
โครงการประเมินผลการปฏิบัติงานโครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของเจาหนาที่ตรวจสอบภายในจังหวัดของเจาหนาที่ตรวจสอบภายในจังหวัด

ประจาํปงบประมาณประจาํปงบประมาณ  25522552

กลุมที่กลุมที่  15 15 จังหวัดราชบรีจังหวัดราชบรี



กลุมที่กลุมที่  14 14 จังหวัดชัยนาทจังหวัดชัยนาท      ประกอบดวยประกอบดวย

กาญจนบุรีกาญจนบุรี

นางธัญลักษณนางธัญลักษณ    เจริญพรเจริญพร                  นางสาวอุไรรัตนนางสาวอุไรรัตน    เซี่ยงหลิวเซี่ยงหลิว                นางสาวพัชรีนางสาวพัชรี      
จันทรโพธิ์เตี้ยจันทรโพธิ์เตี้ย

นครปฐมนครปฐม

นางประภาพรนางประภาพร    บุญเส็งบุญเส็ง                นางวันดีนางวันดี    วุนซิ้ววุนซิ้ว                นางปานจิตตนางปานจิตต    
มังคลัษเฐียรมังคลัษเฐียร    

ประจวบคีรีขันธประจวบคีรีขันธ

นายมงคลนายมงคล    บุญสรางบุญสราง                  นางสาวนางสาวนนงนุชงนุช    ศรไีชยศรไีชย

เพชรเพชรบุรีบุรี

นางสาวอรอนงคนางสาวอรอนงค    ทองไมตรีทองไมตรี              นางนางสสาวปรัญรัาวปรัญรัตตนน      สมภักดีสมภักดี        นางสาวยุพินนางสาวยุพิน    วงศวงศ

ขยายขยาย

ราชบุรีราชบุรี

ี ืี ื ิิ ํํ



กลุมที่กลุมที่  14 14 จังหวัดชัยนาทจังหวัดชัยนาท      ประกอบดวยประกอบดวย

สมุทรสาครสมุทรสาคร

นางสาววัลลิยานางสาววัลลิยา    ไหลงามไหลงาม          นางอรวรรณนางอรวรรณ    เอี่ยมจอยเอี่ยมจอย      นางสาวทิศารัตนนางสาวทิศารัตน      แกวสีแกวสี

ดําดํา

สมุทรสงครามสมุทรสงคราม

นางสาวสมทรงนางสาวสมทรง    เทียนทองเทียนทอง                  นางสาวจินตนานางสาวจินตนา      พึ่งโพธิ์พึ่งโพธิ์          
สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี

นางดวงจันทรนางดวงจันทร    ฤกษเสนฤกษเสน                            นางสาวศิริพรนางสาวศิริพร      นาประเสริฐนาประเสริฐ

แมฮองสอนแมฮองสอน

นายภาคภูมินายภาคภูมิ                ทองอินทรทองอินทร



วันที่วันที่    15  15  กันยายนกันยายน    25522552

  ที่หองประชุมที่หองประชุม    ศาลากลางจังหวัดราชบุรีศาลากลางจังหวัดราชบุรี

ชวงเชาชวงเชา

เขาพบทานผูวาราชการจังหวัดราชบุรีเขาพบทานผูวาราชการจังหวัดราชบุรี

กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวงมหาดไทยกลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวงมหาดไทย  ชี้แจงชี้แจง

วัตถุประสงคโครงการวัตถุประสงคโครงการ  
หวัหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดสรุปผลการหวัหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดสรุปผลการ

ดําเนนิการดําเนนิการ  ,,หารือเรื่องกําหนดแนวทางการปฏบิัติงานหารือเรื่องกําหนดแนวทางการปฏบิัติงาน

ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน



- ทานผูวาราชการจังหวัดราชบรี  ใหเกียรติผูตรวจสอบภายในระทรวงมหาดไทย และ

ผูตรวจสอบภายในจังหวัด   ไดเขาพบพรอมทั้งสอบถามถึง โครงการที่จะไปตรวจ

ดําเนินงาน ปงบประมาณ 2552 โครงการงานกอสรางฝายทดน้ําบานรางไมแดง และ
งานสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบบานคุงกระถิน



นางนภานางนภา    ศกุนตนาคศกุนตนาค      ผูตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทยผูตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย  ชี้แจงชี้แจง

วัตถุประสงคของโครงการประเมินผลการปฏิบัติงานวัตถุประสงคของโครงการประเมินผลการปฏิบัติงาน    ที่หองประชุมศาลากลางที่หองประชุมศาลากลาง

จังหวัดราชบรุีจังหวัดราชบรุี



นางธัญลักษณ  เจริญพร             หัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดหัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัด

กาญจนบุรีกาญจนบุรี

นางสาวอุไรรัตน  เซี่ยงหลิว        ผูตรวจสอบภายในจังหวัดกาญจนบุรีผูตรวจสอบภายในจังหวัดกาญจนบุรี

นางสาวพัชรี   จันทรโพธิ์เตี้ย      ผตรวจสอบภายในจังหวัดกาญจนบรีผูตรวจสอบภายในจังหวัดกาญจนบุรี



นางประภาพร  บุญเส็ง   หัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดนครปฐมหัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดนครปฐม

นางวันดี  วุนซิ้ว ผูตรวจสอบภายในจังหวัดนครปฐมผูตรวจสอบภายในจังหวัดนครปฐม



นายมงคล  บญุสราง ผูตรวจสอบภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธผูตรวจสอบภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ



นางสาวอรอนงค  ทองไมตรี       หัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดเพชรบรุีหัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดเพชรบรุี

นางสาวปรัญรัตน   สมภักดี         ผูตรวจสอบภายในจังหวัดเพชรบรุีผูตรวจสอบภายในจังหวัดเพชรบรุี

นางสาวยุพิน  วงศขยาย               ผูตรวจสอบภายในจังหวัดเพชรบรุีผูตรวจสอบภายในจังหวัดเพชรบรุี



นางสาวเบญจวรรณ  มีเผือก     หัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดราชบรุีหัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดราชบรุี

นางสาวธิวากร   คําภะวา              ผูตรวจสอบภายในจังหวัดราชบรุีผูตรวจสอบภายในจังหวัดราชบรุี



นางอรวรรณ  เอี่ยมจอย          ผูตรวจสอบภายในจังหวัดสมุทรสาครผูตรวจสอบภายในจังหวัดสมุทรสาคร

นางสาวทิศารัตน   แกวสีดํา             ผูตรวจสอบภายในจังหวัดสมุทรสาครผูตรวจสอบภายในจังหวัดสมุทรสาคร



นางสาวสมทรง  เทียนทอง  หัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดสมุทรสงครามหัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดสมุทรสงคราม

นางสาวจินตนา   พึ่งโพธิ์ ผูตรวจสอบภายในจังหวัดสมุทรสงครามผูตรวจสอบภายในจังหวัดสมุทรสงคราม



นางดวงจันทร  ฤกษเสน       หัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดสุพรรณบุรีหัวหนาผูตรวจสอบภายในจังหวัดสุพรรณบุรี

นางสาวศิริพร   นาประเสริฐ      ผูตรวจสอบภายในจังหวัดสุพรรณบรุีผูตรวจสอบภายในจังหวัดสุพรรณบรุี



นายภาคภูมิ        ทองอินทร   ผูตรวจสอบภายในจังหวัดแมฮองสอนผูตรวจสอบภายในจังหวัดแมฮองสอน



ผูตรวจสอบภายในจังหวัดผูตรวจสอบภายในจังหวัด    กําลังหารือเรื่องการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานกําลังหารือเรื่องการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน                  



วันที่วันที่    15  15  กันยายนกันยายน    25522552

  ที่หองประชุมที่หองประชุม    ศาลากลางจังหวัดชัยนาทศาลากลางจังหวัดชัยนาท

ชวงบายชวงบาย

หัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดสรุปผลการดําเนินการหัวหนาหนวยตรวจสอบภายในจังหวัดสรุปผลการดําเนินการ  ,,หารือเรื่องหารือเรื่อง

กําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน    ((ตอจากชวงเชาตอจากชวงเชา))

จัดประชุมนําเสนอโครงการที่จะตรวจสอบการดําเนินงาน  คือ

งบพัฒนาจังหวัดราชบุร ีปงบประมาณ 2552 จํานวน  2  โครงการ  

 หนวยงานดําเนินการ  โครงการชลประทานราชบรุี   คือ
- งานกอสรางฝายทดน้ําบานรางไมแดง  งบประมาณ  4.3 ลานบาท 
- งานสถานีสูบน้ําดวยไฟฟาพรอมระบบบานคุงกระถิน

งบประมาณ 3.45 ลานบาท 



ผูตรวจสอบภายในจังหวัดผูตรวจสอบภายในจังหวัด    กําลังหารือเรื่องการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานกําลังหารือเรื่องการกําหนดแนวทางการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายในตรวจสอบภายใน                  



ผูตรวจสอบภายในจังหวัดราชบุรี นําเสนอขอมูลเกีย่วกับโครงการ
ที่จะตรวจสอบดําเนินงานใหผูตรวจสอบภายในฟง



ผูตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทยและผูตรวจสอบภายในจังหวัดผูตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทยและผูตรวจสอบภายในจังหวัด

กําลังศึกษาขอมูลตามเอกสารโครงการพรอมทั้งชวยกันออกแบบสัมภาษณกําลังศึกษาขอมูลตามเอกสารโครงการพรอมทั้งชวยกันออกแบบสัมภาษณ  

เพื่อนําไปสัมภาษณในวันที่เพื่อนําไปสัมภาษณในวันที่  16  16  กันยายนกันยายน  25522552



วันที่วันที่  2  2  กันยายนกันยายน    25522552

  ที่ที่  งานสถานสีูบน้าํดวยไฟฟาพรอมระบบบานคุงกระถินงานสถานสีูบน้าํดวยไฟฟาพรอมระบบบานคุงกระถิน  

สัมภาษณผูอํานวยการโครงการชลประทานราชบุรีและเจาหนาที่ที่สัมภาษณผูอํานวยการโครงการชลประทานราชบุรีและเจาหนาที่ที่

รับผิดชอบโครงการรับผิดชอบโครงการ  ผูนําชุมชนและประชาชนที่ไดรับประโยชนผูนําชุมชนและประชาชนที่ไดรับประโยชน

ตามโครงการตามโครงการ        เพื่อทราบถึงประโยชนที่ไดจากโครงการเพื่อทราบถึงประโยชนที่ไดจากโครงการ  

ปญหาอุปสรรคในการดําเนนิการโครงการปญหาอุปสรรคในการดําเนนิการโครงการ    รวมถึงความยั่งยืนรวมถึงความยั่งยืน

เพื่อใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคตามโครงการเพื่อใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคตามโครงการ



สังเกตการณสถานที่และสิ่งกอสรางตามโครงการสังเกตการณสถานที่และสิ่งกอสรางตามโครงการ  ที่ไดรับที่ไดรับ

งบประมาณตามโครงการงบประมาณตามโครงการ    วาปจจุบันการกอสรางแลวเสร็จวาปจจุบันการกอสรางแลวเสร็จ

ตามกาํหนดหรือไมตามกาํหนดหรือไม    รวมถึงหาสาเหตุปญหาอุปสรรครวมถึงหาสาเหตุปญหาอุปสรรค  และเสนอและเสนอ

แนวทางแกไขแนวทางแกไข    เพื่อใหมีการใชประโยชนตามโครงการเพื่อใหมีการใชประโยชนตามโครงการ



ทีมผูตรวจสอบภายในกระทรวงและผูตรวจสอบภายในจังหวัดกลุมที่   15

รับฟงขอมูลกอนแบงกันไปสังเกตการณ และสัมภาษณผูอํานวยการโครงการ

ชลประทาน  และเจาหนาที่ ที่รับผิดชอบโครงการ ผูนําชุมชนและประชาชนที่
ไดรับประโยชนตามโครงการ



นางนภา   ศกุนตนาค  ผูตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย และผูตรวจสอบ
ภายในจังหวัด   กําลังสัมภาษณผูอํานวยการโครงการชลประทาน  เจาหนาที่ 

ผูนําชุมชน และประชาชนที่ไดรับ ประโยชนตามโครงการ



ผูตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทยและผูตรวสอบภายในจังหวัดราชบุรีผูตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทยและผูตรวสอบภายในจังหวัดราชบุรี                   
สัมภาษณประชาชนที่ไดรับประโยชนตามโครงการสัมภาษณประชาชนที่ไดรับประโยชนตามโครงการ  



ผูตรวจสอบภายในจังหวัดสมุทรสงครามผูตรวจสอบภายในจังหวัดสมุทรสงคราม  สมทุรสาครสมทุรสาคร    กาญจนบุรีกาญจนบุรี  เพชรบรุีเพชรบรุี

สุพรรณบุรีสุพรรณบุรี      สัมภาษณประชาชนที่ไดรับประโยชนตามโครงการสัมภาษณประชาชนที่ไดรับประโยชนตามโครงการ  



สังเกตการณสถานที่และสิ่งกอสรางตามโครงการสังเกตการณสถานที่และสิ่งกอสรางตามโครงการ  ที่ไดรับที่ไดรับ

งบประมาณตามโครงการงบประมาณตามโครงการ    วาปจจุบันการกอสรางแลวเสร็จวาปจจุบันการกอสรางแลวเสร็จ

ตามกาํหนดหรือไมตามกาํหนดหรือไม    รวมถึงหาสาเหตุปญหาอุปสรรครวมถึงหาสาเหตุปญหาอุปสรรค  และเสนอและเสนอ

แนวทางแกไขแนวทางแกไข    เพื่อใหมีการใชประโยชนตามโครงการเพื่อใหมีการใชประโยชนตามโครงการ



ขอเท็จจริงขอเท็จจริง

1.1.  มกีารดําเนินการลาชากวาแผนการดําเนินการและแผนการใชเงินมกีารดําเนินการลาชากวาแผนการดําเนินการและแผนการใชเงิน

2.2.  โครงการดําเนนิการตั้งแตโครงการดําเนนิการตั้งแต  33  มถิุนายนมถิุนายน  25522552  แตยังมิไดมกีารเบิกแตยังมิไดมกีารเบิก

คาแรงงานคาแรงงาน

3.3.  งานยังไมแลวเสร็จงานยังไมแลวเสร็จ  เกษตรกรยังมิไดใชประโยชนจากโคเกษตรกรยังมิไดใชประโยชนจากโครงการรงการ  







วันที่วันที่  2  2  กันยายนกันยายน    25522552

  ที่ที่  งานกอสรางฝายทดน้ําบานรางไมแดงงานกอสรางฝายทดน้ําบานรางไมแดง  

สัมภาษณผูอํานวยการโครงการชลประทานราชบุรีและเจาหนาที่ที่สัมภาษณผูอํานวยการโครงการชลประทานราชบุรีและเจาหนาที่ที่

รับผิดชอบโครงการรับผิดชอบโครงการ  ผูนําชุมชนและประชาชนที่ไดรับประโยชนผูนําชุมชนและประชาชนที่ไดรับประโยชน

ตามโครงการตามโครงการ        เพื่อทราบถึงประโยชนที่ไดจากโครงการเพื่อทราบถึงประโยชนที่ไดจากโครงการ  

ปญหาอุปสรรคในการดําเนนิการโครงการปญหาอุปสรรคในการดําเนนิการโครงการ    รวมถึงความยั่งยืนรวมถึงความยั่งยืน

เพื่อใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคตามโครงการเพื่อใหบรรลุเปาหมายและวัตถุประสงคตามโครงการ



สังเกตการณสถานที่และสิ่งกอสรางตามโครงการสังเกตการณสถานที่และสิ่งกอสรางตามโครงการ  ที่ไดรับที่ไดรับ

งบประมาณตามโครงการงบประมาณตามโครงการ    วาปจจุบันการกอสรางแลวเสร็จวาปจจุบันการกอสรางแลวเสร็จ

ตามกาํหนดหรือไมตามกาํหนดหรือไม    รวมถึงหาสาเหตุปญหาอุปสรรครวมถึงหาสาเหตุปญหาอุปสรรค  และเสนอและเสนอ

แนวทางแกไขแนวทางแกไข    เพื่อใหมีการใชประโยชนตามโครงการเพื่อใหมีการใชประโยชนตามโครงการ



ทีมผูตรวจสอบภายในกระทรวงและผูตรวจสอบภายในจังหวัดกลุมที่   15

รับฟงขอมูลกอนแบงกันไปสังเกตการณ และสัมภาษณผูอํานวยการโครงการ

ชลประทาน  และเจาหนาที่ ที่รับผิดชอบโครงการ ผูนําชุมชนและประชาชนที่
ไดรับประโยชนตามโครงการ



นางนภา   ศกุนตนาค  ผูตรวจสอบภายในกระทรวงมหาดไทย และผูตรวจสอบ
ภายในจังหวัด   กําลังสัมภาษณผูอํานวยการโครงการชลประทาน  เจาหนาที่ 

ผูนําชุมชน และประชาชนที่ไดรับ ประโยชนตามโครงการ



สังเกตการณสถานที่และสิ่งกอสรางตามโครงการสังเกตการณสถานที่และสิ่งกอสรางตามโครงการ  ที่ไดรับที่ไดรับ

งบประมาณตามโครงการงบประมาณตามโครงการ    วาปจจุบันการกอสรางแลวเสร็จวาปจจุบันการกอสรางแลวเสร็จ

ตามกาํหนดหรือไมตามกาํหนดหรือไม    รวมถึงหาสาเหตุปญหาอุปสรรครวมถึงหาสาเหตุปญหาอุปสรรค  และเสนอและเสนอ

แนวทางแกไขแนวทางแกไข    เพื่อใหมีการใชประโยชนตามโครงการเพื่อใหมีการใชประโยชนตามโครงการ



ขอเท็จจริงขอเท็จจริง

1.1.  มกีารเปลี่ยนแปลงสถานที่ดาํเนินการมกีารเปลี่ยนแปลงสถานที่ดาํเนินการ

2.2.  มีการดําเนนิการจดัซื้อวัสดุกอนไดรับการอนุมตัิเปลีย่นแปลงมีการดําเนนิการจดัซื้อวัสดุกอนไดรับการอนุมตัิเปลีย่นแปลง

สถานที่ดําเนินการสถานที่ดําเนินการ

3.3.  เขาดําเนินการกอสรางกอนไดรับการอนุมตัิเปลี่ยนแปลงเขาดําเนินการกอสรางกอนไดรับการอนุมตัิเปลี่ยนแปลง

สถานที่ดําเนินการสถานที่ดําเนินการ

4.4.  งานยังไมแลวเสร็จและยังไมไดใชประโยชนงานยังไมแลวเสร็จและยังไมไดใชประโยชน









ขอเสนอแนะขอเสนอแนะ

สํานักงานจังหวัดสํานักงานจังหวัด  ควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามประเมินผลควรมีการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามประเมินผล

โครงการโครงการ  เพื่อใหแลวเสร็จตามกําหนดเพื่อใหแลวเสร็จตามกําหนด

โครงการชลประทานโครงการชลประทาน  ควรมีการรายงานผลการดําเนินงานควรมีการรายงานผลการดําเนินงาน    ปญหาปญหา

อุปสรรคอุปสรรค      ในการดําเนินการโครงการในการดําเนินการโครงการ    และดําเนินการใหแลวเสร็จและดําเนินการใหแลวเสร็จ

เพื่อใหไดใชประโยชนตามวัตถุประสงคโครงการเพื่อใหไดใชประโยชนตามวัตถุประสงคโครงการ


