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แบบ ปค. 4 
สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดาํเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2563 

 
 

องคประกอบของการควบคุมภายใน 
 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 
 

 

             เทศบาลนครอุบลราชาธานี  ไดพิ จารณ า 
องคประกอบการควบคุมภายใน ทั้ง 5 องคประกอบ  
17 หลักการ ดังตอไปนี้ 
 

1. สภาพแวดลอมการควบคุม 
    ประกอบดวย 5 หลักการดังนี้ 
     1.  การยึดมั่ น ในคุณค าของความซื่ อตรงและ
จริยธรรม 
          -  มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่
ภายในองคกร รวมทั้งการติดตามผลการตรวจสอบและ
การประเมินผล ทั้งจากการตรวจสอบภายในและการ
ตรวจสอบภายนอก  
          -  มีทัศนคติที่ เหมาะสมตอการรายงานทาง
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 
สําหรับระยะเวลาดาํเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2563 

 

องคประกอบของการควบคุมภายใน 
 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 
 

 
 

     2.  การพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวม
ไปถึงการดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
 
 
 
 
 
     3.  จัดใหมีโครงสรางองคกร สายการบังคับบัญชา
อํานาจหนาที่  และความรับผิดชอบที่ เหมาะสมในการ
บรรลุวัตถุประสงคของหนวยงาน 
           -  มีการจัดโครงการและสายงาน การบังคับบัญชา 
ที่ ชัด เจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณ ะการ
ดําเนินงาน  
        -  มีการแสดงแผนภูมิการจัดการองคกรที่ถูกตอง 
และ ทันสมัยใหพนักงานทุกคนทราบ 
 
 
 
 

     4.  ความมุงมั่นในการสรางแรงจูงใจ พัฒนาและ
รักษาบุคลากรที่มีความรู ความสามารถที่สอดคลองกับ
วัตถุประสงค 
 

 
 

     2.  ผูบังคับบัญชาเห็นความสําคัญดานการพัฒนาการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง โดยใหมีการประชุม
เพื่อพัฒนาถึงการควบคุมภายในที่ยังมีความเสี่ยงที่แทจริง 
และสามารถปรับปรุงแกไข เพื่อให เกิดความเพียงพอใน     
การควบคุมภายใน บุคลากรมีการติดตามและเพิ่มความรู
อยางตอเนื่อง 
 
 

       3.  เทศบาลนครอุบลราชธานีการจัดทํ าแผนผั ง
โครงสรางองคกร ตามอํานาจหนาที่ และออกคําสั่งเทศบาล
นครอุบลราชธานี เรื่อง การมอบหมายหนาที่ปฏิบัติราชการ
ตามโครงสรางสวนราชการ ปงบประมาณ ๒๕๖3 ตามแผน
อัตรากําลัง ๓ ป(๒๕๖2-๒๕๖4) โดยระบุหนาที่ของแตละ
บุคคลใหรับผิดชอบงาน ในดานตางๆตามโครงสรางสวน
ราชการที่กําหนดตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป ของเทศบาลนคร
อุบลราชธานี เพื่ อ ให การปฏิบั ติ งาน เป น ไปดวยความ
ระมัดระวัง รอบคอบ ดําเนินไปดวยความเรียบรอย และ   
เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุวัตถุประสงคของ
หนวยงาน และเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน 
  
     4.  เทศบาลนครอุบลราชธานี ในรอบป 2563 ไดมีการ
สงเจาหนาที่เขารับการอบรม แตเนื่องจากไดมีพนักงานบรรจุ
เขารับราชการ หรือพนักงานจางเขาทํางานใหม จึงไดมี
แผนการอบรมที่เกี่ยวของกับคุลากรในแตละดาน แตละฝาย 
ใหสัมพันธกับงานที่ปฏิบัติจริง โดยงานการเจาหนาที่ ไดทํา
การสํารวจขอมูลของการเขารับการอบรม และนํามาจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร เพื่อสงเสริมใหมีความรู ความสามารถ 
และทักษะในการปฏิบัติงาน พรอมที่จะปฏิบัติงาน และ
อํานวยความสะดวก เพื่ อให เกิดประโยชนสู งสุ ดใหกับ
ประชาชน อีกทั้ งนําผลการ ปฏิบัติงานมาประกอบการ
พิจารณาความดีความชอบ ดวยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม   
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แบบ ปค. 4 

สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดาํเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2563 

 
 

องคประกอบของการควบคุมภายใน 
 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 

 
       5.  บุคลากรมีหน าที่ ความรับผิดชอบตอการ
ปฏิบั ติ งานตามระบบควบคุมภายใน เพื่ อ ให บรรลุ
วัตถุประสงค 
 
 
 
 
 
 
 
2.  การประเมินความเสี่ยง 
      -  เทศบาลนครอุบลราชธานี มีการประเมินความ
เสี่ยงที่เกิดจากปจจัยทั้งภายในและภายนอกที่มีผลกระทบ
ตอวัตถุประสงค และเปาหมายของการดําเนินงานใน
องคกร ดวยวิธีที่เปนระบบ อยางเพียงพอและเหมาะสม 
ประกอบดวย 4 หลักการดังนี้ 
     1.  มีการระบุวัตถุประสงคการควบคุมในการ
ปฏิบัติงานใหสอดคลอง กับวัตถุประสงคไวอยางชัดเจน
และเพียงพอที่จะสามารถระบุ และประเมินความเสี่ยงที่
เกี่ยวของกบัวัตถุประสงค 
     -  มีการกําหนดวัตถุประสงคและเป าหมายการ
ดําเนินงาน ของหนวยงานอยางชัดเจนและวัดผลได  
     -  มีแผนการแพรและชี้แจงใหบุคลากรทุกระดับ 
ทราบและ เขาใจตรงกัน 
     -  บุคลากรทุกคนทีเ่กี่ยวของมสีวนรวมในการกําหนด
และใหการยอมรับ 
      

          
     5.  เทศบาลนครอุบลราชธานี ไดมอบหมายหนาที่  
ตามลายลักษณอักษร ความรับผิดชอบ และพนักงานได
ปฏิบัติงาน ตามระบบการควบคุมภายในที่วางไว มีการ
กําหนดแผน/โครงการตาง ๆ แจงเวียนใหผู 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
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546) และ พระราชบัญญัติ 
กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวน ทองถิ่น พ.ศ. 2542 
     -  เทศบาลนครอุบลราชธานีมีการกําหนดวัตถุประสงค
ของการดําเนินงานตามกิจกรรม โดยใหบุคลากรทุกคน
ประเมินความเสี่ยงจากหนาที่ที่ไดรับมอบหมายของตนเอง 
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการทํางาน โดยผูรับผิดชอบ
แตละฝายงานกิจกรรมเปนผูกําหนดแนวทาง เพื่ อให
สามารถบรรลุวัตถุประสงค ทุกกิจกรรมที่ดําเนินการ และ  
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แบบ ปค. 4 
สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดาํเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2563 

 
องคประกอบของการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน / ขอสรุป 

  
 

     
 
 
 
 
 2.  มีการระบุความเสี่ยงที่มีผลตอการบรรลุวัตถุประสงค
การควบคุมภายใน อยางครอบคลุมทั้งหนวยงาน  และ
วิเคราะหความเสี่ยงเพื่อกําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง
หรือไม 
  

   
 เป าหมายทิศทางการดําเนินงานอยางชัดเจน  และ
สอดคลองกับภารกิจหนวยงาน มีการสื่อสารใหบุคลากร
ทราบและเขาใจตรงกัน ให การยอมรับ โดยคํานึ งถึ ง      
ความเหมาะสมตามภารกิจของหนวยงาน 
 
2.  เทศบาลนครอุบลราชธานี ไดมีการพิจารณาระบุ    
ความเสี่ยง วิเคราะหความเสี่ยง กําหนดวิธีการควบคุมความ
เสี่ ย งที่ มี ผ ล ต อ วั ต ถุ ป ร ะส งค  ซึ่ ง จ าก ก า รป ระชุ ม
คณะกรรมการการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังนี้  
          1.  การจัดเก็บเอกสาร  
          2.  การจัดทําเว็บไซตเผยแพรของหนวยตรวจสอบ
ภายใน 
          3.  การดําเนินงานปฏิบัติงานของฝายบริหารงาน
ทั่วไป 
          4.  การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
          5.  การลดข้ันตอนในการใหบริการประชาชน 
          6.  การให บ ริการนั กทองเที่ ยวและเผยแพร
ประชาสัมพันธ การทองเที่ยว 
          7.  การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและพัฒนา
เทศบาล 
          8.  การประเมินวิทยฐานะและการพิจารณาการ
เลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล 
          9.  การจัดกิจกรรมภายใตงบประมาณและเงื่อนไข

กิจกรรมที่จํากัด 

          10.  การจัดเก็บเอกสารฎีกาเบิกจาย 

          11.  การบันทึกบัญชีระบบคอมพิวเตอรของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-laas)    
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แบบ ปค. 4 

สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดาํเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2563 

 
 

องคประกอบของการควบคุมภายใน 
 

ผลการประเมิน / ขอสรุป 

  
 

     
 
 
 
 
  
  

          

          12 .  การตรวจสอบขอมูลภาคสนามการใช
ประโยชนที่ดินและโรงเรือน 
          13. การควบ คุ มดู แลรั กษ ารถยนต ราชการ
สวนกลางของสํานักการชาง ควบคูกับการเติมนํามัน
เชื้อเพลิง และหลอลื่นใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
          14.  การจัดทํางบประมาณรายจาย 
          15.  การติดตามและประเมินผลแผน 
          16.  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
          17.  การปองกันและสรางเสริมภูมิคุมกันโรค,
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 
สําหรับระยะเวลาดาํเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2563 

 
 
 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 
 

   
      
 
 
 
 
 
      

      3.  ไดพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อ
ประกอบการประเมินความเสี่ยงที่สงผลตอการบรรลุ
วัตถุประสงค   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

     4.  มีการระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมี
ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน 
 
 

        
          33.  กระบวนการทํางาน 
          34.  การอบรมเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยใหมีการพัฒนาการ
ทั้ง 4 ดาน       
 

          - ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคอยางชัดเจน และ
เพียงพอที่จะสามารถและประเมินความเสี่ยงได   
 
     

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

    4.  จากการประเมิน พบวา มีการประเมินเปาหมายที่
เปนไปไดและวิเคราะหความเสี่ยง มีการระบุความเสี่ยงและ
ประเมินวามีเพียงเล็กนอยเทานั้นที่อาจมีผลกระทบอยางมี
นัยสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน   
 

 
 
 
 
 



๑๑ 

 

 
แบบ ปค. 4 

สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดาํเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2563 

 
 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 
 

  

 
3.  กิจกรรมการควบคุม 
     -  เทศบาลนครอุบลราชธานี มีการประเมินความ
เพียงพอของการควบคุมภายในโดยพิจารณา  จาก
กิจกรรมควบคุมที่สําคัญ เหมาะสมเพื่อความเพียงพอ
และมีประสิทธิผล ประกอบดวย 3 หลักการดังนี ้
     1.  ทําการระบุและพฒันากจิกรรมการควบคุมเพื่อ
ลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงคใหอยูในระดบัที่
ยอมรบัได 
 
     -  กิ จก รรมก ารควบ คุ ม ได กํ าห นด ขึ้ น ต าม 
วัตถุประสงค และผลการประเมินความเสี่ยง  
     -  บุคลากรทุกคนทราบและเขาใจวัตถุประสงคของ 
กิจการควบคุม 
     -  มีการแบงแยกหนาที่การปฏิบัติงานที่สําคัญหรือ
งานที่ เสี่ยงตอความเสียหายตั้งแตตนจนจบ  
      -  มีมาตรการติดตามและตรวจสอบให การ
ดําเนินงานของ องคกรเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     1.  เทศบาลนครอุบลราชธานี ไดมีการกําหนดกิจกรรมการ
ควบคุม ตามวัตถุประสงคและผลของ การประเมินความเสีย่ง ซึ่ง
บุคลากรทุกคนทราบถึงความสําคัญของการดําเนินงานตาม
ภารกิจหนาที่ เปนอยางดี และมีการกําหนดมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
          -  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 
         จึงทํ าใหพบความเสี่ยงในระดับหนึ่ งแต ในระดับที่    

ยอมรับได 
 

 
 

     



๑๒ 

 
 

 
แบบ ปค. 4 

 

 
สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดาํเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2563 

 
 

 
องคประกอบของการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน / ขอสรุป 

 
  2.  มีการระบุและพัฒนากิจกรรมการควบคุมทั่วไป
ดานเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     3.  มี กิ จกรรมควบคุม  โดยกํ าหนดนโยบาย
ประกอบดวยผลสําเร็จ ที่คาดหวังและขั้นตอนการ
ปฏิบัติเพื่อนํานโยบายไปสูการปฏิบัติงานจริง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
      -  การดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
จะตองมีสารสนเทศที่เกี่ยวของและเชื่อถือได ผูประเมิน
ควรพิจารณาความเหมาะสมของระบบสารสนเทศและ
การสื่อสาร ตอความตองการของผูใชและการบรรลุ
วัตถุประสงค ประกอบดวย 3 หลักการดังนี ้
  

 

  2.  เทศบาลนครอุบลราชธานี มีการพัฒนาปรับปรุง และเพิ่ม

ความละเอียดในการตรวจสอบขอมูล และมีการประสานงาน

ดานตาง ๆ กําหนดระยะเวลาของงานใหเร็วขึ้น ตลอดการใช

เทคโนโลยี ในการบันทึกขอมูล มีการพัฒนาควบคุมทั่วไป     

ดานเทคโนโลยี เชน การบันทึกขอมูลที่ ไดดําเนินการแลว    

โดยการทําการจัดเก็บเปน ไฟลแสกน ไวในคอมพิวเตอร เพื่อ

เปนการสํารองขอมูลปองกันการสูญหาย งายตอการสืบคนหา

ขอมูล จัดทําคิวอาโคด ซึ่งการยอขอมูลตางๆ ใหอยูในรูปเดียว

แลวเพียงทํ าการสแกนนั้น  ก็พบชวยอํานวยความสะดวก      
การทํางาน  การประชาสัมพันธ ใหเปนไปตามที่ราชการกําหนด 

 

  3.  หนวยงานเทศบาลนครอุบลราชธานี มีการสอบทานการ

ปฏิบัติงานตามภารกิจ กิจกรรมอยางเปนระบบและตอเนื่อง     

มีการกําหนดนโยบายการปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน เชน กฎบัตร 

, คําสั่ง , การจัดทําขอตกลงการปฏิบัติราชการ เพื่อสะดวกใน

การปฏิบัติงาน โดยตองมี วินัย และยึดถือการปฏิบัติ งาน      

ตามระเบียบฯ กฎหมาย ขอบังคับตาง ๆ ประกอบดวยผลสําเร็จ

ที่คาดหวัง และขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดเปนรูปธรรม 

และกาวไปสูการพัฒนาจริง 

 

 

 

 



๑๓ 

 

 

 
 

 

                       

 
แบบ ปค. 4 

 
สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดาํเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2563 

 
 

 
องคประกอบของการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน / ขอสรุป 

 

      1.  ไดจัดทําการหรอืจัดหา และใชสารสนเทศที่
เกี่ยวของและมีคุณภาพ เพื่อสนบัสนุนใหมีการปฏบิัติ
ตามการควบคุมภายในที่กําหนด 
     2.  มีการสื่อสารภายในเกีย่วกับสารสนเทศ รวมถึง
วัตถุประสงค และความรับผิดชอบที่มีตอการควบคุม
ภายใน ซึ่งมีความจําเปนในการสนับสนุนใหมีการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     3.  มีการสื่อสารกับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับเรื่องที่
มีผลกระทบตอการปฏิบัติตาม การควบคุมภายใน 
     -   มีการรับฟงและพิจารณาขอรองเรียนจาก
ภายนอก อาทิ ประชาชน สื่อมวลชน 
 
 
 

 

   1. เทศบ าลนครอุบ ลราชธานี  ได มี การจั ดทํ า  และ ใช

สารสนเทศ ไวอยางเปนระบบ เพื่อประกอบการนํามาใชทําสื่อ

ออนไลน และเก็บขอมูลถูกตองและเปนปจจุบัน สามารถ

นํามาใชเมื่อตองการ มีการจัดเก็บที่ปลอดภัย สามารถสืบคนได 

ซึ่งแตละหนวยงาน ที่มีสาระขอมูล ระเบียบฯ และขอมูลที่

เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน มาชวยในการบริหารจัดการ      

การประชาสัมพันธแจงขาวสาร และเนนการประชาสัมพันธ   

โดยผานสื่อออนไลนเพื่อความสะดวกรวดเร็วและทันสมัย 

 
     2.  มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ ระหวางผูบริหาร

และเจาหนาที่รับผิดชอบในแตละภารกิจ กิจกรรมที่เหมาะสม มี

ความถูกตอง ชัดเจน ใหบรรลุวัตถุประสงคในหนวยงานยอย

ไดแก การสงขอมูลทางอิเลก็ทรอนิกส (ไลน)    แตละสํานัก/กอง 

และบันทึกซักซอม แนวทางการปฏิบัติงานในเรื่องตาง ๆ แจง

เวียน เจาหนาที่เพื่อใหปฏิบัติเปนแนวทางเดียวกัน 
 

    3.  เทศบาลนครอุบลราชธานี มีการนําระบบสารสนเทศและ
การสื่อสารนํามาใช ในการปฏิบัติงาน ไดอยางเหมาะสม สื่อสาร
กับบุคคลภายนอกเกี่ยวกับการติดตอสอบถามและเนนการ
ประชาสัมพันธโดยผานสื่อออนไลน มีการเพิ่มชองทาง Line 
และผ านทาง Application โดยการสแกน ผาน OR code   
เพิ่มชองทางใหเจาหนาที่ไดตอบขอซักถาม ผานชองทางนี้กับ



๑๔ 

 

 
      

      
      

ประชาชนโดยตรง และอํานวยความสะดวก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 

แบบ ปค. 4 
 

สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดาํเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2563 

 
 

 
องคประกอบของการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน / ขอสรุป 

   

     5.  กิจกรรมการติดตามผล 
     -  เทศบาลนครอุบลราชธานี ไดพิจารณาความ
เหมาะสมของ ระบบการติดตามประเมินผลการควบคมุ 
 

     ภายในขององคกร เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของ
การควบคุมภายใน ประกอบดวย 2 หลักการดังนี ้
      

     1.  มีการระบุ พัฒนา และดําเนินการประเมินผล
ระหวางการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเปน
รายครั้ง ตามที่กําหนด เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาไดมี
การปฏิบัติตามองคประกอบการควบคุมภายใน 
 
 
 
 

     2. มีการประเมินผลการสื่อสารขอบกพรอง หรือ
จุดออนของการควบคุมภายใน อยางทันเวลาตอฝาย
บริหารและผูกํากับดูแล เพื่อใหผูรับผิดชอบสามารถสั่ง
การแกไขไดอยางเหมาะสม 
 

 

 
 
 
 
 
 
   1.  หนวยงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี มีการประชุม
ติดตามผลการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง เพื่อติดตามความคืบหนา
ของการปฏิบัติงาน และประเมินผลเปนรายครั้ง ตามความ
เหมาะสมโครงการ และรายงานใหผูบริหารทราบเปนลายลักษณ
อั กษรเพื่ อการป รับ ปรุ งตามแผนก ารดํ า เนิ นก ารแก ไข         
อยางทันการ         

   2.  มีการติดตามและประเมินผลอยางเหมาะสม และสามารถ
นําผลมาประเมินไปใชได  หาแนวทางแกไขปรับแผนการ
ดําเนินงาน การดําเนินการตามภารกิจ กิจกรรมที่มีความเสี่ยง
เพื่อใหมีความมั่นใจวาระบบการควบคุมภายในมีความเพียงพอ
เหมาะสม หรือตองการดําเนินการปรับปรุงแกไข มีการสรุปผล
รายงานเสนอผูบริหาร การประเมินแจ งผล ขอบกพรอง      
และจุดออน เมื่อมีประเด็นความเสี่ยงในการปฏิบัติงานไดแจงตอ
ผูบริหารอยางทันทวงที ตรวจสอบ การดําเนินงาน หรือจุดออน
ตอผูบริหาร พรอมบันทึกแกไขใหเหมาะสม  
 



๑๕ 

 

 
 

 
 
 
 
 
ผลการประเมินโดยรวม 

                

เทศบาลนครอุบลราชธานี ไดพิจารณาประเมินองคประกอบการควบคุมภายในครบ               
5 องคประกอบ 17  หลักการ จึงไดเพิ่มการกําหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสม 
ประสิทธิผลและเพียงพอที่ จะทํ าใหการปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค ตามหลักเกณฑ
กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรบัหนวยงานของรฐั   พ.ศ. 2561 
ขอ 8 อยางไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ตองปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น พบวา ยังมีความเสี่ยงที่ตองติดตาม  34  กิจกรรม คือ 

 

1. ภารกิจดานการจัดเก็บเอกสาร  เกิดความลาชาในการคนหาเอกสารขณะปฏบิัติงาน เอกสาร
สูญหายไมสามารถสบืคนได และการจัดเก็บเอกสารไมมกีารจัดทําใหเปนหมวดหมู ทําใหยากแกการคนหาเอกสาร 
ดังนั้น เจาหนาที่ผูรับผิดชอบเมื่อไดรบัหนงัสอืแลวตองดําเนนิการตามขั้นตอนระเบียบงานสารบรรณฯ 

          2. ภารกิจการจัดทําเว็บไซตเผยแพรของหนวยตรวจสอบภายใน เนื่องจากบุคลากรขาดความ
ความรูในการจัดทําเว็บไซต  เจาหนาทีผู่ปฏบิัติจึงจัดทําแผนการปฏิบัตงิาน ดานพัฒนาระบบสารสนเทศ (เว็บไซต) 
ใหเปนปจจุบัน และสงบุคลากรเขารบัการอบรม หรอืเรียนรูในองคกร (KM) กับเจาหนาที่ฝายบรกิารและเผยแพร
ขอมูลขาวสาร (IT) 

           3 . ภารกิจดานการดําเนินงานปฏิบัติงานของฝายบริหารงานทั่วไป เนื่องจากในรอบ
ปงบประมาณ 2563 ใชทรัพยากรสิ้นเปลืองเปนจํานวนมากในการดําเนินงาน ซึ่งควบคุมยาก จึงทําแผนการ
ปฏิบัติงานควบคุมโดยผูกํากับดูแล 

          4.  ภารกิจดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้ง  การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง บางครั้งดําเนินการ
ไมทันเนื่องจากหวงเวลาไมทันและวัน เวลา มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จึงไดกําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงาน
สรรหาและบรรจุแตงตั้ง  

5.  ภารกิจดานการลดขั้นตอนการใหบริการประชาชน  เจาหนาที่ผูรับผิดชอบยังขาดความ
รอบคอบในการตรวจเอกสารและยังมีความเขาใจคลาดเคลื่อนกับประชาชนผูมาขอรบับริการ จึงไดกําชับเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ ศึกษาและทําความเขาใจแนวทางปฏิบัติ ของพรบ.และระเบียบที่กําหนด 

          6.  ภารกิจการใหบริการนักทองเที่ยวและเผยแพรประชาสัมพันธการทองเที่ยวของเทศบาล
นครอุบลราชธานี  เนื่องจากบุคลากรขาดการกระตือรือรน ดานการศึกษาหาความรูดานการทองเที่ยว จึงได
กําหนดมอบหมายหนาที่ใหกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติไวอยางชัดเจน 

7  ภารกิจการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาเทศบาล  เนื่องจากความผิดพลาด
ของการพมิพเอกสารทางราชการ จึงไดทําการกําชับเจาหนาที่ผูรบัผิดชอบใหมีความรอบคอบและแมนยําเพื่อลด
ขอผิดพลาด 



๑๖ 

 

8.  ภารกิจการประเมินวิทยฐานะและการพิจารณาการเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล  
เนื่องจากบุคลากรยังไมเขาใจระเบียบฯขอกําหนดของงานไดอยางถองแท ทําใหการดําเนินงานเกิดความลาชา    
จึงใหบุคลากรผูปฏิบัติไดศึกษาขอระเบียบเพื่อเพิ่มความรูหรือเขารวมอบรมเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติงานและ
ดําเนินงาน 

 
 

16/9.  ภารกิจการจัดกิจกรรม… 
 
 
9.  ภารกิจการจัดกิจกรรมภายใตงบประมาณและเงื่อนไขกิจกรรมที่จํากัด เนื่องจากไมไดรับ

ความรวมมือจากประชาชนในบางชุมชนในการมารวมงานประเพณี และการจัดซื้อจัดจางบางครั้งไมสามารถ
ดําเนินการได จึงไดเพิ่มชองทางการประชาสัมพันธทางออนไลน และไดทําการควบคุมงบประมาณในการจัดงาน
ตามงบประมาณที่เปนจริงเพื่อใหการจัดซื้อจัดจางดําเนินการได 

          10.  ภารกิจการจัดเก็บเอกสารฎีกาเบิกจาย  การยืมเอกสารฎีกาเบิกจายไมมีการกําหนดวัน
สงคืนที่ชัดเจน และเนื่องจากเอกสารมีจํานวนมาก ทําใหการจัดเก็บเอกสารขาดความเปนระเบียบและเปนระบบ 
จึงกําหนดใหผูยืมเอกสารฎีกาเบิกจาย ใหทําบันทึกขอยืม โดยกําหนดวันยืมและครบกําหนดวันสงคืนใหชัดเจน 

11.  ภารกิจการบันทึกบัญชีระบบคอมพิวเตอรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (e-laas) 
เนื่องจากบันทึกบัญชีไมเปนปจจุบัน และมีการวางฎีกาในระบบซ้ํา จึงไดกระตุนเจาหนาที่ผูปฏิบัติบันทึกระบบ
บัญชีในระบบ (e-laas)  ใหครบทั้งระบบโดยเฉพาะระบบรายจาย และเมื่อมีการวางฎีกาใหตรวจสอบทะเบียน
รายจายทุกครั้งตรวจสอบงบประมาณคงเหลือและปองกันการวางฎีกาในระบบซ้ํา 

12.  ภารกิจการตรวจสอบขอมูลภาคสนามการใชประโยชนที่ดินและโรงเรือน ผูปฏิบัติตอง
ทําความเขาใจกับประชาชน เพื่อใหเกิดความรวมมือและเปนประโยชนตอทางราชการ ดังนั้นผูบังคับบัญชาควร
ติดตามและใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบปฏิบัติงานตามกฎหมายตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน และจัดประชุมช้ีแจงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของใหทราบถึงขั้นตอนในการจัดทําเปนระยะๆ 

13.  ภารกิจการควบคุมและรักษารถยนตราชการสวนกลาง ของสํานักการชาง ควบคูกับ
การเติมนํ้ามันเชื้อเพลิงและหลอลื่น ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เนื่องจากรถยนตราชการสวนกลางบางคันมี
อายุการใชงานเกิดกวา 20 ป ทําใหเกิดการสิ้นเปลืองวัสดุน้ํามันเชื้อเพลิง จึงไดทําการตรวจสภาพรถยนต      
สวนราชการทุกคันเมื่อครบรอบระยะเวลา ทําการสงคืนรถยนตที่ชํารุดเสื่อมสภาพ ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน       
การเติมน้ํามันจากบันทึกขออนุมัติเบิก และทําการตรวจสอบเข็มไมลการใชงานของรถแตละคัน 

14.  ดานการจัดทํางบประมาณรายจาย  เนื่องจากการดําเนินการจัดทําเทศบัญญัติทันภายใน
วันที่ 15 สิงหาคม การปรับปรุงการควบคุมภายในจึงมีความเพียงพอเหมาะสม 

15.  ภารกิจการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล  เนื่องจากแตละหนวยงานสง
ขอมูลใหงานวิจัยลาชาจึงทําใหการตรวจเช็คขอมูลและการวิเคราะหแกไขขอมูลของแตละหนวยงานลาชา 
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ  จึงไดกําหนดวันเวลาในการสงขอมูลอยางชัดเจนและใหหัวหนางานเปนผูตรวจทานและลง
นามรับรองอีกหนึ่งชั้นกอนสงขอมูลใหงานวิจัยและประเมินผล 

16.  ภารกิจดานการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น  เนื่องจากจํานวนโครงการที่บรรจุในแผนมี
จํานวนมากไมสอดคลองกับรายรับเทศบาลฯ จึงไดดําเนินการพิจารณาคัดเลือกและจัดลําดับความสําคัญ        
ของโครงการกอนบรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาล 



๑๗ 

 

17.  ภารกิจการปองกันและสรางเสริมภูมิคุมกันโรค,ควบคุมแมลงและพาหะนําโรค,ปองกัน
การติดยา สารเสพติด บุหรี่ สุรา และปองกันควบคุมโรคติดตอ และโรคระบาดในเขตเทศบาลนคร
อุบลราชธานี  เนื่องจากเกิดการแพรระบาดของเชื้อไวรัสยังไมสามารถควบคุมได จึงไดดําเนินการเตรียม       
ความพรอมทั้งบุคลากร เวชภัณฑวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของ เพื่อรองรับในป 2564 

 
 

17/18. ภารกิจการแกไขปญหา… 
 

 
18.  ภารกิจการแกไขปญหาเดือดรอนรําคาญ  เนื่องจากผังกระบวนการไมสอดคลองกับการ

ปฏิบัติงานจริง ทํ าใหการรายงานไมมีความนาเชื่อถือ จึงไดจัดทําคูมือ/ผังกระบวนงาน/วิธีปฏิบัติงาน           
(Flow chart) จัดทําใหชัดเจน 

          19. ภารกิจการจายเบ้ียยังชีพผูสูงอายุ  เนื่องจากเจาหนาที่ตีความกฎหมาย ระเบียบฯ        
อาจยังมีความคลาดเคลื่อน และยังไมมีความเขาใจในระเบยีบฯ แนวทางปฏิบัติที่มีการเปลีย่นแปลงตามหลกัเกณฑ
ใหม ๆ  ดังนั้นเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ตองตรวจสอบคุณสมบัติผูยื่นลงทะเบียนฯโดยผูสูงอายุที่ลงทะเบียนตองมี
หนังสือรับรองจากหนวยงานตนสังกัด และผูปฏิบัติตองศึกษาระเบียบแนวปฏิบัติอยางส่ําเสมอ   

           20 . ภารกิจการเตรียมพรอมดานการจัดกิ จกรรมการเรียนช องการแพรระบาด              
ของโรค Covid 19 เนื่องจากการจัดสือ่การเรียน การสอน ในรูปแบบออนไลน และใช DLTV ในการจัดการเรียน 
การสอนใหกับนักเรยีน ทําใหการเตรียมสื่อในใบกจิกรรมยังไมสอดคลองกับตัวช้ีวัดของหลักสูตรสถานศึกษา จึงจัด
ใหมีการประชุมวางแผนกําหนดเปาหมายและวิธีการในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนใหทันเหตุการณ 

            21.  ภารกิจการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากรูปแบบและวิธีการการเรียน การสอนยังไมมี
ความหลากหลายและไมสอดคลองกับบริบทของสถานศึกษา จึงไดจัดใหมีการประชุมวางแผนกําหนดเปาหมาย
และวิธีการดําเนินงานรวมกันโดยใชกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ และจัดใหมีปฏิทินกํากับติดตามการ
ดําเนินงานตามแผนอยางเปนระบบ 

  22.  ภารกิจการพัฒนาประสิทธิภาพงานพัสดุ พบวาการจัดซื้อจัดจางตามระยะเวลาที่กําหนด
และขั้นตอนการดําเนินงานยังไมเปนไปตามแผนทีก่ําหนด จึงจัดทําการติดตามตรวจสอบใหคําแนะนํา ผูรับผิดชอบ
โครงการใหดําเนินการตามเวลาที่กําหนด 

  23.  ภารกิจการปองกันปญหายาเสพติด พบวา มีนักเรียนกลุมเสี่ยงยังมีพฤติกรรมที่สุมเสี่ยง
ตอการติดยาเสพติด การมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร จึงไดใหครู และผูปกครองเฝาระวังและปรับกิจกรรมให
เขาถึงนักเรียนกลุมเสี่ยงใหมากขึ้น  

  24.  ภารกิจการตรวจสอบการจบการศึกษาของนักเรียนใน 1 ปการศึกษา พบวา นักเรียนมี
ปญหาที่ไมสามารถจบพรอมรุนปการศึกษา จึงไดทําการแตงตั้งกรรมการติดตามและประเมินผลและใหความรู
เกี่ยวกับงานฝายวิชาการดานตาง ๆ จัดทําทะเบียนคุมดูแลนักเรียนเพื่องายตอการติดตาม   

  25.  ภารกิจดานความปลอดภัยของโรงเรียนเทศบาล 4 อนุบาลพระเจาใหญองคตื้อ พบวา
ดานความปลอดภัยของครูและนักเรียนหากเกิดเหตุฉุกเฉิน ผูอํานวยการสถานศึกษาจึงไดใหความสําคัญ โดยมีการ
กําหนดขั้นตอนดานการปองกัน อัคคีภัย จัดทําคูมือปองกันอัคคีภัยเบื้องตนติดไวตามจุดตาง ๆ ในโรงเรียน และได
ของบประมาณปรับปรุง      และสรางทางหนีไฟ 



๑๘ 

 

  26.  ภารกิจการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา เนื่องจาก การเรียน การสอน ไมสอดคลองกับ
หลักสูตร ในสวนของการวัดและประเมินผลที่ยังไมตรงกับมาตรฐานการเรียนรู/ตัวชี้วัด ระบบ Internet ขัดของไม
เสถียร และภาระงานของครูมากกวาเวลาสอน จึงไดสรางความเขาใจและใหครูไดออกแบบแผนการจัดการเรียน 
การสอนใหมีความเชื่อมโยงและใหสัมพันธกับมาตรฐานเรียนรู/ตัวชี้วัด และไดมอบหมายบุคลากรที่มีความ
เหมาะสมกับงานเพื่อใหครูมีเวลาปฏิบัติหนาที่ 

   
   

      18/27.  ภารกิจบุคลากร… 
 

 
27.  ภารกิจบุคลากรดานการเงินไมตรงตามสายงาน พบวา มีขอผิดพลาดในการเบิกจาย

งบประมาณเพราะขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานดานการเงิน จึงทําการสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากําลัง        
           28.  ภารกิจระบบการบริหารงานบุคคล เนื่องจากเจาหนาที่ขาดความรู ความเขาใจในการ

ปฏิบัติงานและภาระงานมากกวาจํานวนบุคลากร จึงดําเนินการจัดทําสมุดบันทึกแฟม ควบคุมการปฏิบัติงาน      
ที่ชัดเจน และสงครูเขารับการอบรมตามลําดับความสําคัญของการอบรม 

  29.  ภารกิจการปรับปรุงระบบภูมิทัศน เนื่องจากระบบไฟฟาภายใน บางจุด ใชงานไมได      
น้ําหองน้ํารั่วซึม และหองปฏิบัติการไมสามารถใชงานได จึงดําเนินการทําบันทึกของบประมาณในการปรับปรุง
พัฒนาอาคารสถานที่ เพื่อใหสามารถใชงานไดอยางสมบูรณ และมอบหมายการปฏิบัติหนาที่ ใหมีความชัดเจนใน
การดูแลและตรวจสอบสถานที่ใหพรอมตอการใชงาน 

  30.  ภารกิจการจัดกิจกรรมประจําวัน เนื่องจากเด็กมีพัฒนาการดานภาษาชาบอกความ
ตองการและชวยเหลือตนเองยังไมได สงผลตอการจัดกิจกรรมประจําวัน จึงไดจัดกิจกรรมที่หลากหลาย สงเสริม
พัฒนาการและพูดคุยกับผูปกครอง เพื่อชวยเหลือกระตุนพัฒนาการทางภาษาใหเด็กหางจากมือถือ พูดคุยกับเด็กๆ 
ใหมากขึ้น 

  31.  ภารกิจการปรับปรุงอาคาร เนื่องจากตัวอาคารที่สรางมานานและเกามากทําใหโครงไม
หลุดรวงมาจากการกัดกินของปลวก จึงทําการเพิ่มความถี่ในการดูแลตัวอาคารเพื่อความปลอดภัยในทรัพยสิน
ตางๆ และซอมแซมสวนที่เสียหายตามจุดตาง ๆ  

  32.  ภารกิจความผิดพลาดการออกตั๋วรับจํานํา พบวา การบันทึกขอมูลผิดพลาดของลูกคา   
ในการออกตั๋วรับจํานํา จึงใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานอยางรอบคอบและระมัดระวัง และปฏิบัติงาน    
ตามระเบียบอยางเครงครัด 

  33.  ภารกิจดานการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากเจาหนาที่ยังขาดความรู  ความสามารถ        
ความชํานาญ และทักษะในการปฏิบัติงาน บุคลากรไมไดรับการอบรม ซึ่งอาจวินิจฉัยปญหาขอกฎหมายผิดพลาด 
จึงไดทําการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรหลังจากที่ไดรับการ
อบรมแลวจัดทํา (KM) ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายหนาที่ใหมีความเหมาะสมกับงานและสงเจาหนาที่รับการอบรม
เพื่อเพิ่มพูนทักษะความเขาใจในการปฏิบัติงาน 

  34.  ดานการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย เนื่องจากเด็กมีจํานวนมาก ทําใหการจัดกิจกรรมเรียน 
การสอน ไมประสบผลสัมฤทธิ์เทาที่ควร สนามเด็กเลนยังไมเพียงพอตอจํานวนเด็กนักเรียน การจัดกิจกรรม
บางอยางสภาพไมเอื้ออํานวยตอการเรียนรู จึงทําการปรับสนามเด็กเลนใหมีความสะอาด ปลอดภัยมากขึ้น       



๑๙ 

 

จัดกิจกรรมใหเหมาะสมกับสภาพแวดลอมและบริบทของสถานศึกษา และจัดทําแบบบันทึกรายงานผล          
ตามโครงการ 

     
                                         

              

(นายอัมพล  ทองพุ) 
     ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที ่

   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
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