
แบบ ปค. 4 

กองคลัง เทศบาลตําบลรูสะมิแล 

รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันท่ี 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 

 
องคประกอบของการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน/ขอสรุป 

 

1. สภาพแวดลอมการควบคุม 
งานการเงินและบัญชี 

    1.1 กิจกรรมการตรวจฎีกากอนอนุมัติเบิกจายเงินงบประมาณ            
          เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือ 
   ๑. การจัดทําเอกสารประกอบการเบิกจายไมครบถวน 
   ๒. มีการเรงรัดการเบิกจายเงิน แตเอกสารไมครบถวนโดยไมผานการ
ตรวจสอบกอน 
   3. การลงลายมือชื่อไมครบถวน ทําใหการเบิกจายเงินเกิดการลาชา
ไมเปนไปตามระเบียบที่กําหนดไว 
 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
     1.2 กิจกรรมดานการจัดเก็บรายได 
           เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก คือ 
  1. ผูเสียภาษีบางรายไมมาชําระภาษ ีมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ใน
ท่ีดิน แตไมมีการแจงใหหนวยงานทราบ ทําใหมีลูกหนี้ภาษีคางชําระ 
  2. ผูเสียภาษีขาดความรู ความเขาใจในเรื่องการเสียภาษี 
 
2. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1  กิจกรรมการตรวจฎีกากอนอนุมัติเบิกจายเงินงบประมาณ 
             หนวยงานตางๆ ไมไดตรวจสอบเอกสารประกอบการ
เบิกจายใหครบถวนถูกตอง ไมเปนไปตามระเบียบ หนังสือสั่งการ  
มตคิณะรัฐมนตรี และกฎหมายที่เก่ียวของ ทําใหการเบิกจายเงินลาชา 
 

     2.2  กิจกรรมดานการจัดเก็บรายได 
             ขอมูลผู เสียภาษีบางรายมีที่ อยู ไม เปนปจจุบัน มีการ
เปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดิน แตไมมีการแจงใหหนวยงานทราบ ทําให
ไมสามารถติดตามทวงถามภาษีคางชําระได 
 
 
 
 
 

 

ผลการประเมิน  กองคลัง มีภารกิจตามโครงสราง
และคําสั่งแบงงาน ทั้งสิ้น 2 ฝาย คือ            
1. ฝายบริหารงานคลัง  
2. ฝายพัฒนารายได 
 

         ประเ มินระบบการควบคุมภายในตาม
องคประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ตาม
หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ
หลัก เกณฑปฏิบัติ การควบคุมภายในสําหรับ
หนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 พบวา มีความเสี่ยง
ในภารกิจ 2 กิจกรรม คอื 
1. กิจกรรมการตรวจฎีกากอนอนุมัติเบิกจายเงิน 
    งบประมาณ 
2. กิจกรรมพัฒนาและจัดเก็บรายได 
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องคประกอบของการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน/ขอสรุป 

 

3. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 กิจกรรมการตรวจฎีกากอนอนุมัติเบิกจายเงินงบประมาณ 
            1. หนวยงานเจาของงบประมาณตรวจสอบเอกสารกอนวาง
ฎีกาเบิกจาย รวมทั้งการลงลายมือชื่อใหครบถวน 
            2. สอบทานการปฏิบัติงานใหเปนไปตามระเบียบ หนังสือ 
สั่งการ มตคิณะรัฐมนตรี และกฎหมายท่ีเก่ียวของ 
            3. มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจายใหครบถวน
ถูกตอง กอนดําเนินการเบิกจายเงิน 
     3.2 กิจกรรมดานการจัดเก็บรายได 
           1.มีการประชาสัมพันธกําหนดการชําระภาษีประจําป เชน 
ปาย แผนพับ  
           2.ขอเอกสารหลักฐานที่เปนปจจุบันจากผูเสียภาษี และลง
สํารวจพ้ืนที่ 
 
 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร    
-  เทศบาลฯไดนําระบบสารสนเทศและการสื่อสารมาใชในการ

ปฏิบัติงาน การรวบรวมขอมูลการบันทึกระบบบัญชี การรายงานทาง
การเงิน รวมถึงการดําเนินงานอ่ืน ทําใหผูรับขอมูลสารสนเทศไดรับ
ขอมูลอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เกิดความมั่นใจในการ
ติดตอสื่อสารภายในองคกร 
      -  ระบบอินเตอรเน็ต มาชวยในการบริหารและการปฏิบัติราชการ  
ที่มีประสิทธิภาพทําใหการบริหารงานมีความสะดวก ประหยัด  
ลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน แมนอยูที่หางไกล ก็สามารถเขาถึงขอมูล
ขาวสารไดทันเวลา สามารถตรวจสอบขอมูลไดจากระบบอินเตอรเน็ต 
เชน ขอมูลขาวสารกรณีการไดรับเงินจัดสรรตาง ๆ หนังสือสั่งการตาง ๆ 
      -  นําระบบแผนที่ภาษีมาใชในการบริหารจัดการงานจัดเก็บรายได  
      -  จัดทําระบบขอมูลขาวสารเพื่อประชาสัมพันธใหประชาชน และ 
ผูที่เก่ียวของไดรับทราบ ผานระบบอินเตอรเน็ต ทางเว็ปไซดหนวยงาน 
      -  เพ่ือความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน มีการติดตั้งกลองวงจรปด
ในสํานักงาน มีการประสานหนวยความม่ันคง เชน ทหาร ตํารวจ ใน
การปฏิบัติงานทุกครั้ง 
     -  การติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก เชน อบจ. อบต.
และเทศบาลใกลเคียง ทองถิ่นอําเภอ ทองถิ่นจังหวัด สํานักงานจังหวัด 
ในการปฏิบัติราชการ 
    -  มีการจัดสงรายงานตางๆ ผานระบบอินเตอรเน็ต 
 
 

    

กิจกรรมการควบคุมมีการติดตามตรวจสอบ เพ่ือให
มีการปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบหนังสือ 
สั่งการ มีการกํากับดูแลจากหัวหนาหนวยงาน 
เพ่ือใหความเสี่ยงที่พบมีการแกไขปรับปรุงพัฒนา 
ใหเหมาะสมอยูเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มีระบบขอมูลสารสนเทศที่ เ ก่ียว เนื่องกับการ
ปฏิบัติงาน นําเทคโนโลยีระบบอินเตอรเน็ต ที่
ทันสมัยเขามาใชในการปฏิบัติงาน เชน การเขาใช
ระบบ สารสนเทศสําหรับการตรวจสอบและติดตาม
ขอมูลขาวสารตาง ๆ จากหนวยงานที่เก่ียวของ 
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องคประกอบของการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน/ขอสรุป 

 

5. การติดตามประเมินผล 
     ปรับปรุงใชแบบสอบทาน เปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผล 
กําหนดวิธีปฏิบัติงานเพ่ือติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายใน และใชการสังเกต การสุมตรวจสอบ รวมทั้งใชระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารทางโทรศพัท โทรสาร และหนังสือสอบถามไปยังทองถ่ิน
จังหวัดโดยดําเนินการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่องและรายงานผล
การดําเนินการใหผูบังคับบัญชาและนายกเทศมนตรีทราบผลการ
ดําเนินการอยางตอเนื่อง 
 

 
 

 

 

มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในเพ่ือ
แกไขปญหาที่คาดวาจะเกิดขึ้นเพ่ือปฏิบัติตามระบบ
การควบคุมภายในอยางตอเนื่อง 

 

ผลการประเมินโดยรวม 

  ผลการประเมินพบวาหนวยงานกองคลัง มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมแลว ไมพบความเสี่ยง  

มีการควบคุมภายในเบ้ืองตน และวิธีการปรับปรุงแกไขควบคุม จุดออน  จุดแข็ง ในการทํางานภายในหนวยงานใหมี

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการปฏิบัติหนาที่ 

  ขอสรุปที่มีความเสี่ยง ที่ตองจัดการบริหารความเสี่ยงหรือกําหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุม

ภายใน  ในภารกิจ 2 ภารกิจดังกลาว เนื่องจากเปนเรื่องเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ที่ตองมีการพิจารณาอยางรอบคอบ 

ดังนั้น จะตองติดตามผลตอไป    

 

 

                                                                                     
          ลายมือชื่อ……………………………………………………  

                                                                                                 นายเสะยูนุ  เสะอาลี 

                         ตําแหนง ผูอํานวยการกองคลัง 

                           วันที่  8  ตุลาคม  2564



แบบ ปค. 5 

กองคลัง เทศบาลตําบลรูสะมิแล                                                      

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สําหรับระยะเวลาการดําเนินงานสิ้นสุด วันท่ี 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2563 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการ 
หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่สําคัญของหนวยงาน 

ของรัฐ/วัตถุประสงค 

 

ความเสี่ยง 
 
 
 

 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู 

 
 

 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 

 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู 
 
 

 

 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
 

 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 

กิจกรรม 
1.งานการเงินและบัญชี 
   1 กิจกรรมการตรวจฎีกากอนอนุมัติ
เบิกจายเงนิงบประมาณ 
วัตถุประสงค 
     เพ่ือใหการเบิกจายเงินงบประมาณ  
มีการปฏิบัติที่ ถูกตองครบถวนตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวย 
การรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจสอบเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.2547 แกไข
เพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 
และตามหนังสือสั่ งการที่ เ ก่ียวของ 
เพ่ือใหการปฏิบัติงานเกิดประสิทธิผล 
และประสิทธิภาพ 
 

 
 
 
 
การปฏิบัติงานไม
ครบถวนตามระเบียบ
และขั้นตอนหรือคูมือ
การปฏิบัติงาน  
 

 
 
 
 
- มีคําสั่งแตงตั้ง เจา 
หนาที่ ผูรับผิดชอบ 
ที่ชัดเจน 
-  มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและคูมือ
การปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
ประเมินผลจากการ 
-  ปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 
-  การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนและคูมือการ
ปฏิบัติงาน 
-  มีการสุมตรวจสอบผล
การปฏิบัติงานของ
ผูบังคบับัญชา 

 
 

F 
 
การปฏิบัติงานไม
ครบถวนตาม
ระเบียบและ
ขั้นตอนหรือคูมือ
การปฏิบัติงาน 
เนื่องจากมีระเบียบ 
หนังสือ 
สั่งการใหม 
ประกอบมเีวลา
จํากัดในการ
ตรวจสอบ 
 
 

 
 
 
 

-  ผูบังคับบัญชา 
ควบคุมกํากับดูแลให
ผูเก่ียวของปฏิบัติงาน
ตามระเบียบสั่งการ
คูมือการปฏิบัติงาน  
-  ใหเจาหนาที่ ศึกษา
ระเบียบกฎหมาย 
หนังสือสั่งการ 
แนวทางปฏิบัติให
ถูกตอง 

 
 
 
 

กองคลัง 
- งานการเงนิ
และบัญชี 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหนวยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ 
หรือภารกิจอ่ืนๆ ที่สําคัญของหนวยงาน 

ของรัฐ/วัตถุประสงค 

 

ความเสี่ยง 
 

 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู 

 

 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 

 

ความเสี่ยงท่ียังมีอยู 
 
 

 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
 

 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 

กิจกรรม 
2.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได 
    งานดานการพัฒนารายไดและจัดเก็บ
รายได 
วัตถุประสงค 
     1.  เพ่ือใหการพัฒนาจัดเก็บรายไดมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุ
วัตถุประสงค 
     2.  เพ่ือใหปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมาย 

 
 
 
 
- ประชาชนไมเขาใจ 
ถึงประโยชนที่ไดรับจาก
การเสียภาษี 
- ประชาชนหลีกเลี่ยง 
ไมแจงขอมูลที่แทจริง
เพ่ือใหเสียภาษีนอยลง 
- เจาหนาที่ขาดความรู
ความเขาใจในการปฏิบัต ิ
งานดานการจัดเก็บ
รายได 
- ไมสามารถติดตอผูมี
หนาที่ชําระภาษีไดใน
บางราย 

 
 
 
 
-  มีคําสั่งแตงตั้ง
เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบตาม
ระเบียบกฎหมาย 
-  มีขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานและคูมือ
การปฏิบัติงาน 
-  กําหนดขั้นตอน
และรายงานผลการ
ปฏิบัติงานตามคูมือ
ใหผูบังคบับัญชา
ทราบเปนระยะๆ 

 
 

 
 
ประเมินผลจากการ 
-ปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ 
-  การปฏิบัติงานตาม
ขั้นตอนและคูมือการ
ปฏิบัติงาน 
-  มีการสุมตรวจสอบผล
การจัดเก็บรายไดของ
ผูบังคบับัญชา 

 
 
 
 
- ประชาชนไมเขาใจถึง
ประโยชนที่ไดรับจาก
การเสียภาษี 
- ประชาชนหลีกเลี่ยง
ไมแจงขอมูลที่แทจริง
เพ่ือใหเสียภาษีนอยลง 
- เจาหนาที่ขาดความรู
ความเขาใจในการ
ปฏิบัติงานดานการ
จัดเก็บรายได 
- ไมสามารถติดตอผูมี
หนาที่ชําระภาษีไดใน
บางราย 

 
 
 
 

- จัดทําระบบ
ฐานขอมูลผูเสียภาษี
ใหเปนปจจุบัน 
- ประชาสัมพันธให
ประชาชนมีความรู 
ความเขาใจเกี่ยวกับ
การชําระภาษี 
- ใหเจาหนาที่ศึกษา
ระเบียบ กฎหมาย 
หนังสือสั่งการ แนว
ทางการปฏิบัติให
ถูกตอง 

 
 
 
 
กองคลัง 
- งานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได 
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