
แบบ ปค. 4 
ชื่อหน่วยงาน   เทศบาลเมืองเดชอุดม 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ   วันที่   ๓๐   เดือน  กันยายน   พ. ศ. 2564 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน  /  ข้อสรุป 
(๒) 

 1) กิจกรรม ด้านงบประมาณ 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม                  
       เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมใน คือ       
มีการโอน แก้ไข เปลี่ยนแปลงงบประมาณตลอดปี 
2. การประเมินความเสี่ยง 
  ความเสี่ยง 
   - มีการโอน แก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณตลอดปี  
เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้บางหมวด บางประเภทไม่
เพียงพอ และมีการโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ในกรณี
ที่ไม่ได้ตั้งไว้ในเทศบัญญัติ 
3. กิจกรรมการควบคุม 
   (1)  วางแผนการด าเนินการให้สอดคล้องกับ
งบประมาณท่ีตั้งไว้ในเทศบัญญัติ 
   (2)  มีการจัดท าแผนปฏิบัติการในการจัดท า
งบประมาณเพ่ือให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้งไว้  
  (3) จัดประชุมและประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
  (1) ใหมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน โดยแจง 
ผลการด าเนินงาน ปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น ใหหัวหนางาน
รับทราบอยางสมำ่เสมอ และรายงานตอผูบังคับบัญชา  
  (2) ประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารการใช้จ่าย
งบประมาณใหประชาชนไดรับรูเพ่ือให ประชาชนไดมี     
สวนรวมกับการเสนอแนะและ ตรวจสอบการด าเนินงาน 
5. การติดตามประเมินผล 
- มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมิน 
คุณภาพของงาน ไดก าหนดวิธีปฏิบัติงาน โดยก าหนดวิธี
ปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในอยางตอเนื่อง และเปนสวนที่ทางกระบวน
ปฏิบัติงานตามปกติของ  ฝายบริหารผูควบคุมงาน และ   
ผูที่มีหนาที่เก่ียวของ นอกจากนี้มีการประเมินผลแบบราย
ครั้ง เปนครั้งคราว กรณีพบจุดออนข้อบกพรอง และ
รายงานผลการด าเนินงานใหผูบังคับบัญชาทราบถึงผล 
การด าเนินงานอยางตอเนื่อง 
 

เทศบาลเมืองเดชอุดม  ได้วิเคราะห์ประเมินระบบ
ควบคุมภายใน  จากส านัก/กอง  ดังนี้ 

๑. ส านักปลัดเทศบาล 
๒. กองคลัง 
๓. กองช่าง 
๔. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๕. กองการศึกษา 

โดยวิเคราะห์ประเมินผลตาม หลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าดว้ยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติ การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ.2561 
ผลการประเมินพบวา่ ทั้ง ๑ ส านัก ๔ กอง  
มีการด าเนินการปรับปรุงแลวยังไมบรรลุวัตถ ุ
ประสงคยังพบความเสี่ยงที่ต้องด าเนินการจัดท า
แผนการปรับปรุง จากการวิเคราะห์ส ารวจ พบวา่  
มีกิจกรรม/ภารกิจ ๑2 ด้าน ที่ยงัมีความเสี่ยงอยู่
บ้าง ได้แก ่
     1. กิจกรรมด้านงบประมาณ 
     2. กิจกรรมงานเผยแพร่สื่อประชาสัมพนัธ์ตาม
โครงการและแผนการด าเนนิงาน 
     3. กิจกรรมการบันทึกข้อมูลในระบบ
สารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้
จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(e-plan) 
     4. กิจกรรมงานการเงินและบัญชี 
     5. กิจกรรมงานพัสดุและทรัพย์สิน 
     6. กิจกรรมงานจัดเก็บภาษี 
     7. กิจกรรมงานออกแบบ ประมาณการาคา 
และเขียนแบบ 
     8. กิจกรรมงานซ่อมบ ารุงถนนในความ
รับผิดชอบ 
     9. กิจกรรมด้านการด าเนินการเก็บขน คัดแยก 
ก าจัดขยะมูลฝอย 
     10. กิจกรรมภารกิจด้านงานการเงินและบัญชี 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม    



๒ 
 

แบบ ปค. 4 
ชื่อหน่วยงาน   เทศบาลเมืองเดชอุดม 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ   วันที่   ๓๐   เดือน  กันยายน   พ. ศ. 2564 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน  /  ข้อสรุป 
(๒) 

2)  กิจกรรมงานเผยแพร่สื่ อประชาสัมพันธ์ตาม
โครงการและแผนการด าเนินงาน 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม                  
       เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมใน คือ       
มีระยะเวลาในการเตรียมงานน้อย ท าให้การ
ประชาสัมพันธ์อาจไม่ทั่วถึงเท่าที่ควรและ เจ้าหน้าที่
ออกแบบประชาสัมพันธ์มีไม่เพียงพอ เนื่องจากมีเพียงคน
เดียว   
2. การประเมินความเสี่ยง 
ความเสี่ยง 

1 มีระยะเวลาในการเตรียมงานน้อย ท าให้ 
การประชาสัมพันธ์อาจไม่ทั่วถึงเท่าท่ีควร 

2  เจ้าหน้าที่ออกแบบประชาสัมพันธ์มีไม่ 
เพียงพอ เนื่องจากมีเพียงคนเดียว 
3. กิจกรรมการควบคุม 
    ก าหนดกิจกรรมขึ้นมาควบคุม ดังนี้  

1.  ด าเนินการตามแผนด าเนินงานประจ าปี  
2563 

2. มีเจ้าหน้าที่ที่สามารถออกแบบสื่อ 
ประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่ต้องจ้างออกแบบ 

3. สอบถามข้อมูลจากเจ้าของงานล่วงหน้า 
ในการเตรียมสื่อประชาสัมพันธ์ 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     1. ใหมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน โดย    
แจงผลการด าเนินงาน ปญหาอุปสรรคที่เกิดข้ึน ให    
หัวหนางานรับทราบอยางสม่ำเสมอ และรายงานตอ      
ผูบังคับบัญชา  
      2. ประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสาร  
ใหประชาชนไดรับรูเพ่ือให ประชาชนไดมีสวนรวมกับการ
เสนอแนะและ ตรวจสอบการด าเนินงาน 
 
 

     11. กิจกรรมภารกิจด้านงานพัสดุ โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม    
      12. กิจกรรมภารกิจด้านงานธุรการ 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม   
   
      จากผลการประเมินดังกล่าว เชื่อว่าการ
ควบคุมภายในของส านักปลัดเทศบาล  กองคลัง  
กองช่าง  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ
กองการศึกษา ผลการประเมิน ได้บริหารความ
เสี่ยง  โดยก าหนดกิจกรรมการควบคุมตาม
องค์ประกอบมาตรฐานการควบคุมภายใน       
มีความเพียงพอของการควบคุมบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมแล้ว 
 

 



๓ 
 

แบบ ปค. 4 
ชื่อหน่วยงาน   เทศบาลเมืองเดชอุดม 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ   วันที่   ๓๐   เดือน  กันยายน   พ. ศ. 2564 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน  /  ข้อสรุป 
(๒) 

5. การติดตามประเมินผล 
- มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ
ประเมิน คุณภาพของงาน ไดก าหนดวิธีปฏิบัติงาน โดย
ก าหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบ
การควบคุมภายในอยางตอเนื่องและเปนสวนที่ทาง 
กระบวนปฏิบัติงานตามปกติของฝายบริหารผูควบคุม
งานและผูที่มีหนาที่เก่ียวของ นอกจากนี้มีการ
ประเมินผลแบบรายครั้งเปนครั้งคราว กรณีพบ        
จุดออนข้อบกพรอง และรายงานผลการด าเนินงาน    
ใหผูบังคับบัญชาทราบถึงผล การด าเนินงานอยาง       
ตอเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

แบบ ปค. 4 
ชื่อหน่วยงาน   เทศบาลเมืองเดชอุดม 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ   วันที่   ๓๐   เดือน  กันยายน   พ. ศ. 2564 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน  /  ข้อสรุป 
(๒) 

3) กิจกรรมการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือ
การวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม                  
     เปนความ เสี่ยงท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายใน  
คอื เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการบันทึก
ข้อมูลในระบบสารสนเทศฯ 
2. การประเมินความเสี่ยง 
   1. ค าสั่งแต่งตั้งผู้ทีบ่ันทึกข้อมูลในระบบไมช่ัดเจน 
   2. การบันทึกข้อมูลในระบบไม่เป็นปัจจบุัน 
   3. เจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการบันทึกยังขาดความรู้ 
ความเข้าใจในการบันทึกข้อมูลในระบบ 
3. กิจกรรมการควบคุม 
     1. จัดท าค าสั่งแต่งตัง้คณะท างาน โดยระบุหนา้ที่
รับผิดชอบของผูบ้ันทึกข้อมูลและผู้ตรวจสอบการบันทึก
ข้อมูล 
    2.  เมื่อไม่เข้าใจในการบันทกึ จะประสานไปยงั
จังหวัดเพื่อสอบถามข้อมูล 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
      ใหมีการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน   
โดยแจงผลการด าเนินงาน ปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น  
ใหหัวหนางานรับทราบอยางสม่ าเสมอ และรายงาน 
ตอผบูังคับบัญชา  
5. การติดตามประเมินผล 
     - มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ
ประเมิน คุณภาพของงาน ไดก าหนดวิธีปฏิบัติงาน โดย
ก าหนดวิธี ปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบ
การควบคุม ภายในอยางตอเนื่อง และเปนสวนท่ีทาง
กระบวนปฏิบัติงานตามปกติของฝายบริหาร 
ผูควบคุมงานและผท่ีูมีหนาที่เกี่ยวของ นอกจากนี้มีการ
ประเมินผลแบบรายครั้ง เปนครั้งคราว กรณีพบจุดออน
ข้อบกพรอง และรายงานผลการด าเนินงาน 
ใหผูบังคับบัญชาทราบถึงผล การด าเนินงานอยาง 
ตอเนื่อง 

 



๕ 
 

              แบบ ปค. 4 
ชื่อหน่วยงาน   เทศบาลเมืองเดชอุดม 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ   วันที่   ๓๐   เดือน  กันยายน   พ. ศ. 2564 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน  /  ข้อสรุป 
(๒) 

 

4. กิจกรรม งานการเงินและบัญชี 
5. กิจกรรม งานพัสดุและทรัพย์สิน 
6. กิจกรรม งานจัดเก็บภาษี 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     กองคลังได้มีการด าเนินการสร้างบรรยากาศของ
การท างานเพ่ือให้เกิดทัศนคติที่ดีในการท างาน 
ตลอดจนมุ่งเน้นความซื่อสัตย์ความมีจริยธรรม  และ
ความโปร่งใส 
2. การประเมินความเสี่ยง 
 - ด้านการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย 
 - ด้านการทุจริตคอรัปชั่น 
3. กิจกรรมการควบคุม 
- จัดเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมหลักสูตรต่างๆที่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 
- มีการควบคุมตรวจสอบการท างานของระดับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติโดยผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
-  จัดให้มีไลน์กลุ่มส าหรับจัดส่งข้อมูลและกิจกรรม
ต่างๆที่เกิดประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่และประชาชน 
-  จัดให้มีเพจส าหรับสื่อสารข้อมูล ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆ ของทางราชการไม่ว่าจะเป็นการ
จัดเก็บภาษี การจัดซื้อ-จัดจ้าง 
- เว็ปไซด์ของเทศบาลเมืองเดชอุดม ใช้ส าหรับ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ-จัดจ้าง 
5. การติดตามประเมินผล 
    มีการติดตามประเมินผลตามระบบการควบคุม
ภายในอย่างต่อเนื่อง และเมื่อพบข้อบกพร่องได้มีการ
แก้ไขทันที 
 

 

 
 
 

 



๖ 
 

แบบ ปค. 4 
ชื่อหน่วยงาน   เทศบาลเมืองเดชอุดม 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ   วันที่   ๓๐   เดือน  กันยายน   พ. ศ. 2564 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน  /  ข้อสรุป 
(๒) 

7. กิจกรรมงานออกแบบ ประมาณการราคา และ
เขียนแบบ 
8. กิจกรรมงานประสานกลุ่มงานสาธารณูปโภค 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     ผู้บริหารได้สรา้งบรรยากาศของการควบคุมเพื่อให้เกิด
ทัศนคติที่ดีในการควบคุม โดยให้ความส าคัญกับความ
ซื่อสัตย์ จริยธรรม และความโปร่งใสในการด าเนนิงาน มี
การบริหารจัดการที่สอดคล้องกบัหลักธรรมาภิบาล มีการ
ก าหนดแนวทางทีช่ัดเจนต่อการปฏิบัติหนา้ที่ถูกต้องและที่
ไม่ถูกต้อง รวมทั้งปฏิบัติตนเปน็แบบอย่าง บุคลากรเข้าใจ
ขอบเขต อ านาจหน้าที่ รวมทั้งมคีวามรู้ความสามารถและ
ทักษะในงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

2. การประเมินความเสี่ยง 
    มีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการ
ด าเนินงาน/กิจกรรมต่างๆชัดเจน สอดคล้องและ
เชื่อมโยงกัน ในการที่จะท างานให้ส าเร็จ มีการระบุ
ความเสี่ยงอาจ มีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์
ที่ก าหนดไว้ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดการ
ความเสี่ยงที่เหมาะสม 
3. กิจกรรมการควบคุม 
    มีนโยบายและวิธีปฏิบัติงานที่ท าให้มั่นใจได้ว่าเมื่อ
น าไปปฏิบัติแล้วจะเกิดผลส าเร็จตามที่ได้ก าหนดไว้ 
กิจกรรมควบคุมจะชี้ให้ผู้ปฏิบัติงานเห็นถึงความเสี่ยงที่
อาจจะเกิดข้ึน ท าให้เกิดความตระหนักถึงผลเสียที่จะ
เกิดข้ึน รวมถึงให้เกิดความระมัดระวัง และสามารถ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเชื่อมโยงกับการ
ปฏิบัติงาน เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้และมี
การสื่อสารไปยังบุคลากรทุกระดับ ในรูปแบบที่ช่วยให้
ผู้ใช้ข้อมูลสามารถน าไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและ 

 

 



๗ 
 

แบบ ปค. 4 
ชื่อหน่วยงาน   เทศบาลเมืองเดชอุดม 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ   วันที่   ๓๐   เดือน  กันยายน   พ. ศ. 2564 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน  /  ข้อสรุป 
(๒) 

ประสิทธิผล และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของการ
ด าเนินงาน 
5. การติดตามประเมินผล 
    มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและ
ประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  โดยก าหนด
วิธีติดตามการด าเนินงานตามระบบการควบคุมภายใน
อย่างต่อเนื่อง และให้เป็นส่วนหนึ่งของการด าเนินงาน
ตามปกติ  หากพบข้อบกพร่องได้มีการด าเนินการแก้ไข
ข้อบกพร่องทันที 
 

9. กิจกรรมด้านการด าเนินการเก็บขน  คัดแยก 
ก าจัดขยะมูลฝอย 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน และภายนอก คือ 
สภาพแวดล้อมภายใน 
   1.1 มีความเสี่ยงของคนงานผู้มีหน้าที่เก็บขน คัดแยก
และก าจัดขยะมูลฝอย ขาดคุณธรรม จริยธรรม ไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบแบบแผนทางราชการ 
   1.2 มีความเสี่ยงที่เกิดจากการไม่สวมใส่อุปกรณ์
ป้องกนัอันตรายขณะท างาน ท าให้เสี่ยงที่จะเกิดความไม่
ปลอดภัยจากการเก็บขนขยะ อาจเกิดอุบัติเหตุและสัมผัส
เชื้อโรคที่อยู่ในขยะได้ 
   1.3 มีความเสี่ยงจากยานพาหนะช ารุดเสื่อมโทรมตาม
การใช้งาน ท าให้ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานลดลงและ
เพ่ิมค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุงและอาจเกิดอุบัติเหตุได้ 
สภาพแวดล้อมภายนอก 
   1.4  ฤดูฝน ที่เป็นอุปสรรค ท าให้การปฏิบัติงานใน
พ้ืนที่ไม่สะดวก เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
2. การประเมินความเสี่ยง 
     ๑.เจ้าหน้าที่ไมส่วมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย เนื่องจาก
ไม่สะดวกในการปฏิบัตงิาน 
    ๒.ยังไม่มีการฝึกอบรมส าหรบัเจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิัติงาน
โดยตรง 
    3. รถบรรทุกขยะมูลฝอยช ารุด 

 



๘ 
 

แบบ ปค. 4 
ชื่อหน่วยงาน   เทศบาลเมืองเดชอุดม 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ   วันที่   ๓๐   เดือน  กันยายน   พ. ศ. 2564 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน  /  ข้อสรุป 
(๒) 

3. กิจกรรมการควบคุม 
    1. ควบคุมการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วน
บุคคลปฏิบัติงานและจัดหาอุปกรณ์ป้องกันให้กับพนักงาน 
    2. อบรมให้ความรู้ผู้ปฏิบัติงานเพ่ิมเติม 
    3. ตรวจสอบรถบรรทุกขยะเป็นประจ าและบ ารุงรักษา
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    มีการน าคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เนตมาใช้ใน
การปฏิบัติราชการ ด้านการจัดการข้อมูลข่าวสาร หนังสือ
ราชการ ระเบียบ ให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว ทันการ 
นอกจากนั้นยังมีการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์ โทรสาร 
และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์  ท าให้เกิดประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน 
5. การติดตามประเมินผล 
   1. มีการสอบถามในที่ประชุมภายในกอง มีการติดตาม
การปฏิบัติงานในพ้ืนที่ มีการตรวจสอบการมาปฏิบัติงาน
จากเครื่องสแกนลายนิ้วมือ สมุดลงเวลา  สมุดบันทึก การ
ตรวจงาน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ 2 ครั้ง 
   2. การายงานผลการปฏิบัติงานของกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมตามระบบควบคุมภายในนั้น ได้มีการ
จัดท ารายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นตามก าหนด 
มีการรายงานต่อที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเป็นราย
เดือน มีการท าบันทึกรายงานต่อผู้บริหารเป็นรายไตรมาส 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



๙ 
 

แบบ ปค. 4 
ชื่อหน่วยงาน   เทศบาลเมืองเดชอุดม 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ   วันที่   ๓๐   เดือน  กันยายน   พ. ศ. 2564 

 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน  /  ข้อสรุป 
(๒) 

10. กิจกรรมภารกิจด้านงานการเงินและบัญชี 
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมอืงเดชอุดม    
11. กิจกรรมภารกิจด้านงานพัสดุ โรงเรยีนอนุบาล
เทศบาลเมืองเดชอุดม    
12. กิจกรรมภารกิจด้านงานธุรการ โรงเรียนอนุบาล
เทศบาลเมืองเดชอุดม   
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
   เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
   เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านธุรการยังขาดแคลนและขาด
ทักษะประสบการณ์ในการท างาน ท าให้ปฏิบัติงานล่าช้า
ไมค่รบถ้วนตามก าหนดเวลา ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานยังไม่มี
ประสบการณ์ ท าให้ต้องเสียเวลาในการท าความเข้าใจใน
งาน ท าให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งหมด   
2. การประเมินความเสี่ยง 
    เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติยังขาดแคลนและขาดทักษะ
ประสบการณ์ในการท างาน ท าให้การด าเนินการด้านการ
จัดท าแผน การจัดท างบประมาณ การจัดท าพัสดุ ล่าช้า 
จึงอาจท าให้เทศบาลเมืองเดชอุดมเสียหายได้ 
3. กิจกรรมการควบคุม 
- ให้ผู้บริหารพิจารณาแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ มาปฏิบัติ
หน้าที่ โดยค าสั่งแบ่งแยกหน้าที่ชัดเจน ซึ่งอยู่ในดุลพินิจ
ของผู้บริหาร 
- ให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจของบุคลากรในการปฏิบัติงาน 
4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    1. ใช้ระบบ Internet Website มาช่วยในการ
ปฏิบัติงาน และค้นคว้าศึกษาข้อมูล ความรู้ต่างๆรวมทั้งใช้ 
Website ของกองการศึกษาหรือสถานศึกษาในสังกัดเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ 
   2. ประสานงานภายในและภายนอกกองการศึกษาเพ่ือ
ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆของเทศบาล 

 



๑๐ 
 

   แบบ ปค. 4 
ชื่อหน่วยงาน   เทศบาลเมืองเดชอุดม 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
ณ   วันที่   ๓๐   เดือน  กันยายน   พ. ศ. 2564 

 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน  /  ข้อสรุป 
(๒) 

   3. มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติงานการายงานทางการเงินและด าเนินงาน การ
ปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบปฏิบัติต่างๆที่ใช้ในการ
ควบคุมและด าเนินกิจกรรมขององค์กรไปยังผู้บริหารและ
ผู้ใช้และให้ความมั่นใจว่ามีการติดต่อสื่อสารใช้ภายในและ
ภายนอกองค์กรที่มีผลท าให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย 
5. การติดตามประเมินผล 
   ใช้แบบสอบทานเป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล
เพ่ือให้มีการติดตามระบบการควบคุมภายในที่ปรับปรุง
ใหม่มีความเพียงพอต่อการควบคุมหรือไม่ หากพบจุดอ่อน
จะได้ท าแผนการปรับปรุงเพ่ือให้งานกองการศึกษาบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
 

 

 
สรุปผลการประเมิน 
            จากการวิเคราะห์ส ารวจ  เทศบาลเมืองเดชอุดม พบจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงของส านักปลัดเทศบาล  
กองคลัง กองช่าง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองการศึกษา  โดยวิเคราะหประเมินผล 
ตามองคประกอบควบคุมภายใน ผลการประเมิน คือ  

ด าเนินการปรับปรุงแลวยังไมบรรลุวัตถุประสงคยัง พบความเสี่ยงเดิมอีก จ านวน 12 กิจกรรม คือ 
1. กิจกรรมด้านงบประมาณ 

       2. กิจกรรมงานเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ตามโครงการและแผนการด าเนินงาน 
       3. กิจกรรมการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลการใช้
จ่ายเงินงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) 
       4. กิจกรรมงานการเงินและบัญชี 
       5. กิจกรรมงานพัสดุและทรัพย์สิน 
       6. กิจกรรมงานจัดเก็บภาษี 
       7. กิจกรรมงานออกแบบ ประมาณการาคา และเขียนแบบ 
       8. กิจกรรมงานประสานกลุ่มงานสาธารณูปโภค 

9. กิจกรรมด้านการด าเนินการเก็บขน  คัดแยก ก าจัดขยะมูลฝอย 
        10. กิจกรรมภารกิจด้านงานการเงินและบัญชี โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม    
        11. กิจกรรมภารกิจด้านงานพัสดุ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม    
        12. กิจกรรมภารกิจด้านงานธุรการ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม   



๑๑ 
 

 
จากผลการประเมินดังกล่าวเห็นว่าการควบคุมภายในของเทศบาลเมืองเดชอุดม ส าหรับ 

สิ้นสุดวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ.2564 เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้ มีความเพียงพอ
และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน 
 

ลายมือชื่อ 
 

(นายวุฒินันท์  เทียมสุวรรณ) 
         นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม 
           วันที่  28  ตุลาคม 2564 

  
 

 
 

 
 
 
 
 


