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แบบ ปย.  1               
กองคลัง   องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
                         ณ  วันที่   30   เดือน   กันยายน   พ.ศ.  2560 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
องค์การบิรหารส่วนต าบลวอแก้ว 
1.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
-กองคลัง 

1. งานการเงินและบัญชี 
2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ และงานทะเบียน

พาณิชย์ 
3. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
1.สภาพแวดล้อมการควบคุม 
 - มีค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว ที่ 277 / 
2559 เรื่องแต่งตั้งพนักงานส่วนต าบลรับผิดชอบและ
ปฏิบัติหน้าที่ภายใน เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการ
ปฏิบัติงาน 

2.การประเมินความเสี่ยง 
-กองคลัง 
-การเบิกจ่ายเงิน ตามงบประมาณรายจ่ายเปน็ไปตาม
แผนการเบิกจ่ายเงนิหรือไม่ 
-การจัดหา พัสดุด าเนินการตามแผนจัดหาพสัดุหรือไม่ 
-กิจกรมการเบิกจ่าย  ผ่านระบบ e-laas และการบันทึก
ข้อมูล ผ่านระบบ e-plan  จัดท าตามห้วงเวลาที่ก าหนด
หรือไม่ 
-การจัดท าฎีกา เบิกจา่ยงบประมาณรายจา่ย มีความ ถูกต้อง
และรวดเร็วหรือไม่ 

2.การประเมินความเสี่ยง 
กองคลัง 
     -เบิกจ่ายเงิน ตามงบประมาณรายจ่ายเปน็ไปตามแผนการ
เบิกจ่ายเงิน 
     -จัดหาพัสดุ บางคร้ังไม่ได้ด าเนินการตามแผน 
      -กิจกรมการเบิกจ่าย  ผ่านระบบ e-laas และการบนัทึก
ข้อมูล ผ่านระบบ e-plan  ไม่เป็นไปตามห้วงเวลาเนื่องจาก
เจ้าหน้าที่ในการด าเนนิการมีไม่เพียงพอ 
     -การจัดท าฎีกา เบิกจา่ยงบประมาณรายจ่าย ขาดการ
สอบทานของส่วนราชการ ท าให้เกิดการแก้ไข เกิดการล่าช้า 

3.กิจกรรมการควบคุม 
-กองคลัง 
-การมอบหมายงาน  กองคลัง 
-การจัดท าแผน รายจา่ย แผนการจัดหาพัสดุ 
-จัดส่งเจ้าหนา้ที่เข้าฝึกอบรมเพิม่เติม เกี่ยวกับการเบิกจ่าย  
ผ่านระบบ e-laas และการบันทึกข้อมูล ผ่านระบบ e-plan   
- ระเบียบ หนังสือสั่งการ  หน่วยงานกบักับดูแล  
 

3.กิจกรรมการควบคุม 
-กองคลัง 
-มีการมอบหมายงาน  กองคลัง 
-มีการจัดท าแผน การใช้จา่ยเงินงบประมาณ แผนการจัดหา
พัสด ุ
-มีการจัดส่งเจ้าหนา้ที่เข้าฝึกอบรมเพิ่มเติม เกี่ยวกับการ
เบิกจ่าย  ผ่านระบบ e-laas และการบันทึกข้อมูล ผ่านระบบ 
e-plan   
- ระเบียบ หนังสือสั่งการ  หน่วยงานกบักับดูแล ควบคุมการ
ปฏิบัติหนา้ที่ของบุคลากร 

4.สารสนเทศและการสื่อสาร 
-การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์  
ประกาศ   เสียงตามสาย   เว็บไซต์  และแผ่นผับ  

4.สารสนเทศและการสื่อสาร 
-มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์  
ประกาศ   เสียงตามสาย   เว็บไซต์  และแผ่นผับ  
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
5. การติดตามประเมินผล 
-การติดตามประเมินผลการด าเนินงาน รายงานความ 
ก้าวหน้า  ตามโครงการ/กิจกรรม  
- การวัดผล และประเมินผล  ประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติงาน 
-การประเมินความคุ้มค่า ของการใช้จ่ายงบประมาณ   
ตามโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ด าเนินงาน 

5. การติดตามประเมินผล 
-มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน รายงาน
ความก้าวหน้า  ตามโครงการ/กิจกรรม  
- มีการวัดผล และประเมินผล  ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
-มีการประเมนิความคุ้มค่า ของการใช้จ่ายงบประมาณ    
ตามโครงการ/กิจกรรม ที่ได้ด าเนินงาน 

 
 

   ชื่อผู้รายงาน................................................................... 
(นางพิศมัย  พรหมศร) 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
วันที.่..24… เดือน...ตุลาคม...พ.ศ. ..2560.. 
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แบบ ปย. 2 
กองคลัง   องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว  อ าเภอห้างฉัตร  จังหวัดล าปาง 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
ส าหรับปี สิ้นสุด  วันที่   30  เดือน  กันยายน  พ.ศ. 2560 

 
กระบวนการปฏิบัตงิาน/
โครงการ/กิจกรรม 
ด้านของงานที่ประเมินและ
วัตถุประสงค์ของการควบคุม 

การควบคุมที่มีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู ่ การปรับปรุงการควบคุม ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

งานการเงินและบัญชี 
1.กจิกรรม  
การบันทึกบญัชี และการรับเงิน 
การเบิกจ่ายเงิน  
วัตถุประสงค์  
1.เพื่อให้การรับเงิน การฝากเงิน  
และการเก็บรักษาเงินเป็นไปด้วย
ความถูกต้อง 
2.เพื่อป้องกันการทุจรติ 
3.เพื่อป้องกันมิให้เกิดข้อ 
บกพร่องจากการไม่ปฏิบัตติาม
ระเบียบข้อบังคับ 
4.เพื่อให้ผูร้ับเงินส่งเงินภายใน
ก าหนดเวลา 
5.เพื่อให้การบริการงานดา้นการ
รับเงิน จ่ายเงิน และการควบคมุ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
ถูกต้องตามระเบียบ 

1.ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงนิ  การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน  การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงนิ
ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
2.ระบบการบนัทึกบัญชี   
e-laas  ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

-มีการบันทึกบญัชี  เปน็
ปัจจุบนั 
 -การบันทึก บญัชี ผา่นระบบ 
e-laas  ของกรมส่งเสริม 
การปกครองส่วนท้องถิ่น  
เป็นปัจจบุัน 
-ก าหนดหลักเกณฑ์การรับและ
การเก็บรักษาเงินให้รัดกุม
เหมาะสม เป็นลายลักษณ์
อักษร 
-ให้มีการควบคุมการใช้
ใบเสร็จรับเงินให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่ก าหนด 
-ให้มีการออกใบเสร็จรับเงิน
ทุกคร้ังเมื่อมีการรับเงิน 
 

-ระบบการบันทึกบัญชี   
e-laas  ของกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีการ
เปลี่ยนแปลง ปรับปรุงระบบ
อย่างต่อเนื่อง อาจท าให้เกิด
ความผิดพลาดในการ
ด าเนินงาน 
-ระบบการการติดต่อสื่อสาร
อินเตอร์เน็ต มีการขัดข้อง
บ่อยคลังท าให้เกิดปัญหาใน
การบันทึกบัญชีในระบบ e-
laas  
 

- สรรหา บุคลากร  ผูป้ฎิบัติหนา้ที่  
เกี่ยวกับการเงิน และบัญชี เพิ่ม 
-จัดส่งเจ้าหนา้ที่ เข้ารับการฝึกอบรม 
เกี่ยวกับ ระบบการบนัทึกบญัชี  e-
laas  ของกรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
-ศึกษาระเบียบกฎหมายเพิ่มเติมเปน็
ประจ าเพื่อใช้เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงาน ปรับสถานการณ์ท างาน
ให้เข้ากับระเบียบกฎเกณฑ์มุ่งเรียนรู้
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
-จัดให้มีการแสดงระบบบัญชีรายรบั 

รายจ่าย และรายงานทางการเงินเปน็
ประจ าทุกวนั 
-ติดตั้งระบบเครื่องรับสัญญาณ 
อินเทอร์เน็ต ภายในส านักงาน
องค์การบริหารส่วนต าบลวอแก้ว 
เพื่อแก้ไขปัญหาระบบสญัญาณ
อินเตอร์เน็ตขัดข้อง 

30  ก.ย. 61 
นักวิชาการเงิน

และบัญช ี
/ 

ผอ.กองคลัง 
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แบบ ปย. 2 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

การควบคุมท่ีมีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

งานการเงินและบัญชี 
2. กิจกรรม  
 งานการตรวจฎีกาก่อน
อนุมัติจ่ายเงินงบประมาณ 
วัตถุประสงค์  
1.เพ่ือให้ควบคุมการเบิกจ่าย 
เงินตามงบประมาณและเงิน 
นอกงบประมาณปฏิบัติ  
ถูกต้องตามระเบียบและ 
มีประสิทธิภาพ 
2.เพ่ือป้องกันการทุจริต 
3.เพ่ือป้องกันมิให้เกิดข้อ 
บกพร่องจากการไม่ปฏิบัติ 
ตามกฎหมาย ระเบียบ  
ข้อบังคับ 

1.ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน  
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน  
การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2547  
2.ปฏิบัติตามระเบียบ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
3.ปฏิบัติตามค าแนะน าของ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
  

1.ปฏิบัติตามระเบียบ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
2.ปฏิบัติตามค าแนะน าของ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
 

1. ลายมือชื่อผู้รับผิดชอบใน
เอกสาร ไม่ครบถ้วน 
2.ระบบการควบคุม การ
บันทึกบัญชีไม่รัดกุม และไม่
เป็นปัจจุบัน 
  

1.ก าชับ เจ้าหน้าที่ผู้จัดท า
เอกสารการเบิก-จ่าย  
ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน 
ประกอบฎีกา ให้ครบถ้วน
ถูกต้องตามระเบียบ ก่อน
อนุมัติจ่ายเงินงบประมาณ 
2.จัดให้มีผู้รับผิดชอบในการ
สอบทานระบบควบคุมทาง
บัญชี และรายงานให้เป็น
ปัจจุบัน 
 
 

30  ก.ย. 61 
ผอ.กองคลัง 
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แบบ ปย. 2 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

การควบคุมท่ีมีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

งานพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้ และงานทะเบียน
พาณิชย์ 
3. กิจกรรม  
 การพัฒนาและจัดเก็บ
รายได้ 
วัตถุประสงค์  
1.เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้  
(ภาษีท้องถิ่นและค่าธรรม 
เนียมต่างๆ ที่จัดเก็บเอง)  
ปฏิบัติถูกต้องตามระเบียบ  
กฎหมาย ข้อบังคับ 
 และมติคณะรัฐมนตรี  
อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.จัดท าประกาศให้ผู้อยู่ใน 
เกณฑ์เสียภาษีมายื่นแบบ 
แสดงรายการทรัพย์สิน 

1.พระราชบัญญัติภาษี
โรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 
2475 
2.จัดประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื่อง 
3.ออกพ้ืนที่เพ่ือการ
ให้บริการประชาชนผู้เสีย
ภาษ ี
4.จัดท าหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่
ในเกณฑ์เสียภาษีทราบ
ล่วงหน้า 
5.ส ารวจรายการทรัพย์สิน
ของผู้ที่จะต้องเสียภาษี 
 
  

1.ปฏิบัติตามระเบียบ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
2.ปฏิบัติตามค าแนะน าของ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
3.จัดเก็บภาษีได้ครบถ้วน 
 

1.มีฐานข้อมูล (ลูกหนี้ภาษี)
ไม่เป็นปัจจุบันท าให้มี ภาษี
ค้างช าระในแต่ละปีเป็น
จ านวนมาก 
2.การส ารวจภาษีไม่
ครบถ้วน 
 

1.จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ 
เช่น ป้าย  แผ่นพับ  
ประชาสัมพันธ์การช าระ
ภาษีประจ าปี 
2. จัดท าแผนการออก
ส ารวจภาษีให้ครบถ้วน 
3.จัดท าฐานข้อมูลผู้เสียภาษี
ให้ถูกต้องและครบถ้วน 
 

30  ก.ย. 61 
เจ้าพนักงาน
จัดเก็บรายได้ 

/ 
ผอ.กองคลัง 
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แบบ ปย. 2 
กระบวนการปฏิบัติงาน/

โครงการ/กิจกรรม 
ด้านของงานที่ประเมินและ

วัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม 

การควบคุมท่ีมีอยู่ การประเมินผลการควบคุม ความเสี่ยงที่มีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

หมายเหตุ 

งานทะเบียนทรัพย์สิน
และพัสดุ 
4. กิจกรรม  
 งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง 
วัตถุประสงค์  
-เพ่ือให้การจัดซื้อ/จ้างพัสดุ 
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย  
ข้อบังคับ และมติคณะ 
รัฐมนตรี อย่างถูกต้องมี 
ประสิทธิภาพ 
 
 

-ระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยว่าด้วยการ
พัสดุของหน่วยการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2535  และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
ถึงฉบับที่ 9  พ.ศ. 2553 
2.ปฏิบัติตามระเบียบ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
3.ปฏิบัติตามค าแนะน าของ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
4.จัดท าทะเบียนคุมครุภัณฑ์
และก าหนดรหัสไว้ครบถ้วน 
5.ด าเนินการจ าหน่ายพัสดุ
หรือครุภัณฑ์ที่ช ารุด  
เสื่อมสภาพ หรือหมดความ
จ าเป็นที่ต้องใช้  จากบัญชี  

1.ปฏิบัติตามระเบียบ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง  
2.ปฏิบัติตามค าแนะน าของ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
3.จัดท าทะเบียนคุมครุภัณฑ์
และก าหนดรหัสไว้ครบถ้วน 
4.ด าเนินการจ าหน่ายพัสดุ
หรือครุภัณฑ์ที่ช ารุด  
เสื่อมสภาพ หรือหมดความ
จ าเป็นที่ต้องใช้  จากบัญชี 
5.มีการจัดท ารายงาน ขอ
อนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง สัญญา
ซื้อ สัญญาจ้าง ใบตรวจรับ
พัสดุ  หรือใบตรวจการจ้าง
ตามแบบท่ีก าหนด 

-งบทรัพย์สินกับทรัพย์สินที่มี
อยู่จริงไม่ตรงกัน 
-เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจกฎหมาย 
ระเบียบ อย่างถูกต้อง 
-ไม่มีการจัดท าทะเบียน
ทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
  
  

-จัดส่งเจ้าหน้าที่ เข้ารับการ
ฝึกอบรม ปฏิบัติหน้าที่ ด้าน
งานพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง  
-ส ารวจทรัพย์สินที่มีอยู่จริง
กระทบยอดกับงบทรัพย์สิน
ให้ตรงกับความเป็นจริง 
-ก ากับดูแลเจ้าหน้าที่ให้
ปฏิบัติงานเป็นไปตาม
กฎหมาย ระเบียบและ
วิธีการใช้ทรัพย์สินอย่าง
เคร่งครัด 
-ก าหนดให้ท าทะเบียนคุม
ทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 
-จัดให้มีระบบการรายงาน
การใช้ทรัพย์สินประจ าปี 
 

30  ก.ย. 61 
เจ้าพนักงานพัสดุ 

/ 
ผอ.กองคลัง 

 

 

 
 
 
 

ชื่อผู้รายงาน................................................................... 
(นางพิศมัย  พรหมศร) 

ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง 
วันที.่..24… เดือน...ตุลาคม...พ.ศ. ..2560.. 

 


