
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการ 

ควบคุมมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 

งวด  ณ  วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑  ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 

โดย 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

อ าเภอฆ้องชัย  จังหวัดกาฬสินธุ ์
 



ค าน า 
 

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ. ๒๕๔๔  ซึ่งออกโดยอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  ว่าด้วยการตรวจ
เงินแผ่นดิน  พ.ศ. ๒๕๔๒  มาตรา ๑๕ (๓) (ก) (ค)  ตามระเบียบข้อ ๖ ก าหนด  ให้หัวหน้า
หน่วยงานรัฐ  (ผู้รับตรวจ)  ประเมินการควบคุมภายในแล้วรายงานต่อคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน  ผู้ก ากับและคณะกรรมการตรวจสอบอย่างน้อยปีละครั้ง  เพ่ือปรับปรุงการควบคุม
ภายในให้มีประสิทธิผล  และเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่
เสมอ 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  ได้จัดท าขึ้นเพ่ือประเมินการควบคุมภายใน งวด

ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  และรายงานผลการประเมินการควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วย  การควบคุมมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
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-๑- 
แบบ ปค.๑ 

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผู้บริหารระดับส่วนงานย่อย 
(ตามระเบียบฯ  ข้อ ๖) 

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
 
การประเมินการควบคุมภายในของ  กองช่าง  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด  

ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่  ๓  กันยายน  ๒๕๖๒  ได้ด าเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ซึ่งก าหนดอยู่ในเอกสารค าแนะน า : การจัดท า
รายงานการควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย  การก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  ข้อ  ๖  ระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสะอาด  ได้จัดให้มีขึ้นตามที่ก าหนดในระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.  ๒๕๔๕  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความมั่นใจ
อย่างสมเหตุสมผลว่า  การด าเนินงานของส่วนโยธา  จะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
ด้านประสิทธิผล  และประสิทธิภาพของการด าเนินงานและการใช้ทรัพยากร  ซึ่งรวมถึงการดูแล
รักษาทรัพย์สินการป้องหรือลดความผิด  ความเสียหาย  การรั่วไหล  การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริต
ด้านความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงินและการด าเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับ  มติรัฐมนตรี  และนโยบาย  ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร 
 แนวคิดของการสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลรวมถึงความม่ันใจจะได้รับผลอย่างคุ้มค่า
ตามต้นทุนที่ใช้  โดยระบบการควบคุมภายในดังกล่าวได้ประมาณการและใช้ดุลยพินิจในการประเมิน
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีระบบควบคุมภายในกับค่าใช้จ่ายของระบบฯ  ทั้งนี้  ค่าใช้จ่ายไม่ควร
เกินประโยชน์ที่จะได้รับซึ่งรวมถึงการลดความเสี่ยงที่ท าให้หน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนด  
นอกจากนี้อาจเกิดข้อผิดพลาดหรือความเสียหาย  และความผิดที่ไม่อาจสืบทราบได้  เนื่องจากมี
ข้อจ ากัดท่ีแฝงอยู่ในการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือละเลยการควบคุม  
รวมทั้งขอ้จ ากัดด้านทรัพยากร  ด้านกฎหมาย  หรือเก่ียวกับกฎระเบียบของทางราชการ  อีกท้ัง
ประสิทธิผลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ์และสภาพแวดล้อม
เปลี่ยนแปลงไป  จากผลการประเมินดังกล่าวเชื่อว่าการควบคุมภายในของ  กองช่าง  ส าหรับตั้งแต่  
วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒  เป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินก าหนด  มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรค
แรกภายใต้ข้อจ ากัดตามวรรคสอง  อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อนที่มีนัยส าคัญ  ดังนี้ 

 
 
 



-๒- 

งานด้านเคหะและชุมชน  ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบงานโดยตรง  เนื่องจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับงานถ่ายโอนภารกิจจาก  ส่วนราชการต่างๆ  ท าให้มีงานเพ่ิมมากข้ึน 
 ทั้งนี้ได้แนบรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบ
ภายในแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน  และรายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุง  การควบคุมภายใน 
ของงวดก่อน  รวมทั้งสรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 
มาพร้อมนี้ 

 
ผู้รายงาน 

   ( นายวีระวัฒน์  สมบัติโพธิ ์) 
ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
แบบ ปค.๔ 

ชื่อหน่วยงาน  ส่วนโยธา  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับองค์กร 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด  ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     ผู้บริหารและบุคลากรมีความพร้อมจะปฏิบัติหน้าที่   
เอ้ือต่อการควบคุมภายใน  ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการ 
พัฒนาศักยภาพในการท างานของบุคลากรและประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลของงานราชการ 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
     สว่นโยธา  มีการก าหนดความเสี่ยง  ด้านการจัดท าแผน
อัตราก าลังที่ไม่ครอบคลุมเพียงพอ  งานด้านเคหะและชุมชน 
ที่ยังไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง  และงานบันทึกข้อมูลผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ตยังขาดองค์ความรู้ 
๓. กิจกรรมควบคุม 
     มีนโยบายและวิธีปฏิบัติทีท่ าให้มั่นใจว่า  เมื่อน าไปปฏิบัติ
แล้วจะเกิดผลส าเร็จตามที่ก าหนด 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน 
ในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติหน้าที่ตาม
ความรับผิดชอบได้  ยังไม่เพียงพอ  และเกิดความไม่ม่ันใจว่ามี
การติดต่อสื่อสารภายในและภายนอกองค์กร  ที่ส่งผลท าให้
องค์กรไม่บรรลุ  วัตถุประสงค์และเป้าหมาย 
๕. การติดตามประเมินผล 
     ส่วนโยธามีการประเมินผลการควบคุมภายใน 
และประเมินคุณภาพการปฏิบัติงาน  โดยการก าหนดวิธี
ปฏิบัติงาน  เพ่ือตอบสนองต่อการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องและเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมงาน 

     สภาพแวดล้อมการควบคุมของส่วนโยธา
ในภาพรวมเหมาะสมและมีส่วนท าให้การ
ควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ 
 
 
     สว่นโยธา  มีการประเมินความเสี่ยงตาม
วิธีที่ก าหนดตามเอกสารค าแนะน า  แบบ
ประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน  ของคณะกรรมตรวจเงิน
แผ่นดิน 
     ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมท่ีเหมาะสม  
เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร 
 
 
     ข้อมูลสารสนเทศและการติดต่อสื่อสารยัง
ไม่เพียงพอ 
 
 
 
 
 
     การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ของส่วนโยธา  ถือปฏิบัติตามแนวทางการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  ซึ่ง
ก าหนดในระเบียบ  คณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน  ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน  ข้อ ๕ การติดตามประเมินผล
อยู่ในเกณฑ์ดีพอสมควร 

 



-๔- 

สรุปผลการประเมิน 
  กองช่างมีโครงสร้างการควบคุมภายใน  ครบ ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

หรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
มีการควบคุมที่เพียงพอ  และมีประสิทธิภาพตามสมควร  อย่างไรก็ตามมีจุดอ่อนที่ควรปรับปรุง
และเพ่ิมเติมการควบคุมภายใน  ดังนี้ 
 ๑. บางกิจกรรมยังมีการควบคุมไม่เพียงพอ  กองช่างจะก าหนดให้มีการประเมินความ 
เสี่ยงทุกจุดที่มีความส าคัญ  เพื่อก าหนดการควบคุมที่จ าเป็น  คุ้มค่า  และเพียงพอเพ่ือท าให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่องค์กรและชุมชน 
 ๒. บางส่วนงานยังไม่มีผู้รับผิดชอบโดยตรง  ท าให้งานที่เกิดขึ้นยังไม่ละเอียดรัดกุม 
และครบถ้วนเท่าท่ีควรท าให้เกิดการผิดพลาดเล็กๆน้อยบางจุด 

 
ผู้รายงาน 

   ( นายวีระวัฒน์  สมบัติโพธิ ์) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 

         วันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 



-๕- 
แบบ ปค.๕ 

ชื่อหน่วยงาน ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน - ระดับหน่วยงานย่อย 

ส าหรับระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง 

หน่วยงานของรัฐ หรือภารกิจ 

ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

(๓) 

 

 

ความเสี่ยง 

(๔) 

 

 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 

(๕) 

 

 

การประเมินผล 

การควบคุม 

(๖) 

 

 
 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่ 
(๗) 

 

 

การปรับปรุงการ
ควบคุม 

(๘) 

 

 
ก าหนดเสร็จ/ 

ผู้รับผิดชอบ 

(๙) 

๑. เพื่อให้การควบคมุงานให้ไดต้าม
ก าหนดของแบบโครงสร้างพื้นฐาน
และการพัฒนาองค์การบริหารส่วน
ต าบลสอดคล้องกับความต้องการ
ของประชาชน  และนโยบายของรฐั 

๒. เพื่อพัฒนาระบบสาธารณูปโภค
และระบบโครงสรา้งพื้นฐานและ
พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของ
คนในชุมขนให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

 - วัสดุก่อสร้างไม่ได้ตาม
ข้อก าหนดของแบบแปลน
สัญญาจ้าง  และไม่ได้ตาม
มาตรฐานของแบบแปลน   
ที่ก าหนด 

 

๑. งานโครงการและวสัดุก่อ 

สร้างไม่ได้ตามข้อก าหนดของ 

แบบแปลนสญัญาจ้างและไม ่

ได้ตามมาตรฐานของแบบ 

แปลนที่ก าหนด 

๒. ระบบโครงสร้างพื้นฐานและ 

การพัฒนาระบบสาระสนเทศ 

ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างที ่

ควรและการให้ความรู้ในด้าน 

ระบบโครงสร้างพื้นฐานแก่ชุม 

ชนยังไม่มากพอ 

 

การพิจารณาข้อบัญญัต ิ

งบประมาณรายจ่าย 

ประจ าปี ๒๕๖๒ ยังไม ่

ได้ตั้งงบประมาณในการ 

พัฒนาระบบสาระสนเทศ 

ยังไม่ได้รับการพัฒนาอย่างที่
ควรและการให้ความรู้ใน
ด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน
แก่ชุมชนยังไม่มากพอ 

 - การควบคุมไม่
เพียงพอ 

 - ขาดผู้รับผดิชอบงาน
โดยตรง 

 

๑. น าบุคลากรที่มีวุฒิ
อนุปริญญา/ปรญิญาตรี 
ด้านวิศวกรรมโยธาเข้าอบรม
ความรู้เพิ่มเติมด้านการ
ค านวณราคากลางงาน
ก่อสร้างและร่วมฝึกอบรม
เป็นผู้ควบคมุงาน 

ชุมชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

 

 

 

 

กองช่าง 



-๖- 

     ๒. จัดหางบประมาณเพื่อ
พัฒนาระบบโครงสรา้ง
พื้นฐานและการพัฒนา
ระบบสาระสนเทศยังไมไ่ด้
รับการพัฒนาอย่างท่ีควร
และการใหค้วามรู้ในดา้น
ระบบโครงสร้างพื้นฐานแก่
ชุมชนมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

 

 
 
 

ผู้รายงาน 
(นายวีระวัฒ์   สมบัติโพธิ์) 

ต าแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสะอาด 
๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒ 


