
แบบ ปค.๔ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่  ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

กองคลัง 

๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม 

๑.๑ กิจกรรมด้าน การด าเนินการจัดซื้อจัด

จ้างตามแผนงานโครงการต่างๆ 

     - เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม

ภายในของกองคลัง พบว่าการจัดซื้อจัดจ้างและ

การเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุและ

แผนการใชจ้า่ยเงนิ 

     - เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม

ภายนอก เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณ

ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการต่างๆ ไม่ตรง

ตามระยะเวลาที่ก าหนด  และบางครั้งก็มีการ

แก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติมระเบียบการปฏิบัติใหม่

เป็นผลท าให้ ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบก็ต้องศึกษา

ข้อมูลเพิ่มเตมิอยู่ตลอดเวลา 

๑.๒ กิจกรรมด้าน งานแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน 

      - เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม

ภาย ในของ  กองคลั ง  และส่ วน โยธา  ด้ าน

ประสิทธิภาพของบุคลากรพบว่า บุคลากรของ 

อบต.ไม่มีความรู้เพียงพอและขาดความรู้ ความ

เข้าใจในการด าเนินงานจัดท าและปรับปรุงงาน

แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในการน าข้อมูล

เข้าสู่ระบบแผนที่ภาษี Ltax3000 

 

 

 

ผลการประเมิน 

กองคลัง  ได้วเิคราะหป์ระเมินระบบควบคุมภายในที่

ปรากฏโครงสร้างองค์กรตามค าสั่งแบ่งงานฯใน

ภารกิจ ๕ ฝ่าย คือ 

 ๑.งานการเงิน 

 ๒.ฝ่ายบัญชี 

 ๓.ฝา่ยพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

 ๔.ฝา่ยทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 

 ๕.ฝา่ยตรวจสอบอนุมัติฎีกาและควบคุมงบประมาณ 

    จากการวิเคราะหป์ระเมินผลตามองคป์ระกอบ

ของมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบ

คณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดิน  ว่าด้วยการก าหนด

มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ พบความ

เสี่ยงในภารกิจ ๕ งานคือ 

๑.งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ(กิจกรรมการ

ด าเนนิงานจัดซื้อจัดจา้งตามแผนงานโครงการต่างๆ)  

๒.งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้(กิจกรรมงานแผนที่

ภาษีและทรัพย์สิน 

๓.งานการเงินและบัญช(ีกิจกรรมการบันทึกบัญชใีน

ระบบบัญชคีอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองสว่น

ท้องถิ่น(E-LAAS) 

๔.งานการเงินและบัญช(ีกิจกรรมที่เกี่ยวกับด้านงาน

การเงนิและบัญช)ี 

๕.งานจัดเก็บรายได้(กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บ

รายได้) 

 



 

แบบ ปค.๔ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่  ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

   -เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม

ภายนอก เนื่องจาก เขตติดต่อขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ้านเพชรมพีืน้ที่ติดตอ่กับเขตพื้นที่

ซับซ้อนกันกับเขตเทศบาลต าบลบ้านเพชรยากแก่

การแยกเขตพืน้ที่ และการจัดท าแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สินตอ้งใชง้บประมาณเพียงพอที่จะ

ด าเนนิการ 

๑.๓ กิจกรรมด้าน การบันทกึบัญชีในระบบ

บัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน(E-LAAS) 

-เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน 

ของสว่นราชการกองต่างๆ ในองค์กรที่ไม่พรอ้ม

ส าหรับการเรียนรูใ้นเรื่องของการจัดท า ฎกีาใน

ระบบจงึเป็นผลท าให้กองคลังตอ้งรับผดิชอบกับการ

จัดท าฎกีาเบิกจ่ายอยู่ซึ่งท าให้การท างานกระจุกอยู่

ที่กองคลัง  ด้านประสิทธิภาพของบุคลากร พบว่า

เจ้าหน้าที่แต่ละงานที่เป็นผู้ปฏิบัติงานในระบบขาด

ความรูแ้ละความช านาญในการปฏิบัติงาน 

-เป็นความเสี่ยงภายนอกที่เกิดจาก

สภาพแวดล้อม  ของกองคลัง ด้านประสิทธิภาพ

ของสัญญาณอินเตอรเ์น็ตในช่วงเวลาที่มกีารเข้าใช้

กันเยอะเป็นผลท าให้สัญญาณไม่ดีเท่าที่ควร  และ

ระบบ E-LAAS    

 

จากกการตดิตามประเมินผลในแบบรายงานการ

ปฏิบัติตามแผนปรับปรุง พบว่า 

        ๑.กิจกรรม การด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตาม

แผนงานโครงการต่างๆ มกีารควบคุมที่เพียงพอ

บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง 

โดยกองคลังได้ด าเนินการดังนี้ 

๑.๑ จัดท าแผนการจัดหาพัสดุ และแผนการใช้

จา่ยเงนิของหน่วยงานผูเ้บิก 

๑.๒ แจง้แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายแต่

อย่างไรก็ตาม ดว้ยเหตุที่ส่วนกลางจัดสรร

งบประมาณให้ท้องถิ่นล่าช้ากว่าก าหนด  และน้อยลง

การด าเนินงานต่างๆ ก็ไม่เป็นไปตามแผนการจัดหา

พัสดุและแผนการใชจ้่ายเงนิ จึงยังมีความเสี่ยงอยู่ 

      ๒.กิจกรรม งานแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุ

วัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดย

กองคลังได้ด าเนินการดังต่อไปนีค้ือ 

๑.มีการจัดส่งใหบุ้คลากรที่รับผิดชอบโดยตรงเข้ารับ

การฝึกอบรมโครงการจัดท าแผนที่ภาษี 

๒.จัดตัง้งบประมาณให้เพียงพอต่อการด าเนินงาน

ด้วยเหตุที่ อบต.ขาดเจา้หน้าที่ผู้ซึ่งมีความรูใ้นด้าน

การจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินประกอบ

กับงบประมาณไม่เพียงพอกับการด าเนินงาน  จึงไม่

สามารถด าเนินให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายได้ 

 

 



 

แบบ ปค.๔ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่  ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงบัญชีอยู่ทุกปีในชว่งสิน้

ปีงบประมาณก่อนที่จะการปิดงบแสดงฐานะการเงนิ  

บางทีที่มีปัญหาในการท างานในระบบหนว่ยงานที่จะให้

ค าปรึกษาหรอืผูเ้ชี่ยวชาญด้านการบัญชีในระบบบัญชี

คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(E-LAAS) 

มีที่ตัง้อยู่ห่างไกล(ส่วนกลาง)  ต้องใช้การตดิต่อสื่อสาร

ผา่นทางโทรศัพท์และติดตอ่ยากมาก ท าใหผู้ป้ฏิบัติงาน

ขาดความรู ้ ความเข้าใจอย่างแท้จริงเพราะมิได้มีผู้มี

ความรูแ้ละช านาญงานโดยตรงในการให้ค าแนะน า 

 

๑.๔ กิจกรรม ที่เกี่ยวกับด้านงานการเงินและบัญชี 

- เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน 

เนื่องจากเวลาจัดท าฎีกาเบิกจ่าย แตล่ะกองแตล่ะส่วน

จะจัดท าเอกสารมาวางเบิกที่กองคลังเอกสารที่ใช้

ประกอบการเบิกแนบมาไม่ครบ เป็นผลท าให้งานที่กอง

คลังรับผิดชอบเกิดความเล่าช้าในการเบิกจ่ายเงิน 

๑.๕ กิจกรรม ด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เป็น

ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจาก

ประชาชนผูอ้ยู่ในข่ายช าระภาษีไม่มายื่นแบบช านะภาษี

ไม่มายื่นแบบช าระภาษีตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 

๓.กิจกรรม การบันทึกบัญชีในระบบบัญชี

คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(E-

LAAS)มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์

ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง  โดยกองคลัง

ด าเนนิการดังนี้คอื 

๑.จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผดิชอบโดยตรงเข้ารับการ

ฝกึอบรมทุกปี  เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานใหไ้ด้ดขีึน้ 

๒.หารือไปยังหนว่ยงานที่ก ากับดูแล กรณีที่เกิด

ปัญหาในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

แตอ่ย่างก็ตาม เนื่องดว้ยเป็นโปรแกรมที่น ามาใช้

งานได้ไม่นาน ตลอดจนมปีรับปรุง เปลี่ยนแปลง 

ระบบอยู่ทุกปี เป็นผลท าให้เจา้หน้าที่ที่รับผดิชอบ

ต้องศกึษาข้อมูลเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา 

๔.กิจกรรม ที่เกี่ยวกับด้านงานการเงินและบัญชี 

มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของ

การควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยกองคลังได้

ด าเนนิการดังนี้ 

  ๑.ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานภายในกองคลัง ให้มี

การรับผดิชอบงานที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ รวมทั้งให้

เจ้าหน้าที่ส ารวจเอกสารหลักฐานทางการเงิน 

การบัญชีเตรยีมความพร้อมไว้ 

๒.จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝกึอบรมเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการท างาน 

 

 



 

แบบ ปค.๔ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่  ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๒.การประเมินความเสี่ยง 

๒.๑ กิจกรรมด้าน การด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตาม

แผนงานโครงการต่างๆ 

ความเสี่ยง 

-การจัดซือ้จัดจ้างและการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม

แผนการจัดหาพัสดุและแผนการใชจ้่ายเงนิเนื่องจาก

ช่วงต้นปีงบประมาณรัฐยังไม่จัดสรรเงินงบประมาณมา

ให้ 

๒.๒ กิจกรรมด้าน งานแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน 

ความเสี่ยง 

-ขาดเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งมีความรู้ในด้านการจัดท าแผนที่

ภาษีและงบประมาณไม่เพียงพอส าหรับการด าเนินงาน

ตามโครงการจัดท าแผนที่ภาษี 

๒.๓  กิจกรรมด้าน การบันทึกบัญชใีนระบบบัญชี

คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(E-LAAS) 

ความเสี่ยง 

 -การบันทึกบัญชดี้วยระบบคอมพิวเตอร์(E-LAAS) 

เป็นโปรแกรมที่กรมฯ ได้จัดท าขึน้ท าให้เจ้าหน้าที่ยังขาด

ความรู ้ความช านาญในการปฏิบัติงาน  เนื่องจากมีการ

ปรับปรุงโปรแกรมการท างานในระบบทุกปี 

๕ . กิจกรรม งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของ

การควบคุมได้ในระดับหนึ่งโดยกองคลังได้

ด าเนนิการดังนี้ 

       ๑.ออกหนังสอืเตือนไปยังผูม้ีหน้าที่เสียภาษี 

เพื่อให้ผู้เสียทราบถึงบทก าหนดบทลงโทษ 

    ๒.จัดท าโครงการออกบริการเคลื่อนที่เก็บภาษี

นอกสถานที่ 

๓.ติดตามทวงหนีลู้กหนี้ค้างช าระเพื่อไม่ให้ลูกหนี้

ค้างช าระ 

          การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับที่

เหมาะสมครอบคุลมทุกด้านมากขึน้กว่าการ

ประเมินครัง้ก่อนเนื่องจากมีค าสั่งแบ่งงานที่เป็น

ลายลักษณ์อักษร  แต่ต้องมีการตดิตาม

ตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบและหัวหน้า

งานย่อยอย่างสม่ าเสมอ 

       ทั้งนี ้ตอ้งอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนใน

การปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 

 

 

 

 



แบบ ปค.๔ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่  ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๒.๔  กิจกรรม ที่เกี่ยวกับดา้นการเงินและบัญชี 

   ๑. กิจกรรมด้านการรับ-การจา่ยเงิน 

การประเมนิความเสี่ยง ดา้นการรับ-การเบิกจ่ายเงนิ

อยู่ในระดับปานกลาง  ซึ่งจากการประเมิน 

   ๒. ตรวจสอบการรับ  และการน าฝากเงนิ 

   ๓. มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายให้

ครบถ้วน  ก่อนด าเนินการเบิกจ่ายเงนิในแต่รายการ 

๒.๕  กิจกรรมด้าน  งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

ความเสี่ยง 

   ประชาชนผูอ้ยู่ในข่ายช าระภาษีไม่มายื่นแบบช าระ

ภาษีตามห้วงระยะเวลาที่ก าหนด  เป็นผลใหเ้กิดลูกหนี้

คงค้างในแต่ละปี 

     ๓. กิจกรรมควบคุม 

      ๓.๑  กิจกรรมด้าน  การด าเนินงานจัดซือ้จัดจา้ง

ตามแผนงานโครงการต่างๆ 

ก าหนดกิจกรรมขึน้มาควบคุมดังนี้ 

๑. จัดท าแผนการจัดหาพัสดุ  และแผนการใช้

จา่ยเงนิของหน่วยงานผูเ้บิก 

๒. แจ้งแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมาย 

๓.๒ กิจกรรม ด้านงานแผนที่ภาษีและ

ทะเบียนทรัพย์สิน 

ก าหนดกิจกรรมขึน้มาควบคุมดังนี้ 

๑.จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝกึอบรมการจัดท า

แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กร

ปกครองสว่นท้องถิ่น 

๒.จัดตัง้งบประมาณให้เพียงพอต่อการ

ด าเนนิงาน 

 



 

แบบ ปค.๔ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่  ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๓.๓ กิจกรรมด้าน  การบันทึกบัญชใีนระบบ

คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(E-LAAS) 

ก าหนดกิจกรรมขึน้มาควบคุมดังนี้ 

    ๑.จัดส่งบุคลากรที่ปฏิบัติงานในระบบเข้ารับการ

ฝกึอบรมทุกปี  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่

ที่รับผดิชอบ 

     ๒. ปรับปรุงสารสนเทศให้มคีวามเหมาะสม 

     ๓.หารือไปยังหนว่ยงานที่รับผดิชอบ  กรณีเกิด

ปัญหาในการปฏิบัติงาน 

๓.๔ กิจกรรม ที่เกี่ยวกับด้านงานการเงินและบัญชี 

ก าหนดกิจกรรมขึน้มาควบคุมดังนี้ 

     ๑.ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานภายในกองคลัง  ให้มีการ

รับผิดชอบงานที่เพิ่มขึ้นมาใหม ่ รวมทั้งให้มีเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบเอกสารหลักฐานทางการเงิน  การบัญชีเตรยีม

ความพรอ้มไว้ส าหรับรอรับการตรวจสอบจากหน่วย

ตรวจสอบต่างๆ 

    ๒. จัดส่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยตรงเข้ารับการ

ฝกึอบรม 

๓.๕ กิจกรรมด้าน ที่เกี่ยวกับด้านการเงนิและบัญชี

ก าหนดกิจกรรมขึน้มาควบคุมดังนี้ 

    ๑. ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานภายในกองคลัง ให้มกีาร

รับผิดชอบงานที่เพิ่มขึ้นมาใหม ่รวมทั้งใหม้ีเจ้าหน้าที่

ตรวจสอบเอกสาร 

   ๒.ออกใหบ้ริการกิจกรรมเชงิรุกถึงหน้าบ้านผูเ้สียภาษี 
 ๓.ตดิตามทวงถามลูกหนี้คา้งช าระเพื่อไม่ให้ลูกหนี้คา้งช าระ 

 

   ๓.ติดตามทวงถามลูกหนี้ค้างช าระเพื่อไม่ให้

ลูกหนี้ค้างช าระ 

 



แบบ ปค.๔ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่  ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๔.สารสนเทศและการสื่อสาร 

๔.๑ กิจกรรมด้าน การด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตาม

แผนงานโครงการต่างๆ  

-ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานให้มีความเหมาะสมและแจง้

เวียนทุกส่วนทราบ 

-ใช้ระบบ internet  เกี่ยวกบัการตรวจสอบรายได้ว่า

เพียงพอต่อการเบิกจ่ายตามแผนงาน โครงการของสว่น

งานต่างๆ หรอืไม่ 

๔.๒  กิจกรรมด้าน  งานแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน 

  - ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานใหม้ีความเหมาะสมและแจ้ง

เวียนใหทุ้กส่วนทราบ 

- ใช้ระบบ internet  ในการติดตอ่ข้อมูลข่าวสารที่เป็น

ปัจจุบันเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 

๔.๓ กิจกรรม งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

- ปรับปรุงค าสั่งแบ่งงานให้มีความเหมาะสมและแจง้

เวียนทุกส่วนทราบ 

-ใช้ระบบไปรษณีย์ในการแจง้ผู้อยู่ในข่ายช าระภาษีและ

เทคโนโลยีตา่งๆ  ประสานงานเพื่อด าเนินการจัดท า

แผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สนิได้ และจัดท าเตรียม

ข้อมูลส าหรับภาษีตัวใหม่คือ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

โดยจะมีการประกาศใช้ มกราคม  ๒๕๖๓ 

๕. วิธีการติดตามประเมินผล 

    ใช้แบบรายงานการประชุมเป็นเครื่องมอืในการ

ติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างตอ่เนื่อง  โดยเจ้าหน้าที่

ผูป้ฏิบัติงานทุกต าแหนง่ในสายงานขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลบ้านเพชร  ผลการประเมินตามแบบรายงาน 

   

 - ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ของกองคลัง 

องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร มีระดับการ

ควบคุมภายในที่ดีพอสมควร  เนื่องจากได้น า

เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการท างาน  เช่น

การใชร้ะบบอินเตอรเ์น็ตในการตรวจสอบและ

ติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆ  ที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะ

เป็นงานระบบบัญชคีอมพิวเตอร์ E-LAAs งาน

พัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน การจัดซือ้จัดจ้างใน

ระบบeGP และงานจัดเก็บรายได้ ระบบ 

LTax3000  และจะต้องมีการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไป

อีกต่อไปในอนาคต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-จากการตดิตามและประเมินผล พบว่ายังมี

จุดอ่อนในกิจกรรมการรับเงิน-จา่ยเงนิ กิจกรรม

จัดซื้อ/จัดจ้าง กิจกรรมการจัดเก็บรายได้

เนื่องจากเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม

ภายในหรอืเจา้หนา้ที่ของกองคลังดังนั้น จึง

จะต้องตดิตามประเมินผลเป็นประจ าทุกปี 



แบบ ปค.๔ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่  ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

ผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุง พบว่า 

๕.๑ กิจกรรมด้าน การด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างตาม

แผนงานโครงการต่างๆ  มีการควบคุมที่เพียงพอ

บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่งๆ แต่

ยังคงมจีุดอ่อน คอื การด าเนินงานตามโครงการต่างๆ  

ยังไม่เป็นไปตามแผนการใช้จา่ยเงนิอันจะต้องมกีารจัด

วางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบฯ 

๕.๒  กิจกรรมด้าน  งานแผนที่ภาษีและทะเบียน

ทรัพย์สิน  มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์

ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง  แต่ยังคงมจีุดอ่อน คอื 

เนื่องจาก  อบต.บ้านเพชร  ได้มกีารจัดท าแผนที่ภาษี

แล้ว  แต่ปีงบประมาณใหม่ ได้มกีารประกาศใชภ้าษีตัว

ใหม่คอืภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งจะต้องเตรยีม

ข้อมูลใหพ้ร้อมส าหรับการประเมินให้ทันก่อนมกราคม 

๒๕๖๓ 

๕.๓ กิจกรรมด้าน การบันทกึบัญชีในระบบบัญชี

คอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน(E-

LAAS)มีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ของ

การควบคุมได้ในนะดับหนึ่ง  แตย่ังคงมจีุดอ่อนคอื  

เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรูแ้ละความ

ช านาญในการปฏิบัติงาน เป็นผลท าให้แผนที่ภาษีเสร็จ

ช้ากว่าที่ก าหนด 

 

    

-ผลการประเมินด้านการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ยังไม่เป็นไปตามแผนเท่าที่ควร ซึ่งเกิดจากสาเหตุ

แตล่ะกองไม่ด าเนินการจัดซือ้จัดจา้งตามแผนงาน

ที่วางไว้  และประกอบกับรายได้บางตัวที่ได้รับ

จัดสรรไม่เป็นไปตามแผนวางที่วางไว้ จึงสง่ผลให้

งานบางโครงการไม่สามารถด าเนินตามแผนงาน 

- จากการตดิตามประเมินผล พบว่า กิจกรรม

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ยังมีจุดอ่อนและ

ความเสี่ยง ดังนัน้จึงตอ้งมีการตดิตามประเมินผล

เป็นประจ าทุกปี 

 

 

 

 



แบบ ปค.๔ 

องค์การบรหิารส่วนต าบลบ้านเพชร 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่  ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๕.๔ กิจกรรมด้าน ที่เกี่ยวกับงานด้านงานการเงินและ

บัญช ีมีการควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ของ

การควบคุมได้ในระดับหนึ่ง  แต่ยังคงมีจุดอ่อนคือ เวลา

เบิกจ่ายเงนิไปแล้วเอกสารประกอบฏีกายังมีบางสว่นที่

ยังไม่ครบ 

๕.๕ กิจกรรม ด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  มกีาร

ควบคุมที่เพียงพอบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้

ในระดับหนึง่  แต่ยังคงมีจุดอ่อนคอื  เนื่องจาก

ประชาชนผูอ้ยู่ในข่ายช าระภาษีไม่มายื่นแบบช าระภาษี

ตามระยะเวลาที่ก าหนด ซึ่งผูช้ าระภาษีบางคนอยู่นอก

พืน้ที่ ส่งแบบประเมินไปแล้วไม่มีคนรับ เอกสารตีกับมา

ที่องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร ท าให้ไม่สามารถ

ติดตอ่ผูอ้ยู่ในข่ายที่เสียภาษีประจ าปีได้ไม่ครบตามที่

ประเมินไว้ 

 

-การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม 

ครอบคลุมทุกด้าน ทั้งนี้ต้องอาศัยความรว่มมือ

จากทุกส่วนในการปฏิบัติงานตามระเบียบเพื่อให้

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



แบบ ปค.๕ 

ชื่อหน่วยงานย่อย กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตัง้

หนว่ยงานของรัฐหรอืภารกิจตาม

แผนการด าเนนิการหรือภารกิจ

อื่นๆ  ท่ีส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 

(๒) 

การควบคุมภายในท่ี

มอียู่ 

(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 

(๔) 

ความเสี่ยงท่ียังมี

อยู่ 

(๕) 

การปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน 

(๖) 

หนว่ยงานท่ี

รับผิดชอบ 

(๗) 

กองคลัง 

งานทะเบียนทรัพย์สนิและพัสดุ 

๑.กิจกรรม ด้านการด าเนินงาน

จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ต า ม แผ น ง า น

โครงการตา่งๆ 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อ ให้การจัดซื้ อจัดจ้ างและ

เบิกจ่ายเป็นไปตามแผนการจัดหา

พัสดุ และแผนการใช้จ่ายเงินราย

ไตรมาส 

 

-การจัดซื้อจัดจ้างและการ

เ บิ ก จ่ า ย ไ ม่ เ ป็ น ไ ป ต า ม

แผนการจัดหาพัสดุและ

แ ผ น ก า ร ใ ช้ จ่ า ย เ งิ น 

เ นื่ อ ง จ า ก ช่ ว ง ต้ น

ปี ง บ ป ร ะ ม าณ รั ฐ ยั ง ไ ม่

จั ด ส ร ร ง บ ป ร ะ ม าณ ใ ห้

ท้องถิ่น 

 

 

 

๑.จัดท าแผนการ

จัดหาพัสดุและ

แผนการใชจ้า่ยเงิน

ของหน่วยงานผู้เบิก 

๒.แจ้งแนวทางการ

ปฏบัิตแินวทาง

ปฏบัิตติามระเบียบ

กฏหมาย 

๑.จัดท าแผนการจัดหาพัสดุ

และแผนการใชจ้่ายเงินของ

หนว่ยงานผู้เบิก 

๒.แจ้งแนวทางการปฏบัิติ

ตามระเบียบกฎหมาย 

๓.วางแผนการพัฒนา

บุคลากรท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบ

เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อให้

ได้รับความรู้ความเข้าใจใน

ระเบียบฯ พรบ.ท่ีเกี่ยวข้องกับ

งานพัสดุฉบับปัจจุบัน 

-การจัดซื้อจัดจ้าง

ยังไม่เป็นไปตาม

แผน ยังมีบาง

โครงการท่ียังไม่

สามารถ

ด าเนนิการได้ตาม

แผนงานท่ีวางไว้

เท่าท่ีควร 

 กองคลัง/เจ้า

พนักงานพัสด ุ



แบบ ปค.๕ 

ชื่อหน่วยงานย่อย กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดตัง้

หนว่ยงานของรัฐหรอืภารกิจตาม

แผนการด าเนนิการหรือภารกิจ

อื่นๆ  ท่ีส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 

(๒) 

การควบคุมภายในท่ีมีอยู ่

(๓) 

การปรับปรุงการควบคุม 

(๔) 

ความเสี่ยงท่ียังมอียู่ 

(๕) 

การปรับปรุงการ

ควบคุมภายใน 

(๖) 

หนว่ยงานท่ี

รับผิดชอบ 

(๗) 

งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 

๒.กิจกรรม ด้านงานแผนท่ีภาษี

และทะเบียนทรัพย์สนิ 

วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี

(ภาษีบ ารุงท้องท่ี ภาษีท่ีดนิและสิ่ง

ปลูกสร้างบรรลุเป้าหมายตามท่ี

ก าหนด 

๑.ขาดเจ้าหนา้ที่  ท่ีมี

ความรู้ดา้นการจัดท า

แผนท่ีภาษแีละ

ทะเบียนทรัพยส์ินใน

ระบบ Ltax3000 

กรอปกับเป็นเร่ืองภาษี

ตัวใหมเ่จ้าหนา้ที่ยังไม่

เข้าใจและยังไมม่คีวาม

ช านาญในการปฏบัิติ

หนา้ที่เท่าท่ีควร ต้อง

ศกึษาเพิ่มเตมิอีก 

๑.จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ

ฝึกอบรมการจัดท าแผนท่ี

ภาษีและทะเบียนทรัพย์สนิ

ขงองคก์รปกครองส่วน

ท้องถิ่น 

๒.จัดตั้งงบประมาณให้

เพยีงพอต่อการด าเนนิงาน

ตามโครงการออกส ารวจ

ภาษีท่ีดนิและสิ่งปลูกสร้าง 

๑.กองคลังและกองช่างตอ้ง

วางแผนร่วมมอืในการ

ด าเนนิงานสว่นท่ีเหลอื

เพื่อให้งานแลว้เสร็จตาม

แผนงานที่วางไว ้

๑.งานจัดท าแผนท่ี

ภาษีเป็นงานท่ีต้อง

ท าแบบตอ่เนื่องจึง

จะแลว้เสร็จและ

สามารถใช้งานได้

แตเ่นื่องจาก อบต.

บ้านเพชรเป็น

องคก์รท่ีมีพืน้ท่ี

เยอะยังตอ้งใชเ้วลา

อกีสักระยะหน่ึงจึง

จะแลว้เสร็จ 

 

 

 

๑.จัดส่งเจ้าหนา้ที่

เข้าอบรมเพื่อเป็น

การทบทวน

หลักสูตรเพื่อ

เพิ่มพูนความรู้ใน

ส่วนท่ียังไมแ่ลว้

เสร็จและก าชับ

และก ากับดูแลให้

เจ้าหนา้ที่ท าให้

ตอ่เนื่องจนกวา่จะ

แลว้เสร็จและ

สามารถน ามาใช้

งานได ้

กองคลัง/เจ้า

พนักงานจัดเก็บ

รายได้ 



แบบ ปค ๕  

ชื่อหน่วยงานย่อย กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

ภารกิจตามจดหมายท่ีจัดตัง้

หนว่ยงานของภาครัฐหรอื

ภาระกิจตามแผนการ

ด าเนนิการหรือภาระกิจอื่นๆ 

ท่ีส าคัญของ 

หนว่ยงานของรัฐ/ 

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 

(๒) 

การควบคุม 

ภายในท่ีมีอยู ่

(๓) 

การปรับปรุง 

การควบคุม 

(๔) 

ความเสี่ยงท่ียังมี

อยู่ 

(๕) 

การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(๖) 

หนว่ยงาน

ท่ี 

รับผิดชอบ 

(๗) 

งานการเงนิและบัญชี 

๓.กจิกรรม การบันทึกบัญชี

ในระบบคอมพิวเตอร์ของ

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

(E-LAAS) 

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้การปฏบัิตงิานบันทึก

บัญชใีนระบบคอมพิวเตอร์

ขององค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น(E-LAAS) เป็นไปอย่าง

ถูกต้อง 

-การบันทึกบัญชใีนระบบ 

คอมพิวเตอร์(E-LAAS)ป็น 

โปรแกรมท่ีกรมฯ ได้จัดท าให ้

เจ้าหนา้ที่ยังขาดความรู้และความ

ช านาญในการปฏบัิตงิานมกีาร

แก้ไขงานบนระบบอยู่ตลอดเวลา

ท าให้เจ้าหนา้ที่ท่ีรับผิดชอบ

ปรับตัวไม่ทันเพราะมีการเปลี่ยน

ทุกปกี่อนการปิดงบสิน้ปี 

๒.ระบบสารสนเทศ เชน่ 

อนิเตอร์เน็ตไม่สอดคล้องกับการ

ใชง้าน 

-ยังมีความเสี่ยงอยู่ 

เนื่องจากเจ้าหนา้ที ่

ผู้ปฏบัิตงิานยังขาด 

ความรู้และความช านาญ 

ในการปฏบัิตงิาน สืบ 

เนื่องมาจากโปรแกรมใน 

ระบบมกีารปรับปรุงและ

แก้ไข ระเบียบแนวทาง 

ปฏบัิตใิหมทุ่กป ีก่อนท่ี 

จะมกีารปิดงบสิน้ปี 

๑.จัดส่งบุคลากรท่ีปฏบัิติ 

ท าหน้าท่ีในระบบเข้ารับ

การฝึกอบรมทุกปกี่อน

การปิดงบสิน้ปี 

๒.ปรับปรุงระบบ

สารสนเทศให้มคีวาม

เหมาะสม 

๓.หารอืไปยังหนว่ยงานท่ี

รับผิดชอบกรณเีกิดปัญหา

ในการปฏบัิตงิาน 

-กรมผู่จัดท าระบบ

การบันทึกบัญชใีน

ระบบคอมพิวเตอร์

(E-LAAS)ยังมีการ

ปรับปรุงระเบียบ

ใหมทุ่กปเีจ้าหนา้ที่

ท่ีรับผิดชอบตอ้งมี

การศึกษาระบบ

และตดิตามอยา่ง

ตอ่เนื่อง 

๑.จัดส่งบุคลากรท่ีท า

หนา้ที่ในระบบเข้ารับ

การฝึกอบรมทุกปกี่อน

การปิดงบสิน้ปี 

๒.ปรับปรุงระบบ

สารสนเทศให้มคีวาม

เหมาะสม 

๓.หารอืไปยัง

หนว่ยงานท่ีรับผิดชอบ 

กรณเีกิดปัญหาในการ

ปฏบัิตงิาน 

กองคลัง/ 

งาน

การเงิน 



แบบ ปค ๕ 

ชื่อหน่วยงานย่อย กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ 

ภารกิจตามจดหมายท่ีจัดตัง้

หนว่ยงานของภาครัฐหรอื

ภาระกิจตามแผนการด าเนินการ

หรือภาระกิจอื่นๆ ท่ีส าคัญของ 

หนว่ยงานของรัฐ/ 

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 

(๒) 
การควบคุม 

ภายในท่ีมีอยู ่

(๓) 

การปรับปรุง 

การควบคุม 

(๔) 

ความเสี่ยงท่ียังมอียู่ 

(๕) 
การปรับปรุง 

การควบคุมภายใน 

(๖) 

หนว่ยงาน

ท่ี 

รับผิดชอบ 

(๗) 

๔.กจิกรรม 

ท่ีเกี่ยวกับดา้นงานการเงินและ

บัญช ี

วัตถุประสงค ์

เพื่อให้การบริหารงานการรับ-

จ่ายเงิน และการบัญช ีการปฏบัิติ

ตามระเบียบกฏหมายดา้นการเงิน

การคลังเป็นไปอยา่งมี

ประสิทธิภาพ 

๑.ยังมีความเสี่ยงอยู่ 

เนื่องจากการจัดท า 

เอกสารประกอบการ 

เบิกจ่ายไม่ครบถ้วน 

๒.มกีารเร่งรัดการ 

เบิกจ่าย แตเ่อกสาร

ไมค่รบถ้วนโดยไม่

ผ่านการตรวจสอบ

ก่อน 

๑.ปรับปรุงค าสั่ง แบ่ง 

งานภายใบกองคลังให ้

มกีารรับผิดชอบงานท่ี 

เพิ่มเตมิขึ้นมาใหม ่

รวมท้ังให้มเีจ้าหนา้ที่ 

ตรวจสอบเอกสาร 

หลักฐานทางการเงิน 

การบัญชเีตรียมความ 

พร้อมไว้รอรับการ 

ตรวจสอบจากหน่วยงาน

ตา่งๆ 

๒.จัดส่งบุคลากรเข้ารับ

การฝึกอบรม 

๑.ให้หัวหน้าหนว่ยงานยอ่ย 

แตล่ะกองได้ตรวจสอบ 

เอกสารพร้อมรับรองความ 

ถูกต้องก่อนด าเนนิการ 

เบิกจ่าย 

๒.เจ้าหนา้ที่การเงินและ

หัวหน้ากองคลังมกีารสอบ

ทานการเบิกจ่ายตาม

ขั้นตอนทุกครัง้ก่อนการ

เบิกจ่าย 

๑.ฎกีาที่เบิกจ่ายไปแลว้ 

บางทใีชเ้อกสารท่ี 

ประกอบการเบิกจ่ายแต่ 

ละกองท่ีเบิกจ่ายแนบ 

เอกสารท่ีเป็นหลักฐาน 

การเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน 

มกีารเซ็นไมค่รบถ้วน 

ตอ้งตามให้กลับไปเซ็น

อกีรอบ 

๑.มกีารก าชับและขอ

ความร่วมมอืแต่ละสว่น 

ท่ีมีการเบิกจ่ายให้จ่าย

เช็คเอกสารให้ครบถ้วน 

ก่อนท่ีจะมีการเบิกจ่าย 

กองคลัง/ 

งาน

การเงิน 



 
                         

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ การคลังองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร       
ที่ ๗๓๘๐๒  วันที่   ๓๐   กันยายน  ๒๕๖๓        
เรื่อง  การรายงานติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ประจ าปีงบประมาณ  2563   

เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 

   หลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง   ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับ
หน่วยงานของภาครัฐ พ.ศ.2561 ข้อ 8 ก าหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายใน โดยใช้
มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี   นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ  และ
รายงานการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน  ตามหลักเกณฑ์(ข้อ8) อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  และจัดส่งผู้
ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง  ภายในเก้าสิบวันหลังสิ้นงบประมาณ 
นั้น 

        อาศัยอ านาจตามในมาตรา  ๗๙ แห่งพระราชบัญญัติวินัยทางการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๒ กอง
คลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร  ได้ด าเนินการจัดท าแบบรายงานผลการประเมินองค์ประกอบของ
การควบคุมภายใน(แบบ ปค.๔) และแบบรายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ 
ปค.๕) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงรายงานให้ท่านทราบ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกฉบับนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
                      (ลงชื่อ) 
                      (นางปรัชญาภรณ์  มังกร) 
       ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
เสนอผ่านปลัด อบต.บ้านเพชร 
ความเห็น.......................................................................................  
................................................................................................... 
  (ลงชื่อ)........................................... 
   (นายศุภชัย  ชาญวิจิตร) 
  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เสนอ ขออนุมัตินายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร       
ความเห็น.......................................................................................... 
....................................................................................................... 
   อนุมัต ิ
  ไม่อนุมัต ิ
 
      (ลงชื่อ............................................. .. 
               (นายธีรวัจน์  ธรรมโสภารัตน์) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านเพชร 
 
    



 

 

 

 


