
แบบ ปค.๕ 
ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓ 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนนิการหรือภารกิจ
อ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 
 

 
ความเสี่ยง 

 

 
การควบคุมภายในที่มี

อยู่ 
 
 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 
 

 
ความเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 
 
 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 
 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

๑. กิจกรรมการด าเนินงาน 
นิติการ 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงาน 
ด้านนิติการมีประสิทธิภาพ ถูกต้อง
ตามระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ 
และหนังสือสั่งการ 
ที่ก าหนด 

- ไม่มีเจ้าหน้าที่ ที่
ปฏิบัติงานนิติการ
โดยตรง 

- ค าสั่งมอบหมายงาน
ในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ทุกคน 
- ผู้บังคับบัญชาควบคุม 
ดูแลให้มีการปฏิบัติงาน
อย่างถูกต้อง 
 
 
 
 
 

- จนท. ที่รับผิดชอบ
งานนิติการและคดีไม่มี
คุณวุฒิทางด้าน
กฎหมายท าให้ขาด
ความรู้ความเข้าใจใน
การปฏิบัติงาน
เนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบโดยตรง 
 

- ไม่มีเจ้าหน้าที่ ที่
ปฏิบัติงานนิติการ
โดยตรง ท าให้การ
ปฏิบัติงาน ด้าน
กฎหมายและคดียังไม่มี
ประสิทธิภาพเพียงพอ 

- ส่งเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบงานนิติการ
เขา้รับการฝึกอบรม 
- รับบรรจุ/โอนย้าย
พนักงานส่วนต าบล 
ต าแหน่ง นิติกร 
โดยตรง 

 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ้านโนน 

 
 
 



แบบ ปค. ๕  
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนนิการหรือภารกิจ
อ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 
 

 
ความเสี่ยง 

 

 
การควบคุมภายในที่มี

อยู่ 
 
 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 
 

 
ความเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 
 
 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 
 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

๒. งานป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

กิจกรรม 
ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 
วัตถุประสงค์   
- เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหายา
เสพติดในเขตพ้ืนที่ต าบลบ้านโนน 
 

- เพ่ือป้องกันกลุ่มเสี่ยง 
ที่จะเข้าไปใช้ยาเสพติด 
 
 
 

- มียาเสพติดเขามา
ระบาด ในพ้ืนที่
หลายรูปแบบ ท า
ให้เยาวชนและ
ประชาชนมี ความ
เสี่ยงที่ติดยาเสพติด 
มากขึ้น  
 

- ค าสั่งมอบหมายงาน
ในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ทุกคน 
- แผนพัฒนาสามปีของ 
อบต.บ้านโนน ก าหนด
ยุทธศาสตร์และแนว
ทางการพัฒนาด้านการ
แก้ไขปัญหาด้านยาเสพ
ติด 

- มีการแต่งตั้งศูนย์
ปฏิบัติการ พลัง
แผ่นดินเอาชนะ 
ยาเสพติด  
- การป้องกันและแก 
ปัญหายาเสพติด  
ร่วมกับอ าเภอ และ มี
การตรวจสารเสพติด 
เยาวชน/ประชาชน  
ร่วมกับอ าเภอ 

- ผตูิดยาเสพติดมี
จ านวนเพ่ิมมากข้ึน 
รวมทั้งผู้ทีไ่ดรับการ 
บ าบัด แล้วบางส่วนยัง
ไมมีงานท า หันมาเสพ
และค้ายาอีก 
 

-  แต่งตั้งศูนย
ปฏิบัติการพลัง 
แผ่นดินเอาชนะ  
ยาเสพติด อบต.บ้าน
โนน 
- สนับสนุน
งบประมาณให้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในการแก้ไขปัญหายา
เสพติด 
 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ้านโนน 

 
 



แบบ ปค. ๕  
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 

 
การควบคุมภายในที่มี

อยู่ 
 
 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 
 

 
ความเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 
 
 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 
 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

๓. งานป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 

กิจกรรม 
ด้านการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
วัตถุประสงค์   
เพ่ือป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
ฝ่ายพลเรือนและงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย รวมทั้ง
ภัยธรรมชาติ การจัดท าแผน
ป้องกันที่สามารถปฏิบัติได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อย่างทันท่วงที 
 

- ประชาชนมีความ
เสี่ยงจะประสบ 
สาธารณภัย 

๑) ค าสั่งแต่งตั้งคณะท า 
งาน/ก าหนดรูปแบบ 
สายการบังคับบัญชา
มอบหมายอ านาจหน้าที่  
๒) ทบทวนแผนการ
ปฏิบัติงาน ไดทัน ตอ 
เหตุการณ  
๓) ต้ังงบประมาณให้
เพียงพอ  
๔) การส ารวจความ 
เสียหาย 

๑) มีการส ารวจความ 
เสียหาย แล ะ ไดเบิก 
จ่ายช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย (ช่วย
ซ่อมแซมบา้น 
ช่วยเหลือค่าวัสดุ 
อุปกรณ,์ น้ ามัน
เชื้อเพลิง) 
 

- ประชาชนยังมี
ความเสี่ยงจะประสบ 
สาธารณภัย น้ าท่วม
พ้ืนที ่การเกษตรและ
วาตภัยในพื้นท่ีต าบล
บ้านโนน 

๑) มีการแต่งตั้ง 
คณะท างาน/ส ารวจความ 
เสียหายในกรณีเกิดสาธารณ
ภัย และวาตภัย เป็นต้น 
๒) มีการประสานงานกับ
หน่วยงานป้องกันและ
หน่วยงานราชการที่
เกี่ยวข้อง เช่น อ าเภอ 
จังหวัด เพื่อเตรียมแผนการ
ป้องกันร่วมกัน 
๓) ตั้งงบประมาณให้ 
เพียงพอต่อการช่วยเหลือ  
๔) จัดให้อาสาสมัครปองกัน 
ฝ่ายพลเรือน (อปพร.) 
ศูนยฯ์ ช่วย เหลือในการ
ป้องกันฯ เบื้องต้น 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ้านโนน 



แบบ ปค. ๕  
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 

 
การควบคุมภายในที่

มีอยู่ 
 
 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 
 

 
ความเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 
 
 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 
 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

๔. กิจกรรมการควบคุมการใช้
น้ ามันเชื้อเพลิง 
รถยนต์ส่วนกลาง 
 
วัตถุประสงค์ 
 - เพ่ือใหม้ีการควบคุมการใช้ 
การเก็บรักษา การซ่อมบ ารุงรถ
ส่วนกลาง ปฏิบัติเป็นไปตามกฎ 
หมายระเบียบข้อบังคับ และ
หนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

- พนักงาน เจ้าหน้าที่
ไม่ยื่นขออนุญาต ก่อน
ใช้รถยนต์ต่อ
ผู้บังคับบัญชา ท าให้
ยากต่อการควบคุม 
 

- ค าสั่ งมอบห มาย
งาน ใน ห น้ าที่ ข อ ง
เจ้าหน้าที่ทุกคน 
- มีการจัดท า
ทะเบียนคุมการใช้
รถยนต์ 

- ผู้ที่ใช้รถยนต์มี
การเขียนขอ
อนุญาตก่อน
เดนิทางในทะเบียน
คุม 

- การใช้รถยนต์ส่วน 
กลางยัง มีการใช้ใน
ลักษณะส่วนตัว แอบ
แฝง และ เป็นไปใน
ทิศทาง ที่ไมประหยัด  
 

๑. พนักงานขับรถยนต์
ส่วนกลางลงทะเบียนคุมเข็ม
ไมล์รถยนต์ส่วนกลางทุกครั้ง
ที่มีการใช้รถ และรายงาน
ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น
ทราบเป็นประจ าทุกเดือน  
๒. แจ้งเวียนขอความร่วมมือ
ทุกส่วนเขียนขออนุญาต
ก่อนเดินทางไปราชการเป็น
ลายลักษณ์อักษร หากไม่ให้
ความร่วมมือเห็นควรแจ้ง
ผู้บริหารทราบและพิจารณา
ด าเนินการตามความ
เหมาะสม 

 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ้านโนน 

 
 



แบบ ปค. ๕  
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 

 
การควบคุมภายในที่มี

อยู่ 
 
 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 
 

 
ความเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 
 
 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 
 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

๕. กิจกรรมโครงการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้ประชาชนตระหนักถึง
ปัญหาและภาวะเสี่ยงจากการ
เกิดโรคพิษสุนัขบ้า 
๒. เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การดูแลชุมชนโดยน าสัตว์เลี้ยง
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
 
 

โรคพิษสุนัขบ้ามี
การแพร่ระบาดของ
โรคอย่างต่อเนื่อง 

- มีแผนปฏิบัติงานฉีด 
วัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า 
- มีการประชาสัมพันธ์
ให้ความรู้โรคพิษสุนัข
บ้าให้กับประชาชน 
- ออกให้บริการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยง
ในพ้ืนที่ 
 

โรคพิษสุนัขบ้ายังมีข่าว 
การแพร่ระบาดของ
โรคต่อเนื่องยังมีความ
เสี่ยงทีต่้องจัดท าแผน 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายในต่อไป 

- ในช่วงฤดูร้อนอากาศ
ร้อนอบอ้าวท าให้สุนัข
มีการเสี่ยงที่จะเป็นโรค 

- รณรงคป์ระชาสัมพันธ์ 
ให้ความรู้พร้อมทั้งสร้าง
จิตส านึกในการป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
ให้กับประชาชน 
- จัดฝึกอบรมให้ความรู้ 
อาสาสมัครในการป้องกัน
และควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
- สร้างจิตส านึกให้
ประชาชนตระหนักถึง
ความรับผิดชอบในการ
เลี้ยงสัตว์เลี้ยงต่อชุมชน 
 
 

 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ้านโนน 

 
 
 



แบบ ปค. ๕  
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 
 

 
ความเสี่ยง 

 

 
การควบคุมภายในที่

มีอยู่ 
 
 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 
 

 
ความเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 
 
 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 
 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

๖. งานเศรษฐกิจชุมชน 

กิจกรรม 
โครงการฟื้นฟู  เศรษฐกิจให้
ขยายตัวอย่างย่ังยืน 
วัตถุประสงค์   
- เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนด าเนิน
ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
และให้ประชาชนมีรายได้จาก
การประกอบอาชีพอย่างมั่นคง 
 
 
 
 

ประชาชนยังขาด

อาชีพหลักในการ

ด ารงชีวิต 

- ฝึกอบรมและ

ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

ต่างๆ 

- สนับสนุนศูนย์

เทคโนโลยีการเกษตร 
 

- ปัญหาเศรษฐกิจ
กระทบการด าเนินชีวิต
ของประชาชน ท าให้
รายได้ไม่เพียงพอต่อ
รายจ่าย 

- ปัญหาเศรษฐกิจ

กระทบการด าเนินชีวิต

ของประชาชน ท าให้

รายได้ไม่เพียงพอต่อ

รายจ่าย 

๑) จัดกิจกรรม ฝึกอบรม 

ให้ความรู้ ส่งเสริมอาชีพ

เกษตรกร/กลุ่มอาชีพ/

เยาวชน ทั้งทางด้าน

การเกษตร ท าขนม ตัด

เย็บเสื้อผ้า และอ่ืนๆ 
 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ้านโนน 

 
 



แบบ ปค. ๕  
 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 
 

 
ความเสี่ยง 

 

 
การควบคุมภายในที่มี

อยู่ 
 
 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 
 

 
ความเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 
 
 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 
 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

๗. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาสได้รับ
สวัสดิการ เพ่ือความม่ันคง 
๒. เพ่ือให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ 
และผู้ด้อยโอกาส มีสุขภาพ
ร่างกาย จิตใจ ที่ดีและยืน
ยาว 

 
 
 

 

ผู้สูงอายุยังขาดการดูแล
เอาใจใส่จากบุตรหลาน 

- ค าสั่งมอบหมายงาน
ในหน้าที่ 
- ครอบครัวให้ก าลังใจ
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาสมาบ้าง
แล้ว 

เนื่องจากผู้สูงอายุ ผู้
พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส เป็น
บุคคลที่ต้องการ
ก าลังใจและต้องได้รับ
การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ
ทางด้านร่างกายและ
จิตใจ 
 

- ครอบครัวต้องท างาน 
ไม่มีเวลาดูแล 
- คนในครอบครัวไม่ใส่
ใจดูแลเท่าที่ควร 
- ร่างกายอ่อนแอ 
สภาพจิตใจย่ าแย่ 
เนื่องจากไม่ได้ออก
ก าลังกายและไม่มี
ก าลังใจในการต่อสู้ชีวิต 

- เสริมสร้างก าลังใจให้
บุคคลเหล่านี้ให้มีก าลังใจ
ไม่ท้อแท้กับชีวิต 
- เสริมสร้างครอบครัวให้มี
ความอบอุ่นไม่ทอดทิ้ง 
- จัดฝึกอบรม เพิ่มความรู้ 
พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาส 

ส านักงานปลัด 
อบต.บ้านโนน 

 
 



แบบ ปค. ๕  
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

 

 
ความเสี่ยง 

 

 
การควบคุมภายในที่มี

อยู่ 
 
 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 
 

 
ความเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 
 
 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 
 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

๘. กิจกรรม  การจัดท าแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
 
วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้  
การเร่งรัดหนี้สิน  รวมทั้งการ
พัฒนารายได้ ของ อบต.บ้าน
โนน ให้มีประสิทธิภาพ  ทั่วถึง
และเป็นธรรม  มากยิ่งขึ้น 
 

  - เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานยังไม่
สามารถน าระบบ
แผนที่ ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน มา
ใช้งานได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานทุก
ฝ่ายที่เก่ียวข้อง   
-ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับ
การฝึกอบรม และ
เรียนรู้กับหน่วยงานที่
ด าเนินการแล้ว  
เพ่ือให้การจัดท าแผนที่
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินเป็นปัจจุบัน    
  

- ให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตาม
หนังสือสั่งการ , 
ระเบียบ และกฎหมาย
ต่าง ๆ เกี่ยวกับการ
จัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

 

- ไม่สามารถปรับปรุง
ข้อมูลแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สินได้
ทัน มีการเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดิน
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง
และมีการโอน
เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์
ที่ดินตลอดเวลา 
 

- เจ้าหน้าทีต่ระหนักใน
การใส่ข้อมูลในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์
(GIS)และระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ(MIS)เพ่ือให้
ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน  

 

กองคลัง  

อบต.บ้านโนน 

 
 
 
 



แบบ ปค. ๕ 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 
 

 
ความเสี่ยง 

 

 
การควบคุมภายในที่มี

อยู่ 
 
 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 
 

 
ความเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 
 
 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 
 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

๙. กิจกรรมการจ าหน่ายพัสดุ 

ครุภัณฑ์ประจ าปี 

 
วัตถุประสงค์   
เพ่ือให้การจ าหน่ายพัสดุและ
ครุภัณฑ์งานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและถูกต้องตาม
ระเบียบ 
กฏหมายทีเ่กี่ยวข้อง 
 

-  พัสดุและครุภัณฑ์ท่ี
ช ารุดมีจ านวนมาก ท า
ให้ไม่สามารถจ าหน่าย
ออกจากทะเบียน
ทรัพย์สินได้หมด
ภายในครั้งเดียว 
 

- เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบด าเนินการ
จัดท าทะเบียนคุมพัสดุ
และครุภัณฑ์ 
- มีเจ้าหน้าที่ดูแลรักษา
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ มีการ
ตรวจสอบสภาพของ
พัสดุครุภัณฑ์  
 

- เนื่องจากมีการ
ตรวจสอบพัสดุและ
ครุภัณฑ์ประจ าปี
แล้วแต่ยังไม่สามารถ
จ าหน่ายออกจาก
ทะเบียนทรัพย์สินได้
หมดภายในครั้งเดียว 
 

-  พัสดุและครุภัณฑ์
ที่ช ารุดมีจ านวนมาก 
ท าให้ไม่สามารถ
จ าหน่ายออกจาก
ทะเบียนทรัพย์สินได้
หมดภายในครั้งเดียว 
 
 

-  ก าชับให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ
พัสดุตามความเป็นจริง
และให้ด าเนินการ จัดท า
ทะเบียนคุมทรัพย์สินให้
เป็นปัจจุบัน 
-  ด าเนินการจ าหน่าย
พัสดุที่ช ารุดออกจาก
ทะเบียนคุมให้เป็น
ปัจจุบัน 

 
 
 

 

กองคลัง  

อบต.บ้านโนน 

 
 
 
 



แบบ ปค. ๕ 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนนิการหรือภารกิจ
อ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 
 

 
ความเสี่ยง 

 

 
การควบคุมภายในที่มี

อยู่ 
 
 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 
 

 
ความเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 
 
 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 
 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

๑๐. กิจกรรมการควบคุม ดูแล 

พัสดุ ครุภัณฑ์ 

 
วัตถุประสงค์   
-เพ่ือให้หน่วยงานมีการ วางแผน
เกี่ยวกับการจัดหา และดูแล
ทรัพย์สินของ หน่วยงานให้เป็นไป
ด้วย ความเหมาะสมและมีการใช้ 
งานอย่างมีประสิทธิภาพ และ
สอดคล้องกับแผนการ จัดหาพัสดุ
ประจ าปีด้วย  
 

  - องค์การบริหาร
ส่วนต าบลไม่มี
สถานที่ที่จะจัดเก็บ
พัสดุ ครุภัณฑ์ให้อยู่
ในสถานที่ ปลอดภัย 

- จัดท าทะเบียน
ทรัพย์สิน  
- ออกรหัสครุภัณฑ์ให้
ครบถ้วน  
- ตรวจสอบการรับ – 
จ่ายพัสดุ  
- ตรวจสอบพัสดุ
ครุภัณฑ์อย่าง 
สม่ าเสมอ   

- สถานที่ในการจัดเก็บ
พัสดุ ครุภัณฑ์มสีภาพ
ที่ไม่เหมาะสม 
เนื่องจากประตูช ารุด   

 - องค์การบริหารส่วน
ต าบลไม่มีสถานที่ท่ีจะ
จัดเก็บพัสดุ ครุภัณฑ์
ให้อยู่ในสถานที่ 
ปลอดภัย 

- ออกค าสั่งแต่งตั้ง 
ผู้รับผิดชอบในการ
ควบคุม ตรวจสอบ
ทรัพย์สินให้ถูกต้อง 
ตามระเบียบ  
 - การปรับปรุง 
สถานที่ที่จะท าการ
จัดเก็บ พัสดุครุภัณฑ์ 
ให้อยู่ในสภาพที่ 
ปลอดภัย 

 

กองคลัง  

อบต.บ้านโนน 

 
 
 
 



แบบ ปค. ๕  
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

 

 
ความเสี่ยง 

 

 
การควบคุมภายในที่มีอยู่ 

 
 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 
 

 
ความเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 
 
 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 
 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

๑๑. กิจกรรมงานประมาณ
ราคา 
 
วัตถุประสงค์   
เพ่ือให้การประมาณราคา ค่า
ก่อสร้าง ไม่เกิดความล่าช้า
เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง 
เรียบร้อย   
 

- การประมาณราคา 
เกิดความล่าช้า 

- ค าสั่งมอบหมายงานใน
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ทุกคน 
 

เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
มีภาระงานที่เพ่ิมขึ้น 
ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการได้
ทันท่วงที 
 

- การประมาณราคา 
เกิดความล่าช้า 
เนื่องจากต้องมีการ
ตรวจสอบราคา จาก 
อินเตอร์เน็ตและต้องมี
การส ารวจพื้นที่ท่ี
ด าเนินการก่อสร้าง
จริง 

- การตรวจสอบราคาให้
ตรวจสอบจากราคา
พาณิชย์จังหวัด และสืบ
จากร้านค้าที่อยู่ใกล้เคียง 
- การส ารวจพื้นที่ท่ี
ด าเนินการก่อสร้าง ให้ท า
ก่อนการประมาณราคา 

 
 
 

กองช่าง 

 
 
 
 
 
 



แบบ ปค. ๕ 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่
จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ
หรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 
 

 
ความเสี่ยง 

 

 
การควบคุมภายในที่มี

อยู่ 
 
 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 
 

 
ความเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 
 
 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 
 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

๑๒. กิจกรรมควบคุมงาน
ก่อสร้าง 
 
วัตถุประสงค์   
เพ่ือให้การควบคุมการ
ก่อสร้างเป็นไปอย่างถูกต้อง 
ตามระเบียบ 
 

การควบคุมงานก่อสร้าง
ยังไม่สามารถ ควบคุม
ผู้รับเหมาในการลงงาน
ให้ ถู ก ต้ อ ง  ต ร ง ต า ม
รูปแบบรายการได้ 

- ค าสั่งมอบหมายงาน
ในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ทุกคน 
 

การควบคุมงาน
ก่อสร้างยังไม่สามารถ 
ควบคุมผู้รับเหมาใน
การลงงานให้ถูกต้อง 
ตรงตามรูปแบบ
รายการได้ 

- ไมส่ามารถควบคุม
วัสดุใช้ในการก่อสร้าง
ได้ เนื่องจากผู้รับเหมา
เข้าด าเนินการในช่วงที่
ช่างควบคุมงานไม่อยู่ 
หรือเป็นวันหยุด 
ราชการ 

- แจ้งผู้รับจ้าง ก่อนที่จะ
ลงงานในลักษณะที่มี
ความส าคัญต่อรูปแบบ
รายการ โครงสร้าง 
ปริมาณงาน ต้องแจ้งช่าง
ควบคุมงานก่อนที่จะลง
มือปฏิบัติ  
- ให้ช่างควบคุมงานเข้าดู
พ้ืนที่การก่อสร้าง 
ทุกวัน ที่มีการท างาน 
 
 

กองช่าง 

 
 
 
 



แบบ ปค. ๕  
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

 

 
ความเสี่ยง 

 

 
การควบคุมภายในที่

มีอยู่ 
 
 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 
 

 
ความเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 
 
 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 
 

 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

๑๓. กิจกรรมด้านการพัฒนา
ศูนย์เด็กเล็ก 
วัตถุประสงค์ 
-  เพ่ือใหศู้นย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เป็นศูนย์ที่ได้มาตรฐาน ตาม
แบบแปลนของกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 

- เนื่องจากศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโนนและ
ศู น ย์ พั ฒ นาเด็ ก เล็ ก
บ้ านแห้ ว  ยั งไม่ มี รั้ ว
รอบขอบชิดทั้ง ๔ ด้าน 

- ค าสั่ งมอบห มาย
งาน ใน ห น้ าที่ ข อ ง
เจ้าหน้าที่ทุกคน 
 

- เนื่องจากศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโนนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
แห้ว ยังไม่มีรั้วรอบขอบ
ชิดทั้ง ๔ ด้าน ซึ่งอาจท า
ให้เกิดอุบัติเหตุและได้รับ
อันตรายได้ 

- เด็กเล็กอาจได้รับ
อันตรายจากการออก
นอกบริเวณอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กของทั้ง 
๒ ศูนย์ 

- ท าโครงการก่อสร้างรั้ว
รอบอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโนนและ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
แห้ว  

 
 
 

 

กองการศึกษา 

 
 
 
 
 



แบบ ปค. ๕  
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
ความเสี่ยง 

 

 
การควบคุมภายในที่

มีอยู่ 
 
 

 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
 
 

 
ความเสี่ยงที่ 

ยังมีอยู่ 
 
 

 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 
 
 

 
หน่วยงาน

ที่
รับผิดชอบ 

 
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
๑๔. กิจกรรม การจัดท าฎีกาเบิกจ่ายและ
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
วัตถุประสงค์ 
 - เพ่ือใหก้ารปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
เบิกจ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในต าบลบ้าน
โนน เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ 

- เจ้าหน้าที่
ไม่มีความรู้
ความ
ช านาญด้าน
งานการเงิน
และการ
พัสดุ 

- การปฏิบัติหน้าที่
ตามค าสั่งมอบหมาย
งานของกอง
การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 

- เจ้าหน้าที่ ไม่
สามารถปฏิบัติตาม
ค าสั่งที่มอบหมาย
งานได้ เนื่องจากไม่มี
ความรู้ด้านการเงิน
และการพัสดุ 

- เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้
ความช านาญด้านงาน
การเงินและการพัสดุ 
เนื่องจาก ยังไม่เคย
ปฏิบัติงานด้านการเงิน
และการพัสดุ 

- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
ฝึกอบรม ด้านการเงินและการ
พัสดุ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
- ให้ถือปฏิบัติตาม 
ระเบียกระทรวงมหาดไทย ว่า
ด้วยการพัสดุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
สถานศึกษา 

กอง
การศึกษา 

 
 

 
ชื่อผู้รายงาน........................................................ 

                                                                                                                                                  (นายวชิรพล  วิสิลา) 
  ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน 
  วันที.่........... เดือน....ธันวาคม.....พ.ศ..๒๕๖๓.....                                                                         


