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             เทศบาลนครอุบลราชาธานี ไดพิจารณา 
องคประกอบการควบคุมภายใน ทั้ง 5 องคประกอบ  
17 หลักการ ดังตอไปนี้ 
 
1. สภาพแวดลอมการควบคุม 
ประกอบดวย 5 หลักการดังนี้ 
     1.  การยึดมั่ นในคุณคาของความซื่ อตรงและ
จริยธรรม 
          -  มีทัศนคติที่ดีและสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่
ภายในองคกร รวมทั้งการติดตามผลการตรวจสอบและ
การประเมินผล ทั้งจากการตรวจสอบภายในและการ
ตรวจสอบภายนอก  
          -  มีทัศนคติที่มี เหมาะสมตอการรายงานทาง
การเงิน งบประมาณและการดําเนินงาน 
          -  มีขอกําหนดดานจริยธรรมและบทลงโทษเปน
ลายลักษณอักษร และเวียนใหพนักงานทุกคนลงนาม
รับทราบเปน ครั้งคราว  
          - พนักงานทราบและเขาใจลักษณะของพฤติกรรม
ที่ยอมรับและไมยอมรับและบทลงโทษตามขอกําหนด
จริยธรรม และแนวทางการปฏิบัติ  
          -  ฝายบริหารสงเสริมสนับสนุนวัฒนธรรมองคกร
ที่มุงเนน ความสําคัญของความซื่อสัตยและจริยธรรม 
 
 
 
     2.  การพัฒนาหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน รวม
ไปถึงการดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
. 
    - 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
ทัศนคติที่ดีตอตอพนักงานไดอยางเหมาะสม เปนแบบอยางที่
สนับสนุนใหบุคลากรปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย โดยใหยึด
หลักจริยธรรม ตามขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการเปนที่ตั้ง 
มีการสื่อสารใหบุคลากรทุกคนไดรับทราบถึงขอกําหนดดาน
จริยธรรม รวมถึงบทลงโทษหากมีการกระทําผิด  
 
     2.  ผูบังคับบัญชาเห็นความสําคัญดานการพัฒนาการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในอยางตอเนื่อง โดยใหมีการประชุม
เพื่อพัฒนาถึงการควบคุมภายในที่ยังมีความเสี่ยงที่แทจริง 
และสามารถปรับปรุงแกไข เพื่อใหเกิดความเพียงพอใน     
การควบคุมภายใน บุคลากรมีการติดตามและเพิ่มความรู
อยางตอเนื่อง 
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 3.  จัดใหมีโครงสรางองคกร สายการบังคับบัญชาอํานาจ
หนาที่  และความรับผิดชอบที่ เหมาะสมในการบรรลุ
วัตถุประสงคของหนวยงาน 
           -  มีการจัดโครงการและสายงาน การบังคับ
บัญชาที่ชัดเจนและเหมาะสมกับขนาดและลักษณะการ
ดําเนินงาน  
        -  มีการแสดงแผนภูมิการจัดการองคกรที่ถูกตอง 
และ ทันสมัยใหพนักงานทุกคนทราบ 
 
 
 
 
     4.  ความมุงมั่นในการการสรางแรงจูงใจ พัฒนาและ
รักษาบุคลากรที่มีความรู ความสามารถที่สอดคลองกับ
วัตถุประสงค 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 5.  บุคลากรมีหนาที่ความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน
ตามระบบควบคุมภายใน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 
 

3.  เทศบาลนครอุบลราชธานีการจัดทําแผนผังโครงสราง
องคกร และออกคําสั่งเทศบาลนครอุบลราชธานี   เรื่อง การ
มอบหมาย หนาที่ปฏิบัติราชการตามโครงสราง สวนราชการ 
ปงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามแผนอัตรากําลัง ๓ ป (๒๕๖๑-
๒๕๖3) โดยระบุหนาที่ของแตละบุคคลใหรับผิดชอบงาน ใน
ดานตางๆตามโครงสรางสวนราชการที่กําหนดตามแผน
อัตรากําลัง ๓ ป ของเทศบาลนครอุบลราชธานี เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานเปนไปดวยความระมัดระวัง รอบคอบ ดําเนินไป
ดวยความเรียบรอย และเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล บรรลุ
วัตถุประสงคของหนวยงาน และเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ประชาชน 
  
     4.  เทศบาลนครอุบลราชธานี ในรอบป 2562 ไดมีการ
สงเจาหนาที่เขารับการอบรม แตเนื่องจากไดมีพนักงานบรรจุ
เขารับราชการ หรือพนักงานจางเขาทํางานใหม จึงไดมี
แผนการอบรมที่เกี่ยวของกับคุลากรในแตละดาน แตละฝาย 
ใหสัมพันธกับงานที่ปฏิบัติจริง โดยงานการเจาหนาที่ ไดทํา
การสํารวจขอมูลของการเขารับการอบรม และนํามาจัดทํา
แผนพัฒนาบุคลากร เพื่อสงเสริมใหมีความรู ความสามารถ 
และทักษะในการปฏิบัติงาน พรอมที่จะปฏิบัติงาน และ
อํานวยความสะดวก เพื่อให เกิดประโยชนสู งสุดใหกับ
ประชาชน แตยังขาดแรงจูงใจใหกับบุคลากรใหความสําคัญ 
ในการปฏิบัติงาน 
       
5.  เทศบาลนครอุบลราชธานี ไดมอบหมายหนาที่ความ
รับผิดชอบ และพนักงานไดปฏิบัติงาน ตามระบบการควบคุม
ภายในที่วางไว เปนลายลักษณอักษร และแจงเวียนให
ผูเกี่ยวของรับทราบ ตามระบบควบคุมภายในที่ได      จัดวาง
ไว ติดตามกําหนดแผน/โครงการตาง ๆ และการใชจาย
งบประมาณ มีการติดตามการรายงานความพัฒนาของ
ภารกิจของหนวยงานตนเอง  
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2.  การประเมินความเสี่ยง 
      -  เทศบาลนครอบุลราชธานี มีการประเมินความ
เสี่ยงที่เกิดจากปจจัยทัง้ภายในและภายนอกที่มผีลกระทบ
ตอวัตถุประสงค และเปาหมายของการดําเนินงานใน
องคกร ดวยวิธีที่เปนระบบ อยางเพียงพอและเหมาะสม 
ประกอบดวย 4 หลักการดงันี ้
     1.  มีการระบุวัตถุประสงคการควบคุมในการ
ปฏิบัติงานใหสอดคลอง กับวัตถุประสงคไวอยางชัดเจน
และเพียงพอที่จะสามารถระบุ และประเมินความเสี่ยงที่
เกี่ยวของกบัวัตถุประสงค 
     -  มีการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายการ
ดําเนินงาน ของหนวยงานอยางชัดเจนและวัดผลได  
     -  มีแผนการแพรและชี้แจงใหบุคลากรทุกระดับ 
ทราบและ เขาใจตรงกัน 
     -  บุคลากรทุกคนทีเ่กี่ยวของมสีวนรวมในการกําหนด
และใหการยอมรับ 
 
    2.มีการระบุความเสีย่งทีม่ีผลตอการบรรลุวัตถุประสงค
การควบคุมภายใน อยางครอบคลุมทั้งหนวยงาน  และ
วิเคราะหความเสี่ยงเพื่อกําหนดวิธีการจัดการความเสี่ยง
หรือไม 
 

 
  -เทศบาลนครอุบลราชธานี มีการกําหนดวัตถุประสงค
และเปาหมายใน การดําเนินงานอยางชัดเจน โดยยึดตาม
แนวนโยบายของ ผูบริหาร ที่สอดคลองกับอํานาจหนาที่
ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 (และที่แกไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2546) และ พระราชบัญญัติ 
กําหนดและขั้นตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกร
ปกครองสวน ทองถิ่น พ.ศ. 2542 

     -  เทศบาลนครอุบลราชธานีมีการกําหนดวัตถุประสงค
ของการดําเนินงานตามกิจกรรม โดยใหบุคลากรทุกคน
ประเมินความเสี่ยงจากหนาที่ที่ไดรับ มอบหมายของตนเอง 
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการ ทํางาน โดยไมถูกทักทวง
จากหนวยตรวจสอบภายในและ ภายนอก 
 
 
 
 
     2. เทศบาลนครอุบลราชธานี  ไดมีการพิจารณา         
ระบุความเสี่ยงที่มีผลตอวัตถุประสงค ซึ่งจากการประชุม
คณะกรรมการการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังนี้  
          1. การตรวจสอบภายใน 
          2. การดําเนินงานปฏิบัติงานของฝายบริหารงาน
ทั่วไป 
          3. การแจงเกิดเกินกําหนดบุคคลสัญชาติไทย 
          4. กระบวนงาน งานส งเสริมการศึกษาและ
วัฒนธรรม 
          5.  การจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดินภาษีบํารุง
ทองที่ ภาษีปาย 
          6.  การจัดเก็บเงินรายได และการใชใบเสร็จรับเงิน 
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     3.  ไดพิจารณาโอกาสที่อาจเกิดการทุจริต เพื่อ
ประกอบการประเมินความเสี่ยงที่สงผลตอการบรรลุ
วัตถุประสงค   
 

          7.  การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป 
          8.  การจัดทํางบประมาณ รายจาย 
          9.  การเรงรัดการจัดเก็บคาธรรมเนียม 
          10.  ดานการสาธารณสุขในภาวะเกิดอุทกภัย 

          11.  ตรวจสอบสิทธิผูที่ไดรับเบี้ยยังชีพ 
          12.  ดานการบริหารพัสดุครุภัณฑ ยังไมเปนระบบ
ขอมูล ครบถวนสมบูรณ การจําหนายครุภัณฑเสื่อมสภาพ
ยังไมเปนปจจุบัน 
          13.  ความปลอดภัยในการเก็บรักษาทรัพยสิน 
          14.  การนําสงเงิน 
          15.  การพัฒนาบุคลากร 
          16.  การคํานวณราคากลาง , การสํารวจพื้นที่ใน
การกอสราง 
          17.  การจัดทําแผนพัฒนาปฏิบัติงานในหนาที่ของ
บุคลากร 
          18.  งานสารบรรณ 
          19. การปองกันและสรางเสริมภูมิคุมกันโรค,
ควบคุมแมลงและพาหะนําโรค,ปองกันการติดยาสารเสพติด
และบุหรี่  สุรา และปองกันควบคุมโรคติดตอ และโรค
ระบาด 
          20 .  การตรวจสอบติดตามการจัดซื้อจัดจาง 

หลังจากดําเนินการตรวจรับ   

          -  ซึ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคอยางชัดเจน และ
เพียงพอที่จะสามารถและประเมินความเสี่ยงได   
            3.  เทศบาลนครอุบลราชธานีไดพิจารณาแลว มี
โอกาสที่จะเกิดการทุจริต ในเรื่องที่เกี่ยวของกับการรับเงิน           
แตเทศบาลนครอุบลราชธานี ไดมีระบบการควบคุมภายใน
เกี่ยวกับ การจัดเก็บ การนําสง เพื่อสอบยันใหมีความมั่นใจ 
ในการปฏิบัติงานเพียงพอแลว              
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รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดาํเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2562 

 
 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 
 

     4.  มีการระบุและประเมินการเปลี่ยนแปลงที่อาจมี
ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน 
 
3.  กิจกรรมการควบคุม 
     -  เทศบาลนครอุบลราชธานี มีการประเมินความ
เพียงพอของการควบคุมภายในโดยพิจารณา         จาก
กิจกรรมควบคุมที่สําคัญ เหมาะสมเพื่อความเพียงพอและ
มีประสิทธิผล ประกอบดวย 3 หลักการดังนี ้
     1.  ทําการระบุและพฒันากจิกรรมการควบคุมเพื่อ
ลดความเสี่ยงในการบรรลุวัตถุประสงคใหอยูในระดบัที่
ยอมรบัได 
     -  กิ จ ก ร ร ม ก า ร ค ว บ คุ ม ไ ด กํ า ห น ด ขึ้ น ต า ม 
วัตถุประสงค และผลการประเมินความเสี่ยง  
     -  บุคลากรทุกคนทราบและเขาใจวัตถุประสงคของ 
กิจการควบคุม 
     -  มาตรการปองกันและดูแลรักษาทรัพยสินอยาง
รัดกุม และเพียงพอ  
     -  มีการแบงแยกหนาที่การปฏิบัติงานที่สําคัญหรือ
งานที่ เสี่ยงตอความเสียหายตั้งแตตนจนจบ เชน การ
อนุมัติ การ บันทึกบัญชี และการดูแลรักษาทรัพยสิน  
      -  มี ม าตรการ ติ ดตามและตร วจสอบ ให ก า ร
ดําเนินงานของ องคกรเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ  
 
2.  มีการระบุและพัฒนากจิกรรมการควบคุมทั่วไปดาน
เทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค 
 

4.  จาการประเมิน พบวา มีการระบุความเสี่ยงและประเมิน
วาไมมีการเปลี่ยนแปลง มี เพียงเล็กนอยเทานั้นที่อาจมี
ผลกระทบอยางมีนัยสําคัญตอระบบการควบคุมภายใน 
 
  
 
 
 
1.  เทศบาลนครอุบลราชธานี ไดมีการกําหนดกิจกรรมการ
ควบคุม ตามวัตถุประสงคและผลของ การประเมินความเสี่ยง 
ซึ่งบุคลากรทุกคนทราบถึงความสําคัญของการดําเนินงาน
ตามภารกิจหนาที่ เปนอยางดี และมีการกําหนดมาตรฐานใน
การปฏิบัติงาน ดังนี้ 
          -  การวางแผน การปฏิบัติงานมีการกําหนด กิจกรรม
การควบคุม ในลักษณะของนโยบาย ระเบียบฯ กฎหมาย 
และระบบงานตาง ๆ การแบงแยกหนาที่ 
          -  การตรวจสอบ  มีการกําหนดวิธีการตางๆ ภายใต
หลักเกณฑ ระเบียบ กฎหมาย 
          -  การรายงานผลจะตองเปนไปตามหลักเกณฑ   
          -  การติดตามผล  ใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด 
- จึงทําใหพบความเสี่ยงในระดับหนึ่งแตในระดับที่ยอมรับได 

 
 
     2.  เทศบาลนครอุบลราชธานี มีการพัฒนาควบคุมทั่วไป 

ดานเทคโนโลยี เชน  การบันทึกขอมูลที่ไดดําเนินการแลว    

โดยการทําการจัดเก็บเปน ไฟลแสกน ไวในคอมพิวเตอร      

เพื่อเปนการสํารองขอมูลปองกันการสูญหาย งายตอการสืบ

คนหาขอมูล จัดทําคิวอาโคช ซึ่งการยอขอมูลตางๆ ใหอยูใน

รูปเดียวแลวเพียงทําการสแกนนั้น ก็พบชวยอํานวยความ
สะดวกการทํางาน  การประชาสัมพันธ  



๙ 

 

 
แบบ ปค. 4 

สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 
รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดาํเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2562 

 
 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 
 

 3. มี กิ จ ก ร ร ม ค ว บ คุ ม  โ ด ย กํ า ห น ด น โ ย บ า ย
ประกอบดวยผลสําเร็จ ที่คาดหวังและขั้นตอนการ
ปฏิบัติเพื่อนํานโยบายไปสูการปฏิบัติงานจริง  

 
 
 
 
 

4.  สารสนเทศและการสื่อสาร 
      -  การดําเนินการเกี่ยวกับการควบคุมภายใน
จะตองมีสารสนเทศที่เกี่ยวของและเชื่อถือได ผูประเมิน
ควรประเมินควร พิจารณาความเหมาะสมของระบบ
สารสนเทศและการสื่อสาร ตอความตองการของผูใช
และการบรรลุวัตถุประสงค ประกอบดวย 3 หลักการ
ดังนี ้
     1.  ไดจัดทําการหรือจัดหา และใชสารสนเทศที่
เกี่ยวของและมีคุณภาพ เพื่อสนับสนุนใหมีการปฏิบัติ
ตามการควบคุมภายในที่กําหนด 
 
 
 
 
     2.  มีการสื่อสารภายในเกีย่วกับสารสนเทศ รวมถึง
วัตถุประสงค และความรับผิดชอบที่มีตอการควบคุม
ภายใน ซึ่งมีความจําเปนในการสนับสนุนใหมีการ
ปฏิบัติตามการควบคุมภายในที่กําหนด 
 
 
 
 

     3.  มีการสื่อสารกับบุคลภายนอกเกี่ยวกับเรือ่งทีม่ี
ผลกระทบตอการปฏบิัติตาม การควบคุมภายใน 
     -   มีการรับฟงและพิจารณาขอรองเรียนจาก

3.  หนวยงานเทศบาลนครอุบลราชธานี มีการกําหนดนโยบาย

การปฏิบัติงานไวอยางชัดเจน เชน กฎบัตร , คําสั่ง , การจัดทํา

ขอตกลงการปฏิบัติราชการ โดยตองมีวินัย และยึดถือการ

ปฏิบั ติ ง าน  ตามระเบี ยบฯ กฎหมาย ข อบั งคับต า ง  ๆ 

ประกอบดวยผลสําเร็จที่คาดหวัง และขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

เพื่อนโยบายไปสูการปฏิบัติงานจริง 

 

 

 

 

 

 

 
 

     1. เทศบาลนครอุบลราชธานี ไดมีการจัดทํา และใช

สารสนเทศ ซึ่งแตละหนวยงาน ที่มีสาระขอมูล ระเบียบฯ และ

ขอมูลที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน มาชวยในการบริหารจัดการ 

การประชาสัมพันธแจงขาวสาร 

          -  เว็บเพจ  

          -  ทางอินเตอรเน็ต  

          -  ทางไลน   

 2.มีการสื่อสารภายในเกี่ยวกับสารสนเทศ ใหบรรลุวัตถุประสงค

ในหนวยงานยอยไดแก การสงขอมูลทางอิเล็กทรอนิกส (ไลน) 

แตละสํานัก/กอง และบันทึกซักซอม แนวทางการปฏิบัติงานใน

เรื่องตาง ๆ แจงเวียน เจาหนาที่ เพื่อใหปฏิบัติเปนแนวทาง

เดียวกัน 
 



๑๐ 

 

ภายนอก อาทิ ประชาชน สื่อมวลชน       3.  เทศบาลนครอุบลราชธานี มีการนําระบบสารสนเทศ
และการสื่อสารนํามาใช ในการปฏิบัติงาน มีการรับฟง และ
พิจารณาขอรองเรียนจากภายนอก เชน ประชาชน  
 

แบบ ปค. 4 
สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี 

รายงานผลการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดาํเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2562 

 
 

 
องคประกอบของการควบคุมภายใน 

 
ผลการประเมิน / ขอสรุป 

5.  กิจกรรมการติดตามผล 
     -  เทศบาลนครอุบลราชธานี ไดพิจารณาความ
เหมาะสมของ ระบบการติดตามประเมินผลการควบคมุ
ภายในขององคกร เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการ
ควบคุมภายใน ประกอบดวย 2 หลักการดังนี ้
      
     1.  มีการระบุ พัฒนา และดําเนินการประเมินผล
ระหวางการปฏิบัติงาน และหรือการประเมินผลเปน
รายครั้ง ตามที่กําหนด เพื่อใหเกิดความมั่นใจวาไดมี
การปฏิบัติตามองคประกอบการควบคุมภายใน 
      
      
     2. มีการประเมินผลการสื่อสารขอบกพรอง หรือ
จุดออนของการควบคุมภายใน อยางทันเวลาตอฝาย
บริหารและผูกํากับดูแล เพื่อใหผูรับผิดชอบสามารถสั่ง
การแกไขไดอยางเหมาะสม 
 
      
 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
 
 
  1.  หนวยงานของเทศบาลนครอุบลราชธานี มีการประชุมเพื่อ
ติดตามความคืบหนาของการปฏิบัติงาน และประเมินผลเปนราย
ครั้ง ตามความเหมาะสมโครงการ เพื่อการปรับปรุง การรายงาน
ความคืนหนาของงานตลอดเวลา    
 
 
     2.  มีการประเมินแจงผลการสื่อสารขอบกพรอง และ
จุดออน พบวา เมื่อมีประเด็นความเสี่ยงในการปฏิบัติงานไดแจง
ตอผูบริหารอยางทันทวงที ตรวจสอบ การดําเนินงาน หรือ
จุดออนตอผูบริหาร พรอมบันทึกแกไขใหเหมาะสม 
 

 
 
 



๑๑ 

 

 
 

 
 
ผลการประเมินโดยรวม 
                

เทศบาลนครอุบลราชธานี ไดพิจารณาประเมินองคประกอบการควบคุมภายในครบ 5 
องคประกอบ 17  หลักการ จึงไดเพิ่มการกําหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสม 
ประสิทธิผลและเพียงพอที่จะทําใหการปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค ตามหลักเกณฑ
กระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ         
พ.ศ. 2561 ขอ 8 อยางไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ตองปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อใหการปฏิบัติงาน       
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น พบวา ยังมีความเสี่ยงที่ตองติดตาม  20 กิจกรรม คือ 

1. ภารกิจดานการตรวจสอบภายใน  เนื่องจากในรอบปงบประมาณ  2562 ไมสามารถ
ดําเนินการตรวจสอบไดทั้ง 6 ประเภท ควรดําเนินการวางแผนการตรวจสอบภายในรอบปงบประมาณ 2563 
ใหครบทั้ง 6 ประเภท 

         2. ภารกิจดานการดําเนินงานปฏิบัติงานของฝายบริหารงานทั่วไป เนื่องจากในรอบ
ปงบประมาณ 2562 ใชทรัพยากรสิ้นเปลืองเปนจํานวนมากในการดําเนินงาน ซึ่งควบคุมยาก จึงทําแผนการ
ปฏิบัติงาน ควบคุมโดยผูกํากับดูแล 

          3.  ภารกิจดานการแจงเกิดเกินกําหนดบุคคลสัญชาติไทย  เนื่องจากประชาชนผูมาแจงเกิด
แสดงหลักฐานเท็จ โดยการนําบคุคลอื่นมาสวมตัว  เจาหนาที่ผูรับผิดชอบมีความเชื่อถือในเอกสารที่ผูเกี่ยวของ
นํามาแสดงประกอบในการดําเนินการในเรื่องดังกลาว โดยกําชับเจาหนาที่ใหถือปฏิบัติแนวทาง พรบ.และ
ระเบียบฯที่กําหนด 

          4.  ภารกิจดานกระบวนการงานสงเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม   การดําเนินการจัดงาน
ประเพณีทองถิ่นตาง ๆ ไมเปนตามแผนที่กําหนด ทําใหผลการดําเนินงานไมมีประสิทธิภา ควรเพิ่มชองทาง
ประชาสัมพันธทางออนไลนและ ขอความรวมมือจากโรงเรียนนํานักเรียนเขางานประเพณีตาง ๆ  

5.  ภารกิจดานการจัดเก็บภาษีโรเรือนและที่ดิน ภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย  ดําเนินการ
จัดเก็บไมทั่วถึง มีผูคางชําระภาษีจํานวนมาก โดยการจัดทําหนังสือเตือน เปนการเรงรัดจัดเก็บใหครบทุกราย 

          6.  ภารกิจดานการจัดเก็บรายได และการใชใบเสร็จรับเงิน การบันทึกบัญชีผิดประเภท ทํา
ใหตองปรับปรุงบัญชีทั้งในระบบมือ และระบบ (e-LAAS) โดยตรวจสอบใบเสร็จรับเงินกอนนําสงและการ
บันทึกบัญชีในระบบคอมพิวเตอร และใหหัวหนาฝายงานตรวจสอบ 

7.  ภารกิจดานการจัดทําแผนพัฒนาสี่ป  ไมสามารถนําโครงการตามความตองการของ
ประชาชนมาบรรจุในแผนพัฒนาสี่ป ไดทั้งหมด จึงควรพิจารณาคัดเลือกจดัลําดับความสําคัญของโครงการที่จะ
บรรจุในแผนพัฒนาทองถิ่นเทศบาล 

8.  ภารกิจดานการจัดทํางบประมาณรายจาย  การตั้งงบประมาณ ผิดหมวด/ผิดประเภท 
ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการจดัทํางบประมาณในแตละหนวยงานเขารับการฝกอบรม เพื่อเพิ่มทักษะ ความรู
ความสามารถในการตั้งงบประมาณรายจายประจําป และไดศึกษาระเบียบฯ กฎหมายหนังสือสั่งการตาง ๆ  

9.  ภารกิจดานการเรงรัดการจัดเก็บคาธรรมเนียม  ในรอบปงบประมาณ 2562          
ไมสามารถดําเนินการจัดเก็บคาธรรมเนียมดังกลาวเปนไปตามประมาณการที่ตั้งไว  โดยปฏิบัติงานเชิงรุกให
ครอบคลุมทุกพื้นที่ 



๑๒ 

 

          
                 -12/10.ดานการสาธา... 
 
 
10.  ดานการสาธารณสุข ในภาวะเกิดอุทกภัย เชน พื้นที่ปฏิบัติงานน้ําทวม รถพยาบาลมี

สภาพที่เกามาก อุปกรณทางการแพทยไมไดมาตรฐาน การบริหารจัดการดายเวชภัณฑ  เวชภัณฑยาไมครบ 
ทุกระบบ บุคลากรไมเพียงพอ โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานแจงวิกฤตการณน้ําทวมแลวนํามาวางแผน
ภัยน้ําทวมในปถัดไป 

11.  ภารกิจดานการตรวจสอบสิทธิผูที่ไดรับเบ้ียยังชีพ  ระบบขอมูลที่มีอยูไมตรงกับขอมูล 
ในระบบสารสนเทศของกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่นเนื่องจากผูสูงอายุ ผูพิการและผูปวยติดเชื้อ    
บางคนไมไดอาศัย อยูจริงในพื้นที่ทําใหการประสานขอมูลกรณีการเสียชีวิต การยายที่อยูหรือกรณีบัตรประจํา 
ตัวหมดอายุทําใหขอมูล การเบิกจายเบี้ยยังชีพยังมีความเสี่ยง 

12.  ภารกิจดานการบริหารพัสดุครุภัณฑยังไมเปนระบบขอมูล ครบถวนสมบูรณ       
การจําหนายครุภัณฑเสื่อมสภาพยังไมเปนปจจุบัน  เนื่องจาก การจัดเก็บรักษาพัสดุครุภัณฑไมเปนระบบ 
และการจําหนายครุภัณฑที่เสื่อมสภาพ กระบวนการดําเนินการจําหนายดานการพัสดุ คณะกรรมการควรให
ความสนใจในการควบคุมดูแลพัสดุ ครุภัณฑใหเปนไปตามระเบียบฯ อยางเครงครัด เพื่อใหการดําเนินงานดาน
พัสดุถูกตอง ตามระเบียบฯ ไมเกิดผลเสียตอทางราชการ 

13.  ภารกิจดานความปลอดภัยสถานที่ในการจัดเก็บรักษาทรัพยสิน ในรอบปงบประมาณ 
2562 เนื่องจากอาคารมีสวนเปนไมเคยหลักคารั่ว มีความชื้น และมีสภาพที่เกา ทําใหอาจเกิดความเสี่ยงตอ
ทรัพยสินที่รับจํานําไว แตจะดําเนินการ ของบประมาณเพื่อกอสราง หรือปรับปรุงดูแลไมใหใชงานไดดีข้ึน   

14.  ภารกิจดานการรับเงินและนําสงเงิน  การนําสงเงินของเจาหนาที่ไมตรงตามยอดสรุป
การฝากเงินประจําวัน แตเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ปฏิบัติงานอยางรอบคอบและระมัดระวัง ปฏิบัติงานตาม
ระเบียบฯอยางเครงครัด จึงทําใหไมพบความเสี่ยง 

 15.  ภารกิจดานพัฒนาบุคลากร  เจาหนาที่ขาดความรู ความชํานาญ ทักษะในการ
ปฏิบัติงาน ขาดความรอบคอบในการปฏิบัติงาน และการตรวจสอบเอกสาร ปรับปรุงคําสั่งแบงงานภายในให
เหมาะสมกับงาน เจาหนาที่ควรตรวจสอบเอกสารใหครบถวนสมบูรณกอนนําสง สงเจาหนาที่เขารับการ
ฝกอบรมเพื่อเพิ่มพูนทักษะความรู ความเขาใจในการปฏิบัติงาน 

16.  ภารกิจดานการคํานวณราคากลาง การสํารวจพื้นที่ในการกอสราง หลักเกณฑในการ
คํานวณราคารกลาง เจาหนาที่ขาดความชํานาญ การดําเนินการสํารวจไมเปนปจจบุัน และการเก็บรายละเอียด 
พื้นที่การ กอสรางไมละเอียด  โดยจัดหาบุคลากรใหเพียงพอ และใหมีความรู ความชํานาญในการคํานวณราคา
กลางและใหมีความแมนยําและเขาใจในระเบียบฯ                          

17.  ภารกิจดานการจัดทําแผนพัฒนาการปฏิบัติงานในหนาที่ของบุคลากรในองคกร   
การไมปฏิบัติตามหนาที่และระเบียบฯอยางเครงครัด โดยใหผูปฏิบัติงานรับผิดชอบงานที่ไดรับมอบหมายและ
ปฏิบัติงานตามระเบียบฯ ขอบังคับ และใหผูบังคับบัญชาควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในหนาที่ ของพนักงานใน
แตละตําแหนงใหรัดกุมชัดเจน 

          18.  ภารกิจดานงานสารบรรณ  การจัดเก็บเอกสาร เจาหนาที่ตรวจสอบหนังสือทุกเรื่อง
โดยจัดลําดับความสําคัญแตมิไดจัดเก็บเอการใหเปนหมวดหมู ทําใหการคนหาเอกสารลาชาไมทันกาล              
โดยผูรับผิดชอบควรวางแผน ในการจัดเก็บเอกสารใหม เพื่อมิใหมีเอกสารคางในการจัดเก็บ 



๑๓ 

 

           
 
             -13/19.ภารกิจ... 
 

19.  ภารกิจดานการปองกันและสรางเสริมภูมิคุมกันโรค ควบคุมแมลงและพานะนําโรค 
ปองกันการติดยาและสารเสพติด บุหรี่ สุรา และปองกันควบคุมโรคติดตอ และโรคระบาดในเขตเทศบาล
นครอุบลราชธานี การปองกันควบคุมโรคระบาดที่พบจากภัยน้ําทวมในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี          
ป 2562 โดยการเตรียมความพรอมทั้งบุคลากรเวชภัณฑ วัสดุอุปกรณที่เกี่ยวของ และการวางแผนรับรองใน 
ป 2563 ใหครบถวน 

          20.  ภารกิจเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจาง เนื่องจากเปนสถานศึกษา บุคลากรที่ทําหนาที่ไดรับ
มอบหมาย สวนมากเปนครู และการจางพนักงานใหม เพื่อรับผิดชอบดานการเงิน และจัดจาง ซึ่งขาดความ
ชํานาญ และประสบการณ และขาดการติดตามผลการจัดซื้อ จัดจาง จึงควรหมั่นศึกษาเพิ่มเติมความรู              
และผูบังคับบัญชาสอบทานการปฏิบัติการอยางสม่ําเสมอ 

 
 
 

           
                               
 (นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ)   

       นายกเทศมนตรีนครอบุลราชธานี 
                                        วันที่ ................................................. 

   
 


