
แบบ ปค. 4 
 

 

ชื่อหน่วยงานประเมิน กองคลัง เทศบาลต าบลบ้านแหวน 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2561 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

ด้านการเงินและบัญชี 
1. กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้ 
     1.1 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิัติงานได้รับมอบหมายงานหลายหน้าที่ 
     1.2 บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
 

2. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 ผู้ปฏิบัติงานขาดความรอบคอบในการปฏิบัติงาน เนื่องจาก
ได้รับมอบหมายงานหลายหน้าที่ 
     2.2 ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่ายเงิน 
     2.3 การตรวจฎีกา ตรวจเอกสารไม่ครบถ้วน ท าให้เกิดความ
ผิดพลาด 
 

3. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 จัดท าค าสั่งมอบหมายงานให้ชัดเจน 
     3.2 รับโอน (ย้าย) บุคลากรผู้ปฏิบัติงานดา้นการเงินเพิ่ม 
 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1 การก าชับเจ้าหนา้ที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความรอบครอบ 
     4.2 การติดต่อประสานงานระหว่างภายในและภายนอกองค์กร
เพื่อให้สามารถจัดท าฎีกาเบิกเงินได้อย่างถูกต้อง           
     4.3 การรายงานผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ในการ
ด าเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
 

5. การติดตามประเมินผล 
     5.1 การก ากับดูแลของผูบ้งัคับบัญชา 

5.2 รายงานผลการปฏบิัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
     จากการติดตามผลตามแบบรายงานการ
ปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม    
ปค. 5) พบว่ากิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนการ
อนุ มั ติ เบิ กจ่ าย เงิน  มี ก ารควบคุ มป ระสบ
ความส าเร็จในระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอ คือ มี
การก าชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานถูกต้องตาม
ระ เบี ย บ  ก ฎ ห ม าย  แ ล ะ ห นั ง สื อ สั่ ง ก า ร
กระทรวงมหาดไทย  
     อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยง
เนื่องจากการตรวจฎีกา มีเอกสารไม่ครบถ้วน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค. 4 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

2. กิจกรรมการบันทึกข้อมูลในระบบ e - Laas 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้ 
     1.1 มีการก าชับให้เจ้าหน้าที่ศึกษาระบบ  e - Laas ให้เข้าใจและ
ติดตามการปรับปรุงระบบอยู่เสมอ 
 

2. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้ความเข้าใจในระบบการปฏิบัติงาน 
     2.2 ระบบ e - Laas มีการปรับปรุงระบบบ่อยครั้ง 
     2.3 ระบบอินเทอร์เน็ตที่ใช้ภายในส านักงานบางครั้งสัญญาณไม่ดี 
ไม่สามารถเข้าใช้งานระบบ e - Laas ได้อย่างต่อเนื่อง 
 

3. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1  มีการจัดท าคู่มือการใช้งานระบบ e - Laas ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
     3.2 จัดส่งบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มทักษะ
เก่ียวกับระบบ e - Laas 
     3.3 ตรวจสอบระดับความแรงของสัญญาณอินเทอร์เน็ตอย่าง
สม่ าเสมอ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนปรับปรุงระบบอินเทอร์เน็ต 
 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1 รวบรวมระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่ เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติงานไว้เป็นหมวดหมู่ 
     4.2  ติดตามข่าวสารในการใช้งานระบบ e - Laasในเว็บไซต์กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                    
     4.3 มีการแจ้งเวียนกฎหมาย ระเบียบใหม่ๆที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้
บุคลากรได้รับทราบทุกคน 
     4.4 มีการรายงานผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ในการ
ด าเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น 
 

5. การติดตามประเมินผล 
     5.1 การรายงานผลการปฏบิัติงานให้ผู้บังคบับัญชาทราบเป็นประจ า
ทุกเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
     จากการติดตามผลตามแบบรายงานการ
ปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม    
ปค. 5) พบว่ากิจกรรมการบันทึกข้อมูลในระบบ 
e – Laas มี ก ารควบ คุ ม เพี ย งพ อ  ป ระสบ
ความส าเร็จในระดับหนึ่ งคือ มีการก าชับให้
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมาย และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย  
     อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยง
เนื่องจากระบบ e - Laas มีการเปลี่ยนแปลง 
ปรับปรุงระบบบ่อยครั้ง และบางครั้งสัญญาณ
อินเทอร์เน็ตขัดข้องท าให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใน
ระบบ e - Laas ได้ล่าช้าขาดความต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค. 4 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

งานด้านพัสด ุ
1. กิจกรรมการจัดท าทะเบียนทรัพย์สิน 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้ 
     1.1 ด าเนนิการตามหนงัสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
     1.2 มีการจัดท าทะเบียนคุมพัสดุตามระเบียบที่ก าหนด 
     1.3 ด าเนินการตามแผนการด าเนินการ 
 

2. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 การรับมอบพัสดไุม่ครบถ้วน ไม่ถูกต้องตามข้อก าหนด 
     2.2 เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความเอาใจใส่ในการดูแลรักษาและ
ควบคุมพัสดุ 
     2.3 ไม่มีการจัดท าแผนการบ ารุงรักษาพสัดุ 
     2.4 ทรัพย์สนิบางส่วนช ารดุและเสียหาย 
 

3. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 จัดท าแผนการบ ารุงรักษาพัสดุ 
     3.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดูแลทรัพย์สิน
การควบคุมการยืม – คืน ทรัพย์สินอย่างชัดเจน 
     3.3 จัดท าแผนการซ่อมบ ารุงประจ าปี 
 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1 มีการก าหนดบุคคลผู้รับผิดชอบดูแลและรักษาทรัพย์สินอย่าง
ชัดเจน 
     4.2 จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง 
     4.3 ก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามกฎ ระเบียบและ
หนังสือสั่งการ ที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
 

5. การติดตามประเมินผล 
     5.1 การรายงานผลการปฏิบตัิงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจ า
ทุกเดือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
     จากการติดตามผลตามแบบรายงานการ
ปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม    
ปค . 5 ) พบว่ากิจกรรมการจัดท าทะเบียน
ทรัพย์สินมีการควบคุม  คือ มีการก าชับ ให้
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
ระ เบี ย บ  ก ฎ ห ม าย  แ ล ะ ห นั ง สื อ สั่ ง ก า ร
กระทรวงมหาดไทย   
     อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยง
เนื่องจากไม่มีแผนการบ ารุงรักษาทรัพย์สินของ
เทศบาล และไม่มีค าสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ ที่
รับผิดชอบในการดูแลบ ารุงรักษา และซ่อมแซม
ทรัพย์สินให้ชัดเจนท าให้ทรัพย์สินบางส่วนช ารุด
และเสียหาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปค. 4 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

2. กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
เป็นความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ดังนี้ 
     1.1 การจัดซื้อจัดจ้างยังไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
     1.2 การจัดซื้อจัดจ้างมีความล่าช้า  
     1.3 เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 

 

2. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่แจ้งมาให้ด าเนินการในระยะเวลา
ที่จ ากัด 
     2.2 นโยบายของผู้บริหารที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
     2.3 พนักงานไม่ปฏิบัติตามระเบียบและขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

3. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 จัดประชุมพนักงานเป็นประจ าทุกเดือน เพื่อติดตามการ
ปฏิบัติงาน 
     3.2 ก าชับให้เจ้าหน้าที่พัสดุปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่
เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
     3.3 ก าชับให้พนักงานทุกคนต้องปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
     3.4 จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงาน 
 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1 พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 
     4.2 การติดตามข้อมูลข่าวสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือสื่อ
ต่างๆ เก่ียวกับหนังสือสั่งการและระเบียบที่เก่ียวข้องที่มีการเปลี่ยนแปลง
ใหม่ๆ ให้ทันเวลา 
     4.3 มีการแจ้งเวียนหนังสือราชการ หนังสือสั่งการ และระเบียบที่
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุให้เจ้าหน้าที่  ผู้บังคับบัญชา และ
ผู้บริหารได้รับทราบอย่างทั่วถึง 
     4.4 มีการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในองค์กร เพื่อวาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
 

5. การติดตามประเมินผล 
     5.1 การรายงานผลการปฏิบตัิงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจ า
ทุกเดือน 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
     จากการติดตามผลตามแบบรายงานการ
ปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม    
ปค. 5) พบว่ากิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้างมีการ
ควบคุม คือ มีการก าชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย และหนังสือสั่ง
การกระทรวงมหาดไทย   
    อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยง
การจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัด
จ้างของเทศบาล เนื่ องจากมีความต้องการ
เร่งด่วนตามนโยบายของรัฐบาลที่มีหนังสือสั่งการ
แจ้งมาให้ด าเนินการ และการเปลี่ยนแปลง
นโยบายของคณะผู้บริหาร  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



แบบ ปค. 4 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

งานด้านการจัดเก็บรายได ้
1. กิจกรรมการใช้แผนที่ภาษีในการจัดเก็บรายได้ 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     1.1 เพื่อให้การจัดเก็บภาษีได้ครบถ้วน ครอบคลุมทุกพื้นที่และ
ส าเร็จตามที่ประมาณการไว้ 
     1.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ของเทศบาล 

 

2. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ถือครองที่ดินอยู่ตลอดเวลา 
     2.2 ผู้ที่เป็นเจ้าของปา้ยไมท่ราบวา่ต้องมาช าระภาษี 
     2.3 ผู้เป็นเจ้าของป้ายและเจ้าของโรงเรือน เมื่อปิดกิจการลงไม่
ได้มาแจ้งเทศบาล 
     2.4. ระบบแผนที่ภาษียังไม่สมบูรณ์ ขาดความต่อเนื่องในการ
ปฏิบัติงาน 
 

3. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 จัดท าแผนการด าเนินงานดา้นการจัดเก็บภาษี 
     3.2 จัดท าแผนที่ภาษีให้เสร็จสมบูรณ์และสามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
     3.3 จัดท าแผนการออกส ารวจภาษีประจ าป ี
     3.4 จัดท าเอกสารประชาสัมพันธ์ เกี่ ยวกับการช าระภาษี ให้
ประชาชนได้รับทราบเก่ียวกับการแจ้งข้อมูลต่างๆ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูล 
     3.5 ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายเร่ืองการช าระภาษี 
 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1 มีการก าหนดบุคคลผู้รับผิดชอบงานการดูแลรักษาทรัพย์สิน
อย่างชัดเจน 
     4.2 ก าชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติตามหนังสือสั่งการ กฎ 
ระเบียบที่เก่ียวข้องอย่างเคร่งครัด 
 

5. การติดตามประเมินผล 
     5.1 การรายงานผลการปฏิบตัิงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบเป็นประจ า
ทุกเดือน 
     5.2 รายงานผลการจัดเก็บภาษ ี
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ผลการประเมิน 
     จากการติดตามผลตามแบบรายงานการ
ปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง (แบบติดตาม    
ปค . 5 ) พบว่ากิจกรรมการจัดท าทะเบียน
ทรัพย์สินมีการควบคุมอย่างเพียงพอและประสบ
ความส าเร็จในระดับหนึ่ง คือ  มีการก าชับให้
เจ้ าหน้ าที่ ป ฏิ บั ติ งานถูกต้ องตามระเบี ยบ 
กฎหมายหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย และ
มีการจัดท าแผนที่ภาษี ท าให้สามารถจัดเก็บภาษี
ได้เกินจากเป้าหมายที่ประมาณการไว้ 
     อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยง
เนื่องจากแผนที่ภาษียังจัดท าไม่เสร็จสมบูรณ์มี
การเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ถือครองที่ดินอยู่
ตลอดเวลา  และขาดความต่อเนื่องในการจัดท า
แผนที่ภาษีเนื่องจากบุคลากรไม่ได้ปฏิบัติงานใน
ด้านการจัดท าแผนที่ภาษีเพียงด้านเดียว 

 



แบบ ปค. 4 
 

สรุปผลการประเมิน  
 

  กองคลัง  มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบของการควบคุมภายในหรือการ
ควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมที่เพียงพอและ
มีประสิทธิผลตามสมควร อย่างไรก็ตาม ยังมีจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงการควบคุมภายในบางกิจกรรมที่มีการ
ควบคุมไม่เพียงพอดังนี้ 
  1. กิจกรรมการตรวจฎีกาก่อนการอนุมัติเบิกจ่ายเงิน เนื่องจากการตรวจฎีกา มีการตรวจ
เอกสารไม่ครบถ้วน 
  2. กิจกรรมการบันทึกข้อมูลในระบบ e - Laas เนื่องจากระบบ e – Laas มีการปรับปรุง
ระบบบ่อยครั้ง และบางครั้งสัญญาณอินเทอร์เน็ตขัดข้อง ท าให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในระบบ e – Laas ได้ล่าช้า 
  3. กิจกรรมการจัดท าทะเบียนทรัพย์สิน เนื่องจากไม่มีแผนการบ ารุงรักษาทรัพย์สินของ
เทศบาล และไม่มีการมอบหมายหน้าที่ในการดูแลบ ารุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สินให้ชัดเจน ท าให้ทรัพย์สิน
บางรายการช ารุดและเสียหาย 

4. กิจกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
และการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาล เนื่องจากมีความต้องการเร่งด่วนตาม
นโยบายของรัฐบาลที่มีหนังสือสั่งการแจ้งมาให้ด าเนินการ และการเปลี่ยนแปลงนโยบายของคณะผู้บริหาร 

5. กิจกรรมการใช้แผนที่ภาษีในการจัดเก็บรายได้ เนื่องจากแผนที่ภาษียังจัดท าไม่เสร็จ
เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ถือครองที่ดินอยู่ตลอดเวลาและขาดความต่อเนื่องในการจัดท าแผนที่ภาษี
เนื่องจากบุคลากรไม่ได้ปฏิบัติงานในด้านการจัดท าแผนที่ภาษีเพียงด้านเดียว 

 
   
 

ลงชื่อ  
(นางจิราลักษณ์   หวังทวยทิพย์) 

ต าแหน่งผู้อ านวยการกองคลัง 
วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕61 

 
 

 

 


