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รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผูตรวจสอบภายใน 

 
เรียน  นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 
   

  ผูตรวจสอบภายในของ  เทศบาลนครอุบลราชธานี ไดสอบทานการประเมินผลการควบคุม
ภายในของหนวยงาน สำหรับปสิ้นสุดวันที่  30  กันยายน  2563  ดวยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ
กระทรวงการคลังว าด วยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ          
พ.ศ. 2561  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา ภารกิจของหนวยงานจะบรรลุ
วัตถุประสงค ของการควบคุมภายใน ในดานการดำเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ดานการรายงานที่
เก่ียวกับการเงิน และไม ใชการเงินที่เชื่อถือได ทันเวลา และโปรงใส รวมทั้ งดานการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ  และขอบังคับที่เก่ียวของกับการดำเนินงาน 
 

  จากผลการตรวจสอบดังกลาว ผูตรวจสอบภายในเห็นวา การควบคุมภายในของ เทศบาลนคร
อุบลราชธานี มีความเพียงพอ ปฏิบัติตอเนื่อง และเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐาน 
และหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับควบคุมภายในสำหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2562 
                      
                อยางไรก็ดี มีขอตรวจพบและหรือขอสังเกตเก่ียวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปไดดังนี้  
 

  1.  ความเสี่ยงที่มีอยูที่ตองกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  
(1.) ภารกิจดานการจัดเก็บเอกสาร 

         1.1  การจัดเก็บเอกสาร 
 

   (2.)  ภารกิจดานการดำเนินงาน 
2.1  การจัดทำเว็บไซตเผยแพร 

              2.2  การดำเนินงานการปฏิบัติงาน 
              2.3  การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
              2.4  การลดขั้นตอนในการใหบริการประชาชน 
              2.5  การใหบริการนักทองเที่ยวและเผยแพรประชาสัมพันธการทองเที่ยว 
              2.6  การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาเทศบาล 
              2.7  การประเมินวิทยฐานะและการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู 
              2.8  การจัดกิจกรรมภายใตงบประมาณและเงื่อนไขกิจกรรมที่จำกัด 
              2.9  การจัดเก็บเอกสารฎีกาเบิกจาย 

              2.10  การบันทึกบัญชีระบบคอมพิวเตอร (e-laas) 
              2.11  การตรวจสอบขอมูลภาคสนามการใชประโยชนที่ดินและโรงเรียน 
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2.12   การควบคุมดูแลรักษารถยนตราชการสวนกลางควบคูกับการเติม

น้ำมันเชื้อเพลิงและหลอลื่น 
           2.13   การติดตามและประเมินผลแผน 

                       2.14   การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น 
               2.15   การปองกันและสรางเสริมภูมิคุมกันโรค,ควบคุมแมลงและพาหะ
นำโรค,ปองกันการติดยา สารเสพติด บุหรี่ สุรา และปองกันควบคุมโรคติดตอ และโรคระบาด 
               2.16   การแกไขปญหาเดือดรอนรำคาญ 
               2.17  การจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ 
               2.18   การเตรียมพรอมดานการจัดกิจการเรียนชองการแพรระบาด                  
ของโรค Covid 19 
               2.19   การจัดการเรียนการสอน 

         2.20   การพัฒนาประสิทธิภาพงานพัสดุ 

     2.21   การปองกันปญหายาเสพติด 

     2.22   การตรวจสอบการจบการศึกษาของนักเรียนใน 1 ป การศึกษา 

     2.23   การปลอดภัยของโรงเรียน 

     2.24   การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา 

     2.25   บุคลากรดานการเงินไมตรงตามสายงาน   

     2.26   ระบบการบริหารงานบุคคล 

     2.27   การปรับปรุงระบบภูมิทัศน 

     2.28   การจัดกิจกรรมประจำวัน 

     2.29   การปรับปรุงอาคาร 

     2.30   ดานความผิดพลาดการออกตั๋วรับจำนำ 
 

   (3.)  ดานการพัฒนาบุคลากร 
             -  ดานกระบวนการทำงาน 
 

   (4.)  ดานการพัฒนาการเรียนการอนเด็กปฐมวัย 

    -  ดานการอบรมการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยใหมีการพัฒนาการทั้ง 4 ดาน 
 

2.  การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(1.) ภารกิจดานการจัดเก็บเอกสาร 

         1.1  การจัดเก็บเอกสาร  จัดทำดัชนีแฟมงาน ระบุชื่อแฟมที่จัดเก็บเอกสาร
ไวในหมายเหตุในทะเบียนรับ-สงหนังสือ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบเมื่อไดรับหนังสือตองดำเนินการปฏิบัติตาม
ขั้นตอนระเบียบสารบรรณฯ กำกับดูแลเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน โดยแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบ 
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       (2.)  ภารกิจดานการดำเนินงาน 

2.1  จัดทำแผนการปฏิบัติงานดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ (เว็บไซต) 
เพ่ือให เปนปจจุบัน พรอมทั้งจัดสงบุคลากรเขารับการอบรม หรือเรียนรูในองคกร (KM) กับเจาหนาที่ฝาย
บริการและเผยแพรขอมูลขาวสาร (IT) 

             2.2  จัดทำแผนการปฏิบัติงาน ควบคุมโดยผูกำกับดูแล 
             2.3  กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง เพ่ือให

หนวยงาน ที่ตองการบุคลากรในการปฏิบัติงานภายใน ไดทราบถึงหวงเวลาในการสงรายละเอียดใหกับงานการ
เจาหนาที่ 

2.4  กำชับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ศึกษาและทำความเขาใจแนวทางปฏิบัติ         
ของ พรบ .และระเบียบที่กำหนดไว หากกรณีไมมีเอกสารหลักฐานยืนยันตัวบุคคล ใหสอบสวนพยานบุคคล     
ผูนาเชื่อถือใหไดขอเท็จจริง 

             2.5  กำหนดคำสั่งมอบหมายหนาที่ใหกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานอยางชัดเจน 
2.6  กำชับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบใหมีความรอบคอบและแมนยำในการ

จัดทำเพ่ือใหลดขอผิดพลาด 
2.7  ใหบุคลากรผูปฏิบัติศึกษาเพ่ือเพิ่มความรูหรือเขารวมอบรมและศึกษา

ระเบียบฯหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลใหอยางถูกตอง และจัดทำแผนปฏิบัติงานและดำเนินงาน
ตามที่ไดจัดทำไว  

 

            2.8  เพิ่มชองทางการประชาสัมพันธทางออนไลน และไดทำการควบคุม
งบประมาณในการจัดงานตามงบประมาณที่เปนจริงเพ่ือใหการจัดซื้อจัดจางดำเนินการได 

2.9  กำหนดใหผูยืมเอกสารฎีกาเบิกจาย ใหทำบันทึกขอยืม โดยกำหนดวัน
ยืมและครบกำหนดวันสงคืนใหชัดเจน 

2.10  กระตุนเจาหนาที่ ผูปฏิบัติบันทึกระบบบัญชีในระบบ (e-laas)       
ใหครบทั้งระบบโดยเฉพาะระบบรายจาย และเมื่อมีการวางฎีกาใหตรวจสอบทะเบียนรายจายทุกครั้ง
ตรวจสอบงบประมาณคงเหลือและปองกันการวางฎีกาในระบบซ้ำ 

           2.11 ติดตามและใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบปฏิบัติงานตามกฎหมายตาง ๆ 
เก่ียวกับการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน และจัดประชุมชี้แจงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของใหทราบถึง
ขั้นตอนในการจัดทำเปนระยะๆ 

2.12  ทำการตรวจสภาพรถยนตสวนราชการทุกคันเมื่อครบรอบระยะเวลา 
ทำการสงคืนรถยนตที่ชำรุดเสื่อมสภาพ ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินการเติมน้ำมันจากบันทึกขออนุมัติเบิก 
และทำการตรวจสอบเข็มไมลการใชงานของรถแตละคัน 

             
 
 

85/2.13  กำหนดวันเวลา... 



๘๕ 

 
แบบ ปค. 6 

 
 

2.13  กำหนดวันเวลาในการสงขอมูลอยางชัดเจนและใหหัวหนางานเปน   
ผูตรวจทานและลงนามรับรองอีกหนึ่งชั้นกอนสงขอมูลใหงานวิจัยและประเมินผล 

            2.14  พิจารณาคัดเลือกและจัดลำดับความสำคัญของโครงการกอนบรรจุ
ในแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาล 

           2.15  ดำเนินการเตรียมความพรอมทั้งบุคลากร เวชภัณฑวัสดุอุปกรณที่
เก่ียวของ เพ่ือรองรับในป 2564 

            2.16  จัดทำคูมือ/ผังกระบวนงาน/วิธีปฏิบัติงาน  (Flow chart) จัดทำให
ชัดเจน 

             2.17  ตองตรวจสอบคุณสมบัติผูยื่นลงทะเบียนฯโดยผูสูงอายุที่ลงทะเบียน
ตองมีหนังสือรับรองจากหนวยงานตนสังกัด และผูปฏิบัติตองศึกษาระเบียบแนวปฏิบัติอยางส่ำเสมอ   

                      2.18  จัดใหมีการประชุมวางแผนกำหนดเปาหมายและวิธีการในการจัด
กิจกรรมการเรียน การสอนใหทันเหตุการณ 

             2.19  จัดใหมีการประชุมวางแผนกำหนดเปาหมายและวิธีการดำเนินงาน
รวมกันโดยใชกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ และจัดใหมีปฏิทินกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผน
อยางเปนระบบ  

                      2.20   ติดตามตรวจสอบใหคำแนะนำ ผูรับผิดชอบโครงการใหดำเนินการ
ตามเวลาที่กำหนด 

                       2.21  ใหครูและผูปกครองเฝาระวังและปรับกิจกรรมให เขาถึงนักเรียน  
กลุมเสี่ยงใหมากขึ้น  

    2.22  ทำการแต งตั้งกรรมการติดตามและประเมินผลและใหความรู
เก่ียวกับงายฝายวิชาการดานตาง ๆ จัดทำทะเบียนคุมดูแลนักเรียนเพ่ืองายตอการติดตาม   

    2.23  การกำหนดขั้นตอนดานการปองกัน อัคคีภัย จัดทำคูมือปองกัน
อัคคีภัยเบื้องตนติดไวตามจุดตาง ๆ ในโรงเรียน และไดของบประมาณปรับปรุงและสรางทางหนีไฟ 

    2.24  สรางความเขาใจและใหครูไดออกแบบแผนการจัดการเรียน       
การสอนใหมีความเช่ือมโยงและใหสัมพันธกับมาตรฐานเรียนรู/ตัวชี้วัด และไดมอบหมายบุคลากรที่มีความ
เหมาะสมกับงานเพ่ือใหครูมีเวลาปฏิบัติหนาที่ 

    2.25 ทำการสรรหาบุคลากรตามกรอบอัตรากำลัง 
    2.26  จัดทำสมุดบันทึกแฟม ควบคุมการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และสงครูเขา

รับการอบรมตามลำดับความสำคัญของการอบรม 
    2.27  ดำเนินการทำบันทึกของบประมาณในการปรับปรุงพัฒนาอาคาร

สถานที่ เพ่ือใหสามารถใชงานไดอยางสมบูรณ และมอบหมายการปฏิบัติหนาที่ ใหมีความชัดเจนในการดูแล
และตรวจสอบสถานที่ใหพรอมตอการใชงาน 

 
86/2.28  ดำเนินการทำบันทึก... 

 




