
ภารกิจตามกฏหมายทีจ่ัดตั้งหน่วย  
งานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ

ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืน ๆ ที่ การควบคุมภายใน การประเมนิผล ความเสี่ยงที่ การปรับปรุง หน่วยงาน
ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/ ทีม่อียู่ การควบคุมภายใน ยังมอียู่ การควบคุมภายใน ทีร่ับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
ภารกิจ : การจัดท าระบบบัญชี
คอมพิวเตอร์ (e-LAAS)
วัตถุประสงค์  
  เพือ่ปฏิบัติงานระบบบัญชีคอมพิว-  -การปฏิบัติงานในระบบ เจ้าหน้าทีผู้่รับผิดชอบได้ จากการควบคุมทีม่ีอยู่ยัง  -หากยกเลิกการจัดท า  -ให้ผู้รับผิดชอบได้รับการ กองคลัง
เตอร์มีความถูกต้องครบถ้วน เป็นไป e-LAAS ยังไม่ถูกต้องเป็น รับการฝึกอบรมการจัด ไม่สามารถลดความเส่ียง บัญชีด้วยมือ ไม่สามารถ พัฒนาการเรียนรู้ ก าหนดแล้วเสร็จ
ตามทีร่ะเบียบและหนังสือส่ังการที่ ปัจจุบัน ท าบัญชีด้วยระบบคอม ทีเ่กิดขึ้นได้ทัง้หมด เนื่อง ตรวจสอบได้ว่า บัญชี  -มีการมอบหมายงานให้ ภายในวันที่
ก าหนด  -รายงานการเงินมีข้อ พิวเตอร์ (e-LAAS) จากเจ้าหน้าทีย่ังขาด คอมพิวเตอร์ทีจ่ัดท ามี สามารถปฏิบัติงานแทน  30 กนัยายน 256๒
 ผิดพลาดและไม่ถูกต้อง ความรู้ ความเข้าใจในการ ความผิดพลาดตรงไหนท า กันได้

ตรงกับความเป็นจริง ปฏิบัติงานในระบบ ให้แก้ไขได้ยาก  -ระบบบัญชี ให้มีการจัด
 -เจ้าหน้าทีย่ังขาดความ  -หากพบข้อผิดพลาดไม่ ท าสมุดบัญชี หรือทะเบียน
รู้ ความเข้าใจ มีข้อมูลเปรียบเทียบใน บางเล่มทีจ่ าเป็นควบคู่กัน

กรณีบันทึกด้วยระบบ ไปด้วย
คอมพิวเตอร์  -ให้มีการตรวจสอบ สอบ

ทานอย่างต่อเนื่องและ
สม่ าเสมอ

แบบ ปค.๕
   กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลโจดหนองแก

รายงานการประเมนิผลการควบคุมภายใน
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที ่ ๓๐  เดอืน กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๒
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ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืน ๆ ที่ การควบคุมภายใน การประเมนิผล ความเสี่ยงที่ การปรับปรุง หน่วยงาน
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วัตถุประสงค์
ภารกิจ : การจัดท าแผนทีภ่าษีและ
ทะเบียนทรัพย์สิน
วัตถุประสงค์
 -เพือ่เป็นเคร่ืองมือในการจัดเก็บภา  -เจ้าหน้าทีข่าดความรู้  -ส่งเจ้าหน้าทีเ่ข้ารับการ  -การควบคุมภายในทีม่ี  -เจ้าหน้าทีข่าดความรู้  -แต่งต้ังคณะท างานจัด กองคลัง
ษี ตรวจสอบ ติดตามและเร่งรัดเก็บ ความเข้าใจของการจัดท า ฝึกอบรมการจัดท าแผนที่ อยู่ ยังไม่มีความเพียงพอ ความเข้าใจของการจัดท า ท าแผนทีภ่าษีและทะเบียน ก าหนดแล้วเสร็จ
ภาษีให้ครบถ้วน แผนทีภ่าษีและทะเบียน ภาษีและทะเบียนทรัพย์ เนื่องจากขาดบุคลากร แผนทีภ่าษีและทะเบียน ทรัพย์สิน ภายในวันที่
 -เพือ่ส ารวจฐานข้อมูลในแผนทีภ่าษี ทรัพย์สิน สิน และงบประมาณและ ทรัพย์สิน  -จัดท าแผนงาน/โครงการ  30 กนัยายน 256๒
ผู้เสียภาษีและประมาณการรายรับ  -ไม่มีบุคลากรรับผิดชอบ  -ประชาสัมพันธ์ให้ประชา อุปกรณ์เคร่ืองมือในการ  -ไม่มีบุคลากรรับผิดชอบ จัดท าแผนทีภ่าษีและทะ
ของภาษีท้องถิ่นจัดเก็บเองได้ถูกต้อง ด้านการจัดท า GIS ชนเข้าใจถึงการช าระภาษี ด าเนินงาน ท าให้การจัด งานในการจัดท าแผนที่ เบียนทรัพย์สินด้วยระบบ

 -การใช้ทะเบียนทรัพย์ และสิทธิประโยชน์ในการ ท าแผนทีภ่าษีและทะเบียน ภาษีและทะเบียนทรัพย์ มือ
สินในการจัดเก็บรายได้ มีส่วนร่วมการพัฒนาท้อง ทรัพย์สินไม่เป็นไปตามกฏ สินโดยตรง  -รายงานให้คณะผู้บริหาร
ยังไม่มีข้อมูลทีช่ัดเจนและ ถิ่น หมาย ระเบียบ นโยบาย  -การใช้ทะเบียนทรัพย์ ทราบเป็นระยะและปฏิบัติ
ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน  -จัดสรรงบประมาณใน วัตถุประสงค์และเป้า สินในการจัดเก็บรายได้ ตามโครงการอย่างต่อเนื่อง
 -ประชาชนไม่ให้ข้อมูล การด าเนินการตามโครง หมายทีก่ าหนด พบว่ายัง ยังไม่มีข้อมูลทีช่ัดเจนและ ในปีงบประมาณถัดไป
ทีเ่ป็นจริง การจัดท าแผนทีภ่าษีและ มีความเส่ียงอยุ่ดี จึงต้อง ข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน  -จ้างเหมาเอกชนด าเนิน

ทะเบียนทรัพย์สิน วางแผนการควบคุมต่อไป  -ประชาชนไม่ให้ข้อมูล การ
ทีเ่ป็นจริง
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ด าเนินการหรือภารกิจอ่ืน ๆ ที่ การควบคุมภายใน การประเมนิผล ความเสี่ยงที่ การปรับปรุง หน่วยงาน
ส าคัญของหน่วยงานของรัฐ/ ทีม่อียู่ การควบคุมภายใน ยังมอียู่ การควบคุมภายใน ทีร่ับผิดชอบ

วัตถุประสงค์
ภารกิจ : งานทะเบียนทรัพย์สิน
และพัสดุ
วัตถุประสงค์
- เพือ่ให้การจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ การ  -สถานทีติ่ดต้ังและเก็บ  -ใช้สถานทีอ่ื่นเป็นทีเ่ก็บ  -ยังไม่มีทีเ่ก็บรักษาทรัพย์  -ทรัพย์สินอาจเสียหาย  -เสนองบประมาณเพือ่ กองคลัง
ซ่อมแซมบ ารุงรักษาและการควบคุม รักษาทรัพย์สินไม่เหมาะ รักษาทรัพย์สินพัสดุชั่ว สินทีป่ลอดภัย ระหว่างการเก็บรักษา ต้ังงบประมาณในการจัด ก าหนดแล้วเสร็จ
เก็บรักษาเป็นไปอย่างถูกต้อง ตาม สม คราว  -เจ้าหน้าทีข่าดความ  -ยังเกิดความผิดพลาด สร้างห้องจัดเก็บพัสดุ ภายในวันที่
กฎหมาย ระเบยีบ และข้อบงัคับ  -เจ้าหน้าทีแ่ละผู้ปฏิบัติ  -ให้หัวหน้าหน่วยงาน แม่นย าในระเบียบที่ ในกระบวนการท างาน  -ส่งเจ้าหน้าทีเ่ข้ารับการ  30 กนัยายน 256๒
 -เพือ่ให้การควบคุมลงทะเบียนและ ทีเ่กี่ยวข้องทีข่าดความ ก ากับดูแลอย่างใกล้ชิด เกี่ยวข้อง  อบรมในหลักสูตรทีเ่กี่ยว
เบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์และยานพาหนะแม่นย าในระเบียบ   ข้องและปรึกษาปัญหา
เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ ร่วมกันภายในส่วนหรือ
 -เพือ่ให้การจัดหาทรัพย์สินได้ หน่วยงานอื่นทีม่ีความ
คุณภาพตามทีต้่องการ เข้าใจตามระเบียบ กฎ

หมายทีเ่กี่ยวข้อง
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ชื่อผู้รายงาน                       
                  (นางสาวอรอนงค์  ศิริโชติ)
          ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง
                   ๓๑  ตุลาคม  256๒
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