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แบบ ปย.๑ 
ชื่อส่วนงานย่อย  ส่วนโยธา  องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
๑.๑ กิจกรรมด้านการซ่อมแซมไฟฟ้า 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
 - อุปกรณ์ท่ีใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ 
 

๑.๒ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ  
- สาธารณสมบัติที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานของ
ประชาชนไม่ได้รับการดูแลรักษา 
 

๑.๓ กิจกรรมงานขออนุญาตก่อสร้าง และดัดแปลง 
ต่อเติมอาคาร 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
 -ผู้ขออนุญาตไม่ทราบระเบียบ กฎหมายและไม่ท า
ตามแบบแปลนที่ยื่นขออนุญาต 
- การเตรียมเอกสารมารับบริการไม่ครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
๒.๑ กิจกรรมด้านการซ่อมแซมไฟฟ้า ความเสี่ยง คือ 
- วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมแซมไฟฟ้ายังไม่ครบ
สมบูรณ์ 
 

๒.๒ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง ความเสี่ยง คือ 
- สาธารณ สมบั ติ ที่ เป็ น โครงสร้ าง พ้ื นฐานของ
ประชาชนไม่ได้รับการดูแลรักษา 
 

๒.๓ กิจกรรมการค านวณประมาณการช่าง การขอ
อนุญาตก่อสร้างและดัดแปลง ต่อเติมอาคารต่างๆ ยัง
ล่าช้าอยู่ 

ผลการประเมิน 
ส่วนโยธา แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงานออกเป็น 
๔ งาน คือ 
๑. งานก่อสร้าง 
๒. งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
๓. งานประสานสาธารณูปโภค 
๔. งานผังเมือง 

 

           ได้วิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของ
ม าต รฐ าน ก ารค วบ คุ ม ภ าย ใน  ต าม ร ะ เบี ย บ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบว่าม ี
จุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ จ านวน ๓  
กิจกรรม ดังนี้ 
 

๑. กิจกรรมด้านการซ่อมแซมไฟฟ้า 
๒. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง 
๓. กิจกรรมงานขออนุญาตก่อสร้าง และ

ดัดแปลงต่อเติมอาคาร 
ซึ่งได้มีการก าหนดกิจกรรมควบคุม และปรับปรุง 
ต่อไป 
 
 

การประเมินความเสี่ยง 
        การประเมินความเสี่ยงของกองช่าง พบว่าต้องมี
การบริหารจัดการในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ท่ีได้
มาตรฐานซึ่งข้ึนอยู่กับปัจจัยทั้งภายในและภายนอก 
และการต้องส่งเสริมพัฒนาให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ที่
เกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ   
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แบบ ปย. ๑ 
ชื่อส่วนงานย่อย  ส่วนโยธา  องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
๓.๑ กิจกรรมด้านการซ่อมแซมไฟฟ้า ก าหนดกิจกรรม
ขึ้นมาควบคุม คือ 
  - จัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
ไฟฟ้าที่ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น 
 

๓.๒ กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง ก าหนดกิจกรรมข้ึนมา
ควบคุม คือ 
- ก าชับ ให้ค าชี้แนะ ผู้น าชุมชน/ประชาคมหมู่บ้าน ให้
รู้บทบาทหน้าที่ของตนเองในการช่วยสอดส่อง ดูแล
งานก่อสร้างในพ้ืนที่ของตนเองอีกทางหนึ่ง 
 

๓.๓ กิจกรรมงานขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง ต่อ
เติมอาคาร ก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม คือ 
- จัดท าคู่มือ/แผ่นผับ เกี่ยวกับการขออนุญาตก่อสร้าง 
ดัดแปลง ต่อเติมอาคาร แจกส าหรับประชาชนผู้มา
ติดต่อ 
  
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
  - น าระบบ Internet มาช่วยในการปฏิบัติงาน ช่วย 
ในการพัฒนาและติดตามข้อมูลข่าวสาร ระเบียบ 
กฎหมายและหนังสือสั่งการ 
  - มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ
ระเบียบ กฎหมาย ข้อมูลข่าวสารต่างๆ 
 

 
 

 

กิจกรรมควบคุม 

          กิจกรรมการควบคุมของส่วนโยธาต้องมีการ
ติดตามประเมินผลทุกระยะ อย่างต่อเนื่อง เนื่องจาก
เกิดจากต้องแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สารสนเทศและการสื่อสาร 
            มีการติดต่อประสานงานโดยใช้ระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารอย่างเหมาะสม แตบ่างครั้งเกิดปัญหาอุปสรรค
ของระบบอินเตอร์เนต็ขัดข้อง และสัญญาณไมค่รอบคลุม
ทั่วถึง ซึ่งต้องมีการปรับปรุงต่อไป 
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แบบ ปย.๑ 
ชื่อส่วนงานย่อย  ส่วนโยธา  องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๕.  การติดตามประเมินผล 
ปรับปรุงการใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามประเมินผลรวมทั้งใช้ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารทางโทรศัพท์ โทรสาร และหนังสือสอบถามไป 
ยังส านักงานท้องถิ่นอ าเภอ ท้องถิ่นจังหวัด กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  โดยด าเนินการติดตาม
ประเมินผลอย่างต่อเนื่องและรายงานผลด าเนินการให้ 
ผู้บังคับบัญชาและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ทราบอย่างต่อเนื่อง 
 

การติดตามประเมินผล 
       การติดตามประเมินผลของส่วนโยธามีการความ
เหมาะสมและได้รับการตรวจสอบจากหัวหน่วยงาน
ย่อย ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น  

 

สรุปผลการประเมิน 
 

 จากการวิเคราะห์ส ารวจ  ส่วนโยธา  มีความเสี่ยง ๓ กิจกรรม คือ 
 ๑. กิจกรรมด้านการซ่อมแซมไฟฟ้า  
 ๒. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง  
 ๓. กิจกรรมงานขออนุญาตก่อสร้าง และดัดแปลง ต่อเติมอาคาร  
 
ผลการประเมิน   
 ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕  องค์ประกอบมี
ประสิทธิผลและเพียงพอที่จะท าให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตาม
มีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  
จึงได้ก าหนดวิธีการ และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว 
  
 
                                                             ชื่อผู้รายงาน 
                                                                              (นายสุรินทร์  ยะปะเต) 
                                                                                  หัวหน้าส่วนโยธา 
                                                                     วันที่      เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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