
แบบ  ปค. 5 
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕62 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินงาน หรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. กิจกรรม 
   กิจกรรมสวัสดิการเงิน
สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพส าหรับ
ผู้สูงอายุและคนพิการและผู้ป่วย
เอดส์   
วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือลดปัญหาผู้มีสิทธิที่ได้รับ
เบี้ยยังชีพมีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่  
แต่ตัวตนไปอยู่ที่อ่ืน เวลาส ารวจ
ติดต่อล าบาก 

 

- การจ่ายเบี้ยยังชีพในส่วนที่
จ่ายเป็นเงินสดมีความเสี่ยงต่อ
การสูญหาย 
- ผู้มีสิทธิที่ได้รับเบี้ยยังชีพมี
ภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่  แต่
ตัวตนไปอยู่ที่อ่ืน เวลาส ารวจ
ติดต่อล าบาก 
 

- การจ่ายเบี้ยยังชีพใน
ส่วนที่จ่ายเป็นเงินสดมี
ความเสี่ยงต่อการสูญ
หาย 
- ผู้มีสิทธิที่ได้รับเบี้ยยัง
ชีพมีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่  
แต่ตัวตนไปอยู่ที่อ่ืน 
เวลาส ารวจติดต่อล าบาก 

 

การควบคุมที่ไม่
เพียงพอ จึงไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม ควรที่จะต้อง
มีการควบคุมต่อไป 
เนื่องจากหากไม่มี

การตรวจสอบอาจมี
ข้อผิดพลาดในการ

เบิกจ่ายเงินได้ 

- การจ่ายเบี้ยยังชีพในส่วน
ที่จ่ายเป็นเงินสดมีความ
เสี่ยงต่อการสูญหาย 
- ผู้มีสิทธิที่ได้รับเบี้ยยังชีพ
มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่   
แต่ตัวตนไปอยู่ที่อ่ืน  
เวลาส ารวจติดต่อล าบาก 
 

- มีค าสั่งแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่จ่ายเงิน
สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ  
เพ่ือแบ่งหน้าที่ความ
รับผิดชอบในการจ่าย
เบี้ยยังชีพรวมถึงการ
ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานของผู้มีสิทธิ
รับเงินเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุ และคนพิการ  
โดยจ่ายเป็นเงินสด   
ณ สถานที่ที่ก าหนด
ของแต่ละหมู่บ้าน 
- แต่งตั้งคณะท างาน
และแบ่งหน้าที่ 
- มีแผนก าหนดจ่ายเงิน
ในแต่ละเดือน 

ส านักปลัด 

 
 



 
แบบ  ปค. 5 

องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕62 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินงาน หรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

2. กิจกรรม 
   กิจกรรมเงินทุนโครงการ
เศรษฐกิจชุมชน 
วัตถุประสงค์ 
   -เพ่ือด าเนินการเร่งรัดติดตาม
เงินทุนตามโครงการเศรษฐกิจ
ชุมชนจากลูกหนี้เพื่อชดใช้เงิน
ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบล
วอแก้ว 
 

 

-กลุ่มลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจ
ชุมชนมีการบริหารจัดการใน
รูปของบุคคลมากกว่าเป็น
กลุ่ม การคืนเงินจึงมีความไม่
พร้อม  
-กลุ่มไม่มีการติดตามเร่งรัด 
ให้สมาชิกในกลุ่มช าระหนี้ 
ตามก าหนด 

- ได้ด าเนินการจัดท า
หนังสือแจ้งเตือนการ
ช าระหนี้ให้กับลูกหนี้
โครงการเศรษฐกิจชุมชน 

-ได้ด าเนินการเร่งรัด
ติดตามลูกหนี้เงินทุน
โครงการเศรษฐกิจชุมชน 
จ านวน 3 กลุ่ม เป็นที่
เรียบร้อยแล้วจากยอด
ค้างช าระเดิมจ านวน 
86,800 บาทคงเหลือ
ลูกหนี้เงินทุนโครงการ
เศรษฐกิจชุมชนค้าง
ช าระ 2 กลุ่ม  ดังนี้ 

1. กลุ่มเลี้ยงโค 
หมู่ 5 เป็นเงิน 20,000
บาท 

2. กลุ่มเลี้ยงไก่ไข่ 
หมู่ 3 เป็นเงิน 8,800 
บาท รวมยอดค้างช าระ 
28,800 บาท 

-กลุ่มลูกหนี้โครงการ
เศรษฐกิจชุมชนมีการ
บริหารจัดการในรูปของ
บุคคลมากกว่าเป็นกลุ่ม 
การคืนเงินจึงมีความไม่
พร้อม  
-ขาดการประชุมของ
กลุ่มเพ่ือทบทวนยอดเงิน
กู้ยืมและงวดที่ต้องช าระ 

1 เชิญลูกหนี้โครงการ
เศรษฐกิจชุมชนร่วม
ประชุมเพ่ือด าเนินการ
เร่งรัดให้กลุ่มอาชีพ 
หรือกลุ่มเกษตรกร
ช าระหนี้คืนโดยเร็ว 
หากไม่ช าระหนี้หรือ
ช าระหนี้ไม่ครบถ้วนให้
ด าเนินการตาม
ระเบียบ หนังสือสั่งการ 
และกฎหมายที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
2. ก าชับเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ
เร่งรัดและด าเนินการ
ตามกฎหมายกับกลุ่มที่
ผิดชัดช าระหนี้  

ส านักปลัด 

 



แบบ  ปค. 5 
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕62 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินงาน หรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

    ลูกหนี้อื่นๆ (ค่าชดใช้
เงินทุนโครงการ 
เศรษฐกิจชุมชน) จ านวน 
3 กลุ่ม  
จากยอดค้างช าระเดิม 
จ านวน 135,362 บาท 
คงเหลือลูกหนี้ค้างช าระ 
2 กลุ่ม ดังนี ้

1. กลุ่มเลี้ยงไก่
พ้ืนเมืองบ้านหล่ายทุ่ง
หมู่ 4 เป็นเงิน 33,162 
บาท  

2. กลุ่มเลี้ยงหมู
บ้าน หล่ายทุ่ง หมู่ที่ 4 
เป็นเงิน 102,200 
บาท รวมยอดเงินค้าง
ช าระ 135,362 บาท 

 ให้ปฏิบัติตามระเบียบ 
หนังสือสั่งการ และ 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
โดยเคร่งครัด หาก
ปล่อยปละละเลยท าให้
ราชการได้รับความ
เสียหายให้หา
ผู้รับผิดชอบทางละเมิด
พร้อมพิจารณาโทษ
ตามควรแก่กรณี 
 

 

 



แบบ  ปค. 5 
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕62 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินงาน หรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๓.   กิจกรรม 
กิจกรรมการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย/อุทกภัย/อัคคีภัย/
แผ่นดินไหว 
วัตถุประสงค์    
   เพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้
ทันตามท่ีกฎหมายก าหนด 

 
 

- สภาพพ้ืนที่อยู่ติดภูเขาและมี
ล าห้วยหลายสาย ท าให้เข้าถึง
พ้ืนที่ล่าช้า 
- ได้รับแจ้งการรายงานความ
เสียหายจากผู้ประสบเหตุ
ล่าช้า 

- จัดท าแผนป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย 
- ด าเนินการซ้อมแผน
ป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยประจ าทุกปี 
- มีการจัดท าพ้ืนที่เสี่ยง
ภัยหากเกิดภัยมรการ
อพยพได้ทันท่วงที 
- จัดตั้งมิสเตอร์เตือนภัย 
เพ่ือแจ้งเตือนประชาชน
อพยพให้ทันท่วงที 

-  จ านวนร้อยละ
ความเสียหายของผู้
ประสพภัยในพ้ืนที่ลด
น้อยลง 
-  ลดความเสียหาย
ในด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน  

- สภาพพ้ืนที่อยู่ติดภูเขา
และมีล าห้วยหลายสาย 
ท าให้เข้าถึงพ้ืนที่ล่าช้า 
- ได้รับแจ้งการรายงาน
ความเสียหายจากผู้
ประสบเหตุล่าช้า 

- จัดท าแผนการ
ป้องกันและท า
แผนการช่วยเหลือ
ประชาชนเมื่อได้รับ
ความเดือดร้อนกรณี
เกิดภัย 
- มีการตั้งงบประมาณ
ไว้ช่วยเหลือในกรณีเกิด
ภัย 

- ส านักปลัด 

 
 



แบบ  ปค. 5 
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕62 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตาม
แผนการด าเนินงาน 
หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่

ส าคัญของหน่วยงาน
ของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

4. กิจกรรม 
   กิจกรรมด้านการ
บริหารการศึกษา 
วัตถุประสงค์ 
    - เพ่ือให้ศูนย์พัฒนา
เดก็เล็ก เป็นศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กท่ีได้มาตรฐาน 
- เพ่ือเตรียมความ
พร้อมทุกด้านส าหรับ
เด็กปฐมวัย (๒-๕ขวบ) 
เพ่ือการศึกษาต่อใน
ระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป 
 

-อาคารศูนย์ฯ ไม่ได้
ปรับปรุงซ่อมแซมในฤดูฝน
หากฝนตกหนักน้ าทะลักเข้า
มาในศูนย์ฯ อาจเกิด
อันตรายกับเด็กในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กได้ 
     -ในช่วงฤดูร้อนสนาม
กลางแจ้งไม่พร้อมใช้งาน 
ในการจัดกิจกรรม 
นันทนาการต่างๆ ให้กับเด็ก 
เนื่องจากไม่มีร่มเงาให้กับ
เด็ก ซึ่งสนามกลางแจ้ง
สามารถใช้งานได้ในช่วงฤดู
หนาวเท่านั้น 

     -ด าเนินการตั้ง
งบประมาณส าหรับ
ปรับปรุงอาคารสถานที่ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้พร้อม
ส าหรับการเรียนการสอน
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ 
เพ่ือให้เกิดความปลอดภัย
แก่เด็กที่มาเรียนในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กขององค์การ
บริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
 

-ตั้งงบประมาณในการ
ปรับปรุงอาคารสถานที่ของ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การ
บริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
-ตั้งงบประมาณปรับปรุงภูมิ
ทัศน์บริเวณรอบสนามกลาง
เจ้ง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบล 
วอแก้ว 

     -อาคารศูนย์ฯยังต้อง
ปรับปรุงเพิ่มเติมอีก เพ่ือให้
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้
มาตรฐาน 
     -ในช่วงฤดูร้อนสนาม
กลางแจ้งไม่พร้อมใช้งาน 
ในการจัดกิจกรรม 
นันทนาการต่างๆ ให้กับเด็ก 
เนื่องจากไม่มีรมเงาให้กับ
เด็ก ซึ่งสนามกลางแจ้ง
สามารถใช้งานได้ในช่วงฤดู
หนาวเท่านั้น 

    -ตั้งงบประมาณปรับปรุง
อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
องค์การบริหารส่วนต าบล
วอแก้ว 
    -ตั้งงบประมาณปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณรอบสนาม
กลางเจ้ง ของศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กองค์การบริหารส่วน
ต าบลวอแก้ว 
 

ส านักปลัด 

 
 

 



แบบ  ปค. 5 
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕62 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินงาน หรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญของ
หนว่ยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

5. กิจกรรม 
   การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือให้การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณเป็นไปด้วยความ
ถูกต้องตามระเบียบฯที่ก าหนด 

 

- เจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจสอบ
เอกสารให้ถูกต้องก่อนการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ 
- เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบ
งบประมาณท่ีมีอยู่ให้เพียงพอ
กับรายจ่าย 
- เจ้าหน้าที่ผู้ขอเบิกส่ง
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
ล่าช้าท าให้ต้องรีบเบิกจ่าย
เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯที่
ก าหนด 

- มีการตรวจฎีกาก่อน
อนุมัติงบประมาณทุก
ครั้ง 

การควบคุมที่
เพียงพอแล้วและ
บรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุม แต่ก็
ควรที่จะต้องมีการ
ควบคุมต่อไป 
เนื่องจากหากไม่มี
การตรวจสอบ
เอกสารก่อนอนุมัติ
เบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ อาจท า
ให้เกิดความผิดพลาด
ได้ในการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณได้ 

-  การเบิกจ่ายเงินมีความ
ผิดพลาดไม่ถูกต้อง 
สาเหตุ 
1. เจ้าหน้าที่ไม่ได้
ตรวจสอบเอกสารให้
ถูกต้องก่อนอนุมัติเบิก
จ่ายเงิน 
2. เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบ
งบประมาณท่ีมีอยู่ให้
เพียงพอกับรายจ่าย 

- ก าชับเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
ให้ถูกต้องและมี
งบประมาณเพียง
พอที่จะเบิกจ่ายก่อน
เสนอขออนุมัติเบิก
จ่ายเงิน 
- มีการตรวจสอบ
เอกสารทุกครั้ง โดย
ผู้อ านวยการกองคลัง
ก่อนขออนุมัติเบิกจ่าย 
และหลังจากจ่ายเงิน
ให้แก่ผู้รับเงินแล้วและ
ลงลายมือชื่อก ากับ 
เมื่อตรวจสอบเอกสาร
แล้วว่าเบิกจ่ายถูกต้อง
ทุกฎีกา 

กองคลัง 

 



แบบ  ปค. 5 
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕62 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินงาน หรือ

ภารกิจอ่ืนๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

6. กิจกรรม 
   ด้านการจัดเก็บรายได้ 
วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ถูกต้องเป็นธรรมและสามารถ
จัดเก็บภาษีให้ได้ครบถ้วนทุกปี 

 

- ข้อมูลผู้เสียภาษีท่ีมีอยู่ไม่
เป็นปัจจุบันท าให้ไม่สามารถ
ติดตามทวงถามภาษีค้างช าระ
ได้ 
- ไม่มีการจัดท าแผนที่ภาษี
อย่างเป็นระบบที่ชัดเจน 
- มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธ์
ในที่ดินแต่ไม่มีการแจ้งให้ 
อบต.ทราบ 

- มีการประชาสัมพันธ์ 
ก าหนดการช าระภาษี
และด าเนินการจัดท า
แผนที่ภาษีแต่ยังไม่
สมบรูณ์จึงควรควบคุม
ความเสี่ยงต่อไป 

การควบคุมที่
เพียงพอแล้วและ
บรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุม แต่ก็
ควรที่จะต้องมีการ
ควบคุมต่อไป 
เนื่องจากยังไม่
สามารถจัดเก็บได้
ครบ 100% เป็น
เพราะไม่สามารถ
ติดต่อผู้ค้างช าระภาษี
ได้  

- ผู้เสียภาษีบางรายไม่ได้
อยู่ในพื้นที่ ไม่สะดวกที่จะ
เดินทางมาเสียภาษี จึงท า
ให้มียอดภาษีค้างช าระ 
- ไม่สามารถติดต่อผู้เสีย
ภาษีได้ เนื่องจากท่ีอยู่ไม่
ถูกต้อง ชัดเจน 
 

- มีการประชาสัมพันธ์
ก าหนดการช าระภาษี 
 - ด าเนินการจัดท า
แผนที่ภาษี 
 - ตรวจสอบฐานข้อมูล
ภาษีให้เป็นปัจจุบัน 

กองคลัง 

 
 



แบบ  ปค. 5 
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินงาน หรือ

ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ / 

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

7. กิจกรรม   
การประมาณราคาก่อสร้าง 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การส ารวจออกแบบและ
ประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นย า 
และเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา 
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว
และประชาชนอย่างแท้จริง 

 
ข้อก าหนดในเรื่องของ
กฎระเบียบทางราชการ ไม่
สามารถก าหนดราคาได้ตาม
ราคาขายตามท้องตลาด
เนื่องจากใช้ราคาควบคุมจาก
กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งบางครั้ง
ราคาขายจริงในท้องตลาด
ปรับตัวขึ้นสูงแล้ว 

 
ก าชับ เจ้าหน้าทีผู่้ปฏิบัติ 
ให้ศึกษาระเบียบใหม่ๆ 
การสั่งการจากหน่วยงาน
ต่างๆ โดยใช้สารสนเทศ  
(IT) เพ่ือให้การค านวณ
ราคาค่าก่อสร้างขณะ
จัดท าข้อบัญญัติ
สอดคล้องกับความเป็น
จริงกับสภาพเศรษฐกิจ
ในขณะด าเนินงาน  

 
- ก าชับเจ้าหน้าที่ให้
ติดตามข่าวสารต่าง ๆที่
เกี่ยวกับราคาวัสดุ
ก่อสร้าง เช็คข้อมูลราคา
วัสดุก่อสร้างกับ
หน่วยงานที่สามารถ
อ้างอิงได้  เพ่ือให้ทราบ
ข้อมูลที่แท้จริงและเป็น
ปัจจุบัน  ให้ศึกษา
ระเบียบ ฯ และหนังสือ
สั่งการจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  ในการ
ควบคุมงานก่อสร้าง  ให้
ถูกต้องรอบคอบและ
รัดกุมตามที่ระเบียบ ฯ 
ก าหนดไว้ 

 
จุดอ่อน 
การประมาณราคา
ถูกต้องตามระเบียบแต่
ไม่สอดคล้องกับสภาวะ
เศรษฐกิจ ในระหว่าง
จัดซื้อ-จัดจ้าง 
สาเหตุ 
การผันผวนของราคา
สินค้าเก่ียวกับการ
ก่อสร้างในตลาด ที่
สูงขึ้น 

 
 
 
 

 
- ราคาวัสดุก่อสร้างมี
ความผันผวน ตาม
สภาวะเศรษฐกิจของ
โลกและราคาน้ ามัน 
- ก าชับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ให้
ด าเนินการอย่าง
รวดเร็วและเป็นระบบ 
โดยล าดับความส าคัญ
ของโครงการในการ
ประมาณราคา 
- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ
การอบรมการใช้ระบบ
สารสนเทศในการ
ออกแบบก่อสร้าง 

 
กองช่าง 



แบบ ปค. 5 
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินงาน หรือ

ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ / 

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายในที่มี

อยู่ 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

8. กิจกรรม  
การออกแบบก่อสร้าง 
วัตถุประสงค์ 
  เ พ่ื อ ใ ห้ ก า ร อ อ ก แ บ บ ง า น
ก่อสร้ าง เป็นไปอย่าง ถูกต้อง 
แม่นย า และเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในการด าเนินงาน 

 
ปริมาณงานที่เพ่ิมมากข้ึน อาจ
ท าให้การออกแบบเกิดความ
ล่าช้าและผิดพลาดได้ 

 
ก าชับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ 
ให้ศึกษาระเบียบใหม่ๆ 
การสั่งการจากหน่วยงาน
ต่างๆ โดยใช้สารสนเทศ  
(IT) เพ่ือให้การออกแบบ
งานก่อสร้างให้สอดคล้อง
กับความเป็นจริงกับ
สภาพเศรษฐกิจและ
สภาพงาน  

 
- ก าชับเจ้าหน้าที่ให้
ติดตามข่าวสารต่างๆ 
ที่เก่ียวกับราคาวัสดุ
ก่อสร้าง เช็คข้อมูลราคา
วัสดุก่อสร้างกับ
หน่วยงานที่สามารถ
อ้างอิงได้  เพ่ือให้ทราบ
ข้อมูลที่แท้จริงและเป็น
ปัจจุบัน  ให้ศึกษา
ระเบียบ ฯ และหนังสือ
สั่งการจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง  ในการ
ควบคุมงานก่อสร้าง  ให้
ถูกต้องรอบคอบและ
รัดกุมตามที่ระเบียบ ฯ 
ก าหนดไว้ 

 
จุดอ่อน 
     การเขียนแบบล่าช้า 
และมีข้อผิดพลาด 
สาเหตุ 
 มีจ านวนเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ 
ต่อปริมาณงานท่ีมี และ
เจ้าหน้าทีข่าดความ
ช านาญในการใช้
สารสนเทศมาช่วย
ด าเนินการ 

 
- ราคาวัสดุก่อสร้างมี
ความผันผวน ตาม
สภาวะเศรษฐกิจของ
โลกและราคาน้ ามัน 
- ก าชับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน ให้
ด าเนินการอย่าง
รวดเร็วและเป็นระบบ 
โดยล าดับความส าคัญ
ของโครงการในการ
ประมาณราคา 
- ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับ
การอบรมการใช้ระบบ
สารสนเทศในการ
ออกแบบก่อสร้าง 

กองช่าง 



แบบ ปค. 5 
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินงาน หรือ

ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ / 

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

9. กิจกรรม  
การควบคุมงานก่อสร้าง 
วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้การควบคุมงานก่อสร้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลวอ
แก้ว เป็นไปอย่าง ถูกต้อง แม่นย า 
และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดใน
การด าเนินงาน 

- กิจกรรมการควบคุมงาน 
แจ้งให้ประชาชนที่ได้รับ
แต่งตั้งสอดส่งดูแลขณะผู้
รับจ้างเข้าด าเนินการ, แจ้งให้
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วม
ตรวจสอบงานโครงการต่าง ๆ 
พร้อมแก้ไขปัญหาหน้างาน
โดยตรง 

- มีการส่งทดสอบวัสดุ 
เพ่ือท าการทดสอบในทุก
โครงการก่อสร้าง 

การควบคุมภายในที่
เพียงพอและบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม แต่ก็ควรที่
จะต้องมีการควบคุม
ต่อไปเนื่องจากหากไม่มี
การตรวจสอบผู้รับจ้าง
แอบใช้วัสดุที่ไม่ได้
มาตรฐาน อาจ
ก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ทางราชการได้ 

- ผู้รับจ้างแอบใช้วัสดุที่
ไม่ได้มาตรฐาน ไม่มี
คุณภาพ เมื่อผู้ควบคุม
งานหรือประชาชนไม่อยู่ 
- ผู้ควบคุมงานดูแลไม่
ทั่วถึงเนื่องจากต้อง
รับผิดชอบงานหลาย
ด้าน 
 

- แจ้งให้ผู้รับจ้าง
เคร่งครัดในเรื่องของ
วัสดุที่ใช้ ต้องมีคุณภาพ
และได้มาตรฐานตามที่
ก าหนด 
- แจ้งให้ประชาชนหรือ
คณะกรรมการสอดส่อง
ดูแลขณะผู้รับจ้าง
ด าเนินการก่อสร้าง 
- ใช้ความระมัดระวังใน
การตรวจสอบโดยใช้
เครื่องมือตรวจสอบ
อย่างละเอียดถี่ถ้วน 
 

กองช่าง 
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รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินงาน หรือ

ภารกิจอืน่ๆ ท่ีส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ / 

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

10. กิจกรรม  
การให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบงานโครงการก่อสร้าง 
วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและ
โปร่งใสในการด าเนินงาน และ
เ พ่ือให้ เกิดความถูกต้ องตาม
ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ มติ 
ครม.และหนังสือสั่งการ ต่าง ๆ  

- กิจกรรมการให้ประ
ประชาชนมีส่วนร่วม
ตรวจสอบงานโครงการ
ก่อสร้าง การควบคุมที่มีอยู่คือ 
จัดฝึกอบรมให้แก่ประชาชน 
และผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง เพื่อท า
ความเข้าใจและชี้แจงการ
ปฏิบัติงานระเบียบกฎหมายที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 

- มีการอบรมให้ความรู้
ความเข้าใจ ในกฎหมาย
ระเบียบต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

การควบคุมภายในที่
เพียงพอและบรรลุ
วัตถุประสงค์แล้ว แต่ก็
ควรที่จะต้องมีการ
ควบคุมต่อไปเนื่องจาก
ประชาชนยังขาดความรู้ 
ความเข้าใจ 

- ประชาชนยังขาด
ความรู้ความเข้าใจใน
ด้านรูแบบ รายการ 
กฎหมาย ระเบียบต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้องท าให้ไม่
กล้าตัดสินใจ เข้ามามี
ส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบโครงการ
ก่อสร้าง 
 

- ประชาสัมพันธ์และ
เน้นสื่อสารโดยตรงกับ
ประชาชนเมื่ออยู่หน้า
งานก่อสร้างถึงการมี
ส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ 
- ส่งเสริมให้ความรู้ 
แก่ประชาชนอย่าง
ต่อเนื่องเก่ียวกับการมี
ส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ 

กองช่าง 

 
 

                 (นายอินจันทร์   ทันวิสัย) 
ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 

                    วันที ่29  พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 


