
แบบ   ปค. 4 
กองคลัง  เทศบาลต าบลเวียงพางค า  อ าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ วันท่ี ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕6๓ 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   ๑.๑) กิจกรรมด้านงานการเงิน 
          การรับและเบิกจ่ายเงิน  เป็นความเสี่ยงท่ีเกิด
จากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
         การจัดท าเอกสารประกอบการเบิกจ่ายไม่
ครบถ้วน  มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน แต่เอกสารไม่
ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน 
  ๑.2) กิจกรรมด้านงานการบัญชี 
          งานการบัญชี   เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน คือ 
         ขาดบุคลากร ในต าแหน่งที่ มี ความรู้ ความ
เช่ียวชาญ การปฏิบัติงานอาจมีความล่าช้าบ้าง 
  ๑.๓) กิจกรรมด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
         เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ความเข้าใจ
และประสบการณ์ การจัดเก็บรายได้ยังไม่เป็นไปตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ 
  ๑.4) กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
         การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  มีการเร่งรัดการ
จัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากท าให้เกิดอุปสรรคใน
การปฏิบัติงาน  เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่
ครบถ้วน   
 

การประเมินผลสภาพแวดล้อมการควบคุม 
        กองคลัง แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน 
ออกเป็น  4 งาน  คือ  

๑. งานการเงิน 
๒. งานการบัญชี 
๓. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
๔. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสด ุ
โดยวิเคราะห์  ประเมินผลตามองค์ประกอบ 

ของมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบ
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.2561 พบว่าการรับจ่ายเงิน, การจัดซื้อ
จัดจ้าง, การจัดเก็บรายได้ ไม่พบความเสี่ยงที่มี
นัยส าคัญ แต่ต้องมีการติดตามและปรับปรุงอย่าง
สม่ าเสมอ 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๒.  การประเมินความเสี่ยง 
  ๑.๑) กิจกรรมด้านงานการเงิน 
         การประเมินความเสี่ยง ด้านการรับ-การเบิกจ่ายเงิน
อยู่ในระดับปานกลาง ซ่ึงจากการประเมินพบว่า  สอบทาน
การปฏิบัติงานให้เป็นไประเบียบ หนังสือสั่งการและมติ 
ครม.และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการรับ และการ
น าฝากเงิน  มีการตรวจสอบเอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายให้ครบถ้วนถูกต้อง ก่อนด าเนินการเบิกจ่ายเงิน
ในแต่ละรายการ 
๑.2) กิจกรรมด้านงานการบัญชี 
        เป็นความเสี่ยงที่ เกิดข้ึนในระยะยาว ต้องใช้
ระยะเวลาในการรับโอน(ย้าย)เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
บัญชี การปฏิบัติงานอาจมีความล่าช้าบ้าง 
๑.๓) กิจกรรมด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
        การประเมินความเสี่ยงด้านการจัดเก็บรายได้ 
พบว่ามีความเสี่ยง เนื่องจากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
จะต้องศึกษาระเบียบกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้มาก  
ต้องมีความพยายาม ขยันและอดทนในการออกติดตาม  
๑.๒) กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
       การประเมินความเสี่ยงด้านการจัดซื้อจัดจ้าง อยู่
ในระดับปานกลาง ซึ่งจากการประเมินพบว่าควรมีการ
จัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสมทั้งระยะเวลาและงบประมาณ
ที่ตั้งไว้ เพราะอาจท าให้การท างานผิดพลาดและเกิด
ความเสียหายต่อองค์กรได้ เนื่องจากจ าเป็นต้องอาศัย
ระเบียบกฎหมาย การปฏิบัติที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
เพื่อไม่ให้เกิดการทุจริต 

การประเมินผลความเสี่ยง    
       การประเมินความเสี่ยงอยู่ในระดับที่เหมาะสม 
ครอบคลุมทุกด้านมากข้ึนกว่าการประเมินครั้งก่อน 
เนื่องจากมีค าสั่งแบ่งงานที่เป็นลายลักษณ์อักษร 
      ทั้งนี้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกส่วนในการ
ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
  ๑.๑)  กิจกรรมด้านการเงิน 
  1.2)  กิจกรรมด้านการบัญชี 
  ๑.๓) กิจกรรมด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
  ๑.4)  กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
         ท้ังสามกิจกรรมมีกิจกรรมการควบคุม ดังน้ี 
        ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน – การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) มี
ค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร 
ผู้อ านวยการกองคลังติดตามผลการปฏิบัติงานเป็น
ประจ าสม่ าเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การประเมินผลการควบคุม      
       กิจกรรมการควบคุมของกองคลังมีการติดตาม 
ตรวจสอบที่เหมาะสม เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย 
ห นั ง สื อ สั่ ง ก า ร  โ ดย มี ก า ร ควบ คุมดู แ ล จ า ก
ผู้อ านวยการกองคลัง  เมื่อพบความเสี่ยงมีการแก้ไข
ปรับปรุงเป็นปัจจุบัน   
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     ๔.๑  มีการรวบรวมข้อมูลกฎหมาย ระเบียบ แนว
ทางการปฏิบัติต่างๆ แจ้งให้พนักงานทราบเพื่อใช้เป็น
แนวทางการปฏิบัติงาน 
     ๔.๒  จัดให้มีการประชุมช้ีแจง ท าความเข้าใจ
นโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน   
    ๔.๓  มีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตช่วยในการปฏิบัติ
หน้าที่และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา 
   ๔.๕ จัดท าระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกภาคส่วนเพื่อน ามาพัฒนา
และส่งเสริมการมีส่วนร่วม 
๕. การติดตามประเมินผล 
    มีการก าหนดการติดตามประเมินผลและแบบสอบ
ทานเพื่อท าการตรวจสอบการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง โดย
เป็นการประเมินทั้งผู้ปฏิบัติและหัวหน้ากองคลัง เพื่อหา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน      
   ตรวจสอบข้อบกพร่องต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน  แต่
ละกิจกรรม เพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินกิจกรรม
ควบคุมต่อไป   

การประเมินผลสารสนเทศและการสื่อสาร 
      ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร  ของกองคลัง  
เทศบาลต าบลเวียงพางค า  มีระดับการควบคุม
ภายในที่ดีพอสมควร เนื่องจากได้น าเทคโนโลยีที่
ทันสมัยเข้ามาใช้ในการท างาน เช่น การใช้ระบบ
อินเตอร์เน็ตในการตรวจสอบและติดตามข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ  จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 
 
 
การประเมินผล 
        จากการติดตามและประเมินผล พบว่ายังมี
จุดอ่อนในกิจกรรมการรับเงิน-จ่ายเงิน  กิจกรรม
จัดซื้อ/จัดจ้าง กิจกรรมการจัดเก็บรายได้ 
        เ นื่ อ ง จ า ก เ ป็ น ค ว า ม เ สี่ ย ง ที่ เ กิ ด จ า ก
สภาพแวดล้อมภายในคือเจ้าหน้าที่บุคลากรของกอง
คลังมีไม่เพียงพอและไม่ครบตามกรอบอัตราต าแหน่ง 
        ดังนั้น จึ งจะต้องติดตามประเมินผลเป็น
ประจ าอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 
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สรุปผลการประเมิน 

จากผลการประเมินดังกล่าว เช่ือว่า การควบคุมภายใน ของ  กองคลัง เทศบาลต าบลเวียง
พางค า  ส าหรบังวดต้ังแต่วันที่  ๑ เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕6๒  ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕6๓   ผล
การประเมินตาม แบบ ปค.4 ของ กองคลงั เทศบาลต าบลเวียงพางค า มีการประเมินองค์ประกอบการควบคุม
ภายในครบทั้ง 4 องค์ประกอบ  และการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบ
หลกัเกณฑก์ระทรวงการคลงัว่าด้วยมาตรฐานและหลกัเกณฑป์ฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
2561   มีการควบคุมทีเ่พียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร  แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดท าแผนการปรบัปรุง  
ดังนี้ 

๑.๑) กิจกรรมด้านงานการเงิน  การรับและเบิกจ่ายเงิน พบว่ายังมีความเสี่ยงที่มีนัย 
ส าคัญ คือ มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงิน, การจัดท า-ส่งเอกสารเอกสารไม่ครบถ้วนโดยไม่ผ่านการตรวจสอบก่อน 

๑.2) กิจกรรมด้านงานการบัญชี พบว่า  เป็นความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากสภาพแวดล้อม 
ภายใน  คือการขาดบุคลากรในต าแหน่งที่มีความรู้ความเช่ียวชาญ การปฏิบัติงานอาจมีความล่าช้าบ้าง 

๑.๓) กิจกรรมด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  พบว่าเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานนี้ 
ยังขาดความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ การจัดเก็บรายได้ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

1.4)  กิจกรรมด้านงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ พบว่า การด าเนินการจัดซื้อจัด 
จ้าง  มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากท าให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  เอกสาร
ประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน  
  ผลการประเมิน จากกิจกรรมข้างต้นยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการติดตามผลการควบคุมอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม โดยการติดตามประเมินการควบคุมในปีต่อไป 
 
 
      (ลงช่ือ)         ผู้รายงาน 
          (นางกุหลาบ  ขาเลศักดิ์) 
      ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลังเทศบาลต าบลเวียงพางค า 
        30 กันยายน พ.ศ.256๓ 


