
  แบบ  ปค. 4 
กองช่าง เทศบาลต าบลเวียงพางค า อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. 256๓ 

 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

(๒) 
๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    ๑. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง 
    เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายใน คือ 
ขาดแคลนบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความช านาญ
ในการปฏิบัติ งานด้านงานก่อสร้างโดยตรง อาจ
ก่อให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ 
    ๒. กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร 
    เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายใน คือ 
ขาดแคลนบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความช านาญ
ในการปฏิบัติงานด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร
โดยตรง อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
ได ้      
     3. กิจกรรมการให้ผู้แทนชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจการจ้าง 
     ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
ขาดแคลนเจ้ าหน้ าที่ ผู้ รับผิ ดชอบ อาจส่ งผลให้
เจ้าหน้าที่ไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดในการก่อสร้าง
ให้ประชาชนได้อย่างครบถ้วน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความ
ผิดพลาดในการด าเนินงานได ้
     ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ 
ประชาชนไม่มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการตรวจ
รับการก่อสร้างหรือการจ้าง 
    
 
 

การประเมินผลสภาพแวดล้อมการควบคุม 
       กองช่างแบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน ออกเป็น 3 
งาน คือ ๑) งานก่อสร้าง ๒) งานออกแบบและควบคุม
อาคาร 3) งานประสานสาธารณูปโภค 

จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของ
ของมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 พบว่ามี
ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น จ านวน  กิจกรรม ดังนี้ 

1.กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง 
2.กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร 
3.กิจกรรมการให้ผู้แทนชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจ

การจ้าง 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
    ๑. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง 
    ขาดแคลนบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความ
ช านาญในการปฏิบัติงานด้านงานก่อสร้างโดยตรง 
อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้ 
    ๒. กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร 
    ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความช านาญในการ
ปฏิบัติงานด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร
โดยตรง อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
ได้  
    3. กิจกรรมการให้ผู้แทนชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ตรวจการจ้าง 
     ประชาชนไม่มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการ
ตรวจรับการก่อสร้างหรือการจ้าง 
 
๓.กิจกรรมการควบคุม  
    1. จัดท าค าสั่งแบ่งงานภายในกองช่าง เพ่ือแบ่ง
หน้าที่และความรับผิดชอบให้เหมาะสมและชัดเจน 
    2. ส่ งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพ ความรู้ และประสบการณ์ในการท างาน 
    3. ประชุมชี้แจงให้ประชาชนทราบถึงแนวทาง การ
ตรวจการจ้าง 
   

การประเมินผลความเสี่ยง    
      การประเมินผลความเสี่ยงในกองช่าง อยู่ในระดับที่มี
ความเหมาะสม และเพียงพอ โดยมีผู้อ านวยการกองช่าง 
เป็นผู้กับดูแล แต่ทั้งนี้ก็ยังมีความเสี่ยง          ที่จะต้อง
ติดตามและประเมินผลต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินผลการควบคุม 
     การควบคุมที่มีอยู่ของกองช่าง เป็นไปตามโครงสร้าง
องค์กร และมีค าสั่งแบ่งงานที่ชัดเจน แต่ผลการประเมินและ
การควบคุมที่มีอยู่ยังไม่ครอบคลุมชัดเจนเท่าที่ควร ดังนั้น 
จึงควรมีการติดตาม ตรวจสอบอย่างต่อเนื่องต่อไป 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    (1) น าระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการบริหารและ
การปฏิบัติ ราชการ การสื่อสาร การติดต่อข้อมูล
ข่าวสาร ระเบียบหนังสือสั่งการ จึงสามารถปฏิบัติตาม
ระเบียบ หนังสือสั่งการได้ทันที 
    (2) การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพ้ืนที่เข้ามามีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่น  ให้ตรงกับความต้องการของ
ประชาชนอย่างแท้จริง 
    (3) ติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ และโทรสาร
การติดต่อประสานงานกับส่วนราชการอ่ืนๆ 
 
5.การติดตามและประเมินผล 
     ปรับปรุงค าสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ให้มีความ
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ให้เจ้าหน้าที่ หมั่นศึกษากฎ ระเบียบ 
อยู่เสมอ มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
และมีการติดตามความคิดเห็นของประชาชน ในส่วน
ของการตรวจการจ้าง 

การประเมินผลสารสนเทศและการสื่อสาร 
     ในภาพรวมระบบสารสนเทศและการสื่อสารของกอง
การศึกษามีความครอบคลุมทุกด้านและมีการติดต่อ
ประสานงานทั้งภายในและภายนอกในระดับดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
การประเมินผลการติดตาม 
     การติดตามและการประเมินผลการตรวจสอบของ
กองช่าง มีความเหมาะสม แต่ยังไม่ครอบคลุมและชัดเจน
เท่าท่ีควร ซึ่งต้องติดตามและประเมินผลต่อไป 
 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 4 - 
 
สรุปผลการประเมิน 

จากการวิเคราะห์ส ารวจพบว่ามีกิจกรรม 3 กิจกรรมที่ต้องการจัดการบริหารความเสี่ยงหรือ 
ก าหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุมภายในคือ  
  ๑. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายใน คือ       ขาดแคลน
บุคลากรเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความช านาญในการปฏิบัติงานด้านงานก่อสร้างโดยตรง             อาจก่อให้เกิดความ
ผิดพลาดในการปฏิบัติงานได ้
      ๒. กิจกรรมด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก สภาพแวดล้อมภายใน 
คือ ขาดแคลนบุคลากรเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความช านาญในการปฏิบัติงานด้านการออกแบบและควบคุมอาคาร
โดยตรง อาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานได้       
       3. กิจกรรมการให้ผู้แทนชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจการจ้าง  เป็นความเสี่ยงที่ เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน คือ ขาดแคลนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ อาจส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดในการ
ก่อสร้างให้ประชาชนได้อย่างครบถ้วน ซึ่งอาจก่อให้เกิดความผิดพลาดในการด าเนินงานได้และความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก คือ ประชาชนไม่มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการตรวจรับการก่อสร้างหรือการจ้าง 
 

ผลการประเมิน    
 การติดตามประเมินการควบคุม มีความเหมาะสม แต่ยังไม่ครอบคลุมและชัดเจนเท่าที่ควร   ซึ่งต้อง

ติดตามประเมินผลต่อไป 
 
      

     (ลงชื่อ)  ว่าที่พันตรี                                     ผู้รายงาน 
                    (เทพพิทักษ ์ สว่างเต็ม) 
                   ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองช่าง 
                                  วันที่  ๓๐ กันยายน  256๓ 


