
ภารกิจตามกฏหมายทีจ่ัดตั้งหน่วย
งานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืน ๆ ที่ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมนิผล ความเสี่ยงที่ การปรับปรุง หน่วยงาน
ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/ ทีม่อียู่ การควบคุมภายใน ยังมอียู่ การควบคุมภายใน ทีร่ับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
ภารกิจ : การส ารวจออกแบบงาน
ก่อสร้าง
วัตถุประสงค์
 -เพือ่ให้กิจกรรมการส ารวจเพือ่จัด การส ารวจโครงการงาน  -ผอ.กองช่างได้ประชุม กิจกรรมการส ารวจออก  -  - กองช่าง
ท าโครงการมีความถูกต้อง รวดเร็ว ก่อสร้างไม่ถูกต้องและ ชี้แจง/ก าชับ เจ้าหน้าที่ แบบงานก่อสร้างบรรลุ ก าหนดแล้วเสร็จ
ประชาชนได้รับการบริการทีดี่ สอดคล้องกับความเป็น ผู้รับผิดชอบ ศึกษาหา วัตถุประสงค์ของการ ภายในวันที่

จริง ความรู้ในระเบียบกฏ ควบคุมภายในโดยตรวจ  30 กนัยายน 256๒
หมายทีเ่กี่ยวข้อง สอบจากผลการปฏิบัติ
 -ด าเนินการส ารวจเฉพาะ งานประจ าวัน ไม่พบ
โครงการทีม่ีการก าหนด ความผิดพลาด และต้อง
ไว้ในแผนพัฒนาฯของ แก้ไขแต่อย่างใด
อบต.
 -ก าหนดให้มีผู้ตรวจสอบ
อย่างน้อย 3 คน พจิารณา

ตรวจสอบอย่างรอบคอบ
เน้นย้ า 

แบบ ปค.๕
  กองชา่ง องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก

รายงานการประเมนิผลการควบคุมภายใน
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที ่ ๓๐  เดอืน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒
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วัตถุประสงค์
ภารกิจ : งานแบบแผนและก่อสร้าง
วัตถุประสงค์
 -เพือ่ให้งานก่อสร้างในโครงการต่างๆ
ของ อปท. ให้เป็นไปตามระเบียบ ถูก  -อบต.ยังขาดบุคลากรใน ปฏิบัติตามค าส่ัง ระเบียบ กองช่างได้ปฏิบัติงานตาม การขอความอนุเคราะห์  -ต้ังงบประมาณจ้างเอกชน กองช่าง
ต้องและมีความมั่นคง แข็งแรงสอด ต าแหน่ง วิศวกร ในการ กฎหมาย ที ่มท. ได้ออก ระเบียบ หนังสือส่ังการ วิศวกรรับรองจากหน่วย ในการออกแบบและรับ ก าหนดแล้วเสร็จ
คล้องกับงานสถาปัตย์ และวิศวกรรม ออกแบบตามทีร่ะเบียบฯ และก ากับดูแล เกี่ยวกับ โดยขอความอนุเคราะห์ งานเป็นไปด้วยความล่า รองการก่อสร้างอาคาร ภายในวันที่

ก าหนด ท าให้ อบต.ไม่มี การจ้างเอกชนออกแบบ วิศวกรจากหน่วยงานอื่น ช้า เนื่องจากทุกหน่วย  -สรรหาบุคลากรในต า  30 กนัยายน 256๒
ผู้รับรองการออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้าง เป็นผู้รับรองการออก งานมีภารกิจของตน แหน่งวิศวกร
ควบคุมงาน ตามหลักเกณฑ์การออก แบบและควบคุมงานของ

แบบหรือควบคุมงานก่อ อบต.
สร้างอาคารของส่วน  
ราชการ
 
 

 
 



ภารกิจตามกฏหมายทีจ่ัดตั้งหน่วย
งานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
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วัตถุประสงค์
ภารกิจ : การควบคุมการเบิกจ่าย
น้ ามนัเชื้อเพลิง
วัตถุประสงค์       
 -เพือ่ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายการ การเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อ  -ขออนุมัติการจัดซ้ือน้ า  -การเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อ การเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อ ก าหนดใหม้ีค าส่ังแต่งต้ังเจ้า กองช่าง
ใช้น้ ามันเชื้อเพลิง ให้เกิดความคุ้มค่า เพลิงของกองช่างมีปริมาณ มันเชื้อเพลิงและหล่อล่ืน เพลิงและหล่อล่ืนแต่ละ เพลิงและหล่อล่ืนยังมี หน้าที่ที่ควบคุมการใช้รถและ ก าหนดแล้วเสร็จ
ตรวจสอบได้ ป้องกันการทุจริตใน สูงเนื่องจากภาระงานที่ ประจ าทุกเดือน และก า เดือน เป็นไปตามแผน จ านวนสูง ถึงแม้จะเบิก การเบกิจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง ภายในวันที่
กระบวนการเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง ต้องใช้น้ ามันเชื้อเพลิงเป็น กับดูแลการเบิกจ่ายไม่ การเบิกจ่าย จ่ายไม่เกินกว่าแผนการ โดยระบใุหถ้ือปฏบิติัตามระ  30 กนัยายน 256๒
ของกองช่าง จ านวนมาก หากไม่มีการ ให้จ่ายเกิดนแผนการจัด  -เจ้าหน้าทีท่ีไ่ด้รับมอบ เบกิจ่ายที่ต้ังไวซ่ึ้งไม่สามารถ เบยีบ มท.วา่ด้วยการใช้และ

ควบคุมทีรั่ดกุมอาจก่อให้ ซ้ือน้ ามันในแต่ละเดือน หมายในการก ากับดูแล ตรวจสอบการเติมน้ ามัน รักษารถยนต์ของ อปท.โดย

เกิดการทุจริตในกระบวน  -มอบหมายเจ้าหน้าที่ การเติมน้ ามันไม่สามารถ ณ จุดขายได้ว่า มีการ เคร่งครัด ใหจ้ัดท าเกณฑ์การ

การเบิกจ่ายได้เช่น เติม การก ากับดูแล การเติม ก ากับดูแลได้ทัว่ถึง เติมน้ ามันให้รถราชการ ส้ินเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงของ

น้ ามันไม่ครบตามจ านวน น้ ามันของรถทุกคัน เพือ่ เต็มตามจ านวนลิตรทีส่ั่ง รถทกุคัน ต้องมีแบบ 4 ให้

ทีอ่นุมัติให้เติมต่อคัน ต่อ ไม่ให้เกิดปัญหาความ จ่ายหรือไม่ ครบถ้วนและจัดใหม้ีการตรวจ

วัน เส่ียงด้านการทุจริต สอบการใช้น้ ามัน กับระยะ

 ทาง

     (นายพฤษภพ  เกิดศักด์ิ)
ต าแหน่ง     ผู้อ านวยการกองช่าง

๓๑  ตุลาคม  ๒๕๖๒

                  ชื่อผู้รายงาน                                
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