
 
 แบบ   ปย. ๑ 

ชื่อส่วนงานย่อย:    กองคลัง   เทศบาลต าบลวังชัย 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันท่ี  ๓๐   เดือน  กันยายน   พ.ศ. ๒๕๕๙ 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

(๒) 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   ๑.๑) กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี 
การรับและเบิกจ่ายเงิน 
เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
๑. การจัดท าเอกสารประกอบการเบกิจ่ายไม่ครบถ้วน 
๒. มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดย
ไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน 
      
   ๑.๒) กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
๑.๑. มีการเรง่รัดการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อช่วงใกล้สิ้น
ปีงบประมาณและปรมิาณงานมากท าใ้้เกิดอปปสรรค 
ในการปฏิบัตงิาน 
๒. เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน 
   ๑.๓) กิจกรรมด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
การช าระภาษีที่ดิน โรงเรือน ป้ายและการประกอบกิจการ
ค้าของเจ้าของทรพัย์สินแตล่ะราย ไม่ได้น าทะเบียน
ทรัพยส์ิน(ผ.ท.๔) และทะเบียนคปมทรัพย์สิน(ผ.ท.๕) ไปใช้
ในการประเมินภาษีทปกรายทีม่ายื่นแบบแสดงรายการเสีย
ภาษีและจ านวนเงินภาษี ที่ประเมินตรงตาม ผ.ท.๔และ 
ผ.ท.๕ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   กองคลัง ได้วิเคราะ้์ประเมินระบบการควบคปมภายในที่
ปรากฏโครงสร้างองค์กรตามค าสัง่แบ่งงานฯ กองคลงั ที่  
333/2548  ลงวันที่ ๑1  ธันวาคม 2558 
ในภารกิจ   ๕  งาน  คือ  

๑. งานการเงิน 
๒. งานการบัญชี 
๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
๔. งานทะเบียนทรัพยส์ินและพสัดป 
๕. โดยวิเคราะ้์ ประเมินผลตามองค์ประกอบ 

มาตรฐานการควบคปมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก า้นดมาตรฐานการควบคปม
ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔   พบว่า   การรับจ่ายเงิน ,การจัดซื้อ
จัดจ้าง, การจัดเกบ็รายได้ ไม่พบความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ 
แต่ต้องมีการติดตามและปรบัปรปงอย่างสม่ าเสมอ 

 
 



- ๒ – 
แบบ ปย.1 

 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

๒.  การประเมินความเสี่ยง 
๑.๑) กิจกรรมด้านการรับ-การเบิกจ่ายเงิน 
การประเมินความเสี่ยง ด้านการรับ-การเบิกจ่ายเงินอยู่ใน
ระดับปานกลาง ซึ่งจากการประเมินพบว่า 
๑. สอบทานการปฏิบัติงานใ้เ้ป็นไประเบียบ ้นังสือสั่งการ
และมติ ครม.และกฎ้มายทีเ่กี่ยวข้อง 
๒. ตรวจสอบการรบั และการน าฝากเงิน 
๓. มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายใ้้ครบถ้วน
ถูกต้อง ก่อนด าเนินการเบิกจ่ายเงินในแตล่ะรายการ 
 
๑.๒) กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
การประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ในระดบัปาน
กลาง ซึง่จากการประเมินพบว่า 
เจ้า้น้าที่พสัดป้รือมเีจ้า้น้าที่ที่ได้รบัมอบ้มายงานด้านพสัดป
ที่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่เ้มาะสมกบั
งบประมาณที่ตั้งไว้ แตอ่าจท าใ้้การท างานผิดพลาดและเกดิ
ความเสีย้ายต่อองค์กรได้ เนื่องจากการจัดซือ้จัดจ้าง
จ าเป็นต้องอาศัยระเบียบกฎ้มาย และการปฏิบัตทิี่โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ และเพื่อใ้ป้ระชาชนได้รับประโยชน์สูงสปด  
 
๑.๓) กิจกรรมด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
การประเมินความเสี่ยงด้านการจัดเก็บรายได้ พบว่ามีความ
เสี่ยงอยู่ในระดบัปานกลาง เนือ่งจาก การช าระภาษีที่ดิน 
โรงเรือน ป้ายและการประกอบกจิการค้าของเจ้าของ
ทรัพยส์ินแต่ละราย ไม่ได้น าทะเบียนทรพัย์สิน(ผ.ท.๔) และ
ทะเบียนคปมทรัพย์สิน(ผ.ท.๕) ไปใช้ในการประเมินภาษีทปกราย
ที่มาย่ืน จึงต้องอาศัยการปฏิบัติ้น้าที่ความรบัผิดชอบสูง  
 

การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เ้มาะสม 
ครอบคลปมทปกด้านมากขึ้นกว่าการประเมินครั้งก่อน 
เนื่องจากมีค าสั่งแบง่งานทีเ่ป็นลายลกัษณ์อักษร แต่
ต้องมีการติดตามตรวจสอบจาก้น่วยตรวจสอบและ
้ัว้น้า้น่วยงานย่อยอย่างสม่ าเสมอ 
    ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทปกส่วนในการ
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎ้มายที่เกี่ยวข้องใ้้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



- ๓ – 
แบบ ปย.๒ 

 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

(๒) 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
๑.๑) กิจกรรมด้านการรับ-การเบิกจ่ายเงิน 
๑.๒) กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
๑.๓) กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได ้
ท้ังสามกิจกรรมมีกิจกรรมการควบคุม ดังน้ี 
๑. ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง ม้าดไทยว่าด้วยการรับ
เงิน – การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ 
และแก้ไขเพิ่มเติม  
 ๒. มีค าสั่งแต่งตั้งเจ้า้น้าที่รบัผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
 

     กิจกรรมการควบคปมของกองคลังมีการติดตาม 
ตรวจสอบทีเ่้มาะสม เป็นไปตามระเบียบกฎ้มาย 
้นังสือสัง่การ โดยมีการควบคปมดูแลจาก้ัว้น้า
้น่วยงานย่อยและมีการตรวจสอบจากเจ้า้น้าที่ 
เพื่อใ้้ความเสี่ยงที่พบมีการแก้ไขปรบัปรปงต่อไป   

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     ๔.๑  มีการรวบรวมข้อมลูกฎ้มาย ระเบียบ มติ
คณะรัฐมนตรี แนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ แจ้งใ้้พนักงาน
ทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัตงิาน 
     ๔.๒  จัดใ้้มีการประชปมช้ีแจง ท าความเข้าใจนโยบาย
และแนวทางการปฏิบัตงิาน  และเผยแพรป่ระชาสัมพันธ์ใ้ผู้้
ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง 
    ๔.๓  มีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตช่วยในการปฏิบัติ้น้าที่ 
และตรวจสอบข้อมลูข่าวสารตลอดเวลา 
    ๔.๔  จัดท าระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์งาน
ใ้้กับประชาชนและผู้ทีเ่กี่ยวข้องได้รบัทราบ 
   ๔.๕  จัดใ้้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเ้็นในทปกภาคส่วน
เพื่อน ามาพฒันาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 
 

 
-   ระบบสารสนเทศและการสือ่สาร    ของกองคลัง  
เทศบาลต าบลวังชัย มีระดับการควบคปมภายในที่ดี
พอสมควร   เนื่องจากได้น าเทคโนโลยทีี่ทันสมัยเข้า
มาใช้ในการท างาน   เช่น  การใช้ระบบอินเตอร์เน็ต
ในการตรวจสอบและติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  
จาก้น่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



- ๔ – 
แบบ ปย.๒ 

 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

(๒) 
๕. การติดตามประเมินผล 
   -  มีการก า้นดการติดตามประเมินผลและแบบสอบทาน
เพื่อท าการตรวจสอบการปฏิบัติอย่างต่อเนือ่ง โดยเป็นการ
ประเมินทัง้ผูป้ฏิบัติและ้ัว้น้ากองคลัง เพื่อ้าประสิทธิภาพ
และประสทิธิผลของการปฏิบัตงิาน      
   -  ตรวจสอบข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน  แต่ละ
กิจกรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรมควบคปม
ต่อไป   
 

 
   - จากการติดตามและประเมินผล พบว่ายังมี
จปดอ่อนในกจิกรรมการรับเงิน-จ่ายเงิน  กิจกรรม
จัดซื้อ/จัดจ้าง กจิกรรมการจัดเก็บรายได้ 
เนื่องจากเป็นความเสี่ยงทีเ่กิดจากสภาพแวดล้อม
ภายใน้รือเจ้า้น้าที่ ของกองคลัง   
ดังนั้น จึงจะต้องติดตามประเมินผลเป็นประจ าทปกปี 

สรุปผลการประเมิน 
จากผลการประเมินดังกล่าวเช่ือว่าการควบคปมภายในของ  กองคลัง    องค์การบริ้ ารส่วนต าบลบ้าน

ลาน ส า้รับงวดต้ังแต่วันที่  ๑  เดือน ตปลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘   ถึงวันที่  ๓๐  เดือน   กันยายน พ.ศ.  ๒๕๕๗๙  
ผลการประเมินตาม แบบ ปย. ๒  ของ กองคลัง    เทศบาลต าบลวังชัย     มีการประเมินองค์ประกอบการ
ควบคปมภายในครบทั้ง  ๕  องค์ประกอบ  และการควบคปมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคปมภายใน ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก า้นดมาตรฐานการควบคปมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔    มีการควบคปมที่
เพียงพอและมีประสทิธิผลตามสมควร  แตย่ังมีจปดอ่อนที่ต้องจัดท าแผนการปรับปรปง  ดังนี ้

๑.๑) กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี การรับและเบกิจา่ยเงิน    พบว่ายังมีความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ 
คือ การจัดท าเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน , มีการเรง่รัดการเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไม่ครบถ้วนโดย
ไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน 
          ๑.๒) กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ การด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง พบว่ายังมีความเสี่ยงที่
มีนัยส าคัญ คือมีการเร่งรัดการจัดซือ้จัดจ้างเมื่อช่วงใกลส้ิ้นปงีบประมาณและปริมาณงานมากท าใ้้เกิดอปปสรรค
ในการปฏิบัตงิาน,เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน 
          ๑.๓) กิจกรรมด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  พบว่ายังมีความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญ คือ การข าระภาษี
ที่ดิน โรงเรือน ป้ายและการประกอบกจิการค้าของเจ้าของทรัพย์สินแตล่ะราย ไม่ได้น าทะเบียนทรัพยส์ิน(ผ.ท.๔) 
และทะเบียนคปมทรัพยส์ิน(ผ.ท.๕) ไปใช้ในการประเมินภาษีทปกรายทีม่ายื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีและจ านวน
เงินภาษี ที่ประเมินตรงตาม ผ.ท.๔และ ผ.ท.๕ 
 
 กองคลงั ได้ก า้นดวิธีการและแผนการปรับปรปงการควบคปมภายในที่เ้มาะสมไว้แล้ว 

 
 

 
(ลงช่ือ)...........................................ผู้รายงาน 
           (นางเข็มเพชร  พูลสงวน) 
    ผู้อ านวยการกองคลงั 
  วันที่   ๓๐   เดือน  กันยายน   พ.ศ.๒๕๕๙ 


