ชื่อหน่วยงาน กองคลัง
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
งวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
**********************
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน / ข้อสรุป
(๑)
(๒)
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม
๑.๑) กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี
- กองคลัง ได้วเิ คราะห์ประเมินระบบการควบคุม
ภายในที่ปรากฏโครงสร้างองค์กรตามคาสั่งแบ่งงานฯ
การรับและเบิกจ่ายเงิน
กองคลัง ที่ ๒๔๓ / ๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน
เป็ นความเสี่ ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ
๑. ไม่มีบุคลากรระดับผู้อานวยการกองปฏิบัติงานโดยตรง ๒๕๖๔ ในภารกิจ ๕ งาน คือ
๑. งานการเงิน
ในการตรวจสอบก่อนการเบิกจ่ายเงิน
๒. งานการบัญชี
๒. การจัดทาเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน
๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
สมบูรณ์ เช่น ลายเซ็นไม่ครบถ้วน
๔. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ
๓. การเบิกจ่ายไม่เป็ นไปตามข้อบัญญัติงบประมาณ
๕. งานตรวจสอบอนุมตั ิฎีกาและควบคุม-งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี ที่ต้ งั เอาไว้(มีการโอนงบประมาณ
โดยวิเคราะห์ ประเมินผลตามองค์ประกอบ
เพิ่มเติม)
มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
๑.๒) กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรั พย์สินและพัสดุ
ตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการ
การดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้าง
๑. ในระหว่างปี ยังไม่มีขา้ ราชการผูร้ ับผิดชอบตาแหน่ง ควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบว่า การเบิก-จ่ ายเงิน,
การจัดเก็บรายได้ ยังพบความเสี่ ยงที่มีนัยสาคัญ
เจ้าหน้าที่พสั ดุโดยตรง
๒. กระบวนการจัดซื้ อจัดจ้างไม่สามารถบรรลุเป้ าหมาย
(ไม่สามารถหาผูร้ ับจ้างดาเนิ นโครงการได้ภายในเวลาที่
กาหนด)
๑.๓) กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้
๑. ยังไม่มีการนาแผนที่ภาษีมาใช้เป็ นฐานข้อมูลในการ
จัดเก็บภาษี ซึ่ งอาจเกิดความผิดพลาดในการ
ประเมินค่าภาษี ในการจัดเก็บภาษีต่างๆ ได้
๒. การประเมินความเสี่ ยง
๑.๑) กิจกรรมด้านการรับ-การเบิกจ่ายเงิน
การประเมินความเสี่ ยง ด้านการรับ-การเบิกจ่ายเงินอยูใ่ น
ระดับปานกลาง ซึ่ งจากการประเมินพบว่า
๑. ผูท้ ี่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบตั ิหน้าที่ระดับผูอ้ านวยการ
กองไม่มีความเชี่ยวชาญโดยตรง อาจเกิดความเสี ยหาย

การประเมินความเสี่ ยงอยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
ครอบคลุมทุกด้านมากขึ้นกว่าการประเมินครั้งก่อน
เนื่องจากมีคาสั่งแบ่งงานที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร แต่
ต้องมีการติดตามตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบและ
หัวหน้าหน่วยงานย่อยอย่างสม่าเสมอ
ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่ วมมือจากทุกส่ วนในการ
ปฏิบตั ิตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกัน

ปย.๑

ต่อทางราชการได้
๒. มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้
ครบถ้วนถูกต้อง ก่อนดาเนินการเบิกจ่ายเงินในแต่ละ
รายการ
๓. การเบิกจ่ายงบประมาณในแต่ละรายการ เช่น
ประเภทค่าใช้สอย มีการเบิกจ่ายเกินงบที่ต้ งั ไว้หลาย
รายการ
๑.๒) กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรั พย์สินและพัสดุ
การดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้าง
การประเมินความเสี่ ยงด้านการจัดซื้ อจัดจ้าง อยูใ่ นระดับ
ต่า ซึ่ งจากการประเมินพบว่า หากไม่มีการสรรหา
เจ้าหน้าที่พสั ดุหรื อมีเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายงานด้าน
พัสดุที่มีความรู ้เกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้างที่เหมาะสมกับ
งบประมาณที่ต้ งั ไว้ อาจทาให้การทางานผิดพลาดและ
เกิดความเสี ยหายต่อองค์กรได้ เนื่ องจากการจัดซื้ อจัดจ้าง
จาเป็ นต้องอาศัยระเบียบกฎหมาย และการปฏิบตั ิที่
โปร่ งใส ตรวจสอบได้ เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริ ตขึ้นใน
องค์การบริ หารส่ วนตาบล และเพื่อให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์สูงสุ ด
๑.๓) กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้
การประเมินความเสี่ ยงด้านการจัดเก็บรายได้ พบว่ามี
ความเสี่ ยงสู ง เนื่องจาก ยังไม่มีการนาระบบแผนที่ภาษี
มาใช้เป็ นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษี
๓. กิจกรรมการควบคุม
๑.๑) กิจกรรมด้านการรับ-การเบิกจ่ายเงิน
๑.๒) กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรั พย์สินและพัสดุ
๑.๓) กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้
ทั้งสามกิจกรรมมีกิจกรรมการควบคุม ดังนี้
๑. ถือปฏิบตั ิตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วยการ
รับเงิน – การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
๒. มีคาสัง่ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็ นลายลักษณ์

กิจกรรมการควบคุมของกองคลังมีการติดตาม
ตรวจสอบที่เหมาะสม เป็ นไปตามระเบียบกฎหมาย
หนังสื อสัง่ การ โดยมีการควบคุมดูแลจากหัวหน้า
หน่วยงานย่อยและมีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบภายในอย่างน้อยปี ละ ๑ ครั้ง เพื่อให้ความ
เสี่ ยงที่พบมีการแก้ไขปรับปรุ งต่อไป

อักษร
๓. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
๔. มีการส่ งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึ กอบรมในหลักสู ตรที่
เกี่ยวข้อง
ระบบสารสนเทศและการสื่ อสาร ของกองคลัง
องค์การบริ หารส่ วนตาบลชีบน มีระดับการ
๔. สารสนเทศและการสื่ อสาร
ควบคุมภายในที่ดีพอสมควร เนื่องจากได้นา
๔.๑ มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ มติ
คณะรัฐมนตรี แนวทางการปฏิบตั ิต่าง ๆ แจ้งให้พนักงาน เทคโนโลยีที่ทนั สมัยเข้ามาใช้ในการทางาน เช่น
การใช้ระบบอินเตอร์ เน็ตในการตรวจสอบและ
ทราบเพื่อใช้เป็ นแนวทางการปฏิบตั ิงาน
ติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔.๒ จัดให้มีการประชุมชี้แจง ทาความเข้าใจนโยบาย
และแนวทางการปฏิบตั ิงาน และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
ให้ผทู ้ ี่เกี่ยวข้องทราบอย่างทัว่ ถึง
๔.๓ มีการใช้ระบบอินเตอร์ เน็ตช่วยในการปฏิบตั ิหน้าที่
และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา
๔.๔ จัดทาระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์งาน
ให้กบั ประชาชนและผูท้ ี่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
๔.๕ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกภาคส่ วน
เพื่อนามาพัฒนาและส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วม
จากการติดตามและประเมินผล พบว่ายังมี
๕. การติดตามประเมินผล
- มีการกาหนดการติดตามประเมินผลและแบบสอบทาน จุดอ่อนใน กิจกรรมจัดซื้ อ/จัดจ้าง กิจกรรมการจัดเก็บ
รายได้เนื่ องจากเป็ นความเสี่ ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
เพื่อทาการตรวจสอบการปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่ อง โดยเป็ น
ภายในหรื อเจ้าหน้าที่ ของกองคลัง
การ
ดังนั้น จึงจะต้องติดตามประเมินผลเป็ นประจาทุกปี
ประเมินทั้งผูป้ ฏิบตั ิและหัวหน้ากองคลัง เพื่อหา
ประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผลของการปฏิบตั ิงาน
- ตรวจสอบข้อบกพร่ องต่าง ๆ ในการปฏิบตั ิงาน แต่ละ
กิจกรรม เพื่อใช้เป็ นแนวทางในการดาเนินกิจกรรม
ควบคุม

-๒สรุ ปผลการประเมิน
จากผลการประเมินดังกล่าวเชื่อว่าการควบคุมภายในของ กองคลัง องค์การบริ หารส่ วนตาบลชีบน
สาหรับงวดตั้งแต่วนั ที่ ๑ เดือนตุลาคม ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน มีการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน
ครบทั้ง ๕ องค์ประกอบ และการควบคุมเป็ นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิ ทธิ ผล
ตามสมควร แต่ยงั มีจุดอ่อนที่ตอ้ งจัดทาแผนการปรับปรุ ง ดังนี้
๑) กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชีการรับและเบิกจ่ายเงิน การเบิก-จ่ายเงิน พบว่า ไม่มี
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระดับผู้อานวยการกองโดยตรงซึ่งอาจเสียหายต่อทางราชการ และการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
๒) กิจกรรมด้านงานจัดเก็บรายได้ พบว่า ยังไม่มีการนาระบบแผนที่ภาษีมาใช้ในการคานวนจัดเก็บ
ภาษี ซึ่ งอาจเกิดความผิดพลาดในการประเมินค่าภาษีในการจัดเก็บภาษีต่างๆ ได้

จ่าเอก
ผูร้ ายงาน
( ชัยชุมพล ทองแย้ม )
ปลัด อบต. รักษาราชการแทนผูอ้ านวยการกองคลัง
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

แบบ ปย.๒

กระบวนการปฏิบัติงาน /โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)
กิจกรรม
๑. กิจกรรมด้านงานการเงินและบัญชี
การรับและเบิกจ่ายเงิน
วัตถุประสงค์การควบคุม
๑. เพื่อให้การดาเนินการที่ถูกต้องตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝาก
เงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่
๒) พ.ศ.๒๕๔๘

การควบคุมที่มีอยู่
(๒)
๑. ถือปฏิบตั ิตามระเบียบกระ
ทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ
ของหน่วยการบริ หารราชการ
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๓๕ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ.
๒๕๕๓ และระเบียกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิม่ เติม
(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๔๘
๒. มีคาสัง่ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
๓. มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

ชื่อส่วนงานย่อย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลชีบน
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
งวดสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
*************
การประเมินผล
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
การปรับปรุง
การควบคุม
การควบคุม
(๓)
(๔)
(๕)
๑. ถือปฏิบตั ิตาม
๑. ไม่มีขา้ ราชการหรื อ
๑. มีการสรรหาบรรจุ
ระเบียบกระทรวง
เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบ
แต่งตั้ง
มหาดไทยว่าด้วยการ
ตาแหน่งผูอ้ านวยการกอง หรื อรับโอนผูอ้ านวยการกอง
รับเงิน – การเบิก
คลังโดยตรง
กองคลังเพื่อปฏิบตั ิหน้าที่
จ่ายเงิน การฝากเงิน
๒. การเบิกจ่าย
โดยตรง
การเก็บรักษาเงินและ
งบประมาณไม่เป็ นไป
๒. ส่งบุคลากรเข้ารับการ
การตรวจเงินของ
ตามที่ตราในข้อบัญญัติฯ ฝึ กอบรมในหลักสูตรที่
องค์กรปกครองส่ วน
ไม่สามารถควบคุมการ
จังหวัดหรื อ สพบ.จัด
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
เบิกจ่ายงบประมาณได้
ฝึ กอบรม
และแก้ไขเพิม่ เติม
๓. ควบคุมการเบิกจ่าย
(ฉบับที่ ๒)
งบประมาณให้เป็ นไปตาม
๒. มีคาสั่งแต่งตั้ง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ว่าด้วยวิธีงบประมาณของ
เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
๓. มีการส่ งเจ้าหน้าที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เข้ารับการฝึ กอบรมใน
พ.ศ.๒๕๔๘
หลักสู ตรที่เกี่ยวข้อง

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(๖)
๓๐ ก.ย. ๖๔
ผูอ้ านวยการกองคลัง
เจ้าหน้าที่งบประมาณ

หมายเหตุ
(๗)

กระบวนการปฏิบัติงาน /โครงการ/
กิจกรรม/ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม (๑)
กิจกรรม
๒. งานจัดเก็บรายได้
วัตถุประสงค์การควบคุม
๑. เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เป็ นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบ และหนังสื อสัง่ การ
๒. เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการจัดเก็บ
ภาษีได้อย่างครบถ้วน น่าเชื่อถือ

การควบคุมที่มีอยู่
(๒)
๑. ถือปฏิบตั ิตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ
เงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การ
เก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่ม
เติม (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๔๘
๒. มีคาสัง่ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
๓. มีผอู ้ านวยการกองคลังติดตาม
๔. มีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

การประเมินผล
การควบคุม
(๓)

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่

๑. เจ้าหน้าที่จดั เก็บ
รายได้ หรื อผูท้ ี่ได้รับ
มอบหมายได้
ปฏิบตั ิงานจัดเก็บภาษี
และค่าธรรมเนียมต่างๆ
ได้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
๒. ตรวจสอบการรับ
เงินการนาส่งเงินและ
การนาฝากเงินเป็ น
ประจา

จ่าเอก

(๔)

การปรับปรุง
การควบคุม
(๕)

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(๖)

๑. ยังไม่มีการนาระบบ
แผนที่ภาษีมาใช้เป็ น
ฐานข้อมูลในการจัดเก็บ
รายได้ ซึ่งอาจเกิดความ
ผิดพลาดในการคานวณ
การจัดเก็บภาษีต่างๆ ได้

๑. ควรนาระบบ
สารสนเทศแผนที่
ภาษีมาใช้ในการ
คานวณและเป็ น
ข้อมูลในการจัดเก็บ
ภาษีรายปี

๓๐ ก.ย. ๖๔
ผูช้ ่วยเจ้าหน้าที่จดั เก็บ
รายได้,
เจ้าหน้าที่จดั เก็บรายได้,
ผูอ้ านวยการกองคลัง

ผู้รายงาน

( ชัยชุมพล ทองแย้ม )
ปลัด อบต. รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองคลัง
วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

หมายเหตุ
(๗)

