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เอกสารหมายเลข ๒ 
แบบ ปค.๔  

 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(๒) 
๑.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 

๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผู้บริหาร  
- มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่

ภายในองค์กร รวมทั้งการติดตามผล การตรวจสอบ
และการประเมินผลทั้งจากการตรวจสอบภายในและ
การตรวจสอบภายนอก 

- มีทัศนคติและการปฏิบัติที่เหมาะสมต่อการ
กระจายอ านาจ 

- มีความมุ่งมั่นที่จะใช้การบริหารแบบมุ่ง
ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ข อ ง ง า น  ( Performance-Based 
Management) 

๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม  
- ฝ่ายบริหารส่งเสริมและสนับสนุนวัฒนธรรม

องค์กรที่มุ่งเน้นความส าคัญของความซื่อสัตย์และ
จริยธรรม 

- ฝ่ายบริหารก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน
ที่เป็นไปได้และไม่สร้างความกดดันให้แก่พนักงานใน
การปฏิบัติงาน ให้บรรลุเป้าหมายที่เป็นไปไม่ได้ 

๑.๓ ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร 
- มีการก าหนดระดับความรู้  ทักษะและ

ความสามารถ 
- มีการจัดท าเอกสารบรรยายคุณลักษณะงาน

ของแต่ละต าแหน่งและเป็นปัจจุบัน 
- การประเมินผลการปฏิบัติงานพิจารณาจาก

การประเมินปัจจัยที่มีผลต่อความส าเร็จของงาน และมี
การระบุอย่ า งชัด เจนในส่ วนพนักงานมี ผลการ
ปฏิบัติงานดี และส่วนที่ต้องการปรับปรุง 

๑.๔ โครงสร้างองค์กร 
- มีการจัดโครงสร้างและสายงาน การบังคับ

บัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการ
ด าเนินงาน 

๑.๕ การมอบอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
  สภาพแวดล้อมการควบคุมของส านักงาน

โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัยในภาพรวม มี
ความเหมาะสม มีการก าหนดนโยบายหรือระเบียบ
ปฏิบัติบนพ้ืนฐานของหลัก             ธรรมาภิบาล 
ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผู้บริหารมีความ
มุ่งมั่นในการบริหารและพัฒนาคุณภาพตามพันธกิจ
ของหน่วยงาน มีการสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่
ภ าย ในองค์ ก รและมี แนวทาง ในการติ ดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยวิธีการ
สอบทานจากข้อมูลรายงานด้ านการ เบิกจ่ าย
งบประมาณ และมีการจัดประชุมส านักงานโยธาธิ
การและผังเมืองจังหวัดสุโขทัยประจ าเดือนเพ่ือ
ติดตามความก้าวหน้าของแต่ละงาน การมอบอ านาจ
และหน้าที่ความรับผิดชอบที่ชัดเจน ตามความรู้ 
ทักษะ และความสามารถในการปฏิบัติงานของ
บุ คล าก ร  เ พ่ื อ ให้ ส ามาร ถปฏิ บั ติ ง าน ได้ ต าม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของหน่วยงาน โดยการ
แบ่งโครงสร้างของหน่วยงานออกเป็น กลุ่ม/ฝ่าย ซึ่ง
ในแต่ละกลุ่ม/ฝ่ายจะมีหัวหน้างานคอยควบคุมและ
ก ากับดูแลการปฏิบัติงานให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- มีการมอบหมายอ านาจและหน้าที่ความ
รับผิดชอบให้กับบุคคลที่เหมาะสม 

- ผู้บริหารมีวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการ
ติดตามผลการด าเนินงานที่มอบหมาย 

๑.๖ นโยบายวธิีบริหารด้านบุคลากร 
- มีการก าหนดมาตรฐานหรือข้อก าหนดในการ

ว่าจ้างบุคลากรที่ เหมาะสม โดยเน้นถึงการศึกษา 
ประสบการณ์ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม 

- การเลื่อนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน และ
โยกย้าย ขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

- การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
ได้พิจารณารวมถึงความซือ่สัตย์และจริยธรรม 

๑.๗ กลไกติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 
                         

๒. การประเมินความเสี่ยง 
๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ 

- มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
การด าเนินงานของหน่วยงานชัดเจนและวัดผลได้ 

- มีการเผยแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุก
ระดับทราบและเข้าใจตรงกัน  

๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม  
- มี ก า ร ก า หนดวั ต ถุ ป ร ะส งค์ ข อ งก า ร

ด าเนินงานในระดับกิจกรรม และวัตถุประสงค์นี้
สอดคล้องและสนับสนุนวัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับ
ตรวจ 

- วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมชัดเจน ปฏิบัติ
ได ้และวัดผลได ้

- บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดและให้การยอมรับ 

๒.๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง 
- ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการระบุและ

ประเมินความเสี่ยง 
- มีการระบุและประเมินความเสี่ยงที่อาจ

เกิดข้ึนจากปัจจัยภายในและภายนอก เช่น การปรับลด
บุคลากร การใช้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ การเกิดภัย
ธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม 

๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
- มีการก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับ

ความส าคัญของความเสี่ยง 
- มี ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห์ แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ร ะ ดั บ

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินความเสี่ยงของส านักงานโยธาธิ
การและผังเมืองจังหวัดสุโขทัยในภาพรวมมีความ
เหมาะสม มีการก าหนดวัตถุประสงค์ในรูปแบบของ
พันธกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน มีกลไกในการ
จัดการความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก ทั้งระดับ
องค์กรและระดับกิจกรรม     โดยผ่านการประชุม
ประจ าเดือนของส านักงาน    โยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดสุโขทัย                      มีการวิเคราะห์ ระบุ
และประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น ตลอดจนการ
หาแนวทางป้องกันและจัดการกับความเสี่ยงให้หมด
ไปหรืออยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และพร้อมรับมือกับ
ความเปลี่ ยนแปลงต่าง  ๆ ที่ เกิดขึ้น ได้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ความส าคัญหรือผลกระทบของความเสี่ยงและความถี่ที่
จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 

๒.๕ การก าหนดวิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันความ
เสี่ยง 

- มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้น และก าหนดวิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลด
ความเสี่ยง 

- มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่
เกิดขึ้นจากการก าหนดวิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือ
ลดความเสี่ยง 

- มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับ
วิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง 

- มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการ
ควบคุมท่ีก าหนดเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง 

                         
๓. กิจกรรมการควบคุม 

๓.๑ กิจกรรมการควบคุมได้ก าหนดขึ้นตาม
วัตถุประสงค์และผลการประเมินความเสี่ยง  

๓.๒ บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์
ของกิจกรรมการควบคุม 

๓.๓ มีการก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และวงเงิน
อนุมัติของผู้บริหารแต่ละระดับไว้อย่างชัดเจนและเป็น
ลายลักษณ์อักษร 

๓.๔ มีมาตรการป้องกันและดูแลรักษาทรัพย์สิน
อย่างรัดกุมและเพียงพอ 

๓.๕ มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานที่ส าคัญ
หรืองานที่เสี่ยงต่อความเสียหายตั้งแต่ต้นจนจบ  เช่น 
การอนุมัติ  การบันทึก บัญชี  และการดูแลรักษา
ทรัพย์สิน 

๓.๖ มีข้อก าหนดเป็นลายลักษณ์ อักษร และ
บทลงโทษกรณีฝ่าฝืนในเรื่องการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
โดยอาศัยอ านาจหน้าที่ 

๓.๗ มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การ
ด าเนินงานขององค์กรเป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ 
และมติรัฐมนตรี  
               
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 

๔.๑  จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรายงาน
ส าหรับการบริหารและตัดสินใจของฝ่ายบริหาร 

๔.๒ มีการจัดท าและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานการเงินและการปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

สุโขทัยมีกิจกรรมการควบคุมท่ีเหมาะสมและเพียงพอ 
โดยน าผลการประเมินผลการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ในปีที่ผ่านมา มาใช้ในการประชุมและวางแผน
ปฏิบั ติ ง าน แผนปฏิบัติ ร าชการประจ าปี ของ
หน่วยงาน รวมทั้งการประชุมประจ าเดือนของ
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย เพ่ือ
แจ้งแนวทางการควบคุมความเสี่ยงและติดตามผล
การด าเนินงาน และในด้านงบประมาณ พัสดุ ธุรการ 
ได้ด า เนินการตามระเบียบต่าง  ๆ ที่มีอยู่อย่าง
เคร่งครัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

สุโขทัยมีระบบสารสนเทศและการสื่อสารอย่าง
เหมาะสม โดยมีการจัดประชุมชี้แจงให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องเข้าใจในระบบต่าง ๆ ตลอดจนการพัฒนา



ข้อบั งคับ  และมติคณะรั ฐมนตรี ไว้ อย่ า งถูกต้อง 
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

๔.๓ มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการ
จ่ายเงินและการบันทึกบัญชีไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และ
เป็นหมวดหมู่ 

๔.๔ มีการรายงานข้อมูลที่จ าเป็นทั้งจากภายใน
และภายนอกให้ผู้บริหารทุกระดับ 

๔.๕ มีระบบการติดต่อสื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอกอย่างเพียงพอ เชื่อถือได้ และทันกาล  

 
๕. การติดตามประเมินผล 

๕.๑ มีการเปรียบเทียบแผนและผลการด าเนินงาน 
และรายงานให้ผู้ก ากับดูแลทราบเป็นลายลักษณ์อักษร
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ  

๕.๒ กรณีผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามแผน มี
การด าเนินการแก้ไขอย่างทันกาล 

๕.๓ มีการก าหนดให้มีการติดตามผลในระหว่าง
การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

๕.๔ มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติตาม
ระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ 

๕.๕ มีการประเมินผลความเพียงพอและ
ประสิทธิผลของการควบคุมภายในและประเมินการ
บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการ
ประเมินการควบคุมด้วยตนเองและ/หรือการประเมิน
การควบคมุอย่างเป็นอิสระอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

๕.๖ มีการรายงานผลการประเมินผลและรายงาน
การตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายในโดยตรงต่อผู้
ก ากับดูแลและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ 

๕.๗ มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบ
จากการประเมินผลและการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ
ภายใน 

๕.๘ มีการก าหนดให้ผู้บริหารต้องรายงานต่อผู้
ก ากับดูแลทันทีในกรณีท่ีมีการทุจริตหรือสงสัยว่ามีการ
ทุจริต มีการไม่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และ
มติคณะรัฐมนตรีและการกระท าอื่นที่อาจมีผลกระทบ
ต่อองค์กรอย่างมีนัยส าคัญ  

 

ระบบสารสนเทศเพ่ือให้บริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
ของส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย 
เพ่ือให้บริการแก่หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
และบุคคลที่ สนใจรับทราบ ตามเว็บ ไซต์ของ
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย 

 
 

 
 

 
 
 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด

สุโขทัยมีการติดตามและประเมินผลอย่างเหมาะสม 
โดยมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

 
 
ผลการประเมินโดยรวม 



การควบคุมภายในของส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัยมีความเหมาะสมเพียงพอ แต่ยัง
มีบางประเด็นที่จะต้องมีการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาให้ทันกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือใหไ้ด้มาซึ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 
 

ลายมือชื่อ....................................................  
        (นายบัณฑิต  โพธิดก) 

               โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย 
    วันที่      เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 



แบบ ปค.๕  
 

ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที ่๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 

ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเส่ียง 

 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเส่ียงที่ยังมีอยู่ 

 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

กลุ่มงานวชิาการโยธาธิการ 
๑ กิจกรรมการวางแผนโครงการ การวิเคราะห์

ความเหมาะสมความเป็นไปได้ของโครงการ 
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
เพื่ อ ให้ ได้ โค รงการที่ เ ป็นประ โยชน์ ตร งกั บ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/ประเทศและเป็นไปตาม
ความต้องการของประชาชน โดยมีล าดับความส าคัญ
และความคุ้มค่าต่อการลงทุนในระยะสั้นและระยะยาว 
สามารถประเมินผลสัมฤทธ์ิได้อย่างชัดเจน 
 

๑) พื้นที่โครงการมคีวาม
หลากหลายและมีความ
ต้องการทุกท่ี ส่งผลต่อการ
จัดล าดับความส าคัญของ
โครงการ 

๑) พิจารณาการกระจาย
โครงการให้ท่ัวถึง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ได้รับงบประมาณ  
จ านวน ๓ โครงการ 

๑) พื้นที่โครงการมคีวาม
หลากหลายและมีความ
ต้องการทุกท่ี ส่งผลต่อ
การจัดล าดับ
ความส าคญัของ
โครงการ 

๑) ประสานจังหวัด
โดยการอนุมัติ
โครงการที่เสนอไว้
เท่านั้น 

๒) ก าหนดแล้วเสร็จ 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

กลุ่มงานวิชาการ 
โยธาธิการ 

      
               ลายมือช่ือ.................................................... 

(นายบัณฑติ  โพธิดก) 
     ต าแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดสุโขทัย 

          วันท่ี      เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 



แบบ ปค.๕ 
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิน้สุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

 
 

ภารกจิตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 

ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

        
ความเส่ียง 

 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเส่ียงที่ยังมีอยู่ 

 

 
    การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

     
หน่วยงานที่   
รับผิดชอบ 

๒ กิจกรรมการจัดการโครงการในงานวางผัง
ออกแบบ ควบคุมการก่อสรา้ง บูรณะซ่อมแซม
อาคารและสิ่งก่อสร้าง ของหน่วยงานของรัฐแก่ส่วน
ราชการอื่นๆ ในจังหวัด 

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
เพื่อก าหนดรูปแบบมาตรฐานวัสดุ มาตรฐานการ

ก่อสร้าง ตลอดจนการควบคุมคณุภาพการก่อสร้างให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการออกแบบ มีความ
ม่ันคง แข็งแรง สวยงาม ประหยัดและถูกต้องตามหลัก
วิชาการด้านวศิวกรรมและสถาปตัยกรรมให้สอดคล้อง
กับภูมิประเทศและส่ิงแวดล้อม 

๑) บุคลากรสาขาท่ีเกีย่วข้อง 
ไม่เพียงพอ เช่น สถาปนิก
วิศวกรโยธา และนายช่าง
โยธา 

๑) ติดตาม แนะน าอย่าง
ใกล้ชิดของผู้บังคับบัญชา
ตามล าดับที่มีการแนะน า
ขั้นตอนการด าเนินงาน
และตรวจสอบ  
ลดข้อผดิพลาดในทุก
ขั้นตอน 
 

๑) ได้มีการปฏบิัติการตาม
การควบคุม 

๑) บุคลากรสาขาท่ี
เกี่ยวข้อง ไม่เพียงพอ 
เช่น สถาปนิกวิศวกร
โยธา และนายช่างโยธา 

๑) พยายามพัฒนา
บุคลากรที่มีอยู่ให้
สามารถท างานได ้
๒) ก าหนดแล้วเสร็จ 
๓๐ กันยายน 
๒๕๖๕ 

กลุ่มงานวิชาการ 
โยธาธิการ 

      
                

ลายมือชื่อ.................................................... 
(นายบัณฑติ  โพธิดก) 

     ต าแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดสุโขทัย 
           วันท่ี      เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

     



 
แบบ ปค.๕  

ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิน้สุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ     

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเส่ียง 

 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเส่ียงที่ยังมีอยู่ 

 

 
    การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่   
รับผิดชอบ 

๓ กิจกรรมการวิเคราะห์และพัฒนาปรับปรุง
คุณภาพวัสดุก่อสร้าง วิธีการก่อสร้าง การออกแบบ 
การควบคุมคณุภาพวัสดุ การทดสอบและฐานข้อมูล
ปฐพีกลศาสตร์  

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
เพื่อควบคุมคุณภาพงานกอ่สร้างให้เป็นไปตาม

มาตรฐานการก่อสร้างทีก่ าหนดไว้มีความม่ันคง
แข็งแรงปลอดภัยแก่ผู้เข้าใช้อาคาร 

๑) เครื่องมืออุปกรณ์ในการ
ตรวจสอบไมเ่พียงพอ       
ไม่ครบท่ีครอบคลุมงาน
ก่อสร้างอาคาร และ
เครื่องมืออุปกรณ์ขาดความ
สมบูรณ ์
๒) ขาดการสนับสนุน
งบประมาณจากส่วนกลาง 

๑) การตรวจสอบของ
ผู้บังคบับัญชาทราบ
ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

๑) มีการปฏิบัติการตาม
การควบคุมที่มีอยู ่

๑) เครื่องมืออุปกรณ์
ในการตรวจสอบไม่
เพียงพอ ไม่ครบท่ี
ครอบคลมุงาน
ก่อสร้างอาคาร และ
เครื่องมืออุปกรณ์ขาด
ความสมบรูณ ์
๒) ขาดการสนับสนุน
งบประมาณจาก
ส่วนกลาง 

๑) ประสานหน่วยงานที่
รับผิดชอบและผู้ขอรับ
การทดสอบอ านวย
ความสะดวกในการ
เดินทางไปทดสอบ 
ตลอดจนการทดสอบ
จะต้องมีวิศวกรที่
ช านาญตรวจสอบอยู่
ตลอดเวลา  
๒) ไม่มีการให้บริการ
งานทดสอบในส่วนท่ี
อุปกรณ์ไม่สมบูรณ ์
๒) ก าหนดแล้วเสร็จ  
๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

กลุ่มงานวิชาการ 
โยธาธิการ 

      
               ลายมือชื่อ.................................................... 

(นายบัณฑติ  โพธิดก) 
   ต าแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดสุโขทัย 

           วันท่ี      เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔   



แบบ ปค.๕  
 

ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิน้สุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ     
หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 

ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
       ความเส่ียง 

 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเส่ียงที่ยังมีอยู่ 

 

 
    การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงานที่   
รับผิดชอบ 

๔ กิจกรรมการจัดท าราคาวัสดกุ่อสร้างในระดับ
ท้องถ่ิน  

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
เพื่อก าหนดราคามาตรฐานวัสดุกอ่สร้างในท้องถิ่น

ให้มีความถูกต้องใกล้เคียงกับราคาตามจริงใน
ท้องตลาด 

๑) บุคลากรยังไมม่ีการ
ติดตาม วิเคราะห์การ
เคลื่อนไหวของราคาวัสดุ
ท้องถิ่น 
๒) ราคาวสัดุท้องถิ่นจาก
ส านักงานพาณิชย์จังหวัดยัง
ไม่ครอบคลุมและบาง
รายการทีส่ าคัญไมม่ีการ
ประกาศของ 
พาณิชย์จังหวัด 
 

๑) การอ้างอิงข้อมูลวัสดุ
ท้องถิ่นของส านักงาน
พาณิชย์จังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) ปฏิบัติการตาม 
การควบคุมที่มีอยู ่

๑) บุคลากรยังไมม่ีการ
ติดตาม วิเคราะห์การ
เคลื่อนไหวของราคาวัสดุ
ท้องถิ่น 
๒) ราคาวสัดุท้องถิ่นจาก
ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดยังไม่ครอบคลมุ
และบางรายการทีส่ าคัญ
ไม่มีการประกาศของ 
พาณิชย์จังหวัด 
 

๑) ผู้ตรวจสอบ
ข้อมูลควรตรวจสอบ
ความถูกต้องของ
ข้อมูลมากกว่าเดิม
และจะต้องทันกับ
ระยะเวลาด้วย อยู่
ระหว่างประสานกับ
กรมเศรษฐกิจการค้า
ให้ลงประกาศราคา 

๒) ก าหนดแล้วเสร็จ 
๓๐ กันยายน 
๒๕๖๕ 

กลุ่มงานวิชาการ 
โยธาธิการ 

      
               ลายมือชื่อ.................................................... 

(นายบัณฑติ  โพธิดก) 
     ต าแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดสุโขทัย 

        วันท่ี      เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 



แบบ ปค.๕  
 

ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิน้สุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ    

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

       
 

ความเส่ียง 

 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเส่ียงที่ยังมีอยู่ 

 

 
    การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

     
หน่วยงานที่   
รับผิดชอบ 

๕ งานตรวจสอบอาคารของรัฐและอาคาร     
๙ ประเภท  

วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
เพื่อตรวจสอบความม่ันคงแขง็แรงของอาคารและ

ความปลอดภัยด้านอัคคีภัย  

๑) ปริมาณอาคารที่
ตรวจสอบปริมาณมาก อาจ
มีการตรวจสอบทีไ่ม่ทั่วถึงได ้

๑) ตรวจสอบตามล าดับ
ช้ันของสายงานร่วมกับ
ฝ่ายปฏิบตัิการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) มีการปฏิบัติตามที่ได้
ก าหนดไว้และน าผลไปใช้ใน
การประมาณราคาเพื่อขอ
งบประมาณ 

๑) ปริมาณอาคารที่
ตรวจสอบปริมาณมาก 
อาจมีการตรวจสอบทีไ่ม่
ทั่วถึงได้ 

๑) มีการตรวจสอบกับ
หน่วยงานต้นสังกัดเป็น
ระยะ 
๒) ควรมีการสนับสนุน
งบประมาณจากกรม
โยธาธิการและผังเมือง 
และปรับปรุงอาคารที่
ตรวจสอบดังกล่าว 
๓) ก าหนดแล้วเสร็จ 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

กลุ่มงาน
วิชาการ 

โยธาธิการ 

      
               ลายมือชื่อ.................................................... 

(นายบัณฑติ  โพธิดก) 
       ต าแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดสุโขทัย 

         วันท่ี      เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 



แบบ ปค.๕  
 

ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิน้สุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

      
ความเส่ียง 

 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเส่ียงที่ยังมีอยู่ 

 

 
    การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

     
หน่วยงาน

ที ่  
รับผิดชอบ 

๖ ปรึกษาแนะน าทางวิชาการและบริการด้าน
ช่างแก่จังหวัด  

 

๑) การให้ค าแนะน าอาจจะ
ผิดพลาดได้ ถ้าคนท่ีไดร้ับ
ข้อมูลน าไปถ่ายทอดผดิ 
๒) ข้อมูลรายการประมาณ
ราคาที่ส่งให้ท้องถิ่น แต่
หน่วยงานดังกล่าวไม่มีการ
ปรับราคาใหม่ ซึ่งเมื่อน าไป
ของบประมาณพัฒนา
จังหวัด จึงท าให้เกิดความ
ผิดพลาดได ้
 

๑) ตรวจสอบรายละเอียด
อย่างน้อย ๒ ครั้ง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) ผลทีไ่ด้มีการปฏิบตัิผา่น
ไปด้วยด ี

๑) การให้ค าแนะน า
อาจจะผดิพลาดได้ ถ้า
คนท่ีได้รับข้อมลูน าไป
ถ่ายทอดผิด 
๒) ข้อมูลรายการ
ประมาณราคาที่ส่งให้
ท้องถิ่น และท้องถิ่นยัง
ไม่มีการปรับราคาใหม่ 
จึงท าให้เกิดความ
ผิดพลาดได ้
 

๑) ถ่ายทอดความรู้ทาง
วิชาการแก่ผู้รับผิดชอบ
และมีความรูโ้ดยตรง 
๒) ให้องค์กรปกครอบ
ส่วนท้องถิ่นแจ้งข้อมูล
รายการประมาณราคา
ใหม่กับส านักงานโยธาธิ
การและผังเมืองจังหวัด 
หลังจากแก้ไขแล้ว จึง
น าไปด าเนินการขอ
งบประมาณ 
๓) ก าหนแล้วเสร็จ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๕ 

กลุ่มงาน
วิชาการ 

โยธาธิการ 

      
                

ลายมือชื่อ.................................................... 
(นายบัณฑติ  โพธิดก) 

     ต าแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดสุโขทัย 
        วันท่ี      เดือน พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 



แบบ ปค.๕  
 

ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิน้สุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
       ความเส่ียง 

 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเส่ียงที่ยังมีอยู่ 

 

 
    การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

     
หน่วยงานที่   
รับผิดชอบ 

๗ งานส ารวจและประมาณราคา งาน/โครงการ 
ถนน สะพาน อาคาร และแหล่งน้ า  

 

๑) มีการประมาณราคาโดย
ไม่ยึดหลักเกณฑห์รือราคาที่
ทางราชการก าหนดไว ้

๑) มีการตรวจสอบ
ตามล าดับชั้นการ
ปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑) งานมีความถูกต้อง หรือ
ผิดพลาดน้อยลง จะต้อง
ตรวจสอบโดยผ่านกลุ่มงาน
วิชาการโยธาธิการ 

๑) มีการประมาณราคา
โดยไม่ยึดหลักเกณฑ์
หรือราคาที่ทางราชการ 
ก าหนดไว ้

๑) จะต้องใช้ราคาที่
เป็นปัจจุบัน โดยยึด
หลักเกณฑ์หรือราคา
ที่ทางราชการ 
ก าหนดไว ้
๒) ก าหนดแล้วเสร็จ 
๓๐ กันยายน 
๒๕๖๕ 

กลุ่มงานวิชาการ 
โยธาธิการ 

 
      

               ลายมือชื่อ.................................................... 
(นายบัณฑติ  โพธิดก) 

     ต าแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดสุโขทัย 
          วันท่ี      เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 



แบบ ปค.๕  
 

ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิน้สุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 

ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
       ความเส่ียง 

 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเส่ียงที่ยังมีอยู่ 

 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน
ที ่  

รับผิดชอบ 

กลุ่มงานวชิาการผังเมือง 
๑ กิจกรรมการวางและจัดท าผัง  
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 
เพื่อให้การใช้ประโยชน์ท่ีดินเป็นไปตามกฎหมาย 

(พ.ร.บ. การผังเมือง) และผังเมืองรวมที่ได้ประกาศใช้
บังคับเป็นกฎกระทรวงอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการ
ก ากับและตดิตามระบบบริการพื้นฐาน การเปลีย่นแปลง
การใช้ประโยชน์ท่ีดินในอนาคตให้มีสภาพแวดล้อมท่ีดี 
เป็นการจัดระเบียบเมืองและชุมชน รวมทั้งอาคารสิ่ง
ปลูกสร้างตามระบบผังเมือง อันจะน าไปสู่การพัฒนา
อย่างย่ังยืน 

๑) การบังคับใช้กฎหมายผัง
เมือง/พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารยังไม่มมีการ
ปฏิบัติอย่างเข้มงวด ท าให้
การบังคับใช้ไม่ได้ผล
เท่าที่ควร 
๒) ขั้นตอนและกระบวนการ
วางผังมีระยะเวลาตามพรบ.
การผังเมือง พ.ศ. ๒๕๖๒ จึง
ท าให้ผังเมืองรวมจังหวัด/ผัง
เมืองรวมเมือง/ชุมชนที่จะ
ประกาศบังคับใช้มีความ
ล่าช้า  

๑) หลักการของผังเมือง
การวิเคราะห์ข้อมลู และ
การวางผังเมืองทุกระดับ 
๒) การจัดท าฐานข้อมลู
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ขั้น
สูง 
๓) ขั้นตอนการวางผังตาม
มาตรฐานที่กรมโยธาธิการ
และผังเมืองก าหนด 
๔) การพัฒนาบุคลากร
ด้านการผังเมือง 
 

 
 
 
 

 

๑) บุคลากรในกลุ่มงาน
วิชาการผังเมืองได้รับการ
พัฒนาตามหลักสูตรต่าง ๆ 
ที่กรมฯ ก าหนด 
๒) บุคลากรยึดถือ
หลักการวิชาการผังเมือง
ในการปฏิบัติงานเพ่ือลด
ความผิดพลาด 

๑) การบังคับใช้
กฎหมายผังเมือง/
พระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคารยังไม่ม
มีการปฏิบตัิอย่าง
เข้มงวด ท าให้การ
บังคับใช้ไม่ไดผ้ล
เท่าที่ควร 
๒) ขั้นตอนและ
กระบวนการวางผังมี
ระยะเวลาตามพรบ.
การผังเมือง พ.ศ. 
๒๕๖๒ จึงท าใหผ้ัง
เมืองรวมจังหวัด/ผัง
เมืองรวมเมือง/ชุมชน
ที่จะประกาศบังคับใช้
มีความลา่ช้า 

๑) ปรับเกลี่ยอัตราก าลัง
และมอบหมายหน้าท่ีให้
เหมาะสมกับบุคลากร 
๒) พิจารณาจัดสรร
งบประมาณเพื่อจัดหา
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ 
คอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและ
ใช้งานได้รวดเร็ว มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
๓) สนับสนุนให้บคุลากรเข้า
รับการอบรมหลักสูตรด้าน
ผังเมืองและคอมพิวเตอร์
เพื่อให้ทันต่อความก้าวหน้า
ทางวิชาการและเทคโนโลย ี
๔) ก าหนดแล้วเสร็จ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๔ 

 

กลุ่มงาน
วิชาการ 
ผังเมือง 

    
               ลายมือชื่อ.................................................... 

(นายบัณฑติ  โพธิดก) 
     ต าแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดสุโขทัย 

         วันท่ี      เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 



แบบ ปค.๕  
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิน้สุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ    
หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 

ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเส่ียง 

 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
 ความเส่ียงที่ยังมีอยู่ 

 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน
ที ่  

รับผิดชอบ 

ฝ่ายปฏิบัติการ 
๑ กิจกรรมหรือกระบวนการปฏบิัติที่ส าคัญ 
๑) งานส ารวจจัดเก็บข้อมูลและจัดท าข้อมูลเพื่อ

สนับสนุนการวางและจัดท าผังเมืองทุกประเภทใน
ภูมิภาค 

๒) การให้บริการด้ านช่าง เ ช่น งานส ารวจ 
ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา และก าหนดราคา
กลางในงานก่อสร้างต่าง ๆ การควบคุมคุณภาพวัสดุและ
การวิเคราะห์ทดสอบวัสดุก่อสร้าง รวมทั้งการตรวจสอบ
รับรองแบบแปลน แผนผังงานก่อสร้ างตลอดจน
ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงหรือประเมินราคา
ทรัพย์สินอาคารของทางราชการ 

๓) งานตรวจพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง การควบคุม
การก่อสร้างต่าง ๆ รวมถึงการให้ค าปรึกษาแนะน า
เกี่ยวกับวิชาการด้านช่างให้กับส่วนราชการและส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัด  

๑) การส ารวจรวบรวมข้อมลู
ผิดพลาด การส ารวจไม่
ครบถ้วนและไม่ถูกต้อง ไม่ตรง
ตามแนวทางของระเบียบวิธี
วิจัยและหลักวิชาช่างที่ดี 
๒) เครื่องมือ เครื่องใช้และ
อุปกรณ์ในการท างานขาด
แคลน ล้าสมัย ไม่ทันกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม ่
๓) บุคลากรขาดความรู้ ความ
ช านาญในการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในบางประเด็น 
๔) บุคลากรยังขาดความรู้
ความเข้าใจในระเบียบตา่ง ๆ 
และหลักเกณฑ์แนวทางปฏิบัติ
ในการด าเนินการ 
๕) บุคลากรมีไม่เพียงพอ 
 

๑) ค าสั่งก าหนดภารกิจ
และมอบหมา ยหน้ า ที่
รับผิดชอบ 

๑) ๒) ควบคุมการปฏิบัติงาน
โ ด ย ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า
ตามล าดับขั้นอย่างใกล้ชิด 

๒) ๓) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เ พื่ อ ก า ร ป ร ะ ม ว ล ผ ล 
ออกแบบ และอุปกรณ์ที่
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 

๓) ๔)  คู่ มื อวิ ธี การจั ด เก็ บ
ข้อมูลการจัดการข้อมูล 
๕) คู่มือวิธีการปฏิบัติงาน
ด้ าน ช่ า งและคู่ มื อ กา ร
ควบคุมงาน/การตรวจการ
จ้าง 
๖ )  ห ลั ก ก า ร ส า ร ว จ 
ออกแบบ เขียนแบบ 

๑) เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน
ทุกคนมีความตั้งใจท างาน
ด้วยความระมดัระวัง 
ไม่ให้เกิดความผิดพลาด 
เสียหายต่อหน้าที่และ
องค์กร 
๒) การตดิตามด าเนินงาน
ของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบตัิงาน
ด้วยการสอบถามปัญหา
ในการท างานและรับฟัง
ความคิดเห็นเพื่อหา
แนวทางในการแก้ปัญหา
ร่วมกัน 
๓) ติดตามผลสัมฤทธิ์ของ
งานด้านคุณภาพและ
ปริมาณงาน 

๑) การส ารวจรวบรวม
ข้อมูลผิดพลาด การ
ส ารวจไม่ครบถ้วนและไม่
ถูกต้อง ไม่ตรงตาม
แนวทางของระเบียบวิธี
วิจัยและหลักวิชาช่างที่ดี 
๒) เครื่องมือ เครื่องใช้และ
อุปกรณ์ในการท างานขาด
แคลน ล้าสมัย ไม่ทันกับ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
๓) บุคลากรขาดความรู้ 
ความช านาญในการใช้
เทคโนโลยีสมัยใหม่ในบาง
ประเด็น 
๔) บุคลากรยังขาดความรู้
ความเข้าใจในระเบียบต่าง 
ๆ และหลักเกณฑ์แนวทาง
ปฏิบัติในการด าเนินการ 

๑) มีการมอบหมาย
หน้าท่ีให้ตามศักยภาพ
ของบุคลากร 
๒) เน้นย้ าให้บุคลากรมี
ความซื่อสัตย์สุจริต มี
จริยธรรมและ
จรรยาบรรณในวิชาชีพ
และอาชีพราชการ 
๓) สนับสนุนอุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ที่ทัน
ต่อเทคโนโลยี รวมทั้ง
พิจารณาจัดหา
งบประมาณรองรับการ
ปฏิบัติหน้าท่ีอย่าง
พอเพียง เกณฑ์
มาตรฐานก าหนดอย่าง
เคร่งครดั 

ฝ่าย
ปฏิบัติการ 

 
               ลายมือชื่อ.................................................... 

(นายบัณฑติ  โพธิดก) 
     ต าแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดสุโขทัย 

           วันท่ี      เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 



แบบ ปค.๕  
ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิน้สุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 

ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

       
      ความเส่ียง 

 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
ความเส่ียงที่ยังมีอยู่ 

 

    
   การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน
ที ่  

รับผิดชอบ 

 ๖) บางครั้งถูกเร่งรดัด้วย
เวลาที่มีอย่างจ ากดั 
๗) ละเลยระเบยีบวินัย
และหลักเกณฑ์ที่ได้
ก าหนดไว ้
๘) การละเลยไม่ปฏิบตัิ
ตามระเบียบพสัดุและ
ค าสั่งหรือนโยบายที่
ส าคัญ 
 

๔) ๗) หลักเกณฑ์การประมาณราคาและ
การก าหนดราคากลาง ราคามาตรฐาน 
วัสดุก่อสร้าง 

๕) ๘) มาตรฐานงานช่างของกรมโยธาธิ
การและผังเมือง พ.ศ. ๒๕๕๒ 

๖) ๙)  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒ ๕ ๖ ๐  แ ล ะ ต า ม ร ะ เ บี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
๒๕๖๐ 
๑๐) ให้องค์ความรู้กับผู้ปฏิบัติงาน 
โดยการจัดการฝึกอบรมความรู้ด้าน
วิ ช า ก า ร  ก า รส า ร วจ  ออกแบ บ 
ประมาณราคา และให้ความรู้ด้าน
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุฯ และพรบ.
การจัดซื้อจัดจ้างและข้อกฎหมายต่าง 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ๕) บุคลากรมีไม่เพียงพอ 
๖) บางครั้งถูกเร่งรดัด้วย
เวลาที่มีอย่างจ ากดั 
๗) ละเลยระเบยีบวินัย
และหลักเกณฑ์ที่ได้
ก าหนดไว ้
๘) การละเลยไม่ปฏิบตัิ
ตามระเบียบพสัดุและ
ค าสั่งหรือนโยบายที่
ส าคัญ 
 

๔) เพิ่มบุคลากรให้
เพียงพอ 
๕) ติดตาม ตรวจสอบ
งานท่ีเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติ 
โดยผู้บังคับบัญชาอย่าง
ใกล้ชิด 
๖) ก าหนดแล้วเสร็จ 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

 

 
ลายมือชื่อ.................................................... 

(นายบัณฑติ  โพธิดก) 
     ต าแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดสุโขทัย 

         วันท่ี      เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 



 
แบบ ปค.๕  

 
 

ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิน้สุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ     
หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 

ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐวัตถุประสงค์ 

 
ความเส่ียง 

 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
 ความเส่ียงที่ยังมีอยู่ 

 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน
ที ่  

รับผิดชอบ 

๒ งานพิจารณาอุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. ควบคุม
อาคาร เพ่ือพิจารณางานอุทธรณ์ตาม พ.ร.บ. ควบคุม
อาคารในเขตเทศบาล และเขตราชการส่วนท้องถิน่อื่น
ในจังหวัด ให้มีความถูกต้องและเป็นธรรมแก่ราษฎร
ในพื้นที่   

 

๑) ระยะเวลาในการหา
ข้อมูลมีน้อย เนื่องจากต้อง
จัดประชุมตามเวลาที่
ก าหนดไว ้
๒) ขาดบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถด้านกฎหมาย 
๓) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ด้านอุทธรณ์มีไม่เพียงพอ 

๑) มีการตรวจสอบค า
วินิ จฉั ย ร่ วมกับอั ยการ
จังหวัด 
๒) ปรึกษาข้อกฎหมาย 
ข้อปัญหาไปยังหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องในส่วน 

๑) มีการพิจารณาอุทธรณ์
ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว ้

๑) ระยะเวลาในการหา
ข้อมูลมีน้อย เนื่องจาก
ต้องจัดประชุมตามเวลา
ที่ก าหนดไว ้
๒) ขาดบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถ
ด้านกฎหมาย 
๓) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ด้านอุทธรณ์มีไม่
เพียงพอ 

๑) ให้หน่วยงานผู้ถูก
อุทธรณ์จัดหาเอกสารที่
ครบถ้วนสมบรูณ ์
๒) ก าหนดแล้วเสร็จ 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

ฝ่าย
ปฏิบัติการ 

 
 

               ลายมือชื่อ.................................................... 
(นายบัณฑติ  โพธิดก) 

     ต าแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดสุโขทัย 
           วันท่ี      เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 



 
แบบ ปค.๕  

ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิน้สุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 

ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเส่ียง 

 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
 ความเส่ียงที่ยังมี
อยู ่

 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน
ที ่  

รับผิดชอบ 

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
๑ การบริหารทรัพยากรบุคคล  
เพื่อให้บคุลากรปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 

๑) เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน
แทนมีความเข้าใจใน
ขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่
เพียงพอ 

๑) ค าสั่งมอบหมายหน้าที่
รับผิดชอบ 
๒ )  จั ด ท า เ อ ก ส า ร ค า
บรรยายคุณลักษณะงาน
ของแต่ละต าแหน่ง 

๑) บุคลากร
ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

๑) จ้างลูกจ้างรองรับ
ปริมาณงานท่ีเพิ่มขึ้น
เนื่องจากข้าราชการ
และลูกจ้างประจ าใน
หน่วยงานไม่
เพียงพอ 
๒) เจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานแทนมี
ความเข้าใจใน
ขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานไม่
เพียงพอ 

๑)  ให้บุคลากรมีการสับเปลี่ยน
ในหน้าที่การปฏิบัติงานทีไ่ด้รับ
มอบหมายซ่ึงเป็นงานที่สามารถ
ปฏิบัติทดแทนกันได้ โดยมีการ
สับเปลี่ยนอย่างนอ้ย ๒ ปีต่อ
ครั้ง 
๒) ก าหนดแล้วเสร็จ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๔ 

 
ฝ่าย

บริหารงาน
ทั่วไป 

 
                

 
ลายมือชื่อ.................................................... 

                  (นายบัณฑติ  โพธิดก) 
     ต าแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดสุโขทัย 

           วันท่ี      เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 



 
แบบ ปค.๕  

ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิน้สุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือ
ภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ 

ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเส่ียง 

 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
 ความเส่ียงที่ยังมีอยู่ 

 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่   
รับผิดชอบ 

๒ การควบคุมด้านการเงินและบัญชี  
เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอยา่งถูกต้องตาม

ระบบ GFMIS และการจดัท าฐานข้อมูลประกอบ
ระบบงาน GFMIS  

 

๑) การเบิกจ่ายตามระบบ 
GFMIS ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ 
ยังมีข้อผิดพลาด
คลาดเคลื่อนท าให้การ
เบิกจ่ายลา่ช้า 

๑) มีระเบียบและแนวทาง
ปฏิบัติ 

๑) การควบคุมทีม่ีอยู่
เพียงพอ สามารถลดความ
เสี่ยงตามที่ระบไุว้ได้ในระดับ
หนึ่ง 

๑) การเบิกจ่ายตาม
ระบบ GFMIS ไม่ถูกต้อง
สมบูรณ์ ยังมี
ข้อผิดพลาด
คลาดเคลื่อนท าให้การ
เบิกจ่ายลา่ช้า 

๑) ปรับปรุงระบบ
โปรแกรมที่เกี่ยวข้อง
กับระบบ GFMIS และ
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ให้พร้อมในการ
ด าเนินงาน จัดให้
เจ้าหน้าท่ีรับผิดชอบ
ได้รับการอบรมพัฒนา
งาน GFMIS อย่าง
สม่ าเสมอ และแนะน า
การปฏิบัติงานและ
ข้อมูล รวมถึงการใช้
อุปกรณ์เข้าสู่
ระบบงาน 
๒) ก าหนดแล้วเสร็จ 
๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ 

 
ฝ่าย

บริหารงาน
ทั่วไป 

  
               

ลายมือชื่อ.................................................... 
                 (นายบัณฑติ  โพธิดก) 

     ต าแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดสุโขทัย 
         วันท่ี      เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 



 
แบบ ปค.๕  

ส านักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิน้สุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่น ๆ  

ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเส่ียง 

 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 

 
 ความเส่ียงที่ยังมี
อยู ่

 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
หน่วยงาน

ที ่  
รับผิดชอบ 

๓ งานพัสดุ 
   งานจัดซ้ือจัดจ้างผ่านระบบ e-GP     
เพื่อให้การจัดซื้อจดัจ้างตามพระราชบัญญัติการ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
และตามระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 

๑) เจ้าหน้าท่ียังมีความรู้และ
ทักษะไม่เพียงพอ 
๒) บางครั้งระบบ
อินเตอร์เนต็ขัดข้อง 
๓) ระบบ e-GP บางขั้นตอน
ยังไม่สอดคล้องกับระเบียบฯ 
จึงท าให้เกิดความล่าช้าใน
การปฏิบัติงาน 

๑) จัดเตรียมเอกสารใน
การด าเนินงานให้พร้อม 
๒) ศึกษาระเบียบและ
ห นั ง สื อ แ จ้ ง เ วี ย น ที่
เกี่ยวข้อง 
๓) จัดอบรมให้ความรู้แก่
เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระบบ 
e-GP 
 

๑) การควบคุมยังไม่เพียงพอ 
๒) ความเสี่ยงลดลงระดับ
หนึ่ง 
๓) วิธีการที่ใช้ยังไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ (การควบคุม
เพียงพอ) 

๑) เจ้าหน้าท่ียังมี
ความรู้และทักษะไม่
เพียงพอ 
๒) บางครั้งระบบ
อินเตอร์เนต็ขัดข้อง 
๓) ระบบ e-GP บาง
ขั้นตอนยังไม่
สอดคล้องกับ
ระเบียบฯ จึงท าให้
เกิดความล่าช้าใน
การปฏิบัติงาน 

๑) จัดส่งเจ้าหน้าที่
อบรม 
๒) แลกเปลี่ยนความรู้
กับหน่วยงานอื่น 
๓) ขอใช้เครื่อง
คอมพิวเตอร์จาก
หน่วยงานอ่ืน เช่น 
ส านักงานคลังจังหวัด 
๔) โทรศัพท์สอบถาม
กรมบัญชีกลาง 
๕) ก าหนดแล้วเสร็จ ๓๐ 
กันยายน ๒๕๖๕ 

 
ฝ่าย

บริหารงาน
ทั่วไป 

 
             

    
ลายมือชื่อ.................................................... 

                 (นายบัณฑติ  โพธิดก) 
     ต าแหน่ง โยธาธิการและผังเมืองจงัหวัดสุโขทัย            

วันท่ี      เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 



 
 

 
                                                    

         
     



 


