
กระบวนการปฏบิตังิาน/โครงการ/ การควบคมุ การประเมนิผล ก าหนดเสร็จ/

กจิกรรม/ดา้นของงานทีป่ระเมนิ ทีม่อียู่ การควบคมุ ผูร้บัผดิชอบ

และวตัถปุระสงคข์องการควบคมุ

1.  กจิกรรมการตรวจฏกีากอ่น มกีารตรวจฏกีากอ่น การควบคมุทีเ่พยีงพอแลว้ การเบกิจา่ยเงนิมคีวามผดิ 1.  ก าชบัเจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบ 30-ก.ย.-59 ตดิตามประเมนิผลจากหนา้

อนมุตัเิบกิจา่ยเงนิงบประมาณ อนุมตังิบประมาณ และบรรลวุตัถปุระสงคข์อง พลาดไมถ่กูตอ้งตามขัน้ตอน ตรวจสอบเอกสารใหถู้กตอ้งและมี ผูอ้ านวยการกองคลัง/ ฏกีาทีม่กีารอนุมตัเิบกิจา่ย

ทกุครัง้ การควบคมุ  แตก็่ควรทีจ่ะ สาเหตุ เงนิงบประมาณเพยีงพอทีจ่ะตอ้ง เจา้พนักงานการเงนิและ เงนิงบประมาณ

วตัถปุระสงค์ ตอ้งมกีารควบคมุตอ่ไป 1.  เจา้หนา้ทีไ่มไ่ดต้รวจสอบ เบกิจา่ยกอ่นเสนอขออนุมัตเิบกิ บญัชี

เพือ่ใหก้ารเบกิจา่ยเงนิงบประมาณ เนือ่งจากหากไมม่กีารตรวจ เอกสารใหถ้กูตอ้งกอ่นอนุมตั ิ จา่ยเงนิ

เป็นไปดว้ยความถกูตอ้งตามระเบยีบฯ สอบเอกสารกอ่นอนุมตัเิบกิ เบกิจา่ยเงนิ 2. ตอ้งมกีารตรวจสอบเอกสารทกุครัง้

ทีก่ าหนด จา่ยเงนิงบประมาณ อาจท า 2.  เจา้หนา้ทีไ่มต่รวจสอบงบ โดยผูอ้ านายการกองคลังทัง้กอ่นขอ

ใหเ้กดิความผดิพลาดไดใ้น ประมาณทีม่อียูใ่หเ้พยีงพอ อนุมัตเิบกิจา่ย  และหลังจากจา่ย

การเบกิจา่ยเงนิงบประมาณ กบัรายจา่ย เงนิใหแ้กผู่รั้บเงนิแลว้และลงลาย

ได ้ มอืชือ่ก ากับ  เมือ่ตรวจสอบเอกสาร

แลว้ถูกตอ้งทกุฏกีา

ณ วนัที ่ 30  เดอืน  กนัยายน  พ.ศ.  2559

รายงานการประเมนิผลและการปรบัปรงุการควบคมุภายในระดบัสว่นงานยอ่ย

กองคลงั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพปินู

แบบ ปย.2

หมายเหตุการปรบัปรงุการควบคมุความเสีย่งทีย่งัอยู่



กระบวนการปฏบิตังิาน/โครงการ/ การควบคมุ การประเมนิผล ก าหนดเสร็จ/

กจิกรรม/ดา้นของงานทีป่ระเมนิ ทีม่อียู่ การควบคมุ ผูร้บัผดิชอบ

และวตัถปุระสงคข์องการควบคมุ

2.  กจิกรรมดา้นระบบบญัชคีอม มกีารบนัทกึขอ้มลูลง มกีารบนัทกึขอ้มลูลงระบบ ความเสีย่งการบนัทกึขอ้มลูลงใน 1.  การจัดเก็บขอ้มลูทีจ่ าเป้นตอ้ง 30-ก.ย.-59 ตดิตามประเมนิผลจาก

พวิเตอร ์(E-LAAS) ระบบ แตเ่นือ่งจากขอ้มลูมจี านวน ระบบบญัชคีอมพวิเตอรย์ังไมถู่ก การใชง้านระบบบญัชคีอมพวิเตอร์ ผูอ้ านวยการกองคลัง/ 1. มกีารบนัทกึขอ้มลูลงระบบ

 มากและไดท้ าระบบมอื ตอ้งครบถว้น ใหเ้ป็นปัจจบุนั  และบนัทกึขอ้มลู เจา้พนักงานการเงนิและ 2. มกีารอพัเดตขอ้มลูเป็น

วตัถปุระสงค์ ดว้ยแลว้ จงึยังไมส่ามารถ ลงระบบใหเ้รยีบรอ้ย บญัชี ปัจจบุนั

1.เพือ่ใหก้ารท างานเป็นมาตรฐาน ลงขอ้มลูไดถ้กูตอ้งครบถว้น 2.  ด าเนนิการบนัทกึขอ้มลูอืน่ๆ

เดยีวกนั จงึควรควบคมุความเสีย่ง ทีเ่กีย่วขอ้งลงระบบ  (E-LAAS)

2. สามารถตรวจสอบขอ้มลูได ้ ตอ่ไป

รวดเร็ว เป็นปัจจบุนั

3. ผูบ้รหิารและหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง

สามารถตรวจสอบสถานะการเงนิได ้

ตลอดเวลา

แบบ ปย.2

กองคลงั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพปินู

รายงานการประเมนิผลและการปรบัปรงุการควบคมุภายในระดบัสว่นงานยอ่ย

ณ วนัที ่ 30  เดอืน  กนัยายน  พ.ศ.  2559

ความเสีย่งทีย่งัอยู่ การปรบัปรงุการควบคมุ หมายเหตุ
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กจิกรรม/ดา้นของงานทีป่ระเมนิ ทีม่อียู่ การควบคมุ ผูร้บัผดิชอบ

และวตัถปุระสงคข์องการควบคมุ

3.  กจิกรรมดา้นการจดัซือ้จดัจา้ง 1. มกีารถอืปฏบิตัติาม 1. มกีารสรรหาเจา้หนา้ที่ 1.ในระหวา่งปียังไมม่ขีา้ราชการ มกีารสรรหาต าแหน่งเจา้พนักงาน 30-ก.ย.-59 ตดิตามประเมนิผลจาก

ระเบยีบกระทรวงมหาด พัสดหุรอืมเีจา้หนา้ทีท่ีไ่ดรั้บ ผูรั้บผดิชอบต าแหน่งเจา้หนา้ที่ พัสด ุและมกีารบรรจแุตง่ตัง้ต าแหน่ง ผูอ้ านวยการกองคลัง/ 1.ตรวจเอกสารการจัดซือ้จัดจา้ง

วตัถปุระสงค์ ไทยวา่ดว้ยการพัสดขุอง มอบหมายงานดา้นพัสดุ พัสดโุดยตรง ผูช้ว่ยเจา้หนา้ทีพั่สด ุ มคี าสัง่แตง่ตัง้ให ้ เจา้พนักงานการเงนิและ 2. ตรวจฎกีาการเบกิจา่ย

  เพือ่ใหก้ารด าเนนิการทีถู่กตอ้ง หน่วยการบรหิารราชการ 2. มกีารตรวจสอบเอกสาร 2. มกีารเรง่รัดการจัดซือ้จัดจา้ง ปฏบิตัหินา้ทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษร บญัช/ี ผูช้ว่ยเจา้พนักงาน 3. ตรวจทะเบยีนคมุตา่งๆ

ระเบยีบกระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการ สว่นทอ้งถิน่ พ.ศ. 2535 การจัดซือ้จัดจา้งอยา่งละเอยีด และปรมิาณงานทีม่ากท าใหเ้กดิ พัสดุ

พัสดขุองหน่วยการบรหิารราชการสว่น แกไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที9่) อปุสรรคในการปฏบิตังิาน

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2535 แกไ้ขเพิม่เตมิถงึ พ.ศ.2553 3. เอกสารประกอบการจัดซือ้

(ฉบบัที ่9) พ.ศ.2553  และระเบยีบ 2. มคี าสัง่แตง่ตัง้เจา้หนา้ จัดจา้งไมค่รบถว้น

กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการรับเงนิ ทีรั่บผดิชอบเป็นลาย

การเบกิจา่ยเงนิ การฝาก การเก็บรักษา ลักษณ์อักษร

เงนิและตรวจเงนิขององคก์รปกครองสว่น 3. มผีูอ้ านวยการกองคลัง

ทอ้งถิน่ พ.ศ. 2547 แกไ้ขเพิม่เตมิ ตดิตาม

(ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2548 

แบบ ปย.2

กองคลงั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพปินู

รายงานการประเมนิผลและการปรบัปรงุการควบคมุภายในระดบัสว่นงานยอ่ย
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ความเสีย่งทีย่งัอยู่ การปรบัปรงุการควบคมุ หมายเหตุ
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และวตัถปุระสงคข์องการควบคมุ

4.  กจิกรรมดา้นการจดัเก็ยรายได้ 1.มกีารประชาสมัพันธ์ มกีารประชาสมัพันธ์ 1. ผูเ้สยีภาษีบางรายไมไ่ดอ้ยู่ 1. มกีารประชาสมัพันธก์ าหนด 30-ก.ย.-59 ตดิตามประเมนิผลจาก

ก าหนดการช าระภาษี ก าหนดการช าระภาษีและ ในพืน้ที ่ไมส่ะดวกทีจ่ะเดนิ การช าระภาษี หวัหนา้สว่นการคลัง/ 1. รูปถา่ยการประชาสมัพันธ์

วตัถปุระสงค์ 2.ด าเนนิการจัดท าแผน ด าเนนิการจัดท าแผนทีภ่าษี ทางมาเสยีภาษี  จงึท าใหม้ี 2. ด าเนนิการจัดท าแผนทีภ่าษี เจา้หนา้ทีจั่ดเก็บรายได ้ ก าหนดการช าระภาษี

เพือ่ใหก้ารจัดเก็บรายไดเ้ป็นไป ทีภ่าษี แตย่ังไมส่มบรูณ์จงึควร ยอดภาษีคา้งช าระ 3. ตรวจสอบฐานขอ้มลูภาษีให ้ 2. ทะเบยีนแผนทีภ่าษี

อยา่งมปีระสทิธภิาพ  ถกูตอ้งเป็น ควบคมุความเสีย่งตอ่ไป 2. ไมส่ามารถตดิตอ่ผูเ้สยี เป็นปัจจบุนั

ธรรมและสามารถจัดเก็บภาษีให ้ ภาษีได ้เนือ่งจากทีอ่ยูไ่มถ่กู

ไดค้รบถว้นทกุปี ตอ้ง ชดัเจน

                         ลายมอืชือ่....................................................

                                        (นางสาวจติรา  รกัษศ์รทีอง)

                                      ต าแหนง่  ผูอ้ านวยการกองคลงั

                                         วนัที ่ 30   เดอืน   กนัยายน  พ.ศ.  2559

แบบ ปย.2

กองคลงั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพปินู

รายงานการประเมนิผลและการปรบัปรงุการควบคมุภายในระดบัสว่นงานยอ่ย
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