
                                               แบบ ปค.๔

องค์การบริหารส่วนตําบลไทรทอง

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป

กองคลัง ผลการประเมิน

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม กองคลัง แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงานออกเป็น ๓ งาน 

๑.๑ สภาพแวดล้อมภายใน  คือ ๑.งานการเงินและบัญชี  ๒. งานบริหารพัสดุ

(๑) งานการเงินและบัญชี  ๓.งานจัดเก็บรายได ้จากการวิเคราะห์และประเมินผล

เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในของระบบ ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ

การควบคุมภายในจาก หลักเกณฑ์ปฏิบัติการภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ

 ๑.คําส่ังการแบ่งงานและมอบหมายงานบุคคลคนเดียว พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่ากองคลัง  มีกิจกรรมท่ีมีความเส่ียง

ทํางานสําคัญตั้งแต่ต้นจนจบ ท่ีมีการควบคุมแล้วจํานวน ๓ งาน

 ๒.งานด้านกระบวนการทํางานการเงินและการนําส่งเงิน

เจ้าหน้าท่ีอาจไม่นําเงินสดคงเหลือเข้าตู้นิรภัย  กรณี

ไม่สามารถนําฝากธนาคารทันในวันนั้น

 ๓.กระบวนการเก็บรักษาเอกสารฎีกาเบิกจ่าย 

มีการยืมฎีกาเบิกจ่ายเพื่อประกอบการตรวจประเมิน

ระหว่างสํานัก/กอง  และมีผู้มาติดต่อราชการเข้าออก

ห้องกองคลัง  อาจทําให้ฎีกาเบิกจ่ายสูญหายได้

 ๔.ความเส่ียงด้านกระบวนการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติ

เบิกจ่ายเงินงบประมาณเอกสารประกอบการเบิกจ่าย

ไม่ครบถ้วน

๑.๒ สภาพแวดล้อมภายนอก

ในเรื่องกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง ท่ีมีการ

เปล่ียนแปลงและปรับปรุงอยู่บ่อยๆ ทําให้พนักงานไม่

สามารถศึกษาระเบียบเพื่อนํามาปฏิบัติได้ทัน

(๒) งานบริหารพัสด ุ 

 ๑.คําส่ังการแบ่งงานและมอบหมายงานบุคคลคนเดียว

ทํางานสําคัญตั้งแต่ต้นจนจบ

 ๒.พัสดุชํารุดเสียหาย

 - กองคลังดูแลรักษาพัสด ุครุภัณฑ์เพียงกองเดียว ทําให้

ไม่สามารถดูแล รักษาพัสดุครุภัณฑ์ได้ท่ัวถึง

 -การยืมการจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ จากหน่วยงานภายในและ

หน่วยงานภายนอก  อาจทําให้พัสดุชํารุดเสียหาย

 -การใช้ทรัพย์สินไม่ตรงตามคุณสมบัติของพัสดุ อาจทําให้

ทรัพย์สินชํารุดก่อนเวลา 

 -การเก็บรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ยังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย



                                               แบบ ปค.๔

องค์การบริหารส่วนตําบลไทรทอง

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
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(๓) งานจัดเก็บรายได้

การจัดเก็บรายได้ยังไม่สามารถจัดเก็บรายได้ตามกําหนด

และตามเป้าหมาย เนื่องจากมีผู้ท่ีมีหน้าท่ีเสียภาษีท่ีมี

อยู่อาศัยนอกเขตองค์การบริหารส่วนตําบลไทรทอง 

ตลอดจนคนในพื้นท่ีไม่ให้ความร่วมมือในการชําระภาษี

และค่าธรรมเนียม เป็นผลให้เกิดลูกหนี้เพิ่มข้ึน

๒. ประเมินความเส่ียง

จากการประเมินภารกิจงานประจําสภาพแวดล้อมภายใน

และภารกิจได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมแล้วนํา

ความเส่ียงท่ีค้นพบมาบริหารความเส่ียง โดยกําหนด

กิจกรรมข้ึนมาควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีตามภารกิจ

บรรลุวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

(๑) ความเส่ียงด้านการเงินและบัญชี

เป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในของระบบ

ควบคุม  แบ่งแยกหน้าท่ีการทํางานจากคําส่ังแบ่งงานให้

บุคคลคนเดียวทํางานสําคัญตั้งแต่ต้นจนจบ  

 ๒.งานด้านกระบวนการทํางานการเงินและการนําส่งเงิน

เจ้าหน้าท่ีอาจไม่นําเงินสดคงเหลือเข้าตู้นิรภัย  กรณี

ไม่สามารถนําฝากธนาคารทันในวันนั้น

 ๓.กระบวนการเก็บรักษาเอกสารฎีกาเบิกจ่าย 

มีการยืมฎีกาเบิกจ่ายเพื่อประกอบการตรวจประเมิน

ระหว่างสํานัก/กอง  และมีผู้มาติดต่อราชการเข้าออก

ห้องกองคลัง  อาจทําให้ฎีกาเบิกจ่ายสูญหายได้

(๒) ความเส่ียงด้านการบริหารพัสดุ เป็นความ

เส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายในของระบบควบคุม

 - กองคลังดูแลรักษาพัสด ุครุภัณฑ์เพียงกองเดียว ทําให้

ไม่สามารถดูแล รักษาพัสดุครุภัณฑ์ได้ท่ัวถึง

 -การยืมการจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ จากหน่วยงานภายในและ

หน่วยงานภายนอก  อาจทําให้พัสดุชํารุดเสียหาย

 -การใช้ทรัพย์สินไม่ตรงตามคุณสมบัติของพัสดุ อาจทําให้

ทรัพย์สินชํารุดก่อนเวลา 

 -การเก็บรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ยังไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย



                                               แบบ ปค.๔

องค์การบริหารส่วนตําบลไทรทอง

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
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(๓) ความเส่ียงด้านการจัดเก็บรายได้ เป็นความเส่ียงท่ี

เกิดจากนโยบายหรือแนวทางในการบริหาร

ด้านการจัดเก็บรายได้ ไม่สามารถจัดเก็บรายได้ได้ครบ

ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ นอกจากนั้นยังเกิดจากสภาพ

แวดล้อมภายนอก คือ ประชาชนไม่มาชําระภาษีตาม

กําหนด เจ้าหน้าท่ีเร่งรัดไปแล้วก็ยังไม่มาชําระภาษี

๓. กิจกรรมการควบคุม

(๑) งานการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน และการนําส่งเงิน

   ๑. กําชับให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน 

การเก็บรักษาเงิน  และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ.๒๕๕๘

   ๒. ควบคุมการยืมคืนฎีกาเบิกจ่าย

   ๓. ติดตั้งกล้องวงจรปิด

   ๔.ตรวจฎีกา ก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ

ให้หน่วยงานผู้เบิกแต่ละกองตรวจสอบเอกสารหลักฐาน

ประกอบฎีกาให้ครบถ้วน  ก่อนวางฎีกา  และกําชับ

เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบฎีกาก่อนอนุมัติให้ครบถ้วน ดังนี้

  - ลายมือช่ือผู้เบิกเงิน

 - หนี้ผูกพันหรือจําเป็นท่ีต้องจ่ายเงิน

 - งบประมาณเพียงพอ รายการถูกต้องตรงกับหมวดและ

ประเภทในงบประมาณ

 - เอกสารประกอบฎีกาครบถ้วน ตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน 

การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี ๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๘

(๒) งานบริหารพัสด ุ

   ๑. กําชับเจ้าหน้าท่ีดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างให้เป็น

ปัจจุบันปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงคลังว่าด้วยการจัดซ้ือ

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐อย่าง

เคร่งครัดโดยการตรวจสอบของผู้บังคับบัญชา
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๒.กําชับให้ทุกส่วนดูแลรักษาพัสดุของแต่ละส่วนเป็น

อย่างดี

  ๓.จัดให้มีสถานท่ีเก็บรักษาพัสดุ ครุภัณฑ์ท่ีเหมาะสมกับ

ประเภทของพัสดุ

(๓) งานการจัดเก็บรายได้

  ๑. การจัดทําแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินและ

ปรุงปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบัน

  ๒. มีการจัดทําทะเบียนคุมลูกหนี้ท่ีค้างชําระภาษี เพื่อ

สามารถเร่งรัดการจัดเก็บภาษีค้างได้ครบถ้วน

  ๓.กําชับเจ้าหน้าท่ีหมั่นตรวจตรา ติดตามผู้เสียภาษีและ

ทําหนังสือแจ้งการเสียภาษีและการเปล่ียนแปลง

กรรมสิทธิ์ท่ีดิน

๔. สารสนเทศและการส่ือสาร

กองคลังมีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวเนื่องกับการ

การปฏิบัติงาน เช่น e-LAAS ,E-GP มีการใช้ระบบ

Internet โทรศัพท์และโทรสารมาช่วยเสริมการปฏิบัติ

งานให้เป็นไปด้วยความถูกต้องและรวดเร็วมีประสิทธิภาพ

ตลองจนมีการนําคอมพิวเตอร์มาใช้ในการปฏิบัติงาน

มีส่งเจ้าหน้าท่ีเข้ารับการฝึกอบรมท้ังภายในและภายนอก

องค์กร และให้คําแนะนํา  แนวทางหรือตอบข้อสงสัยใน

การปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง

 -มีการประชุมช้ีแจงทําความเข้าใจนโยบายและแนวทาง

การปฏิบัติงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ท่ีเก่ียวข้อง

ทราบ  เพื่อนํามาพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

 -ประชาสัมพันธ์งานให้ประชาชนและบุคคลท่ัวไปได้

รับทราบ  สามารถตรวจสอบและขอรับข้อมูลข่าวสารได้

ตลอดเวลา

 -ติดตามข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับกฎหมาย ระเบียบ

หนังสือส่ังการทาง Internet ,Social media ต่างๆ

เว็บไซต์หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง Facebook ,Line 

เพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน
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๕. การติดตามประเมินผล

  มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามระบบ

ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ําเสมอ  มีการประชุม

เจ้าหน้าท่ีในส่วนของกองคลัง  เพื่อหาแนวทางและวิธีการ

แก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในการปฏิบัติงานเบ้ืองต้นก่อน  

กรณีพบข้อบกพร่อง  มีการกําหนดวิธีการปฏิบัติและ

ดําเนินการแก้ไขข้อบกพ่องทันทีแล้ว  จึงนําเสนอให้

ผู้บริหารทราบในการประชุมประจําเดือนเพื่อให้ท่ีประชุม

ถือเป็นแนวทางการปฏิบัติต่อไป

สรุปผลการประเมิน

           กองคลัง มีการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอท่ีจะทําให้การปฎิบัติงาน

ประสบผลสําเร็จ อย่างไรก็ตามได้เพิ่มเติมกิจกรรมท่ีมีนัยสําคัญและปรับปรุงกระบวนการควบคุมภายในเพื่อให้การ

ปฎิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน จึงได้กําหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในท่ีเหมาะสม

ไว้แล้ว

ลายมือช่ือ....................................................................

                ( นางบุญถม  ยางสา )

ตําแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไทรทอง

      วันท่ี ๒๐ เดือน  ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒



                                               แบบ ปค.๔

องค์การบริหารส่วนตําบลไทรทอง

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป

กองการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ผลการประเมิน

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม กองการศึกษา แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน 

๑.๑ สภาพแวดล้อมภายใน แบ่งการปฏิบัติงานเป็น ออกเป็น ๒ งาน คือ ๑.งานบริหารการศึกษา ๒.

๒ ฝ่าย ดังนี้ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จากการ

(๑) งานบริหารการศึกษา วิเคราะห์และประเมินผลตามหลักเกณฑ์กระทรวง

สภาพแวดล้อมภายใน การคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ

ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะตรงตาม ภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ พบว่า

ตําแหน่งลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ความไม่ชัดเจนในระดับการ กองการศึกษา มีกิจกรรมท่ีมีความเส่ียงท่ีมีการควบคุม

ปฏิบัติด้านการจัดการ การบริหารงานด้านการศึกษา แล้วจํานวน ๒  งาน

สภาพแวดล้อมภายนอก

ระเบียบ กฎหมายท่ีมีการเปล่ียนแปลงภารกิจต่างๆ ต้อง 

กระทําให้อยู่ในขอบเขตท่ีกฎหมายกาหนด ได้แก่ พระราช

บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ฯลฯ

(๒) งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ขาดบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถเฉพาะตรงตาม

ตําแหน่งลักษณะงานท่ีปฏิบัติ ความไม่ชัดเจนในระดับการ

ปฏิบัติด้านการส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

การสนับสนุนหรืออุดหนุนงบประมาณด้านกิจกรรม

ส่งเสริมงานวัฒนธรรม ประเพณีต่างๆ

๒. ประเมินความเส่ียง

(๑) งานบริหารการศึกษาขาดบุคลากรในการปฏิบัติงาน

โดยเฉพาะ คือผู้อํานวยการกองการศึกษาฯ นักวิชาการ

ศึกษาและผู้อานวยการสถานศึกษา เจ้าหน้าท่ีทําหน้าท่ี

ธุรการ การเงิน การพัสดุของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๒ แห่ง

จึงทําให้การปฏิบัติราชการบริหารการศึกษาขาด

ประสิทธิภาพและกระทําได้ไม่ท่ัวถึง ล่าช้า ไม่สามารถ

ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทันที

(๒) งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

ปฏิบัติงานด้านส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 

ศาสนาและวัฒนธรรม และการสนับสนุนหรืออุดหนุน

งบประมาณด้านกิจกรรมส่งเสริมงานวัฒนธรรม

                                               แบบ ปค.๔



องค์การบริหารส่วนตําบลไทรทอง

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานส้ินสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป

ต่างๆ จึงส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามอานาจหน้าท่ีท่ี

กําหนดไว้ว่าเป็นหน้าท่ีของอบต.ท่ีจะต้องทําหรืออาจทําได้

๓. กิจกรรมการควบคุม

(๑) งานบริหารการศึกษา

 -สรรหาบุคลากรเพิ่มเติมหรือแทนตําแหน่งท่ีว่างตาม

กรอบอัตรากําลัง

 -มอบหมายงานให้มีผู้รับผิดชอบโดยตรง

 -ส่งเสริม อบรม สัมมนาให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบเดียว

กับงานบริหารการศึกษา

(๒) งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

 -สรรหาบุคลากรเพิ่มเติมหรือแทนตําแหน่งท่ีว่างตาม

กรอบอัตรากําลัง

 -จัดการอบรม ประชุม สัมมนาช้ีแจงความเข้าใจแก่

เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติในงานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม

๔. สารสนเทศและการส่ือสาร

ติดตามข้อมูลข่าวสารการศึกษาทางอินเตอร์เน็ต ทําให้

สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา

๕. การติดตามประเมินผล

ผู้บังคับบัญชา กํากับ ดูแล ควบคุมและตรวจสอบการ

ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด

สรุปผลการประเมิน

           กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผลและเพียงพอท่ีจะ

ทําให้การปฎิบัติงานประสบผลสําเร็จ อย่างไรก็ตามได้เพิ่มเติมกิจกรรมท่ีมีนัยสําคัญและปรับปรุงกระบวนการควบคุม

ภายในเพื่อให้การปฎิบัติงาน มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งข้ึน จึงได้กําหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุม

ภายในท่ีเหมาะสมไว้แล้ว

ลายมือช่ือ....................................................................

          ( นางสาวพัสตราภรณ์  เดชอนันทวิทยา )

                                                             ตําแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล รักษาราชการแทน

      ผู้อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

      วันท่ี ๒๙ เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑


