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หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
เทศบาลนครอุบลราชธานี
เรียน ผูวาราชการจั งหวัดอุบลราชธานี
สำนั กงานเทศบาลนครอุบ ลราชธานี ได ป ระเมิ น ผลการควบคุ ม ภายในของหนว ยงาน
สำหรับ ป สิ้ นสุด วั นที่ 30 กันยายน 2563 ด ว ยวิ ธี การที่ ห นว ยงานกำหนด ซึ่งเป นไปตามหลักเกณฑ
กระทรวงการคลังว าด ว ยมาตรฐานและหลักเกณฑ ป ฏิ บั ติ การควบคุ ม ภายในสำหรับ หนว ยงานของรั ฐ
พ.ศ. 2561 โดยมี วั ต ถุป ระสงค เพื่ อให ค วามมั่ นใจอย างสมเหตุ สมผลว า ภารกิจ ของหนว ยงานจะบรรลุ
วั ต ถุป ระสงค ของการควบคุ ม ภายใน ด านการดำเนินงานที่ มี ป ระสิท ธิ ผล ประสิท ธิ ภ าพ ด านการรายงาน
ที่ เกี่ ย วกับ การเงิ น และไม ใ ชการเงิ นที่ เชื่ อถือได ทั นเวลา และโปรงใส รวมทั้ งดา นการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของกับการดำเนินงาน
จากผลการประเมินดั งกลาว สำนักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี เห็ นวา การควบคุ มภายใน
ของหนวยงานมีค วามเพียงพอ ปฏิ บัติ ต ามอยางต อเนื่อง และเป นไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาด ว ย
มาตรฐานและหลั กเกณฑ ป ฏิ บั ติ การควบคุ ม ภายในสำหรับ หน ว ยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต การ
กำกับดูแลของ ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี
อย างไรก็ดี มี ค วามเสี่ ย งและได ก ำหนดปรั บ ปรุงการควบคุ ม ภายใน ในป งบประมาณ
หรือปปฏิทินถัดไปสรุปได ดังนี้
1. ความเสี่ยงที่มีอยูที่ตองกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
1.1 การจัดเก็บเอกสาร
1.2 การจัดทำเว็บไซตเผยแพรของหนวยตรวจสอบภายใน
1.3 การดำเนินงานการปฏิบัติงานของฝายบริหารทั่วไป
1.4 การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
1.5 การลดขั้นตอนในการใหบริการประชาชน
1.6 การใหบริการนักทองเที่ยวและเผยแพรประชาสัมพันธ การทองเที่ยว
1.7 การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาเทศบาล
1.8 การประเมินวิทยฐานะและการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู
1.9 การจัดกิจกรรมภายใตงบประมาณและเงื่อนไขกิจกรรมที่จำกัด
1.10 การจัดเก็บเอกสารฎีกาเบิกจาย
1.11 การบันทึกบัญชีระบบคอมพิวเตอร (e-laas)
1.12 การตรวจสอบขอมูลภาคสนามการใชประโยชนที่ดินและโรงเรียน
1.13 การควบคุ ม ดู แลรัก ษารถยนต ราชการสว นกลางควบคู กับ การเติ ม น้ำมั น
เชื้อเพลิงและหลอลื่น
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1.14 การจัดทำงบประมาณรายจาย
1.15 การติด ตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล
1.16 การจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น
1.17 การป องกั น และสรางเสริม ภู มิ คุ ม กันโรค,ควบคุ ม แมลงและพาหะนำโรค,
ปองกันการติดยา สารเสพติด บุหรี่ สุรา และปองกันควบคุมโรคติด ตอ และโรคระบาด
1.18 การแกไขปญหาเดือดรอนรำคาญ
1.19 การจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ
1.20 การเตรียมพรอมดานการจัดการเรียนชวงการแพรระบาดของโรค Covid 19
1.21 การจัดการเรียนการสอน
1.22 การพัฒนาประสิทธิภาพงานพัสดุ
1.23 การปองกันปญหายาเสพติด
1.24 การตรวจสอบการจบการศึกษาของนักเรียนใน 1 ป การศึกษา
1.25 การปลอดภัยของโรงเรียน
1.26 การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา
1.27 บุคลากรดานการเงินไมตรงตามสายงาน
1.28 ระบบการบริหารงานบุคคล
1.29 การปรับปรุงระบบภูมิทัศน
1.30 การจัดกิจกรรมประจำวัน
1.31 การปรับปรุงอาคารสถานธนานุบาล 1
1.32 ดานความผิดพลาดการออกตั๋วรับจำนำ
1.33 ดานกระบวนการทำงาน
1.34 ดานการอบรมการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัยใหมีการพัฒนาการทั้ง 4 ดาน
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
2.1 จั ด ทำดั ชนีแฟม งานระบุ ชื่อแฟม ที่ จั ด เก็ บ เอกสารไว ในหมายเหตุ ใ นทะเบี ย น
รับ -สงหนังสือ เจาหนาที่ ผูรับผิ ดชอบเมื่อได รับ หนังสือตอ งดำเนินการปฏิ บัติ ต ามขั้ นตอนระเบี ยบสารบรรณฯ
กำกับดูแลเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน โดยแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบ
2.2 จั ดทำแผนการปฏิบั ติ งาน ด านการพั ฒนาระบบสารสนเทศ (เว็ บไซต ) เพื่ อให
เปนป จจุบั น พรอมทั้งจั ดสงบุคลากรเขารั บการอบรม หรือเรี ยนรู ในองคก ร (KM) กับเจ าหนาที่ฝายบริการและ
เผยแพรขอมูลขาวสาร (IT)
2.3 จัดทำแผนการปฏิบัติงาน ควบคุมโดยผูกำกับดูแล
2.4 กำหนดแนวทางปฏิ บัติ เกี่ย วกับงานสรรหาและบรรจุแต งตั้ ง เพื่อใหห นวยงาน
ที่ตองการบุคลากรในการปฏิบัติงานภายใน ไดทราบถึงหวงเวลาในการสงรายละเอียดใหกับงานการเจาหนาที่
2.5 กำชั บ เจ าหน าที่ ผู รับ ผิ ด ชอบ ศึ ก ษาและทำความเข าใจแนวทางปฏิ บั ติ
ของ พรบ .และระเบี ยบที่กำหนดไว หากกรณีไมมีเอกสารหลักฐานยืนยันตั วบุค คล ให สอบสวนพยานบุ คคลผู
นาเชื่อถือใหไดขอเท็จจริง
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2.6 กำหนดคำสั่งมอบหมายหนาที่ใหกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานอยางชัดเจน
2.7 กำชับเจา หนาที่ ผูรับผิด ชอบให มีความรอบคอบและแมนยำในการจัดทำเพื่อให
ลดขอผิดพลาด
2.8 ใหบุคลากรผูปฏิบัติศึกษาเพื่อเพิ่มความรูหรือเขาร วมอบรมและศึกษาระเบียบฯ
หลักเกณฑการบริหารงานบุคคลใหอยางถูกตอง และจัดทำแผนปฏิบัติงานและดำเนินงานตามที่ไดจัดทำไว
2.9 เพิ่มช องทางการประชาสัมพันธ ทางออนไลน และได ทำการควบคุ มงบประมาณ
ในการจัดงานตามงบประมาณที่เปนจริงเพื่อใหการจัดซื้อจัดจางดำเนินการได
2.10 กำหนดให ผูยืมเอกสารฎีกาเบิกจาย ใหทำบั นทึกขอยืม โดยกำหนดวันยืมและ
ครบกำหนดวันสงคืนใหชัดเจน
2.11 กระตุ นเจ าหนาที่ ผูป ฏิ บั ติ บั นทึ กระบบบั ญ ชีในระบบ (e-laas) ให ค รบทั้ ง
ระบบโดยเฉพาะระบบรายจ าย และเมื่ อมี การวางฎี กาให ต รวจสอบทะเบี ย นรายจ ายทุ กครั้งตรวจสอบ
งบประมาณคงเหลือและปองกันการวางฎีกาในระบบซ้ำ
2.12 ติด ตามและให เจาหนาที่ ผูรับผิ ดชอบปฏิ บั ติงานตามกฎหมายตา ง ๆ เกี่ยวกับ
การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบี ยนทรัพยสิน และจั ดประชุมชี้แจงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของใหท ราบถึงขั้นตอนในการ
จัดทำเปนระยะๆ
2.13 ทำการตรวจสภาพรถยนตสวนราชการทุกคันเมื่อครบรอบระยะเวลา ทำการ
สงคืนรถยนต ที่ ชำรุดเสื่อมสภาพ ตรวจสอบใบเสร็ จรับ เงินการเติ มน้ำมันจากบั นทึกขออนุ มั ติ เบิกและทำการ
ตรวจสอบเข็มไมลการใชงานของรถแตละคัน
2.14 การควบคุมภายในที่มีอยู มีความเพียงพอเหมาะสม
2.15 กำหนดวันเวลาในการสงขอมูลอยางชัดเจนและใหหัวหนางานเปนผูตรวจทาน
และลงนามรับรองอีกหนึ่งชั้นกอนสงข อมูลใหงานวิจัยและประเมินผล
2.16 พิ จ ารณาคั ด เลื อ กและจั ด ลำดั บ ค วามสำคั ญ ของโครงการก อ นบรรจุ
ในแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาล
2.17 ดำเนิ นการเตรียมความพรอมทั้งบุคลากร เวชภัณฑวัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของ
เพื่อรองรับในป 2564
2.18 จัดทำคูมือ/ผังกระบวนงาน/วิธีปฏิบัติงาน (Flow chart) จัดทำใหชัดเจน
2.19 ต องตรวจสอบคุณ สมบั ติผู ยื่ นลงทะเบีย นฯโดยผูสูงอายุที่ ลงทะเบีย นต องมี
หนังสือรับรองจากหนวยงานตนสังกัด และผูปฏิบัติตองศึกษาระเบียบแนวปฏิบัติอยางส่ำเสมอ
2.20 จัด ให มี การประชุม วางแผนกำหนดเปา หมายและวิธีการในการจัด กิจกรรม
การเรียน การสอนใหทันเหตุการณ
2.21 จั ด ให มี การประชุ ม วางแผนกำหนดเปา หมายและวิธี การดำเนินงานรว มกัน
โดยใชกระบวนการชุมชนการเรียนรูท างวิ ชาชีพ และจัด ใหมี ปฏิ ทินกำกับ ติด ตามการดำเนินงานตามแผนอยาง
เปนระบบ

