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                                                        กองคลัง                                                                               แบบ ปค.5                        
                                       องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองพันจันทร ์

                                        รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
                      ส าหรบัระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่ 30 เดอืน กนัยายน พ.ศ. ๒๕63 

ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนนิการหรือภารกิจ

อื่นๆที่ส าคัญของหนว่ยงาน 

ความเส่ียง 
 
 

การควบคุมภายใน
ที่ยังมีอยู่ 

 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเส่ียงที่ 
ยังมีอยู่ 

 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 

1. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อใหก้ารจัดเกบ็รายไดเ้ป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ถูกต้องเป็น
ธรรมและสามารถจัดเกบ็ภาษีให้ได้
ครบถ้วนทุกปี    

 
 

- ข้อมูลผู้เสียภาษีที่มี
อยู่ไม่เป็นปัจจุบันท า
ให้ไม่สามารถติดตาม
ทวงถามภาษีค้าง
ช าระได ้
- การจัดท าแผนที่
ภาษียังไม่เป็นระบบที่
ชัดเจน 
- มีการเปลี่ยนแปลง
กรรมสทิธ์ิที่ดิน แต่
ไม่ได้แจ้งให้ อบต. 
ทราบ 

 
 

- ผู้บริหารก าหนด
นโยบายและก าชบั
เจ้าหน้าที่ปฏิบตัิงานให้
เป็นไปตามระเบยีบ
โดยได้ก าหนดนโยบาย
และก าชับเจา้หน้าที่ใน
ระเบียบวาระการ
ประชุมพนักงานส่วน
ต าบล 
- จัดท าค าสัง่แบง่งาน
มอบหมายงานเพื่อเป็น
เคร่ืองชี้น าในการ
ปฏิบตัิตามหน้าที ่

 
 

- การก าหนด
นโยบายการก าชับ
เจ้าหน้าที่ของ
ผู้บริหารเป็นผลดี
ต่อการควบคุมและ
การติดตามในระดบั
หนึ่ง แต่งยังไม่
เพียงพอตอ่การ
บรรลุวัตถุประสงค์ 
- มีการ
ประชาสมัพันธ์
ก าหนดช าระ 
 

 
 

- ผู้เสียภาษีบางรายไม่ได้
อยู่ในพื้นที่ ไม่สะดวกที่
จะเดินทางมาเสียภาษี 
จึงท าให้มียอดค้างช าระ 
- ไม่สามารถติดต่อผูเ้สีย
ภาษีได้เนื่องจากที่อยู่ไม่
ถูกตอ้ง ชัดเจน 

 
 

- มีการประชาสัมพันธ์ 
ก าหนดการช าระภาษี 
- ด าเนินการจัดท าแผนที่
ภาษี 
- ตรวจสอบฐานข้อมูล
ภาษีให้เป็นปจัจบุัน 

 
 
- หัวหน้ากองคลงั 
เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
รายได ้
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ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนนิการหรือภารกิจ

อื่นๆที่ส าคัญของหนว่ยงาน 

ความเส่ียง 
 
 

การควบคุมภายใน
ที่ยังมีอยู่ 

 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 

ความเส่ียงที่ 
ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
2. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้องค์การบริหารส่วนต าบลมี
สถานที่จัดเก็บครุภัณฑ์และทรัพย์สินที่
ปลอดภยั และเหมาะสมตลอดจนมี
ทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ที่ถูกต้อง
ครบถ้วน 
- เพื่อให้การจัดซ้ือวัสดุเป็นไปตาม
จ านวนที่จ าเป็นในการใช้งาน 

 
 
 
  - องค์การบริหาร
ส่วนต าบล ไม่มีสถานที่
ที่จะจัดเก็บครุภัณฑ์
และทรัพย์สินให้อยู่ใน
สถานที่ปลอดภยั 
- ลงเลขรหัสครุภัณฑ์
ไม่ครบถ้วน 
- ไม่มีการจ าหน่าย
พัสดุครุภัณฑ์ที่ช ารุด 
 

 
 
 
- จัดท าทะเบยีน
ทรัพย์สิน 
- ใส่รหัสครุภัณฑ์ให้
ครบถ้วน 
- ตรวจสอบการรับ-
จ่ายพัสด ุ
-ท าการตรวจสอบพัสดุ
ครุภัณฑ์อยา่ง
สม่ าเสมอ 

 

   
 
 
- อบต.มีอาคาร
ส านักงานซ่ึงท าการ
ก่อสร้างตัง้แต่ป ี
2539 ซ่ึงมีขนาด
เล็กพื้นที่ส่วนใหญ่ใช้
เป็นส านักงาน จึงมี
สถานที่ไม่เพียง
พอที่จะเก็บทรัพย์สิน 
-มีการจัดซ้ือครุภัณฑ์
เพิ่มขึ้นท าให้ลงเลข
รหัสครุภัณฑ์ไม่
ครบถ้วน 

 

   
 
 
- องค์การบริหารส่วน
ต าบล ไม่มีสถานที่ที่จะ
จัดเก็บครุภัณฑแ์ละ
ทรัพย์สินให้อยู่ในสถานที่
ปลอดภยั 
- ลงเลขรหัสครุภัณฑ์ไม่
ครบถ้วน 
- ไม่มีการจ าหน่ายพัสดุ
ครุภัณฑ์ที่ช ารุด 
 

 
 
 
- การปรับปรุงหรือก่อสร้าง
สถานที่ที่จะท าการจัดเก็บ
วัสดุครุภัณฑ์และทรัพย์สิน
ของ อบต.ให้อยู่ในสภาพที่
ปลอดภัย 
- ออกค าสั่งแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบในการควบคุม
ตรวจสอบทรัพย์สินอย่าง
สม่ าเสมอโดยให้ตรวจสอบ
ทุก 3 เดือน 
- มอบหมายให้งานพัสดุ
ตรวจสอบครุภัณฑ์
เสื่อมสภาพเพื่อจ าหน่าย
ออกจากทะเบียน 
- มอบหมายให้งานพัสดุลง
เลขทะเบียนรหัสครุภัณฑ์
เม่ือมีการรับครุภัณฑ์
เพิ่มเติม 

 
 
 
- หัวหน้ากองคลัง  
- เจ้าหน้าที่พัสด ุ

              

   แบบ ปค.5 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนนิการหรือภารกิจ

อื่นๆที่ส าคัญของหนว่ยงาน 

 

 

ความเส่ียง 
 
 
 
 

การควบคุมภายใน
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 
 
 

ความเส่ียงที่ 
ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 

3. งานตรวจสอบอนุมัติฎีกาและ
ควบคุมงบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินอุดหนุน/
การจ่ายขาดเงินสะสม/การจ่ายเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่น (โบนัส) 
เป็ น ไปด้ ว ยความ ถูกต้ อ ง ตาม
ระเบียบฯ และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง 

 
 
 
- การเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุน/การจ่ายขาด
เงินสะสม/การ
จ่ายเงินประโยชน์
ตอบแทนอื่น(โบนสั) 
ไม่ถูกต้อง 

- การท างานที่
เร่งด่วนและไม่

สามารถตรวจสอบได ้

 
 
 

- ให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบก่อนการ
อนุมัติเบกิจ่ายเงิน

งบประมาณ 
 

 
 
 
- จัดประชุม
เจ้าหน้าที่เพือ่แบ่ง
งานตลอดจนการ
ค้นคว้าหาข้อมูล
จากทั้งทางหนังสือ
สั่งการและทาง
อินเตอรเ์น็ต 
 

 
 
 
- การเบิกจ่ายเงิน
อุดหนุน/การจ่ายขาดเงิน
สะสม/การจ่ายเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่น
(โบนสั) ไม่ถูกต้อง 
- การท างานที่เร่งด่วน
และไม่สามารถ
ตรวจสอบได ้

 
 
 
- ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ก่อนการอนมุัติเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ 
- ให้ผู้รับผิดชอบศึกษา
ระเบียบและหนงัสอืสัง่
การเกี่ยวกบัการเบิก
จ่ายเงินอุดหนุน/เงิน
สะสม/เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่น (โบนัส) 
และก าชับใหเ้บกิจ่ายให้
เป็นไปตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 
 

 
 
 

หัวหน้ากองคลัง 
เจ้าพนักงาน
การเงินและบัญชี 

แบบ ปค.5 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จดัตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนนิการหรือภารกิจ

อื่นๆที่ส าคัญของหนว่ยงาน 

 

 

ความเส่ียง 
 
 
 
 

การควบคุมภายใน
ที่ยังมีอยู่ 

 
 
 

การประเมินผล
การควบคุม

ภายใน 
 
 

ความเส่ียงที่ 
ยังมีอยู่ 

 
 
 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

 
 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
 
 

     - ประชุมหัวหน้า
หน่วยงานเจ้าหน้าที่
งบประมาณเพื่อรับทราบ
หลักเกณฑก์ารเบิก
จ่ายเงินอุดหนุน/เงิน
สะสม/เงินประโยชน์
ตอบแทนอื่น(โบนสั)ที่
ถูกต้องและถือปฏิบัต ิ

 
 
 
 

 
 
 

(นางสาวดารัณ  ฆฤณีกัมพู) 
หัวหน้าฝ่ายการเงนิและบัญชีรักษาการแทนผู้อ านวยการกองคลัง 

วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2563 

แบบ ปค.5 


