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แบบ ปค. 4 
สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2563 

 
 

องคประกอบของการควบคุมภายใน 
 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 
 

 

             เทศบาลนครอุบ ลราชาธานี  ไดพิ จ ารณ า 
องคประกอบการควบคุมภายใน ทั้ ง 5 องคประกอบ  
17 หลักการ ดังตอไปนี้ 
 

1. สภาพแวดลอมการควบคุม 
    ประกอบดวย 5 หลักการดังน้ี 
     1.  การยึ ด มั่ น ในคุณ ค าของค วามซื่ อต รงและ
จริยธรรม 
          -  มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่
ภายในองคกร รวมทั้งการติดตามผลการตรวจสอบและ
การประเมินผล ทั้ งจากการตรวจสอบภายในและการ
ตรวจสอบภายนอก  
          -  มีทั ศนคติที่ เห มาะสมตอการรายงานทาง
การเงิน งบประมาณและการดำเนินงาน 
          -  มีขอกำหนดดานจริยธรรมและบทลงโทษเปน
ลายลักษณอักษร และเวียนใหพนักงานทุกคนลงนาม
รับทราบเปน ครั้งคราว  
          - พนักงานทราบและเขาใจลักษณะของพฤติกรรม
ที่ยอมรับและไมยอมรับและบทลงโทษตามขอกำหนด
จริยธรรม และแนวทางการปฏิบัติ  
          -  ฝายบริหารสงเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมองคกร
ที่มุงเนน ความสำคัญของความซื่อสัตยและจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 

    - ผูบริหารมีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของ
ภายในเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อใหองคกรขับเคลื่อน 
การดำเนินงานไปในทิศทางที่อยูในระเบียบ ตามหลักเกณฑที่ 
บังคับใหปฏิบัติตาม และรวมถึงการติดตามผลการ ตรวจสอบ
และการประเมินผล  

     -  บุคลากรของเทศบาลนครอุบลราชธานี ใหความสำคัญ
ตอหนาที่ทำงานดวยความมุงมั่นตามนโยบาย มีความยึดมั่น
ในคุณคาของความซื่อตรง มีจริยธรรมอันดีงาม ปฏิบัติงาน
ตรงตอเวลา ใหความสำคัญกับหนาที่ของตนเอง ปฏิบัติงาน
อยางมีความรู ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงานและ
ผูอื่นอยางมีจริยธรรม มีแนวทางปฏิบัติ   ผูบริหารสราง
ทัศนคติที่ดีตอพนักงานไดอยางเหมาะสม เปนแบบอยางที่
สนับสนุนใหบุคลากรปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย โดยใหยึด
หลักจริยธรรม ตามขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการเปนที่ตั้ง 
มีการสื่อสารใหบุคลากรทุกคนไดรับทราบถึงขอกำหนดดาน
จริยธรรม รวมถึงบทลงโทษหากมีการกระทำผิด  
 
 



๖ 

 

แบบ ปค. 4 
 

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2563 

 

องคประกอบของการควบคุมภายใน 
 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 
 

 
 

     2.  การพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวม
ไปถึงการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 
     3.  จัดใหมีโครงสรางองคกร สายการบังคับบัญชา
อำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบที่เหมาะสมในการ
บรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน 
           -  มีการจัดโครงการและสายงาน การบังคับบัญชา 
ที่ ชัด เจนและเหมาะสมกับ ขนาดและลั กษณ ะการ
ดำเนินงาน  
        -  มีการแสดงแผนภูมิการจัดการองคกรที่ถูกตอง 
และ ทันสมัยใหพนักงานทุกคนทราบ 
 
 
 
 

     4.  ความมุ งมั่นในการสรางแรงจูงใจ พัฒนาและ
รักษาบุคลากรที่มีความรู ความสามารถที่สอดคลองกับ
วัตถุประสงค 
 

 
 

     2.  ผูบังคับบัญชาเห็นความสำคัญดานการพัฒนาการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในอยางตอเน่ือง โดยใหมีการประชุม
เพ่ือพัฒนาถึงการควบคุมภายในที่ยังมีความเสี่ยงที่แทจริง 
และสามารถปรับปรุงแกไข เพื่อให เกิดความเพียงพอใน     
การควบคุมภายใน บุคลากรมีการติดตามและเพ่ิมความรู
อยางตอเน่ือง 
 
 

       3.  เทศบาลนครอุบ ลราชธานีการจั ดท ำแผนผั ง
โครงสรางองคกร ตามอำนาจหนาที่ และออกคำสั่งเทศบาล
นครอุบลราชธานี เรื่อง การมอบหมายหนาที่ปฏิบัติราชการ
ตามโครงสรางสวนราชการ ปงบประมาณ ๒๕๖3 ตามแผน
อัตรากำลัง ๓ ป(๒๕๖2-๒๕๖4) โดยระบุหนาที่ของแตละ
บุคคลใหรับผิดชอบงาน ในดานต างๆตามโครงสรางสวน
ราชการที่กำหนดตามแผนอัตรากำลัง ๓ ป ของเทศบาลนคร
อุบ ลราชธานี เพื่ อให การปฏิ บั ติ งานเป นไปด วยค วาม
ระมัดระวัง รอบคอบ ดำเนินไปดวยความเรียบรอย และ   
เกิดป ระสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงคของ
หนวยงาน และเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน 
  
     4.  เทศบาลนครอุบลราชธานี ในรอบป 2563 ไดมีการ
สงเจาหนาที่เขารับการอบรม แตเน่ืองจากไดมีพนักงานบรรจุ
เขารับราชการ หรือพนักงานจางเขาทำงานใหม  จึ งไดมี
แผนการอบรมที่เก่ียวของกับคุลากรในแตละดาน แตละฝาย 
ใหสัมพันธกับงานที่ปฏิบัติจริง โดยงานการเจาหนาที่ ไดทำ
การสำรวจขอมูลของการเขารับการอบรม และนำมาจัดทำ
แผนพัฒนาบุคลากร เพื่อสงเสริมใหมีความรู ความสามารถ 
และทักษะในการปฏิบัติ งาน พรอมที่ จะปฏิบัติ งาน และ
อำนวยความสะดวก เพื่อให เกิดป ระโยชนสู งสุด ใหกับ
ประชาชน อีกทั้ งนำผลการ ปฏิบัติ งานมาประกอบการ
พิจารณาความดีความชอบ ดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม   
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แบบ ปค. 4 

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2563 

 
 

องคประกอบของการควบคุมภายใน 
 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 

 
       5.  บุ คลากรมี หนาที่ ความรับผิ ดชอบต อการ
ปฏิ บัติ งานตามระบบควบคุมภาย ใน เพื่ อให บ รรลุ
วัตถุประสงค 
 
 
 
 
 
 
 
2.  การประเมินความเสี่ยง 
      -  เทศบาลนครอุบลราชธานี มีการประเมินความ
เส่ียงที่เกิดจากปจจัยทั้งภายในและภายนอกที่มีผลกระทบ
ตอวัตถุประสงค  และเปาหมายของการดำเนินงานใน
องคกร ดวยวิธีที่เปนระบบ อยางเพียงพอและเหมาะสม 
ประกอบดวย 4 หลักการดังน้ี 
     1.  มีการระบุวัตถุประสงคการควบคุมในการ
ปฏิบัติงานใหสอดคลอง กับวัตถปุระสงคไวอยางชัดเจน
และเพียงพอที่จะสามารถระบุ และประเมินความเส่ียงที่
เก่ียวของกับวัตถุประสงค 
     -  มีการกำหนดวัตถุประสงค และเป าหมายการ
ดำเนินงาน ของหนวยงานอยางชัดเจนและวัดผลได  
     -  มีแผนการแพรและชี้แจงใหบุคลากรทุกระดับ 
ทราบและ เขาใจตรงกัน 
     -  บุคลากรทุกคนที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการกำหนด
และใหการยอมรับ 
      

          
     5.  เทศบาลนครอุบลราชธานี ไดมอบหมายหนาที่   
ตามลายลักษณอักษร ความรับผิดชอบ และพนักงานได
ปฏิบัติงาน ตามระบบการควบคุมภายในที่ วางไว มีการ
กำหนด แผน/โครงการต าง ๆ แจ งเวียนใหผู เกี่ยวของ
รับทราบ ตามระบบควบคุมภายในที่ได จัดวางไว ติดตาม 
รายงานของภารกิจ การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลประจำนวยงาน และการใชจายงบประมาณ 
มีการติดตามการรายงานความพัฒนาของภารกิจของ
หนวยงานตนเอง  
          
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     -  เทศบาลนครอุบลราชธานี มีการกำหนดวัตถุประสงค
และเปาหมายใน การดำเนินงานอยางชัดเจน โดยยึดตาม
แนวนโยบายของ ผูบริหาร ที่สอดคลองกับอำนาจหนาที่
ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 (และที่แกไข
เพ่ิมเติม(ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546) และ พระราชบัญญัติ  
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจใหแกองคกร
ปกครองสวน ทองถิ่น พ.ศ. 2542 
     -  เทศบาลนครอุบลราชธานีมีการกำหนดวัตถุประสงค
ของการดำเนินงานตามกิจกรรม โดยใหบุคลากรทุกคน
ประเมินความเสี่ยงจากหนาที่ที่ไดรับมอบหมายของตนเอง 
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของการทำงาน โดยผูรับผิดชอบ
แตละฝายงานกิจกรรมเปนผูกำหนดแนวทาง เพื่อให
สามารถบรรลุวัตถุประสงค ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ และ  



๘ 

 

  
 

แบบ ปค. 4 
สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2563 

 
องคประกอบของการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน / ขอสรุป 

  
 

     
 
 
 
 
 2.  มีการระบุความเส่ียงที่มีผลตอการบรรลุวัตถุประสงค
การควบคุมภายใน อยางครอบคลุมทั้งหนวยงาน  และ
วิเคราะหความเส่ียงเพ่ือกำหนดวิธีการจัดการความเส่ียง
หรือไม 
  

   
 เป าหมายทิ ศทางการด ำเนินงานอย างชัด เจน และ
สอดคลองกับภารกิจหนวยงาน มีการสื่อสารใหบุคลากร
ทราบและเข าใจตรงกันให การยอมรับ โด ยค ำนึ งถึ ง      
ความเหมาะสมตามภารกิจของหนวยงาน 
 
2.  เทศบาลนครอุบลราชธานี ไดมีการพิจารณาระบุ     
ความเส่ียง วิเคราะหความเส่ียง กำหนดวิธีการควบคุมความ
เสี่ ย งที่ มี ผล ต อ วั ต ถุ ป ระ ส งค  ซึ่ งจ า กก าร ป ระ ชุ ม
คณะกรรมการการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังนี้  
          1.  การจัดเก็บเอกสาร  
          2.  การจัดทำเว็บไซตเผยแพรของหนวยตรวจสอบ
ภายใน 
          3.  การดำเนินงานปฏิบัติงานของฝายบริหารงาน
ทั่วไป 
          4.  การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
          5.  การลดขั้นตอนในการใหบริการประชาชน 
          6.  การให บริ การนักท องเที่ ยว และเผยแพร
ประชาสัมพันธ การทองเที่ยว 
          7.  การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและพัฒนา
เทศบาล 
          8.  การประเมินวิทยฐานะและการพิจารณาการ
เล่ือนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล 
          9.  การจัดกิจกรรมภายใตงบประมาณและเงื่อนไข

กิจกรรมที่จำกัด 

          10.  การจัดเก็บเอกสารฎีกาเบิกจาย 

          11.  การบันทึกบัญชีระบบคอมพิวเตอรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-laas)    
 



๙ 

 

แบบ ปค. 4 
สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2563 

 
 

องคประกอบของการควบคุมภายใน 
 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 

  
 

     
 
 
 
 
  
  

          

          12.  การต รวจสอบข อมู ลภ าคสนามการใช
ประโยชนที่ดินและโรงเรือน 
          13. การค วบ คุ ม ดู แลรั กษารถยน ต ราชการ
สวนกลางของสำนักการช าง ควบคู กับการเติมนำมั น
เช้ือเพลิง และหลอลื่นใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
          14.  การจัดทำงบประมาณรายจาย 
          15.  การติดตามและประเมินผลแผน 
          16.  การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น 
          17.  การปองกันและสรางเสริมภูมิคุ มกันโรค ,
ควบคุมแมลงและพาหะนำโรค,ปองกันการติดยา สารเสพ
ติด บุหรี่ สุรา และปองกันควบคุมโรคติดตอ และโรคระบาด
ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี       
          18.  การแกไขปญหาเดือดรอนรำคาญ  
          19.  การจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
          20.  การเตรียมพรอมดานการจัดกิจกรรมการ
เรียนชองการแพรระบาดของโรค Covid 19 
          21.  การจัดการเรียนการสอน  
          22.  การพัฒนาประสิทธิภาพงานพัสดุ 
          23.  การปองกันปญหายาเสพติด 
          24.  การตรวจสอบการจบการศึกษาของนักเรียน
ใน 1 ปการศึกษา 
          25.  ดานความปลอดภัยของโรงเรียน 
          26.  การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 

          27.  บุคลากรดานการเงินไมตรงตามสายงาน 

          28.  ระบบการบริหารงานบุคคล 
          29.  การปรับปรุงระบบภูมิทัศน 
          30.  การจัดกิจกรรมประจำวัน 
          31.  การปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาล 1 
          32.  ความผิดพลาดการออกตั๋วรับจำนำ 
            
                  



๑๐ 

 

แบบ ปค. 4 
 

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2563 

 
 
 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 
 

   
      
 
 
 
 
 
      

      3.  ไดพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต  เพ่ือ
ประกอบการประเมินความเสี่ยงที่สงผลตอการบรรลุ
วัตถุประสงค   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

     4.  มีการระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมี
ผลกระทบอยางมีนัยสำคัญตอระบบการควบคุมภายใน 
 
 

        
          33.  กระบวนการทำงาน 
          34.  การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยใหมีการพัฒนาการ
ทั้ง 4 ดาน       
 

          - ซึ่ งสอดคลองกับวัตถุประสงคอยางชัดเจน และ
เพียงพอที่จะสามารถและประเมินความเส่ียงได   
 
     

    3.  เทศบาลนครอุบลราชธานีไดพิจารณาแลว มีการ
กำหนดบทลงโทษแกเจาหนาที่ ที่ไมปฏิบัติตามนโยบาย และ
ระเบียบปฏิบัติ พรอมมีการสื่อสารใหกับบุคลากรทุกคนได
รับทราบถึงขอกำหนดดานจริยธรรม รวมถึงบทลงโทษที่
กระทำผิด  ทั้ งนี้สามารถดำเนินการแกไข ปรับปรุงและ
ดำเนินการลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานได โดยกำหนด
เง่ือนไขและระยะเวลาดำเนินการและมีการพิจารณาขอมูล
ตาง ๆ อีกรอบเพื่อความถูกตอง แตเทศบาลนครอุบลราชธานี 
ไดมีระบบการควบคุมภายในเพ่ือสอบยันใหมีความมั่นใจ  
ในการปฏิบัติงานเพียงพอแลว   
 
 

    4.  จากการประเมิน พบวา มีการประเมินเปาหมายที่
เปนไปไดและวิเคราะหความเส่ียง มีการระบุความเสี่ยงและ
ประเมินวามีเพียงเล็กนอยเทานั้นที่อาจมีผลกระทบอยางมี
นัยสำคัญตอระบบการควบคุมภายใน   
 

 
 
 
 
 
 



๑๑ 

 

แบบ ปค. 4 
สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2563 

 
 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 
 

  

 
3.  กิจกรรมการควบคุม 
     -  เทศบาลนครอุบลราชธานี มีการประเมินความ
เพียงพอของการควบคุมภายในโดยพิจารณา  จาก
กิจกรรมควบคุมที่สำคัญ เหมาะสมเพื่อความเพียงพอ
และมีประสิทธิผล ประกอบดวย 3 หลักการดังน้ี 
     1.  ทำการระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมเพ่ือ
ลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงคใหอยูในระดับที่
ยอมรับได 
 
     -  กิ จ กรรมก ารค วบคุ ม ได ก ำห น ด ขึ้ นต าม 
วัตถุประสงค และผลการประเมินความเส่ียง  
     -  บุคลากรทุกคนทราบและเขาใจวัตถุประสงคของ 
กิจการควบคุม 
     -  มีการแบงแยกหนาที่การปฏิบัติงานที่สำคัญหรือ
งานที่ เส่ียงตอความเสียหายตั้งแตตนจนจบ  
      -  มีม าตรการติด ตามและตรวจสอบใหการ
ดำเนินงานของ องคกรเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     1.  เทศบาลนครอุบลราชธานี ไดมีการกำหนดกิจกรรมการ
ควบคุม ตามวัตถุประสงคและผลของ การประเมินความเส่ียง ซ่ึง
บุคลากรทุกคนทราบถึงความสำคัญของการดำเนินงานตาม
ภารกิจหนาที่  เปนอยางดี และมีการกำหนดมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน ดังน้ี 
          -  บุคลากรมีสวนรวม ในการกำหนดกิจกรรมและ
ประชุมปรึกษาใหเขาใจในการลดความเสี่ยง ตามวัตถุประสงค
กำหนด 
          -  การวางแผน การปฏิบัติงานมีการกำหนด กิจกรรม
การควบคุม ในลักษณะของนโยบาย ระเบียบฯ กฎหมาย และ
ระบบงานตาง ๆ การแบงแยกหนาที่ 
          -  การตรวจสอบ  มีการกำหนดวิธีการตางๆ ภายใต
หลักเกณฑ ระเบียบ กฎหมาย 
          -  การรายงานผลจะตองเปนไปตามหลักเกณฑ   
          -  การติดตามผล  ใหเปนไปตามมาตรฐานที่กำหนด 
         จึงท ำใหพบความ เสี่ยงในระดับหนึ่ งแต ในระดั บที่     

ยอมรับได 
 

 
 

     
 



๑๒ 

 

แบบ ปค. 4 
 

สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2563 

 
 

 
องคประกอบของการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน / ขอสรุป 

 
  2.  มีการระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไป
ดานเทคโนโลยี เพ่ือสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     3.  มี กิจ กรรมควบคุ ม  โดยกำหนด นโยบาย
ประกอบดวยผลสำเร็จ ที่คาดหวังและขั้นตอนการ
ปฏิบัติเพ่ือนำนโยบายไปสูการปฏิบัติงานจริง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
      -  การดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
จะตองมีสารสนเทศที่เก่ียวของและเชื่อถือได ผูประเมิน
ควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบสารสนเทศและ
การสื่อสาร ตอความตองการของผูใชและการบรรลุ
วัตถุประสงค ประกอบดวย 3 หลักการดังน้ี 
  

 

  2.  เทศบาลนครอุบลราชธานี มีการพัฒนาปรับปรุง และเพิ่ม

ความละเอียดในการตรวจสอบขอมูล และมีการประสานงาน

ดานตาง ๆ กำหนดระยะเวลาของงานใหเร็วขึ้น ตลอดการใช

เทคโนโลยี ในการบันทึกขอมูล มีการพัฒนาควบคุมทั่ วไป     

ด านเทคโนโลยี  เชน การบันทึ กขอมูลที่ ไดดำเนินการแลว    

โดยการทำการจัดเก็บเปน ไฟลแสกน ไวในคอมพิวเตอร เพ่ือ

เปนการสำรองขอมูลปองกันการสูญหาย งายตอการสืบคนหา

ขอมูล จัดทำคิวอาโคด ซึ่งการยอขอมูลตางๆ ใหอยูในรูปเดียว

แลวเพี ยงท ำการสแกนนั้น ก็พบชวยอำนวยความสะด วก      
การทำงาน  การประชาสัมพันธ ใหเปนไปตามที่ราชการกำหนด 

 

  3.  หนวยงานเทศบาลนครอุบลราชธานี มีการสอบทานการ

ปฏิบัติ งานตามภารกิจ กิจกรรมอยางเปนระบบและตอเน่ือง     

มีการกำหนดนโยบายการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน เชน กฎบัตร 

, คำสั่ง , การจัดทำขอตกลงการปฏิบัติราชการ เพื่อสะดวกใน

การปฏิ บัติ งาน โด ยตองมี วินัย และยึดถือการปฏิ บัติ งาน      

ตามระเบียบฯ กฎหมาย ขอบังคับตาง ๆ ประกอบดวยผลสำเร็จ

ที่คาดหวัง และข้ันตอนการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดเปนรูปธรรม 

และกาวไปสูการพัฒนาจริง 

 

 

 

 
 

 

                       

 



๑๓ 

 

แบบ ปค. 4 
สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2563 

 
 

 
องคประกอบของการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน / ขอสรุป 

 

      1.  ไดจดัทำการหรือจัดหา และใชสารสนเทศที่
เก่ียวของและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนใหมีการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในที่กำหนด 
     2.  มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ รวมถึง
วัตถุประสงค และความรับผิดชอบที่มีตอการควบคุม
ภายใน ซึ่งมีความจำเปนในการสนับสนุนใหมีการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กำหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     3.  มีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเร่ืองที่
มีผลกระทบตอการปฏิบัติตาม การควบคมุภายใน 
     -   มีการรับฟงและพิจารณาขอรองเรียนจาก
ภายนอก อาทิ ประชาชน สื่อมวลชน 
 
 
 
 
      

      
      

 

   1. เท ศบ าลนครอุบ ลราชธานี  ได มี การจัด ท ำ  และใช

สารสนเทศ ไวอยางเปนระบบ เพ่ือประกอบการนำมาใชทำสื่อ

ออนไลน และเก็บขอมู ลถูกตองและเปนปจจุบัน สามารถ

นำมาใชเมื่อตองการ มีการจัดเก็บที่ปลอดภัย สามารถสืบคนได 

ซึ่งแตละหนวยงาน ที่มีสาระขอมูล ระเบียบฯ และขอมูลที่

เกี่ยวของกับการปฏิ บัติ งาน มาชวยในการบริหารจัดการ      

การประชาสัมพันธแจงขาวสาร และเนนการประชาสัมพันธ    

โดยผานสื่อออนไลนเพ่ือความสะดวกรวดเร็วและทันสมัย 

 
     2.  มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ ระหวางผูบริหาร

และเจาหนาที่รับผิดชอบในแตละภารกิจ กิจกรรมที่เหมาะสม มี

ความถูกตอง ชัดเจน ใหบรรลุวัตถุประสงคในหนวยงานยอย

ไดแก การสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส (ไลน)    แตละสำนัก/กอง 

และบันทึกซักซอม แนวทางการปฏิบัติงานในเรื่องตาง ๆ แจง

เวียน เจาหนาที่เพ่ือใหปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน 
 

    3.  เทศบาลนครอุบลราชธานี มีการนำระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารนำมาใช ในการปฏิบัติงาน ไดอยางเหมาะสม สื่อสาร
กับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการติดตอสอบถามและเนนการ
ประชาสัมพันธโดยผานสื่อออนไลน มีการเพิ่มชองทาง Line 
และผานทาง Application โด ยการสแกน ผาน OR code   
เพ่ิมชองทางใหเจาหนาที่ไดตอบขอซักถาม ผานชองทางนี้กับ
ประชาชนโดยตรง และอำนวยความสะดวก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        




