
                                                                  แบบ  ปย. 1 
 ส่วนการคลงั  องค์การบริหารส่วนต าบลพปูิน                           

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย 
ณ วนัที ่30   เดือน กนัยายน พ.ศ. 2557 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(ส่วนการคลงั) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(ผลการประเมิน) 

1.  สภาพแวดล้อมการควบคุม 
  1.1 กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ  
      เป็นความเป็นเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายใน เน่ืองจากเจ้าหน้าท่ีผู ้รับผิดชอบได้รับ
เอกสารล่าช้า  ท าให้ตอ้งรีบจดัท าฎีกาเบิกจ่ายให้
ทันตามก าหนดระยะเวลาของระ เ บียบฯ ท่ี
เก่ียวขอ้ง  โดยไม่ไดต้รวจสอบความถูกตอ้งของ
เอกสารก่อนเสนอขออนุมัติจึงท าให้เกิดความ
ผดิพลาดข้ึน 
  1.2 กิจกรรมด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์          
( E-LAAS) 
     เ ป็นความเ ส่ียง ท่ี เ กิดจากสภาพแวดล้อม
ภายใน เน่ืองเจา้หนา้ท่ียงัไม่สามารถบนัทึกขอ้มูล
ลงระบบได ้  เพราะขอ้มูลท่ีจ  าเป็นบางอยา่ง เช่น 
ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกหน้ีภาษียงัไม่เป็นปัจจุบนั 
  1.3  กิจกรรมดา้นการจดัเก็บรายได ้
     เ ป็นความเ ส่ียง ท่ี เ กิดจากสภาพแวดล้อม
ภายในและสภาพแวดลอ้มภายนอกดงัน้ี 

-  ความเสียงสภาพแวดล้อมภายใน เกิด
จากข้อมูลผูเ้สียภาษีท่ีมีอยู่ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่มี
ข้อมูลท่ีอยู่ ท่ี ถูกต้องชัดเจนท าให้ไม่สามารถ
ติดตามทวงถามได ้และไม่มีการจดัท าแผนท่ีภาษี
อยา่งเป็นระบบท่ีชดัเจน 

- ความเส่ียงท่ี เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายนอก  เกิดจากผูเ้สียภาษีบางรายไม่มาช าระ
ภาษี บางคนอยูน่อกต าบลท าให้ไม่สะดวกในการ
ช าระภาษี ท าให้มีภาษีคา้งช าระในแต่ละปี หรือมี
การเปล่ียนแปลงกรรมสิทธ์ิในท่ีดินแต่ไม่มีการ
แจง้ให ้อบต. ทราบ   

ส่วนการคลัง  มีการแบ่งโครงสร้างและการปฏิบติังาน  
ตามค าสั่งแบ่งงาน  ทั้งส้ิน 4 งาน คือ  (1) งานการเงิน   
(2) งานการบญัชี (3) งานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ 
(4) งานทะเบียนทรัพยสิ์นและพสัดุ 
    จากการวิ เคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบ
มาตรการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544   พบความเส่ียงในภารกิจ 3 กิจกรรม 
คือ 

1)  กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมติัเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ 

2) กิจกรรมด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-
LAAS) 

3) กิจกรรมดา้นการจดัเก็บรายได ้
จากการติดตามผลพบวา่ 
1. กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมติัเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณมีการควบคุม ท่ี เพี ยงพอแล้ว   บรร ลุ
วตัถุประสงคข์องการควบคุมโดยไดมี้การด าเนินการดงัน้ี 
1.1 มีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายใหถู้กตอ้งก่อนท าการเบิกจ่ายเงิน 
1.2 มีการตรวจสอบลายเซ็นในเอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายใหถู้กตอ้งครบถว้นก่อนจดัท าฎีกา 
1.3 มีการตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดของฎีกา
และเอกสารประกอบการเบิกจ่ายอีกคร้ังก่อนน าเก็บเขา้
แฟ้ม  เม่ือจ่ายเงินเรียบร้อยแลว้ 

แต่อย่างไรก็ตาม อบต. ควรมีการควบคุมต่อไป เพื่อ
ไม่ใหมี้ความผดิพลาดเกิดข้ึน  
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2. การประเมินความเส่ียง 
2.1  กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมติัเบิก

จ่ายเงินงบประมาณความเส่ียง 
-เจา้หนา้ท่ีไม่ไดต้รวจสอบเอกสารใหถู้กตอ้งก่อน
การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

- เจา้หนา้ท่ีไม่ตรวจสอบงบประมาณท่ีอยูใ่ห้
เพียงพอกบัรายจ่าย 

- เจา้หนา้ท่ีผูข้อเบิกส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
ล่าชา้ท าใหต้อ้งรีบเบิกจ่าย เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ระเบียบฯท่ีก าหนด 
        2.2  กิจกรรมดา้นระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (E-
LAAS)  ความเส่ียง 

- เจา้หนา้ท่ียงัไม่สามารถบนัทึกขอ้มูลลงระบบ 
เพราะขอ้มูลท่ีจ  าเป็นบางอยา่ง เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบั
ลูกหน้ีภาษียงัไม่เป็นปัจจุบนั  
     2.3  กิจกรรมดา้นการจดัเก็บรายไดค้วามเส่ียง 
-  ขอ้มูลผูเ้สียภาษีท่ีมีอยูไ่ม่เป็นปัจจุบนัท าใหไ้ม่
สามารถติดตามทวงถามภาษีคา้งช าระได ้

- ไม่มีการจดัท าแผนท่ีภาษีอยา่งเป็นระบบท่ีชดัเจน 
-มีการเปล่ียนแปลงกรรมสิทธ์ิท่ีดิน  แต่ไม่ไดแ้จง้
ให ้อบต. 
3.  กจิกรรมการควบคุม 
     3.1  กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมติัเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ มีการก าหนดกิจกรรมข้ึนมา
ควบคุมดงัน้ี 

- มีการก าชบั  ก ากบั  ดูแล  เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบ
ตรวจสอบเอกสาร  และยอดเงินงบประมาณท่ี
จะตอ้งเบิกจ่ายใหถู้กตอ้งก่อนเสนอขออนุมติัเบิก
จ่ายเงิน 

- มีการตรวจสอบเอกสาร  โดยหวัหนา้ส่วนการ
คลงัทั้งก่อนขออนุมติัเบิกจ่าย  และหลงัจาก
จ่ายเงินใหแ้ก่ผูรั้บเงินแลว้โดยลงลายมือช่ือก ากบั  
เม่ือตรวจสอบเอกสารแลว้วา่เบิกจ่ายถูกตอ้งก่อน
จดัเก็บเขา้แฟ้ม 

2. กิจกรรมดา้นระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (E-LAAS) 
มีการควบคุมท่ีเพียงพอแลว้  บรรลุวตัถุประสงคข์องการ
ควบคุมไดใ้นระดบัหน่ึง  โดยไดมี้การด าเนินการดงัน้ี 

2.1 ไดด้ าเนินการจดัเก็บขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัฐานภาษีให้
เป็นปัจจุบนั  เพื่อน าขอ้มูลบนัทึกลงระบบบญัชี  แต่
อยา่งไรก็ตามการบนัทึกขอ้มูลท่ีจ  าเป็นกบัการใชง้าน
ระบบบญัชีก็ยงัไม่สามารถบนัทึกขอ้มูลไดท้ั้งหมด 
เน่ืองจากขอ้มูลบางส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชง้าน  เช่น
ขอ้มูลเก่ียวกบัภาษียงัไม่เป็นปัจจุบนั  ซ่ึงอยูร่ะหวา่งการ
รวบรวมขอ้มูล 

3. กิจกรรมดา้นการจดัเก็บรายได ้ มีการควบคุมท่ี
เพียงพอแลว้  บรรลุวตัถุประสงคข์องการควบคุมไดใ้น
ระดบัหน่ึงโดยไดมี้การด าเนินการดงัน้ี 

3.1  มีการขอเอกสารหลกัฐานขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนั
จากผูเ้สียภาษี 

3.2  มีการแจง้เป็นหนงัสือติดตามทวงถามการคา้ง
ช าระภาษี 

3.3  มีการประชาสัมพนัธ์ก าหนดการช าระภาษี 
 
แต่อยา่งไรก็ตาม  อบต.  ยงัไม่สามารถ

จดัเก็บภาษีไดค้รบถว้น  100%  เน่ืองจากยงัไม่มีการจดัท า
แผนท่ีภาษีอยา่งเป็นระบบและไม่สามารถติดต่อผูเ้สียภาษี
ไดโ้ดยตรง  เน่ืองจากมีการเปล่ียนแปลงกรรมสิทธ์ิท่ีดิน
แต่ไม่ไดแ้จง้ให ้ อบต.  ทราบ  หรือมีท่ีอยูน่อกเขตต าบล
ท าใหไ้ม่สะดวกท่ีจะเดินทางมาช าระภาษีหรือมีการ
เปล่ียนแปลง  
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     3.2  กิจกรรมดา้นระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ (E-
LAAS)  มีการก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมดงัน้ี 
- จดัเก็บขอ้มูลท่ีจ  าเป็นต่อการใชง้านระบบบญัชีฯ
ใหเ้ป็นปัจจุบนั  และบนัทึกขอ้มูลลงระบบให้
เรียบร้อย 

  

 
สรุปผลการประเมิน 

จากการท่ีวเิคราะห์ผลการประเมิน  พบวา่  
 -  กิจกรรมด้านการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  เป็นความเส่ียงในภารกิจ

ของงานการเงิน  ซ่ึงมีการควบคุมท่ีเพียงพอแลว้และบรรลุวตัถุประสงคข์องการควบคุม  แต่ก็ควรท่ีจะตอ้งมี
การควบคุมต่อไป  เน่ืองจากหากไม่มีการตรวจสอบเอกสารก่อนอนุมติัเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  อาจท าให้เกิด
ความผดิพลาดในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณได ้

 -  กิจกรรมด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LAAS)  เป็นความเส่ียงในภารกิจของส่วนการ
คลงั  เน่ืองจากยงัไม่สามารถใชง้านระบบบญัชีคอมพิวเตอร์ได ้ ซ่ึงทางเจา้หนา้ท่ีก็ยงัไม่สามารถบนัทึกขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งไดส้ าเร็จ  เพราะขอ้มูลบางส่วนท่ีจ าเป็นยงัไม่เป็นปัจจุบนั 

 -  กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้  เป้นความเส่ียงในภารกิจของงานพฒันาและจดัเก็บรายได ้ 
เน่ืองจากยงัไม่สามารถจดัเก็บไดค้รบ  100%  เป็นเพราะไม่สามารถติดต่อผูค้า้งช าระภาษีได ้ เน่ืองจากไม่มีท่ี
อยูท่ี่ถูกตอ้งชดัเจน  หรือผูเ้สียภาษีอยู่ต่างจงัหวดัไม่สะดวกท่ีจะเดินทางมาช าระภาษี  หรือมีการเปล่ียนแปลง
กรรมสิทธ์ิในท่ีดินแต่ไม่มีการแจง้ให้  อบต.  ทราบ  ท าให้ไม่สามารถติดต่อเจา้ของกรรมสิทธ์ิตวัจริงได ้ และ
ไม่มีการจดัท าแผนท่ีภาษี 

   
 
         ลายมือช่ือ.............................................................. 

(นางสาวจิตรา  รักษศ์รีทอง) 
ต าแหน่ง หวัหนา้ส่วนการคลงั 

     วนัท่ี  30  เดือน  กนัยายน  พ.ศ.  2557 


