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  การจัดวางระบบควบคุมภายในของเทศบาลต าบลสระแก้ว หน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่น
ซึ่งเป็นหน่วยรับตรวจได้จัดท าขึ้น โดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. 2561  โดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบล
สระแก้วทุกคน ใช้จ่ายเงินแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล รวมทั้งท าให้ประชาชนของเทศบาลต าบลสระแก้ว  
มีความเชื่อถือและม่ันใจในการปฏิบัติงานของเทศบาล ว่าเป็นการปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน
ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบเทศบาลต าบลสระแก้ว และรักษาประโยชน์ของประเทศชาติได้อย่างแท้จริง 
 

  คณะท างานจัดวางระบบควบคุมภายในของเทศบาลต าบลสระแก้ว  หวังว่าการจัดวางระบบ
การควบคุมภายในเล่มนี้จะท าให้ผู้บริหารเทศบาล พนักงานเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสระแก้วทุกคน
ปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลส าเร็จ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในเขต
เทศบาลต าบลสระแก้ว และประเทศชาติโดยส่วนรวม 
 
 

คณะท างานจัดวางระบบควบคุมภายใน 
                                                     เทศบาลต าบลสระแก้ว 
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                                                    แบบ ปค. ๑ 
 

   หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
(ระดับหน่วยงานของรัฐ) 

 

เรียน นายอ าเภอเปือยน้อย 
   

เทศบาลต าบลสระแก้ว ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงานส าหรับปีสิ้นสุด  
วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖3 ถึงวันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖4 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผล ว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุตามวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายใน ในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เก่ียวกับการเงิน และไม่ใช่
การเงินที่เชื่อถือได้ทันเวลาและโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน  

จากผลการประเมินดังกล่าวเทศบาลต าบลสระแก้ว เห็นว่าการควบคุมภายในของหน่วยงานมีความ
เพียงพอปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การ
ปฏิบัติการควบคุมภายใน ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้การก ากับดูแลของ ผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่น 

อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณ หรือปีปฏิทิน
ถัดไป สรุปได้ดังนี้ 

 

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ท่ีต้องก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน    

1.๑ กิจกรรมการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การด าเนินการ
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในด้านต่างๆ ยังขาดประสิทธิภาพและเกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน  ระบบข้อมูล
ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ที่มีอยู่ไม่ตรงกับข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมฯ เนื่องจากผู้สูงอายุ  
ผู้พิการและผู้ป่วยติดเชื้อ บางคนไม่ได้อาศัยอยู่จริงในพ้ืนที่ท าให้การประสานข้อมูล กรณีการเสียชีวิต การย้ายที่
อยู่หรือกรณีบัตรประจ าตัวหมดอายุท าให้ข้อมูลการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพยังมีความเสี่ยง   

 

1.2 กิจกรรมงานพัฒนาชุมชนและงานสังคมสงเคราะห์  การให้บริการประชาชนด้าน
สวัสดิการต่างๆ รวมถึงการบริหารจัดการเอกสารภายในท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ทันระยะเวลาที่ก าหนด 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังขาดความรอบครอบในการปฏิบัติงานท าให้เกิดความล่าช้าท าให้ประชาชนเสียสิทธิใน
สวัสดิการ 

 

1.3 กิจกรรมด้านงานบริหารงานคลัง เนื่องจากไม่มีบุคลากรต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง  
มีการแต่งตั้งให้ผู้อ านวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน ซ่ึงไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และความช านาญในการจัดท าระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศการเงินและบัญชี E-LAAS เท่าท่ีควร   

 

1.4 กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน 
ข้อมูลที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาท าให้ข้อมูลที่จัดท าแผนที่ภาษีไม่
เป็นปัจจุบัน และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่มีความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 

 

1.5 กิจกรรมการส ารวจซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในด้านการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะเกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้รวดเร็ว ไม่มีความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 

1.6 กิจกรรมการยื่นค าร้องขออนุญาตปลูกสร้าง การให้บริการประชาชนด้านการขออนุญาต
ปลูกสร้าง และต่างๆ รวมถึงการบริหารจัดการเอกสารภายในล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังขาดความรอบครอบใน
การปฏิบัติงานท าให้ประชาชนต้องเสียเวลาในการในการยื่นเอกสารนาน 
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1.7 กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา เครื่องเล่นสนามศูนย์พัฒนาเด็กบ้านสระแก้ว และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดแจ้งอรุณศิลป์เล็กมีสภาพทรุดโทรม และแตกจะท าให้เด็กได้รับอันตรายจากการเล่นได้ 

 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน   
2.1 กิจกรรมการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

1) สร้างความตระหนักให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการ
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 
 

2) ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนเข้าใจในขั้นตอนลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพ และใน
กรณีย้ายที่อยู่ใหม่เพ่ือให้ได้รับเบี้ยยังชีพอย่างต่อเนื่อง  

  

2.2 กิจกรรมงานพัฒนาชุมชนและงานสังคมสงเคราะห์ 
1)  สร้างความตระหนักให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการ 

ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 
2) ประกาศข้ันตอนและก าหนดระยะเวลาในการให้บริการประชาชนอย่างชัดเจน ใน 

การติดต่อขอรับสวัสดิการในแต่ละเรื่อง 
 

  2.3 กิจกรรมด้านงานบริหารงานคลัง 
   1) ด าเนินการสรรหารับโอน (ย้าย) บุคลากรต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง 
มาเป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโดยตรง 
 

    2.4 กิจกรรมด้านการพัฒนาและจัดเก็บรายได้   
1) จัดท าโครงการแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพ่ือจ้างเหมาบุคคลภายนอก  

เพ่ือให้งานแล้วเสร็จตามภารกิจ ซึ่งเจ้าหน้าที่ต้องมีความรู้ความสามารถในด้านนี้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว  
        

      2.5 กิจกรรมการส ารวจซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ 
1) ส ารวจและปรับปรุงระบบไฟฟ้าสาธารณะ และจัดหาอุปกรณ์ในการซ่อมแซม

ควบคุมใหม่ทั้งหมด 
2) จัดหาเครื่องมือที่ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 

  2.6 กิจกรรมการยื่นค าร้องขออนุญาตปลูกสร้าง 
1) สร้างความตระหนักให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการ

ปฏิบัติงานอนุญาตปลูกสร้างบ้าน 
2) ประกาศข้ันตอนและก าหนดระยะเวลาในการให้บริการประชาชนอย่างชัดเจน 

ในการติดต่อขอขออนุญาตในแต่ละเรื่อง 
 

  2.7 กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา   
1) ด าเนินการจัดซื้อเครื่องเล่นสนามชุดใหม่ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 2 ศูนย์  เพ่ือ

ความปลอดภัยของเด็ก และเป็นการเสริมพัฒนาการของเด็กอย่างสมวัย 
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3. การติดตามการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

คณะท างานและติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในระดับองค์กร ตามค าสั่งเทศบาล
สระแก้วร่วมกันประชุม วางแผน และปรับปรุง พร้อมทั้งติดตามระบบการควบคุมภายในขององค์กร ให้แล้วเสร็จ
ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4  ตามความเสี่ยงของกิจกรรมทั้ง 7 กิจกรรม 

 
         (ลงชื่อ)  

       (นายพรม   ประตา)                                                            
             นายกเทศมนตรีต าบลสระแก้ว          
                วันที ่24 เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2564 
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แบบ ปค. ๔ 
เทศบาลต าบลสระแก้ว อ าเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕64 

       

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
  เทศบาลต าบลสระแก้ว ได้พิจารณาแต่ละปัจจัยที่มีผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อมการควบคุมพิจารณาว่าองค์กรมีสภาพแวดล้อมการ
ควบคุมที่ดี มีการยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางการ
ปฏิบัติงานดังนี้ 
๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผู้บริหาร 
      มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ภายในองค์กร 
รวมทั้งการติดตามผลการตรวจสอบและการประเมินผล ทั้งจาก
การตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก 
      มีทั ศนคติที่ มี เหมาะสมต่ อการรายงานทางการเงิน 
งบประมาณและการด าเนินงาน 
      
 
 
 
 
 
๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม 
       มีข้อก าหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็นลายลักษณ์
อักษร และเวียนให้พนักงานทุกคนลงนามรับทราบเป็นคร้ังคราว 
       พนักงานทราบและเข้าใจลักษณะของพฤติกรรมที่ยอมรับ
และไม่ยอมรับและบทลงโทษตามข้อก าหนดจริยธรรมและแนว
ทางการปฏิบัติ 
       ฝ่ายบริหารส่งเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมองค์กรที่มุ่งเน้น
ความส าคัญของความซื่อสัตย์และจริยธรรม 
 
๑.๓ ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร 
      มีการจัดท าเอกสารค าบรรยายคุณลักษณะงานของแต่ละ
ต าแหน่งและเป็นปัจจุบัน 
      มีการระบุและแจ้งให้พนักงานทราบเกี่ยวกับความรู้ทักษะ
และความสามารถที่ต้องการส าหรับการปฏิบัติงาน 
      มีแผนการฝึกอบรมตามความต้องการของพนักงานทั้งหมด
อย่างเหมาะสม 

 
 
 
 
 
๑.๑ ปรัชญาและรูปแบบการท างานของผู้บริหาร 
ผู้บริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของ
ภายในเทศบาลต าบลสระแก้ว เพื่อให้องค์กรขับเคลื่อน
การด าเนินงานไปในทิศทางที่ อยู่ ในระเบียบ ตาม
หลักเกณฑ์ที่บังคับให้ปฏิบัติตาม และรวมถึงการติดตาม
ผลการตรวจสอบและการประเมินผล ทั้ งจากการ
ตรวจสอบภายในและการตรวจสอบภายนอก โดยให้
ความร่วมมือกับหน่วยตรวจสอบภายในและหน่วย
ตรวจสอบภายนอก โดยสนับสนุนหน่วยรับตรวจ 
(ส านัก/กอง) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการตรวจสอบ
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ ๒๑ และผู้บริหาร 
 
๑.๒ ความซื่อสัตย์และจริยธรรม  เทศบาลต าบล
สระแก้ว มีข้อก าหนดด้านจริยธรรมและบทลงโทษเป็น
ลายลักษณ์อักษร และเวียนให้พนักงานทุกคนทราบ 
พ ร้ อ ม ทั้ ง ก า ชั บ แ ล ะ ก า รสั่ ง ก า รจ า ก ผู้ บ ริ ห า ร 
ผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติตนให้อยู่ ในหลักเกณฑ์
ข้อก าหนดด้านจริยธรรม  
 
 
 
๑.๓ ความรู้ ทักษะและความสามารถของบุคลากร 
เทศบาลต าบลสระแก้ว ได้ปฏิบัติตามการก าหนด
หลักเกณฑ์  ความรู้  ทักษะและความสามารถของ
บุคลากรโดยการจัดท าแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (๒๕๖4-
๒๕๖6) เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบอัตราก าลังใน
การสรรหาบุคลากร เพื่อให้ตรงกับงานที่จะปฏิบัติ และมี
การคัดเลือกบุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรมตามความ
เหมาะสม 
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

๑.๔ โครงสร้างองค์กร 
      มีการจัดโครงการและสายงาน การบังคับบัญชาที่
ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการด าเนินงาน
ของหน่วยตรวจรับ  
      มีการแสดงแผนภูมิการจัดการองค์กรที่ถูกต้อง และ
ทันสมัยให้พนักงานทุกคนทราบ  
 
 
 
 

 ๑.๕ การมอบอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ  
      มีการมอบอ านาจและหนา้ที่ความรับผิดชอบให้กับ
บุคคลที่เหมาะสมและเปน็ไปอย่างถูกต้องและมีการแจ้ง
พนักงานทุกคนให้ทราบ 
 
 

๑.๖ นโยบายวิธีบริหารด้านบุคลากร 
     มีการก าหนดมาตรฐานหรือข้อก าหนดในการ ว่าจ้าง
บุคลากรที่เหมาะสม โดยเนน้ถึงการศึกษา ประสบการณ์ 
ความซื่อสัตย์และมีจริยธรรม  
     การเลื่อนต าแหน่งและอัตราเงินเดือน และการโยกย้าย
ขึ้นอยู่กับการประเมินผลการปฏบิัติงาน 
 

๑.๗ กลไกการตดิตามการตรวจสอบการปฏิบัตงิาน 
    มีค าสั่งแต่งตั้งให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติหนา้ที่ใน
การควบคุมภายใน และมีการรายงานผลการ 
ตรวจสอบภายในต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
 
 
 
๒. การประเมินความเสี่ยง 
     เทศบาลต าบลสระแก้ว มีการประเมินความเสีย่งที่เกิดจาก
ปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ที่มีผลกระทบต่อ วัตถปุระสงค์
และเป้าหมายของการด าเนินงานในองค์กร ด้วยวิธีที่เป็นระบบ
อย่างเพียงพอและเหมาะสม ดังนี้  
๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ  
 มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการ ด าเนินงาน 

ของหน่วยงานอย่างชัดเจนและวัดผลได้ 
 มีแผนการแพร่และชี้แจงให้บุคลากรทุกระดับ ทราบ

และเข้าใจตรงกัน 

๑.๔ การจัดโครงสร้างองค์กร  เทศบาลต าบลสระแก้ว มีการ
จัดท าแผนผังโครงสร้างองค์กร และออกค าสั่งเทศบาลต าบล
สระแก้ว ที่  174/๒๕๖4 เรื่อง การมอบหมายและความ
รับผิดชอบของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาลและ
พนักงานจ้างเทศบาลต าบลสระแก้ว ลงวันที่ 30 กันยายน 
2563 และตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี (๒๕๖4-๒๕๖6) โดยระบุ
หน้าที่ของแต่ละบุคคลให้รับผิดชอบงานในด้านต่างๆตาม
โครงสร้างส่วนราชการที่ก าหนดตามแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ของ
เทศบาลต าบลสระแก้ว 
 

๑.๕  การมอบอ านาจและหน้าที่ความรับผิดชอบ เทศบาล
ต าบลสระแก้ว มีการมอบอ านาจความรับผิดชอบ โดยผู้บริหาร
ได้มอบอ านาจให้ตามความเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผดิชอบ
ในแต่ละต าแหน่ง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ของ
การด าเนินงาน 
 

๑.๖ นโยบายวิธีการบริหารด้านบุคลากร เทศบาลต าบล
สระแก้ว มีการก าหนดหลักเกณฑ์ ความรู้ ทักษะและ
ความสามารถของบุคลากรในการรับสมัคร บรรจุแต่งตั้ง เพื่อให้
ตรงกับงานที่จะปฏิบัต ิ
 
 
 
๑.๗ กลไกการติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงาน เทศบาล
ต าบลสระแก้ว มีการวางระบบการตรวจสอบภายใน ซึ่งมีหน่วย
ตรวจสอบภายใน ขึ้นตรงกับนายกและปลัดเทศบาล โดยการ
จัดท าแผนปฏิบัติการตรวจสอบภายในและมีการเสนอผลการ
ตรวจสอบ เพี่อให้ผู้บริหารน าไปพิจารณาวางแนวทางการ
บริหารงานตามนโยบายให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการท างาน 
 
๒.๑ วัตถุประสงค์ระดับหน่วยรับตรวจ   เทศบาลต าบล
สระแก้ว มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจน โดยยึดตามแนวนโยบายของผู้บริหาร  
ที่สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล  
พ.ศ. 2496 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 และ 
พระราชบัญญัติก าหนดและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกจิกรรม 
 มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานในระดับกิจกรรม 

และวัตถุประสงค์นีส้อดคล้องและสนบัสนุนวัตถปุระสงค์ระดบั
หน่วยรับตรวจ 
 บุคลากรทุกคนที่เก่ียวข้องมีส่วนร่วมในการก าหนดและให้การ

ยอมรับ 
๒. ๓ การระบุปัจจัยเสี่ยง 
      มีการระบุและการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากปัจจัย
ภายในและภายนอก เช่นการปรับลดบุคลากร การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
การเกิดภัยธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงทาง การเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม เป็นต้น  
๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง 
      มีการก าหนดเกณฑ์ในการพิจารณาระดับ ความส าคัญของความ
เสี่ยง 
     มีการวิเคราะห์และประเมินระดับความส าคัญหรือผลกระทบของ
ความเสี่ยงและความถี่ที่จะเกิดหรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง 
 

๒.๕ การก าหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง 
     มีการวิเคราะห์สาเหตุของความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นและก าหนด
วิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
     มีการพิจารณาความคุ้มค่าของต้นทุนที่จะเกิดขึ้นจากการก าหนด
วิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
     มีการแจ้งให้บุคลากรทุกคนทราบเกี่ยวกับวิธีการควบคุมเพื่อ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
     มีการติดตามผลการปฏิบัติตามวิธีการควบคุมที่ก าหนดเพื่อ
ป้องกันหรือลดความเสี่ยง 
 

๓. กิจกรรมควบคุม 
    เทศบาลต าบลสระแก้ว มีการประเมินความเพียงพอของการ
ควบคุมภายในโดยพิจารณา จากกิจกรรมควบคุมที่ส าคัญเหมาะสมเพื่อ
ความเพียงพอและมีประสิทธิผล 
     ๓.๑ กิจกรรมการควบคุมได้ก าหนดขึ้นตาม วัตถุประสงค์และผล
การประเมินความเสี่ยง 
    ๓.๒ บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจการ
ควบคุม 
    ๓.๓ มาตรการป้องกันและดแูลรักษาทรัพย์สนิอย่างรัดกุมและ
เพียงพอ 
    ๓.๔ มีการแบ่งแยกหน้าที่การปฏิบัติงานทีส่ าคัญหรืองานที่เสี่ยงต่อ
ความเสียหายตั้งแต่ตน้จนจบ เชน่ การอนุมัติ การบนัทึกบัญชี และการ
ดูแลรักษาทรัพย์สนิ 
    ๓.๕ มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให้การด าเนินงานขององค์กร
เป็นไปตามระเบยีบ ข้อบังคบั  

๒.๒ วัตถุประสงค์ระดับกิจกรรม เทศบาลต าบลสระแก้ว  
มีการก าหนดวัตถุประสงค์ของการด าเนินงานตามกิจกรรมโดย
ให้บุคลากรทุกคนประเมินความเสี่ยงจากหน้าที่ที่ ได้รับ
มอบหมายของตนเอง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ท างาน โดยไม่ถูกทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบภายในและ
ภายนอก 
๒.๓ การระบุปจัจัยเสี่ยง  เทศบาลต าบลสระแก้ว มีการ
วิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงจากทัง้ภายใน และภายนอก เช่น 
การปรับลดหรือเพิ่มบุคลากร การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม ่
 E-LAAS  E-GP และระบบฐานข้อมูลบุคลากร รวมถึงระบบ
การลงทะเบียนผูสู้งอายุ เข้ามาอีกทั้งการเปลี่ยนแปลงระเบียบ
ข้อกฎหมาย การเมือง   
๒.๔ การวิเคราะห์ความเสี่ยง  เทศบาลต าบลสระแก้ว มีการ
วิเคราะห์ความเสี่ยงจากปัจจัยทั้งภายในและภายนอก ดังนั้น 
จึงได้ก าหนดเกณฑ์ความส าคัญและผลกระทบและโอกาสที่จะ
เกิดความเสี่ยง จากการปฏิบัติงานของแต่ละกอง เปรียบเทียบ
กับผลการตรวจสอบจากภายนอก 
๒.๕ การก าหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันความเสี่ยง 
เทศบาลต าบลสระแก้ว ก าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานของ
องค์กร โดยให้ข้าราชการพนักงานทุกคนถือปฏิบัติงาน
ระเบียบ ข้อบังคับเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานแต่ละด้าน 
และให้หน่วยตรวจสอบภายในสอบทานการวางระบบควบคุม
ภายในเสนอผู้บริหารทราบอยู่เสมอ 
 
 
 
3. กิจกรรมการควบคุม   
                เทศบาลต าบลสระแก้ว ได้มีการก าหนดกิจกรรม
การควบคุม ตามวัตถุประสงค์และผลของการประเมินความ
เสี่ ยง ซึ่ งบุคลากรทุกคนทราบถึงความส าคัญของการ
ด าเนินงานตามภารกิจหน้าที่ เป็นอย่างดี และมีการก าหนด
มาตรฐานในการปฏิบัติงานโดยมีการจัดท าแผนผังโครงสร้าง
องค์กร และออกค าสั่งเทศบาลต าบลสระแก้ว ที่ 174/๒๕๖4 
เรื่อง การมอบหมายและความรับผิดชอบของพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลต าบล
สระแก้ว ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 ตามแผนอัตราก าลัง 
๓ ปี (๒๕๖4-๒๕๖6) โดยระบุหน้าที่ของแต่ละบุคคลให้
รับผิดชอบงานในด้านต่างๆตามโครงสร้างส่วนราชการที่
ก าหนด และถือปฏิบัติงานตามระเบียบที่ เกี่ยวข้องเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงาน 
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แบบ ปค. ๔ 

 

       
 

 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
(๒) 

 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    การด าเนินการเก่ียวกับการควบคุมภายในจะต้องม ี
สารสนเทศที่เก่ียวข้องและเชื่อถือได้ ผู้ประเมินควรประเมินควรพิจารณา
ความเหมาะสมของระบบสารสนเทศและการสื่อสารต่อความตอ้งการของ
ผู้ใช้และการบรรลุวัตถุประสงค ์
    ๔.๑ จัดให้มีระบบสารสนเทศและสายการรางานส าหรับการบริหาร
และตัดสนิใจของฝ่ายบริหาร 
    ๔.๒ มีการจัดท าและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินงานการเงิน 
และการปฏิบตัิตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และ
เป็นปัจจบุัน 
 ๔.๓ มีการจัดเก็บข้อมูล/เอกสารประกอบการจ่ายเงินและการบันทึกบญัชี
ไว้ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นหมวดหมู่ 
    ๔.๔ มีการสื่อสารอย่างชัดเจนให้พนักงานทุกคนทราบและเข้าใจ
บทบาทหนา้ที่ของตนเก่ียวกับการควบคุมภายใน ปัญหาและจุดอ่อนของ
การควบคุมภายในที่เกิดขึ้นและแนวทางการแก้ไข 
    ๔.๕ มีกลไกหรือช่องทางให้พนักงานสามารถเสนอข้อคิดเห็น หรือ
เสนอแนะในการปรับปรุงการ ด าเนินงานขององค์กร 
    ๔.๖ มีการรับฟังและพิจารณาข้อร้องเรียนจากภายนอก ฝ่านทาง
เว็บไซต์ และแอฟพอเคชั่น LINE ของเทศบาลต าบลสระแก้ว 
 
๕. การติดตามประเมินผล 
     เทศบาลต าบลสระแก้ว ไดพ้ิจารณาความเหมาะสมของระบบการ
ติดตามประเมนิผลการควบคุมภายในขององค์กรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายใน  
    ๕.๑ มีการก าหนดให้มีการติดตามผลระหว่างการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเสมอ 
    ๕.๒ มีการติดตามและตรวจสอบการปฏิบัตงิานตามระบบการควบคุม
ภายในที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
   ๕.๓ มีการประเมินผลความเพียงพอและประสิทธิผลของการควบคุม
ภายใน และประเมินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กรในลักษณะการ
ประเมินการควบคุมด้วยตนเองหรือการประเมินการควบคุมอย่างเป็น
อิสระ อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
   ๕.๔ มีการติดตามผลการแก้ไขข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลและ
การตรวจสอบ 

 
 ๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    เทศบาลต าบลสระแก้ว มีการน าระบบสารสนเทศ
และการสื่ อสาร เข้ ามาใช้ ในการปฏิบั ติ งาน ให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล โดยมีการจัดท าบัญชี
และการเงิน ผ่านระบบ  E-LAAS การจัดซื้อจัดจ้างทาง
ระบบ E-GP ท าให้ลดความเสี่ยงในการบันทึกข้อมูล
ผิดพลาด รวมถึงการด าเนินงานด้านต่างๆ ในการปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๕. การติดตามประเมินผล 
        การติดตามประเมนิผล เทศบาลต าบลสระแก้ว  
มีการจัดวางระบบการควบคุมภายในอย่างเหมาะสม
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการควบคุมและเป้าหมายใน
การด าเนินงานระดับกิจกรรม และมีการติดตาม
ประเมินผลความพอเพียงการวางระบบการควบคุม
ภายในอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง พร้อมทั้ งติดตามแก้ไข
ข้อบกพร่องที่พบจากการประเมินผลการตรวจสอบของผู้
ตรวจสอบภายใน 
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สรุปผลการประเมิน 
  ผลการประเมินโดยรวม เทศบาลต าบลสระแก้ว ประเมินองค์ประกอบควบคุมภายในทั้ง 6 
กิจกรรม ของการควบคุมภายใน มีการควบคุมที่เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควรแต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดท า 
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้ 

1.๑ กิจกรรมการรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อการรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  การด าเนินการ
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในด้านต่างๆ ยังขาดประสิทธิภาพและเกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน ระบบข้อมูล
ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ที่มีอยู่ไม่ตรงกับข้อมูลในระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมฯ เนื่องจากผู้สูงอายุ  
ผู้พิการและผู้ป่วยติดเชื้อ บางคนไม่ได้อาศัยอยู่จริงในพ้ืนที่ท าให้การประสานข้อมูล กรณีการเสียชีวิต การย้ายที่
อยู่หรือกรณีบัตรประจ าตัวหมดอายุท าให้ข้อมูลการเบิกจ่ายเบี้ยยังชีพยังมีความเสี่ยง   

 

1.2 กิจกรรมงานพัฒนาชุมชนและงานสังคมสงเคราะห์  การให้บริการประชาชนด้าน
สวัสดิการต่างๆ รวมถึงการบริหารจัดการเอกสารภายในท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ทันระยะเวลาที่ก าหนด  
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังขาดความรอบครอบในการปฏิบัติงานท าให้เกิดความล่าช้าท าให้ประชาชนเสียสิทธิใน
สวัสดิการ 

 

1.3 กิจกรรมด้านงานบริหารงานคลัง เนื่องจากไม่มีบุคลากรต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง  
มีการแต่งตั้งให้ผู้อ านวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน ซึ่งไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และความช านาญในการจัดท าระบบสารสนเทศระบบสารสนเทศการเงินและบัญชี E-LAAS เท่าท่ีควร   

 

1.4 กิจกรรมงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่ครบถ้วน 
ข้อมูลที่ใช้ในการจัดเก็บภาษีและทะเบียนทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาท าให้ข้อมูลที่จัดท าแผนที่ภาษีไม่
เป็นปัจจุบัน และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไม่มีความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 

 

1.5 กิจกรรมการส ารวจซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในด้านการซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะเกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานไม่สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้รวดเร็ว ไม่มีความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 

 

1.6 กิจกรรมการยื่นค าร้องขออนุญาตปลูกสร้าง  การให้บริการประชาชนด้านการขออนุญาต
ปลูกสร้าง รวมถึงการบริหารจัดการเอกสารภายในล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ยังขาดความรอบครอบในการ
ปฏิบัติงานท าให้ประชาชนต้องเสียเวลาในการยื่นเอกสารนาน 

 

1.7 กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา เครื่องเล่นสนามศูนย์พัฒนาเด็กบ้านสระแก้ว และ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดแจ้งอรุณศิลป์เล็กมีสภาพทรุดโทรม และแตกจะท าให้เด็กได้รับอันตรายจากการเล่นได้ 

 

  ผลการประเมิน จากกิจกรรมข้างต้นยังมีความเสี่ยงที่ต้องมีการติดตามผลการควบคุมอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม โดยการติดตามประเมินการควบคุมในปีต่อไป 
 

 
        

     (นายพรม   ประตา)                                                            
             นายกเทศมนตรีต าบลสระแก้ว          
                วันที ่24 เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2564
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แบบ ปค.5 
เทศบาลต าบลสระแก้ว อ าเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕64 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนนิการหรือภารกิจ
อ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 
 

 

 
 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

 

 
 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
ส านักปลัด 
กิจกรรม  
1. กิจกรรมการรับลงทะเบียน

ผู้สูงอายุ เพื่อการรับเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุ 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การด าเนินการสวัสดิการเงิน
สงเคราะห์เพ่ือการยังชีพส าหรับ
ผู้สูงอายุ คนพิการ เป็นไปโดย
รวดเร็ว เป็นธรรมถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมายข้อบังคับและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
 
 

 
 
- การด าเนินการช่วย เหลือ
ผู้ด้อยโอกาสในด้านต่าง ๆ 
ยังขาดประสิทธิภาพและเกิด
ความล่าช้าในการปฏิบัติงาน   
 

 
 
- สร้างความเข้าใจแนวทางในการ
รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุและผู้
พิการให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบ 
 

- ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุและผู้
พิการที่มีคุณสมบัติครอบถ้วน
ส าหรับการขึ้นทะเบียนได้
รับทราบข้อมูลอย่างทั่วถึง 
 

- ประสานงานกับส านักงาน
ทะเบียนราษฎรเพื่อขอคัดลอก
รายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิขึ้น
ทะเบียนในปีงบประมาณนั้น ๆ 

 
 
- สร้างความเข้าใจกับ  
ประชาชนในเรื่องความ  
ร่วมมือในชุมชน  
 

- ประชาสัมพันธ์  
ให้ประชาชนเข้าใจใน
ขั้นตอนลงทะเบียน
ขอรับเบี้ยยังชีพชุ และ
ในกรณีย้ายที่อยู่ใหม่
เพ่ือให้ได้รับเบี้ยยังชีพ
อย่างต่อเนื่อง  
 

 
 
- เจ้าหน้าที่ขาดความ
รอบครอบและความ
ตระหนักในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท าให้
เกิดความล่าช้าในการ
ปฏิบัติงาน 
 

 

 
 
- สร้างความตระหนัก
ให้กับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้
เกิดความล่าช้าในการ
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 
 

- ประชาสัมพันธ์  
ให้ประชาชนเข้าใจใน
ขั้นตอนลงทะเบียน
ขอรับเบี้ยยังชีพชุ และ
ในกรณีย้ายที่อยู่ใหม่
เพ่ือให้ได้รับเบี้ยยังชีพ
อย่างต่อเนื่อง  

 
 

ส านักปลัด 
นักพัฒนาชุมชน 
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            แบบ ปค.5 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนนิการหรือภารกิจ
อ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 
 

 

 
 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุม

ภายใน 

 
 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

 

 
 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
ส านักปลัด 
กิจกรรม  
2. กิจกรรมงานพัฒนาชุมชนและ
งานสังคมสงเคราะห์ 

วัตถุประสงค์ 
        ให้บริการเกี่ยวกับงาน
สวัสดิการและพัฒนาชุมชนงาน
สังคมสงเคราะห์ งานส่งเสริมอาชีพ
และพัฒนาสตรี และงานอ่ืนที่
กฎหมายก าหนดการช่วยเหลือ
ประชาชน 
 
 

 
 
- การให้บริการประชาชน
ด้านสวัสดิการรวมถึงการ
บริหารจัดการเอกสาร
ภายใน ท าให้ไม่สามารถ
ด าเนินการได้ทันระยะเวลา
ทีก าหนด 
 

 
 
- ปฏิบัติหน้าที่ตาม
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
ค าสั่งมอบหมายหน้าที่ 

 
 
- มีการควบคุมที่
เพียงพอแต่ไม่
สามารถลดความ
เสี่ยงได้ 

 
 
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานล่าช้าใน
การให้บริการประชาชนด้าน
สวัสดิการรวมถึงการบริหาร
จัดการเอกสารภายใน ท าให้ไม่
สามารถด าเนินการได้ทัน
ระยะเวลาทีก าหนด 
 

- เจ้าหน้าที่ขาดความรอบครอบ
และความตระหนักในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท าให้เกิดความ
ล่าช้าในการปฏิบัติงานท าให้
ประชาชนเสียสิทธิในการรับ
สวัสดิการ 
 
 

 
 
- สร้างความตระหนัก
ให้กับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้เกิด
ความล่าช้าในการ
ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส 
 

- ประกาศขั้นตอนและ
ก าหนดระยะเวลาในการ
ให้บริการประชาชน
อย่างชัดเจน ในการ
ติดต่อขอรับสวัสดิการใน
แต่ละเรื่อง 

 
 

ส านักปลัด 
นักพัฒนาชุมชน 
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             แบบ ปค.5 
      

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนนิการหรือภารกิจ
อ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 
 

 

 
 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
 

 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

 

 
 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
3. กิจกรรมด้านบริหารงานคลงั 
วัตถุประสงค ์
          เพื่อให้การบรหิารงานคลัง
เป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
 

 
- เนื่องจากไม่มีบุคลากร
ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกอง
คลัง มีค าสั่งแต่งตั้งให้
ผู้อ านวยการกอง
การศึกษารักษาราชการ
แทน ซึ่งขาดความรู้ความ
เข้าใจกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
และความช านาญในการ
ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน
บัญชี 
 

 
- มีต าสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการ

แทนในต าแหน่งผู้อ านวยการ
กองคลัง 
 

- มีค าสั่งแบ่งงานและ
มอบหมายหน้าที่ภายในกอง
คลัง 

 
-  มีการติดตามตรวจสอบ 
ระบบการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเสมอ  
 
- จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
อบรมด้านระบบสารสนเทศ
การเงินและบัญชี E-LAAS 
 

 
-  บุคลากรจากส่วนงานอืน่
ที่รักษาราชการแทนขาด
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายที่เก่ียวข้อง และไม่
มีความช านาญในการจัดท า
ระบบสารสนเทศการเงิน
และบัญชี E-LAAS 

 
-  ด าเนินการสรรหา
บุคลากรตามกรอบ
แผนอัตราก าลัง 3 ปี 
(2564-2566) 

 
 กองคลัง 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนนิการหรือภารกิจ
อ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 
 

 

 
 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
 

 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

 

 
 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
4. กิจกรรมงานพัฒนาและจัด 
    เก็บรายได้ 
วัตถุประสงค์ 
         เพ่ือให้การพัฒนาจัดเก็บ
รายได้มีวิธีการและหลักเกณฑ์ 
การจัดเก็บรายได้มปีระสิทธิภาพ
เป็นไปตามแผนจัดเก็บรายได้ที่
ถูกต้องครบถ้วนตามบัญชีลูกหนี้  
น าเงินรายได้ที่จัดเก็บมาลงบัญชี
ครบถ้วน เร่งรัดการจัดเก็บรายได้
และจัดเก็บลูกหนี้ค้างช าระได้
ครบถ้วน ไม่มีลูกหนี้ค้างนาน  
สามารถจัดเก็บได้เพ่ิมตาม
เป้าหมาย 

 
- แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินไม่ครบถ้วน 
 

- ข้อมูลที่ใช้ในการจัดท า
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาท าให้ข้อมูลที่
จัดท าแผนที่ไม่เป็นปัจจุบัน 
 

- บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้าน
งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินไม่มีความเข้าใจใน
การปฏิบัติงาน 
 

 
- ก าชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ งาน
ตามระเบียบของภาษีแต่ละแบบ
ด้วยความรอบคอบและรัดกุม 
เพ่ือป้องกันความผิดพลาด 
 

- การออกพ้ืนที่เพ่ือเป็นการ
ให้บริการแก่ประชาชนผู้เสีย
ภาษีและเปิดโอกาสสร้างความ
เข้าใจอันดีกับประชาชนผู้เสีย
ภาษ ี
 

- ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเข้า
รับการอบรมเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
การเรียนรู้ 
 

 

 
- ก า ร จั ด ท า แ ผ น ก า ร
ด าเนินงานจัดเก็บรายได้ 
 

- มีการประชาสัมพันธ์ 
การจัดเก็บภาษี 
 

- จัดท าโครงการรณรงค์
ส่งเสริมการจัดเก็บภาษี 
การควบคุม  
 

 - ท าหนังสือแจ้งผู้ใหญ่ 
บ้านช่วยประชาสัมพันธ์เมื่อ
มีการซื้อขายที่ดินในเขต
เทศบาลต าบลสระแก้ว ให้
เจ้าของที่ดินน าโฉนด/
เอกสารที่เกี่ยวข้องมาแจ้ง
ให้กับงานจัดเก็บรายได้
ทราบทุกครั้งเพ่ือน ามา
ปรับปรุงเป็นฐานข้อมูลที่
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
 
 

 
- แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินไม่ครบถ้วน 
 

- ข้อมูลที่ใช้ในการจัดท า
แผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาท าให้ข้อมูลที่
จัดท าแผนที่ไม่เป็นปัจจุบัน 
 

- ผู้ มี ห น้ าที่ ช า ร ะภ าษี
บางส่วนอยู่ต่างอ าเภอ 
 

 
- จัดท าโครงการแผน
ที่ภาษีและทะเบียน
ทรพัย์สิน เพ่ือจ้าง
เหมาบุคคลภายนอก  
เพ่ือให้งานแล้วเสร็จ
ตามภารกิจ ซึ่ง
เจ้าหน้าที่ต้องมี
ความรู้ความสามารถ
ในด้านนี้ด าเนินการให้
เสร็จสิ้นโดยเร็ว  
 

 
กองคลัง 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนนิการหรือภารกิจ
อ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 
 

 

 
 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
 

 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

 

 
 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

5. กิจกรรมการส ารวจซ่อมแซม
ไฟฟ้าสาธารณะ 
 

วัตถุประสงค์ 
          เพ่ือให้การด าเนินการ
ซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ เป็นไป
ด้วยความสะดวก เรียบร้อยและ
รวดเร็ว 
 

 
 
 

- การแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนใน
ด้านการซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะเกิดความล่าช้า
ใน ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ไม่
สามารถตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้
รวดเร็ว ไม่มีความพร้อม
ด้านวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า 
 
 

 
 
 
-  ควบคุม ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานโดยอ านวยการ
กองช่าง ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ระเบียบกฎหมาย ข้อสั่ง
การที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
มีการควบคุมที่เพียงพอแต่
ไม่สามารถลดความเสี่ยง
ได้ 

 
 
 
- การซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะไม่มีต าแหน่งช่าง
ไฟฟ้าโดยตรงรวมทั้งขาดมือที่
ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 
 

- การซ่อมแซมไฟฟ้า
สาธารณะตามค าร้องยังไม่
สามารถแก้ไขปัญหาได้
ทันท่วงที 

 
 
 
- ส ารวจและปรับปรุง
ระบบไฟฟ้าสาธารณะ 
และจัดหาอุปกรณ์ในการ
ซ่อมแซมควบคุมใหม่
ทั้งหมด 
 

- จัดหาเครื่องมือที่
ทันสมัยในการปฏิบัติงาน 

 
 
 

กองช่าง 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนนิการหรือภารกิจ
อ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 
 

 

 
 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
 

 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

 

 
 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 

6. กิจกรรมการยื่นค าร้องขอ   
    อนุญาตก่อสร้าง 
 

วัตถุประสงค์ 
          เพ่ือให้การด าเนิน
ปฏิบัติงานอนุญาตก่อสร้าง เป็นไป
ด้วยความสะดวก เรียบร้อยและ
รวดเร็ว 
 

 
 

 
    - ขั้ น ต อ น ใ น ก า ร
ปฏิบัติงานอนุญาตก่อสร้าง
เกิ ด ค วามล่ าช้ า ใน การ
ป ฏิ บั ติ งาน ไม่ ส าม ารถ
ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้รวดเร็ว  
 
 

 
 
 
-  ควบคุม ตรวจสอบการ
ปฏิบัติงานโดยอ านวยการ
กองช่าง ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ระเบียบกฎหมาย ข้อสั่ง
การที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
มีการควบคุมที่เพียงพอแต่
ไม่สามารถลดความเสี่ยง
ได้ 

 
 
 
- เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานล่าช้า
ในการให้บริการประชาชน
รวมถึงการบริหารจัดการ
เอกสารภายในท าให้ไม่
สามารถด าเนินการได้ทัน
ระยะเวลาทีก าหนด 
 

- เจ้าหน้าที่ขาดความรอบ
ครอบและความตระหนักใน
การปฏิบัติหน้าที่ท าให้เกิด
ความล่าช้าในการปฏิบัติงาน
ท าให้ประชาชนเสียเวลา
หลายเดือนในการอขอนุ
ญาติก่อสร้าง  
 

 
 
 
- สร้างความตระหนัก
ให้กับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานเพื่อไม่ให้เกิด
ความล่าช้าในการบริการ
ประชาชน 
 

- ประกาศขั้นตอนและ
ก าหนดระยะเวลาในการ
ให้บริการประชาชนอย่าง
ชัดเจนในการติดต่อขอขอ
อนุญาตในแต่ละเรื่อง 
 

 
 
 

กองช่าง 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการด าเนนิการหรือภารกิจ
อ่ืนๆ ท่ีส าคัญของหน่วยงานของ

รัฐ/วัตถุประสงค์ 

 
 

ความเสี่ยง 
 

 

 
 

การควบคุมท่ีมีอยู่ 
 

 

 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

 
 

ความเสี่ยงที่ 
ยังมีอยู่ 

 

 
 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

 
 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

 
7. กิจกรรมงานบริหารการศึกษา 
 

วัตถุประสงค์ 
        เพ่ืองานบริหารการศึกษา
และงานส่งเสริมการศึกษาเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตาม
ข้อกฎหมายก าหนด 
 

 

- เครื่องเล่นสนามศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กสีสภาพทรุด
โทรม และแตกจะท าให้เด็ก
ได้รับอนัตรายจาก  

 
 

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน
สระแก้ว และศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กวัดแจ้งอรุณศิลป์ มี
จัดกิจกรรม และจัดซื้อสื่อ
การเรียนการสอน ที่
เหมาะสมกับพัฒนาการ
ของเด็กในทุกช่วงวัย 
 

 

 
 

- ส านักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน 
คุณภาพการศึกษา  
(องค์กรมหาชน) สมศ. 
 

- มีคณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  
ตรวจสอบประจ าปี 

 
 

- เครื่องเล่นสนามศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กบ้านสระแก้ว 
และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด
แจ้งอรุณศิลป์ สีสภาพทรุด
โทรมและแตกจะท าให้เด็ก
ได้รับอันตรายจากการเล่น 

 
 

- ด าเนินการจัดซื้อเครื่อง
เล่นสนามชุดใหม่ให้กับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กท้ัง 2 
ศูนย ์เพ่ือความปลอดภัย
ของเด็ก และเป็นการ
เสริมพัฒนาการของเด็ก
อย่างสมวัย 

 
 

กอง
การศึกษา 

 

 

 
      ผู้รายงาน 

             (นายพรม  ประตา) 
                นายกเทศมนตรีต าบลสระแก้ว 

               วันที ่24 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 
      


