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๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
1.1 การยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อตรงและจริยธรรม 
 
 
1.2 ผู้ก ากับดูแลมีความเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและมี
หน้าที่ก ากับดูแลให้มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน รวมถึงการด าเนินการเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายใน 
 
 
 
 
1.3 ผู้บริหารจัดให้มีโครงสร้างองค์กร สายการบังคับ
บัญชา อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่เหมาะสมใน
การบรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงานภายใต้การก ากับ
ดูแลของผู้ก ากับดูแล 
    
 
 
 
1.4 การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการสร้างแรงจูงใจ 
พัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
 
1.5  การก าหนดให้บุ คลากรมีหน้ าที่ และความ
รับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุม
ภายใน เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

 
1.1 บุคลากรของกองคลังยึดมั่นในความซื่อสัตย์  
สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม 
 
1.2 ผู้อ านวยการกองคลัง มีทัศนคติที่ดีและ 
สนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในกอง มีความมุ่งมั่น
ที่จะใช้การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีการ
ติดตามการปฏิบัติงานที่มอบหมายอย่างจริงจัง และ
มีการควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดเพ่ือให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
1.3 มีการจัดโครงสร้าง สายการบังคับบัญชา 
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบที่ เหมาะสม 
ประกอบด้วย 3 งาน  
       1. งานการเงินและบัญชี 
       2. งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ 
       3. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ 
โดยมีผู้อ านวยการกองคลัง เป็นผู้บังคับบัญชา 
 
1.4 มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับความรู้ พัฒนา
ทักษะความสามารถของบุคลากร และมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 
 
1.5.1 มีการจัดท าค าสั่ งมอบหมายงานให้กับ
บุคลากรอย่างเหมาะสมและชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งให้
บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ 
1.5.2 มีการส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ได้รับการอบรม
อย่างสม่ าเสมอ 
1.5.3 มีการควบคุม ก ากับดูแล การปฏิบัติงาน
ภายในหน่วยงานให้เป็นไปตามระบบการควบคุม
ภายในที่ก าหนดอย่างต่อเนื่อง และสม่ าเสมอ มีการ
ประชุมร่วมกัน 
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๒.  การประเมินความเสี่ยง 
  2.1 การระบุวัตถุประสงค์การควบคุมภายในของการ
ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานไว้
อย่างชัดเจนและเพียงพอที่จะสามารถระบุและประเมิน
ความเสียงที่เก่ียวข้องกับวัตถุประสงค์ 
 
 
 
 
 

2.2 การระบุความเสี่ยงที่มีผลต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
การควบคุมภายในอย่างครอบคลุมทั้งหน่วยงาน และ
วิเคราะห์ความเสี่ยงเพ่ือก าหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง
นั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.3 การพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริตเ พ่ือ
ประกอบการประเมินความเสี่ยงที่ส่งผลต่อการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 

2.4 การระบุและการประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมี
ผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญต่อระบบการควบคุมภายใน 
 
 
 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
  3.1 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพ่ือ
ลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงค์ให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได ้
 
 
 

3.2 การระบุและการพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไป
ด้านเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ 
 

 
2.1.1 มีการก าหนดวัตถุประสงค์ทุกกิจกรรมที่
ด าเนินการและเป้าหมายทิศทางการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานมีการ
สื่อสารให้บุคลากรทราบและเข้าใจตรงกัน 
2.1.2 บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดวัตถุประสงค์ระดับกิจกรรมและให้การ
ยอมรับโดยค านึงถึงความเหมาะสมตามภารกิจของ
หน่วยงานและวัดผลได้ 
 

2.2 ผู้อ านวยการกองคลังและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ
ของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการระบุและประเมิน
ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นทั้งจากปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอกโดยก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณา 
และจัดล าดับความเสี่ยงผลกระทบของความเสี่ยง 
และความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง ดังกล่าว กองคลังมี
จุดอ่อนหรือความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ใน
เรื่องงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ เนื่องจากมีลูกหนี้
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรายใหม่เกิดขึ้นเป็นจ านวน
มาก ปละงานจัดเก็บรายได้ไม่สามารถติดต่อเจ้าของ
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้มาช าระภาษีได้ 
 
2.3 มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความส าคัญ
หรือผลกระทบของความเสี่ยง และความถี่ที่จะเกิด 
หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
 

2.4 มีการก าหนดวิธีการควบคุมความเสี่ยงนั้นให้มี
ผลกระทบกับการปฏิบัติงานให้น้อยที่สุด เมื่อก าหนด
วิธีการควบคุมเพ่ือป้องกันหรือลดความเสี่ยง ได้แจ้ง
เวียนให้บุคลากรทราบและน าไปปฏิบัติ 
 
 

3.1 บุคลากรของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการก าหนด
กิจกรรมการควบคุมภายในตามวัตถุประสงค์และ
ประชุมปรึกษาหารือให้เข้าใจในการลดความเสี่ยง 
ตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมให้อยู่ในระดับที่
ยอมรับได ้
 

3 .2  จั ดประชุ ม เพื่ อซั ก ซ้ อมคว าม เ ข้ า ใ จ ให้ กั บ
ผู้อ านวยการ ทุกกอง เจ้าหน้าที่จัดท าฎีกา     หัวหน้า
งานต่างๆ เพื่อให้ความถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการ
ควบคุมความเสี่ยง 
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3.3 การจัดให้มีกิจกรรมการควบคุม โดยก าหนดไว้ใน
นโยบาย ประกอบด้วยผลส าเร็จที่คาดหวังและขั้นตอน
การปฏิบัติงาน เพ่ือน านโยบายไปสู่การปฏิบัติจริง 
 
 
 
 
 
 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
4.1 การจัดท าหรือการจัดหา และการใช้สารสนเทศที่
เกี่ยวข้องและมีคุณภาพ เพ่ือสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
 
4.2 การสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึง
วัตถุประสงค์และความรับผิดชอบที่มีต่อการควบคุม
ภายใน ซึ่งมีความจ าเป็นในการสนับสนุนให้มีการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
 
4.3 การสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่มี
ผลกระทบต่อการปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่ก าหนด 
 
๕. การติดตามประเมินผล 
 5 .1 การระบุ  การ พัฒนา และการด า เนินการ
ประเมินผล ระหว่างการปฏิบัติงาน และหรือการ
ประเมินเป็นรายครั้งตามที่ก าหนด เพ่ือให้เกิดความ
มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติตามองค์ประกอบของการควบคุม
ภายใน 
 
5.2 การประเมินผลและสื่อสารข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน
ของการควบคุมภายในอย่างทันเวลา ต่อฝ่ายบริหารและ
ก ากับดูแล เพ่ือให้ผู้รับผิดชอบสามารถสั่งการแก้ไขได้
อย่างเหมาะสม 

3.3.1 มีการก าหนดหน้าที่และความรับผิดชอบไว้
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างชัดเจน และมีการแจ้ง
เวียนการมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ทราบ
โดยทั่วกัน 
3.3.2 จัดประชุมเพ่ือซักซ้อมความเข้าใจให้กับ
ผู้ อ า นวยการ  ทุ ก กอง  เ จ้ าหน้ าที่ จั ดท าฎี ก า     
หัวหน้างานต่างๆ เพ่ือให้ทราบแนวทางปฏิบัติเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 
 
 
4.1 มีการใช้ระบบสารสนเทศในการติดต่อสื่อสารทั้ง
หน่วยงานภายในและภายนอก อย่างเพียงพอ 
เหมาะสม เชื่อถือได้ และทันต่อเหตุการณ์ 
 
4.2 รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ และหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวข้อง และน าข้อมูลลงเว็ปไซต์ของกองคลัง เพ่ือ
ใช้เป็นแหล่งข้อมูลในการค้นคว้าหาความรู้ 
 
 
4.3 จัดให้มีการให้บริการต่างๆ เช่น ให้บริการ
ปรึกษา ให้ความแนะน า อย่างเหมาะสม 
 
 
5.1 มีการติดตามผลในระหว่างการปฏิบัติงานอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ าเสมอ และรายงานให้ผู้บริหารทราบ
เป็นลายลักษณ์อักษร กรณีผลการด าเนินงานไม่
เป็นไปตามแผน มีการด าเนินการแก้ไขทันที 
 
 
5.2 มีการติดตามประเมินผลการด าเนินการตาม
กิจกรรมที่มีความเสี่ยงปีละ 2 ครั้ง เพ่ือให้มีความ
มั่นใจว่าระบบการควบคุมภายในที่มีอยู่มีความ
เพียงพอ เหมาะสม หรือต้องด าเนินการปรับปรุง
แก้ไข เพ่ิมเตมิ 
 

 
 
 
 
 



- 4 - 
 
ผลการประเมินโดยรวม 

3. งานจัดเก็บรายได้ไม่สามารถติดต่อเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้มาช าระภาษีได้ เป็นความเสี่ยงที่ต้องมีการ
ติดตามผลการควบคุมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน โดยให้มีการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมในปีต่อไป 
 
 
           (ลงชื่อ)                  ผู้รายงาน 
          (นางสาวเกษร   แผ้วงาม) 
               ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ รักษาราชการแทน 

  ผู้อ านวยการกองคลัง 
       วันที่   28   ตลุาคม พ.ศ. 2564 

จากผลการประเมินดังกล่าว เชื่อว่า การควบคุมภายใน ของ  กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบึง ส าหรับ
งวดตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕63  ถึงวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕64 ผลการประเมินตาม 
แบบ ปค.4  ของ กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านบึง มีการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายในครบทั้ง 
5 องค์ประกอบ 17 หลักการ และการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ.2561 มี
การควบคุมท่ีเพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดท าแผนการปรับปรุง  คือ กิจกรรม
ด้านงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ พบว่ายังมีความเสี่ยงที่มนีัยส าคัญ 1. แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน
ปัจจุบันมีข้อมูลเฉพาะพื้นที่ของ สปก. ที่มีเอกสารสิทธิ์ที่ออกโดยหน่วยงาน สปก. ส่วนพื้นที่ที่เหลือเป็นพื้นที่
ครอบครองโดยไม่มีเอกสารสิทธิ์ 2. มีลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรายใหม่เกิดขึ้นเป็นจ านวนมาก 


