
 

 
ชื่อหน่วยงาน  กองคลัง 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย 
งวดสิ้นสุดวันที่  ๓๐  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 

********************** 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

(๒) 

๑. สภาพแวดลอ้มการควบคุม 
๑.๑) กิจกรรมดา้นงานการเงินและบญัชี 
การรับและเบิกจ่ายเงิน 
เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้มภายใน คือ 
๑.  ไม่มีบุคลากรระดับผู้อ านวยการกองปฏิบัติงานโดยตรง
ในการตรวจสอบก่อนการเบิกจ่ายเงิน 

๒. การจดัท าเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถว้น
สมบูรณ์  เช่น  ลายเซ็นไม่ครบถว้น 
๓. การเบิกจ่ายไมเ่ป็นไปตามขอ้บญัญติังบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีท่ีตั้งเอาไว(้มีการโอนงบประมาณ
เพิ่มเติม) 
๑.๒) กิจกรรมดา้นงานทะเบียนทรัพยสิ์นและพสัดุ 
การด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง 
๑. ในระหวา่งปียงัไม่มีขา้ราชการผูรั้บผิดชอบต าแหน่ง 
เจา้หนา้ท่ีพสัดุโดยตรง 
๒.  กระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งไม่สามารถบรรลุเป้าหมาย
(ไม่สามารถหาผูรั้บจา้งด าเนินโครงการไดภ้ายในเวลาท่ี
ก าหนด) 
๑.๓) กิจกรรมดา้นงานจดัเก็บรายได ้
๑. ยงัไม่มีการน าแผนท่ีภาษีมาใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการ
จดัเก็บภาษี   ซ่ึงอาจเกิดความผดิพลาดในการ 
ประเมินค่าภาษี  ในการจดัเก็บภาษีต่างๆ ได ้
๒. การประเมินความเส่ียง 
๑.๑) กิจกรรมดา้นการรับ-การเบิกจ่ายเงิน 
การประเมินความเส่ียง ดา้นการรับ-การเบิกจ่ายเงินอยูใ่น 
ระดบัปานกลาง ซ่ึงจากการประเมินพบวา่ 
๑. ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีระดบัผูอ้  านวยการ
กองไม่มีความเช่ียวชาญโดยตรง  อาจเกิดความเสียหาย

 
- กองคลงั ไดว้เิคราะห์ประเมินระบบการควบคุม 
ภายในท่ีปรากฏโครงสร้างองคก์รตามค าสั่งแบ่งงานฯ 
กองคลงั ท่ี ๒๔๓ / ๒๕๖๔  ลงวนัท่ี  ๑๕  พฤศจิกายน
๒๕๖๔  ในภารกิจ  ๕  งาน คือ 
๑. งานการเงิน 
๒. งานการบญัชี 
๓. งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้
๔. งานทะเบียนทรัพยสิ์นและพสัดุ 
๕. งานตรวจสอบอนุมติัฎีกาและควบคุม-งบประมาณ 
โดยวเิคราะห์ ประเมินผลตามองคป์ระกอบ 
มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ 
ตรวจเงินแผน่ดิน วา่ดว้ยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบวา่  การเบิก-จ่ายเงิน, 
การจัดเกบ็รายได้ ยงัพบความเส่ียงท่ีมีนัยส าคัญ 

 
 
 
 
 

การประเมินความเส่ียงอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 
ครอบคลุมทุกดา้นมากข้ึนกวา่การประเมินคร้ังก่อน 
เน่ืองจากมีค าสั่งแบ่งงานท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร แต่ 
ตอ้งมีการติดตามตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบและ 
หวัหนา้หน่วยงานยอ่ยอยา่งสม ่าเสมอ 
ทั้งน้ี ตอ้งอาศยัความร่วมมือจากทุกส่วนในการ 
ปฏิบติัตามระเบียบ กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้ป็นไปใน 
ทิศทางเดียวกนั 

     ปย.๑ 



 

 
ต่อทางราชการได ้
๒. มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้
ครบถว้นถูกตอ้ง ก่อนด าเนินการเบิกจ่ายเงินในแต่ละ
รายการ 
๓.  การเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละรายการ เช่น  
ประเภทค่าใชส้อย  มีการเบิกจ่ายเกินงบท่ีตั้งไวห้ลาย
รายการ 
๑.๒) กิจกรรมดา้นงานทะเบียนทรัพยสิ์นและพสัดุ 
การด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง 
การประเมินความเส่ียงดา้นการจดัซ้ือจดัจา้ง อยูใ่นระดบั
ต ่า  ซ่ึงจากการประเมินพบวา่  หากไม่มีการสรรหา
เจา้หนา้ท่ีพสัดุหรือมีเจา้หนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมายงานดา้น
พสัดุท่ีมีความรู้เก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีเหมาะสมกบั
งบประมาณท่ีตั้งไว ้อาจท าใหก้ารท างานผดิพลาดและ
เกิดความเสียหายต่อองคก์รได ้เน่ืองจากการจดัซ้ือจดัจา้ง
จ าเป็นตอ้งอาศยัระเบียบกฎหมาย และการปฏิบติัท่ี
โปร่งใส ตรวจสอบได ้เพื่อไม่ใหเ้กิดการทุจริตข้ึนใน
องคก์ารบริหารส่วนต าบล และเพื่อใหป้ระชาชนไดรั้บ
ประโยชน์สูงสุด 
๑.๓) กิจกรรมดา้นงานจดัเก็บรายได ้
การประเมินความเส่ียงดา้นการจดัเก็บรายได ้พบวา่มี
ความเส่ียงสูง เน่ืองจาก  ยงัไม่มีการน าระบบแผนท่ีภาษี
มาใชเ้ป็นฐานขอ้มูลในการจดัเก็บภาษี 

 
 
 

     ๓. กิจกรรมการควบคุม 
๑.๑) กิจกรรมดา้นการรับ-การเบิกจ่ายเงิน 
๑.๒) กิจกรรมดา้นงานทะเบียนทรัพยสิ์นและพสัดุ 
๑.๓) กิจกรรมดา้นงานจดัเก็บรายได ้
ทั้งสามกิจกรรมมีกิจกรรมการควบคุม ดงัน้ี 
๑. ถือปฏิบติัตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยวา่ดว้ยการ 
รับเงิน – การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. 
๒๕๔๘  และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี ๒) 
๒. มีค  าสั่งแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบเป็นลายลกัษณ์

  
      กิจกรรมการควบคุมของกองคลงัมีการติดตาม 
ตรวจสอบท่ีเหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย 
หนงัสือสั่งการ โดยมีการควบคุมดูแลจากหวัหนา้ 
หน่วยงานยอ่ยและมีการตรวจสอบจากเจา้หนา้ท่ี 
ตรวจสอบภายในอยา่งนอ้ยปีละ ๑ คร้ัง เพื่อใหค้วาม 
เส่ียงท่ีพบมีการแกไ้ขปรับปรุงต่อไป 
 
 
 



 

 
อกัษร 
๓. เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายใน 
๔.  มีการส่งเจา้หนา้ท่ีเขา้รับการฝึกอบรมในหลกัสูตรท่ี
เก่ียวขอ้ง 
 
๔. สารสนเทศและการส่ือสาร 
๔.๑ มีการรวบรวมขอ้มูลกฎหมาย ระเบียบ มติ 
คณะรัฐมนตรี แนวทางการปฏิบติัต่าง ๆ แจง้ใหพ้นกังาน 
ทราบเพื่อใชเ้ป็นแนวทางการปฏิบติังาน 
๔.๒ จดัใหมี้การประชุมช้ีแจง ท าความเขา้ใจนโยบาย 
และแนวทางการปฏิบติังาน และเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์
ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งทราบอยา่งทัว่ถึง 
๔.๓ มีการใชร้ะบบอินเตอร์เน็ตช่วยในการปฏิบติัหนา้ท่ี 
และตรวจสอบขอ้มูลข่าวสารตลอดเวลา 
๔.๔ จดัท าระบบขอ้มูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพนัธ์งาน 
ใหก้บัประชาชนและผูท่ี้เก่ียวขอ้งไดรั้บทราบ 
๔.๕ จดัใหมี้การแลกเปล่ียนความคิดเห็นในทุกภาคส่วน 
เพื่อน ามาพฒันาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
๕. การติดตามประเมินผล 
- มีการก าหนดการติดตามประเมินผลและแบบสอบทาน 
เพื่อท าการตรวจสอบการปฏิบติัอยา่งต่อเน่ือง โดยเป็น
การ 
ประเมินทั้งผูป้ฏิบติัและหวัหนา้กองคลงั เพื่อหา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบติังาน 
- ตรวจสอบขอ้บกพร่องต่าง ๆ ในการปฏิบติังาน แต่ละ 
กิจกรรม เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรม
ควบคุม 

 
 
 
 
ระบบสารสนเทศและการส่ือสาร ของกองคลงั 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลชีบน   มีระดบัการ 
ควบคุมภายในท่ีดีพอสมควร เน่ืองจากไดน้ า 
เทคโนโลยท่ีีทนัสมยัเขา้มาใชใ้นการท างาน เช่น 
การใชร้ะบบอินเตอร์เน็ตในการตรวจสอบและ 
ติดตามขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ จากหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากการติดตามและประเมินผล พบวา่ยงัมี 
จุดอ่อนใน กิจกรรมจดัซ้ือ/จดัจา้ง กิจกรรมการจดัเก็บ
รายไดเ้น่ืองจากเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอ้ม 
ภายในหรือเจา้หนา้ท่ี ของกองคลงั 
ดงันั้น จึงจะตอ้งติดตามประเมินผลเป็นประจ าทุกปี 

 

   
 
 
 
 
 



 

 
 
 

-๒- 
สรุปผลการประเมิน 

จากผลการประเมินดงักล่าวเช่ือวา่การควบคุมภายในของ กองคลงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลชีบน 
ส าหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี ๑   เดือนตุลาคม ถึงวนัท่ี ๓๐ เดือนกนัยายน มีการประเมินองคป์ระกอบการควบคุมภายใน
ครบทั้ง ๕ องคป์ระกอบ และการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผน่ดิน วา่ดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔  มีการควบคุมท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผล
ตามสมควร แต่ยงัมีจุดอ่อนท่ีตอ้งจดัท าแผนการปรับปรุง ดงัน้ี 
  ๑)  กิจกรรมดา้นงานการเงินและบญัชีการรับและเบิกจ่ายเงิน  การเบิก-จ่ายเงิน  พบว่า  ไม่มี
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระดับผู้อ านวยการกองโดยตรงซึ่งอาจเสียหายต่อทางราชการ  และการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

๒) กิจกรรมดา้นงานจดัเก็บรายได ้พบวา่  ยงัไม่มีการน าระบบแผนท่ีภาษีมาใชใ้นการค านวนจดัเก็บ
ภาษี  ซ่ึงอาจเกิดความผิดพลาดในการประเมินค่าภาษีในการจดัเก็บภาษีต่างๆ ได ้

 
 
 

จ่าเอก                                   ผูร้ายงาน 
                                                                             ( ชยัชุมพล   ทองแยม้ ) 
                                                         ปลดั อบต. รักษาราชการแทนผูอ้  านวยการกองคลงั 
                                                                           วนัท่ี   ๒๙   ตุลาคม  ๒๕๖๔ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ชื่อส่วนงานย่อย    กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลชีบน        
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

งวดสิ้นสุดวันที่   ๓๐   เดือน    กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
************* 

กระบวนการปฏิบัติงาน /โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมนิและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑) 

การควบคุมที่มีอยู ่
 

(๒) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

(๓) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 

(๔) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

(๕) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 

หมายเหตุ 
 

(๗) 

กิจกรรม 
๑. กิจกรรมดา้นงานการเงินและบญัชี
การรับและเบิกจ่ายเงิน 
วตัถุประสงคก์ารควบคุม 
๑. เพื่อใหก้ารด าเนินการท่ีถูกตอ้งตาม 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ย 
การรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 
๒) พ.ศ.๒๕๔๘ 

๑. ถือปฏิบติัตามระเบียบกระ 
ทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการพสัดุ
ของหน่วยการบริหารราชการ
ส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.๒๕๓๕ แกไ้ข
เพ่ิมเติมถึง (ฉบบัท่ี ๙) พ.ศ.
๒๕๕๓ และระเบียกระทรวง
มหาดไทยวา่ดว้ยการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ 
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
พ.ศ.๒๕๔๗ และแกไ้ขเพ่ิมเติม 
(ฉบบัท่ี ๒)พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๒. มีค  าสัง่แต่งตั้งเจา้หนา้ท่ี 
รับผิดชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
๓. มีเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายใน 

 ๑. ถือปฏิบติัตาม
ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยวา่ดว้ยการ 
รับเงิน – การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินของ
องคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘  
และแกไ้ขเพ่ิมเติม 
(ฉบบัท่ี ๒) 
๒. มีค  าส่ังแต่งตั้ง
เจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบ
เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
๓.  มีการส่งเจา้หนา้ท่ี
เขา้รับการฝึกอบรมใน
หลกัสูตรท่ีเก่ียวขอ้ง 

 ๑. ไม่มีขา้ราชการหรือ
เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ
ต าแหน่งผูอ้  านวยการกอง
คลงัโดยตรง 
๒. การเบิกจ่าย
งบประมาณไม่เป็นไป
ตามท่ีตราในขอ้บญัญติัฯ  
ไม่สามารถควบคุมการ
เบิกจ่ายงบประมาณได ้

๑. มีการสรรหาบรรจุ
แต่งตั้ง 

หรือรับโอนผูอ้  านวยการกอง
กองคลงัเพื่อปฏิบติัหนา้ท่ี
โดยตรง 
๒. ส่งบุคลากรเขา้รับการ 
ฝึกอบรมในหลกัสูตรท่ี
จงัหวดัหรือ สพบ.จดั
ฝึกอบรม 
๓.  ควบคุมการเบิกจ่าย
งบประมาณใหเ้ป็นไปตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วา่ดว้ยวธีิงบประมาณของ
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
พ.ศ.๒๕๔๘ 

     ๓๐ ก.ย. ๖๔ 
ผูอ้  านวยการกองคลงั 
เจา้หนา้ท่ีงบประมาณ 

  

  

แบบ ปย.๒ 



 

 

 
 
 

                    จ่าเอก             ผู้รายงาน 
 ( ชัยชุมพล   ทองแย้ม ) 

                  ปลัด อบต. รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง 
                     วันที่   ๒๙  ตลุาคม  ๒๕๖๔ 

 
 

กระบวนการปฏิบัติงาน /โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมนิและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑) 

การควบคุมที่มีอยู ่
 

(๒) 

การประเมินผล 
การควบคุม 

(๓) 

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่
 

(๔) 

การปรับปรุง 
การควบคุม 

(๕) 

ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 

หมายเหตุ 
 

(๗) 

กิจกรรม 
๒. งานจดัเก็บรายได ้
วตัถุประสงคก์ารควบคุม 
๑. เพื่อใหก้ารจดัเก็บรายไดเ้ป็นไปตาม
กฎหมาย  ระเบียบ และหนงัสือสัง่การ 
๒. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจดัเก็บ 
ภาษีไดอ้ยา่งครบถว้น น่าเช่ือถือ 

 ๑. ถือปฏิบติัตามระเบียบ 
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรับ
เงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ.
๒๕๔๗ และแกไ้ขเพ่ิม 
เติม (ฉบบัท่ี ๒)พ.ศ. ๒๕๔๘ 
๒. มีค  าสัง่แต่งตั้งเจา้หนา้ท่ี 
รับผิดชอบเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
๓. มีผูอ้  านวยการกองคลงัติดตาม 
๔. มีเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบภายใน 

 ๑. เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บ
รายได ้หรือผูท่ี้ไดรั้บ
มอบหมายได ้
ปฏิบติังานจดัเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียมต่างๆ
ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
๒. ตรวจสอบการรับ
เงินการน าส่งเงินและ
การน าฝากเงินเป็น
ประจ า 

 ๑. ยงัไม่มีการน าระบบ
แผนท่ีภาษีมาใชเ้ป็น
ฐานขอ้มูลในการจดัเก็บ
รายได ้  ซ่ึงอาจเกิดความ
ผิดพลาดในการค านวณ
การจดัเก็บภาษีต่างๆ ได ้

 ๑. ควรน าระบบ
สารสนเทศแผนท่ี
ภาษีมาใชใ้นการ
ค านวณและเป็น
ขอ้มูลในการจดัเก็บ
ภาษีรายปี 

๓๐ ก.ย. ๖๔ 
ผูช่้วยเจา้หนา้ท่ีจดัเก็บ
รายได,้ 
เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บรายได,้ 
ผูอ้  านวยการกองคลงั  

  


