหารจัดการน  าและอุทก
วิทยา ได้สร้างบรรยากาศของการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิด
ทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายใน  
      1.2 โครงสร้างขององค์กรมีการจัดสายงานและระบุ
หน้าที่ความรับผิดชอบอย่างชัดเจน พร้อมทั งมอบอ านาจ
หน้าที่และความรับผิดชอบให้กับบุคลากร  
 
      1.3 การยอมรับความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน 
นโยบายและวิธีการบริหารด้านทรัพยากรบุคคลปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของ ก.พ.และหลักธรรมาภิบาล  
       
 
     1.4 ผู้บริหารให้ความส าคัญในการพัฒนาความรู้ของ
บุคลากรพร้อมทั งส่งเสริมการมีศีลธรรม จรรยาบรรณและ
ความซื่อสัตย์ มีการพิจารณาด าเนินการตามควร กรณีถ้า
พบว่าบุคลากรประพฤติปฏิบัติตน ไม่ เหมาะสมตาม
กฎระเบียบที่วางไว้ ฯลฯ 

 
     1.1 สภาพแวดล้อมการควบคุมของส านักบริหาร
จัดการน  าและอุทกวิทยาในภาพรวมมีความเหมาะสมและ
มีส่วนท าให้การควบคุมภายในมีประสิทธิผล  
     1.2 มีการปรับโครงสร้างภายใน เกลี่ยอัตราก าลังให้
เหมาะสม มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับ
บุคลากรขององค์กรตามกรอบโครงสร้างและความจ าเป็น
อย่างเหมาะสมเป็นลายลักษณ์อักษร  
      1.3 บุคลากรปฏิบัติงานตามหลักวิชาการ กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ และคู่มือปฏิบัติงาน โดยให้ความส าคัญ
เกี่ ย วกั บ ความถู ก ต้ อ ง ซื่ อ สั ต ย์ แ ล ะจริ ย ธ รรมต่ อ
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม 
โดยเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน   
     1.4 ควรส่งเสริมและพัฒนาทักษะ เพ่ิมความรู้ของ
บุคลากรทางด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ ทางด้านอุทกวิทยา 
ระบบภูมิสารสนเทศ แบบจ าลองคณิตศาสตร์ทางอุทก
วิทยาและทางชลศาสตร์ ด้านการบริหารจัดการน  า การ
วิจัยการใช้น  าของพืชและวิธีการส่งน  าชลประทาน ด้าน
ความปลอดภัยเขื่อน ด้านปรับปรุงบ ารุงรักษาระบบ
ชลประทาน เป็นต้น อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ได้เรียนรู้วิธีการ/
เ ท ค โ น โ ล ยี ใ ห ม่ ที่ ทั น ส มั ย ต่ อ ส ภ า ว ก า ร ณ์                        
ที่เปลี่ยนแปลง และควรมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้                    
การประชุมกลุ่ม และหารือเพ่ือปรับปรุงคุณภาพงาน                      
อย่างสม่ าเสมอ และส่งเสริมให้บุคลากรประพฤติตน 
ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ  
 

2. การประเมินความเสี่ยง 
     ส านักบริหารจัดการน  าและอุทกวิทยา มีการก าหนด
วัตถุประสงค์และเป้าหมายระดับองค์กร ระดับกิจกรรม
สอดคล้องและเชื่อมโยงกันในการที่จะท างานให้ส าเร็จลุล่วง
ด้วยงบประมาณและทรัพยากรที่ก าหนดไว้อย่างเหมาะสม 
มีการระบุความเสี่ยงทั งจากปัจจัยภายในและภายนอก ที่
อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรโดย
เรียงล าดับความส าคัญของความเสี่ยง มีการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี ยังมี
กลไกท่ีชี ให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง  

 
     ส านักบริหารจัดการน  าและอุทกวิทยา  มีการประเมิน
ความเสี่ยงอย่างเหมาะสม โดยก าหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของการปฏิบัติงานร่วมกันโดย ผอ.ส านัก ผอ.
ส่วน ผอ.ศูนย์ หัวหน้าฝ่าย และหัวหน้ากลุ่มงาน จาก
ประสบการณ์ที่ปฏิบัติงานจริง และมีการจัดการ ความ
เสี่ยงต่างๆ จากผลการประเมินกระบวนงาน ปัญหา/
จุดอ่อนของส านัก ที่ เกิดขึ น เพ่ือก าหนดแนวทางการ
ป้องกัน/ลดความเสี่ ยงที่ อาจเกิดขึ น ในอนาคต โดย
พิจารณาปัจจัยภายในและภายนอก                

แบบ ปย.1 
 



 

 

 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

(2) 
เช่น การเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการ อันเนื่องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ การแก้ไขกฎระเบียบ 
เป็นต้น ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ในระดับ
องค์กรหรือระดับกิจกรรม 

      จากการเกิดภัยธรรมชาติ  การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม การ
จัดสรรทรัพยากร/งบประมาณ เช่น ช่วงฤดูแล้งเกิดภาวะ
น  าเค็มรุกล  าท าให้คุณภาพน  ากระทบต่อการผลิตน  าประปา 
จึงต้องมีการตรวจวัดคุณภาพน  าและบริหารจัดการน  าเพ่ือ
ผลักดันน  าเค็มให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่สามารถน าไป
ผลิตน  าประปาได้ สามารถแสดงข้อมูลสถานการณ์น  า
ให้กับผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง การบริหารงบประมาณ
ผลผลิตการจัดการน  าขาดความพร้อมด้านเอกสารและ
ข้อมูลที่ใช้ประกอบการขอตั งงบประมาณอยู่บ้างซึ่งอาจ
ล่าช้าในการจัดสรรงบประมาณ การวิจัยการใช้น  าและ
วิธีการส่งน  าชลประทาน มีการจัดท าแผนปฏิบัติการให้
สอดคล้องกับแผนงานวิจัยและมีการทดลองซ  าเพ่ือแก้ไข
ข้อผิ ดพลาดและเป็ นการยื นยั นความถู กต้ อ งของ
ผลงานวิจัย การตรวจวิเคราะห์ประเมินความปลอดภัย
เขื่อนเพ่ือแก้ไข/ป้องกันการเกิดพิบัติ  ถึงอย่างไรยังมี
ข้ อจ ากั ด ใน เรื่ องเครื่ องมื อตรวจวัดทางอุทกวิทยา 
เทคโนโลยีของระบบโทรมาตรและการมีส่วนร่วมของผู้มี
ส่วนได้เสีย ซึ่งต้องดูแลบ ารุงรักษาเครื่องมือ/ระบบให้
พร้อมใช้งาน เพ่ิมพูนทักษะความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานให้
สามารถดูแลแก้ไขระบบได้ทันต่อเหตุการณ์ การประสาน
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ประชาชนทั งภายใน
และภายนอก เพ่ือลดความเสี่ยงของข้อมูลที่ไม่ถูกต้องและ
ความขัดแย้งในการบริหารจัดการน  า 

 
3. กิจกรรมการควบคุม 
     ส านักบริหารจัดการน  าและอุทกวิทยา มีนโยบาย 
ระเบียบปฏิบัติ วิธีการปฏิบัติงานที่ท าให้มั่นใจว่าเมื่อน า
กิจกรรมการควบคุมไปปฏิบัติแล้ว จะสามารถลดความเสี่ยง
และเกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ผู้บริหารก าหนดไว้ 
กิจกรรมเพ่ือการควบคุมจะชี ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ นในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดความระมัดระวัง 
ปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และถูกต้อง 

 
 
      ในภาพรวม กิจกรรมการควบคุมของส านักฯ ได้
ก าหนดขึ นตามผลการประเมินความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
และมีประสิทธิภาพตามสมควร โดยกิจกรรมควบคุมเป็น
ส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ มีการแบ่งแยกหน้าที่
การปฏิบัติงานที่ส าคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหาย
ตั งแต่ต้นจนจบและมีการปรับแผนการปฏิบัติงานให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยผู้บริหารและหัวหน้า
ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามอย่างถูกต้องตามกฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และคู่มือปฏิบัติงาน  
    ถึงอย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยงเกิดขึ นอยู่บ้าง และต้อง
มีการทบทวนอย่างสม่ าเสมอ เช่น การบริหารจัดการน  า
ต้องปรับเกณฑ์การบริหารจัดการน  าของอ่างเก็บน  าขนาด
ใหญ่ทุกแห่งให้สอดคล้องกับสภาพที่เกิดขึ นจริงในปัจจุบัน
ทุกปี และบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนโดยรวม จึง 



 

 

 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

(2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร     
    ส านักบริหารจัดการน  าและอุทกวิทยา มีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน การรายงานทาง
การเงินและการด าเนินงาน การปฏิบัติตามนโยบายและ
ระเบียบปฏิบัติต่างๆ ที่ ใช้ ในการควบคุม และด าเนิน
กิจกรรมขององค์กร รวมทั งข้อมูลสารสนเทศที่ได้จาก
ภายนอกองค์กร มีการสื่อสารไปยังผู้บริหารและผู้ใช้ภายใน
องค์กร ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติ
หน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลและให้ความมั่นใจว่ามีการติดต่อสื่อสารภายใน
และภายนอกองค์กร ที่มีผลท าให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์
และเป้าหมาย  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ต้องมีกิจกรรมควบคุม ด้วยการศึกษาการใช้น  าจริงในพื นที่
และติดตามควบคุมการใช้น  า การบริหารจัดการน  าด้วย
ระบบโทรมาตร การส ารวจข้อมูลอุทกวิทยาโดยมีคู่มือการ
ปฏิ บั ติ งาน  มี การติ ดตามและสรุปสถานการณ์ น  า
ประจ าวัน/สัปดาห์บนเว็บไซต์ การรายงานสถานการณ์น  า
ในแม่น  าต่างๆ ด้วยระบบ online presentation การ
ตรวจวัด ติดตาม และเฝ้าระวังคุณภาพน  าเพ่ือแจ้งเตือน
หน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้อง มีการฝึ กอบรมให้ ความรู้แก่
เจ้ าหน้ าที่ ในด้ านความปลอดภั ย เขื่ อน  การจัดท า
งบประมาณด้านผลผลิตการจัดการน  าชลประทานโดย
จัดท าปฏิทินและแนวทาง การบริหารงบประมาณตาม
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2560และ
ตามหนังสือเวียนของกรมฯ การรายงานผลการเพาะปลูก
พืชผ่านระบบรายงานการเพาะปลูกแบบ online การขอ
ใช้หรือขอเช่าหรือขอรื อถอนอาคาร/สิ่งก่อสร้างต่างๆ ในที่
ราชพัสดุโดยมีคูม่ือปฏิบัติงาน 
 
     ส านักฯ มีระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารที่
เหมาะสม โดยมีการจัดท าเว็บไซต์เชื่อมโยงกับเครือข่าย
ของกรมที่บุคลากร ทั งภายในและภายนอกองค์กรสามารถ
เข้าดูหรือ download ข้อมูลเอกสาร แบบฟอร์ม และองค์
ความรู้ต่างๆ ด้านการบริหารจัดการน  า ด้านอุทกวิทยา การ
คาดการณ์และพยากรณ์น  า แผนงาน/ผลงานด าเนินการ
งบประมาณด้านผลผลิตการจัดการน  าชลประทาน              
การขออนุญาตใช้น  าและที่ราชพัสดุในความครอบครอง
ของกรมชลประทาน เอกสารวิชาการงานวิจัยด้านการใช้
น  าของพืช การวิเคราะห์พฤติกรรมเขื่อน ตัวชี วัด/ค า
รับรองปฏิบัติราชการของส านักฯ เป็นต้น มีการแจ้งข้อมูล
ข่าวสาร การแจ้งเตือนภัย สรุปสถานการณ์น  าทุกวัน/ทุก
สัปดาห์ผ่านระบบเครือข่าย รายงานสถานการณ์น  าเป็น
เอกสารเสนอผู้บริหารกรมฯ กระทรวงฯ คณะรัฐมนตรี 
และส านักพระราชวัง การรายงานสถิติพื นที่การเกษตร 
การจัดท าจุลสารส านักบริหารจัดการน  าและอุทกวิทยาทุก
เดือน วารสารข่าวเกษตรชลประทานราย 3 เดือน การรับ-
ส่งข้อมูลทาง E-mail การแจ้งหนังสือเวียนผ่านระบบ 
online การติดต่อสื่อสารทาง Line บน Smart phone 
ท าให้การปฏิบัติงานรวดเร็วขึ น มีเครื่องมือทางอุทกวิทยา
และระบบโทรมาตรพอสมควรที่ สามารถเชื่ อมโยง
เครือข่าย/รวบรวมข้อมูลเพ่ือใช้ในการคาดการณ์สภาพน  า
และบริหารจัดการน  าได้ทันต่อเหตุการณ์     



 

 

 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(1) 
ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 

(2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. การติดตามประเมินผล 
    ส านักบริหารจัดการน  าและอุทกวิทยา มีการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน โดยก าหนดวิธีปฏิบัติงานเพ่ือติดตามการปฏิบัติ
ตามระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและเป็นส่วน
หนึ่งของกระบวนการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ผู้ควบคุมงาน 
และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี  มีการประเมินผลราย
ครั ง เป็นครั งคราว กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องควร
ก าหนดวิธีปฏิบัติเพ่ือให้ความมั่นใจว่า ข้อตรวจพบจาก               
การตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณา
สนองตอบ และมีการวินิจฉัยสั่งการให้ด าเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องทั นที ให้ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรม
ชลประทาน 2560-2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     อย่ างไรก็ ตาม  เนื่ องจากปั จจุบั น เกิดภาวะการ 
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ท าให้ฤดูกาลเปลี่ยนแปลงไปด้วย 
อีกทั งการใช้ประโยชน์ที่ดินและสภาพล าน  าเปลี่ยนแปลง
ไป เกิดน  าเค็มรุกล  าการพยากรณ์หรือคาดการณ์  การ
ติดตามเฝ้าระวังทางด้านอุตุ-อุทกวิทยา จึงจ าเป็นต้องใช้
เครื่องมือวัดที่ทันสมัย มีระบบโทรมาตร/ข้อมูลดาวเทียม
แ ล ะ ร ะ บ บ ภู มิ ส า ร ส น เท ศ เป็ น เค รื่ อ ง มื อ ช่ ว ย                  
ในการบริหารจัดการน  า และควรพัฒนาปรับปรุง/ดูแล
อย่างต่อเนื่อง ให้มีการบริหารจัดการอย่างบูรณาการเพ่ือ
ใช้งานให้มีประสิทธิภาพ และควรปรับปรุงระบบเครือข่าย
สารสนเทศให้เข้าถึงได้รวดเร็วในระดับภูมิภาคด้วย    
 
      
     การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส านักฯ 
อยู่ในเกณฑ์ดี มีการติดตามประเมินการปฏิบัติงานร่วมกัน
ระหว่างผู้บริหารและหัวหน้า และแจ้งหน่วยงานในสังกัด
ได้รับทราบถึงการติดตามควบคุมภายใน เพ่ือจะได้ร่วม
ด า เนิ น งานส า เร็ จ ลุ ล่ ว งต ามวั ต ถุ ป ระส งค์ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ น โดยมีการ
ประเมินผลการบริหารจัดการน  าทุกสัปดาห์ต่อเนื่องทั งช่วง
ฤดูฝนและช่วงฤดูแล้ง มีการจัดท ารายงานสรุปแผนและผล
ของการบริหารจัดการน  าเสนอผู้บริหาร การจัดท า
แบบฟอร์มเพ่ือติดตามผลการด าเนินงาน/ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณด้านผลผลิตการจัดการน  าชลประทาน และ
รายงานการเบิกจ่ายงบลงทุนทุกสัปดาห์ผ่านระบบ online 
การติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี วัดค ารับรอง
ปฏิบัติราชการทุกเดือน การรายงานผลการตรวจวัด
พฤติกรรมเขื่อนประจ าปี และการจัดประชุม สัมมนา
งานวิจัยการใช้น  าของพืชและวิธีการส่งน  าชลประทาน
ระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและสถานีทดลองการใช้น  า
ชลประทานทุกปี มีการประชุมส านักฯการแต่งตั งเป็น
คณะท างาน เหล่านี จะช่วยในการตรวจสอบ/สอบทาน
กระบวนการปฏิบัติงานของส านักฯ ให้ส าเร็จลุล่วง ในกรณี 
เกิดข้อบกพร่องหรือปัญหาการปฏิบัติงาน จะประชุมหารือ
ผู้บริหารและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเพ่ือหาแนวทางแก้ไข
ทันที  
 



 

 

 
ผลการประเมินโดยรวม  :- 
ส านักบริหารจัดการน  าและอุทกวิทยา มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ มีความเหมาะสมและมี
ประสิทธิผลตามสมควร ที่จะปฏิบัติงานได้ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์กรมฯ 
แต่อย่างไรก็ตามมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงควบคุมภายใน ดังนี  

1. ควรเพ่ิมอัตราก าลังให้มีความเหมาะสมกับปริมาณงานและภารกิจที่ได้รับผิดชอบให้เป็นไปตามแผน
ปรับปรุงอัตราก าลังคน (3 – 5 ปี) เพ่ือทดแทนบุคลากรที่ย้ายหรือเกษียณอายุราชการ และควร
ปรับต าแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานให้มีระดับสูงขึ น 

2. ควรจัดหาเครื่องมือ ทางด้านอุตุ-อุทกวิทยา การเฝ้าระวัง/การแจ้งเตือนภัยและติดตามบริหาร
จัดการน  าให้เพียงพอและทันสมัย เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายได้ทั ง 25 ลุ่มน  า และสามารถเข้าถึงได้
รวดเร็วและครอบคลุมทั่วพื นที่ระดับภูมิภาค  

3. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาทักษะ เพ่ิมความรู้ในด้านวิชาการเทคโนโลยีใหม่ๆ  
อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง โดยเฉพาะด้านการคาดการณ์และจัดการน  าด้วยระบบโทรมาตร/ภาพถ่าย
ดาวเทียม ด้านภูมิสารสนเทศ แบบจ าลองคณิตศาสตร์ด้านอุทกวิทยาและด้านชลศาสตร์ เป็นต้น  
และควรมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประชุม หารือ เพื่อปรับปรุงคุณภาพงานอย่างสม่ าเสมอ 

4. ควรจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับประเภทเงิน เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับภารกิจที่ได้รับ
มอบหมาย  
 

 
 
ชื่อผู้รายงาน..................................................... 
                      (นายเลิศชยั  ศรีอนันต์) 
ต้าแหน่ง     ผส.บอ. 
วันที่                    /              /2560 
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