ปย.๑
ชื่อหน่วยงาน กองช่าง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
****************
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน / ข้อสรุป
(๑)
(๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม
กองช่าง ได้วเิ คราะห์ประเมินระบบการควบคุมภายใน
(๑) กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง
จากภารกิจงานประจา ตามคาสั่งแบ่งงานของกองช่าง
ที่ ๒๔๒ / ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
โดยวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐาน
๑. กองช่างมีคาสัง่ มอบหมายงานภายในสังกัดกองช่าง
ชัด เจน โดยได้วิเ คราะห์ ส ภาพแวดล้อ มภายในที่ มี การควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
ผลกระทบต่อการควบคุม โดยมีปัญหาด้านประสิ ทธิ ภาพ แผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
บุ ค ลากรเนื่ องจากมี ก าลัง เจ้า หน้า ที่ ไ ม่ เ พี ย งพอในการ พ.ศ. ๒๕๔๔ พบว่า
ปฏิบตั ิงานด้านการควบคุมงานก่อสร้าง ทาให้เกิดความ ๑) กิจกรรมการควบคุมงานก่อสร้างการควบคุมงาน
เสี่ ยงในการควบคุมงาน ซึ่ งอาจทาให้งานอาจเกิดความ ก่อสร้าง เนื่องจากมีบุคลากรปฏิบตั ิงานไม่เพียงพอทาให้
เกิดความเสี่ ยงในการควบคุมงาน ซึ่ งอาจทาให้งานเกิด
ล่าช้า หรื อไม่เป็ นไปตามแบบที่กาหนด
๒. ปั ญ หาด้ า นเครื่ องมื อ ในการเก็ บ ตัว อย่ า ง การ ความล่าช้า หรื อไม่เป็ นไปตามแบบที่กาหนด จึงต้อง
ตรวจสอบวัสดุ ก่อสร้ าง รวมถึ งยานพาหนะในการออก ควบคุมผูป้ ฏิบตั ิงานให้ปฏิบตั ิตามระเบียบกฎหมายที่
พื้นที่เพื่อควบคุมงานก่อสร้าง ณ สถานที่ก่อสร้างยังขาด เกี่ยวข้อง
แคลนไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ยานพาพาหนะของ ๒) กิจกรรมการสารวจและซ่อมแซมด้านโครงสร้าง
เจ้า หน้ า ที่ ภ ายในองค์ ก ร ซึ่ งส่ ง ผลต่ อ การด าเนิ น การ พื้นฐาน เกิดจากความเสี ยหายและใช้งานไม่ได้ของไฟ
ควบคุ มงานก่อสร้ างของช่ างผูค้ วบคุ มงาน ประกอบกับ ทางสาธารณะ ซึ่ งเกิดการร้องเรี ยนจากประชาชนทาให้
พื้นที่ภายในเขตตาบลมีความกว้าง ระยะทางจากสถานที่ ต้องซ่อมแซมบ่อยครั้ง
ทั้งนี้เป็ นความเสี่ ยงที่สามารถควบคุมได้ แต่ตอ้ งมีการ
ก่ อ สร้ า งแห่ ง หนึ่ ง ไปอี ก แห่ ง หนึ่ ง มี ร ะยะทางไกลอาจ
ติดตาม และรายงานผลการปฏิบตั ิงานต่อผูบ้ งั คับบัญชา
ส่ งผลเสี ยหายกับทางราชการได้
ทราบ
(๒) กิจกรรมการสารวจและซ่ อมแซมด้านโครงสร้าง
๓) ยานพาหนะในการเดินทางภายในพื้นที่เพื่อควบคุม
พื้นฐาน
งานก่อสร้าง และเครื่ องมือในการจัดเก็บตัวอย่างวัสดุ
- การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
ด้านช่างยังขาดแคลนไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ของ
เนื่องจากสังคมมีการขยายตัวมากขึ้น ทาให้ชุมชนเกิด
ความหนาแน่น ประชาชนจึงมีความต้องการด้านบริ การ เจ้าหน้าที่ภายในองค์กร ส่ งผลให้ช่างผูค้ วบคุมงานไม่
สามารถออกตรวจตราควบคุมงานก่อสร้างได้เท่าที่ควร
สาธารณูปโภคสาธารณูปการต่าง ๆ ค่อนข้างมาก และ
ยังเป็ นความเสี่ ยงที่ต้องปรั บปรุ งต่ อไป
ระบบไฟทางสาธารณะก็เป็ นส่ วนหนึ่งซึ่ งมีความ

จาเป็ นต้องจัดให้มีในชุมชนต่าง ๆ เพื่อรักษาความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของประชาชน แต่ไฟทาง
สาธารณะที่จดั ให้มีในชุมชนต่าง ๆมักมีปัญหาที่ตอ้ งการ
ให้แก้ไขซ่อมแซมบ่อยครั้ง ซึ่งมีหลายชุมชน เพราะความ
เสี ยหายนอกจาก
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(๑)
การชารุ ดตามสภาพแล้ว ส่ วนหนึ่งเกิดจากการขาดความ
ร่ วมมือของชุมชนในการร่ วมกันสอดส่ องดูแลรักษาวัสดุ
อุปกรณ์ไฟฟ้ าให้อยูใ่ นสภาพพร้อมใช้งาน หรื อขาด
ผูร้ ับผิดชอบดูแลทาให้วสั ดุอุปกรณ์ไฟทางสาธารณะ
เสี ยหายง่ายเกิดไฟฟ้ าขัดข้องและต้องทาการซ่อมแซม
บ่อยครั้ง
๒ การประเมินความเสี่ ยง
(๑) กองช่าง มีกาลังเจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานไม่เพียงพอกับ
ปริ มาณงาน
อาจท าให้ ง านเกิ ด ความล่ า ช้ า หรื อ
ประสิ ทธิ ภาพในการปฏิ บตั ิงานไม่เป็ นไปตามแบบหรื อ
แผนงานที่กาหนด
(๒) ยานพาหนะในการเดินทางภายในพื้นที่เพื่อควบคุ ม
งานก่ อสร้ า ง และเครื่ องมื อในการจัดเก็บตัวอย่า งวัส ดุ
ด้านช่างยังขาดแคลนไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ของ
เจ้าหน้าที่ ภายในองค์กร ส่ งผลให้ช่ างผูค้ วบคุ มงานไม่
สามารถออกตรวจตราควบคุมงานก่อสร้างได้เท่าที่ควร
(๓) การขาดความร่ วมมือของชุมชนในการดูแลสอดส่ อง
ช่ ว ยกัน ดู แ ลรั ก ษาวัส ดุ อุ ป กรณ์ ไ ฟฟ้ าและไม่ มี ผู ้ดู แ ล
รับผิดชอบทาให้ไฟทางสาธารณะชารุ ดเสี ยหายและต้อง
ดาเนินการซ่อมแซมบ่อยครั้ง
๓ กิจกรรมควบคุม
- ดาเนินการสรรหาบุคคลมาดารงตาแหน่งว่าง เพื่อให้มี
กาลังเจ้าหน้าที่เพียงพอต่อการปฏิบตั ิงานและการควบคุม
งานก่อสร้าง หรื องานอื่นในกองช่าง
- วางแผนการส ารวจและซ่ อมแซมไฟทางสาธารณะ
รวมถึง

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
(๒)

ประสานความร่ วมมื อกับผูน้ าชุ มชน ชาวบ้านให้คอย
สอดส่ องดู แลวัส ดุ อุป กรณ์ ไ ฟทางสาธารณะหากช ารุ ด
เสี ยหายให้แจ้งเจ้าหน้าที่ดาเนิ นการซ่ อมแซม โดยให้ผนู้ า
ชุมชนมอบหมายผูร้ ับผิดชอบในชุ มชนของตน และให้
เจ้าหน้าที่ ผูป้ ฏิ บตั ิ งานซ่ อมแซมไฟทางสาธารณะจัดทา
รายงานผลการปฏิบตั ิงานให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบ
๔ สารสนเทศและการสื่ อสาร
- มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบตั ิงาน
เหมาะสมต่อความต้องการของผูใ้ ช้และมีการสื่ อสารไป
ยัง
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
(๑)
ฝ่ ายบริ หารและผูเ้ กี่ยวข้องที่ช่วยให้ผรู ้ ับข้อมูลสารสนเทศ
ปฏิบตั ิหน้าที่ตามความรับผิดชอบ
- การติดต่อประสานกับหน่วยงานภายในและภายนอก
เพื่อให้ทราบข้อขัดข้องในการปฏิบตั ิงาน การรายงานผล
การปฏิบตั ิงาน การประสานกับหน่ วยงานภายนอกหรื อ
ผูน้ าชุมชนประชาชนในการประสานความร่ วมมือในการ
สอดส่ องดูแลแจ้งข้อมูลข่าวสาร เพื่อความสะดวกในการ
ปฏิบตั ิงาน
๕ การติดตามประเมินผล
- งานก่อสร้างให้ปฏิบตั ิตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
หากพบความเสี่ ยงหรื อปั ญ หาอุ ป สรรคให้ ร ายงาน
ผูบ้ งั คับบัญชาทราบ
- การสารวจและซ่ อมแซมด้านโครงสร้ า งพื้นฐานให้
ติดต่อประสานงานกับผูน้ า ชุ มชนและรายงานผลการ
ปฏิบตั ิงานรวมถึงปัญหาอุปสรรคให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบ

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
(๒)

สรุ ปผลการประเมิน :
จากการวิเคราะห์ พบว่ามีความเสี่ ยงกิจกรรม ๒ ภารกิจ ที่ตอ้ งจัดการบริ หารความเสี่ ยง คือ
(๑) กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง ซึ่งต้องดาเนินการสรรหาบุคคลมาปฏิบตั ิงานให้
เพียงพอกับปริ มาณงานและประสานกับผูป้ ฏิบตั ิงานให้ดาเนิ นงานตามแบบแปลนโดยให้เป็ นไประเบียบ กฎหมาย
อย่างเคร่ งครัด รวมทั้ง การจัดหายานพาหนะเพิ่มเติมสาหรับกองช่ างและเครื่ องมือช่ างในการจัดเก็บตัวอย่างหรื อ
ทดสอบวัสดุเบื้องต้น
(๒) การซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ ให้ดาเนินการ
สารวจ และประสานความร่ วมมือกับชุมชน
ผลการประเมิน พบว่า การติดตามประเมินการควบคุม ตามแบบ ปย.๒ ทั้ง ๒ กิจกรรม มีการ
ควบคุมที่มีประสิ ทธิภาพพอสมควร แต่ยงั มีจุดอ่อนซึ่ งมีความเสี่ ยงที่ตอ้ งทาการปรับปรุ งต่อไป

ชื่อผู้รายงาน
( นายขันติ เตมินทร์ )
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองช่าง
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ ปย.๒

กระบวนการปฏิบัติงาน /โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
(๑)
๑. กิจกรรมงานก่อสร้าง
งานควบคุมงานก่อสร้าง
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อให้งานก่อสร้างเป็ นไป
ด้วยความเรี ยบร้อย ถูกต้อง
ตามแบบแปลน และปฏิบตั ิ
ตามระเบียบ กฎ กฎหมาย
และหนังสื อสัง่ การ

การควบคุมที่มีอยู่

(๒)
การควบคุมงานก่อสร้าง
ให้ควบคุมงานตามแบบ
แปลนและถือปฏิบตั ิ
ตามระเบียบ กฎหมาย
และหนังสื อสัง่ การ
- ประสานกับผูร้ ับจ้าง
ในการดาเนินงาน
โครงการ
และประสาน
คณะกรรมการ
ตรวจงานจ้างช่วย
ควบคุมการก่อสร้างให้
เป็ นไปตามแบบแปลน
ที่กาหนด

ชื่อส่วนงานย่อย กองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลชีบน
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
**************
การประเมินผล
การปรับปรุง
การควบคุม
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
การควบคุม
(๓)
๑)การปฏิบตั ิงานด้าน
การควบคุมงานก่อสร้าง
เจ้าหน้าที่ไม่พอในการ
ควบคุมงานก่อสร้างทา
ให้การก่อสร้างไม่เป็ น
ไม่ตามแบบแปลนและ
เวลาที่กาหนด

(๔)
- เกิดปั ญหาในการควบคุมงานไม่
เป็ นไปตามแบบแปลนหรื อไม่
เป็ นไปตากาหนดเวลา
สาเหตุ
๑) เจ้าหน้าที่ไม่พอในการควบคุม
งานก่อสร้างทาให้การก่อสร้างไม่
เป็ นไม่ตามแบบหรือเวลา
๒) ยานพาหนะในการออกพื้นที่ไม่
เพียงพอและเครื่องมือช่างในการ
จัดเก็บตัวอย่างหรือทดสอบวัสดุใน
เบื้องต้นไม่เพียงพอ
๓) การแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบ
แปลนหรื อเงื่อนไขในโครงการซึ่ง
ต้องขออนุมติจากผูม้ ีอานาจตาม
กฎหมาย(ล่าช้าและหลายขั้นตอน)

หมายเหตุ
กาหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ

(๕)
(๖)
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔
๑. สรรหาผูม้ าดารง
ผอ.กองช่าง/
ตาแหน่งที่วา่ งโดย
ผู้ที่ได้รับมอบหมาย
ประชาสัมพันธ์รับโอน
พนักงานส่วนตาบลอย่าง
ต่อเนื่อง
๒.จัดทาแผนดาเนินการ
ก่อสร้างอย่างเหมาะสม
๓. จัดหายานพาหนะ
สาหรับกองช่าง/เครื่ องมือ
ช่าง

(๗)
การติดตามประเมินผล
- จัดทารายงานเสนอ
ผู้บังคับบัญชา
- ติดตามงานจาก
รายงานการประชุม

กระบวนการปฏิบัติงาน /โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของการควบคุม
(๑)
งานประสานสาธารณูปโภค
กิจกรรม
การสารวจและซ่อมแซมด้าน
โครงสร้างพื้นฐาน
วัตถุประสงค์
- เพื่อบริ การประชาชนด้าน
การสาธารณูปโภคด้วยการ
ซ่อมแซมไฟทางสาธารณะให้
พร้อมใช้งานและลดปั ญหา

การควบคุมที่มีอยู่

(๒)
- การดาเนินการสารวจ
ไฟทางสาธารณะหาก
เสี ยหายใช้การไม่ได้ให้
แจ้งผูบ้ งั คับบัญชาทราบ
เพื่อดาเนินการซ่อมแซม
- ประสานกับชุมชน
หรื อผูน้ า ให้มีส่วนร่ วม
ช่วยสอดส่องดูแลวัสดุ
อุปกรณ์ไฟฟ้ าให้อยูใ่ น
สภาพพร้อมใช้งาน
หรื อมอบหมายดูแล
รับผิดชอบ

การประเมินผล
การควบคุม
(๓)

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุม

(๔)

จัดทา รายงานผลการ
- ไฟทางสาธารณะเกิด
สารวจและรายงานผล ความเสี ยหาย อาจเกิดข้อ
ดาเนินการซ่อมแซมต่อ ร้องเรี ยน และเกิดความ
ผูบ้ งั คับบัญชา
ไม่ปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สินของประชาขน

กาหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ

(๕)
-มอบหมายเจ้าหน้าที่ดาเนินการ
สารวจไฟทางสาธารณะในชุมชน
และรายงานผูบ้ งั คับบัญชา
เพื่อดาเนินการซ่อมแซม
-มอบหมายเจ้าหน้าที่ควรตรวจสอ
สภาพวัสดุไฟฟ้ าให้อยูใ่ นสภาพ
พร้อมใช้งานอยูต่ ลอดเวลา

ชื่อผู้รายงาน
( นายขันติ เตมินทร์ )
ผู้อานวยการกองช่าง
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

(๖)
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๔
ผช.ช่างไฟฟ้า
ผอ.กองช่าง

หมายเหตุ

(๗)

