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ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 
(2) 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุมภายใน 
    ได้มีการสร้างบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิด
ทัศนคติที่ดีต่อการควบคุมภายในของหน่วยงาน  มีการจัด
โครงสร้างของงานและระบุหน้าที่ความรับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน มีการมอบอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้กับ
บุคลากร ตามความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน มีวิธีการ
บริหารทรัพยากรบุคคลให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของ ก.พ.
และสนับสนุนในการพัฒนาความรู้ของบุคลากรให้เหมาะสม 
สร้างแรงจูงใจและสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานให้มีก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน  ให้ความส าคัญและส่งเสริมการมีศีลธรรม 
จรรยาบรรณและความซือ่สัตย ์มีการพิจารณาด าเนินการตาม
ควรแก่กรณีถ้าพบวา่บุคลากรประพฤติปฏิบัติตนไม่เหมาะสม
ตามกฎระเบียบที่วางไว้ มุ่งเน้นให้มีกระบวนการควบคุม
ภายในเพื่ อการปฏิบั ติ ง านให้ เ กิ ดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุด 
 

 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุมของศูนย์อุทกวิทยาชลประทาน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ในภาพรวมมีความ
เหมาะสม มีการปรับโครงสร้างภายในให้มีความเหมาะสมกับ
งานที่ได้รับมอบหมายมากขึ้น แต่อย่างไรก็ดีอัตราก าลังของ
ศูนย์ฯ เช่น ข้าราชการ พนักงานราชการเพิ่มเติมในงานด้าน
อุทกวิทยา และงานบริหารงานท่ัวไป  ก็ยังไม่เพียงพอต่ออัตรา
การลดลง เนื่องจากการเกษียณอายุราชการของข้าราชการ
และลูกจ้างประจ าของศูนย์ฯ การมอบหมายงานและ
ภาระหน้าที่ของแต่ละส่วนงานมีการระบุเป็นลายลักษณ์อักษร
ที่ชัดเจนการปฏิบัติงานด าเนินไปด้วยหลักธรรมาภิบาล อัน
ประกอบด้วยหลักส าคัญ 6 ประการ คือ หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลักความ
รับผิดชอบ หลักความคุมค่า อีกท้ังยังด าเนินงานโดยมุ่งหวังผล
ส าฤทธิ์ของงานเป็นหลัก                                                 

2. การประเมินความเสี่ยง 
    มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายระดับหน่วยงาน
ย่อย เพื่อให้การปฏิบัติงานในกิจกรรมต่างๆส าเร็จลุล่วง ตาม
งบประมาณและทรัพยากรที่ก าหนดไว้  มีการระบุความเสี่ยง
ทั้งจากปัจจัยภายในและภายนอก ที่อาจมีผลกระทบต่อการ
บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานโดยมีการวิเคราะห์ความ
เสี่ยงและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมี
กลไกที่ช้ีให้เห็นถึงความเสี ่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง 
เช่น การเปลี่ยนวิธีการจัดการ อันเนื่องจากปัจจัยต่างๆ ซึ่งมี
ผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรหรือระดับ
กิจกรรม 

 
2. จากการประเมินความเสี่ยงร่วมกันของบุคลากรภายใน
ศูนย์ฯ พบว่า 
2.1  งบประมาณในการด าเนินงานของศูนย์ฯ ในหลาย
ปีงบประมาณที่ผ่านมาคงที่ ซึ่งท าให้การด าเนินงานของศูนย์ฯ 
เป็น ไปด้ วยความยากล าบาก  เนื่ อ งจากอัตราก าลั งที่
เกษียณอายุเพิ่มขึ้น และผู้เกษียณอายุเป็นผู้มีประสบการณ์
ทางด้านอุทกวิทยา การน าลูกจ้างช่ัวคราวหรือพนักงาน
ราชการทดแทนนั้น ขาดประสบการณ์ท างานด้านอุทกวิทยา 
และงบประมาณในการขอจ้างลูกจ้างช่ัวคราวนั้นคงที่มาตลอด
หลายปีที่ผ่านมาอีกทั้งการรับบรรจุข้าราชการด้านอุทกวิทยา
ของกรมฯ เข้ามาทดแทนนั้นเป็นอัตราที่น้อยมากไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงานที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากปัจจุบันผลกระทบจาก
ภาวะวิกฤตมีความรุนแรงมากขึ้นเป็นทวีคูณทั้งภัยแล้งและ
อุทกภัย 
2.2  ความกา้วหน้าของบุคลากรภายในศูนย์ฯ นั้นหยุดนิ่งและ
สิ้นสุดลงในระดับหนึ่ง  ไม่มีความต่อเนื่องท าให้ขาดขวัญ
ก าลั ง ใ จ ในกา รปฏิ บั ติ ง าน  ผู้ ปฏิ บั ติ ง านสายทั่ ว ไปมี
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้ในระดับช านาญงาน แต่ไม่
สามารถขึ้นสู่ระดับอาวุโสหรือขึ้นเป็นผู้อ านวยการศูนย์ฯ ใน
ระดับช านาญการพิเศษได้ เนื่องจากโครงสร้างฯ อัตราก าลัง
ของศูนย์ฯเป็นแบบลูกผสมมีทั้งสายวิชาและสายทั่วไปและยัง
ถูกก าหนดแช่แข็งไม่สามารถปรับต าแหน่งให้สูงขึ้นด้วย
ระเบียบ กพ. ตาม ว.17 

แบบ ปค.4 
 



 

 

 

 2.3  การน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในงานอุทกวิทยายังมี
ความเสี่ยงในเรื่องของการบ ารุงรักษาเครื่องมือ การซ่อมแซม 
และการช ารุดเนื่องจากเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่การ สั่งซื้อ
อะไหล่ล่าช้า ต้องส่งจากต่างประเทศ บางครั้งมีปัญหาจากการ
เลิกผลิตอะไหล่ของบริษัทฯ การซ่อมแซมเครื่องมืออุปกรณ์ที่
ช ารุด บางครั้งต้องส่งบริษัทที่ต่างประเทศ การของบประมาณ
การซ่อม เป็นไปด้วยความยุ่งยาก ล่าช้าอีกทั้งยังมีความเสียง
ของบุคลากรที่ใช้เครื่องมือนั้นๆเป็นประจ าขาดความเข้าใจ 
ความใส่ใจในการบ ารุงรักษาเครื่องมือ 
 

3. กิจกรรมการควบคุม 
        มีนโยบาย ระเบียบปฏิบัติ วิธีการปฏิบัติงานที่ท าให้
มั่นใจว่าเมื่อน ากิจกรรมการควบคุมไปปฏิบัติแล้ว จะสามารถ
ลดความเสี่ยงและเกิดผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 
กิจกรรมเพื่อผู้ปฏิบัติงานเห็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในการ
ปฏิบัติงาน และมีความระมัดระวังในการปฏิบัติงานให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์  
 

 
3. กิจกรรมการควบคุมของศูนย์ฯได้ก าหนดขึ้น โดยให้มี
กิจกรรมควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ มี
การแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่ส าคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อ
ความเสียหายต่องาน โดยหัวหน้างานมีการก ากับดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามอย่างถูกต้องตามกฎ ระเบียบ อย่างไรก็ตามยังมี
ความเสี่ยงเกิดขึ้นอยู่บ้ าง และต้องมีการทบทวนอย่าง
สม่ าเสมอ เช่น การพัฒนาความรู้แก่บุคลากรโดยจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล การจัดท างบประมาณการส ารวจข้อมูล
อุทกวิทยาโดยมีคู่มือการปฏิบัติงานการส ารวจข้อมูลทางอุทก
วิทยาด้านต่างๆ มีการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ มีการ
ตรวจสอบความก้าวหน้าของข้อมูลและหาทางแก้ไขปัญหา
หรือปรับแผนงานให้สามารถด าเนินงานบรรลตุามวัตถุประสงค์ 
 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
         มีระบบการจัดการสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่ องกับการ
ปฏิบัติงาน และรายงานไปยังผู้บริหารและผู้ใช้ภายในและ
ภายนอกองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและ
ให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย  
 

 
4. ระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารของศูนย์ฯ อยู่ใน
ระดับดี มีการจัดท าเว็บไซต์ของศูนย์ฯ เพื่อบริการข้อมูลทาง
อุทกวิทยาของศูนย์ฯ โดยมีการ Up Load ข้อมูลเป็นรายวัน 
สามารถเข้า Down Load ข้อมูลและเอกสารต่าง ๆ ได้ การ
รับส่งข้อมูลทาง E-mail การรับส่งข้อมูลหนังสือราชการ 
หนังสือเวียน สามารถท าได้อย่างคล่องตัวโดยอาศัยระบบ 
Internet ของบริษัททั่วไปที่ไม่ใช่ระบบInternet ของกรมฯ 
การติดต่อสื่อสารทาง Line บน สมาร์ทโฟน ท าให้การ
ปฏิบัติงานในสนามฯ คล่องตัวและรวดเร็วขึ้น แต่อย่างไรก็ดี 
บุคลากรในพ้ืนท่ียังต้องหาเครื่องมือ สมาร์ทโฟน ของตนเองใน
การใช้งานอยู่ 
 

5. การติดตามประเมินผล 
         มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ
ประเมินคุณภาพการปฏิบัติ งาน อย่างต่อเนื่อง สร้าง
กระบวนการปฏิบัติงานของผู้เกี่ยวข้อง มีการประเมินผล เป็น
ครั้งคราว กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องมีการพิจารณาสั่ง
การให้ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที 
 

 
5. การติดตามประเมินผล การควบคุมภายในของศูนย์ฯ อยู่ใน
เกณฑ์ดี  มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติ งาน ของ
หน่วยงานในสนามกับส่วนกลางเป็นประจ า อีกทั้งยังมีการ
ตรวจเช็คข้อมูลรายวันทุกวัน มีการติดตามผลการด าเนินการ 
การเบิกจ่ายงบลงทุน On Line ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ด้านผลผลิต การจัดการน้ าชลประทาน มีการตรวจสอบการส่ง
งานผ่านระบบ  E-สารบรรณ   

 



 

 

 

ผลการประเมินโดยรวม   

ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบ มีความ
เหมาะสมและมีประสิทธิผลตามสมควร ที่จะปฏิบัติงานได้ประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ แต่อย่างไรก็ตามมีจุดอ่อนที่ต้อง
ปรับปรุงควบคุมภายใน ดังนี้ 

1. ควรจัดหาบุคลากรให้เพียงพอในการปฏิบัติงานได้ตามวัตถุประสงค์ของส านักฯ โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาวิกฤต 
2. ควรพัฒนาทักษะ เพิ่มความรู้ของบุคลากรในด้านวิชาการเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่างสม่ าเสมอ ต่อเนื่องและทั่วถึง เช่น 

ระบบภูมิสารสนเทศ  การใช้และบ ารุงรักษาเครื่องมือทางอุทกวิทยา/ระบบโทรมาตร  
3. ควรจัดหาเครื่องมือทางด้านอุทกวิทยา และการแจ้งเตือนภัยให้เพียงพอและทันสมัย ควรปรับปรุงระบบเครือข่าย

สารสนเทศท่ีมีประสิทธิภาพสูงในการปฏิบัติงาน 
      
 
 
 

ชื่อผู้รายงาน................................................  
                         (นายอานนท์  อินทรประสาท) 

  ต าแหน่ง ผอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
  วันที ่               31  มีนาคม  2564 



 
ศูนยอุ์ทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ส้านักบริหารจัดการน ้าและอุทกวิทยา 

รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน 
ส้าหรับระยะเวลาการด้าเนินงานสิ นสุด  31  มีนาคม  พ.ศ. 2564 

 

ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดตั งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกจิตามแผนการด้าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่

ส้าคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ 
(1) 

ความเสี่ยง 
 
 

(2) 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่
 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
(4) 

ความเสี่ยงที ่
ยังมีอยู ่

 
(5) 

การปรบัปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
(6) 

ระยะเวลา/ 
หน่วยงานทีร่ับ
ผิดผู้รับชอบ 

(7) 

งานดา้นภารกิจหลัก/นโยบายส าคัญ 
อ านาจหนา้ที่
ของส านัก/กอง 
 

ชื่อกระบวนงาน 
   มีกระบวนการปฏบิัติงาน ดังนี ้
1.  การวางแผนงานส ารวจและ
รวบรวม ข้อมลูทางอุทกวิทยา 
ประกอบด้วย 

(1) ระดับน้ า  
(2) ปริมาณน้ า 
(3) ตะกอน 
(4) อุตุนิยมวิทยา 
(5) รูปตัดขวางล าน้ า 

2. ก่อสร้างปรับปรุงและบ ารุงรักษา
อุปกรณ์เครื่องมือส ารวจข้อมูลสนาม
ต่างๆ  
3. ค านวณวเิคราะห์และประมวล
สถิติข้อมูลเพื่อเป็นฐานข้อมลูใน
ระดับภูมิภาค 

 
 

 

 
 

1. ก าหนดแผนงานและ
งบประมาณ จัดหา
เครื่องมือและอุปกรณ์ 
ยานพาหนะในการ
ปฏิบัติงาน 

2. จัดหาบุคลากร เช่น
พนักงานราชการ 
ลูกจ้างช่ัวคราว
ปฏิบัติงานตามความ
รับผิดชอบ 

 
 

 
 

1. การควบคุมที่มีอยู่
เป็นเพียงการ
ก าหนดเพื่อรองรับ
แผนงานท่ีเกิด แต่
ยังขาดแคลน
จ านวนบุคลากรที่
เหมาะสม และ
บุคลากรที่มี
ความรู้ 
ความสามารถ 
เฉพาะด้าน อีกทั้ง
ขาดเครื่องมือ
อุปกรณ์ 
ยานพาหนะทีใ่ช้
ในการปฏิบัติงาน  

 

 
 
1. เครื่องมือ อุปกรณ์และ

ยานพาหนะใช้งานมาเป็นระยะ
เวลานานมสีภาพเก่าไม่คุ้มค่าต่อ
การบ ารุงรักษาและปริมาณไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน อีกทั้ง
อุปกรณ์และอะไหล่บางชนิดมี
อายุการใช้ที่จ ากัดและขาดการ
ซ่อมแซม บ ารุงรักษา ตามรอบ
อายุการใช้งาน 

2. บุคลากรขาดแคลนเพราะมีการ
ลาออกและ เปลี่ยนงาน ท าให้
งานขาดความต่อเนื่องในภาวะ
วิกฤติยังขาดบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะด้านในการ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อแก้ปญัหา
เฉพาะหน้าและสนับสนุน
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 

-  ก าหนดคุณลักษณะ
เฉพาะของงาน ปรับแผน
บุคลากรและงบประมาณ
ให้สอดคล้องกับความ
จ าเป็นในการปฏบิัติงาน 

-  ปรับแผนงานใหม่ให้
รองรับได้ทั้งสถานการณ์
ปกติและวิกฤต ิ

-  จัดหาเครื่องมือและ
ยานพาหนะทดแทนของ
เก่าให้เพียงพอและทัน
การณ ์

-  พัฒนาเครื่องมือตรวจวัด 
และระบบการบริหาร 
จัดการข้อมลูให้เหมาะสม 

 
 

31 มี.ค.64/
สบอ. 

 
 
 

31 มี.ค.64/
สบอ. 

 
31 มี.ค.64/

สบอ. 
 
 

31 มี.ค.64/
สบอ. 

 

แบบ ปค. 5 



ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดตั งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกจิตามแผนการด้าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่

ส้าคัญของหน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ 
(1) 

ความเสี่ยง 
 
 

(2) 

การควบคุมภายในที่มีอยู ่
 
 

(3) 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
(4) 

ความเสี่ยงที ่
ยังมีอยู ่

 
(5) 

การปรบัปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
(6) 

ระยะเวลา/ 
หน่วยงานที่รับ
ผิดผู้รับชอบ 

(7) 

 
 

4. ติดตามสภาพน้ าฝน-น้ าท่าเพื่อ
เตือนภัยน้ าท่วมหรือภยัแล้งใน
ระดับลุ่มน้ าพร้อมรายงานข้อมลู
และแนวโนม้ของสถานการณ์ต่อ
กรมชลประทานและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
 
วัตถุประสงค์  
เพื่อให้ได้ข้อมูลอุทกวิทยาท่ีมี
คุณภาพถูกต้องและเช่ือถือได้ 
น าไปใช้ในการสนับสนุนภารกิจ
หลักของกรมชลประทาน คือเพื่อ
การพัฒนาแหล่งน้ า การบริหาร
จัดการน้ าและการติดตาม
สถานการณ์น้ า การพยากรณ์  
และเตือนภัย 

 
 

3. สอนงาน ฝึกอบรม
และเพิ่มทักษะ
ผู้ปฏิบัติงานใหม้ีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะดา้น
ตามความจ าเป็นใน
การปฏิบัติงาน 

4. พัฒนาระบบการ
ตรวจวัด ข้อมลู การ
สื่อสารให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 

2. ในกรณีวิกฤต เช่น
อุทกภัยที่ต้อง
ติดตาม
สถานการณ์อย่าง
ใกล้ชิดและ
ต่อเนื่อง ทันต่อ
เหตุการณ์
จ าเป็นต้องมีการ
ปรับแผนงานให้
พร้อมรับ
สถานการณ์ทั้ง
ด้านบุคลากร 
เครื่องมือและ
งบประมาณ 

 

3. การบูรณาการแผนงานระหว่าง
โครงการและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องยังไม่ดีพอ 

4. ข้อมูลพื้นฐานทางวิชาการของ
พื้นที่ลุ่มน้ ายังไมค่รบถ้วนเพียงพอ
ตามต้องการใช้งาน เช่นข้อมูล
ลักษณะทางกายภาพของล าน้ าท่ี
มีผลกระทบต่อการไหลของน้ าท่ี
เป็นปัจจุบัน 

-  จัดท าแผนบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถ
เหมาะสมกับความ
ต้องการใช้งานและ
ทดแทนท่ีลาออกหรือ
เกษียณอายุให้ทันการณ์
และเพียงพอโดยการเกลี่ย
อัตราก าลัง 

 - จัดท าสารสนเทศข้อมูล
กลางโดยให้หน่วยงานที่มี
หน้าท่ีรับผดิชอบข้อมูล
ของตัวเองให้ชัดเจน 

-  ศึกษาวิเคราะห์ข้อมลู   
และก าหนดเกณฑ์การ
ตัดสินใจในการบริหาร
จัดการน้ าในระดับพ้ืนท่ี
พร้อมจัดท ารายงานและ
คู่มือข้อมูลกายภาพลุม่น้ า 

31 มี.ค.64/
สบอ. 

 
 
 
 
 
 

31 มี.ค.64/
สบอ. 

 
 

31 มี.ค.64/
สบอ. 

 

 
                                                                                        

   
 
 
ลายมือชื่อ……………….............................................. 

                                         (นายอานนท์  อินทรประสาท) 
ต้าแหน่ง     ผอช.ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

            วันที ่                31  มีนาคม  2564 



 

 ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนตอนบน  ส้านักบริหารจัดการน้้าและอุทกวิทยา 
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน 
ส้าหรับงวดตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2563  ถึงวันที่  31  มีนาคม  พ.ศ. 2564 

 
ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด้าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส้าคัญของ

หน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ 
(1)  

จุดอ่อนของการควบคุม      
หรือความเสี่ยงท่ียังมีอยู ่
 

(2) 

งวด/เวลา
ที่พบ

จุดอ่อน 
(3) 

การปรบัปรุงการควบคุมภายใน 
 

 
(4) 

ก้าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

สถานะการ
ด้าเนินการ

* 
(6) 

วิธีการติดตาม 
และสรุปผลการ

ประเมิน/ข้อคิดเห็น 
(7) 

1. ด้านภารกิจหลกั       

การลดจ้านวนพ้ืนที่ท่ีได้รับความเสียหายของพืชเศรษฐกจิ
ในเขตชลประทานเน่ืองจากอุทกภัย 
วัตถุประสงค์  : 
-  ลดผลกระทบจากการระบายน้้าจากอ่างลงท่วมพื้นท่ี
เพาะปลูก 
การรวบรวมข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาและด้านอุทกวิทยา 
วัตถุประสงค์ :  
-  เพื่อศึกษาข้อมูลสภาพภูมิอากาศ ลักษณะมรสุมช่วงเวลาใด
มีปริมาณฝนตกมากน้อยเพียงใด 
การปฏิบัติงานรวบรวมข้อมลูตรวจสอบสภาพพ้ืนที่ ประเมิน
สถานการณ์รายวัน พยากรณ์น้้าและเผยแพร่ข่าวสารข้อมลู 
วัตถุประสงค์ :  
-  เพื่อตรวจสอบข้อมูลทุกวันในช่วงที่มีเหตุการณ ์
วิเคราะห์และจัดท้ารายงานสรุปผลการด้าเนินงาน 
วัตถุประสงค์  :  
เพื่อให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค  และแนวทางการแกไ้ขในการ
บริหารจดัการน้้า 
 

ไม่มีจดุอ่อน 
 
 
 
 

ไม่มีจดุอ่อน 
 
 
 

ไม่มีจดุอ่อน 
 
 
 

ไม่มีจดุอ่อน 

ไม่พบ
จุดอ่อน 

 
 
 

ไม่พบ
จุดอ่อน 

 
 

ไม่พบ
จุดอ่อน 

 
 

ไม่พบ
จุดอ่อน 

 

1. ก้าหนดคณุลักษณะเฉพาะของงาน 
ปรับแผนบุคลากรและงบประมาณให ้
สอดคล้องกับความจ้าเป็นในการ 
ปฏิบัติงาน 
2. ปรับแผนงานใหม่ให้รองรับได้ทัง้ 
สถานการณ์ปกติและวิกฤต ิ
3. จัดหาเครื่องมือและยานพาหนะ 
ทดแทนของเก่าให้เพียงพอและทัน 
การณ ์
4. พัฒนาเครื่องมือตรวจวัดและระบบ
การบริหาร จัดการข้อมูลใหเ้หมาะสม 
5. จัดท้าแผนบุคลากรที่มีความรู ้
ความสามารถเหมาะสมกับความ 
ต้องการใช้งานและทดแทนท่ีลาออก 
หรือเกษียณอายุให้ทันการณ์และ 
เพียงพอโดยการเกลี่ยตราก้าลัง 
6. จัดท้าสารสนเทศข้อมลูกลางโดยให้ 
หน่วยงานท่ีมีหน้าที่รับผิดชอบข้อมูล
ของตัวเองให้ชัดเจน 

31 มี.ค.64 
สบอ. 

 
 

31 มี.ค.64 
สบอ. 

31 มี.ค.64 
สบอ. 

 
31 มี.ค.64 

สบอ. 
31 มี.ค.64 

สบอ. 
 
 
 

31 มี.ค.64 
สบอ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

วิธีติดตาม :  
ติดตามจากผลส้าเรจ็ของ
งาน 
สรุปผลการประเมิน :  
พิจารณาแผนให้
สอดคล้องกับทุก
สถานการณ ์
ข้อคิดเห็น : - 
 
 
 
 
 
 
 

แบบติดตาม ปค. 5 
pjvp 



 

ภารกจิตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด้าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส้าคัญของ

หน่วยงานรัฐ/กระบวนงาน/วัตถุประสงค์ 
(1)  

จุดอ่อนของการควบคุม      
หรือความเสี่ยงท่ียังมีอยู ่
 

(2) 

งวด/เวลา
ที่พบ

จุดอ่อน 
(3) 

การปรบัปรุงการควบคุมภายใน 
 

 
(4) 

ก้าหนดเสร็จ/ 
ผู้รับผิดชอบ 

 
(5) 

สถานะการ
ด้าเนินการ

* 
(6) 

วิธีการติดตาม 
และสรุปผลการ

ประเมิน/ข้อคิดเห็น 
(7) 

7. ศึกษาวิเคราะห์ข้อมลูและก้าหนด 
เกณฑ์การตัดสินใจในการบริหาร 
จัดการน้้าในระดับพ้ืนท่ีพร้อมจัดทา้
รายงานและคู่มือข้อมูลกายภาพลุม่น้้า 
 
 
        

31 มี.ค.64 
สบอ. 

 

 

 

 

 
 

ชื่อผู้รายงาน ......………….........................… 
       (นายอานนท์  อินทรประสาท) 

ต้าแหน่ง  ผอช.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
วันที่               31  มีนาคม  2564 

  สถานะการด าเนินการ : 
        =  ด าเนินการแล้ว เสร็จตามก าหนด 

     =  ด าเนินการแล้ว เสร็จล่าช้ากว่าก าหนด 
         =  ยังไม่ด าเนินการ 
        =  อยู่ระหว่างด าเนินการ 


