
แบบ ปค. ๔ 
ชื่อหน่วยงาน  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที ่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๓ 
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๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     (๑.๑) กิจกรรมการด าเนินงานนิติการ 

     เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายใน เพราะ ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
โดยตรงเกี่ยวกับการท างาน 
     (๑.๒) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 
    เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก เนื่องจากมียาเสพติดเขามาระบาด 
ในพ้ืนที่หลายรูปแบบ ท าให้เยาวชนและ
ประชาชนมี ความเสี่ยงที่ติดยาเสพติด มาก
ขึ้น 
     (๑.๓) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
      เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก เนื่องจากประชาชนยังประสบสา
ธารณภัยอยู ่น้ าท่วมพ้ืนที่ การเกษตร 
     (๑.๔) กิจกรรมการควบคุมการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง 

       เป็นความเสี่ยงทีเ่กิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจาก เจ้าหน้าที่
ใช้รถยนต์ส่วนกลาง โดยไม่ขออนุญาตก่อน
เดินทาง 
    (๑.๕)  กิจกรรมโครงการรณรงค์การ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
      เป็นความเสี่ยงทีเ่กิดจากสภาพแวดล้อม 

ภายนอก เพราะการแพร่ระบาดของโรคพิษ
สุนัขบ้ามีอย่างต่อเนื่อง 

ผลการประเมิน 
       องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน แบ่งโครงสร้าง
และการปฏิบัติงาน ออกเป็น ๔ ส่วน คือ ๑. ส านักงาน
ปลัด อบต. ๒. กองคลัง 
๓. กองช่าง  ๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบความ
เสี่ยงในภารกิจ  ๑๔ งาน  คือ 
คือ  
๑. กิจกรรมการด าเนินงานนิติการ 
๒. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
๓. กิจกรรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๔. กิจกรรมการควบคุมการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์
ส่วนกลาง 
๕. กิจกรรมโครงการรณรงค์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
๖. กิจกรรมโครงการฟ้ืนฟู  เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่าง
ยั่งยืน 
๗. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 
๘. กิจกรรมการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
๙. กิจกรรมการจ าหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ประจ าปี 
๑๐. กิจกรรมการควบคุม ดูแล พัสดุ ครุภัณฑ์ 
๑๑. กิจกรรมงานประมาณราคา 
๑๒. กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง 
๑๓. กิจกรรมด้านการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 
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    (๑.๖) กิจกรรมโครงการฟื้นฟู  เศรษฐกิจ
ให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน 
     เป็นความเสี่ยงทีเ่กิดจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก เพราะปัญหาเศรษฐกิจกระทบการ
ด าเนินชีวิตของประชาชน ท าให้รายได้ไม่
เพียงพอต่อรายจ่าย 
    (๑.๗) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
      เป็นความเสี่ยงทีเ่กิดจากสภาพแวดล้อม
ภายใน เนื่องจากผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส เป็นบุคคลที่ต้องการก าลังใจ
และต้องได้รับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

     (๑.๘) กิจกรรมการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
       เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากข้อมูลแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินที่ด าเนินการ
ส ารวจไว้ไม่เป็นปัจจุบัน 
    (๑.๙) กิจกรรมการจ าหน่ายพัสดุ 

ครุภัณฑ์ประจ าปี 
      เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายใน เพราะพัสดุและครุภัณฑ์ท่ีช ารุดมี
จ านวนมาก ที่ยังไม่ได้จ าหน่ายออกจาก
ทะเบียนทรัพย์สิน 
    (๑.๑๐) กิจกรรมการควบคุม ดูแล พัสดุ 

ครุภัณฑ์ 
      เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายใน เพราะสถานที่จัดเก็บพัสดุและ
ครุภัณฑ์ไม่ปลอดภัย 
     (๑.๑๑) กิจกรรมงานประมาณราคา 
     เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม

๑๔. กิจกรรมการจัดท าฎีกาเบิกจ่ายและการ 
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
  
       จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติ
ตามแผนการปรับปรุง พบว่า 
 

๑. กิจกรรมการด าเนินงานนติิการ 
     มีการควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง  โดย อบต. 
ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
      อยู่ระหว่างการด าเนินการสรรหาพนักงานส่วน
ต าบล ต าแหน่ง นิติกร 
 

๒. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
     มีการควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง  โดยมีการ
แต่งตั้งศูนยปฏิบัติการพลัง แผ่นดินเอาชนะ  
ยาเสพติด อบต.บ้านโนน 
    

๓. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     มีการควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง  โดย 
มีการประสานงานกับหน่วยงานป้องกันและหน่วยงาน
ราชการที่เก่ียวข้อง เช่น อ าเภอ จังหวัด เพ่ือเตรียม
แผนการป้องกัน      
 

๔. กิจกรรมการควบคุมการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์
ส่วนกลาง 
     มีการควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง  โดยมีการ
จัดท าทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
 

๕. กิจกรรมโครงการรณรงค์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
     มีการควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอ บรรลุ
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ภายใน  เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมี
ภาระงานที่เพ่ิมข้ึน ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทันท่วงที  
     (๑.๑๒) กิจกรรมควบคุมงานก่อสร้าง 
     เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายใน  เนื่องจากการควบคุมงานก่อสร้างยัง
ไม่สามารถควบคุมผู้รับเหมาให้ท างานตาม
รูปแบบรายการได้  
    (๑.๑๓) กิจกรรมด้านการพัฒนาศูนย์เด็ก
เล็ก 
      เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม 
ภายใน 
     เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนได้
สร้างข้ึนใหม่ ยังไม่มีรั้วรอบขอบชิดทั้ง ๔ 
ด้าน ซึ่งอาจท าให้เกิดอุบัติเหตุและได้รับ
อันตรายได้ 
  (๑.๑๔) กิจกรรมการจัดท าฎีกาเบิกจ่าย
และการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

      เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายใน  เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้
ความสามารถด้านการเงินและการพัสดุ 
 
 ๒. การประเมินความเสี่ยง 
    (๒.๑) กิจกรรมการด าเนินงานนิติการ 

    - ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง  
    (๒.๒) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 
     - ยาเสพติดเขามาระบาด ในพ้ืนที่หลาย
รูปแบบ ท าให้เยาวชนและประชาชนมี ความ
เสี่ยงที่ติดยาเสพติด มากขึ้น  
    (๒.๓)  กิจกรรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 

วัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง  โดย 
มีการรณรงค์ให้ความรู้พร้อมทั้งสร้างจิตส านึกในการ
ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชน 
 

 ๖. กิจกรรมโครงการฟื้นฟู  เศรษฐกิจให้ขยายตัว
อย่างยั่งยืน 
 
 

     มีการควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง  โดย 
ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านโนน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

๗. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
ผู้ด้อยโอกาส 
     มีการควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง  โดย 
ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านโนน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 ๘. กิจกรรมการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 
        มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมในระดับหนึ่ง โดยได้มีการแต่งตั้งค าสั่ง
มอบหมายงานในหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้ว และ
ได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมการจัดท าแผนที่ภาษีให้เป็น
ปัจจุบัน 
 

  ๙. กิจกรรมการจ าหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ประจ าปี 
         มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมในระดับหนึ่ง โดย มีการจัดท าทะเบียน
คุมพัสดุและครุภัณฑป์ระจ าปี และมีการตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปีทุกปี 
 

   ๑๐. กิจกรรมการควบคุม ดูแล พัสดุ ครุภัณฑ์ 
         มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์
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      - ประชาชนยังประสบสาธารณภัยอยู ่
น้ าท่วมพ้ืนที ่การเกษตร 
    (๒.๔) กิจกรรมการควบคุมการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง 

     - เจ้าหน้าที่ไม่ยื่นขออนุญาต ก่อนใช้
รถยนต์ส่วนกลาง  
    (๒.๕) กิจกรรมโครงการรณรงค์การ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
     - ยังพบว่าการแพร่ระบาดของโรคพิษ
สุนัขบ้าอย่างต่อเนื่อง 
    (๒.๖) กิจกรรมโครงการฟื้นฟู  เศรษฐกิจ
ให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน 
     - ปัญหาเศรษฐกิจกระทบการด าเนินชีวิต
ของประชาชน ท าให้รายได้ไม่เพียงพอต่อ
รายจ่าย 
   (๒.๗) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
      - ครอบครัวต้องท างาน ไม่มีเวลาดูแล 
    - ร่างกายอ่อนแอ สภาพจิตใจย่ าแย่ 
เนื่องจากไม่ได้ออกก าลังกายและไม่มีก าลังใจ
ในการต่อสู้ชีวิต 
   (๒.๘) กิจกรรมการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
     - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยงัไม่สามารถน า
ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมา 
ใช้ได้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังขาด ความเข้าใจ
ในระบบการใช้งาน 

    (๒.๙) กิจกรรมการจ าหน่ายพัสดุ 

ครุภัณฑ์ประจ าปี 
     -  พัสดุและครุภัณฑ์ท่ีช ารุดมีจ านวนมาก 
ท าให้ไม่สามารถจ าหน่ายออกจากทะเบียน
ทรัพย์สินได้หมดภายในครั้งเดียว 

ของการควบคุมในระดับหนึ่ง โดย เจ้าหน้าที่ได้มีการ
จัดท าทะเบียนคุมพัสดุครุภัณฑ์ท่ีเป็นปัจจุบัน และได้
ด าเนินการตรวจสอบพัสดุ 
ประจ าปีทุกปี 
 

  ๑๑. กิจกรรมงานประมาณราคา 

      มีการควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมในระดับหนึ่ง  โดย อบต. 
ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
      - ค าสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่
ด าเนินการ 
 

   ๑๒. กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง 

          มีการควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมในระดับหนึ่ง  โดย อบต. 
ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
      - แจ้งผู้รับจ้าง ก่อนที่จะลงงานในลักษณะที่มี
ความส าคัญต่อรูปแบบรายการ โครงสร้าง ปริมาณงาน 
ต้องแจ้งช่างควบคุมงานก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ       
      - โดยให้ช่างควบคุมงานเข้าดูพ้ืนที่การก่อสร้างทุก
วัน ที่มีการท างาน 
 

   ๑๓. กิจกรรมด้านการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 
     - มีการควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมในระดับหนึ่ง  โดย อบต. 
ได้ด าเนินการ บรรจุโครงการก่อสร้างรั้วรอบ 

อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านแห้ว ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๕ 
 

    ๑๔. กิจกรรมการจัดท าฎีกาเบิกจ่ายและการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

     - มีการควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอ บรรลุ 
วัตถุประสงค์ของการควบคุมในระดับหนึ่ง  โดย อบต. 
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   (๒.๑๐) กิจกรรมการควบคุม ดูแล พัสดุ 

ครุภัณฑ์ 
       - อบต.ไม่มีสถานที่ที่จะเก็บพัสดุและ
ครุภัณฑ์ให้อยู่ในสถานที่ ที่ปลอดภัย 
     (๒.๑๑) กิจกรรมงานประมาณราคา 
      -  การประมาณราคา เกิดความล่าช้า 
เนื่องจากต้องมีการตรวจสอบราคา จาก 
อินเตอร์เน็ตและต้องมีการส ารวจพื้นที่ท่ี
ด าเนินการก่อสร้างจริง 
     (๒.๑๒) กิจกรรมควบคุมงานก่อสร้าง 
      - ไม่สามารถควบคุมวัสดุใช้ในการ
ก่อสร้างได้ เนื่องจากผู้รับเหมาเข้าด าเนินการ
ในช่วงที่ช่างควบคุมงานไม่อยู่ หรือเป็นวันยุด
ราชการ 

     (๒.๑๓) กิจกรรมด้านการพัฒนาศูนย์เด็ก
เล็ก 
     - เด็กเล็กอาจได้รับอันตรายจากการออก
นอกบริเวณอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
    (๒.๑๔) กิจกรรมการจัดท าฎีกาเบิกจ่าย
และการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
     - เจ้าหน้าที่ไม่มีความรู้ความช านาญด้าน
งานการเงินและการพัสดุ 

 
 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
      (๓.๑) กิจกรรมการด าเนินงานนิติการ 
      - ส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานนิติการ
เข้ารับการฝึกอบรม 
     - รับบรรจุ/โอนย้ายพนักงานส่วนต าบล 
ต าแหน่ง นิติกร โดยตรง 

     (๓.๒) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 

ไดม้ีค าสั่งมอบหมายงานของกองการศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม 
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      -  แต่งตั้งศูนยปฏิบัติการพลัง แผ่นดิน
เอาชนะ ยาเสพติด อบต.บ้านโนน 
      - สนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 
      - จัดประชุมติดตามผลการ ด าเนินงาน
ของ 
ผูปะสานพลัง แผ่นดิน เดือนละ ๑ ครั้ง 
     (๓.๓) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
      - มีการแต่งตั้ง คณะท างาน/ส ารวจ
ความ เสียหายในกรณีเกิดสาธารณภัย และ
วาตภัย เป็นต้น 
     - ตั้งงบประมาณให้ เพียงพอต่อการ
ช่วยเหลือ  
     (๓.๔) กิจกรรมการควบคุมการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง 
     - พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
ลงทะเบียนคุมเข็มไมล์รถยนต์ส่วนกลางทุก
ครั้งที่มีการใช้รถ 

    (๓.๕) กิจกรรมโครงการรณรงค์การ
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 
     - จัดกิจกรรมรณรงค์ก าจัดยุงและท าลาย
แหล่งเพาะพันธุ์ ปล่อยปลาหางนกยูง  
     - รณรงค์ส่งเสริมอย่างต่อเนื่องและต้อง
ร่วมบูรณาการหน่วยงานให้ส่งเสริมกันอย่าง
จริงจัง ทั้ง รพ.สต. , อสม. และประชาชน
ทั่วไป 
    (๓.๖) กิจกรรมโครงการฟื้นฟู  เศรษฐกิจ
ให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน 

     - จัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพเกษตรกร/
กลุ่มอาชีพ/เยาวชน ทั้งทางด้านการเกษตร 
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ท าขนม ตัด 
เย็บเสื้อผ้า และอ่ืนๆ 
     (๓.๗) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
     - จัดฝึกอบรม เพิ่มความรู้ พัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 
     (๓.๘) กิจกรรมการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
     - เจ้าหน้าทีต่ระหนักในการใส่ข้อมูลใน
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์(GIS)และระบบ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการ(MIS)เพ่ือให้ข้อมูล
ถูกต้องครบถ้วน 
     (๓.๙) กิจกรรมการจ าหน่ายพัสดุ 
ครุภัณฑ์ประจ าปี 
     -  ก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบพัสดุตามความเป็นจริงและให้
ด าเนินการ จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินให้
เป็นปัจจุบัน 
     -  จ าหน่ายพัสดุทีช่ ารุดออกจากทะเบียน
คุมให้เป็นปัจจุบัน 

      (๓.๑๐) กิจกรรมการควบคุม ดูแล พัสดุ 

ครุภัณฑ์ 
      - การปรับปรุง สถานที่ที่จะท าการ
จัดเก็บ พัสดุครุภัณฑ ์ให้อยู่ในสภาพที่ 
ปลอดภัย 
     (๓.๑๑) กิจกรรมงานประมาณราคา 
      - การตรวจสอบราคาให้ตรวจสอบจาก
ราคาพาณิชย์จังหวัด และสืบจากร้านค้าที่อยู่
ใกล้เคียง 
      - การส ารวจพื้นที่ท่ีด าเนินการก่อสร้าง 
ให้ท าก่อนการประมาณราคา 
     (๓.๑๒) กิจกรรมควบคุมงานก่อสร้าง 
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      - แจ้งผู้รับจ้าง ก่อนที่จะลงงานใน
ลักษณะที่มีความส าคัญต่อรูปแบบรายการ 
โครงสร้าง ปริมาณงาน ต้องแจ้งช่างควบคุม
งานก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ  
       - ให้ช่างควบคุมงานเข้าดูพ้ืนที่การกอง
สร้าง 
ทุกวัน ที่มีการลงงาน 

     (๓.๑๓) กิจกรรมด้านการพัฒนาศูนย์เด็ก
เล็ก 
     - ท าโครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนและศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กบ้านแห้ว 
 
  (๓.๑๔) กิจกรรมการจัดท าฎีกาเบิกจ่าย
และการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
     - จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม 
ด้านการเงินและการพัสดุ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
    - ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษา 
 

     ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     (๔.๑) กิจกรรมการด าเนินงานนิติการ 
     - มีค าสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ 

     (๔.๒) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 
        - แผนพัฒนาสามปีของ อบต.บ้านโนน 
ก าหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
ด้านการแก้ไขปัญหาด้านยาเสพติด 
       - แต่งตั้งศูนยปฏิบัติการพลัง แผ่นดิน
เอาชนะ ยาเสพติด อบต.บ้านโนน 
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     (๔.๓) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัย 
      - มีการประสานงานกับหน่วยงาน
ป้องกันและหน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง 
เช่น อ าเภอ จังหวัด เพื่อเตรียมแผนการ
ป้องกันร่วมกัน 

     (๔.๔) กิจกรรมการควบคุมการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง 
      - แจ้งเวียนขอความร่วมมือทุกส่วนเขียน
ขออนุญาตก่อนเดินทางไปราชการเป็นลาย
ลักษณ์อักษร หากไม่ให้ความร่วมมือเห็นควร
แจ้งผู้บริหารทราบและพิจารณาด าเนินการ
ตามความเหมาะสม 

     (๔.๕) กิจกรรมโครงการรณรงค์การ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
     - มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้โรคพิษ
สุนัขบ้าให้กับประชาชน 
 
 
    (๔.๖) กิจกรรมโครงการฟื้นฟู  เศรษฐกิจ
ให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน 

     - ฝึกอบรมและส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่างๆ 
     - สนับสนุนศูนย์เทคโนโลยีการเกษตร 
    (๔.๗)  กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
      - จัดฝึกอบรม เพิ่มความรู้ พัฒนา
ศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส 

    (๔.๘) กิจกรรมการจัดท าแผนที่ภาษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน 
    - มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง   
    -  มีการใช้ระบบสารสนเทศและการ
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สื่อสารของ อบต. เป็นเครื่องมือในการ
ติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง 
สม่ าเสมอ 
     (๔.๙) กิจกรรมการจ าหน่ายพัสดุ 
ครุภัณฑ์ประจ าปี 
     - จัดท าทะเบียนคุมพัสดุและครุภัณฑ์ 
     - มีแผนการจัดหาพัสดุประจ าปี 

     (๔.๑๐) กิจกรรมการควบคุม ดูแล พัสดุ 

ครุภัณฑ์ 
      - ออกค าสั่งแต่งตั้ง ผู้รับผิดชอบในการ
ควบคุม ตรวจสอบทรัพย์สินให้ถูกต้อง ตาม
ระเบียบ 
     (๔.๑๑) กิจกรรมงานประมาณราคา 
      - ค าสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ทุกคน 
      - การตรวจสอบราคาให้ตรวจสอบจาก
ราคาพาณิชย์จังหวัด และสืบจากร้านค้าที่อยู่
ใกล้เคียง 
     (๔.๑๒) กิจกรรมควบคุมงานก่อสร้าง 
       - ค าสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ทุกคน   

     (๔.๑๓) กิจกรรมด้านการพัฒนาศูนย์เด็ก
เล็ก 
        -  ค าสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ทุกคน 
 
    (๔.๑๔) กิจกรรมการจัดท าฎีกาเบิกจ่าย
และการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
     - ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นสถานศึกษา  
 



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๕. การติดตามประเมินผล 
 

    (๕.๑) กิจกรรมการด าเนินงานนิติการ 
     -  มีการควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอ 
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ใน
ระดับหนึ่ง  โดย อบต. ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
      อยู่ ระหว่ างการด าเนิ นการสรรหา
พนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง นิติกร 

    (๕.๒) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหา 
ยาเสพติด 
    -  มีการควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอ 
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ใน
ระดับหนึ่ง  โดยมีการแต่งตั้งศูนยปฏิบัติการ
พลัง แผ่นดินเอาชนะ  
ยาเสพติด อบต.บ้านโนน 
    (๕.๓) กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย 
     -  มีการควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอ 
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ใน
ระดับหนึ่ง  โดย 
มีการประสานงานกับหน่วยงานป้องกันและ
หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง เช่น อ าเภอ 
จังหวัด เพื่อเตรียมแผนการป้องกัน    
     (๕.๔) กิจกรรมการควบคุมการใช้น้ ามัน
เชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง 
     -  มีการควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอ 
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ใน
ระดับหนึ่ง  โดยมีการจัดท าทะเบียนคุมการ
ใช้รถยนต์ส่วนกลาง 

     (๕.๕) กิจกรรมโครงการรณรงค์การ
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
     -  มีการควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอ 



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ใน
ระดับหนึ่ง  โดย 
 
มีการรณรงค์ให้ความรู้พร้อมทั้งสร้าง
จิตส านึกในการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัข
บ้าให้กับประชาชน 
     (๕.๖) กิจกรรมโครงการฟื้นฟู  เศรษฐกิจ
ให้ขยายตัวอย่างยั่งยืน 
     -  มีการควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอ 
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ใน
ระดับหนึ่ง  โดย 
ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติองค์การ
บริหาร 
ส่วนต าบลบ้านโนน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๓ 
    (๕.๗) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
     -  มีการควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอ 
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ใน
ระดับหนึ่ง  โดย 
ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านโนน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 

๒๕๖๓ 
    (๕.๘) กิจกรรมการจัดท าแผนที่ภาษีและ 
ทะเบียนทรัพย์สิน 
      มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมในระดับหนึ่ง 
โดยได้มีการแต่งตั้งค าสั่งมอบหมายงานใน
หน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องแล้ว และได้ส่ง
เจ้าหน้าทีเ่ข้าร่วมอบรมเรียนรู้กับหน่วยงานที่
ด าเนินการแล้วจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียน



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

ทรัพย์สินเป็นปัจจุบัน  
    (๕.๙) กิจกรรมการจ าหน่ายพัสดุ 
ครุภัณฑ์ประจ าปี 
     มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมในระดับหนึ่ง 
โดย เจ้าหน้าที่ไดม้ีการจัดท าทะเบียนคุมพัสดุ
ครุภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบัน และได้ด าเนินการ
ตรวจสอบพัสดุประจ าปีทุกปี 

    (๕.๑๐) กิจกรรมการควบคุม ดูแล พัสดุ 

ครุภัณฑ์ 
     มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมในระดับหนึ่ง 
โดย 
 เจ้าหน้าที่ได้มีการจัดท าทะเบียนคุมพัสดุ
ครุภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบัน และได้ด าเนินการ
ตรวจสอบพัสดุประจ าปีทุกปี 
   (๕.๑๑) กิจกรรมงานประมาณราคา 
      มีการควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอ 
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมในระดับ
หนึ่ง โดยมีค าสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ให้
เจ้าหน้าที่ด าเนินการ 
   (๕.๑๒) กิจกรรมควบคุมงานก่อสร้าง 
      มีการควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอ 
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมในระดับ
หนึ่ง โดยให้ช่างควบคุมงานเข้าดูพ้ืนที่การ
ก่อสร้างทุกวัน  
ที่มีการท างาน 

     (๕.๑๓) กิจกรรมด้านการพัฒนาศูนย์เด็ก
เล็ก 
     - มีการควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอ 
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมในระดับ
หนึ่ง  โดย อบต. ได้ด าเนินการ บรรจุ



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านโนนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
แห้ว ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ 
ถึง ๒๕๖๕ 
    (๕.๑๔) กิจกรรมการจัดท าฎีกาเบิกจ่าย
และการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
     - มีการควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอ 
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมในระดับ
หนึ่ง  โดย อบต. ได้มีค าสั่งมอบหมายงาน
ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
 
 
ผลการประเมินโดยรวม 
    จากการวิเคราะห์ส ารวจ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน มีความเสี่ยง  ๑๔  กิจกรรม  คือ 
 

๑. กิจกรรมการด าเนินงานนติิการ 
              มีการควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง  โดย 
อบต. ได้ด าเนินการ ดังนี้ อยู่ระหว่างการด าเนินการสรรหาพนักงานส่วนต าบล ต าแหน่ง นิติกร 
 

๒. กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 
          มีการควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง  โดยมี
การแต่งตั้งศูนยปฏิบัติการพลัง แผ่นดินเอาชนะยาเสพติด อบต.บ้านโนน 
    

๓. กิจกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
          มีการควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง  โดย 
มีการประสานงานกับหน่วยงานป้องกันและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น อ าเภอ จังหวัด เพื่อ
เตรียมแผนการป้องกัน      
 

๔. กิจกรรมการควบคุมการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงรถยนต์ส่วนกลาง 
          มีการควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง  โดยมี
การจัดท าทะเบียนคุมการใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
 



๕. กิจกรรมโครงการรณรงค์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
          มีการควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง  โดย 
มีการออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสัตว์เลี้ยงในพ้ืนที่ 
 

๖. กิจกรรมโครงการฟื้นฟู  เศรษฐกิจให้ขยายตัวอย่างย่ัง ยืน 
            มีการควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง  โดย 
ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 ๗. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส 
            มีการควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง  โดย 
ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

๘. กิจกรรมการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
           มีการควบคุมท่ีเพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมในระดับหนึ่ง โดยได้มีการ
แต่งตั้งค าสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้องแล้ว และได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมการ
จัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 

๙. กิจกรรมการจ าหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ประจ าปี 
           มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมในระดับหนึ่ง โดย มีการ
จัดท าทะเบียนคุมพัสดุและครุภัณฑ์ประจ าปี และมีการตรวจสอบพัสดุประจ าปีทุกปี 

         ๑๐. กิจกรรมการควบคุม ดูแล พัสดุ ครุภัณฑ์ 
          มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมในระดับหนึ่ง โดย เจ้าหน้าที่
ไดม้ีการจัดท าทะเบียนคุมพัสดุครุภัณฑ์ที่เป็นปัจจุบัน และได้ด าเนินการตรวจสอบพัสดุประจ าปีทุกปี 
 

      ๑๑. กิจกรรมงานประมาณราคา 

           มีการควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมในระดับหนึ่ง  โดย อบต. 
ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
 
 

       - ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล  รวมทั้งระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่องเพ่ือทราบความคืบหน้าของการด าเนินงานและได้มาจัดท า
แผนและควบคุมปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้บรรลุผลของการควบคุมต่อไป  โดยได้ด าเนินการดังนี้ 
      - ค าสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ให้เจ้าหน้าที่ด าเนินการ 
      - การตรวจสอบราคาให้ตรวจสอบจากราคาพาณิชย์จังหวัด และสืบจากร้านค้าที่อยู่ใกล้เคียง 
      - การส ารวจพื้นที่ท่ีด าเนินการก่อสร้าง ให้ท าก่อนการประมาณราคา 

๑๒. กิจกรรมงานควบคุมงานก่อสร้าง 



          มีการควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมในระดับหนึ่ง  โดย อบต. 
ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
       - ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล  รวมทั้งระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารทั้งหมดที่มีอยู่ใน อบต. อย่างต่อเนื่องเพ่ือทราบความคืบหน้าของการด าเนินงานและได้มาจัดท า
แผนและควบคุมปรับปรุงระบบควบคุมภายในให้บรรลุผลของการควบคุมต่อไป  โดยได้ด าเนินการดังนี้ 
      - แจ้งผู้รับจ้าง ก่อนที่จะลงงานในลักษณะที่มีความส าคัญต่อรูปแบบรายการ โครงสร้าง ปริมาณ
งาน ต้องแจ้งช่างควบคุมงานก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ       
      - โดยให้ช่างควบคุมงานเข้าดูพ้ืนที่การก่อสร้างทุกวัน ที่มีการท างาน 

๑๓. กิจกรรมด้านการพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก 
             มีการควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมในระดับหนึ่ง  โดย 
อบต. ได้ด าเนินการ บรรจุโครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนและศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กบ้านแห้ว ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี พ.ศ.๒๕๖๑ ถึง ๒๕๖๕ 
         ๑๔. กิจกรรมการจัดท าฎีกาเบิกจ่ายและการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
            มีการควบคุมความเสี่ยงที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมในระดับหนึ่ง  โดย 
อบต. ไดม้ีค าสั่งมอบหมายงานของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

 
 
 
 

  
 

ชื่อผู้รายงาน....................................................... 
   (นายวชิรพล  วิสลิา) 

ต าแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านโนน 
วันที.่......... เดือน..ธันวาคม...พ.ศ. ..๒๕๖๓... 

  

 

 
 
 

  

 

       
 

 

 

 



 


