
แบบ  ปค. ๕ 

กองคลัง เทศบาลต าบลพันนา 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม

แผนการด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ 
ที่ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค ์

 
 
 

ความเสี่ยง 

 
 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ 

 
 

 
การประเมินผลการ

ควบคุมภายใน 

 
 
 

ความเสี่ยงทีม่อียู ่

 
 
 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 ๑. กิจกรรมงานการเงินและบัญช ี
- เพื่อให้การบริการรับเงิน-จ่ายเงิน 
การจัดท าฎีกกาเบกิจ่ายเงินตาม 
งบประมาณและนอกงบประมาณ การ
บันทึกบัญชก การเก็บรักษาเงินเป็นไปอยา่ง
ถูกต้องตามระเบกยบ กฎีหมายข้อบังคับ 
ต่างๆ ทก่เกก่ยวข้อง 
- เพื่อให้การปฏบิัติงานในการจัดท า 
ฎีกการับเงิน เบิกจ่ายเงิน ในระบบบัญชก
คอมพิวเตอร์ e-LAAS มกความถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน 
- เพื่อให้สามารถดาเนินการด้าน 
การเงิน/บัญชก มกความถูกต้องเป็น 
ปัจจุบัน 
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ 
ปฏิบัติงาน ลดระยะเวลาและขั้นตอนการ
เบิกจ่ายเงิน 
- เพื่อให้การเบิกจา่ยและรายงาน 
การเงินถูกต้องและมกความนา่เช่ือถือ 

 
-มกพื้นทก่จัดเก็บฎีกกาเบิก 
จ่ายเงินทก่จ ากัด
เนื่องจากมกฎีกกาเบิกจ่าย
เพิ่มขึ้นทุกป ี
-หน่วยงานผู้เบิกไม่
ศึกษาระเบกยบและ
หนังสือสั่งการให้
ถูกต้อง 
-หน่วยงานผู้เบิกวาง
ฎีกกาล่าช้าและเร่งด่วน 
ท าใหห้น่วยงานคลังมก
ระยะเวลาในการตรวจ
ฎีกกาน้อย 

- ถือปฏิบัติตามระเบกยบ 
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน 
 – การเบิกจ่ายเงิน การ 
ฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และ
แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับทก่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ 
โดยเคร่งครดั 
- มกค าสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้า ทก่ 
รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์
อักษร 
- จัดส่งเจ้าหน้าทก่ผู้ปฏิบัติงาน
เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนา
ศักยภาพการเรกยนรู้และการ 
ปฏิบัติงาน 

- สอบทานการ
ปฏิบัติงานให ้
เป็นไปตามระเบกยบ 
หนังสือสั่งการและ
กฎีหมายทก่เกกย่วข้อง
อย่างเคร่งครัด 
- ตรวจสอบการรับและ
การน าฝากเงิน 
- มกการตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการเบิกจา่ยให้
ครบถ้วนถูกต้องก่อน
ด าเนินการเบิกจา่ยเงินใน
แต่ละรายการ 
- มกการติดตามการ
ด าเนินงานควบคุมการ 
ปฏิบัติงานด้านการเงิน 
-บัญชกให้เป็นไปตาม
ระเบกยบและเป็นปจัจุบัน 

- การจัดท าเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย
ไม่ครบถ้วน 
- มกการเร่งรดัการเบิก
จ่ายเงิน แต่เอกสารไม ่
ครบถ้วน โดยไมผ่่าน 
การตรวจสอบก่อน 

- ให้หัวหน้า
หน่วยงานย่อย 
แต่ละกองได้
ตรวจสอบเอกสาร
พร้อมรับรองความ 
ถูกต้องก่อน
ด าเนินการเบิกจ่าย 
- เจ้าหน้าทก่การเงิน
และหัวหน้ากองคลัง 
มกการสอบทานการ
เบิกจ่ายตาม 
ขั้นตอน 

-จพง.การเงิน 
-หัวหน้าฝ่าย 
บริหารงานคลัง 
-ผอ.กองคลัง 



-๒- 
แบบ  ปค. ๕             

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค ์

 
 

ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายในที่มีอยู่ 

 
 

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่

 
 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
 

ก าหนดเสร็จ/
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒. ฝ่ายพัฒนารายได้ 
๑. กิจกรรมงานแผนที่ 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้การบริการรับเงิน-
จ่ายเงินการจดัท าฎีกกาเบิก
จ่ายเงินตามงบประมาณและเงิน
นอกงบประมาณการบันทึกบัญชก 
การเก็บรักษาเงินเป็นไปอยา่ง
ถูกต้องตามกฎีหมายระเบกยบ 
และข้อบังคับ 
- เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
จัดเก็บภาษกได้อย่างครบถ้วน 
น่าเชื่อถือ และเป็นธรรม 
- เพื่อให้มกการพัฒนาการจัดเก็บ
รายได ้

จากการประเมินความ
เสก่ยงได้มกการปรับปรุง
ความเสกย่ง การจัดท า
แผนทก่ภาษกและทะเบกยน 
ทรัพย์สินไม่แล้วเสร็จยัง
ไม่บรรลุวตัถุประสงค์
ของการควบคุมจึงต้อง
ควบคุมต่อไป 

- ปฏิบัติตามระเบกยบ
กระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการจดัท าแผน 
ทก่ภาษกและทะเบกยน
ทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๓๗ 
- มกการติดตาประเมินผล 
จากกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

- เจ้าหน้าทก่จัดเก็บ
รายได้หรือผู้ทก่ไดร้ับ
มอบหมายได ้
ปฏิบัติงานจัดเก็บภาษก
และค่าธรรมเนกยม
ต่างๆ ได้อยา่งมก
ประสิทธิภาพ 
- ตรวจสอบการรับเงิน 
การน าส่งเงิน และการ
น าฝากเงินเป็นประจ า 

- ขาดเจ้าหน้าทก่มา 
รับผิดชอบในด้านนก ้
โดยตรง ซึ่งเป็นงาน 
เกก่ยวกับโปรแกรม
แผนทก่ภาษกรวมถึง
การออกส ารวจ
ภาคสนามเนื่องจาก
กองช่างเป็น
ผู้รับผิดชอบแต่มก 
บุคลากรน้อยไม่
เพกยงพอต่อปริมาณ 
งาน 
- ยังไม่มกการท า 
ทะเบกยนทรัพยส์ิน
และทะเบกยนคุมผู้ชา
ระภาษก เนื่องจากรอ 
แผนทก่ภาษก 

-ออกค าสั่ง
มอบหมายให ้
เจ้าหน้าทก่รับผิดชอบ
ในการจัดท าแผนทก่
ภาษกให้ชัดเจน 
- จัดท าโครงการ
แผนทกภ่าษกและ
ทะเบกยนทรัพยส์ิน 
เพื่อจ้างเหมา 
บุคคลภายนอก 
เพื่อใหง้านแล้วเสร็จ
ตามภารกิจ 
- อยู่ระหว่างการ
ด าเนินการจัดท า
แผนทก่แม่บท ซึ่งต้อง
มกเจ้าหน้าทก่ทก่มก
ความรู้ความสามารถ
ในด้านนก้มาช่วย
ด าเนินการให ้
เสร็จสิ้นโดยเร็ว 

- กองคลัง 
- กองช่าง 

 

 



-๓- 
แบบ ปค. ๕ 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ังหน่วยงาน
ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ 
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 

 
 

การควบคุมภายในที่มี
อยู ่

 
 
การประเมินผลการควบคุม

ภายใน 

 
 

ความเสี่ยงที่มี
อยู ่

 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 

 
ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๒. กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเกบ็ 
รายได้ 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เกิด 
ประสิทธิภาพมากทก่สดุ สามารถจดัเก็บ
รายละเอกยดครบทุกประเภทถูกตอ้ง เป็น
ธรรมกับทุกฝา่ยและเกิดประโยชนส์ูงสุด
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเกบ็ 
รายได ้
- เพื่อให้ได้ข้อมูลทก่ถูกต้องครบถ้วน 
และเป็นปจัจุบันมาปรับปรุงทะเบกยนผู้
เสกยภาษก และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
จัดเก็บภาษกบ ารุงท้องทก ่
- เพื่อให้การพัฒนาจัดเก็บรายได้มก 
วิธกการและหลกัเกณฑ์การจัดเก็บรายไดม้ก
ประสิทธิภาพเป็นไปตาม แผนพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ทก่ถูกต้องครบถ้วน 
ตามบัญชกลูกหนก้น าเงินรายได้ทก่ จัดเก็บมา
ลงบัญชกครบถ้วน เร่งรัดการจัดเก็บ 
รายได้ และจัดเก็บลูกหนก้ค้างช าระได ้
ครบถ้วน ไม่มกลูกหนก้ค้างนาน สามารถจดัเก็บได้
เพิ่มตามเป้าหมาย 

- แผนทก่ภาษกและ 
ทะเบกยนทรัพยส์ิน
ไม่ครบถ้วน 
- ผู้มกหนา้ทก่ช าระ
ภาษก 
ไม่ให้ความร่วมมือ 
- มกลูกหนก้ภาษกบ ารุง
ท้องรายใหม่เกิดขึ้น
ทุกปีงบประมาณ 
- งานจัดเก็บรายได ้
ไม่สามารถติดต่อ
เจ้าของทก่ดินให้มา
ช าระภาษกบ ารุง
ท้องทก่ได้ 
- เกิดความสับสน
ของการยุบรวม
พื้นทก่กับ 
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ข้างเคกยง 

-ก าชับเจ้าหน้าทก่ให้
ปฏิบัติงานตามระเบกยบ
ของภาษกแต่ละแบบ
ด้วยความรอบคอบ
และรดักุมเพื่อป้องกัน
ความผิดพลาด 
- หัวหน้าฝ่ายพัฒนา
รายได้ร่วมวางแผนการ
ปฏิบัติงานทุกข้ันตอน
และได้ออกส ารวจพื้นทก่
ด้วย 
- ส่งเจ้าหน้าทก่
ผู้ปฏิบัติงานเข้า 
รับการอบรมเพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการเรกยนรู ้
- การออกพ้ืนทก่เพื่อ
เป็นการให้บริการแก่
ประชาชนผู้เสกย 
ภาษกและเปิดโอกาส
สร้างความเข้าใจอันดก
กับประชาชนผู้เสกยภาษก 

- การปฏิบัติงานจะ ต้องยึด
ระเบกยบกฎีหมายต่างๆ ทก่
เกก่ยวข้อง เช่น พรบ.ภาษกทกด่ิน
และสิ่งปลูกสร้าง 
- เจ้าหน้าทก่จัดเก็บรายได ้หรือ
ผู ้
ทก่ได้รับมอบหมายได้ปฏิบัติงาน 
จัดเก็บภาษกและคา่ธรรมเนกยม 
ต่างๆได้อย่างมกประสิทธิภาพ 
- ท าหนังสือแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
ช่วยประชาสัมพันธ์เมื่อมกการ
ซื้อขายทก่ดินในเขตเทศบาล
ต าบลพันนาให้เจ้าของทก่ดินน า
โฉนด/เอกสารทกเ่กก่ยวข้องมา
แจ้งให้กับงานจัดเก็บรายได้
ทราบทุกครั้งเพื่อน ามา
ปรับปรุงเป็นฐานข้อมลูทก่
ถูกต้องและเป็น 
ปัจจุบัน 

- ประชาชนยัง
ขาดความรู ้
ความเข้าใจ ใน
เรื่องของการเสกย
ภาษก 
- ผู้เสกยภาษกบาง
ราย 
ไม่ได้อยู่ในพ้ืนทก่
ไม่สะดวกทก่จะ
เดินทางมาเสกย
ภาษกจึงท าให้มก
ยอดภาษกค้าง
ช าระ 
- ไม่สามารถ
ติดต่อผู้เสกยภาษก
ได้เนื่องจากทก่อยู่
ไม่ถูกต้องชัดเจน 

- จัดท าสื่อในการประชา 
สัมพันธ์ เช่น ป้าย แผ่น
พับประชาสัมพันธ์การ
ชาระภาษกประจาป ี
- ท าการออกหนังสือ
แจ้งและทวงถามตาม
ระเบกยบทุกข้ันตอนต่อผู้
มกหน้าทก่เสกยภาษก 
- ด าเนินการจดัท าแผน
ทก่ภาษก เพื่อให้การ
จัดเก็บภาษกเป็นระบบ
มากยิ่งข้ึน 
- ตรวจสอบฐานข้อมลู 
ภาษกให้เป็นปัจจุบัน 
- ก าหนดให้หน่วยงานมก 
นโยบายและวางแผน 
การสรรหาบุคลากรทก่
ตรงตามต าแหน่งตาม
มาตรฐานการก าหนด
ต าแหน่งทก ่
ชัดเจน 

นักวิชาการจัดเก็บ 
รายได้ช านาญการ 
- หัวหน้าฝ่าย
พัฒนารายได ้
- ผอ.กองคลัง 



-๔- 
แบบ ปค. ๕ 

ภารกิจตามกฎหมายท่ีจัดต้ัง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค ์

 
 
 

ความเสี่ยง 

 
 
 

การควบคุมภายในที่มี
อยู ่

 
 
 

การประเมินผลการควบคุม
ภายใน 

 
 
 

ความเสี่ยงที่มีอยู ่

 
 
 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
 
 

ก าหนดเสร็จ/ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๓. กิจกรรม ด้านการจัดซ้ือ
จัดจ้างและงานพสัดุ 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้เกิดการวางแผน การ
ใช้จัดหา จัดซื้อจัดจา้งพัสดุ
ทรัพย์สินเป็นไป 
ตามความเหมาะสม คุ้มค่า 
โปร่งใสเกดิประสิทธิภาพมาก
ทก่สุดต่อทางราชการ 
ประชาชน มกระบบการ
ควบคุมเป็นไป 
ตามระเบกยบของทางราชการ
อย่างเคร่งครัดและถูกต้อง 

- เจ้าหน้าทก่
ปฏิบัติงานด้านพสัดุ
ไม่เพกยงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
- ระเบกยบมกการ 
เปลก่ยนแปลงอยู่เสมอ 
ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมก 
ความรู้ความเข้าใจทก่
ไม่ชัดเจน 
- การใช้จ่าย
งบประมาณตาม 
โครงการมกความสุ่ม 
เสก่ยงต่อข้อกฎีหมาย 
หรือระเบกยบ
ข้อบังคับ 

- ระเบกยบ
กระทรวงมหาดไทย 
ว่าด้วยการพัสดุฯ 
- ส่งเจ้าหน้าทก่เข้ารับการ
ฝึกอบรมเพื่อศึกษาระเบกยบ
กฎีหมาย ในงานพัสดุ 
- การจัดซ้ือจัดจ้างและการ
จ าหน่ายทรัพย์สินมกการ
ปฏิบัติตามระเบกยบและ
หนังสือสั่งการ 
ของทางราชการ 
- มกการจัดท าทะเบกยนคุม
ตามระเบกยบฯ 
- มกการแต่งตั้งเจ้าหน้าทก่
พัสดุโดยตรงโดยต าแหน่ง
รับผิดชอบ 

- การจัดซื้อจัดจา้งไดม้กการ
เพิ่มความละเอกยดรอบคอบ
ของเอกสารท าให้มกความ
ครบถ้วนของเอกสารได้ดกใน
ระดับหนึ่ง แต่การควบคุมยัง
ไม่เพกยงพอขาดการ
ตรวจสอบอยา่งต่อเนื่องและ
ระเบกยบทกเ่กก่ยวข้องมกการ
แก้ไขปรับปรุงอยูเ่สมอ 
- มกการจัดท าทะเบกยน 
ทรัพย์สินให้เจ้าหนา้ทก่รับผิดชอบ 
เพราะเป็นงานทก่ต้องใช้ความรู้
ด้านพัสดุอยา่งมาก และเป็นงาน 
- มกการตรวจสอบเอกสาร 
การจัดซ้ือจัดจา้งละเอกยด 

- เอกสารเบิกจ่ายทก ่
ยังไม่ครบถ้วน 
- การควบคุมวัสด ุ
สิ้นเปลืองมกการบันทึก
รับ-จ่าย ช้า 
- มกระเบกยบกฎีหมายทก่
ออกมาใช้บังคับใหม่ 
- พัสดุบางอย่างทก่ใช้ 
ไม่ได้ยังไม่มกการ
จ าหน่าย 

 

- ก าชับให้หน่วยงาน 
เจ้าของงบประมาณ
จัดท าแผนการเบิกจ่าย
แต่ละไตรมาสให้ตรง
กับความต้องการใช้
งานมากทก่สุด 
- ให้เจ้าหน้าทก ่
ผู้รับผิดชอบจัดท า
ทะเบกยนคุมวสัดุ
สิ้นเปลืองให ้
ถูกต้องครบถ้วนและเป็น
ปัจจุบันสามารถตรวจสอบ
ได้ทุกเวลา 
- มกหัวหน้าพัสดุก ากับ 
ดูแลการปฏบิัติงานอยา่ง
ใกล้ชิด 

- ผอ.กองคลัง 
- จพง.พัสดุช านาญ
งาน 

 
ลงช่ือ.............................................................. 

(นางเภาเงิน  งามนา) 
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 

วันทก่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 


