
                                                                แบบ  ปย. 1 
 กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน                           

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย 
ณ วันที่ 30   เดือน กันยายน พ.ศ. 2559 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(กองคลัง) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(ผลการประเมิน) 

 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
 

  งานการเงินและบัญชี 
  1.1 กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน     
งบประมาณ  
      เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจากเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบได้รับเอกสารล่าช้า  ท าให้ต้องรีบจัดท าฎีกา
เบิกจ่ายให้ทันตามก าหนดระยะเวลาของระเบียบฯที่เกี่ยวข้อง  
โดยไม่ได้ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนเสนอขอ
อนุมัติจึงท าให้เกิดความผิดพลาดขึ้นได้ 
 

1.2 กิจกรรมด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LAAS) 
      เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องเจ้าหน้าที่ยังไม่
สามารถบันทึกข้อมูลลงระบบได้  เพราะข้อมูลที่จ าเป็น
บางอย่าง เช่น ข้อมูลเก่ียวกับลูกหนี้ภาษียังไม่เป็นปัจจุบัน 
 

  งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
 1.3 กิจกรรมการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
     เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน   ระหว่างปียังไม่มี
ข้าราชการผู้รับผิดชอบต าแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง มีการ
เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากท าให้เกิด
อุปสรรคในการปฏิบัติงาน  เอกสารประกอบการจัดซื้อจัด
จ้างไม่ครบถ้วน 
 

  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
1.4 กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ 

     เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อม
ภายนอกดังนี้ 
- สภาพแวดล้อมภายใน เกิดจากข้อมูลผู้เสียภาษีที่มี

อยู่ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่มีข้อมูลที่อยู่ที่ถูกต้องชัดเจนท าให้ไม่
สามารถติดตามทวงถามได้ และไม่มีการจัดท าแผนที่ภาษี
อย่างเป็นระบบที่ชัดเจน 
- สภาพแวดล้อมภายนอก  เกิดจากผู้เสียภาษีบางราย

ไม่มาช าระภาษี บางคนอยู่นอกต าบลท าให้ไม่สะดวกในการ
ช าระภาษี  ท า ให้มีภาษีค้างช าระในแต่ละปี  หรือมีการ
เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดินแต่ไม่มีการแจ้งให้ อบต. ทราบ  
 
  

 

ผลการประเมิน 
 

กองคลัง  มีการแบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน  ตามค าสั่ง
แบ่งงาน ที่ 031 /2559 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559  ทั้งสิ้น 3 
งาน คือ   
(1) งานการเงินและบัญชี  
(2) งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
(3) งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
    จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบมาตรการ
ควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่า
ด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544   พบ
ความเสี่ยงในภารกิจ 4 กิจกรรม คือ 

1) กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
2) กิจกรรมด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LAAS) 
3) กิจกรรมการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
4) กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ 
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2. การประเมินความเสี่ยง 
 

     2.1  กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ   
การประเมินความเสี่ยง 

- เจ้าหน้าที่ไม่ได้ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องก่อนการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ 

- เจ้าหน้าที่ไม่ตรวจสอบงบประมาณที่อยู่ให้เพียงพอกับ
รายจ่าย 

- เจ้าหน้าที่ผู้ขอเบิกส่งเอกสารประกอบการเบิกจ่ายล่าช้า
ท าให้ต้องรีบเบิกจ่าย เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบฯที่
ก าหนด 

 

     2.2  กิจกรรมด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 
 (E-LAAS)  การประเมินความเสี่ยง 
- เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถบันทึกข้อมูลลงระบบ เพราะ
ข้อมูลที่จ าเป็นบางอย่าง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับลูกหนี้ภาษียัง
ไม่เป็นปัจจุบัน  

 

     2.3  กิจกรรมการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
การประเมินความเสี่ยง 
- การประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่ในระดับ
ปานกลาง ซึ่งจากการประเมินพบว่า 

หากไม่มีการสรรหาเจ้าหน้าที่พัสดุหรือมีเจ้าหน้าที่ท่ีได้รับ
มอบหมายงานด้านพัสดุที่มีความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างที่เหมาะสมกับงบประมาณท่ีตั้งไว้ อาจท าให้การ
ท างานผิดพลาดและเกิดความเสียหายต่อองค์กรได้ 
เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างจ าเป็นต้องอาศัยระเบียบ
กฎหมาย และการปฏิบัติที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เพ่ือไม่ให้
เกิดการทุจริตขึ้นในองค์การบริหารส่วนต าบล และเพ่ือให้
ประชาชนไดร้ับประโยชน์สูงสุด 

 

     2.4 กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ 
การประเมินความเสี่ยง 
-  ข้อมูลผู้เสียภาษีท่ีมีอยู่ไม่เป็นปัจจุบันท าให้ไม่สามารถ
ติดตามทวงถามภาษีค้างช าระได้ 

- ไม่มีการจัดท าแผนที่ภาษีอย่างเป็นระบบที่ชัดเจน 
-มีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดิน  แต่ไม่ได้แจ้งให้ อบต. 
 

 
การกระเมินผลความเสี่ยง 
จากการประเมินพบความเสี่ยงในภารกิจ 4 กิจกรรม คือ 

1) กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ 

2) กิจกรรมด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LAAS) 
3) กิจกรรมการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
4) กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ 

 

     การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม 
ครอบคลุมทุกด้านมากข้ึนกว่าการประเมินครั้งก่อน 
เนื่องจากมีค าสั่งแบ่งงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร แต่ต้องมี
การติดตามตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบและหัวหน้า
หน่วยงานย่อยอย่างสม่ าเสมอ  ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกส่วนในการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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  3.  กิจกรรมการควบคุม 
 

     3.1  กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ  

มีการก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมดังนี้ 
- มีการก าชับ  ก ากับ  ดูแล  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ตรวจสอบเอกสาร  และยอดเงินงบประมาณท่ี
จะต้องเบิกจ่ายให้ถูกต้องก่อนเสนอขออนุมัติเบิก
จ่ายเงิน 

- มีการตรวจสอบเอกสาร  โดยหัวหน้าส่วนการคลัง
ทั้งก่อนขออนุมัติเบิกจ่าย  และหลังจากจ่ายเงิน
ให้แก่ผู้รับเงินแล้วโดยลงลายมือชื่อก ากับ  เมื่อ
ตรวจสอบเอกสารแล้วว่าเบิกจ่ายถูกต้องก่อน
จัดเก็บเข้าแฟ้ม 

 

     3.2  กิจกรรมด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ 
(E-LAAS)   
มีการก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมดังนี้ 
- จัดเก็บข้อมูลที่จ าเป็นต่อการใช้งานระบบบัญชีฯให้
เป็นปัจจุบัน  และบันทึกข้อมูลลงระบบให้
เรียบร้อย 

      
 
 

3.3  กิจกรรมการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
มีการก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมดังนี้ 
- มีผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้รับผิดชอบงานพัสดุ 
- มีการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างละเอียด
รอบคอบมากข้ึน 
- มีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นลายลักอักษรมี
ผู้อ านวยการก่องคลังติดตาม 
 
 

3.4  กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้ 
มีการก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุมดังนี้ 
- ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน – การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒)  
- มีค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร มีผู้อ านวยการกองคลังติดตาม 

 

การประเมินผลการควบคุม 
 

3.1  กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ   
มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว  บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
โดยได้มีการด าเนินการดังนี้ 
   - มีการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
ให้ถูกต้องก่อนท าการเบิกจ่ายเงิน 
   - มีการตรวจสอบลายเซ็นในเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้
ถูกต้องครบถ้วนก่อนจัดท าฎีกา 
   - มีการตรวจสอบความถูกต้องทั้งหมดของฎีกาและเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายอีกครั้งก่อนน าเก็บเข้าแฟ้ม  เมื่อจ่ายเงิน
เรียบร้อยแล้ว 
    แต่อย่างไรก็ตาม อบต. ควรมีการควบคุมต่อไป เพ่ือไม่ให้มี
ความผิดพลาดเกิดข้ึนได้ 
 

3.2  กิจกรรมด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LAAS)  
มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว  บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้
ในระดับหนึ่ง  โดยได้มีการด าเนินการดังนี้ 
-  ได้ด าเนินการจัดท าบัญชีให้เป็นปัจจุบัน  เพ่ือน าข้อมูลบันทึกลง
ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LAAS)   แต่อย่างไรก็ตามการ
บันทึกข้อมูลที่จ าเป็นกับการใช้งานระบบบัญชีก็ยังไม่สามารถ
บันทึกข้อมูลได้ทั้งหมด เนื่องจากข้อมูลบางส่วนยังไม่เป็นปัจจุบัน  
ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการปฏิบัติ 
 

 3.3  กิจกรรมการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  มีการควบคุมที่
เพียงพอแล้ว  บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง
โดยได้มีการด าเนินการดังนี้ 

  - มีผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้รับผิดชอบงานพัสดุ  ระหว่างทียังไม่
มีข้าราชการผู้รับผิดชอบต าแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง มีการ
ตรวจสอบการจดัซื้อจัดจ้างเพ่ือลดการเกิดอุปสรรคในการ
ปฏิบัติงาน  และตรวจสอบเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างให้ครบถ้วน 

 
 

3.4  กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้  มีการควบคุมที่เพียงพอ
แล้ว  บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่งโดยได้มี
การด าเนินการดังนี้ 
-  มีการขอเอกสารหลักฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันจากผู้เสียภาษี 
-  มีการแจ้งเป็นหนังสือติดตามทวงถามการค้างช าระภาษี 
-  มีการประชาสัมพันธ์ก าหนดการช าระภาษี 

 

แต่อย่างไรก็ตาม  อบต.  ยังไม่สามารถจัดเก็บภาษีได้
ครบถ้วน  100%  เนื่องจากยังไม่มีการจัดท าแผนที่ภาษีอย่างเป็น
ระบบและไม่สามารถติดต่อผู้เสียภาษีได้โดยตรง  เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่ดินแต่ไม่ได้แจ้งให้  อบต.  ทราบ  หรือมี
ที่อยู่นอกเขตต าบลท าให้ไม่สะดวกท่ีจะเดินทางมาช าระภาษีหรือมี
การเปลี่ยนแปลง  
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๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 

   -  มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ มติ
คณะรัฐมนตรี แนวทางการปฏิบัติต่าง ๆ แจ้งให้
พนักงานทราบเพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน 
   -  จัดให้มีการประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจ
นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน  และเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง 
   -  มีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตช่วยในการปฏิบัติ
หน้าที่ และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา 
   -  จัดท าระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์
งานให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ 
   -  จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกภาค
ส่วนเพื่อน ามาพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
 

 

การประเมนิผลสารสนเทศและการสื่อสาร 

-   ระบบสารสนเทศและการสือ่สารของกอง

คลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  มี

ระดับการควบคุมภายในท่ีดีพอสมควร   

เนื่องจากได้น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามา

ใช้ในการท างาน   เช่น  การใช้ระบบ

อินเตอร์เน็ตในการตรวจสอบและติดตาม

ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  จากหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง  

  

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
   

๕. การติดตามประเมินผล 
   -  มีการก าหนดการติดตามประเมินผลและแบบ
สอบทานเพ่ือท าการตรวจสอบการปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเป็นการประเมินทั้งผู้ปฏิบัติและ
หัวหน้ากองคลัง เพ่ือหาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน      
   -  ตรวจสอบข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการ
ปฏิบัติงาน  แต่ละกิจกรรม เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การด าเนินกิจกรรมควบคุมต่อไป  
  

    

การประเมินผล 
- จากการติดตามและประเมินผล พบว่ายังมีจุดอ่อนในกิจกรรม
การตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ บันทึกระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LAAS)  กิจกรรมจัดซื้อ/จัดจ้าง กิจกรรมการ
จัดเก็บรายได ้ เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายในหรือเจ้าหน้าที่ ของกองคลัง  ดังนั้น จึงจะต้องติดตาม
ประเมินผลเป็นประจ าทุกปี 

 
สรุปผลการประเมิน 

จากการที่วิเคราะห์ผลการประเมิน  พบว่ามีการควบคุมภายในของ  กองคลัง องค์การบริหารส่วน
ต าบลพิปูน ส าหรับงวดตั้งแต่วันที่  ๑  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕8   ถึงวันที่  ๓๐  เดือน กันยายน พ.ศ.  ๒๕๕9   
ของ กองคลัง    องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน     มีการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในครบทั้ง  5  
องค์ประกอบ  และการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔    มีการควบคุมที่เพียงพอและมี
ประสิทธิผลตามสมควร  แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดท าแผนการปรับปรุง  ดังนี้  

1) กิจกรรมด้านการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ   
เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานการเงิน  ซึ่งมีการควบคุมที่เพียงพอแล้วและบรรลุวัตถุประสงค์ของการ

ควบคุม  แต่ก็ควรที่จะต้องมีการควบคุมต่อไป  เนื่องจากหากไม่มีการตรวจสอบเอกสารก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ  อาจท าให้เกิดความผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ 

 
 



 
 
 
 
๒) กิจกรรมด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LAAS)   
เป็นความเสี่ยงในภารกิจของส่วนการคลัง  เนื่องจากยังไม่สามารถใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ได้  ซึ่ง

ทางเจ้าหน้าทีก่็ยังไม่สามารถบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ส าเร็จ  เพราะข้อมูลบางส่วนที่จ าเป็นยังไม่เป็นปัจจุบัน 
 

๓) กิจกรรมการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
เป็นความเป็นเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในระหว่างปียังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบต าแหน่ง

เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากท าให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน 

 

4)  กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้   
เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  เนื่องจากยังไม่สามารถจัดเก็บได้ครบ  100%  

เป็นเพราะไม่สามารถติดต่อผู้ค้างช าระภาษีได้  เนื่องจากไม่มีที่อยู่ที่ถูกต้องชัดเจน  หรือผู้เสียภาษีอยู่ต่างจังหวัด
ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาช าระภาษี  หรือมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดินแต่ไม่มีการแจ้งให้  อบต.  ทราบ  
ท าให้ไม่สามารถติดต่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ตัวจริงได้  และไม่มีการจัดท าแผนที่ภาษี 

 

 ผลการประเมิน จากกิจกรรมข้างต้นยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการติดตามผลการควบคุมอย่างต่อเนื่อง 
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม โดยการติดตามประเมินการควบคุมในปีต่อไป 

 
 
 
         ลายมือชื่อ.............................................................. 

(นางสาวจิตรา  รักษ์ศรีทอง) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 

           วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.  2559 


