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หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
เทศบาลนครอุบลราชธานี 

 
เรียน   ผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี 
 

  เทศบาลนครอุบลราชธานี  ไดประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงาน  สําหรับปสิ้นสุด
วันที่  30  กันยายน  2562  ดวยวิธีการที่หนวยงานกําหนด ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวา
ดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติ การควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.  2561  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา ภารกิจของหนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงคของการ
ควบคุมภายใน ดานการดําเนินงานที่มีประสทิธิผล ประสิทธิภาพ ดานการรายงาน  ที่เกี่ยวกับการเงิน และไมใช
การเงินที่เชื่อถือได ทันเวลา และโปรงใส รวมทั้งดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เกี่ยวของ
กับการดําเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกลาว เทศบาลนครอุบลราชธานี เห็นวา การควบคุมภายในของ
หนวยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง และเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวย
มาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใตการกํากับ   
ดูแลของผูวาราชการจังหวัดอุบลราชธานี 

อยางไรก็ดี มีความเสี่ยงและไดกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปงบประมาณ             
หรือปปฏิทินถัดไป  สรุปไดดังนี ้

1.  ความเสี่ยงท่ีมีอยูท่ีตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
      1.1  การตรวจสอบภายใน 
        1.2  การดําเนินงานปฏิบัติงานของฝายบริหารงานทั่วไป 

             1.3  การแจงเกิดเกินกําหนดบุคคลสัญชาติไทย 
             1.4  กระบวนงาน งานสงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม 
             1.5  การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย 
             1.6  การจัดเก็บเงินรายได และการใชใบเสร็จรับเงิน 
             1.7  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
             1.8  การจัดทํางบประมาณ รายจาย 
             1.9  การเรงรัดการจัดเก็บคาธรรมเนียม 
             1.10  ดานการสาธารณสุขในภาวะเกิดอุทกภัย 

             1.11  ตรวจสอบสิทธิผูที่ไดรับเบี้ยยังชีพ 
             1.12  ดานการบริหารพัสดุครุภัณฑ ยังไมเปนระบบขอมูล ครบถวนสมบูรณ      
การจําหนายครุภัณฑเสื่อมสภาพยังไมเปนปจจุบัน 

1.13  ความปลอดภัยในการเก็บรักษาทรัพยสิน 
             1.14  การนําสงเงิน  
                  1.15  การพัฒนาบุคลากร 
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1.16  การคํานวณราคากลาง , การสํารวจพื้นที่ในการกอสราง 
            1.17  การจัดทําแผนพัฒนาปฏิบัติงานในหนาที่ของบุคลากร 
             1.18  งานสารบรรณ 
             1.19 การปองกันและสรางเสริมภูมิคุมกันโรค,ควบคุมแมลงและพาหะนําโรค,
ปองกันการติดยาสารเสพติดและบุหรี่ สุรา และปองกันควบคุมโรคติดตอ และโรคระบาด 
             1.20 การตรวจสอบติดตามการจัดซื้อจัดจาง หลังจากดําเนินการตรวจรับ  

2.  การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
   2.1  เนื่องจากในรอบปงบประมาณ 2562 ไมสามารถดําเนินการตรวจสอบไดทั้ง  
6 ประเภท ควรดําเนินการวางแผนการตรวจสอบภายในรอบปงบประมาณ 2563 ใหครบทั้ง 6 ประเภท 

           2.2  เนื่องจากในรอบปงบประมาณ 2562 ใชทรัพยากรสิ้นเปลืองเปนจํานวนมาก
ในการดําเนินงาน ซึ่งควบคุมยาก จึงทําแผนการปฏิบัติงาน ควบคุมโดยผูกํากับดูแล 

            2.3  เนื่องจากประชาชนผูมาแจงเกิดแสดงหลักฐานเท็จ โดยการนําบุคคลอื่นมาสวมตัว  
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบมีความเชื่อถือในเอกสารที่ผูเกี่ยวของนํามาแสดงประกอบในการดําเนินการในเรื่อง
ดังกลาว โดยกําชับเจาหนาที่ใหถือปฏิบัติแนวทาง พรบ. และระเบียบฯที่กําหนด 

            2.4  การดําเนินการจัดงานประเพณีทองถิ่นตาง ๆ ไมเปนตามแผนที่กําหนด        
ทําใหผลการดําเนินงานไมมีประสิทธิภาพควรเพิ่มชองทางประชาสัมพันธทางออนไลนและ ขอความรวมมือ            
จากโรงเรียนนํานักเรียนเขางานประเพณีตาง ๆ  

2.5  ดําเนินการจัดเก็บไมทั่วถึง มีผูคางชําระภาษีจํานวนมาก โดยการจัดทําหนังสือ
เตือน เปนการเรงรัดจัดเก็บใหครบทุกราย 

            2.6  การบันทึกบัญชีผิดประเภท ทําใหตองปรับปรุงบัญชีทั้งในระบบมือ และ           
ระบบ (e-LAAS) โดยตรวจสอบใบเสร็จรับเงินกอนนําสงและการบันทึกบัญชีในระบบคอมพิวเตอร และ           
ใหหัวหนาฝาย/งานตรวจสอบ 

2.7  ไมสามารถนําโครงการตามความตองการของประชาชนมาบรรจุในแผน           
พัฒนาสี่ป ไดทั้ งหมดจึงควรพิจารณาคัดเลือกจัดลําดับความสําคัญของโครงการที่จะบรรจุ ในแผน              
พัฒนาทองถิ่นเทศบาล 

2.8  การตั้งงบประมาณ ผิดหมวด/ผิดประเภท ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการ
จัดทํางบประมาณในแตละหนวยงานเขารับการฝกอบรม เพื่อเพิ่มทักษะ ความรูความสามารถในการ               
ตั้งงบประมาณรายจายประจําป และไดศึกษาระเบียบฯ กฎหมายหนังสือสั่งการตาง ๆ  

2.9  ในรอบปงบประมาณ 2562  ไมสามารถดําเนินการจัดเก็บคาธรรมเนียม
ดังกลาวเปนไปตามประมาณการที่ตั้งไว โดยปฏิบัติงานเชิงรุกใหครอบคลุมทุกพื้นที่  ซึ่งน้ําทวมทุกป            
ขาดการประชาสัมพันธและแจงเตือนน้ําทวมในชุมชน การขนยาย ยังขาดระบบและอุปกรณ รถ เรือ และ           
เสื้อชูชีพ เกิดภาวะน้ํามีกลิ่นเนาเหม็นในการระบาย ทําใหเกิดน้ําทวมขัง 

2.10  ดานการสาธารณสุข ในภาวะเกิดอุทกภัย เชน พื้นที่ปฏิบัติงานน้ําทวม 
รถพยาบาลมีสภาพที่ เกามาก อุปกรณทางการแพทยไมไดมาตรฐาน การบริหารจัดการดานเวชภัณฑ   
เวชภัณฑยาไมครบทุกระบบ บุคลากรไมเพียงพอ โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานแจงวิกฤตการณน้ําทวม
แลวนํามาวางแผนภัยน้ําทวมในปถัดไป 
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2.11  ระบบขอมูลที่มีอยูไมตรงกับขอมูล ในระบบสารสนเทศของกรมสงเสริม           
การปกครองทองถิ่น เนื่องจากผูสูงอายุ ผูพิการและผูปวยติดเชื้อ บางคนไมไดอาศัย อยูจริงในพื้นที่ทําใหการ
ประสานขอมูลกรณีการเสียชีวิต การยายที่อยูหรือกรณีบัตรประจําตัวหมดอายุทําใหขอมูล  การเบิกจายเบี้ยยัง
ชีพยังมีความเสี่ยง 

2.12 เนื่องจาก การจัดเก็บรักษาพัสดุครุภัณฑไมเปนระบบ และการจําหนาย
ครุภัณฑที่เสื่อมสภาพ กระบวนการดําเนินการจําหนายดานการพัสดุ คณะกรรมการควรใหความสนใจ            
ในการควบคุมดูแลพัสดุ ครุภัณฑใหเปนไปตามระเบียบฯ อยางเครงครัด เพื่อใหการดําเนินงานดานพัสดุถูกตอง 
ตามระเบียบฯ ไมเกิดผลเสียตอทางราชการ 

2.13  ในรอบปงบประมาณ 2562 เนื่องจากอาคารมีสวนเปนไมเคยหลังคารั่ว     
มีความชื้น และมีสภาพที่ เกา ทําใหอาจเกิดความเสี่ยงตอทรัพยสินที่ รับจํานําไว แตจะดําเนินการ                
ของบประมาณเพื่อกอสราง หรือปรับปรุงดูแลไมใหใชงานไดดีข้ึน   

2.14  การนําสงเงินของเจาหนาที่ไมตรงตามยอดสรุปการฝากเงินประจําวัน        
แตเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ปฏิบัติงานอยางรอบคอบและระมัดระวัง ปฏิบัติงานตามระเบียบฯอยางเครงครัด                 
จึงทําใหไมพบความเสี่ยง 

  2 .15   เ จ าหน าที่ ข าดความรู  คว ามชํ านาญ  ทั กษะ ในการ ปฏิบั ติ ง าน                 
ขาดความรอบคอบในการปฏิบัติงาน และการตรวจสอบเอกสาร ปรับปรุงคําสั่งแบงงานภายในใหเหมาะสม            
กับงาน เจาหนาที่ควรตรวจสอบเอกสารใหครบถวนสมบูรณกอนนําสง สงเจาหนาที่เขารับการฝกอบรม              
เพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงาน 

2.16   หลักเกณฑในการคํานวณราคากลาง เจ าหนาที่ขาดความชํานาญ           
การดําเนินการสํารวจไมเปนปจจุบัน และการเก็บรายละเอียด พื้นที่การกอสรางไมละเอียด โดยจัดหาบุคลากร
ใหเพียงพอ และใหมีความรู ความชํานาญในการคํานวณราคากลางและใหมีความแมนยําและเขาใจในระเบยีบฯ                         

2.17  การไมปฏิบัติตามหนาที่และระเบียบฯอยางเครงครัด โดยใหผูปฏิบัติงาน
รับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายและปฏิบัติงานตามระเบียบฯ ขอบังคับ และใหผูบังคับบัญชาควบคุมดูแล             
การปฏิบัติงานในหนาที่ ของพนักงานในแตละตําแหนงใหรัดกุมชัดเจน 

            2.18  การจัดเก็บเอกสาร เจาหนาที่ตรวจสอบหนังสือทุกเรื่องโดยจัดลําดับ
ความสําคัญแตมิไดจัดเก็บเอการใหเปนหมวดหมู ทําใหการคนหาเอกสารลาชาไมทันกาล โดยผูรับผิดชอบควร
วางแผน ในการจัดเก็บเอกสารใหม เพื่อมิใหมีเอกสารคางในการจัดเก็บ 

2.19 โดยการเตรียมความพรอมทั้งบุคลากรเวชภัณฑ วัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของ  และ
การวางแผนรับรองใน ป 2563 ใหครบถวน 

            2.20 เนื่องจากเปนสถานศึกษา บุคลากรที่ทําหนาที่ไดรับมอบหมายดานการพัสดุ 
สวนมากเปนครู และการจางพนักงานใหม เพื่อรับผิดชอบดานการเงิน และจัดจาง ซึ่งขาดความชํานาญ              
และประสบการณ และขาดการติดตามผลการจัดซื้อ จัดจาง จึงควรหมั่นศึกษาเพิ่มเติมความรู  และ
ผูบังคับบัญชาสอบทานการปฏิบัติการอยางสม่ําเสมอ 

      
 

              

(นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจรญิ)   
       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธานี 

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


