
 
 
 

ค ำสัง่องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลพิเทน 
ท่ี             /2561 

เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลระบบควบคมุภำยใน 
 กองคลงั องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลพิเทน 

........................................................... 

  ตามค าสัง่องค์การบรหิารส่วนต าบลพิเทนที่        /2561 ลงวนัที่     ธนัวาคม 2560
ก าหนดใหทุ้กส านัก/ส่วน ติดตามประเมนิผลระบบควบคุมภายใน ตามหลกัเกณฑก์ระทรวงการคลงัว่า
ดว้ยมาตรฐานและหลกัเกณฑป์ฏบิตักิารควบคุมภายในส าหรบัหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2561 ขอ้ 8 แล้ว
รายงานคณะกรรมการ/คณะท างานตดิตามประเมนิผลระบบควบคุมภายในองค์การบรหิารส่วนต าบลพิ
เทน ภายในวนัที ่ 15 ตุลาคม 2561 นัน้ 

  เพื่อใหก้ารรายงานตดิตามประเมนิผลการควบคุมภายในของ กองคลงั  ด าเนินไปดว้ย
ความเรยีบรอ้ย ถูกตอ้งตามมาตรฐานควบคุมภายในและเกดิประโยชน์สงูสดุในการบรหิารจดัการ  จงึขอ
แต่งตัง้คณะกรรมการ/คณะท างาน ตดิตามประเมนิผลระบบควบคุมภายใน ดงัต่อไปนี้ 

1.  ผูอ้ านวยการกองคลงั    ประธานคณะท างาน 
2.  ผูช้่วยเจา้พนักงานการเงนิและบญัช ี คณะท างาน 
3. ผูช้่วยเจา้พนักงานจดัเกบ็รายได้  คณะท างาน 
4.  ผูช้่วยเจา้พนักงานพสัดุ   คณะท างาน/เลขานุการ 
 

  โดยใหค้ณะกรรมการ/คณะท างานตดิตามประเมนิผลการควบคุมภายใน รายงานผลการ
ตดิตามประเมินผลการควบคุมภายในของ กองคลงั  แล้วจัดส่งรายงานให้ ผู้อ ำนวยกำรกองคลงั 
ทราบเพื่อรายงานคณะกรรมการ/คณะท างานตดิตามประเมนิผลการควบคุมภายในองค์การบรหิารสว่น
ต าบลพเิทน ภายในวนัที ่15 ตุลำคม  2561  ต่อไป 

       ทัง้นี้ ตัง้แต่บดันี้เป็นตน้ไป 
 

สัง่ ณ วนัที ่    เดอืน  ธนัวาคม  พ.ศ. ๒๕60 

 

 

(นายมะการงิ  หวงั) 



นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลพเิทน 
 

 



 
 

 
ค ำสัง่องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลพิเทน 

ท่ี       /2561  
เรื่อง  กำรแบง่งำนและกำรมอบหมำยหน้ำท่ีภำยในกองคลงั 

…………………………………… 
 

 อาศัยอ านาจตามพระราชบญัญัติสภาต าบลและองค์การบรหิารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗             
(และแก้ไขเพิ่มเตมิ), พระราชบญัญัตริะเบยีบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ พ.ศ.๒๕๔๒ ประกอบ
ประกาศคณะกรรมการกลาง พนักงานส่วนต าบล  เรื่อง  มาตรฐานทัว่ไปเกี่ยวกบัโครงสรา้งแบ่งสว่น
ราชการ วธิีการบรหิารและการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล   และกิจการอันเกี่ยวกับการ
บรหิารงานบุคคลในองคก์ารบรหิารส่วนต าบล ขอ้ ๙  กอปรกบัพระราชบญัญตัวินิัยการเงนิการคลงั
ของรฐั พ.ศ.  2561 ขอแจง้การมอบหมายหน้าทีก่ารงานและความรบัผดิชอบของแต่ละคนภายในสว่น
การคลงัองค์การบรหิารส่วนต าบล- พเิทน  เพื่อให้การปฏบิตัิงานและการด าเนินการก าหนดหน้าที่
ความรบัผดิชอบของพนักงานส่วนต าบลเป็นไปด้วยความเรยีบร้อยเหมาะสม ชดัเจนและก่อใหเ้กิด
ประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ  จงึขอก าหนดหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบและมอบหมายใหพ้นักงาน
สว่นต าบล ภายในสว่นการคลงัปฏบิตังิาน  ดงัต่อไปนี้ 
 

             กองคลงัองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลพิเทน 

 

  มอบหมายให ้นำงทิพยร์ดำ  รำชสุวรรณ์ ต าแหน่ง นักทรพัยากรบุคคลช านาญการ
รกัษาราชการแทนผูอ้ านวยการกองคลงั เลขทีต่ าแหน่ง  31-3-04-2102-001  เป็นหวัหน้าผูร้บัผดิชอบ
ก ากบัดูแลภายในกองคลงั  มพีนักงานส่วนต าบลเป็นเจ้าหน้าทีแ่ละพนักงานจ้างในสงักดั เป็นผูช้่วย 
โดยมีหน้าที่ความรับผดิชอบพิจารณา ศึกษา วเิคราะห์ ท าความเห็น เสนอแนะ และด าเนินการ
ปฏบิตังิานบรหิารงานการคลงัที่ต้องใช้ความช านาญ โดยตรวจสอบการจดัการงานต่าง ๆ เกี่ยวกับ
งานการคลงัหลายดา้น เช่น งานการคลงั งานการเงนิและบญัช ีงานการจดัเก็บรายได้ งานรวบรวม
ขอ้มูลสถติแิละวเิคราะห์งบประมาณ  งานพัสดุ งานธุรการ งานจดัการเงนิกู้ งานจดัระบบงาน งาน
บุคคล งานตรวจสอบรับรองความถูกต้อง   เกี่ยวกับการเบิกจ่าย งานรับรองสทิธิการเบิกเงิน
งบประมาณ การควบคุมการปฏบิตัเิกี่ยวกบัการเบกิจ่าย การเกบ็รกัษาทรพัยส์นิทีม่คี่า และหลกัฐาน
แทน ตัวเงิน พิจารณาตรวจสอบรายงานการเงินต่าง ๆ รายงานการปฏิบัติงาน สรุปเหตุผลการ
ปฏบิตังิานด้าน ต่าง ๆ พจิารณาวนิิจฉัยผลการปฏบิตังิาน ซึ่งจะตอ้งวางแผนงานด้านต่าง ๆ ใหก้าร
ปฏบิตังิานของหน่วยงานทีส่งักดัหน่วยงานการคลงัปฏบิตังิานอยา่งมปีระสทิธภิาพ ตลอดจนควบคุม
การตรวจสอบและประเมินผลท ารายงานประเมนิผลการใช้จ่ายเงนิงบประมาณ พิจารณาปรบัปรุง
แก้ไข ศกึษาวเิคราะห์เกี่ยวกับรายได้รายจ่ายจรงิ เพื่อประกอบการพจิารณาวเิคราะหก์ารประมาณ
รายรบัรายจ่าย ก าหนดรายจ่ายของหน่วยงานเพื่อใหเ้กดิการประหยดัและคล่องตวัในการปฏบิตังิาน
โดย  ทัว่ไปของเทศบาล  สบืหาแหล่งทีม่าของรายได ้ด าเนินการใหม้กีารช าระภาษแีละค่าธรรมเนียม
ต่างๆ อยา่งทัว่ถงึ ตรวจสอบการหลกีเลีย่งภาษแีนะน าวธิกีารปฏบิตังิาน พจิารณาเสนอแนะการเพิม่
แหล่งทีม่าของ   รายได้ ควบคุมตรวจสอบการรายงานการเงนิและบญัชต่ีาง ๆ ตรวจสอบการเบกิจ่าย



วสัดุครุภณัฑ ์การจดัซื้อ การจ้าง ร่วมเป็นกรรมการต่าง ๆ ตามทีไ่ดร้บัมอบหมาย เช่น เป็นกรรมการ
รกัษาเงนิ เป็นกรรมการตรวจการจา้ง เป็นกรรมการตรวจรบัพสัดุ ฯลฯ  
 
 

/เสนอขอ้มูล... 
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เสนอขอ้มูลทางด้านการคลงัเพื่อพจิารณาปรบัปรุงแก้ไขปัญหาการปฏบิตังิาน เป็นตน้ ฝึกอบรมและ
ใหค้ าปรกึษาแนะน า ตอบปัญหาและชีแ้จงเกีย่วกบังานในหน้าที ่เขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ 
ตามที่ได้รับแต่งตัง้เข้าร่วมประชุมในการก าหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงานที่สงักัดและ
ปฏบิตัหิน้าทีอ่ื่นทีเ่กีย่วขอ้ง  โดยแบ่งสว่นราชการเป็นฝ่ายต่างๆ  ดงันี้  
 

๑. งำนกำรเงิน 
 มอบหมายใหอ้ยู่ในความรบัผดิชอบของ  นำงสำวฮำมีด๊ะ  วำเด็ง ต าแหน่ง ผูช้่วยเจ้า
พนักงานการเงนิและบญัช ี เลขทีต่ าแหน่ง ภ. 04-001 ปฏบิตัหิน้าที ่มรีายละเอยีดขอบเขตของงาน
และการปฏบิตังิานดงัต่อไปนี้ 
  1. การจัดท ารายงานเงินคงเหลือประจ าวันทุกวันที่มีการรับ -จ่ายเงิน และเสนอให้
คณะกรรมการเกบ็รกัษาเงนิและผูบ้รหิารทราบทกุวนั 
             2. การจดัท าทะเบยีนคุมต่างๆ ไดแ้ก่                                                                                                                     
                2.๑. ทะเบยีนคุมเงนิรายรบัตรวจสอบกบัเงนิสดรบัและเงนิฝากธนาคารใหถู้กตอ้งตรงกนั 
                2.๒. ทะเบยีนคุมรายจ่ายตามงบประมาณตรวจสอบกบับญัชเีงนิสดจ่ายและ Statement  
ของธนาคารรวมทัง้สมุดจ่ายเชค็ใหถู้กตอ้งตรงกนั  
          3. การตรวจสอบเงนิโอนจากกรมส่งเสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ได้แก่ เงนิอุดหนุนทัว่ไป ,
ภาษมีูลค่าเพิม่, เงนิค่าธรรมเนียมจดทะเบยีนสทิธแิละนิตกิรรมทีด่นิ, ภาษธีุรกจิเฉพาะ, ค่าธรรมเนียม     
น ้าบาดาล,ค่าธรรมเนียมป่าไม,้ค่าภาคหลวงแร่,ค่าภาคหลวงปิโตรเลยีม  ฯลฯ 
           4. การตรวจเอกสารประกอบฎีกาจ่ายเงนิ  ได้แก่  วนัที่ ,ลายมือชื่อ ,ในใบเสร็จรบัเงนิ ,
ใบส าคญัรบัเงนิหรอืหลกัฐานการจ่าย  ใบแจง้หนี้  ใบสง่ของ  ตอ้งประทบัตราตรวจถูกตอ้ง 
     5. การจดัท าฎกีาเบกิเงนิ ฎกีาเงนิสะสม  พรอ้มทัง้รายละเอยีดต่างๆ  ใหค้รบถว้น 
            6. การรบัเงนิรายได้จากงานจดัเกบ็รายได้  ตามใบน าสง่และใบสรุปใบน าส่งเงนิใหต้รงกบั
ใบเสรจ็รบัเงนิและน าฝากธนาคารทกุวนั   พรอ้มทัง้ จดัสง่ใบน าสง่เงนิใหง้านการบญัชลีงบญัช ี
         7. จดัท ารายงานต่างๆ  ไดแ้ก่ 
                7.๑. การจดัท ารายงานประจ าเดอืน ไดแ้ก่ งบกระทบยอดเงนิฝากธนาคารตอ้งตรงกบั
รายงานสถานะการเงนิประจ าวนั,รายงานเงนิรบัฝาก,รายงานกระแสเงนิสด,งบรบัจ่ายเงนิสด,กระดาษ
ท าการกระทบยอด, รายจ่ายตามงบประมาณ ( รายจ่ายรายรับ) จ่ายจากเงินสะสม,งบประมาณ
คงเหลอื, กระดาษท าการรายจ่าย   งบประมาณรายรบัจรงิประกอบงบทดลองและรายงานรบัจ่าย  
และเงนิสดประจ าเดอืน  งบทดลองประจ าเดอืน 



                  7.๒. การจดัท างบแสดงฐานะทางการเงนิเมื่อสิน้ปีงบประมาณ  ไดแ้ก่  ปิดบญัช ี จดัท า
งบแสดงผลการด าเนินงานจ่ายจากรายรบั,งบทรพัยส์นิ,งบเงนิสะสม,งบหนี้สนิ,งบทดลองก่อนและหลงั
ปิดบญัช ี 
                  7.๓. ปรบัดอกเบี้ยเงนิฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (เงนิฝาก
ประจ าทุกสิน้เดอืน ปรบัดอกเบี้ยเงนิฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ( เงนิฝาก
ออมทรพัย ์) ทกุสิน้เดอืนมนีาคม ,มถุินายน , กนัยายน  และธนัวาคม  โดยจดัท าใบผา่นรายการบญัชี
ทัว่ไป 
            8. งานอื่นๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
 
 
 
 

/2.งานการบญัช.ี.. 
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         ๒. งำนกำรบญัชี 
              
          1. การจดัท าทะเบยีนคุมต่างๆ ไดแ้ก่                                                                                                                     
                1.1 ทะเบยีนคุมเงนิค ้าประกนัสญัญาตรวจสอบกบัเงนิสดรบัและส าเนาใบเสร็จรบัเงนิให้
ถูกตอ้ง 
                1.2 ทะเบียนคุมเงนิสะสมจดัท ามาตรวจสอบกบัสมุดเงนิสดจ่ายและบญัชแียกประเภท
ถูกตอ้งตรงกนั 
             2. งานอื่นๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 
      
          ๓. งำนพฒันำและจดัเกบ็รำยได้ 
             มอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นำงทิพย์รดำ  รำชสุวรรณ์  ต าแหน่งนัก
ทรพัยากรบุคคลช านาญการรกัษาราชการแทน ผูอ้ านวยการกองคลงั เลขทีต่ าแหน่ง 31-3-04-2102-
001 ปฏิบัติหน้าที ่โดยม ีนำงสำวมำรอซิดำ  เจ๊ะหะ ต าแหน่ง ผูช้่วยเจ้าพนักงานจดัเก็บรายได ้
เลขทีต่ าแหน่ง                 ภ.04-003 เป็นผูช้่วย มรีายละเอยีดขอบเขตของงานและการปฏิบตังิาน
ดงัต่อไปนี้ 
 ๑. จัดเก็บรายได้ที่องค์การบริหารส่วนต าบลพิเทนจัดเก็บเอง และเงินโอนทุกประเภท    
รบัเงนิรายได้  ออกใบเสรจ็รบัเงนิพร้อมทัง้ น าใบส่งเงนิสรุปฯ โดยประสานงานกบังานการเงนิเรื่อง
การ    รบัเงนิโอนต่างจงัหวดั และกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่   น ามารวมในใบน าส่งเงนิก่อนส่ง
ให ้
งานการเงนิกรณีรบัเงนิสดหรอืเช็คต่างจงัหวดัก่อนน าฝากธนาคารและส่งหลกัฐานใหง้านการบญัชี
เพื่อจะใชส้อบยนัใหต้รงกนั 



   ๒. ตรวจสอบเอกสารหลกัฐาน  รวมทัง้  รายการรายละเอยีดต่างๆ ของผูม้าช าระค่าภาษี
ทกุ ประเภทกบัทะเบยีนลูกหนี้ใหถู้กต้องครบถ้วนและท าใหเ้ป็นปัจจุบนัมกีารจ าหน่ายชื่อลูกหนี้ ลง
เล่มที ่เลขที ่ ใบเสรจ็รบัเงนิ  และวนัทีร่บัช าระเงนิ  ในทะเบยีนลูกหนี้ทกุครัง้ทีม่กีารรบัเงนิ 
    ๓. งานประเมนิจดัเก็บรายได้การแต่งตัง้คณะกรรมการ  ประเมนิภาษี  นัดประชุมจดัท า
รายงานการประชุม, จดัท ารายละเอยีดแบ่งโซน บลอ็ก ลอ็ค  ตามแผนทีภ่าษ ีเพื่อก าหนดอตัราในการ
จดัเกบ็ทกุปี 
    ๔. จ าหน่ายลูกหนี้ค้างช าระออกจากบญัช ี เร่งรดัการจดัเก็บรายได้มกีารตดิตามทวงหนี้
จากลูกหนี้โดยตรง 
            ๕. จดัท าทะเบยีนคุมลูกหนี้ค่าภาษี ได้แก่ ภาษีโรงเรอืนและทีด่นิ  ภาษีบ ารุงทอ้งที่   ภาษี
ป้าย 
   ๖. งานเร่งรดัจดัเกบ็และตรวจสอบภาษปีระจ าเดอืน พรอ้มทัง้รายงานหนี้คา้งช าระ 
   ๗. จดัท า ภทบ. ๑๙ บญัช ี งบหน้าและงบรายละเอยีดค่าส่วนลด ๖% เป็นประจ าทุกเดอืน  
พรอ้มทัง้ตรวจสอบกบังานการเงนิใหถู้กตอ้งตรงกนั 
            ๘. งานจดัท าทะเบยีน  ผท. ๑,๒,๓,๔,๕,๖ 
            ๙. งานอื่นๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมาย    
 
 
 
 
 

/4.งานทะเบยีน... 
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       ๔. งำนทะเบียนทรพัยสิ์นและพสัด ุ
              มอบหมายให ้นำงทิพยร์ดำ  รำชสวุรรณ์  ต าแหน่งนักทรพัยากรบุคคลช านาญการรกัษา
ราชการแทน ผูอ้ านวยการกองคลงั เลขทีต่ าแหน่ง       31-3-04-2102-001 ปฏบิตัหิน้าที ่โดยม ีนำย
ม ะรอ บี   เจ๊ ะ นิ  ต า แห น่ ง  ผู้ ช่ ว ย เจ้ าพ นั ก ง านพั สดุ เล ข ที่ ต าแห น่ ง  ภ .0 4 -002  แล ะ                                  
นำงสำวซำำอีดะ๊  ดอเลำะ ต าแหน่งคนงานทัว่ไป เป็นผูช้่วย ซึ่งมรีายละเอยีดและขอบเขตของการ
ปฏบิตังิาน ดงันี้ 

 ๑. ก่อนสิน้เดอืนกนัยายน ของทกุปี ตอ้งแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบพสัดุประจ าปี 
 ๒. จดัท าแผนการจดัหาพสัดุประจ าปี และแผนการปฏบิตักิารจดัซื้อจดัจา้งตามแบบ ผด.๑, 

ผด.๒,ผด.๓,ผด.๕ และรายงานตามแบบ ผด.๖ 



    ๓. ด าเนินการจดัซื้อจดัจ้างตามแผน ฯ และขัน้ตอนต่างๆ ตามระเบยีบพสัดุ (ตามเอกสาร
ทีแ่นบ)  เมื่อจดัซื้อจดัจา้งไม่เป็นไปตามแผนต้องด าเนินการปรบัแผนและแจ้งในสว่นต่างๆ ใหท้ราบ
ดว้ย 

   ๔. จดัท าบญัชรีบัจ่ายวสัดุ,ทะเบยีนครุภณัฑ ์ลงเลขรหสัทีต่วัครุภณัฑ ์ การยมืพสัดุตอ้งทวง
ถาม 
ตดิตามเมื่อครบก าหนด 

   ๕. แต่งตัง้คณะกรรมการจ าหน่ายพัสดุกรณีมีพสัดุทีไ่ม่ใช้หรอืเลกิใช้เสื่อมสภาพและสูญ
หายไม่สามารถใชก้ารไดแ้ละจ าหน่ายออกจากบญัชหีรอืทะเบยีน 
             ๖. งานอื่นๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมาย                                               
 

   ๕. งำนตรวจสอบอนุมติัฎีกำและควบคมุงบประมำณ  
             มอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของ นำงทิพย์รดำ  รำชสุวรรณ์ต าแหน่ง นัก
ทรพัยากรบุคคลช านาญการรกัษาราชการแทนผูอ้ านวยการกองคลงั เลขทีต่ าแหน่ง 31-3-04-2102-
001 ปฏิบัติหน้าที่ โดยมี นำงสำวฮำมีด๊ะ  วำเด็. ต าแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  
เลขทีต่ าแหน่ง               ภ.04-001ผูช้่วย รายละเอยีดของงานและการปฏบิตัดิงัต่อไปนี้           

   ๑. น าฎีกาที ่ส านัก/กอง ส่งมาขอเบกิเงนิ ลงทะเบยีนคุมงบประมาณในฐานะหน่วยงานผู้
เบิกแล้วตรวจสอบยอดเงินคงเหลือถูกต้องตรงกับ ส านัก/กอง ที่ขอเบิกหรอืไม่ หากพบว่าวงเงิน
งบประมาณคงเหลอืไม่ถูกตอ้งตรงกนั ใหร้บีแจง้ ส านัก/ กองผูข้อเบกิเงนิ ตรวจสอบใหถู้กตอ้ง กรณีมี
เงนิงบประมาณคงเหลอืไม่เพยีงพอ ใหส้่งเรื่องคนืส านัก/กอง เจ้าสงักดั ด าเนินการต่อไป  กรณตีรวจ
พบวา่งบประมาณแผนงานใด รายจ่ายใด วงเงนิงบประมาณใกลห้มด ใหร้บีแจง้ส านัก/กอง เจ้าของ
งบประมาณ และแจง้ส านักปลดั ฝ่ายแผนงานงบประมาณ ด าเนินการต่อไป 

  ๒.  ตรวจสอบรบัรองความถูกต้อง การปฏิบตัิตามระเบียบ กฎหมาย ขอ้บังคับ และมติ
คณะรฐัมนตรทีีเ่กี่ยวขอ้ง ของฎกีาที ่ส านัก/กอง ส่งขอเบกิเงนิ แลว้ลงชื่อรบัรองความถูกตอ้งในฐานะ       
ผูต้รวจสอบฎกีาและควบคุมงบประมาณ 
           ๓. ตรวจสอบรายรบัทีร่บัเขา้มาว่าพอใช้จ่ายกบัรายจ่ายทีจ่่าย หรอืไม่ และประสานงานกับ
ส านัก/กอง และฝ่ายแผนงานงบประมาณ เพื่อเตรยีมความพรอ้มทีจ่ะเบกิจ่าย ตามแผนงาน/โครงการ 
            ๔.  ตรวจสอบเงินงบประมาณ และรายได้รับในภาพรวมของ อบต.กับฝ่ายแผนงาน
งบประมาณ ในทกุไตรมาส ว่ามเีงนิงบประมาณคงเหลอืและรายไดร้บั ถูกตอ้งตรงกนัหรอืไม่  ส าหรบั
กรณีใกลส้ิน้ปีงบประมาณ ใหต้รวจสอบทกุสิน้เดอืน ทกุสปัดาห ์ตลอดระยะเวลาการเบกิจ่ายเพื่อสอบ
ทานความถูกต้องป้องกนัการเบกิจ่ายเงนิเกนิวงเงนิงบประมาณทีไ่ด้รบั และการเบกิจ่ายผดิแผนงาน
โครงการงานอื่นๆ ทีไ่ดร้บัมอบหมาย 

 
/.ใหผู้ไ้ดร้บั...             
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             ให้ผู้ได้รับค าสัง่ด าเนินการตามที่ได้รับมอบหมาย   ตามค าสัง่โดยเคร่งครัด หากมี
ขอ้ขดัขอ้งหรอือุปสรรคในการท างานใหแ้จ้งให้ผูอ้ านวยการกองคลงัทราบในเบื้องตน้ และรายงานให้
ผูบ้งัคบับญัชาชัน้เหนือขึน้ไปทราบต่อไป 
 

   ทัง้นี้  ตัง้แต่ บดันี้เป็นตน้ไป 



   สัง่  ณ  วนัที ่ 29  เดอืน  ธนัวาคม พ.ศ.2560 
     

 
 
 

     ( นายมะการงิ   หวงั ) 
        นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลพเิทน 

 
 



                                              บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   กองคลงั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพเิทน   โทร  ๐73 - 330647 
ท่ี    ปน 77602/                                           วนัท่ี 12  ตุลาคม  ๒๕61 
เรื่อง   รายงานตดิตามประเมนิผลการควบคุมภายใน ตามหลกัเกณฑก์ระทรวงการคลงัวา่ดว้ยมาตรฐาน
และหลกัเกณฑป์ฏบิตักิารควบคุมภายในส าหรบัหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2561 ขอ้ 8 ประจ าปี 2561 
 

เรียน    นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลพเิทน   
 

  เรื่องเดิม   
ตามทีน่ายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลพเิทน ไดม้บีนัทกึแจง้ทกุสว่นราชการใหด้ าเนนิการ

รายงานการจดัวางระบบควบคมุภายในตามหลกัเกณฑก์ระทรวงการคลงัวา่ดว้ยมาตรฐานและหลกัเกณฑ์
ปฏบิตักิารควบคุมภายในส าหรบัหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2561 ขอ้ 8ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (๑ 
ตุลาคม ๒๕60 - ๓๐ กนัยายน ๒๕61)  ตามแบบ ปค. 4 และ ปค. 5 นัน้   
 

  ข้อเทจ็จริง 
 กองคลัง องค์การบรหิารส่วนต าบลพิเทน ได้จดัวางระบบควบคุมภายในงวด ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕61 (๑ ตุลาคม ๒๕60 - ๓๐ กนัยายน ๒๕61) เสร็จเรยีบร้อยแลว้ จงึขอรายงานแบบ 
ปค. 4 และ ปค. 5 รายละเอยีดตามเอกสารแนบทา้ยนี้  

       
  จงึเรยีนมาเพื่อโปรดทราบ และพจิารณาด าเนินการต่อไป 

                                                
                

    (ลงชื่อ) 
                (นางทพิยร์ดา  ราชสวุรรณ) 
                                                                บุคลการช านาญการ  รกัษาราชการแทน 
                                                                             ผูอ้ านวยการกองคลงั 
 
ความเหน็ของปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล
............................................................................................... 
                                                 

     (ลงชื่อ)                                                                  
                            (นายวศนิ   คมัภรี)์                                            
                           ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลพเิทน 
 
                      

ความเหน็ของนายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบล............................................................................................ 



 

   (ลงชื่อ)           
                                                                          (นายวศนิ   คมัภรี)์                                            
                           ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล ปฏบิตัหิน้าที ่

                                         นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลพเิทน 
 

 
 
 

 
 

 



แบบ ปค.1 
หนังสือรบัรองการประเมินผลการควบคมุภายใน 

กองคลงั  องคก์ารบริหารส่วนต าบลพิเทน 

เรยีน นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลพเิทน 

                การประเมินการควบคุมภายในของ กองสาธารณสุขฯ  องค์การบรหิารส่วนต าบล  พิเทน 
ส าหรบังวด ตัง้แต่ วนัที ่1 เดอืน ตุลาคม พ.ศ.2560 ถงึวนัที ่30 เดอืนกนัยายน  พ.ศ.2561 ได้ด าเนินการ
จัดท ารายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏบิตักิารควบคุมภายในส าหรบัหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2561 ขอ้ 8  ระบบการควบคุมภายในของ กองคลงั  
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพเิทน  ได้จดัใหม้ขี ึน้ตามทีก่ าหนดในพระราชบญัญตัวินิัยการเงนิการคลงัของรฐั 
พ.ศ.2561  มผีลบงัคับใช้เมื่อวนัที่ 20 เมษายน 2561 มาตรา 79 บญัญัติให้หน่วยงานของรฐัจดัให้มกีาร
ตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายในและการบรหิารความเสีย่ง  โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อสร้างความมัน่ใจ
อย่างสมเหตุสมผลภารกิจของ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลพิเทน จะบรรลุวตัถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในดา้นการด าเนินงานทีม่ปีระสทิธผิล  ประสทิธภิาพ  ดา้นการรายงานทีเ่กีย่วกบัการเงนิ และ
ไม่ใช่การเงนิทีเ่ชื่อถอืได ้ทนัเวลา และโปร่งใส รวมทัง้ดา้นการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัที่
เกี่ยวขอ้งกับการด าเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั มตคิณะรัฐมนตรแีละนโยบาย ซึ่งรวมถึง
ระเบยีบปฏบิตัขิองฝ่ายบรหิาร 
    กองคลงั  องค์การบรหิารส่วนต าบลพเิทน ได้จดัวางระบบควบคุมภายใน  และตดิตามประเมนิ
ระบบควบคุมภายในของ กองคลงั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพเิทน พบจุดอ่อนทีเ่ป็นความเสีย่ง 2 กจิกรรม 
คอื 

1. งานการเงินและบญัชี  พบความเสีย่ง  คอื  ขาดบุคลากรในต าแหน่งผูอ้ านวยการกองคลงั  ที่
ท าหน้าทีต่รวจสอบเอกสารการเบกิจ่าย หรอืการกลัน่กรองการเบกิจ่ายใหเ้ป็นเป็นตามระเบยีบ
ของทางราชการ          

2. งานทะเบียนและทรพัยสิ์น   พบความเสีย่ง  ขาดอตัราก าลงัขา้ราชการในต าแหน่งเจา้
พนักงานพสัดุ ในการด าเนินการจดัซื้อจดัจา้ง เพื่อกลัน่กรอง ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตักิาร
จดัซื้อจดัจา้งและการบรหิารพสัดุกภาครฐั พ.ศ. 2560    

              ทัง้นี้ ได้แนบแบบรายงานการประเมนิองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) และ
รายงานการประเมนิผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค. 5)   มาพรอ้มนี้แลว้ 
 
        ........................................ 
                                                                                      นางทพิยร์ดา  ราชสวุรรณ 
                                       ต าแหน่ง  บุคลากรช านาญการ   รกัษาราชการแทน 
                        ผูอ้ านวยการกองคลงั 
                  วนัที ่  13   ตุลาคม   2561 
     
 
 
 



 แบบ   ปค.

๔ 

ช่ือหน่วยงาน   กองคลงัองคก์ารบริหารส่วนต าบลพิเทน 
รายงานการประเมินองคป์ระกอบของการควบคมุภายใน 

ส าหรบัระยะเวลาด าเนินงานส้ินสดุ วนัท่ี  30 เดือนกนัยายน พ.ศ. 2561 
 

 องคป์ระกอบของการควบคมุภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรปุ 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคมุ 
    ๑.๑) กิจกรรมด้านงานการเงินและบญัชีการรบั
และ 
เบิกจ่ายเงินเป็นความเส่ียงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายใน คือ 
   1.ยงัไม่มขีา้ราชการผูร้บัผดิชอบต าแหน่ง 
ผูอ้ านวยการกองคลงั จพ.การเงนิและบญัช ีจพ.พสัดุ
โดยตรง 
   2. เอกสารประกอบการเบกิจ่ายบางฎกีายงัไม่
ครบถว้น 
   3. มกีารเร่งรดัการเบกิจ่ายเงนิ แต่เอกสารไม่ครบถว้น
โดยไม่ผา่นการตรวจสอบก่อน 
 
 ๑.๒) กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรพัยสิ์นและพสัดุ 
การด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้าง 
  ๑. ในระหวา่งปียงัไม่มขีา้ราชการผูร้บัผดิชอบต าแหน่ง 
เจา้หน้าทีพ่สัดุโดยตรง 
  ๒. มกีารเร่งรดัการจดัซื้อจดัจา้งและปรมิาณงานมาก
ท าใหเ้กดิอุปสรรคในการปฏบิตังิาน 
๑.๓) กิจกรรมด้านงานจดัเกบ็รายได้ 
   ๑. ในระหวา่งปียงัไม่มขีา้ราชการผูร้บัผดิชอบ
ต าแหน่ง 
เจา้หน้าทีจ่ดัเกบ็รายไดโ้ดยตรง 
   2.  มลีูกหนี้ภาษคีา้งช าระ 
 
๒. การประเมินความเส่ียง 
    2.๑) กิจกรรมด้านการรบั-การเบิกจ่ายเงิน 

- กองคลงั ไดว้เิคราะหป์ระเมนิระบบการควบคุม 
ภายในทีป่รากฏโครงสรา้งองคก์รตามค าสัง่แบ่งงานฯ 
กองคลงั ที ่         /2561   ลงวนัที ่    ตุลาคม 2561 
ในภารกจิ ๕ งาน คอื 
๑. งานการเงนิ 
๒. งานการบญัช ี
๓. งานพฒันาและจดัเกบ็รายได ้
๔. งานทะเบยีนทรพัยส์นิและพสัดุ 
๕. งานตรวจสอบอนุมตัฎิกีาและควบคุมงบประมาณ 
โดยวเิคราะห ์ประเมนิผลตามองคป์ระกอบมาตรฐาน
การควบคุมภายใน ตามตามหลกัเกณฑ์
กระทรวงการคลงัวา่-ดว้ยมาตรฐานและหลกัเกณฑ์
ปฏบิตักิารควบคุมภายในส าหรบัหน่วยงานของรฐั 
พ.ศ. 2561 ขอ้ 8 
     -พบวา่ การรบัจ่ายเงนิ ,การจดัซื้อจดัจา้ง, การ
จดัเกบ็รายได ้ไม่พบความเสีย่งทีม่นีัยส าคญัแต่ตอ้งมี
การตดิตามและปรบัปรุงอยา่งสม ่าเสมอ 
 
 
 
 
 
 
๒. การประเมนิความเสีย่ง 
    2.๑) กจิกรรมดา้นการรบั-การเบกิจ่ายเงนิ 
การประเมนิความเสีย่ง ดา้นการรบั-การเบกิจ่ายเงนิอยู่
ใน 



การประเมนิความเสีย่ง ดา้นการรบั-การเบกิจ่ายเงนิอยู่
ใน 
ระดบัปานกลาง ซึ่งจากการประเมนิพบวา่ 
   ๑. สอบทานการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไประเบยีบ หนังสอื
สัง่การและมต ิครม.และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
   ๒. ตรวจสอบการรบั และการน าฝากเงนิ 
   ๓. มกีารตรวจสอบเอกสารประกอบการเบกิจ่ายให้
ครบถว้นถูกตอ้ง ก่อนด าเนินการเบกิจ่ายเงนิในแต่ละ
รายการ 
    

ระดบัปานกลาง ซึ่งจากการประเมนิพบวา่ 
   ๑. สอบทานการปฏบิตังิานใหเ้ป็นไประเบยีบ 
หนังสอืสัง่การ และมต ิครม.และกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 
   ๒. ตรวจสอบการรบั และการน าฝากเงนิ 
   ๓. มกีารตรวจสอบเอกสารประกอบการเบกิจ่ายให้
ครบถว้นถูกตอ้ง ก่อนด าเนินการเบกิจ่ายเงนิในแต่ละ
รายการ 
 

 

แบบ   ปค.๔(ต่อ) 

 องคป์ระกอบของการควบคมุภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรปุ 
    
 2.๒) กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรพัยสิ์นและพสัดุ 
การด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้าง 
    -การประเมนิความเสีย่งดา้นการจดัซื้อจดัจา้ง อยูใ่น
ระดบัปานกลาง ซึ่งจากการประเมนิพบวา่หากไม่มกีาร
สรรหาเจา้หน้าทีพ่สัดุหรอืมเีจา้หน้าทีท่ ีไ่ดร้บัมอบหมาย
งานดา้นพสัดุทีม่คีวามรูเ้กีย่วกบัการจดัซื้อจดัจา้งที่
เหมาะสมกบังบประมาณทีต่ัง้ไว ้อาจท าใหก้ารท างาน
ผดิพลาดและเกดิความเสยีหายต่อองคก์รได้
ประกอบการปัจจุบนัมกีารปรบัเปลีย่นระเบยีบเกีย่วกบั
การจดัซื้อจดัจา้งภาครฐั ซึ่งเจา้หน้าทีจ่ าเป็นทีจ่ะตอ้ง
ศกึษาระเบยีบใหม่อยา่งเคร่งครดั เนื่องจากการจดัซื้อจดั
จา้งจ าเป็นตอ้งอาศยัระเบยีบกฎหมาย และการปฏบิตัทิ ี่
โปร่งใส ตรวจสอบได ้เพื่อไม่ใหเ้กดิการทจุรติขึน้ใน
องคก์ารบรหิารสว่นต าบล และเพื่อใหป้ระชาชนไดร้บั
ประโยชน์สงูสดุและมกีารตดิตามไลน์ของเพื่อราชการที่
ปฏบิตัถูิกตอ้งตามระเบยีบ กฎหมาย เพื่อเป็นแบบอยา่ง
ทีด่ใีนการปฏบิตังิานดา้นพดัส ุ
    
 2.๓) กิจกรรมด้านงานจดัเกบ็รายได้ 
การประเมนิความเสีย่งดา้นการจดัเกบ็รายได ้บุคลากรมี

 
    2.๒) กจิกรรมดา้นงานทะเบยีนทรพัยส์นิและ
พสัดุ 
การด าเนินการจดัซื้อจดัจา้ง 
  -การประเมนิความเสีย่งดา้นการจดัซื้อจดัจา้ง อยู่
ในระดบัปานกลาง ซึ่งจากการประเมนิพบวา่หากไม่
มกีารสรรหาเจา้หน้าทีพ่สัดุหรอืมเีจ้าหน้าทีท่ ีไ่ดร้บั
มอบหมายงานดา้นพสัดุทีม่คีวามรูเ้กีย่วกบัการ
จดัซื้อจดัจา้งทีเ่หมาะสมกบังบประมาณทีต่ัง้ไว ้อาจ
ท าใหก้ารท างานผดิพลาดและเกดิความเสยีหายต่อ
องคก์รไดป้ระกอบการปัจจุบนัมกีารปรบัเปลีย่น
ระเบยีบเกีย่วกบัการจดัซื้อจดัจา้งภาครฐั ซึ่ง
เจา้หน้าทีจ่ าเป็นทีจ่ะตอ้งศกึษาระเบยีบใหม่อยา่ง
เคร่งครดั เนื่องจากการจดัซื้อจดัจา้งจ าเป็นต้อง
อาศยัระเบยีบกฎหมาย และการปฏบิตัทิ ีโ่ปร่งใส 
ตรวจสอบได ้เพื่อไม่ใหเ้กดิการทจุรติขึน้ในองคก์าร
บรหิารสว่นต าบล และเพื่อใหป้ระชาชนไดร้บั
ประโยชน์สงูสดุ 
     
 
2.๓) กจิกรรมดา้นงานจดัเกบ็รายได้ 



น้อย ไม่สามารถจดัเกบ็รายไดต้ามแผนทีไ่วไ้ด้ 
๓. กิจกรรมการควบคมุ 
     3.๑) กิจกรรมด้านการรบั-การเบิกจ่ายเงิน 
     3.๒) กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรพัยสิ์นและ
พสัดุ 
     3.๓) กิจกรรมด้านงานจดัเกบ็รายได้ 
ทัง้สามกิจกรรมมีกิจกรรมการควบคมุ ดงัน้ี 
     ๑. ถอืปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวง มหาดไทยวา่
ดว้ยการรบัเงนิ – การเบกิจ่ายเงนิ การฝากเงนิ การเกบ็
รกัษาเงนิและการตรวจเงนิขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. ๒๕58 
     ๒. มคี าสัง่แต่งตัง้เจา้หน้าทีร่บัผดิชอบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรมผีูอ้ านวยการกองคลงัตดิตาม 
    ๓. มคี าสัง่แต่งตัง้เจา้หน้าทีต่รวจสอบภายใน 
 
 

การประเมนิความเสีย่งดา้นการจดัเกบ็รายได ้
บุคลากรมน้ีอย ไม่สามารถจดัเกบ็รายไดต้ามแผนที่
ไวไ้ด ้
 
 
  
 -กจิกรรมการควบคุมของกองคลงัมกีารตดิตาม 
ตรวจสอบทีเ่หมาะสม เป็นไปตามระเบยีบกฎหมาย 
หนังสอืสัง่การ โดยมกีารควบคุมดูแลจากหวัหน้า 
หน่วยงานยอ่ยและมกีารตรวจสอบจากเจา้หน้าที ่
ตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ ๑ ครัง้ เพื่อให้
ความ 
เสีย่งทีพ่บมกีารแกไ้ขปรบัปรุงต่อไป 
 
 
 
 

แบบ   ปค.๔(ต่อ) 

 องคป์ระกอบของการควบคมุภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรปุ 
๓. กิจกรรมการควบคมุ 
     3.๑) กิจกรรมด้านการรบั-การเบิกจ่ายเงิน 
     3.๒) กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรพัยสิ์นและ
พสัดุ 
     3.๓) กิจกรรมด้านงานจดัเกบ็รายได้ 
ทัง้สามกิจกรรมมีกิจกรรมการควบคมุ ดงัน้ี 
     ๑. ถอืปฏบิตัติามระเบยีบกระทรวง มหาดไทยวา่
ดว้ยการรบัเงนิ – การเบกิจ่ายเงนิ การฝากเงนิ การเกบ็
รกัษาเงนิและการตรวจเงนิขององคก์รปกครองสว่น
ทอ้งถิน่ (ฉบบัที ่3) พ.ศ. ๒๕58 
     ๒. มคี าสัง่แต่งตัง้เจา้หน้าทีร่บัผดิชอบเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรมผีูอ้ านวยการกองคลงัตดิตาม 
    ๓. มคี าสัง่แต่งตัง้เจา้หน้าทีต่รวจสอบภายใน 
 

      กจิกรรมการควบคุมของกองคลงัมกีารตดิตาม 
ตรวจสอบทีเ่หมาะสม เป็นไปตามระเบยีบกฎหมาย 
หนังสอืสัง่การ โดยมกีารควบคุมดูแลจากหวัหน้า 
หน่วยงานยอ่ยและมกีารตรวจสอบจากเจา้หน้าที ่
ตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละ ๑ ครัง้ เพื่อให้
ความ 
เสีย่งทีพ่บมกีารแกไ้ขปรบัปรุงต่อไป 

๔. สารสนเทศและการส่ือสาร       



   ๔.๑ มกีารรวบรวมขอ้มูลกฎหมาย ระเบยีบ มตคิณะ 
คณะรฐัมนตร ีแนวทางการปฏบิตัต่ิาง ๆ แจง้ให้
พนักงาน 
ทราบเพื่อใชเ้ป็นแนวทางการปฏบิตังิาน 
   ๔.๒ จดัใหม้กีารประชมุชีแ้จง ท าความเขา้ใจนโยบาย 
และแนวทางการปฏบิตังิาน และเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์
ใหผู้ท้ ีเ่กีย่วขอ้งทราบอยา่งทัว่ถงึ 
   ๔.๓ มกีารใชร้ะบบอนิเตอรเ์น็ตช่วยในการปฏบิตัิ
หน้าที ่
และตรวจสอบขอ้มูลขา่วสารตลอดเวลา  
   ๔.๔ จดัท าระบบขอ้มูลขา่วสารเพื่อประชาสมัพนัธง์าน 
ใหก้บัประชาชนและผูท้ ีเ่กีย่วขอ้งไดร้บัทราบ 
   ๔.๕ จดัใหม้กีารแลกเปลีย่นความคดิเหน็ในทกุภาค
สว่นเพื่อน ามาพฒันาและสง่เสรมิการมสีว่นร่วม 
 
๕. กิจกรรมการติดตามผล 
- มกีารก าหนดการตดิตามประเมนิผลและแบบสอบทาน 
เพื่อท าการตรวจสอบการปฏบิตัอิยา่งต่อเนื่อง โดยเป็น
การประเมนิทัง้ผูป้ฏบิตัแิละหวัหน้ากองคลงั เพื่อหา
ประสทิธภิาพและประสทิธผิลของการปฏบิตังิาน 
- ตรวจสอบขอ้บกพร่องต่าง ๆ ในการปฏบิตังิาน แต่ละ 
กจิกรรม เพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการด าเนินกจิกรรม
ควบคุมต่อไป 
 
 

ระบบสารสนเทศและการสือ่สาร ของกองคลงั 
องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพเิทนมรีะดบัการ - 
ควบคุม ภายในที่ดีพอสมควร เนื่ องจากได้น า
เทคโนโลยทีี่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการท างาน เช่น
การใช้ระบบอินเตอร์เน็ตในการตรวจสอบและ
ติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ จากหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
        จากการตดิตามและประเมนิผล พบวา่ยงัม ี
จุดอ่อนในกจิกรรมการรบัเงนิ-จ่ายเงนิ กจิกรรม 
จดัซื้อ/จดัจ้าง กจิกรรมการจดัเก็บรายได้เนื่องจาก
เป็นความเสีย่งทีเ่กดิจากสภาพแวดล้อมภายในหรอื
เจ้าหน้าที่ ของกองคลังดังนั ้น จึงจะต้องติดตาม
ประเมนิผลเป็นประจ าทกุปี 

สรุปผลการประเมนิ 

           จากผลการประเมนิดงักล่าวเชื่อวา่การควบคุมภายในของ กองคลงั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพิ
เทนส าหรบังวดตัง้แต่วนัที ่๑ เดอืนตุลาคม พ.ศ.๒๕60 ถงึวนัที ่๓๐ เดอืนกนัยายน พ.ศ.๒๕61 ผลการ
ประเมนิตามแบบ ปค. 4 ของ กองคลงั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพเิทน มกีารประเมนิองคป์ระกอบการ
ควบคุมภายในครบทัง้ ๕ องคป์ระกอบ   และการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายใน ตาม
หลกัเกณฑก์ระทรวง -การคลงัวา่ดว้ยมาตรฐานและหลกัเกณฑป์ฏบิตักิารควบคุมภายในส าหรบั
หน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2561 ขอ้ 8มกีารควบคุมทีเ่พยีงพอและมปีระสทิธผิลตามสมควร แต่ยงัมจีุดอ่อน
ทีต่อ้งจดัท าแผนการปรบัปรุง ดงันี้ 
         ๑.๑) กจิกรรมดา้นงานการเงนิและบญัช ีการรบัและเบกิจ่ายเงนิ พบวา่ยงัมคีวามเสีย่งทีม่ ี
นัยส าคญัคอื มกีารเร่งรดัการเบกิจ่ายเงนิ แต่เอกสารไม่ครบถว้นโดยไม่ผา่นการตรวจสอบก่อน 



       ๑.๒) กจิกรรมดา้นงานทะเบยีนทรพัยส์นิและพสัดุ การด าเนินการจดัซื้อจดัจา้ง พบวา่ ในระหวา่งปี
ยงัไม่มขีา้ราชการผูร้บัผดิชอบต าแหน่งเจา้หน้าทีพ่สัดุโดยตรง , มกีารเร่งรดัการจดัซื้อจดัจา้งและปรมิาณ
งานมากท า 
ใหเ้กดิอุปสรรคในการปฏบิตังิาน  
        ๑.๓) กจิกรรมดา้นงานจดัเกบ็รายได ้พบวา่ มลีูกหนี้ภาษคีา้งช าระการบนัทกึบญัชแีละการท า
ทะเบยีนคุมลูกหนี้ไมค่รบถว้น 
       
 
 
 
        ชื่อผูร้ายงาน    
                                                             (นางทพิยร์ดา  ราชสวุรรณ์) 
                                         ต าแหน่ง  บุคลากรช านาญการ  รกัษาราชกการแทน       
         ผูอ้ านวยการกองคลงั 
                                                            วนัที ่  12  ตุลาคม  2561 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ปค.5 

กองคลงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลพิเทน 
รายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน 

ส าหรบัระยะเวลาการด าเนินงานส้ินสดุ 30  กนัยายน 2561 
ภารกิจตาม
กฏหมายท่ีจดัตัง้
หน่วยงานของรฐั
หรือภารกิจตาม
แผนการ
ด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืนๆท่ี
ส าคญัของ
หน่วยงานของรฐั/
วตัถปุระสงค ์

ความเสียง การควบคมุภายใน
ท่ีมีอยู่ 

การประเมินผล
การควบคมุภายใน 

ความเส่ียงท่ียงัมี
อยู่ 

การปรบัปรงุการ
ควบคมุภายใน 

หน่วยงานท่ี
รบัผิดชอบ 

    ดา้นการรบั-
จา่ยเงนิ และการน าสง่
เงนิ 
     วตัถปุระสงค ์
 เพื่อใหก้ารรบั-
จา่ยเงนิ การน าสง่เงนิ
ถูกตอ้ง น าลงบญัชี
ครบถว้น และน าฝาก
ธนาคาร ไดค้รบถว้น
ทุกวนัตามระเบยีบ 
กระทรวงมหาดไทย 
ว่าดว้ยการรบัเงนิ 

ความเส่ียง 
1.   อาจมกีารน าเงนิ
ราชการไปใชก้จิ
สว่นตวั 
2. การน าสง่เงนิฝาก
ธนาคารอาจสญูหาย
ระหว่าง 
 

ปัจจยัเส่ียง 
1.  เจา้หน้าที่การเงนิ
และลงบญัชเีป็นคนๆ
เดยีวกนั 

1. ออกค าส ัง่ลงโทษ
ทางวนิัยผูก้ระท า
ความผดิ และ
ผูเ้กี่ยวขอ้งโดยเรว็ 
2.แบ่งแยกหน้าที่ให้
เจา้หน้าที่รบัเงนิและ
เจา้หน้าที่ลงบญัชเีป็น
คนละคน เพื่อไมใ่ห้
คนๆ เดยีวท างาน
ดา้นการเงนิทุกเรื่อง   
3.ใหม้กีารตรวจสอบ
ใบเสรจ็รบัเงนิอยา่ง

1.เจา้หน้าที่ลงบญัชี
และจดัท าการเงนิยงั
เป็นคนๆเดยีวกนัอยู่ 
 

ความเส่ียง 
1.   อาจมกีารน าเงนิ
ราชการไปใชก้จิ
สว่นตวั 
2. การน าสง่เงนิฝาก
ธนาคารอาจสญูหาย
ระหว่างทาง  
 

ปัจจยัเส่ียง 
1.  เจา้หน้าที่การเงนิ
และลงบญัชเีป็นคนๆ
เดยีวกนั 

1.สรรหาเจา้หน้าที่ให้
เขา้มาท างานดา้นน้ี
โดยตรง  
2. ออกค าส ัง่แต่งตัง้
เจา้หน้าที่ในการ
ลงบญัช ีเจา้หน้าที่
การเงนิใหเ้ป็นคนละ
คนกนั 

กองคลงั 



การจา่ยเงนิ ฯ พ.ศ.
2547 

ละเอยีด เป็นประจ า
ทุกวนัก่อนน าสง่เงนิ 
 

 

 

แบบ ปค.5 

 
กองคลงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลพิเทน 
รายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน 

ส าหรบัระยะเวลาการด าเนินงานส้ินสดุ 30  กนัยายน 2561 
ภารกจิตามกฏหมาย
ทีจ่ดัตัง้หน่วยงาน
ของรฐัหรอืภารกจิ
ตามแผนการ
ด าเนินการหรอื
ภารกจิอื่นๆทีส่ าคญั
ของหน่วยงานของ
รฐั/วตัถุประสงค ์

ความเสยีง การควบคุมภายในที่
มอียู ่

การประเมนิผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสีย่งทีย่งัมอียู่ การปรบัปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 

      ดา้นการพฒันา
และจดัเก็บรายได ้
     วตัถปุระสงค ์
   เพื่อจดัเกบ็ไดต้าม
แผนการเพิม่พูน
รายไดค้รบถว้นตาม
บญัชลีกูหน้ีเป็นไป
ตามแผนที่ภาษแีละ

ความเส่ียง 
1. เจา้หน้าที่ไม่
สามารถจดัเกบ็รายได้
ตามแผนที่ก าหนดไว้
ได ้ 
2. เจา้หน้าที่เขยีน
ใบเสรจ็รบัเงนิ
ผดิพลาด 

1. สรรหาเจา้หน้าที่/
ผูช้่วยเจา้หน้าที่เขา้มา
ท าหน้าที่ในต าแหน่ง
จดัเกบ็รายไดใ้หเ้กดิ
ประสทิธภิาพ 
2.ใหเ้จา้หน้าที่
ตรวจสอบความ
ถูกตอ้งของ

การตดิตามลกูหน้ี
ภาษยีงัล่าชา้อยู่
เน่ืองมาจากบุคลากร
ไมเ่พยีงพอ  
 

ความเส่ียง 
1. เจา้หน้าที่ไม่
สามารถจดัเกบ็รายได้
ตามแผนที่ก าหนดไว้
ได ้ 
2. เจา้หน้าที่เขยีน
ใบเสรจ็ 
รบัเงนิผดิพลาด 

1. ออกค าส ัง่แบ่งงาน
ใหเ้จา้หน้าที่
รบัผดิชอบการจดัเกบ็
รายได ้ 
2. ตรวจสอบ
ใบเสรจ็รบัเงนิทุกครัง้ 

กองคลงั 



สามารถจดัเกบ็รายได้
เพิม่ขึน้ได ้5% ตาม
เกณฑช์ี้วดัที่ก าหนด
และนโยบายของ 
นายก อบต.    
 
 
 

ปัจจยัเส่ียง 
1.  ขาดบุคลากรใน
การจดัเกบ็รายไดเ้ขา้
สูอ่งคก์รที่เป็น
อตัราก าลงัขา้ราชการ 
และไมม่หีวัหน้าที่คอย
ตรวจสอบ หรอืสอบ
ทานใบเสรจ็รบัเงนิ
ประเภทต่าง ๆ ว่ามี
การด าเนินการถูกตอ้ง
เป็นไปตามระเบยีบ
หรอืไม ่

ใบเสรจ็รบัเงนิทุกครัง้ 
 

ปัจจยัเส่ียง 
1.  ขาดบุคลากรใน
การจดัเกบ็รายไดเ้ขา้
สูอ่งคก์ร 

 

แบบ ปค.5 

กองคลงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลพิเทน 
รายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน 

ส าหรบัระยะเวลาการด าเนินงานส้ินสดุ 30  กนัยายน 2561 
ภารกิจตามกฏหมาย
ท่ีจดัตัง้หน่วยงาน
ของรฐัหรือภารกิจ
ตามแผนการ
ด าเนินการหรือ
ภารกิจอ่ืนๆท่ีส าคญั
ของหน่วยงานของ
รฐั/วตัถปุระสงค ์

ความเสียง การควบคมุภายใน
ท่ีมีอยู่ 

การประเมินผล
การควบคมุภายใน 

ความเส่ียงท่ียงัมีอยู่ การปรบัปรงุการ
ควบคมุภายใน 

หน่วยงานท่ี
รบัผิดชอบ 

-งานการเงนิและการ ความเส่ียง   ความเส่ียง  กองคลงั 



บญัช ี
     วตัถปุระสงค ์
   -เพื่อใหก้ารบนัทกึ
บญัช ีขององคก์าร
บรหิารสว่น-ต าบลพเิทน 
เป็นปัจจบุนั เป็นไปดว้ย
ความเรยีบรอ้ย ถูกตอ้ง 
ทนัต่อเวลา    

1. การบนัทกึบญัชี
ในสว่นของงบ
ทรพัยส์นิกบั
ทะเบยีนคมุ
ทรพัยส์นิยงัไม่
ตรงกนัเน่ืองจาก
การยกยอดมายงั
คลาด เคลือ่นจาก
ทรพัยส์นิทีม่อียูจ่รงิ 
สบืเน่ืองจาก
เหตุการณ์ไฟไหม้
อบต.พเิทน อกีทัง้
สมยันัน้ยงัไมม่กีาร
บนัทกึบญัชแียก
ประเภท หรอืยงั
บนัทกึบญัชไีม่
ครบถว้น 

1. สรรหาเจา้หน้าที่/
เจา้พนักงานการเงนิ
และบญัชเีขา้มา
ปฏบิตังิาน เพื่อ
รบัผดิชอบงานดา้น
การเงนิ การบญัช ี
2. ตรวจทานการ
ลงบญัชใีนประเภท
ต่างๆ ใหร้อบคอบ 
โดยผูอ้ านวยการกอง
คลงั  
 

ยงัขาดเจา้หน้าที่เขา้
มารบัผดิชอบงานน้ี 
โดยตรง 
 

1. การบนัทกึบญัชใีน
สว่นของงบทรพัยส์นิกบั
ทะเบยีนคมุทรพัยส์นิยงั
ไมต่รงกนั ซึ่งเป็นปัญหา
มานาน สบืเน่ืองจาก
เหตุการ์ไฟไหม ้
ประกอบสมยันัน้ยงัมี
การบนัทกึบญัชไีมเ่ป็น
ปัจจบุนั และไมค่รบถว้น
ท าใหต้รวจสอบยาก   

ปัจจยัเส่ียง 
1. ขาดเจา้หน้าที่
รบัผดิชอบงานดา้นน้ี
โดยตรง 

1. ออกค าส ัง่แบ่งงานให้
เจา้หน้าที่รบัผดิชอบ
การเงนิการบญัช ี
2. สรรหาเจา้หน้าที่
รบัผดิชอบต่อไป 

 

 

แบบ ปค.5 

กองคลงั องคก์ารบริหารส่วนต าบลพิเทน 
รายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน 

ส าหรบัระยะเวลาการด าเนินงานส้ินสดุ 30  กนัยายน 2561 
ภารกจิตามกฏหมายที่
จดัตัง้หน่วยงานของรฐั
หรอืภารกจิตาม

ความเสยีง การควบคุมภายในที่
มอียู ่

การประเมนิผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสีย่งทีย่งัมอียู่ การปรบัปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รบัผดิชอบ 



แผนการด าเนินการ
หรอืภารกจิอื่นๆที่
ส าคญัของหน่วยงาน
ของรฐั/วตัถุประสงค ์
 -งานทะเบยีนทรพัยส์นิ 
     วตัถปุระสงค ์
   เพื่อใหก้ารจดัซื้อจดั
จา้งเป็นตามพรบ.การ
จดัซื้อจดัจา้งและการ
บรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 
2560  เป็นไปดว้ยความ
เรยีบรอ้ย ถูกตอ้ง 
รวดเรว็ ทนัต่อเวลา    

ความเส่ียง 
1. การจดัซื้อจดัจา้ง
ขาดเจา้หน้าที่คอย
กลัน่กรอง 
ตรวจสอบหใหเ้ป็น
ตามระเบยีบฯ 
กฎหมาย หนังสอื
ส ัง่การต่าง ๆ   

ปัจจยัเส่ียง 
1. ขาดบุคลาที่
รบัผดิชอบงานดา้น
น้ีโดยตรง  

1. สรรหาเจา้หน้าที่/
เจา้พนักงานการเงนิ
และบญัชเีขา้มา
ปฏบิตังิาน เพื่อ
รบัผดิชอบงานดา้น
การจดัซื้อจดัจา้งให้
ถูกตอ้ง รวดเรว็ 
แมน่ย า เป็นไปตาม
ระเบยีบของทาง
รายการ  
 2. จะไดม้ผีูค้อย
ตรวจสอบ สอบทาน
ใหร้อบคอบ โดยเจา้
พนักงานพสัดโุดยตรง 

-ยงัขาดเจา้หน้าที่เขา้
มารบัผดิชอบงานน้ี 
โดยตรง 
 

ความเส่ียง 
1. การจดัซื้อจดัจา้ง เป็น
งานที่ละเอยีด รอบคอบ
ควรจะมเีจา้พนักงาน
พสัดรุบัผดิชอบในสอบ
ทานโดยตรง 
 

ปัจจยัเส่ียง 
1. ขาดเจา้หน้าที่
รบัผดิชอบงานดา้นน้ี
โดยตรง 

1. ออกค าส ัง่แบ่งงานให้
เจา้หน้าที่รบัผดิชอบงาน
พสัด ุ
2. สรรหาเจา้หน้าที่
รบัผดิชอบงานพสัด ุ
เพื่อความคลอ่งตวัในการ
ปฏบิตัริาชการในสว่น
งานจดัซื้อจดัจา้งตาม
ระเบยีบฯต่อไป 

กองคลงั 

ชื่อผูร้ายงาน   นางทพิยร์ดา  ราชสวุรรณ์ 
ต าแหน่ง  นักทรพัยากรบุคคลช านาญการ รกัษาราชการแทน 

  ผูอ้ านวยการกองคลงั 
วนัที ่  15   ตุลาคม   2561 


	จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป
	เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิเทน

