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แบบ ปย.๑ 
 

ชื่อส่วนงานย่อย  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
๑.๑ กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ  เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายใน คือ 
  - เอกสารประกอบการจัดท าฎีกายังไม่ครบถ้วน
สมบูรณ์ 
๑.๒ กิจกรรมงานแผนที่ภาษี  เป็นความเสี่ยงที่เกิด
จากสภาพแวดล้อมภายใน คือ  
 - การจัดเก็บภาษียังไม่ทั่วถึงครบถ้วนเนื่องจาก อบต. 
อยู่ระหว่างข้ันตอนการจัดท าแผนที่ภาษี 
๑.๓ กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ 
- ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของ
การเสียภาษี 
- ประชาชนบางส่วนมาช าระภาษีล่าช้าไม่ตรงตามวัน 
เวลาที่ก าหนด 
๑.๔ กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
-ในระหว่างปียังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง 
-มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมาก ท า
ให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 
 
 

ผลการประเมิน 
กองคลัง     ได้วิเคราะห์ประเมินระบบการควบคุม
ภายในที่ปรากฏโครงสร้างองค์กรตามค าสั่งแบ่งงานฯ 
กองคลัง   ในภารกิจ  ๔  งาน  คือ  

๑. งานการเงิน 
๒. งานการบัญชี 
๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
๔. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

 
        ได้วิ เคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ 
       จากการติดตามผลตามการปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุง พบว่า 
๑ . กิ จก รรมการต รวจฎี ก าก่ อน อนุ มั ติ เบิ กจ่ าย เงิน
งบประมาณ มีการควบคุมที่เพียงพอแล้ว บรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง  แต่ยังคงมีจุดอ่อน/ความ
เสี่ยงที่เกิดขึ้นใหม่ เนื่องจาก กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อน
เสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเป็นงานที่ต้องปฏิบัติเป็นประจ า 
จึงท าให้เกิดความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้นและจ าเป็นต้องมีการ
บริหารความเสี่ยงต่อไป 
๒. กิจกรรมงานแผนที่ภาษี  มีการควบคุมที่เพียงพอ และ
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง คือ ส่ง
เจ้าหน้าที่อบรมการจัดท าแผนที่ภาษี แต่ยังคงมีจุดอ่อนและ
ความเสี่ยงที่ต้องท าการปรับปรุงคือ การจัดท าแผนที่ภาษียัง
ไม่แล้วเสร็จยังคงอยู่ระหว่างการด าเนินการ จึงต้องมีการ
บริหารความเสี่ยงต่อไป 
๓. กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ มีการควบคุมที่
เพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับ
หนึ่ง คือ ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิัติงานเข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการเรียนรู้ จัดการประชาสัมพนัธ์อย่างต่อเนื่อง 
และออกพื้นที่เพื่อบริการประชาชนผู้มาช าระภาษี 
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แบบ ปย.๑ 

ชื่อส่วนงานย่อย  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
๒.๑  กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ  คือ 
  - สอบทานการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระเบียบ 
หนังสือสั่งการ  มติ ครม. และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
- มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้
ครบถ้วนถูกต้อง ก่อนด าเนินการเบิกจ่ายเงินในแต่ละ
รายการ 
 
 

แต่ยังคงมีจุดอ่อนและความเสี่ยงที่ต้องท าการปรับปรุง
คือ ประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของ
การเสียภาษี และประชาชนบางส่วนมาช าระภาษี
ล่าช้าไม่ตรงตามวัน เวลาที่ก าหนด จึงต้องมีการ
ปรับปรุงบริหารความเสี่ยงต่อไป 
 ๔. กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มีการ
ควบคุมที่เพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง คือ การจัดซื้อจัดจ้างและการ
จ าหน่ายทรัพย์สินมีการปฏิบัติตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการของทางราชการ และมีค าสั่งแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร แต่ยังคงมี
จุดอ่อนและความเสี่ยงที่ต้องท าการปรับปรุงคือ ใน
ระหว่างปียังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง และกรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
ในปริมาณมากท าให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน จึง
ต้องมีการปรับปรุงบริหารความเสี่ยงต่อไป 
 
การประเมินความเสี่ยง 
การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม 
ครอบคลุมทุกด้าน  
 
 
 

 
 
 
 



11 
 

แบบปย.๑ 
ชื่อส่วนงานย่อย  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๒.๒ กิจกรรมงานแผนที่ภาษี   คือ 
  - มีความคืบหน้าในการจัดท าแผนที่ภาษีแต่ยังต้อง
ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
๒.๓ กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้   คือ 
- การออกบริการจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่ได้รับความ
ร่วมมือเป็นอย่างดี 
๒.๔ กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ คือ 
- เจ้าหน้าที ่ที่เก่ียวข้องติดตามการด าเนินงานใน
ระหว่างปฏิบัติงาน และให้มีการรายงานผลการจัดชื้อ
จัดจ้างเดือนเพ่ือเป็นการสอบยันกับแผนจัดหาพัสดุ
ประจ าปี 
 
๓. กิจกรรมการควบคุม 
๓.๑ กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนเสนอขออนุมัติเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ  ก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม 
คือ 
  - ให้หัวหน้าหน่วยงานย่อยแต่ละส่วนได้ตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสารก่อนด าเนินการเบิกจ่าย 
- นักวิชาการการเงินฯ และผอ.กองคลังมีการสอบทาน
การเบิกจ่ายตามข้ันตอน 
๓.๒ กิจกรรมงานแผนที่ภาษี  ก าหนดกิจกรรมข้ึนมา
ควบคุม คือ 
  - ส่งเจ้าหน้าที่อบรมการจัดท าแผนที่ภาษี   
  -ด าเนินการจัดท าแผนที่ภาษีให้แล้วเสร็จและเป็น
ปัจจุบัน 
๓.๓ กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
ก าหนดกิจกรรมข้ึนมาควบคุม คือ 
- จัดท าสื่อในการประชาสัมพันธ์ เช่น ป้าย แผ่นพับ 
ประชาสัมพันธ์การช าระภาษีประจ าปี 
-ท าการออกหนังสือแจ้งและทวงถามตามระเบียบ ทุก
ขั้นตอนต่อผู้เสียภาษี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมควบคุม 
กิจกรรมการควบคุมของกองคลัง มีการติดตาม 
ตรวจสอบที่เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย 
หนังสือสั่งการ โดยมีการควบคุมดูแลจากผอ.กอง 
เพ่ือให้ความเสี่ยงที่พบมีการแก้ไขปรับปรุงต่อไป 
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แบบ ปย.๑ 
ชื่อส่วนงานย่อย  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ  วันที่  ๓๐  เดือน  กันยายน  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๒.๔ กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ ก าหนด
กิจกรรมขึ้นมาควบคุม คือ 
- มีการสรรหา บรรจุแต่งตั้งเจ้าพนักงานพัสดุและมีค าสั่ง
แต่งตั้งให้ปฏิบัติหนา้ที่เป็นลายลกัษณ์อักษร 
 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
๔.๑ น าระบบ Internet มาช่วยในการปฏิบัติราชการ ซึ่ง
องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมืองมีการติดตั้งระบบ 
internet มาใช้ในการปฏิบัตงิานด้านการคลัง ท าให้
สามารถตรวจเช็ค ตรวจสอบข้อมูลที่เก่ียวข้องได้รวดเร็ว
และทันเหตุการณ ์
  ๔.๒ การประสานงานภายในและภายนอก 
  ๑. การติดต่อประสานงานภายในองค์การบริหารส่วน
ต าบลสามเมืองมีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับเงินและส่ง
เงิน และกรรมการเก็บรักษาเงิน 
  ๒. การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น 
เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วน
ต าบลใกล้เคียง ท้องถิน่อ าเภอ ท้องถิ่นจังหวัด และ
หน่วยงานราชการต่างๆ รวมทัง้ลูกหนี้ 
ภาษีต่างๆ 
  ๔.๓ การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสาร 
องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมืองมีโทรศัพท์และโทรสาร
ที่ใช้ส าหรับติดต่อประสานงาน ท าให้การติดต่องาน
ราชการเป็นไปอยา่งรวดเร็วและทันเหตุการณ์ 
 
๕. การติดตามประเมินผล 
  ปรับปรุงการใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามประเมนิผลรวมทัง้ใช้ระบบสารสนเทศและการ
สื่อสารทางโทรศัพท์ โทรสาร และหนังสือสอบถามไป 
ยังส านักงานท้องถิ่นอ าเภอ ท้องถิ่นจังหวัด กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น  โดยด าเนนิการติดตามประเมินผล
อย่างต่อเนื่องและรายงานผลด าเนินการให้ผู้บังคับบัญชา
และนายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบอยา่งต่อเนื่อง 
 

 
 
 
 
 

สารสนเทศและการสื่อสาร 
ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร    ของกองคลัง  
องค์การบริหารส่วนต าบลสามเมือง  มีระดับการ
ควบคุมภายในที่ ดีพอสมควร   เนื่ องจากได้น า
เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการท างาน   เช่น 
การใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการตรวจสอบและติดตาม
ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ  จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การติดตามประเมินผล 
      จากการติดตามและประเมินผล พบว่าทุ ก
กิจกรรมยังคงมีจุดอ่อน และความเสี่ยง ดังนั้น จึง
จะต้องติดตามประเมินผลเป็นประจ าทุกปี 
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สรุปผลการประเมิน 
 จากการวิเคราะห์ส ารวจ  กองคลัง  มีความเสี่ยง ๔ กิจกรรม คือ 

๑. กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ มีการควบคุมที่เพียงพอ และบรรลุวัตถ-ุ 
ประสงค์ ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง  แต่ยังคงมีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น เนื่องจาก กิจกรรมการตรวจฎีกา
ก่อนเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเป็นงานที่ต้องปฏิบัติเป็นประจ า จึงท าให้เกิดความเสี่ยงใหม่เกิดข้ึนและจ าเป็นต้องมี
การบริหารความเสี่ยงต่อไป 

๒. กิจกรรมงานแผนที่ภาษี  มีการควบคุมที่เพียงพอ และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับ
หนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น คือ การจัดเก็บภาษียังไม่ทั่วถึงครบถ้วนเนื่องจาก อบต. อยู่ระหว่าง
ขั้นตอนการจัดท าแผนที่ภาษี จึงจ าเป็นต้องมีการบริหารความเสี่ยงต่อไป 

๓. กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บภาษี มีการควบคุม และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับ 
หนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น คือประชาชนยังขาดความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องของการเสียภาษี และ
ประชาชนบางส่วนมาช าระภาษีล่าช้า ไม่ตรงตามวัน เวลาที่ก าหนด จึงจ าเป็นต้องมีการบริหารความเสี่ยงต่อไป 

๔,  กิจกรรมด้านทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  มีการควบคุม และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ใน
ระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น คือ แต่ยังคงมีจุดอ่อน/ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น คือ ยังไม่มีข้าราชการ
ต าแหน่งพัสดุ และกรณีท่ีมีการจัดซื้อจัดจ้างในปริมาณมากท าให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน จึงจ าเป็นต้องมีการ
บริหารความเสี่ยงต่อไป 
 

ชื่อผู้รายงาน 
                                                                                (นางสาวเฉลา  กมลเพชร) 

ผู้อ านวยการกองคลัง 
                                                                         วันที่      เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
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