
 

 
ปย.๑ 

ชื่อหน่วยงาน  กองช่าง 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย 

ณ   วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 
**************** 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

(๑) กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง 
- การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายใน 
๑. กองช่างมีค าสั่งมอบหมายงานภายในสังกดักองช่าง 
ชัดเจน โดยได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในท่ีมี
ผลกระทบต่อการควบคุม โดยมีปัญหาดา้นประสิทธิภาพ
บุคลากรเน่ืองจากมีก าลังเจ้าหน้าท่ีไม่เพียงพอในการ
ปฏิบติังานดา้นการควบคุมงานก่อสร้าง ท าให้เกิดความ
เส่ียงในการควบคุมงาน ซ่ึงอาจท าให้งานอาจเกิดความ
ล่าชา้ หรือไม่เป็นไปตามแบบท่ีก าหนด 
๒.  ปัญหาด้านเคร่ืองมือในการเก็บตัวอย่าง  การ
ตรวจสอบวสัดุก่อสร้าง  รวมถึงยานพาหนะในการออก
พื้นท่ีเพื่อควบคุมงานก่อสร้าง  ณ  สถานท่ีก่อสร้างยงัขาด
แคลนไม่เพียงพอต่อความตอ้งการใชย้านพาพาหนะของ
เจ้าหน้าท่ีภายในองค์กร  ซ่ึงส่งผลต่อการด าเนินการ
ควบคุมงานก่อสร้างของช่างผูค้วบคุมงาน  ประกอบกบั
พื้นท่ีภายในเขตต าบลมีความกวา้ง  ระยะทางจากสถานท่ี
ก่อสร้างแห่งหน่ึงไปอีกแห่งหน่ึงมีระยะทางไกลอาจ
ส่งผลเสียหายกบัทางราชการได ้
(๒) กิจกรรมการส ารวจและซ่อมแซมดา้นโครงสร้าง 
พื้นฐาน 
- การวิเคราะห์สภาพแวดลอ้มภายนอก 
เน่ืองจากสังคมมีการขยายตวัมากข้ึน ท าใหชุ้มชนเกิด
ความหนาแน่น ประชาชนจึงมีความตอ้งการดา้นบริการ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการต่าง ๆ ค่อนขา้งมาก และ
ระบบไฟทางสาธารณะก็เป็นส่วนหน่ึงซ่ึงมีความ

   กองช่าง ไดว้เิคราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน 
จากภารกิจงานประจ า ตามค าสั่งแบ่งงานของกองช่าง 
ท่ี ๒๔๒ / ๒๕๖๑ ลงวนัท่ี   ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔ 
โดยวเิคราะห์ประเมินผลตามองคป์ระกอบของมาตรฐาน 
การควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน 
แผน่ดินวา่ดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. ๒๕๔๔ พบวา่ 
๑) กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้างการควบคุมงาน
ก่อสร้าง เน่ืองจากมีบุคลากรปฏิบติังานไม่เพียงพอท าให้
เกิดความเส่ียงในการควบคุมงาน ซ่ึงอาจท าใหง้านเกิด
ความล่าชา้ หรือไม่เป็นไปตามแบบท่ีก าหนด จึงตอ้ง
ควบคุมผูป้ฏิบติังานใหป้ฏิบติัตามระเบียบกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง 
๒) กิจกรรมการส ารวจและซ่อมแซมดา้นโครงสร้าง 
พื้นฐาน เกิดจากความเสียหายและใชง้านไม่ไดข้องไฟ 
ทางสาธารณะ ซ่ึงเกิดการร้องเรียนจากประชาชนท าให้ 
ตอ้งซ่อมแซมบ่อยคร้ัง 
     ทั้งน้ีเป็นความเส่ียงท่ีสามารถควบคุมได ้แต่ตอ้งมีการ
ติดตาม และรายงานผลการปฏิบติังานต่อผูบ้งัคบับญัชา
ทราบ 
๓)  ยานพาหนะในการเดินทางภายในพื้นท่ีเพื่อควบคุม
งานก่อสร้าง  และเคร่ืองมือในการจดัเก็บตวัอยา่งวสัดุ
ดา้นช่างยงัขาดแคลนไม่เพียงพอต่อความตอ้งการใชข้อง
เจา้หนา้ท่ีภายในองคก์ร  ส่งผลใหช่้างผูค้วบคุมงานไม่
สามารถออกตรวจตราควบคุมงานก่อสร้างไดเ้ท่าท่ีควร  
ยงัเป็นความเส่ียงท่ีต้องปรับปรุงต่อไป 



 

 
จ าเป็นตอ้งจดัใหมี้ในชุมชนต่าง ๆ เพื่อรักษาความ
ปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของประชาชน แต่ไฟทาง
สาธารณะท่ีจดัใหมี้ในชุมชนต่าง ๆมกัมีปัญหาท่ีตอ้งการ
ใหแ้กไ้ขซ่อมแซมบ่อยคร้ัง ซ่ึงมีหลายชุมชน เพราะความ
เสียหายนอกจาก 

 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

 การช ารุดตามสภาพแลว้ ส่วนหน่ึงเกิดจากการขาดความ
ร่วมมือของชุมชนในการร่วมกนัสอดส่องดูแลรักษาวสัดุ 
อุปกรณ์ไฟฟ้าใหอ้ยูใ่นสภาพพร้อมใชง้าน หรือขาด
ผูรั้บผดิชอบดูแลท าใหว้สัดุอุปกรณ์ไฟทางสาธารณะ
เสียหายง่ายเกิดไฟฟ้าขดัขอ้งและตอ้งท าการซ่อมแซม
บ่อยคร้ัง 
๒ การประเมินความเส่ียง 
(๑) กองช่าง มีก าลงัเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานไม่เพียงพอกบั 
ปริมาณงาน  อาจท าให้งานเกิดความล่าช้าหรือ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติังานไม่เป็นไปตามแบบหรือ
แผนงานท่ีก าหนด 
(๒)  ยานพาหนะในการเดินทางภายในพื้นท่ีเพื่อควบคุม
งานก่อสร้าง  และเคร่ืองมือในการจดัเก็บตวัอย่างวสัดุ
ดา้นช่างยงัขาดแคลนไม่เพียงพอต่อความตอ้งการใชข้อง
เจา้หน้าท่ีภายในองค์กร  ส่งผลให้ช่างผูค้วบคุมงานไม่
สามารถออกตรวจตราควบคุมงานก่อสร้างไดเ้ท่าท่ีควร   
(๓) การขาดความร่วมมือของชุมชนในการดูแลสอดส่อง 
ช่วยกันดูแลรักษาวสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและไม่มีผู ้ดูแล
รับผิดชอบท าให้ไฟทางสาธารณะช ารุดเสียหายและตอ้ง
ด าเนินการซ่อมแซมบ่อยคร้ัง 
๓ กิจกรรมควบคุม 
- ด าเนินการสรรหาบุคคลมาด ารงต าแหน่งวา่ง เพื่อใหมี้ 
ก าลงัเจา้หนา้ท่ีเพียงพอต่อการปฏิบติังานและการควบคุม
งานก่อสร้าง หรืองานอ่ืนในกองช่าง 
- วางแผนการส ารวจและซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ
รวมถึง 

       
   

 
 

 



 

 
ประสานความร่วมมือกบัผูน้ าชุมชน ชาวบา้นให้คอย
สอดส่องดูแลวสัดุอุปกรณ์ไฟทางสาธารณะหากช ารุด
เสียหายใหแ้จง้เจา้หนา้ท่ีด าเนินการซ่อมแซม โดยให้ผูน้ า
ชุมชนมอบหมายผูรั้บผิดชอบในชุมชนของตน และให้
เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานซ่อมแซมไฟทางสาธารณะจดัท า
รายงานผลการปฏิบติังานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ 
๔ สารสนเทศและการส่ือสาร 
- มีระบบขอ้มูลสารสนเทศท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการปฏิบติังาน 
เหมาะสมต่อความตอ้งการของผูใ้ช้และมีการส่ือสารไป
ยงั 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

ฝ่ายบริหารและผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีช่วยใหผู้รั้บขอ้มูลสารสนเทศ
ปฏิบติัหนา้ท่ีตามความรับผดิชอบ 
- การติดต่อประสานกบัหน่วยงานภายในและภายนอก 
เพื่อใหท้ราบขอ้ขดัขอ้งในการปฏิบติังาน การรายงานผล 
การปฏิบติังาน การประสานกบัหน่วยงานภายนอกหรือ
ผูน้ าชุมชนประชาชนในการประสานความร่วมมือในการ
สอดส่องดูแลแจง้ขอ้มูลข่าวสาร เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบติังาน 
๕ การติดตามประเมินผล 
- งานก่อสร้างใหป้ฏิบติัตามระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง 
หากพบความเส่ียงหรือปัญหาอุปสรรคให้ รายงาน
ผูบ้งัคบับญัชาทราบ 
- การส ารวจและซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐานให้
ติดต่อประสานงานกบัผูน้ า ชุมชนและรายงานผลการ
ปฏิบติังานรวมถึงปัญหาอุปสรรคใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ 
 

 

 

   
 
 
 



 

 
สรุปผลการประเมิน : 
จากการวเิคราะห์ พบวา่มีความเส่ียงกิจกรรม  ๒  ภารกิจ ท่ีตอ้งจดัการบริหารความเส่ียง คือ 

(๑) กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง ซ่ึงตอ้งด าเนินการสรรหาบุคคลมาปฏิบติังานให้ 
เพียงพอกบัปริมาณงานและประสานกบัผูป้ฏิบติังานให้ด าเนินงานตามแบบแปลนโดยให้เป็นไประเบียบ กฎหมาย
อย่างเคร่งครัด  รวมทั้ง  การจดัหายานพาหนะเพิ่มเติมส าหรับกองช่างและเคร่ืองมือช่างในการจดัเก็บตวัอยา่งหรือ
ทดสอบวสัดุเบ้ืองตน้ 

(๒) การซ่อมแซมดา้นโครงสร้างพื้นฐาน ดา้นการซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ ใหด้ าเนินการ 
ส ารวจ และประสานความร่วมมือกบัชุมชน 

ผลการประเมิน พบวา่ การติดตามประเมินการควบคุม ตามแบบ ปย.๒ ทั้ง ๒ กิจกรรม มีการ 
ควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพพอสมควร แต่ยงัมีจุดอ่อนซ่ึงมีความเส่ียงท่ีตอ้งท าการปรับปรุงต่อไป 
 
 
             ชื่อผู้รายงาน 
                                              ( นายขันติ   เตมินทร์   ) 
                                              ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง 
                                                    วันที่    ๒๙   ตุลาคม  ๒๕๖๔ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             



 

 
         ชื่อส่วนงานย่อย    กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลชีบน        

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่   ๓๐   เดือน    กันยายน   พ.ศ. ๒๕๖๔ 

************** 
กระบวนการปฏิบัติงาน /โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมนิ
และวัตถุประสงคข์องการควบคุม 

 (๑) 

การควบคุมที่มีอยู ่
 
 

              (๒) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
                  (๓) 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

 
                      (๔) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
                    (๕) 

 
ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 
                

(๖) 

หมายเหตุ 
 
 

              (๗) 

  ๑.  กิจกรรมงานก่อสร้าง 
งานควบคุมงานก่อสร้าง 
วตัถุประสงค ์
๑. เพ่ือใหง้านก่อสร้างเป็นไป 
ดว้ยความเรียบร้อย ถูกตอ้ง 
ตามแบบแปลน และปฏิบติั 
ตามระเบียบ กฎ กฎหมาย 
และหนงัสือสัง่การ 
 
 
 
 
 

การควบคุมงานก่อสร้าง 
ใหค้วบคุมงานตามแบบ 
แปลนและถือปฏิบติั
ตามระเบียบ กฎหมาย 
และหนงัสือสัง่การ 
- ประสานกบัผูรั้บจา้ง
ในการด าเนินงาน
โครงการ 
และประสาน
คณะกรรมการ 
ตรวจงานจา้งช่วย
ควบคุมการก่อสร้างให้
เป็นไปตามแบบแปลน
ท่ีก าหนด 

๑)การปฏิบติังานดา้น
การควบคุมงานก่อสร้าง
เจา้หนา้ท่ีไม่พอในการ 
ควบคุมงานก่อสร้างท า
ใหก้ารก่อสร้างไม่เป็น
ไม่ตามแบบแปลนและ
เวลาท่ีก าหนด 
 

- เกิดปัญหาในการควบคุมงานไม่
เป็นไปตามแบบแปลนหรือไม่
เป็นไปตาก าหนดเวลา 
สาเหตุ 
๑) เจา้หนา้ท่ีไม่พอในการควบคุม
งานก่อสร้างท าใหก้ารก่อสร้างไม่
เป็นไม่ตามแบบหรือเวลา 
๒) ยานพาหนะในการออกพ้ืนท่ีไม่
เพียงพอและเครื่องมือช่างในการ
จัดเก็บตัวอย่างหรือทดสอบวสัดุใน

เบื้องต้นไม่เพียงพอ 
๓) การแกไ้ขเปล่ียนแปลงแบบ
แปลนหรือเง่ือนไขในโครงการซ่ึง
ตอ้งขออนุมติจากผูมี้อ านาจตาม
กฎหมาย(ล่าชา้และหลายขั้นตอน) 

๑. สรรหาผูม้าด ารง 
ต าแหน่งท่ีวา่งโดย 
ประชาสมัพนัธ์รับโอน
พนกังานส่วนต าบลอยา่ง
ต่อเน่ือง 
๒.จดัท าแผนด าเนินการ
ก่อสร้างอยา่งเหมาะสม 
๓.  จดัหายานพาหนะ
ส าหรับกองช่าง/เคร่ืองมือ
ช่าง 

๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ 
ผอ.กองช่าง/ 
ผู้ที่ไดร้ับมอบหมาย 

  
  

การติดตามประเมินผล   
-  จัดท ารายงานเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 
- ติดตามงานจาก
รายงานการประชุม 

แบบ ปย.๒ 



 

 

 

                    ชื่อผู้รายงาน 
              ( นายขันต ิ เตมินทร ์) 
              ผู้อ านวยการกองช่าง 

              วันที่     ๒๙     ตุลาคม ๒๕๖๔ 

                                                                                                                                                     

กระบวนการปฏิบัติงาน /โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมนิ
และวัตถุประสงคข์องการควบคุม 

 (๑) 

การควบคุมที่มีอยู ่
 
 

              (๒) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

 
                  (๓) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 
 

                      (๔) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

 
                    (๕) 

ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 
                
 

(๖) 

หมายเหตุ 
 
 

              (๗) 

งานประสานสาธารณูปโภค 
กิจกรรม 
การส ารวจและซ่อมแซมดา้น 
โครงสร้างพ้ืนฐาน 
วตัถุประสงค ์
- เพื่อบริการประชาชนดา้น 
การสาธารณูปโภคดว้ยการ 
ซ่อมแซมไฟทางสาธารณะให ้
พร้อมใชง้านและลดปัญหา 

  

- การด าเนินการส ารวจ
ไฟทางสาธารณะหาก
เสียหายใชก้ารไม่ไดใ้ห้
แจง้ผูบ้งัคบับญัชาทราบ
เพ่ือด าเนินการซ่อมแซม 
- ประสานกบัชุมชน
หรือผูน้ า ใหมี้ส่วนร่วม
ช่วยสอดส่องดูแลวสัดุ
อุปกรณ์ไฟฟ้าใหอ้ยูใ่น
สภาพพร้อมใชง้าน 
หรือมอบหมายดูแล
รับผิดชอบ 

  

จดัท า รายงานผลการ 
ส ารวจและรายงานผล 
ด าเนินการซ่อมแซมต่อ 
ผูบ้งัคบับญัชา 

 

 - ไฟทางสาธารณะเกิด 
ความเสียหาย อาจเกิดขอ้ 
ร้องเรียน และเกิดความ 
ไม่ปลอดภยัในชีวติและ 
ทรัพยสิ์นของประชาขน 

  

-มอบหมายเจา้หนา้ท่ีด าเนินการ
ส ารวจไฟทางสาธารณะในชุมชน
และรายงานผูบ้งัคบับญัชา 
เพ่ือด าเนินการซ่อมแซม 
-มอบหมายเจา้หนา้ท่ีควรตรวจสอ
สภาพวสัดุไฟฟ้าใหอ้ยูใ่นสภาพ
พร้อมใชง้านอยูต่ลอดเวลา 

 
 ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔ 

        ผช.ช่างไฟฟ้า 
ผอ.กองช่าง 

  


