
แบบ ปค.๕  
ช่ือหน่วยงาน  กองชา่ง องค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นบงึ 

รายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิน้สุด วันท่ี  ๓๐  กันยายน  25๖4 

 
ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้หนว่ยงานของ

รฐั 
หรอืภารกจิตามแผนการด าเนนิการ 

หรอืภารกจิอืน่ๆ ทีส่ าคญัของหนว่ยงานของ
รฐั/ 

วตัถปุระสงค ์

ความเสีย่ง 
การควบคมุภายใน 

ทีม่อียู ่

การประเมนิผล 
การควบคมุ

ภายใน 

ความเสีย่ง 
ทีย่ังมอียู ่

การปรบัปรงุ 
การควบคมุภายใน 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

กิจกรรม 
1. งานก่อสร้าง การออกแบบและควบคุม
อาคาร 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้การควบคุมการก่อสร้างเป็นไป
ตามแบบการก่อสร้างตามสัญญาวัสดุ
ก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานทีก่ าหนด 
และการส ารวจออกแบบ ประมาณราคา
ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย  
 

1. ขาดเทคโนโลยทีี่ใช้ใน
การควบคุมงานก่อสร้างที่
ทันสมัย 
 

1. จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือ
ในการควบคุมงาน 
 

- การควบคุม
ภายใน ที่มีอยู่
เพียงพอแล้ว  

- - 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองช่าง 
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หรอืภารกจิอืน่ๆ ทีส่ าคญัของหนว่ยงานของรฐั/ 
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ความเสีย่ง 
การควบคมุภายใน 

ทีม่อียู ่
การประเมนิผล 

การควบคมุภายใน 
ความเสีย่ง 
ทีย่ังมอียู ่

การปรบัปรงุ 
การควบคมุภายใน 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

กิจกรรม 
2. การซ่อมแซมบ ารุงไฟฟ้าสาธารณะ 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้การปฏิบัติงานซ่อมแซมไฟฟ้าส่อง
สว่างตามถนนเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นการ
ลดความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากการ
สัญจรไปมา  
2. เพื่อให้การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะเกิด
ประสิทธิภาพและประสทิธิผลมากยิ่งขึ้น 
3.เพื่อให้มีวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะอย่างพอเพียง 
  

1. บุคลากรปฏิบัตงิาน 
การซ่อมแซมไฟฟ้า 
สาธารณมไีม่เพียงพอ ท า 
ให้การปฏิบัติงานล่าช้า ไม่ม ี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
2. การปฏิบัติงานไฟฟ้า 
สาธารณะมีความเสี่ยงและ
อันตรายสูง 
 

 

1. มีค าสั่งแบ่งงานตามภารกิจ
หน้าที่ความรบัผิดชอบชัดเจน 
2. มีการแจ้งให้หมู่บ้าน
รายงาน เรื่อง ไฟฟ้าสาธารณะ
ช ารุด 
 

-ก า ร ด า เ นิ น ก า ร
แ ก้ ไ ข ก า ร ข า ด
บุคลากรปฏิบัติงาน
ซ่ อ ม แ ซ ม ไ ฟ ฟ้ า
สาธารณะ โดยการ
จ้างเหมาบุคคลเข้า
มาท างาน แต่ยังพบ
ความเสี่ยง บุคลากร
ไม่ เพี ย งพอท า ให้
การแก้ไขไม่รวดเร็ว 
และยังมีความเสี่ยง
ของเรื่องเครื่องมือ
ส าหรั บ ใช้ ในการ
ซ่อมไฟฟ้า 

1. บุคลากรไม่เพียงพอ
การซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะควรมีผู้ช่วยใน
การปฏิบัติงาน เพื่อท า
ให้การแก้ไข้ได้อย่าง
รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 
2. มีวัสดุอุปกรณ์ในการ
ซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะไม่เพียงพอ 
เช่น รถกระเช้าไฟฟา้ 
อุปกรณ์เซฟตี้ที่มี
ประสิทธิภาพ 
 

1. เสนอแผนงานเพิ่ม 
บุคลากรด้านไฟฟ้าเพิ่ม 
2. จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า
เพิ่ม 
3. จัดซื้อรถกระเช้าไฟฟา้ 
เพื่อลดความเสี่ยงอันตราย
จากการซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ 

กองช่าง 
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หรอืภารกจิอืน่ๆ ทีส่ าคญัของหนว่ยงาน
ของรฐั/ 

วตัถปุระสงค ์

ความเสีย่ง 
การควบคมุภายใน 

ทีม่อียู ่

การประเมนิผล 
การควบคมุ

ภายใน 
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การควบคมุภายใน 

หนว่ยงาน 
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กิจกรรม 
3.งานก่อสร้ า งการประมาณราคา
ก่อสร้าง 
วัตถุประสงค์ 
เพื่อให้การส ารวจออกแบบและ
ประมาณการราคาค่าก่อสร้างเปน็ไป
อย่างมีประสทิธิแม่นย าและเกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนากบัองค์การ
บริหารส่วนต าบลบา้นบึงเพื่อส่งผลกับ
ประชาชน 

1. การประมาณราคา 
ถูกต้องตามระเบียบแต่ไม่
สอดคล้องกับสภาวะ
เศรษฐกิจในระหว่าง
จัดซื้อจัดจ้าง 
 

1. ก าชับเจ้าหนา้ที่ให้
ติดตามข่าวสารต่างๆ
เก่ียวกับราคาวัสดุก่อสร้าง
กับเช็คข้อมูลราคาวัสดุ
ก่อสร้างกับหน่วยงานที่
สามารถอ้างอิงได้ เพื่อ
ทราบข้อมูลที่แท้จริงและ
เป็นปัจจบุัน ให้ศึกษา
ระเบียบและหนังสือสั่งการ
จากหน่วยงานที่เก่ียวข้อง
ในการควบคุมงานก่อสร้าง
ให้ถูกต้อง 

-ราคาวัสดุ
ก่อสร้างมีความ
ผันผวน ตาม
สภาวะ
เศรษฐกิจของ
โลกและราคา
น้ ามัน 
-ก าชับ
เจ้าหน้าท่ีให้
ความส าคญัของ
โครงการในการ
ประมาณการ
ราคา 

1. การผันผวนของ
ราคาสินค้าเกี่ยวกับ
ก า ร ก่ อ ส ร้ า ง ใ น
ตลาดที่สูงขึ้น 

1. ก าชับเจ้าหนา้ที่ให้
ศึกษาระเบียบใหม่ๆการสั่ง
การจากหน่วยงานตา่งๆ
โดยใช้สารสนเทศ (IT) 
เพื่อให้การค านวณราคา
สอดคล้องกับความเปน็จริง
กับสภาพเศรษฐกิจในขณะ
ด าเนินงาน 
 
 
 
 

กองช่าง 
 

 
    ชื่อผู้จัดท า 

                           (นายพิเชษฐ ลี้กิมฮุย) 
                                                          ต าแหน่ง    ผู้อ านวยการกองช่าง 
           วันที่   28   ตุลาคม   ๒๕64 



 
                 



 


