
 
 

แบบ ปย.1 

ชื่อหน่วยงาน   กองช่าง  องคก์ารบริหารส่วนต าบลท่านัด 
รายงานผลการประเมินองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน 

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 
(2) 

1. สภาพแวดล้อมของการควบคุม 
1.1 ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง 
      -  กองช่างมีค าสั่งมอบหมายงานภายในสังกัดกอง
ช่างชัดเจน  โดยได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในที่มี
ผลกระทบต่อการควบคุมโดยมีปัญหาด้านประสิทธิภาพ
บุคลากร เนื่องจากมีก าลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอในการ
ปฎิบัติงานด้านการควบคุมงานก่อสร้าง  ท าให้เกิดความ
เสี่ยงในการควบคุมงาน ซึ่งอาจท าให้งานเกิดความล่าช้า 
หรือไม่เป็นไปตามแบบที่ก าหนด 
1.2  ด้านการส ารวจและซ่อมแซมด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน 
      -  เนื่องจากสังคมมีการขยายตัวมากข้ึน  ท าให้
ชุมชนเกิดความหนาแน่น  ประชาชนจึงมีความต้องการ
ด้านบริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการต่าง  ๆ 
ค่อนข้างมาก และระบบไฟทางสาธารณะก็เป็นส่วนหนึ่ง
ซึ่งมีความจ าเป็นต้องจัดให้มีในชุมชนต่าง ๆ เพื่อรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน  แต่
ไฟทางสาธารณะที่จัดให้มีในชุมชนมักมีปญัหาที่ต้องการ
ให้แก้ไขซ่อมแซมบ่อยครั้ง และอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบสมบูรณ์ ส่วนหนึ่งเกิดจากการ
ขาดความร่วมมือของชุมชนในการสอดส่องดูแลรักษา 
หรือขาดผู้รับผิดชอบดูแลท าใหอุ้ปกรณ์ไฟทางสาธารณะ
เสียหายและต้องท าการซ่อมแซมบ่อยครั้ง 
1.3 งานประสานสาธารณูปโภค 
       -  มีการให้ประชาชนเสนอปัญหาความต้องการ
ทางด้านสาธารณูปโภค 
       -  มีการจัดท าแผนการด าเนินการและประสานกับ
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการ 
1.4 การก าหนดราคากลาง 
      -  ในการก าหนดราคาวัสดุอปุกรณ์ ๆ นั้น  จะ
สอบถามราคาจากร้านทีจ่ าหน่ายหรือผลิตโดยตรงตั้งแต่  
2  แห่งข้ึนไป  และจากส่วนกลาง  เช่น  พาณิชย์
จังหวัดซึง่ราคาวัสดจุะมรีาคาแตกต่างกันบ้างเล็กนอ้ย
ตามแต่ละประเภทสินค้า 

 
-  ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง  เนื่องจากมีบุคลากร
ปฏิบัติงานไม่เพียงพอท าให้เกิดความเสี่ยงในการควบคุม
งาน  ซึ่งอาจท าให้งานเกิดความล่าช้า  หรือไม่เป็นไปตาม
แบบที่ก าหนด  จึงต้องควบคุมผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 
 
 
-  ด้านการส ารวจและซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
เกิดความเสียหายและใช้งานไม่ได้ของไฟทางสาธารณะ 
ซึ่งเกิดการร้องเรียนจากประชาชนท าให้ต้องซ่อมแซม
บ่อยครั้ง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-  การด าเนินการประสานสาธารณูปโภค ต้องท าการ
จัดสรรงบประมาณต่อการพฒันาซอ่มแซมให้ครอบคลมุ
ทั่วถึงให้ครบถ้วนตามเป้าหมายแผนงานที่ตั้งไว้ 
 

 
 
-  การก าหนดราคากลาง  โดยใช้การตรวจสอบจาก
แหล่งผลิต , ผู้จ าหน่วยขายปลีกในพื้นที่, ราคากลางจาก
พาณิชย์จังหวัดราชบรุี , ส านักงบประมาณ และข้อมูล
จากระบบอินเตอร์เน็ตเพื่อพจิารณาก าหนดราคากลาง
งานก่อสร้างต่าง ๆ 
 



 
 
 

แบบ ปย.1 (ต่อ) 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(1) 

ผลการประเมิน/ ข้อสรุป 
(2) 

1.5  ด้านการบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับกองช่าง    
     -  บุคลากรยังขาดความรู้ทักษะความช านาญในการ
ปฏิบัติงานและประสบการณ์การท างาน 
1.6  ด้านการขออนุญาต รื้อถอน ต่อเติม หรือ
ดัดแปลง อาคารต่างๆ  
      -  เจ้าหน้าที่ยงัขาดความรู้เกี่ยวกบั พ.ร.บ.ควบคุม
อาคาร  

-  ด้านการบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับกองช่าง  มีการส่ง
บุคลากรเข้าอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นการเพิม่ความรู้
และทักษะการปฏิบัติงานใหม้ีประสิทธิภาพมากข้ึน 
-  ด้านการขออนุญาต รื้อถอน ดัดแปลง อาคารต่างๆ มี
การสง่บุคลากรเข้ารบัการอบรบเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ควบคุม
อาคาร เพื่อใหก้ารปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพมากข้ึน 

2.  การประเมินความเสี่ยง 
2.1  กิจกรรมด้านการควบคุมงานก่อสร้าง     
     -  เกิดปัญหาในการควบคุมงานไม่เป็นไปตามแบบ
แปลน การปฏิบัติงานด้านการควบคุมงานก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ไม่พอในการควบคุมงานก่อสร้างท าให้การ
ก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบที่ก าหนด 
2.2  กิจกรรมด้านการส ารวจและซ่อมแซมโครงสร้าง
พื้นฐาน 
     -  ไฟทางสาธารณะเกิดความเสียหาย อาจเกิดข้อ
ร้องเรียนและเกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชนได้ 
2.3  กิจกรรมด้านงานประสานสาธารณูปโภค 
     -  บุคลากรยังขาดความรู้ด้านการจัดสรรงบประมาณ
การเบิกจ่ายพัสดุ  ท าให้การปฏิบัติงานล่าช้า และอาจ
เกิดข้อผิดพลาดได้ 
2.4  กิจกรรมการก าหนดราคากลาง 
     -  การก าหนดราคากลางเป็นการก าหนดของราคา
วัสดุ  ต่างๆ จากส่วนกลาง  ซึ่งการก าหนดราคาบางครั้ง 
จะมีการเปลี่ยนแปลงไป  ตามภาวะเศรษฐกิจและราคา
น้ ามัน  ซึ่งเมื่อท าการประมาณราคาโครงการไว้แล้ว  
วัสดุบางประเภทจะมีราคาต่ ากว่าที่ก าหนด บางประเภท
สูงกว่าที่ก าหนดท าให้เกิดความเสี่ยงต่อการก าหนดราคา
กลาง 
2.5  กิจกรรมด้านบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับกองช่าง 
     -  บุคลากรขาดประสบการณ์และยังไม่เข้าใจใน
หลักการบริหารงานยังไม่มีประสบการณ์ขาดทักษะที่ดีใน
การสร้างความเข้าใจอันดีให้แก่ประชาชน ท าให้การ
ปฏิบัติงานเกิดการล่าช้า   
 
 
  

 
-  กองช่าง มีการประเมินความเสี่ยงตามวิธีที่ก าหนดตาม
เอกสาร ค าแนะน า การน ามาตรฐานการควบคุมภายใน
ไปใช้ในเชิงปฏิบัติ  และการใช้แบบมาตรฐานการควบคุม
ภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ความเสี่ยง 
ที่พบจากปจัจัยภายใน 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
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2.6  กิจกรรมการขออนุญาต รื้อถอน หรือ ต่อเติม
ดัดแปลง อาคารต่างๆ  
     -  บุคลากรขาดความรู้เรือ่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 
อีกทั้งผู้ขออนุญาตไมท่ราบเกี่ยวกบั พ.ร.บ. ควบคุม
อาคารไม่ท าตามแบบที่ยื่นขออนญุาต 

 

3.  กิจกรรมการควบคุม 
3.1  ด้านการควบคุมงานก่อสร้าง 
มีการควบคุมดงันี ้
       -  การควบคุมงานก่อสร้างให้ควบคุมตามแบบ
แปลนและถือปฏิบัติตาม ระเบียบ กฎหมาย และหนงัสอื
สั่งการ 
       -  ประสานกบัผูร้ับจ้างในการด าเนินงานโครงการ
และประสานคณะกรรมการตรวจงานจ้างช่วยควบคุม
การก่อสร้างใหเ้ป็นไปตามแบบแปลนที่ก าหนด 

-  ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมทีเ่หมาะสมเพียงพอ
เพราะมีประสิทธิผลตามสมควรอย่างไรก็ตามไมม่ีการ
ระบุความเสี่ยงในทุกจุดที่ส าคัญ  จงึท าใหบ้างกจิกรรม
ย่อยมีการควบคุมที่ไม่เพียงพอ 
 

4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
      -  กองช่าง ใช้ระบบ Internet โทรศัพท์ และ
โทรสารทีม่ีอยู่ในส านักงาน มาช่วยเสริมการปฏิบัติงาน
ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและรวดเร็ว 
      -  การประสานงานภายใน มีค าสั่งแบ่งงานหน้าที่
ความรับผิดชอบที่ชัดเจนในกองช่าง และประสานงานกบั
ทุกส่วนในองค์การบริหารส่วนต าบล ตลอดจนจัดท า
บันทึกข้อความ ผ่านส่วนแต่ละส่วนไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร เพื่อเป็นหลกัฐานในการท างาน และเสนอผูบ้รหิาร
ให้ทราบข้ันตอนการท างาน 
      -  การประสานงานภายนอก มหีนังสือราชการ
ติดต่อประสานงานกบัหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอก
เพื่อท าความเข้าใจในวิธีการปฏิบัตริาชการตามระเบียบ
กฎหมาย 

 
-  มีการติดต่อประสานงานโดยใช้ระบบข้อมูลสารสนเทศ
และการสื่อสารอย่างเหมาะสม แต่บางครั้งเกิดปญัหา
อุปสรรคของระบบอินเตอร์เน็ตขัดข้อง และสัญญาณไม่
ครอบคลมุทั่วถึง ซึ่งตอ้งมกีารปรบัปรุงต่อไป 

5.  วิธีการติดตามและประเมินผล 
      -  มีการติดตาม ก ากับดูแลการปฏิบัติงานแตล่ะ
กิจกรรมอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม มกีารรายงานความ
คลาดเคลื่อนของการด าเนินงาน และมีการปรับปรุงแก้ไข
ข้ันตอนการปฏิบัตงิานที่มีข้อพกพร่องอย่างสม่ าเสมอ
และตลอดเวลา 

 
      การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในถือปฏิบัต ิ
ตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในซึง่
ก าหนดในเอกสาร  ค าแนะน า  การจัดท ารายงาน  ตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อ (6)    

 
 
 
 



 
 
 
 
 

ผลการประเมินโดยรวม 
 กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลท่านัด มีระบบการควบคุมภายในที่มีความเหมาะสมและเพียงพอ
ส่งผลให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน อย่างไรก็ตามยังมีกิจกรรมที่
ต้องมีการปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อใหก้ารปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ได้แก่กิจกรรมการ
ควบคุมงานก่อสร้างเนื่องจากมีโครงการก่อสร้างที่ด าเนินการก่อสร้างพร้อม ๆ กัน หลายโครงการท าให้การ
ควบคุมงานอาจไม่ทั่วถึงซึ่งกองช่างได้ก าหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว 

 
 

 

ลงช่ือ...........................................................ผู้รายงาน 
              (นายอ านวย  ชัยโชค) 
                ต าแหน่ง      ผู้อ านวยการกองช่าง  
 

        วันที่.....29....เดือน....กันยายน... พ.ศ. 2560 

 


