
 
แบบ ปย. ๒ 

ชือ่สว่นงานยอ่ย : กองคลงั  เทศบาลต าบลวงัชยั 
รายงานการประเมนิผลและการปรบัปรงุการควบคมุภายใน 
ส าหรบัปสีิน้สดุวนัที ่ ๓๐  เดอืน  กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

กระบวนการปฏบิตังิาน/โครงการ/กจิกรรม/
ด้านของงานทีป่ระเมนิ 

และวตัถปุระสงคข์องการควบคมุ 

การควบคมุทีม่อียู ่
 

 

การประเมนิผล 
การควบคมุ 

 

ความเสีย่งที ่
ยงัมอียู ่

 

การปรบัปรงุ 
การควบคมุ 

ก าหนดเสรจ็/ 
ผูร้บัผดิชอบ 

หมายเหต ุ
 

 

๑. งานการเงนิและบญัช ี

กจิกรรม 

การรบัและเบกิจา่ยเงนิ 

วตัถปุระสงคก์ารควบคมุ 

๑. เพื่อให้การบรกิารรับเงนิ-จ่ายเงิน การ

จัดท าฎีกาเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณและ

นอกงบประมาณ การบันทกึบัญชี การเก็บ

รักษาเงินเป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ 

กฎหมาย ข้อบังคับ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  

๒. เพือ่เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ลดระยะเวลาและขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน 

๓. เพื่อให้การเบิกจ่ายและรายงานการเงิน

ถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือ 

๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน – 

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ

เก็บรักษาเงนิและการตรวจเงินของ

องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ พ.ศ. 

๒๕๔๗ และแกไ้ขเพิ่มเติม  

 ๒. มีค าส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าที่

รับผิดชอบเป็นลายลักษณอ์ักษร 

3. มีผู้อ านวยการกองคลังติดตาม  

 

๑. สอบทานการปฏิบัติงานให้

เป็นไประเบียบ หนังสือส่ังการ

และมติ ครม.และกฎหมายที่

เกี่ยวข้อง 

๒. ตรวจสอบการรับ และการ

น าฝากเงิน 

๓. มีการตรวจสอบเอกสาร

ประกอบการเบิกจ่ายให้ครบถ้วน

ถูกต้อง กอ่นด าเนินการเบิก

จ่ายเงนิในแต่ละรายการ 
 

๑. การจัดท าเอกสาร

ประกอบการเบิกจ่ายไม่

ครบถ้วน 

๒. มีการเร่งรัดการเบิก

จ่ายเงนิ แต่เอกสารไม่

ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการ

ตรวจสอบกอ่น 

 

 
๑. ให้หวัหน้าหน่วยงานยอ่ย
แต่ละกองได้ตรวจสอบ
เอกสารพรอ้มรับรองความ
ถูกต้องก่อนด าเนนิการ
เบิกจ่าย 
๒. เจ้าหน้าที่การเงินและ
หัวหน้ากองคลังมีการสอบ
ทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน 

3๐  ก.ย.  ๕๙ 

- พจง.การเงินและ

บัญชี,ผู้อ านวยการ

กองคลงั 

 

 
 
 
 
 



 
 

- ๒ – 
แบบ ปย. ๒ 

ชือ่สว่นงานยอ่ย : กองคลงั เทศบาลต าบลวงัชยั 
รายงานการประเมนิผลและการปรบัปรงุการควบคมุภายใน 
ส าหรบัปสีิน้สดุวนัที ่๓๐  เดอืน  กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

กระบวนการปฏบิตังิาน/โครงการ/
กจิกรรม/ดา้นของงานทีป่ระเมนิ 
และวตัถปุระสงคข์องการควบคมุ 

การควบคมุทีม่อียู ่
 

การประเมนิผล 
การควบคมุ 

 

ความเสีย่งที ่
ยงัมอียู ่

การปรบัปรงุ 
การควบคมุ 

ก าหนดเสรจ็/ 
ผูร้บัผดิชอบ 

หมายเหต ุ
 

 

๒. งานทะเบยีนทรพัยส์นิและพสัด ุ

กจิกรรม 

การด าเนนิการจดัซือ้จดัจา้ง 

วตัถปุระสงคก์ารควบคมุ 

๑. เพื่อให้การด าเนนิการที่ถกูต้องตาม

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

พัสดุของหนว่ยการบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ แก้ไขเพิม่เติม  

๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง 

มหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหนว่ย

การบริหารราชการส่วนทอ้งถิ่น พ.ศ. 

๒๕๓๕  และแก้ไขเพิ่มเติม 

 ๒. มีค าส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าที่

รับผิดชอบเป็นลายลักษณอ์ักษร 

๓. มีผู้อ านวยการกองคลังติดตาม  

 

๑. มีเจ้าหน้าที่พัสดุหรอืมี

เจ้าหน้าทีท่ี่ได้รับมอบหมายงาน

ด้านพัสดุ 

๒. ตรวจสอบการการจัดซือ้จัด

จ้างรับเงินการน าส่งเงินและการ

น าฝากเงินเป็นประจ า 
 

๑. มีการเรง่รัดการ

จัดซื้อจัดจ้างเมือ่ช่วง

ใกล้ส้ินปีงบประมาณและ

ปริมาณงานมากท าให้

เกิดอุปสรรคในการ

ปฏิบัติงาน 

๒. เอกสารประกอบการ

จัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน 

 

 
๑. ให้หนว่ยงานทุกกอง/ส านัก 
จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างและ
ด าเนินการการจัดซือ้จัดจ้างให้
เป็นไปตามแผนการจัดซือ้จัดจ้างที่
ก าหนด เพื่อไมใ่หเ้กิดการเร่งรัด
การจัดซื้อจัดจ้างเมือ่ใกล้ส้ิน
ปีงบประมาณ 
2. ให้แต่ละกอง/ส านัก แต่งต้ัง
เจ้าหน้าที่พัสดุประจ ากองเพือ่
ด าเนินการจัดซือ้จัดจ้างโดยวธิีตก
ลงราคาในวงเงินไม่เกนิ 100,000 
บาท 
 
 
 
 

๓๐ ก.ย.  ๕๙ 

เจ้าพนักงาน

พัสดุ,

ผู้อ านวยการ

กองคลงั 

 

 
 
 
 
 



 
- ๓ – 

 
แบบ ปย. ๒ 

ชือ่สว่นงานยอ่ย : กองคลงั เทศบาลต าบลวงัชยั 
รายงานการประเมนิผลและการปรบัปรงุการควบคมุภายใน 
ส าหรบัปสีิน้สดุวนัที ่๓๐  เดอืน  กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

กระบวนการปฏบิตังิาน/โครงการ/
กจิกรรม/ดา้นของงานทีป่ระเมนิ 
และวตัถปุระสงคข์องการควบคมุ 

การควบคมุทีม่อียู ่
 

การประเมนิผล 
การควบคมุ 

 

ความเสีย่งที ่
ยงัมอียู ่

การปรบัปรงุ 
การควบคมุ 

ก าหนดเสรจ็/ 
ผูร้บัผดิชอบ 

หมายเหต ุ
 

 

กจิกรรม 

๓. งานพฒันาและจดัเกบ็รายได ้

การพัฒนาระบบข้อมูลแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรพัย์สิน 

-การน าทะเบียนทรัพย์สิน(ผ.ท.๔) และ

ทะเบียนคุมทรัพย์สิน(ผ.ท.๕) ไปใช้ใน

การประเมินภาษี 

วตัถปุระสงคก์ารควบคมุ 

1.เพือ่ตรวจสอบการน าทะเบียนทรัพย์สิน

(ผ.ท.๔) และทะเบียนคุมทรัพย์สิน(ผ.ท.

๕) ไปใช้ในการ 

๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ

รับเงิน  การเบิกจ่ายเงิน การ

ฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ

การตรวจเงินขององคก์รปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ

แก้ไขเพิ่มเติม  

 ๒. มีค าส่ังแต่งต้ังเจ้าหน้าที่

รับผิดชอบเป็นลายลักษณอ์ักษร 

-ทะเบียนทรัพย์สิน(ผ.ท.๔) หมายถงึ 

ทะเบียนที่แสดงรายการทรัพย์สิน 

ได้แก่ ที่ดิน โรงเรือน ป้ายและการ

ประกอบกจิการค้าของเจ้าของ

ทรัพย์สินแต่ละราย 

-ทะเบียนคมุผู้ช าระภาษี(ผ.ท.๕) 

หมายถงึ ทะเบียนคมุผู้ทีอ่ยูใ่นข่ายที่

จะต้องช าระภาษีในปีหนึง่ๆ(ผ.ท.๕) 

จะแสดงจ านวนเงินทีไ่ด้รับช าระภาษีใน

ปีปัจจุบันและปทีี่ผ่านมา 

การช าระภาษีที่ดิน 

โรงเรือน ป้ายและการ

ประกอบกจิการค้าของ

เจ้าของทรัพย์สินแต่ละ

ราย ไม่ได้น าทะเบียน

ทรัพย์สิน(ผ.ท.๔) และ

ทะเบียนคุมทรัพย์สิน

(ผ.ท.๕) ไปใชใ้นการ

ประเมินภาษีทุกรายที่มา

ยื่น 

 
ในการข าระภาษีที่ดิน โรงเรอืน 
ป้ายและการประกอบกจิการค้า
ของเจ้าของทรัพย์สินแต่ละราย 
จะต้องมีการตรวจสอบ ดังนี ้
๑.ให้ตรวจสอบว่า ภ.ร.ด.๒, 
ภ.บ.ท.๕ และ ภป.๑ มีการ
ประทับตราข้อความว่าได้
ตรวจสอบกับ ผ.ท.๔และผ.ท.๕ 
หรือไม ่
2.ให้ตรวจสอบว่าผ.ท.๕ของผูอ้ยู่
ในข่ายต้องช าระภาษีว่าได้มีการ
บันทึกข้อมูลการช าระ 

๓๐ ก.ย.๕๙ 

จพง.จัดเก็บ

รายได้, 

หน.ฝ่ายพัฒนา

รายได้ 

 

 
 

 
 



 
 

- ๔ - 
แบบ ปย. ๒ 

ชือ่สว่นงานยอ่ย : กองคลงั เทศบาลต าบลวงัชยั 
รายงานการประเมนิผลและการปรบัปรงุการควบคมุภายใน 
ส าหรบัปสีิน้สดุวนัที ่๓๐  เดอืน  กนัยายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

กระบวนการปฏบิตังิาน/โครงการ/
กจิกรรม/ดา้นของงานทีป่ระเมนิ 
และวตัถปุระสงคข์องการควบคมุ 

การควบคมุทีม่อียู ่
 

การประเมนิผล 
การควบคมุ 

 

ความเสีย่งที ่
ยงัมอียู ่

การปรบัปรงุ 
การควบคมุ 

ก าหนดเสรจ็/ 
ผูร้บัผดิชอบ 

หมายเหต ุ
 

 

ประเมินภาษีทุกรายที่มายื่นแบบแสดง

รายการเสียภาษีและจ านวนเงินภาษี ที่

ประเมินตรงตาม ผ.ท.๔และ ผ.ท.๕ 

 

 

 

 -. ตรวจสอบการรับเงินการน าส่งเงิน

และการน าฝากเงินเป็นประจ า 

แบบแสดงรายการเสีย

ภาษีและจ านวนเงินภาษี 

ที่ประเมินตรงตาม ผ.ท.

๔และ ผ.ท.๕ 

 
ภาษี (รับยื่นแบบประเมินและช าระ
ภาษี)    และได้มีการติดสลิปสี
เขียวหรอืไม ่

 

 

 

 
 
 (ลงชื่อ)..................................................ผู้รายงาน  
           (นางเข็มเพชร  พูลสงวน) 

            ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง   
  วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
 


