
 
 

 
ค ำสัง่องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลพิเทน 

ท่ี         /2561  
เรื่อง  กำรแบ่งงำนและกำรมอบหมำยหน้ำท่ีภำยในกองช่ำง 

…………………………………… 
 

 อาศัยอ านาจตามพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗             
(และแก้ไขเพิ่มเตมิ), พระราชบญัญัตริะเบยีบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบ
ประกาศคณะกรรมการกลาง พนักงานส่วนต าบล  เรื่อง  มาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกบัโครงสรา้งแบ่งสว่น
ราชการ วธิีการบรหิารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล   และกิจการอันเกี่ยวกับการ
บรหิารงานบุคคลในองคก์ารบรหิารส่วนต าบล ขอ้ ๙  ขอแจ้งการมอบหมายหน้าทีก่ารงานและความ
รบัผดิชอบของแต่ละคนภายในส่วนการช่างองค์การบรหิารส่วนต าบลพเิทน  เพื่อใหก้ารปฏบิตังิาน
และการด าเนินการก าหนดหน้าทีค่วามรบัผดิชอบของพนักงานสว่นต าบลเป็นไปด้วยความเรยีบรอ้ย
เหมาะสม ชัดเจนและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  จึงขอก าหนดหน้าที่ และความ
รบัผดิชอบและมอบหมายใหพ้นักงานสว่นต าบล ภายในกองช่างการคลงัปฏบิตังิาน  ดงัต่อไปนี้ 
 

             กองช่ำงองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลพิเทน 
 มอบหมายให้ นายเริงศักดิ ์  ตัง้เส้ง ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง   เลขที่ต าแหน่ง                     
31-3-2103-001  เป็นหวัหน้าผูร้บัผดิชอบก ากบัดูแลภายในกองช่าง  มพีนักงานจา้งและพนักงานจา้ง
เหมาบรกิารในสงักดั เป็นผูช้่วย โดยมหีน้าทีค่วามรบัผดิชอบพจิารณา ศกึษา วเิคราะห ์ท าความเหน็ 
เสนอแนะ และด าเนินการปฏบิตังิานบรหิารงานกองช่าง  ทีต่้องใช้ความช านาญ โดยตรวจสอบการ
จัดการงานต่าง ๆ เกี่ยวกับงานกองช่างหลายด้าน เช่น มีหน้าที่ร ับผิดชอบเกี่ยวกับกับการ
ส ารวจ  ออกแบบ  การจัดท าข้อมูลทางด้านวศิวกรรมการจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวสัดุ   งาน
ออกแบบและเขยีนแบบ  การตรวจสอบ  การก่อสร้าง  งานควบคุมอาคารตามระเบยีบกฎหมาย  งาน
แผนการปฏบิตังิานก่อสร้างและซ่อมบ ารุง การควบคุมอาคารก่อสรา้ง และซ่อมบ ารุง   การรวบรวม
ประวตัติดิตาม  ควบคุมการปฏบิตังิานเครื่องจกัรกล  การควบคุม  การบ ารุงรกัษาเครื่องจกัรกล  การ
รวบรวมประวัติติดตาม   ควบคุมการปฏิบัติงาน เครื่ องจักรกล   เก็บรักษา  การเบิกจ่ าย
วสัดุ  อุปกรณ์  อะไหล่  น ้ามนัเชื้อเพลงิ  และงานอื่นๆ  ทีเ่กีย่วขอ้งและทีไ่ด้รบัมอบหมาย  โดยใหม้ี
การแบ่งสว่นราชการภายในเป็น   3  ฝ่าย   8 งาน  ดงันี้ 
1.งานธุรการ     
 มอบหมายใหอ้ยูใ่นความรบัผดิชอบของ  นำงสำวสำมียะ๊  หะ  ต าแหน่ง ผูช้่วยเจา้พนักงาน
ธุรการ  เลขทีต่ าแหน่ง ภ. 05-001 ปฏบิตัหิน้าที ่โดยม ี นางสาวฮาสานะ    นิเร๊าะ  ต าแหน่ง  คนงาน
ทัว่ไป              เลขต าแหน่ง จ. 05-002  เป็นผูช้่วย  มรีายละเอยีดขอบเขตของงานและการ
ปฏบิตังิานดงัต่อไปนี้ 



 1.งานสารบรรณ 
 2.งานดูแลรกัษา  จดัเตรยีมและใหบ้รกิารเรื่องสถานที ่ วสัดุอุปกรณ์  การตดิต่อและอ านวย
ความสะดวกในดา้นต่างๆ 
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 3.งานการจดัท าค าสัง่และประกาศ 
 4.งานรบัเรื่องรอ้งทกุข ์ และรอ้งเรยีน 

 5.งานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง  หรอืตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 2.ฝ่ายแบบแผนและก่อสรา้ง   

 มอบหมายใหอ้ยู่ในความรบัผดิชอบของ  นำยเริงศกัด์ิ   ตัง้เส้ง   ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการ
กองช่าง  เลขที่ต าแหน่ง 31-3-2103-001  ปฏิบัติหน้าที่โดยมี นำยอำแว    ปำเก   ต าแหน่ง 
พนักงานจา้งเหมาบรกิาร เป็นผูช้่วย  มรีายละเอยีดขอบเขตของงานและการปฏบิตังิานดงัต่อไปนี้ 
 มรีายละเอยีดขอบเขตของงานและการปฏบิตังิานดงัต่อไปนี้ 

 1.งานออกแบบค านวณดา้นวศิวกรรม 
 2.งานวางโครงการและการก่อสรา้งทางดา้นวศิวกรรม 
 3.งานใหค้ าปรกึษาและแนะน าและใหบ้รกิารเกีย่วกบังานดา้นวศิวกรรม 
 4.งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสรา้งอาคารทางดา้นวศิวกรรม 
 5.งานออกแบบรายการรายละเอยีดทางดา้นวศิวกรรม 
 6.งานส ารวจหาขอ้มูลรายละเอยีดเพื่อค านวณ  ออกแบบก าหนดรายละเอยีดทางดา้น
วศิวกรรม 
 7.งานศกึษาวเิคราะหว์จิยัทางดา้นวศิวกรรม 
 8.งานประมาณการราคาค่าก่อสรา้งทางดา้นวศิวกรรม 
 9.งานควบคุมการก่อสรา้งในสาขาวศิวกรรม 
 10.งานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง  

 3.งานสาธารณูปโภค    
 มอบหมายใหอ้ยูใ่นความรบัผดิชอบของ  นำยเริงศกัด์ิ   ตัง้เส้ง   ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการกอง
ช่าง  เลขทีต่ าแหน่ง 31-3-2103-001  ปฏบิตัหิน้าที ่โดยม ี นายอาแว    ปาเก   ต าแหน่ง พนักงานจา้ง
เหมาบรกิาร   มรีายละเอยีดขอบเขตของงานและการปฏบิตังิานดงัต่อไปนี้ 

 1.งานดา้นการออกแบบก่อสรา้งอาคาร  ถนน  สะพาน  ทางเทา้เขื่อนและสิง่ตดิตัง้อื่นๆ 
 2.งานวางโครงการและควบคมุการก่อสรา้ง 
 3.งานซ่อมบ ารุงอาคารสถานที ่
 4.งานควบคุมดูแลอาคารสถานที ่



 5.งานปรบัปรุงแกไ้ขและป้องกนัสิง่แวดลอ้มเป็นพษิ 
 6.งานใหค้ าปรกึษาแนะน า  หรอืตรวจสอบเกีย่วกบังานก่อสรา้ง 
 7.งานควบคุมพสัดุ  งานดา้นกองช่าง                                                                                        
 8.งานประมาณราคา  งานซ่อมบ ารุงรกัษา 
 9.งานอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง  หรอืตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
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4.งานสถานทีแ่ละไฟฟ้าสาธารณะ    
 มอบหมายใหอ้ยูใ่นความรบัผดิชอบของ  นำยเริงศกัด์ิ   ตัง้เส้ง   ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการ
กองช่าง  เลขทีต่ าแหน่ง 31-3-2103-001  ปฏบิตัหิน้าที ่โดยม ี มะไซนุง    มามะ   ต าแหน่ง 
พนักงานจา้งเหมาบรกิาร   มรีายละเอยีดขอบเขตของงานและการปฏบิตังิานดงัต่อไปนี้ 
             1.งานออกแบบจดัสถานที ่ ตดิตัง้ไฟฟ้าทัง้งานพธิ ี งานประเพณแีละงานอื่นๆ 
 2.งานส ารวจออกแบบและค านวณอุปกรณ์ไฟฟ้า 
 3.งานเกบ็รกัษาวสัดุ  อุปกรณ์ไฟฟ้า 
 4.งานควบคุมการก่อสรา้งในการตดิตัง้อุปกรณ์ไฟฟ้า 
 5.งานซ่อมบ ารุงรกัษาไฟฟ้าในเขตเทศบาล 
 6.งานใหค้ าปรกึษา   แนะน าตรวจสอบในดา้นการไฟฟ้า 
 7.ควบคุมการใชเ้ครื่องจกัรกล   และยานพาหนะในหน่วยงาน 
 8.ปฏบิตังิานอื่นตามทีผู่บ้งับญัชามอบหมาย            
 

   ใหผู้ไ้ดร้บัค าสัง่ด าเนินการตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย   ตามค าสัง่โดยเคร่งครดั หากมี
ขอ้ขดัขอ้งหรอือุปสรรคในการท างานใหแ้จง้ใหผู้อ้ านวยการกองคลงัทราบในเบือ้งตน้ และรายงานให้
ผูบ้งัคบับญัชาชัน้เหนือขึน้ไปทราบต่อไป 
 

   ทัง้นี้  ตัง้แต่ บดันี้เป็นตน้ไป 

   สัง่  ณ  วนัที ่ 22  เดอืนธนัวาคม พ.ศ.2560 
     

 
 
 

           ( นายมะการงิ    หวงั ) 



      นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลพเิทน 
 



                                              บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   กองคลงั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพเิทน   โทร  ๐73 - 330647 
ท่ี    ปน 77601/72              วนัท่ี 12  เดอืน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61 
เรื่อง   รายงานตดิตามประเมนิผลการควบคุมภายใน ตามหลกัเกณฑก์ระทรวงการคลงัวา่ดว้ยมาตรฐานและ-
หลกัเกณฑป์ฏบิตักิารควบคุมภายในส าหรบัหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2561 ขอ้ 8 ประจ าปี 2561 
 

เรียน    นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลพเิทน   
 

  เรื่องเดิม   
ตามทีน่ายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลพเิทน  ไดม้บีนัทกึแจง้ทกุสว่นราชการใหด้ าเนนิการ

รายงาน การจดัวางระบบควบคมุภายในตามหลกัเกณฑก์ระทรวงการคลงัวา่ดว้ยมาตรฐานและหลกัเกณฑ์
ปฏบิตักิารควบคุม-ภายในส าหรบัหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วนัที ่3  ตุลาคม พ.ศ.2561ขอ้ 8 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (๑ ตุลาคม ๒๕60 - ๓๐ กนัยายน ๒๕61)  ตามแบบ ปค.1 ,ปค. 4 และ ปค.
5  นัน้   
 

  ข้อเทจ็จริง 
 กองช่าง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพเิทน ไดจ้ดัวางระบบควบคุมภายในส าหรบังวด ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (๑ ตุลาคม ๒๕60 - ๓๐ กนัยายน ๒๕61) เสร็จเรยีบร้อยแล้ว จงึขอรายงานแบบ 
ปค.1,ปค. 4 และ ปค. 5 รายละเอยีดตามเอกสารแนบทา้ยนี้  

       
  จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ และพจิารณาด าเนินการต่อไป 

                                                
                

    (ลงชื่อ) 
                  (นายเรงิศกัดิ ์ ตัง้เสง้) 
                                                                     นักบรหิารงานช่าง                                                                             
                            ผูอ้ านวยการกองช่าง 
 
ความเหน็ของปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล............................................................................................... 
                                                 

     (ลงชื่อ)                                                                  
                            (นายวศนิ   คมัภรี)์                                            
                           ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลพเิทน 
 
                      

ความเหน็ของนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล............................................................................................ 
 

   (ลงชื่อ)           



                                                                          (นายวศนิ   คมัภรี)์                                            
                           ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล ปฏบิตัหิน้าที ่

                                         นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลพเิทน 
 

 
 
 

 
 

 



 
แบบ ปค.1 

หนังสือรบัรองการประเมินผลการควบคมุภายใน 
กองช่างองคก์ารบริหารส่วนต าบลพิเทน 

เรยีน นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลพเิทน 

การประเมนิการควบคุมภายในของ กองช่าง องค์การบรหิารส่วนต าบลพเิทน ส าหรบังวด ตัง้แต่ วนัที ่1 
เดอืน ตุลาคม พ.ศ.2560 ถงึวนัที ่30 เดอืนกนัยายน  พ.ศ.2561 ได้ด าเนินการตามแนวทางการตดิตาม
ประเมนิผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดนิ ซึ่งก าหนดอยู่ในเอกสาร ค าแนะน า  : 
การจัดท ารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ขอ้ 6 ระบบการควบคุมภายในของ กองคลงั องคก์ารบรหิารสว่น
ต าบลพเิทน ได้จดัใหม้ขี ึน้ตามทีซ่ึ่งก าหนดในระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิวา่ด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งความมัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลวา่การ
ด าเนินงานของ กองช่างองคก์ารบรหิารสว่นต าบลพเิทน  จะบรรลุวตัถุประสงค์ของการควบคุมภายในดา้น
ประสทิธผิล และประสทิธภิาพของการด าเนินงานและการใช้ทรพัยากร ซึ่งรวมถงึการดูแลรกัษาทรพัยส์นิ 
การป้องกนัหรอืลดความผดิพลาด ความเสยีหาย การรัว่ไหล การสิน้เปลือง หรอืการทุจริต ด้านความ
เชื่อถอืไดข้องรายงานทางการเงนิและการด าเนินงาน และดา้นการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั 
มตคิณะรฐัมนตรแีละนโยบาย ซึ่งรวมถงึระเบยีบปฏบิตัขิองฝ่ายบรหิาร 
    กองช่าง องค์การบรหิารส่วนต าบลพเิทนได้จดัวางระบบควบคุมภายใน  และตดิตามประเมิน
ระบบควบคุมภายในของ กองช่าง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพเิทน พบจุดอ่อนทีเ่ป็นความเสีย่ง 3 กจิกรรม 
คอื     
 ๑. งานซ่อมแซมไฟฟ้า มคีวามเสีย่งในเรื่องบุคลากรไม่มกีารตดิต่อประสานงานระหว่างเจา้หน้าที่ 
ผูป้ฏบิตังิานร่วมกนั การปฏบิตังิานไม่เป็นไปตามแผนทีว่างไวเ้นื่องจากรบัคา สัง่นอกเหนือจาก แผนทีว่าง
ไว ้ 
 ๒. งานก่อสรา้ง มคีวามเสีย่งในเรื่องสาธารณสมบตัทิีเ่ป็นโครงสร้างพืน้ฐานของประชาชนไม่ไดร้บั 
การดูแลรกัษา และปรมิาณงานมมีากวา่ จ านวนบุคลากรทีป่ฏบิตังิาน  
 ๓. ด้านการค านวณประมาณการช่าง มคีวามเสีย่งในเรื่องรายละเอยีดการค านวณประมาณการ
ช่างใน แต่ละรายการไม่ตรงกบัยอดรวม เนื่องจากการค านวณสตูร excel จากคอมพวิเตอร์ผดิพลาด และไม่มี
การตรวจทาน  
 4. ด้านการซ่อมแซมบ ารุงรกัษา เจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานไม่มคีวามช านาญในการปฏบิตัิงาน และ 
วสัดุ อุปกรณ์ทใีชใ้นการปฏบิตังิานมไีม่เพยีงพอ 
 จากผลการประเมินดงักล่าวเชื่อว่าการควบคุมภายในของ กองช่าง องค์การบรหิารส่วนต าบลพิ
เทน ส าหรบังวดตัง้แต่วนัที ่1 เดอืนตุลาคม  พ.ศ.2560ถงึวนัที ่30  เดอืน กนัยายน  พ.ศ.2561 เป็นไป
ตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินก าหนด มคีวามเพยีงพอและบรรลุ
วตัถุประสงคข์องการควบคุมภายใน ตามทีก่ล่าวในวรรคแรกภายใต้ขอ้จ ากดัตามวรรคสองอยา่งไรกต็าม
ยงัคงมจีุดอ่อนทีม่นีัยส าคญั คอื กจิกรรมการเงนิและบญัชเีนื่องจาก เจ้าหน้าทีป่ฏบิตังิานล่าช้าไม่เป็นไป
ตามแผนที่วางเอาไว้และท างานไม่เต็มที่ในเวลาราชการ ท าให้ไม่สามารถที่จะท าการล งบัญชี หรือ
ด าเนินการในดา้นต่างๆใหท้นัต่อเวลาได ้



ทัง้นี้  ได้แนบแบบรายงานผลการติดตามการปฏิบตัิตามแผนปรบัปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน 
(แบบตดิตาม ปค.4) และสรุปผลการประเมนิองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5) 
แบบประเมนิการควบคุมภายใน (แบบ ปม) และแผนการปรบัปรุงการควบคุมภายใน ระดบัส่วนงานย่อย 
(แบบปค.4 ) มาพรอ้มนี้แลว้ 
 

           ........................................ 
                                                                                     นายเรงิศกัดิ ์    ตัง้เสง้ 
                                 ต าแหน่ง  ผูอ้ านวยการกองช่าง  
                      วนัที ่  13   ตุลาคม   2561 
     
 
 
 



 แบบ   ปค.๔ 

ช่ือหน่วยงาน   กองช่างองคก์ารบริหารส่วนต าบลพิเทน 
รายงานการประเมินองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน 

ส าหรบัระยะเวลาด าเนินงานส้ินสดุ วนัท่ี   30 เดือนกนัยายน พ.ศ. 2561 
 

 องคป์ระกอบของการควบคมุภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรปุ 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคมุ 
 
    ๑.1) กิจกรรมการควบคมุงานก่อสร้าง 
- การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายใน กองช่างมคี าสัง่
มอบหมายงานภายในสงักดักองช่างชดัเจน โดยได้
วเิคราะหส์ภาพแวดลอ้มภายในทีม่ผีลกระทบต่อการ
ควบคุม โดยมปัีญหาดา้นประสทิธภิาพบุคลากร
เนื่องจากมกี าลงัเจา้หน้าทีไ่ม่เพยีงพอในการปฏบิตังิาน
ดา้นการควบคุมงานก่อสรา้ง ท าใหเ้กดิความเสีย่งในการ
ควบคุมงาน ซึ่งอาจท าใหง้านอาจเกดิความล่าชา้ หรอืไม่
เป็นไปตามแบบทีก่ าหนด 
 
 (2) กิจกรรมงานสาธารณูปโภค 
- การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายนอกเนื่องจาก
สงัคมมกีารขยายตวัมากขึน้ ท าใหชุ้มชนเกดิความ
หนาแน่น ประชาชนจงึมคีวามตอ้งการดา้นบรกิาร
สาธารณูปโภคสาธารณูปการต่าง ๆ ค่อนขา้งมาก และ
ระบบไฟทางสาธารณะกเ็ป็นสว่นหนึ่งซึ่งมคีวาม
จ าเป็นตอ้งจดัใหม้ ี
ในชุมชนต่าง ๆ เพื่อรกัษาความปลอดภยัในชวีติและ
ทรพัยส์นิของประชาชน แต่ไฟทางสาธารณะทีจ่ดัใหม้ใีน
ชุมชนต่าง ๆมกัมปัีญหาทีต่อ้งการใหแ้กไ้ขซ่อมแซม
บ่อยครัง้ ซึ่งมหีลายชุมชน เพราะความเสยีหายนอกจาก
การช ารุดตามสภาพแลว้ ส่วนหนึ่งเกดิจากการขาดความ
ร่วมมอืของชุมชนในการร่วมกนัสอดสอ่งดูแลรกัษาวสัดุ
อุปกรณ์ไฟฟ้าใหอ้ยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้าน หรอืขาด
ผูร้บัผดิชอบดูแลท าใหว้สัดุอุปกรณ์ไฟทางสาธารณะ
เสยีหายง่ายเกดิไฟฟ้าขดัขอ้งและตอ้งท าการซ่อมแซม
บ่อยครัง้ 
 
 

- กองช่าง ไดว้เิคราะหป์ระเมนิระบบการควบคุม 
ภายในทีป่รากฏโครงสรา้งองคก์รตามค าสัง่แบ่งงาน
ฯ กองช่าง ที ่   /2560 ลงวนัที ่     ธนัวาคม  2561 
ในภารกจิ 3 งาน คอื 
๑. งานก่อสรา้ง 
๒. งานสาธารณูปโภค 
 
โดยวเิคราะห ์ประเมนิผลตามองคป์ระกอบ
มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบยีบ
คณะกรรมการ 
ตรวจเงนิแผน่ดนิ วา่ดว้ยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบวา่ การรบัจ่ายเงนิ 
,การจดัซื้อจดัจา้ง, การจดัเกบ็รายได ้ไม่พบความ
เสีย่งทีม่นีัยส าคญัแต่ต้องมกีารตดิตามและปรบัปรุง
อยา่งสม ่าเสมอ 
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แบบ   ปค.๔(ต่อ) 

 องคป์ระกอบของการควบคมุภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรปุ 
๒ การประเมินความเส่ียง 
(๑) กองช่าง มกี าลงัเจา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานไม่เพยีงพอ
กบั 
ปรมิาณงาน อาจท าใหง้านเกดิความล่าชา้หรอื
ประสทิธภิาพในการปฏบิตังิานไม่เป็นไปตามแบบหรอื
แผนงานทีก่ าหนด 
(2) การขาดความร่วมมอืของชุมชนในการดูแลสอดสอ่ง 
ช่วยกนัดูแลรกัษาวสัดุอุปกรณ์ไฟฟ้าและไมม่ผีูดู้แล
รบัผดิชอบท าใหไ้ฟทางสาธารณะช ารุดเสยีหายและตอ้ง
ด าเนินการซ่อมแซมบ่อยครัง้ 
๓ กิจกรรมควบคมุ 
- ด าเนินการสรรหาบุคคลมาด ารงต าแหน่งวา่ง เพื่อใหม้ ี
ก าลงัเจา้หน้าทีเ่พยีงพอต่อการปฏบิตังิานและการ
ควบคุมงานก่อสรา้ง หรอืงานอื่นในกองช่าง 
- วางแผนการส ารวจและซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ
รวมถงึประสานความร่วมมอืกบัผูน้ าชุมชน ชาวบา้นให้
คอยสอดส่องดูแลวสัดุอุปกรณ์ไฟทางสาธารณะหาก
ช ารุดเสยีหายใหแ้จง้เจา้หน้าทีด่ าเนินการซ่อมแซม โดย
ใหผู้น้ าชุมชนมอบหมายผูร้บัผดิชอบในชุมชนของตน 
และใหเ้จา้หน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ
จดัท ารายงานผลการปฏบิตังิานใหผู้บ้งัคบับญัชาทราบ 
๔ สารสนเทศและการส่ือสาร 
- มรีะบบขอ้มูลสารสนเทศทีเ่กีย่วเนื่องกบัการปฏบิตังิาน 
เหมาะสมต่อความตอ้งการของผูใ้ชแ้ละมกีารสือ่สารไป
ยงัฝ่ายบรหิารและผูเ้กีย่วขอ้งทีช่่วยใหผู้ร้บัขอ้มูล
สารสนเทศปฏบิตัหิน้าทีต่ามความรบัผดิชอบ 
- การตดิต่อประสานกบัหน่วยงานภายในและภายนอก 

๒. การประเมนิความเสีย่ง 
2.๑) กจิกรรมการควบคุมงานก่อสรา้ง 
การประเมนิความเสีย่ง การควบคุมงานก่อสรา้ง 
ระดบัปานกลาง ซึ่งจากการประเมนิพบวา่ 
   การประเมนิความเสีย่งดา้นการควบคุมงาน
ก่อสรา้งการควบคุมงานก่อสรา้งระดบัปานกลาง 
เนื่องจากมบีุคลากรปฏบิตังิานไม่เพยีงพอท าใหเ้กดิ
ความเสีย่งในการควบคุมงาน ซึ่งอาจท าใหง้านเกดิ
ความล่าชา้ หรอืไม่เป็นไปตามแบบทีก่ าหนด จงึ
ตอ้งควบคุมผูป้ฏบิตังิานใหป้ฏบิตัติามระเบยีบ
กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
2.๒) กจิกรรมการส ารวจและซ่อมแซมดา้น
โครงสรา้ง 
พืน้ฐาน  การประเมนิความเสีย่ง ส ารวจและ
ซ่อมแซมดา้นโครงสรา้ง ระดบัปานกลาง ซึ่งจาก
การประเมนิพบวา่ เกดิจากความเสยีหายและใช้
งานไม่ไดข้องไฟ 
ทางสาธารณะ เกดิการรอ้งเรยีนจากประชาชนท า
ให ้
ตอ้งซ่อมแซมบ่อยครัง้ทัง้นี้เป็นความเสีย่งที่
สามารถควบคุมได ้แต่ตอ้งมกีารตดิตาม และ
รายงานผลการปฏบิตังิานต่อผูบ้งัคบับญัชาทราบ 
 



เพื่อใหท้ราบขอ้ขดัขอ้งในการปฏบิตังิาน การรายงานผล
การปฏบิตังิาน การประสานกบัหน่วยงานภายนอกหรอื
ผูน้ าชุมชนประชาชนในการประสานความร่วมมอืในการ
สอดสอ่งดูแลแจง้ขอ้มูลขา่วสาร เพื่อความสะดวกในการ
ปฏบิตังิาน 
๕ การติดตามประเมินผล 
- งานก่อสรา้งใหป้ฏบิตัติามระเบยีบกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
หากพบความเสีย่งปัญหาอุปสรรคใหร้ายงาน
ผูบ้งัคบับญัชาทราบ  
- การส ารวจและซ่อมแซมดา้นโครงสรา้งพืน้ฐาน 
ใหต้ดิต่อประสานงานกบัผูน้ า ชุมชนและรายงานผล 
การปฏบิตังิานรวมถงึปัญหาอุปสรรคใหผู้บ้งัคบับญัชา
ทราบ 
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สรุปผลการประเมนิ 

           จากผลการประเมนิดงักล่าวเชื่อวา่การควบคุมภายในของ กองช่าง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพิ
เทนส าหรบังวดตัง้แต่วนัที ่๑ เดอืนตุลาคม พ.ศ.๒๕60 ถงึวนัที ่๓๐ เดอืนกนัยายน พ.ศ.๒๕61 ผลการ
ประเมนิตามแบบ ปค. 4 ของ กองช่างองคก์ารบรหิารสว่นต าบลพเิทนมกีารประเมนิองคป์ระกอบการ
ควบคุมภายในครบทัง้ 2 องคป์ระกอบ และการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ตาม
ระเบยีบคณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิ วา่ดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ มี
การควบคุมทีเ่พยีงพอและมปีระสทิธผิลตามสมควร แต่ยงัมจีุดอ่อนทีต่อ้งจดัท าแผนการปรบัปรุง ดงันี้ 
          จากการวเิคราะห ์พบวา่มคีวามเสีย่งกจิกรรม 2 ภารกจิ ทีต่อ้งจดัการบรหิารความเสีย่ง คอื 
          (๑) กจิกรรงานควบคุมงานก่อสรา้ง ซึ่งต้องด าเนินการสรรหาบุคคลมาปฏบิตังิานใหเ้พยีงพอกบั
ปรมิาณงานและประสานกบัผูป้ฏบิตังิานใหด้ าเนินงานตามแบบแปลนโดยใหเ้ป็นไประเบยีบ กฎหมาย
อยา่งเคร่งครดั 
          (๒) การสาธารณูปโภค ด้านการซ่อมแซมไฟทางสาธารณะ ใหด้ าเนินการส ารวจ และประสาน
ความร่วมมือกับชุมชนผลการประเมิน พบว่า การติดตามประเมินการควบคุม ตามแบบ ปค.5 ทัง้ 2 
กจิกรรม มกีารควบคุมทีม่ปีระสทิธภิาพพอสมควร แต่ยงัมจีุดอ่อนซึ่งมคีวามเสีย่งทีต่อ้งท าการปรบัปรุง
ต่อไป 
     
 

 

 

          ชื่อผูร้ายงาน    



 
                                                           (นายเรงิศกัดิ ์    ตัง้เสง้) 
                                                   ต าแหน่ง   ผูอ้ านวยการกองช่าง 
                                                       วนัที ่  12  ตุลาคม  2561 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ปค.5 

กองช่าง องคก์ารบริหารส่วนต าบลพิเทน 
รายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน 

ส าหรบัระยะเวลาการด าเนินงานส้ินสดุ 30  กนัยายน 2561 
ภารกจิตามกฏหมาย
ทีจ่ดัตัง้หน่วยงาน
ของรฐัหรอืภารกจิ
ตามแผนการ
ด าเนินการหรอื
ภารกจิอื่นๆทีส่ าคญั
ของหน่วยงานของ
รฐั/วตัถุประสงค ์

ความเสยีง การควบคุมภายในทีม่ ี
อยู ่

การประเมนิผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสีย่งทีย่งัมอียู่ การปรบัปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 

งานก่อสร้าง 
 
วตัถปุระสงค ์
 ๑. เพื่อใหง้าน
ก่อสรา้งเป็นไปดว้ย
ความเรยีบรอ้ย 
ถูกตอ้ง 
ตามแบบแปลน และ
ปฏบิตัติามระเบยีบ 
กฎ กฎหมายและ
หนังสอืส ัง่การ 

ความเส่ียง 
ในการควบคมุงานไม่
เป็นไปตามแผนงาน 
ตามแบบแปลน 

ปัจจยัเส่ียง 
การปฏบิตังิานดา้น
การ 
ควบคมุการก่อสรา้ง
ไมท่ัว่ถงึขาดความ
คลอ่งตวัในการส ารวจ
ประสานงานควบคมุ
งานของโครงการ
ต่างๆ ท าใหเ้กดิความ
ลา่ชา้กบังานที่ตอ้งท า 
 

- การควบคมุงานก่อสรา้ง 
ใหค้วบคมุงานตามแบบ 
แปลนและถอืปฏบิตัติาม 
ระเบยีบ กฎหมาย และ 
หนังสอืส ัง่การ 
- ประสานกบัผูร้บัจา้งใน 
การด าเนินงานโครงการ 
และประสาน
คณะกรรมการ 
ตรวจงานจา้งช่วยควบคมุ 
การก่อสรา้งใหเ้ป็นไป
ตาม 
แบบแปลนที่ก าหนด 

การปฏบิตังิานดา้น
การ 
ควบคมุการก่อสรา้ง
ไมท่ัว่ถงึขาดความ
คลอ่งตวัในการส ารวจ
ประสานงานควบคมุ
งานของโครงการ
ต่างๆ ท าใหเ้กดิความ
ลา่ชา้กบังานที่ตอ้งท า 

ความเส่ียง 
- เกดิปัญหาในการ
ควบคมุงานไมเ่ป็นไป
ตามแผนงาน ตาม
แบบแปลน 
      ปัจจยัเส่ียง               
- การปฏบิตังิานดา้น
การควบคมุการ
ก่อสรา้งไมท่ัว่ถงึขาด
ความคลอ่งตวัในการ
ส ารวจประสานงาน
ควบคมุงานของ
โครงการต่างๆ ท าให้
เกดิความลา่ชา้กบั
งานที่ตอ้งท า 

1. จดัท าแผนด าเนินการ 
ก่อสรา้งอยา่งเหมาะสม 
2. สรรหาบุคลากรแทน
ต าแหน่งที่ว่างให้
ครบถว้น เพื่อจะได้
มอบหมายงานที่ชดัเจน
เกดิประสทิธภิาพในงาน
มากขึน้ 

กองช่าง 



 

 

 

 

แบบ ปค.5 

 
กองคลงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลพิเทน 
รายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน 

ส าหรบัระยะเวลาการด าเนินงานส้ินสดุ 30  กนัยายน 2561 
ภารกจิตามกฏหมายที่
จดัตัง้หน่วยงานของรฐั
หรอืภารกจิตามแผนการ
ด าเนินการหรอืภารกจิ
อื่นๆทีส่ าคญัของ
หน่วยงานของรฐั/
วตัถุประสงค ์

ความเสยีง การควบคุมภายในที่
มอียู ่

การประเมนิผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสีย่งทีย่งัมอียู่ การปรบัปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 

ดา้นงานสาธารณูปโภค 
- งานซ่อมแซมไฟฟ้า 
   วตัถปุระสงค์ 
 - เพื่อบรกิารประชาชน
ดา้นการสาธารณูปโภค
ดว้ยการซ่อมแซมไฟทาง
สาธารณะใหพ้รอ้มใชง้าน
และลดปัญหาขอ้รอ้งเรยีน 
 

ความเส่ียง 
 ไฟทางสาธารณะเกิด 
ความเสียหาย อาจเกิดขอ้
ร้องเรียน และเกิดความไม่
ปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์นของประชาขน 
ปัจจยัเส่ียง 
อุปกรณ์ในการซ่อม
ไฟฟ้า  ยงัไมค่รบ
สมบูรณ์  ทัง้น้ีเพื่อความ

11.สรรหาเจา้หน้าที/่
ผูช้ว่ยเจา้หน้าทีใ่น
ต าแหน่งทีเ่กีย่วขอ้งให้
เกดิประสทิธภิาพ 
2.ให้เจา้หน้าทีส่ ารวจ
ไฟทางสาธารณะใน
ชุมชนและรายงาน
ผูบ้งัคบับญัชาเพื่อ
ด าเนินการซ่อมแซม 

จดัท ารายงานผลการ
ส ารวจและรายงานผล
การด าเนิน 
การซ่อมแซมต่อ
ผูบ้งัคบับญัชา 

ความเส่ียง 
1.ไฟทางสาธารณะเกิด 
ความเสียหาย อาจเกิดขอ้ 
ร้องเรียน และเกิดความ 
ไม่ปลอดภยัในชีวิตและ 
ทรัพยสิ์นของประชาขน 
 

ปัจจยัเส่ียง 
1. ขาดบุคลากรในการ
ปฏบิตังิานดา้นน้ี

มอบหมายเจา้หน้าที่
ด าเนินการส ารวจไฟทาง
สาธารณะในชุมชนและ
รายงานผูบ้งัคบับญัชา
เพื่อด าเนินการซ่อมแซม 

กองช่าง 



ปลอดภยัสะดวกรวดเรว็
ในการปฏบิตังิาน 

โดยตรง 

 
 
 

ชื่อผูร้ายงาน   นายเรงิศกัดิ ์ ตัง้เสง้ 
ต าแหน่ง  ผูอ้ านวยการกองช่าง 
วนัที ่  15   ตุลาคม   2561 
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