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แบบ ปค. 1 

 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

เทศบาลนครอุบลราชธานี 
 

เรียน   ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
 

  สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี  ไดประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงาน    
สําหรับปสิ้นสุดวันที่   30  กันยายน  2563  ดวยวิธีการที่หนวยงานกําหนด ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑ
กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติ การควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ        
พ.ศ.  2561  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา ภารกิจของหนวยงานจะบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน ดานการดําเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ดานการรายงาน         
ที่เกี่ยวกับการเงิน และไมใชการเงินที่เชื่อถือได ทันเวลา และโปรงใส รวมทั้งดานการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน 
 

  จากผลการประเมินดังกลาว สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี เห็นวา การควบคุมภายใน
ของหนวยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง และเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย
มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใตการ          
กํากับดูแลของ ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
 

  อยางไรก็ดี  มีความเสี่ยงและไดกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปงบประมาณ         
หรือปปฏิทินถัดไปสรุปได ดังนี้ 
   

1.  ความเสี่ยงท่ีมีอยูท่ีตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  
        1.1  การจัดเก็บเอกสาร 
            1.2  การจัดทําเว็บไซตเผยแพรของหนวยตรวจสอบภายใน 
             1.3  การดําเนินงานการปฏิบัติงานของฝายบริหารทั่วไป 
             1.4  การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง 
             1.5  การลดข้ันตอนในการใหบริการประชาชน 
             1.6  การใหบริการนักทองเที่ยวและเผยแพรประชาสัมพันธการทองเที่ยว 
             1.7  การจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาและแผนพัฒนาเทศบาล 
             1.8  การประเมินวิทยฐานะและการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานครู 
             1.9  การจัดกิจกรรมภายใตงบประมาณและเงื่อนไขกิจกรรมที่จํากัด 
             1.10  การจัดเก็บเอกสารฎีกาเบิกจาย 

             1.11  การบันทึกบัญชีระบบคอมพิวเตอร (e-laas) 
             1.12  การตรวจสอบขอมูลภาคสนามการใชประโยชนที่ดินและโรงเรียน 

1.13  การควบคุมดูแลรักษารถยนตราชการสวนกลางควบคูกับการเติมน้ํามัน
เชื้อเพลิงและหลอลื่น 

              
2/1.14  การจัดทํา... 
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1.14  การจัดทํางบประมาณรายจาย 
1.15  การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล 

                   1.16  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น 
             1.17  การปองกันและสรางเสริมภูมิคุมกันโรค,ควบคุมแมลงและพาหะนําโรค,
ปองกันการติดยา สารเสพติด บุหรี่ สุรา และปองกันควบคุมโรคติดตอ 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  จัดทําดัชนีแฟมงานระบุชื่อแฟมที่จัดเก็บเอกสารไวในหมายเหตุในทะเบียน  
รับ-สงหนังสือ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบเมื่อไดรับหนังสือตองดําเนินการปฏิบัติตามขั้นตอนระเบียบสารบรรณฯ 
กํากับดูแลเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน โดยแบงแยกหนาที่ความรับผิดชอบ 

 

           2.2  จัดทําแผนการปฏิบัติงาน ดานการพัฒนาระบบสารสนเทศ (เว็บไซต) เพื่อให
เปนปจจุบัน พรอมทั้งจัดสงบุคลากรเขารับการอบรม หรือเรียนรูในองคกร (KM) กับเจาหนาที่ฝายบริการและ
เผยแพรขอมูลขาวสาร (IT) 

            2.3  จัดทําแผนการปฏิบัติงาน ควบคุมโดยผูกํากับดูแล 
            2.4  กําหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับงานสรรหาและบรรจุแตงตั้ง เพื่อใหหนวยงาน 

ที่ตองการบุคลากรในการปฏิบัติงานภายใน ไดทราบถึงหวงเวลาในการสงรายละเอียดใหกับงานการเจาหนาที่ 
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2.5  กําชับเจาหนาที่ผู รับผิดชอบ ศึกษาและทําความเขาใจแนวทางปฏิบัติ         
ของ พรบ .และระเบียบที่กําหนดไว หากกรณีไมมีเอกสารหลักฐานยืนยันตัวบุคคล ใหสอบสวนพยานบุคคลผู
นาเชื่อถือใหไดขอเท็จจริง 

3/2.6  กําหนดคําสั่ง... 
 

แบบ ปค. 1 
 
 

            2.6  กําหนดคําสั่งมอบหมายหนาที่ใหกับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานอยางชัดเจน 
2.7  กําชับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบใหมีความรอบคอบและแมนยําในการจัดทําเพื่อให

ลดขอผิดพลาด 
2.8  ใหบุคลากรผูปฏิบัติศึกษาเพื่อเพิ่มความรูหรือเขารวมอบรมและศึกษาระเบยีบฯ

หลักเกณฑการบริหารงานบุคคลใหอยางถูกตอง และจัดทําแผนปฏิบัติงานและดําเนินงานตามที่ไดจัดทําไว  
 

          2.9  เพิ่มชองทางการประชาสัมพันธทางออนไลน และไดทําการควบคุมงบประมาณ
ในการจัดงานตามงบประมาณที่เปนจริงเพื่อใหการจัดซื้อจัดจางดําเนินการได 

2.10  กําหนดใหผูยืมเอกสารฎีกาเบิกจาย ใหทําบันทึกขอยืม โดยกําหนดวันยืมและ
ครบกําหนดวันสงคืนใหชัดเจน 

2.11  กระตุนเจาหนาที่ผูปฏิบัติบันทึกระบบบัญชีในระบบ (e-laas) ใหครบทั้ง
ระบบโดยเฉพาะระบบรายจาย และเมื่อมีการวางฎีกาใหตรวจสอบทะเบียนรายจายทุกครั้งตรวจสอบ
งบประมาณคงเหลือและปองกันการวางฎีกาในระบบซ้ํา 

         2.12 ติดตามและใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบปฏิบัติงานตามกฎหมายตาง ๆ เกี่ยวกับ
การจัดทําแผนที่ภาษีและทะเบยีนทรพัยสนิ และจัดประชุมช้ีแจงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของใหทราบถึงขั้นตอนในการ
จัดทําเปนระยะๆ 

2.13  ทําการตรวจสภาพรถยนตสวนราชการทุกคันเมื่อครบรอบระยะเวลา ทําการ
สงคืนรถยนตที่ชํารุดเสื่อมสภาพ ตรวจสอบใบเสร็จรับเงินการเติมน้ํามันจากบันทึกขออนุมัติเบิกและทําการ
ตรวจสอบเข็มไมลการใชงานของรถแตละคัน 

2.14  การควบคุมภายในที่มีอยู มีความเพียงพอเหมาะสม 
          2.15  กําหนดวันเวลาในการสงขอมลูอยางชัดเจนและใหหัวหนางานเปนผูตรวจทาน

และลงนามรับรองอกีหนึง่ชั้นกอนสงขอมลูใหงานวจิัยและประเมินผล 
          2.16   พิจารณาคัดเลือกและจัดลําดับความสําคัญของโครงการกอนบรรจุ           

ในแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาล 
         2.17   ดําเนินการเตรียมความพรอมทั้งบุคลากร เวชภัณฑวัสดุอุปกรณทีเ่กี่ยวของ 

เพื่อรองรับในป 2564 
          2.18  จัดทําคูมือ/ผังกระบวนงาน/วิธีปฏิบัติงาน  (Flow chart) จัดทําใหชัดเจน 

            2.19  ตองตรวจสอบคุณสมบัติผูยื่นลงทะเบียนฯโดยผูสูงอายุที่ลงทะเบียนตองมี
หนังสือรับรองจากหนวยงานตนสังกัด และผูปฏิบัติตองศึกษาระเบียบแนวปฏิบัติอยางส่ําเสมอ   

                     2.20  จัดใหมีการประชุมวางแผนกําหนดเปาหมายและวิธีการในการจัดกิจกรรม
การเรียน การสอนใหทันเหตุการณ 
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            2.21  จัดใหมีการประชุมวางแผนกําหนดเปาหมายและวิธีการดําเนินงานรวมกัน
โดยใชกระบวนการชุมชนการเรียนรูทางวิชาชีพ และจัดใหมีปฏิทินกํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนอยาง
เปนระบบ  

                      
4/2.22 ติดตาม... 
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2.22   ติดตามตรวจสอบใหคําแนะนํา ผูรับผิดชอบโครงการใหดําเนินการตามเวลา

ที่กําหนด 
                     2.23  ใหครูและผูปกครองเฝาระวังและปรับกิจกรรมใหเขาถึงนักเรียนกลุมเสี่ยง     

ใหมากขึ้น  
   2.24  ทําการแตงตั้งกรรมการติดตามและประเมินผลและใหความรูเกี่ยวกับงาน  

ฝายวิชาการดานตาง ๆ จัดทําทะเบียนคุมดูแลนักเรียนเพื่องายตอการติดตาม   
   2.25  การกําหนดขั้นตอนดานการปองกัน อัคคีภัย จัดทําคูมือปองกันอัคคีภัย

เบื้องตนติดไวตามจุดตาง ๆ ในโรงเรียน และไดของบประมาณปรับปรุงและสรางทางหนีไฟ 
   2.26  สรางความเขาใจและใหครูไดออกแบบแผนการจัดการเรียน การสอนใหมี

ความเชื่อมโยงและใหสัมพันธกับมาตรฐานเรียนรู/ตัวชี้วัด และไดมอบหมายบุคลากรที่มีความเหมาะสมกับงาน
เพื่อใหครูมีเวลาปฏิบัติหนาที่ 

   2.27  ทําการสรรหาบุคลากรดานการเงินใหตรงตามสายงาน 
   2.28  จัดทําสมุดบันทึกแฟม ควบคุมการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และสงครูเขารับการ

อบรมตามลําดับความสําคัญของการอบรม 
   2.29  ดําเนินการทําบันทึกของบประมาณในการปรับปรุงพัฒนาอาคารสถานที่ 

เพื่อใหสามารถใชงานไดอยางสมบูรณ และมอบหมายการปฏิบัติหนาที่ ใหมีความชัดเจนในการดูแลและ
ตรวจสอบสถานที่ใหพรอมตอการใชงาน 

   2.30  จัดกิจกรรมที่หลากหลาย สงเสริมพัฒนาการและพูดคุยกับผูปกครอง       
เพื่อชวยเหลือกระตุนพัฒนาการทางภาษาใหเด็กหางจากมือถือ พูดคุยกับเด็กๆ ใหมากขึ้น 

   2.31  หมั่นตรวจสอบดูแลตัวอาคารสถานธนานุบาลอยางสม่ําเสมอ 
   2.32  ใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ ปฏิบัติงานอยางรอบคอบและระมัดระวัง และ

ปฏิบัติงานตามระเบียบอยางเครงครัด 
   2.33  ทําการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร ประเมินผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรหลังจากที่ไดรับการอบรมแลวจัดทํา (KM) ปรับปรุงคําสั่งมอบหมายหนาที่ใหมีความเหมาะสมกับงาน
และสงเจาหนาที่รับการอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความเขาใจในการปฏิบัติงาน 

   2.34  ทําการปรับสนามเด็กเลนใหมีความสะอาด ปลอดภัยมากขึ้นจัดกิจกรรมให
เหมาะสมกับสภาพแวดลอมและบริบทของสถานศึกษา และจัดทําแบบบันทึกรายงานผลตามโครงการ 

 
        

 
 
(นายอัมพล  ทองพุ) 
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     ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที ่
   นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี 

 

         วันที่ .................................................... 
 
 
 

 
   

 


