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แบบ  ปค.5 
ชื่อหน่วยงาน   เทศบาลเมืองเดชอุดม 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ณ   งวดวันที่   ๓๐   เดือน  กันยายน   พ. ศ. ๒๕65 

     
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

1. ด้านงบประมาณ 
วัตถุประสงค์ 
-เพ่ือให้การจัดท าเทศบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ด า เนิ น การเป็ น ไปด้ วยความ
ถูกต้องตามระเบียบ  แล้วเสร็จ
ต า ม ก า ห น ด ร ะ ย ะ เว ล า   มี
ความถูกต้ องครบถ้ วน   และ
สามารถลดการโอนหรือการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไข 
 
 

ความเสี่ยง  
- มีการโอน แก้ไข
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณตลอดปี  
เนื่องจากงบประมาณ
ที่ตั้งไว้บางหมวด บาง
ประเภทไม่เพียงพอ
และมีการโอนไปตั้ง
จ่ายเป็นรายการใหม ่ 
ในกรณีที่ไม่ได้ตั้งไว้ใน  
เทศบัญญัติ 
 
 

1. วางแผนการด าเนินการให้
สอดคล้องกับงบประมาณที่ตั้ง
ไว้ 
2. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ
ในการจัดท างบประมาณ
เพ่ือให้สอดคล้องกับ
งบประมาณท่ีตั้งไว้ 
3. มีการประชุม และ
ประสานงานกันอย่างต่อเนื่อง 

1. สามารถใช้จ่าย
งบประมาณเป็นไป
ตามท่ีตั้งไว้ในเทศ
บัญญัติ 
2. สามารถลดปัญหา
ได้ในระดับหนึ่ง 
 

- ยั ง มี ก า ร โ อ น 
แก้ไข เปลี่ยนแปลง
งบประมาณตลอดป ี

1.วางแผนเสนอ
โครงการแต่ละส่วน
ควรเป็นโครงการที่
สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาและ
ระเบียบหนังสือสั่งการ
สมดุลและเพียงพอกับ
การใช้จ่ายตลอดป ี
2.ให้มีการจัดท า
แผนปฏบิัติการในการ
จัดท างบประมาณ
เพื่อให้เสร็จตาม
ก าหนดเวลา 
3.ให้มีการประชุม 
และประสานงานกัน
อย่างต่อเนื่อง 

- ส านักปลัด 
เทศบาล 
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ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
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2. กิจกรรมงานเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์ตามโครงการ
และแผนการด าเนินงาน 
วัตถุประสงค์  
เพ่ือให้ประชาชนได้รับทราบ
กิจกรรมหรือโครงการต่างๆที่
เทศบาลจะจัดท าขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 

1. มีระยะเวลา 
ในการเตรียมงานน้อย 
ท าให้การประชาสัมพันธ์
อาจไม่ทั่วถึงเท่าท่ีควร 

2.  เจ้าหน้าที ่
ออกแบบประชาสัมพันธ์
มีไม่เพียงพอ เนื่องจากมี
เพียงคนเดียว   

1. ด าเนินการตาม 
แผนด าเนินงานประจ าปี 
2563 

2. มีเจ้าหน้าที่ที่ 
สามารถออกแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์ได้โดยไม่
ต้องจ้างออกแบบ 
3. สอบถามข้อมูลจาก
เจ้าของงานล่วงหน้าในการ
เตรียมสื่อประชาสัมพันธ์ 

การควบคุมมีความ
เหมาะสมแต่มีไม่
เพียงพอ 

1. เจ้าหน้าที่ท่ี 
ออกแบบประชาสัมพันธ์
มีไม่เพียงพอ เนื่องจากมี
เพียงคนเดียว   

ให้เจ้าหน้าที่ท่ี
ออกแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์
ถ่ายทอดความรู้
ให้กับเจ้าหน้าที่คน
อ่ืนๆ 

- ส านักปลัด 
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3. กิจกรรมการจัดระเบียบปาย
โฆษณา  
วัตถุประสงค์        
เพื่ อปฏิบัติตามพระราชบัญญั ติ
รั กษ าค วาม สะอาดและความ         
เปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
พ.ศ. ๒๕๓๕    
 
  
 
 

ความเสี่ยง  
1 ผูประกอบการไม
ปฏิบัติตามระเบียบ 
กฎหมาย    
-2. เจาหนาที่ที่
ด าเนินการตรวจสอบ   
ปาย โฆษณาไมทราบวา
ลักษณะปายที่ติดตั้ง 
ถูกตองหรือไม    

    -  มีการปฏิบัติตาม
พระราชบญัญัติรักษาความ
สะอาดและ ความเรียบรอย    
ของบานเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ 

- ในบางครั้ง
ประชาชน /          
ผูประกอบการยังมี
การฝาฝนกฎหมาย 

  1. ผูประกอบการ
ไ ม ป ฏิ บั ติ ต า ม 
ระเบียบ กฎหมาย    
  2 . เจ า ห น า ที่ ที่
ด า เนิ น การ ตรวจ
สอบปายโฆษณา 
ไม ทราบวา 
ลักษณะปายที่ติดตั้ง 
ถูกตองหรือไม 

  1. มีการวากลาว
ตักเตือน และ 
เปรียบเทียบปรับ    
   2. มีการจัดการ
ประชุม ชี้แจง ให
ค าแนะน าแกเจาหนาที่
ที่ด าเนินการ ปลดปาย
โฆษณา 

- หน.ส านัก
ปลัด 
- งานเทศกิจ 
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ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
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หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

4.กิจกรรมการจัดระเบียบการ
จ าหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ 
วัตถุประสงค์        
     เพื่ อ ให้ การจั ดระ เบี ยบผู้ ค้ า
เป็นไปตามพระราชบัญญัติรักษา
ค ว า ม  ส ะ อ า ด แ ล ะ ค ว า ม เป
นระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 
พ.ศ. ๒๕๓๕    
 
  
 
 

ความเสี่ยง  
1. การจัดระเบียบผู้ค้า
ในที่สาธารณะให้เป็นไป
ตามพ ระราชบั ญ ญั ติ
รักษาความ สะอาดและ
ความเปนระเบียบเรียบ 
รอยของบานเมือง พ.ศ. 
๒๕๓๕    
2. ผู้ค้ามีการฝ่าฝืนรุกล้ า
ที่สาธารณะ 
3. เทศบาลฯไมส่ามารถ
ตรวจพื้นที่ในพืน้ที่เขต
ความรับผิดชอบได้ครบ
ทุกที่ 
4. เจ้าหน้าที่ไม่มีความ
เข้าใจในระเบียบ 
5.พื้นที่ในการจ าหนา่ย
สินค้าไม่มีความชัดเจน    

  1. ประชาสัมพันธ์ ตักเตือน
ผู้ค้าที่รุกล้ าที่สาธารณะ 
  2. ก าหนดพื้นที่ในการ
จ าหน่ายสินคา้ให้ชัดเจน 
  3. เจ้าหน้าที่มีประสบการณ์
ในการปฏิบัติงาน 

- การควบคุมท่ีมีอยู่ 
มีความเหมาะสมแต่
ไม่เพียงพอ 

  1. ผู้ค้ายังมีความ
เข้าใจที่คลาดเคลื่อน 
เกี่ยวกับข้อก าหนด 
การจ าหน่ายสินค้าใน
ที่ ส า ธ า ร ณ ะ ข อ ง
เทศบาล 
 2. ผู้ค้ายังขาดความ
เข้าใจในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 
 3 .  ใ น อ น า ค ต
เจ้ าหน้ าที่ อาจ เกิ ด
ปัญหาการคุกคาม
หรือได้รับอันตราย
จากผู้ ค้ า  เช่ น  ขั ด
ค าสั่ ง เจ้ าพนั กงาน 
ต่ อ สู้ ขั ด ข ว า ง เจ้ า
พนักงาน 

  1. อบรมเจ้าหน้าที่ให้
เข้าใจบทบาทอ านาจ
หน้าที่ตามพระราช 
บั ญ ญั ติ รั ก ษ า ค ว า ม 
ส ะ อ า ด แ ล ะ ค ว า ม        
เปนระเบียบเรียบรอย 
ของบานเมือง ฉบับที่ 2 
(พ.ศ.2560) ฉบับใหม่ 
ก รณี ฐ าน ะ พ นั ก งาน
เจ้าหน้าที่ในการจับกุม
ผู้กระท าความผิด  
 2. จัดประชุมผู้ค้าที่รุก
ล้ าที่สาธารณะ เพื่อท า
ค วาม เข้ า ใจ เกี่ ย วกั บ
ขอบเขตและพื้นที่ในการ
จ าหน่ายสินค้า 
 

- หน.ส านัก
ปลัด 
- งานเทศกิจ 
 



5 
 

แบบ  ปค.5 
ชื่อหน่วยงาน   เทศบาลเมืองเดชอุดม 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ณ   งวดวันที่   ๓๐   เดือน  กันยายน   พ. ศ. ๒๕65 

     
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

5. กิจกรรมงานการเงินและ
บัญชี 
   วัตถุประสงค์การควบคุม 
1. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
เบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีให้
เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การแบ่งงานในหน้าที่
ไม่เหมาะสม   

1. แบ่งหน้าที่อย่าง 
เหมาะสมระหว่างผู้จ่ายเงินกับ
ผู้บันทึกบัญชีและผู้อนุมัติการ
จ่ายเงินกับผู้เก็บรักษาเงิน 

2. เจ้าหน้าที่ 
ผู้ปฏิบัติงานต้องมีการเข้า
ระบบด้วนรหัสผู้ใช้และ
รหัสผ่าน เพื่อก าหนดตัว
บุคคลผู้มีสิทธิใช้งานในระบบ
อย่างชัดเจน 

สามารถด าเนินการ
เบิกจ่ายได้ตามแผนใน
บางไตรมาส 

   รหั ส ผู้ ใช้ แล ะ
รหัสผ่านยังไม่เป็น
ความลับ เฉพาะ
บุคคล 

  จัดท าค าสั่งหรือ
มอบหมายเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เพื่อ
ก าหนดตัวบุคคลผู้มี
สิทธิเข้าใช้งานใน
ระบบและมีการเปล
รายนรหัสผ่านตาม
ระยะเวลาที่
เหมาะสม 
 

-  กองคลัง 
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6 . กิ จ ก ร รม งา น พั ส ดุ แ ล ะ
ทรัพย์สิน 
   เพ่ื อ ให้ ก ารบ ริ ห ารสั ญ ญ า
เป็นไปตามระเบียบฯ หมวด 6  
 
 
 
 
 
 
 
 

การตรวจรับพัสดุไม่
เป็นไปตามระเบียบฯ
หมวด 6 การบริหาร
สัญญาและการตรวจ
รับพัสดุ   

แจ้งกรรมการตรวจรับพัสดุให้
ด าเนินการตรวจรับงาน
ภายใน 3 วันท าการนับแต่
วันที่ประธานกรรมการ
รับทราบการส่งมอบงาน 

สามารถตรวจรับงาน
ให้เป็นไปตามระเบียบ
ฯได้ในบางโครงการ 

ไ ม่ ส า ม า ร ถ
ด าเนินการตรวจ
รับงานให้เป็นไป
ตามระเบียบฯได้
ทุกโครงการ 

เน้นย้ าคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ ให้
ด าเนินการตาม
ระเบียบฯหมวด 6 
พร้อมประสานช่างผู้
ควบคุมงานให้ถือ
ปฏิบัติตามระเบียบฯ 

-  กองคลัง 
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แบบ  ปค.5 
ชื่อหน่วยงาน   เทศบาลเมืองเดชอุดม 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ณ   งวดวันที่   ๓๐   เดือน  กันยายน   พ. ศ. ๒๕65 

     
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

7. กิจกรรมงานจัดเก็บภาษ ี
วัตถุประสงค์การควบคุม 
1. เ พ่ื อ ล ด ลู ก ห นี้ ภ า ษี ให้ มี
ปริมาณที่น้อยลง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปริมาณลูกหนี้ภาษี
เพ่ิมข้ึน 

 จัดท าหนังสือเร่งรัดการ
ช าระภาษี  แจ้งลูกหนี้ภาษี
ให้ครบทุกราย  ออกส ารวจ
ภาษีให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง
เสมอ 

1. มีลูกหนี้ภาษีท่ีเพ่ิมขึ้น 
ซึ่งอาจเกิดจากสาเหตุของ
สภาพเศรษฐกิจ สังคม ซึ่ง
เป็นปัจจัยซึ่งไม่สามารถ
ควบคุมได้  ติดตามเร่งรัด
เป็นหนังสือและออก
ส ารวจข้อมูลกรณีไม่มา
ช าระภาษี 

มี ลู กห นี้ ภ าษี ที่
เพ่ิมข้ึนทุกๆปี 

จัดท าโครงการรับช าระภาษี
นอกสถานที่ เพื่ออ านวย
ความสะดวกแก่ประชาชนใน
เขตเทศบาลฯ รับช าระภาษี
ผ่านช่องทางต่างๆได้แก่ 

1. เคาน์เตอร์ 
ธนาคาร (Teller Pay 
Ment) 

2. เครื่องอัตโนมัติ 
 (ATM Payment) 

3. อินเตอร์เน็ต  
(Internet Banking) 
     4. แอฟพลิเคชั่นใน
โทรศัพท์มือถือ (Mobile 
Banking) 

-กองคลัง 
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แบบ  ปค.5 
ชื่อหน่วยงาน   เทศบาลเมืองเดชอุดม 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ณ   งวดวันที่   ๓๐   เดือน  กันยายน   พ. ศ. ๒๕65 

     
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการควบคุม
ภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

8. กิจกรรมงานออกแบบ 
ประมาณการราคา และเขียน
แบบ 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้งานออกแบบ งานเขียน
แบบแปลนถูกต้องครบถ้วน 
2. การประมาณ การราคางาน
ก่อสร้างถูกต้องตามแบบแปลน 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรไม่เพยีงพอต่อ
ปริมาณงาน และภารกิจ
ที่รับผิดชอบ ความ
เร่งด่วน เร่งรดัของงาน
บางโครงการ ท าให้เกิด
ความผิดพลาด รวมถึง
ระเบียบ ข้อกฎหมายที่มี
ก็เปลี่ยนแปลงแก้ไข
ตลอดเวลา 

มีการก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานประจ าปีและ
มอบหมายจากผู้บรหิารอย่าง
เป็นทางการในการปฏิบตัิ
หน้าท่ีในแต่ละส่วนท่ีชัดเจน 
เหมาะสม และเพียงพอ 

การก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติงานรวมทั้งมีการ
มอบหมายจาก
ผู้บริหารมผีลต่อการ
ควบคุมและติดตามใน
ระดับหนึ่งแตย่ังไม่
เพียงพอ งานในส่วน
การออกแบบยังพบ
ข้อผิดพลาด และการ
ประมาณการราคางาน
ก่อสร้าง ยังต้องมีการ
ปรับปรุงกิจกรรม
ควบคุมเพิ่มเติม 

อาจท าให้การออกแบบ
ล่ า ช้ า  อั น เนื่ อ งจาก
ขั้ น ต อ น ข อ ง ก า ร
ออกแบบที่ต้องมีผู้มี
ใบอนุญาตรับรองการ
แบบในบางงาน อาจ
ท าให้งานก่อสร้างไม่
เป็นไปตามแบบ และ
อาจท าให้ ต้องมีการ
แก้ไขแบบแปลนหรือ
ง บ ป ร ะ ม า ณ ง า น
ก่อสร้าง รวมถึงสัญญา
จ้ า ง  ห รื อ อ า จ มี
ความผิดทางละเมิ ด
ของเจ้าหน้าที่ เกิดขึ้น
ได้ 

1. ด าเนินการสรรหาบุคลากรตาม
กรอบอัตราก าลังให้ครบถ้วน
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน หรือจ้าง
เหมาบริการในงานท่ีเกี่ยวข้อง
เพิ่มเตมิตามความเหมาะสม 
2. จัดให้มีการส่งเสรมิการเรียนรู้
เพิ่มเตมิ และส่งเข้าร่วมอบรมเพื่อ
เพิ่มทักษะเทคนิค ศึกษาระเบียบ
กฎหมายที่เกีย่วข้อง เพื่อน ามาใช้
ปฏิบัติหน้าท่ีได้อย่างถูกต้อง 
 

-กองช่าง 
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แบบ  ปค.5 
ชื่อหน่วยงาน   เทศบาลเมืองเดชอุดม 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ณ   งวดวันที่   ๓๐   เดือน  กันยายน   พ. ศ. ๒๕65 

     
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

9. กิจกรรมงานประสานกลุ่ม
งานสาธารณูปโภค 
วัตถุประสงค์ 

- เพื่อให้การด าเนินการด้าน 
การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะและการ
ขยายเขตไฟฟ้าในพื้นที่ รับผิดชอบ
เป็ น ไปอย่ างมี ประสิทธิภ าพและ
ประสิทธิผล 

- เพื่ อให้การซ่อมแซมบ ารุง
ทาง 

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
ใ น ก า ร สั ญ จ ร  ก า ร ข น ส่ ง  ใ น
ชีวิตประจ าวัน 
 
 
 
 
 

1. ขาดบุคลากรใน 
ต าแหน่ง นายช่างไฟฟ้าที่
เป็นผู้ปฏิบัติงานตรงสาย
งาน และวิธกีารประสาน
กับผู้น าชุมชนแต่ละชุมชน 

2. ขาดบุคลากรใน 
ต าแหน่ง นายช่างโยธา ที่
เป็นสายปฏิบัติงานตรงสาย
งาน ที่สามารถวางแผนงาน 
เพื่อก าหนดกรอบการ
ปฏิบัต ิ

3. การท างาน 
คลาดเคล่ือนไปจากที่
คาดการณ์ไว้ และ
เคร่ืองจักรกล เคร่ืองมือที่
ใช้ในการปฏิบัติงานเกิด
ช ารุด ต้องใช้เวลาในการ
ซ่อมบ ารุงเป็นอีกสาเหตุ
หน่ึงที่ท าให้งานไม่เป็นไป
ตามแผนที่ก าหนด 

     ผู้บังคับบัญชาก าหนดให้มี
การจัดท าแผนการปฏิบัติงาน
ประจ าปตีามแนวทางการปฏิบัติ
ที่ก าหนดไว้และให้มีการรายงาน
สรุปผลการด าเนินงานตามแผน
รายงานปัญหาและอุปสรรคให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ
ประจ าเดือน/งวด/ปี ตามความ
จ าเป็นและความเหมาะสม 
     ก าหนดแผนการซ่อมบ ารุง
เครื่องจักรกลให้เหมาะสม 
เพื่อให้อยู่ในสภาพท่ีใช้งานได้
ตลอด เพื่อให้การปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

การก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติงานรวมทั้งมีการ
มอบหมายจากผู้บรหิาร
มีผลต่อการควบคมุและ
ติดตามในระดับหนึ่งแต่
ยังไม่เพียงพอ งานใน
ส่วนการออกแบบยังพบ
ข้อผิดพลาด และการ
ประมาณการราคางาน
ก่อสร้าง ยังต้องมีการ
ปรับปรุงกิจกรรม
ควบคุมเพิ่มเติม 

ท าให้ เกิ ดความล่ า ช้า 
การซ่อมบ ารุงถนนใช้
เวลาที่คลาดเคลื่อนจาก
ที่ก าหนดไว้ กระทบต่อ
ตารางการปฏิบัติงานที่
ก าหนดไว้ในภาพรวม
แ ล ะ ก า ร ใ ช้ เดิ น ท า ง
สัญจรของประชาชน 

1. ด าเนินการ 
สรรหาบุคลากรตามกรอบ
อัตราก าลังให้ครบถ้วน
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน 
หรือเปิดกรอบต าแหน่งที่
ยังขาด 
       2.  ก าหนดให้มีการ
จัดท าแผนการซ่อมบ ารุง
เคร่ืองจักรกลและ
เคร่ืองมือ รวมถึงวัสดุ
อุปกรณ์ที่จะต้องใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ใน
สภาพดพีร้อมใช้งานอยู่
เสมอและก าชับติดตาม
การรายงานผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด 
    3. ส ารวจความจ าเป็น
และปริมาณงาน เพือ่
จัดสรรก าลังคนให้
เพียงพอและเหมาะสม 

-กองช่าง 
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แบบ  ปค.5 
ชื่อหน่วยงาน   เทศบาลเมืองเดชอุดม 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ณ   งวดวันที่   ๓๐   เดือน  กันยายน   พ. ศ. ๒๕65 

     
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

10. กิจกรรมด้านการ
ด าเนินการเก็บขน คัดแยก 
ก าจัดขยะมูลฝอย 
วัตถุประสงค์ 
    เพื่ อ ให้ การเก็บขนคัดแยกขยะ 
ก าจัดขยะมูลฝอยได้มีการปฏิบัติที่
ถูกต้องและเกิดความปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
 
 
 

    ๑.เจ้าหน้าท่ีประสบ
อันตรายจากการเก็บขยะ
มูลฝอย 
    ๒.ยังไม่มีการฝึกอบรม
ส าหรับเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง 
    3. รถบรรทุกขยะมูล
ฝอยช ารุด 
 

   1. กิจกรรมควบคมุความเสี่ยง
ของคนงานเก็บขยะที่ไม่ปฏิบตัิ
ตามระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการ 
   2.กิจกรรมควบคุมการสวม
เครื่องป้องกันในการปฏิบัติงาน 
   3. กิจกรรมควบคมุความเสี่ยง
อุปกรณ์ยานพาหนะช ารุด 

1. เพิ่มควบคมุการ  
สวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน
อันตรายส่วนบุคคล
ปฏิบัติงานและจัดหา
อุปกรณ์ป้องกันให้กับ
พนักงาน 
    2. อบรมให้ความรู้
ผู้ปฏิบัติงานเพิ่มเตมิ 
    3. ตรวจสอบ
รถบรรทุกขยะเป็น
ประจ าและบ ารุงรักษา
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 

   1 .  เจ้ า ห น้ า ที่ ยั ง
ประสบอันตรายจากการ
เก็บขยะมูลฝอย 
   2 . รถบ รรทุ กขยะ   
มูลฝอยช ารุด 

   1. ควบคุมเจ้าหน้าที่
ในการสมเครื่องป้องกัน
ตลอดเวลา 
   2. อบรมให้ความรู้
อย่างต่อเนื่อง 
   3. ซ่อมบ ารุง 
ยานพาหนะให้ใช้งาน
อย่างปลอดภัย 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
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แบบ  ปค.5 
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ณ   งวดวันที่   ๓๐   เดือน  กันยายน   พ. ศ. ๒๕65 

     
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

11. กิจกรรมภารกิจด้านงาน
การเงินและบัญชี โรงเรียน
อนุบาลเทศบาลเมืองเดชอุดม    
วัตถุประสงค์ 
    เพื่อให้การเงินและบัญชีสามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็วและถูกต้องตามระเบียบ 
 
 
 
 
 
 
 

    - เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้
ความช านาญในทักษะด้าน
การเงินและบัญช ี
 

กองการศึกษาได้ก ากับดูแลและ
จัดท าแผนการเพื่อปรับปรุงให้
งานด้านการเงินและบัญชี
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือง
เดชอุดม บรรลุวัตถุประสงค ์

ใช้แบบสอบถานเป็น
เครื่องมือในการตดิตาม
ประเมินผล เพื่อให้มีการ
ติดตามระบบการ
ควบคุมภายในที่
ปรับปรุงใหม่ มีความ
เพียงพอต่อการควบคุม
หรือไม่ หากพบจดุอ่อน
จะได้ท าแผนการ
ปรับปรุงเพื่อให้งานกอง
การศึกษาบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้
ด้ าน งานการเงินและ
บัญ ชี  ทั้ ง ใน ด้ านการ
ปฏิบัติและด้านระเบียบ
กฎหมาย 

   ในปีงบประมาณ 
2565  
 - สนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ี
ที่ปฏิบัติงานเข้ารับการ
อบรมเพิ่มพูนความรู้
ความเข้าใจหรือวิธีอื่นๆ
เพิ่มเตมิจากเดมิ 
- ปรับปรุงแผนการ
ควบคุมภายในเพิม่เตมิ 

กองการศึกษา 
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แบบ  ปค.5 
ชื่อหน่วยงาน   เทศบาลเมืองเดชอุดม 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ณ   งวดวันที่   ๓๐   เดือน  กันยายน   พ. ศ. ๒๕65 

     
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

12. กิจกรรมภารกิจด้านงาน
พัสดุ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
เมืองเดชอุดม    
วัตถุประสงค์ 
    เพื่ อ ให้ งาน ด้ าน พั สดุ ส าม ารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็วและถูกต้องตามระเบียบ 
 
 
 
 
 
 
 

    - เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้
ความช านาญในทักษะด้าน
งานพัสด ุ
 

กองการศึกษาได้ก ากับดูแลและ
จัดท าแผนการเพื่อปรับปรุงให้
งานด้านการเงินและบัญชี
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือง
เดชอุดม บรรลุวัตถุประสงค ์

ใช้แบบสอบถานเป็น
เครื่องมือในการตดิตาม
ประเมินผล เพื่อให้มีการ
ตดิตามระบบการ
ควบคุมภายในที่
ปรับปรุงใหม่ มีความ
เพียงพอต่อการควบคุม
หรือไม่ หากพบจดุอ่อน
จะได้ท าแผนการ
ปรับปรุงเพื่อให้งานกอง
การศึกษาบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้
ด้านพัสดุ ทั้งในด้านการ
ปฏิบัติและด้านระเบียบ
กฎหมาย 

   ในปีงบประมาณ 
2565  
 - สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่
ที่ปฏิบัติงานเข้ารับการ
อบรมเพิ่มพูนความรู้
ความเข้าใจหรือวิธีอื่นๆ
เพิ่มเตมิจากเดมิ 
- ปรับปรุงแผนการ
ควบคุมภายในเพิม่เตมิ 

กองการศึกษา 

 
 
 
 



13 
 

แบบ  ปค.5 
ชื่อหน่วยงาน   เทศบาลเมืองเดชอุดม 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ณ   งวดวันที่   ๓๐   เดือน  กันยายน   พ. ศ. ๒๕65 

     
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ

ภารกิจอื่นๆที่ส าคัญของ
หน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง การควบคุมภายในที่มีอยู่ การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

13. กิจกรรมภารกิจด้านงาน
ธุรการ โรงเรียนอนุบาลเทศบาล
เมืองเดชอุดม    
วัตถุประสงค์ 
    เพื่ อให้ งานด้านธุรการสามารถ
ด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
รวดเร็วและถูกต้องตามระเบียบ 
 
 
 
 
 

    - เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานยังขาดความรู้
ความช านาญในทักษะ 
 

กองการศึกษาได้ก ากับดูแลและ
จัดท าแผนการเพื่อปรับปรุงให้
งานด้านการเงินและบัญชี
โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือง
เดชอุดม บรรลุวัตถุประสงค ์

ใช้แบบสอบถานเป็น
เครื่องมือในการตดิตาม
ประเมินผล เพื่อให้มีการ
ติดตามระบบการ
ควบคุมภายในที่
ปรับปรุงใหม่ มีความ
เพียงพอต่อการควบคุม
หรือไม่ หากพบจดุอ่อน
จะได้ท าแผนการ
ปรับปรุงเพื่อให้งานกอง
การศึกษาบรรลุ
วัตถุประสงค์ 

เจ้าหน้าที่ยังขาดความรู้
ด้านงานสารบรรณและ
ทั ก ษ ะ ใน ก า ร ใ ช้ งาน
ค อม พิ ว เต อ ร์ ใน ก าร
ปฏิบัติงาน 

   ในปีงบประมาณ 
2565  
 - สนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ี
ที่ปฏิบัติงานเข้ารับการ
อบรมเพิ่มพูนความรู้
ความเข้าใจหรือวิธีอื่นๆ
เพิ่มเตมิจากเดมิ 
- ปรับปรุงแผนการ
ควบคุมภายในเพิม่เตมิ 

กองการศึกษา 

 
ลายมือชื่อ 

     (นายวุฒินันท์  เทียมสุวรรณ) 
               นายกเทศมนตรีเมืองเดชอุดม 
                วันที่  9 พฤศจิกายน 2565 


