
แบบ ปค. 4 
 
 

ชื่อหน่วยงานประเมิน กองช่าง เทศบาลต าบลบ้านแหวน 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2561 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

ด้านการวางแผนและการก่อสร้าง  
สภาพแวดล้อมภายใน  
     กองช่างมีภารกิจอันมีหน้าที่ด้านงานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ต่างๆ งานบ ารุงรักษาอาคาร งานสถานที่ งานส ารวจ ออกแบบ งาน
ประมาณการ และควบคุมงานก่อสร้างต่างๆ งานไฟฟ้าสาธารณะ งาน
ควบคุมอาคาร งานผังเมือง และงานอื่นๆ ตามโครงสร้าง 
1.กิจกรรมการออกแบบและประมาณการราคา 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ดังนี้ 
1.1. ราคาวัสดุก่อสร้างมีการปรับตัวขึ้นลงอย่างต่อเน่ือง และมีการ

ปรับอัตราค่า F ท าให้การประมาณการไม่ตรงตามเป้าหมาย หรือเกิดความ
คาดเคลื่อน เมื่อถึงเวลาประกาศจัดซ้ือจัดจ้างจริง ท าให้มีการแข่งขันจากผู้
รับจ้างน้อยราย 

1.2. ราคาบางรายการไม่ปรากฏในราคาพาณิชย์จังหวัด และไม่มีใน
ส า นัก งบประมาณ  ท าให้ เกิดความล่ าช้ าในการหาข้อมู ล เพื่ อ ใช้
ประกอบการคิดประมาณราคา 

1.3. ร้านขายวัสดุไม่ให้ความร่วมมือในการกรอกข้อมูลราคาของ
ร้านค้า 

 

2. การประเมินความเสี่ยง 
2.1 จ านวนเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
2.2 ใช้วิธีเปรียบเทียบราคาวัสดุก่อสร้างทุกๆ เดือน หากรายการที่ไม่

มีในราคาพาณิชย์จังหวัด ให้เจ้าหน้าที่สืบราคาจากห้างร้านที่อยู่ในพื้นที่ 
2.3 ร้านขายวัสดุไม่ให้ความร่วมมือในการให้ราคาเพื่อเปรียบเทียบ 

 

3. กิจกรรมการควบคุม 
3.1 รับโอน (ย้าย) เจ้าหน้าที่ตามแผนอัตราก าลัง, ก าหนดกรอบ 

ผู้ช่วยนายช่างส ารวจ,ออกแบบเพิ่มเติม 
3.2 ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในส่วนงานออกแบบและประมาณราคา

วัสดุก่อสร้างจากพาณิชย์จังหวัด 
3.3 ก าชับ เจ้าหน้าที่ ให้ พยายามหาราคาจาก ร้านค้า เพื่ อ ใช้

ประกอบการพิจารณาและใช้เปรียบเทียบการประมาณการ 
 

4. สารสนเทศและการส่ือสาร 
4.1. จัดท าค าสั่งแบ่งงานภายในกองช่าง 
4.2  จัดท าแผนการด าเนินงานของกองช่าง 
4.3  ประสานงานกับกองคลังเร่ืองระยะเวลาในการด าเนินงานตาม

แผนการด าเนินงาน 
4.4  ประสานงานกับผู้น าชุมชนเพื่อทราบความต้องการของชุมชนที่

ถูกต้อง เพื่อจะได้ไม่มีการแก้ไขแบบและประมาณการราคา 
 

5. การติดตามประเมินผล 
5.1 รายงานผลการปฏิบัติงาน 
5.2 ตรวจสอบที่มาของวัสดุจากการก ากับดุแลของผู้บังคับบัญชา 

ผลการประเมิน 
     จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปค. 5) พบว่า
กิจกรรมการออกแบบและประมาณการราคา มีการ
ควบคุมเพียงพอประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง คือ 
มีการสนับสนุนให้บุคลากรของเทศบาลปฏิบัติงานได้
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ
กระทรวง มหาดไทยและมีการก าชับให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานตามแผนการด าเนินงานอย่างเคร่งครัด                    
     อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยง
เกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างมีการปรับตัวข้ึนอย่างต่อเนื่อง ท า
ให้การประมาณการไม่ตรงตามเป้าหมาย หรือเกิด
ความคาดเคลื่อน เมื่อถึงเวลาประกาศจัดซื้อจัดจ้างจริง 
ท าให้มีการแข่งขันจากผู้รับจ้างน้อยราย และราคาบาง
รายการไม่ปรากฏในราคาพาณิชย์จังหวัด และไม่มีใน
ส านักงบประมาณ ท าให้เกิดความล่าช้าในการหา
ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการคิดประมาณราคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค. 4 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

2. กิจกรรมการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการควบคุมงาน
ก่อสร้างและตรวจรับงานจ้าง 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
ดังนี้ 
     1.1. ประชาชนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการไปท างาน
ประจ า ไม่มีเวลาตรวจงานจ้าง  
     1.2 การแจ้งก าหนดการตรวจรับงานจ้างแก่กรรมการตรวจรับ
มีความล่าช้า 
 

2. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 ประชาชนไม่เข้าใจรูปแบบและขั้นตอนการด าเนินงาน
ก่อสร้าง 
     2.2 ประชาชนที่ร่วมเป็นกรรมการตรวจรับงานจ้างเข้าร่วม
ตรวจรับงานจ้างไม่ทันตามก าหนดการ 
     2.3 ประชาชนที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการตรวจรับงานจ้างไม่
มีความรู้ในด้านงานก่อสร้าง 
 

3. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 จัดฝึกอบรมเรื่องการมีส่วนร่วมในการตรวจรับงานจ้าง
ให้แก่ประชาชนผู้สนใจ 
     3.2 ประชาสัมพันธ์ก าหนดระยะเวลาก่อสร้างและก าหนดการ
ตรวจรับงานจ้างให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
     3.3 ก าชับให้ช่างผู้ควบคุมงานประสานงานกับประชาชนใน
พื้นที่ที่ด าเนินงานก่อสร้างอย่างสม่ าเสมอ 
 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1 จัดท าหนังสือประชาสัมพันธ์ระยะเวลาการเข้าด าเนินงาน
ก่อสร้างให้ผู้น าชุมชนประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ 
     4.2 ประชาสัมพันธ์ก าหนดการตรวจรับงานก่อสร้างผ่านเสียง
ตามสาย 
     4.3 จัดส่งหนังสือแจ้งให้ประชาชนที่เป็นกรรมการตรวจรับ
งานจ้างทราบก าหนดการตรวจรับล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน 
 

5. การติดตามประเมินผล 
     5.1 รายงานผลการปฏิบัติงาน 
     5.2 การก ากับดุแลของผู้บังคับบัญชา 

 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
     จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปค. 5) พบว่า
กิจกรรมการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการควบคุม
งานและตรวจรับงานจ้างมีการควบคุมเพียงพอ
ประสบความส า เร็จ ใน ระดับหนึ่ ง คื อ  มี การ
สนับสนุนให้ประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจ
รับงานจ้างทุกโครงการก่อสร้าง  
     อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยง
ประชาชนไม่ เข้ าใจรูปแบบและขั้นตอนการ
ด าเนินการก่อสร้าง  มีการเข้าร่วมตรวจรับงานจ้าง
ไม่ทันตามก าหนดการ และประชาชนที่ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างไม่มี
ความรู้ด้ านงานก่อสร้างเท่ าที่ ควร และคณะ
กรรมการฯ ไม่ค่อยให้ความร่วมมือในกรณีงานเกิน
สั ญ ญ าจ้ า งที่ คณ ะก รรมการฯ  จ ะ ไม่ ได้ รั บ
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจการจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค. 4 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

3. กิจกรรมการจัดท าแผนการก่อสร้าง 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ดังนี ้
     1.1. มีการด าเนินงานก่อสร้างในช่วงฤดูฝนท าให้การก่อสร้าง
เกิดการล่าช้า  
     1 .2 การจัดท าแผนการก่อสร้างไม่ เหมาะสมต่อสภาพ
ภูมิอากาศ 
     1.3  ผู้รับจ้างเข้าด าเนินงานก่อสร้างล่าช้า  
 

2. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 การก่อสร้างมีความล่าช้า เสร็จไม่ทันตามก าหนด 
     2.2 สภาพภูมิอากาศในช่วงที่ด าเนินงานก่อสร้างไม่เอ้ืออ านวย
ต่อการก่อสร้าง 
 

3. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 วางแผนการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างให้อยู่ในช่วงไตรมาส
ที่ 1 และ 2 ของปีงบประมาณ 
     3.2 ก าชับ ให้ผู้ รับจ้ างด า เนินงานก่อสร้างให้อยู่ภ ายใน
ระยะเวลาตามสัญญาจ้าง 
 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1 ประสานงานกับงานพัสดุ กองคลังในการด าเนินงานจัดซื้อ
จัดจ้างให้อยู่ในห้วงระยะเวลาไตรมาสที่ 1 และ 2 เพื่อหลีกเลี่ยง
การก่อสร้างในฤดูฝน 
     4.2 จัดท าหนังสือเตือนให้ผู้รับเหมาด าเนินการก่อสร้างให้แล้ว
เสร็จตามระยะเวลาในสัญญาจ้าง 
 

5. การติดตามประเมินผล 
     5.1 รายงานผลการปฏิบัติงาน 
     5.2 การก ากับดุแลของผู้บังคับบัญชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
     จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปค. 5) พบว่า
กิจกรรมการจัดท าแผนการก่อสร้างมีการควบคุม
เพยีงพอประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งคือ มีการ
สนับสนุนให้ประชาชนเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจ
รับงานจ้างทุกโครงการก่อสร้าง 
     อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยง
เก่ียวกับการก่อสร้างมีความล่าช้า เสร็จไม่ทันตาม
ก าหนด เนื่องจากผู้รับจ้างรับงานหลายแห่งต้องรอ
เก็บงานที่อื่นก่อนมาด าเนินการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค. 4 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

ด้านงานซ่อมแซมไฟฟ้าและถนน 
1.  กิจกรรมการจัดซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก 
ดังนี้ 
      1.1 การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะยังไม่ทันต่อความต้องการ
ของประชาชน 
 

2. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 วัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ามีไม่เพียงพอ 
     2.2 การประสานงานแจ้งไฟฟ้าขัดข้องยังมีความล่าช้า 
     2.3 รถกระเช้ามีคันเดียว ต้องแบ่งงานบริการรถกับ งาน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งมีงานบริการประชาชนจ านวน
มาก 
 

3. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 วางแผนการด าเนินงานส ารวจไฟฟ้าสาธารณะ เพื่อที่จะได้
ทราบจุดที่ควรซ่อมแซม  
     3.2 จัดซื้อวัสดุส าหรับซ่อมแซมไฟฟ้าให้เพียงพอต่อการใช้งาน 
     3.3 การก ากับดูแลการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชา 
 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1 จัดท ารายงานผลการส ารวจไฟฟ้าสาธารณะทุกเดือน 
     4.2 จัดท ารายงานผลการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะทุกเดือน 
     4.3 จัดท าบันทึกแจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ส าหรับซ่อมแซมไฟฟ้า 
 

5. การติดตามประเมินผล 
     5.1 รายงานผลการปฏิบัติงาน 
     5.2 การก ากับดูแลของผู้บังคับบัญชา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
     จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปค. 5) พบว่า
กิจกรรมการจัดท าแผนการก่อสร้างมีการควบคุม
เพยีงพอประสบความส าเร็จในระดับหนึ่งคือ มีการ
ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 
     อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยง
เก่ียวกับวัสดุที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ามีไม่เพียงพอ 
ดังนี้ 
- รถกระเช้า ใช้ในกิจกรรมซ่อมแซมมีไม่เพียงพอ 
- บุคลากรที่มีความรู้ด้านช่างไฟฟ้ามีน้อยกว่าความ
ต้องการของประชาชน 
- กรณีเกิดไฟฟ้าขัดข้องในวันหยุด ยามวิกาล ช่าง
ไฟฟ้ าไม่สามารถบริการได้ทั น เวลาและการ
ประสานงานแจ้งไฟฟ้าขัดข้องยังมีความล่าช้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค. 4 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

ด้านงานธุรการ 
1. กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรการ 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังน้ี 
     1.1 เอกสาร/หนังสือราชการ และแบบแปลนก่อสร้าง เกิดการ
ช ารุดเสียหาย ไม่สามารถท าการค้นหาเพื่อใช้งานได้ทันท่วงที 
รวมถึงไม่สามารถจัดเก็บได้ตามระเบียบการจัดเก็บเอกสาร                 
 

2. การประเมินความเสี่ยง 
     1.1 วัสดุอุปกรณ์และสถานที่ที่ใช้ในการจัดเก็บเอกสารมีไม่
เพียงพอขาด 
 

3. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการจัดเก็บเอกสารให้เหมาะสม มี
คุณภาพ คงทนถาวร และมีปริมาณที่เพียงพอ 
     3.2 ก าชับให้ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย 
  

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1 การก าชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ 
     4.2 การรายงานผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ในการ
ด าเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
 

5. การติดตามประเมินผล 
     5.1 การก ากับดูแลของผูบ้งัคับบัญชา 
     5.2 รายงานผลการปฏบิัติงาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
     จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปค. 5) พบว่า
กิจกรรมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับธุรการ มีการ
ควบคุมประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอคือ มีการก าชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย  
    อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยง
เนื่องจากการขาดวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บเอกสาร 
ที่มีความคงทนถาวร และมีปริมาณที่ไม่เพียงพอ 
 
 
 
 
 

 



แบบ ปค. 4 
 

สรุปผลการประเมิน  
 

กองช่าง โครงสร้างการควบคุมภายในครบ 5 องค์ประกอบของการควบคุมภายในหรือการ
ควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมที่เพียงพอและ
มีประสิทธิผลตามสมควร อย่างไรก็ตาม ยังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายในบางกิจกรรมที่มีการควบคุม
ไม่เพียงพอดังนี้ 
  1. กิจกรรมการออกแบบและประมาณการราคา เนื่องจากปริมาณงานของกองช่างมีจ านวน
มาก ท าให้เจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชนได้ทันตามความต้องการราคาวัสดุก่อสร้างมีการ
ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ท าให้การประมาณการไม่ตรงตามเป้าหมาย หรือเกิดความคาดเคลื่อน เมื่อถึงเวลา
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างจริง ท าให้มีการแข่งขันจากผู้รับจ้างน้อยราย และราคาบางรายการไม่ปรากฏในราคา
พาณิชย์จังหวัด และไม่มีในส านักงบประมาณ ท าให้เกิดความล่าช้าในการหาข้อมูลเ พ่ือใช้ประกอบการคิด
ประมาณราคา   

2. กิจกรรมการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการควบคุมงานก่อสร้างและตรวจรับงานจ้าง 
เนื่องจากประชาชนที่ได้รับการแต่งตั้งไม่เข้าใจรูปแบบและขั้นตอนการด าเนินงานก่อสร้าง การเข้าร่วมในการ
ตรวจรับงานจ้างไม่ทันตามก าหนดการ และไม่มีความรู้ในด้านการก่อสร้างเท่าท่ีควร 
  3. กิจกรรมการจัดท าแผนการการก่อสร้าง มีการจัดท าแผนการก่อสร้างตามไตรมาส แต่ไม่ได้
เป็นไปตามแผน 100 % และเนื่องจากงบประมาณเงินอุดหนุนไม่เข้าตามไตรมาส ท าให้เกิดความล่าช้าเสร็จไม่
ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด และสภาพภูมิอากาศในช่วงที่ด าเนินงานก่อสร้างไม่เอ้ืออ านวยต่อการก่อสร้าง
เนื่องจากการก่อสร้างอยู่ในช่วงฤดูฝน    

4. กิจกรรมการปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เนื่องจากอุปกรณ์และรถกระเช้าที่ใช้ใน
การซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ และการประสานงานแจ้งไฟฟ้าขัดข้องยังมีความ
ล่าช้า 

5. กิจกรรรมการปฏิบัติงานด้านงานธุรการ เนื่องจากขาดวัสดุอุปกรณ์สถานที่ที่ใช้ในการ
จัดเก็บเอกสาร ให้เหมาะสม มีคุณภาพ คงทนถาวร และมีปริมาณที่เพียงพอ 
 
 

ลงชื่อ 
(นางจรรยา   ศิวานนท์) 

                                                                        ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองช่าง 
        วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 

 
 
 
 

 

 


