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ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเสี่ยง การปรับปรุง หนวยงาน

หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่รับผิดชอบ

หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

1.  ภารกิจ  การตรวจสอบภายใน

(หนวยตรวจสอบภายใน)

วัตถุประสงค -  ในรอบปงบประมาณ -  ดําเนินการตาม -  จากการปฏิบัติงาน -  มิไดดําเนินการ -  ดําเนินการวางแผน -  หนวยตรวจสอบภายใน

-  เพื่อใหสามารถดําเนินการตรวจสอบ ไดตาม 2562  ไมสามารถ มาตรฐานการ ตามหลักเกณฑ ตรวจสอบครบ 6 การตรวจสอบภายใน ชื่อ  นางสุนทรี  ทินกรวงศ

วัตถุประสงค, เปาหมาย, ขอบเขต ของการ ดําเนินการตรวจสอบ ตรวจสอบภายในจริง มาตรฐานการ ประเภท ในรอบปงบประมาณ นักวิชาการตรวจสอบภายใน

ตรวจสอบภายในระยะเวลาที่กําหนด ทั้ง 6  ประเภท ตรวจสอบแลวพบวา 2563  ใหครบทั้ง 6 ชํานาญการ

มีการดําเนินการ ประเภท

ตรวจสอบภายในไมครบ

 6 ประเภท ซึ่งมีผลทํา

ใหไมสามารถประเมิน

ผลการปฏิบัติงานใน

ฐานะเครื่องมือของ

ผูบริหารไดอยางเต็มที่

แบบ ปค. 5

สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2562
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ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเสี่ยง การปรับปรุง หนวยงาน

หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่รับผิดชอบ

หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

แบบ ปค. 5

สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2562

2.  ภารกิจ การดําเนินงานปฏิบัติงานของ

ฝายบริหารงานทั่วไป

(สํานักปลัดเทศบาล)

วัตถุประสงค

-  เพื่อใหการดําเนินงานฝายบริหารงานทั่วไป -  ในรอบปงบประมาณ -  ผูกํากับดูแลอยาง -  จากการควบคุม -  การใชวัสดุสิ้นเปลือง -  จัดทําแผนการ -  สํานักปลัดเทศบาล

ดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย ถูกตอง 2562  ใชทรัพยากร ใกลชิดภายใตขอบังคับการใชวัสดุสิ้นเปลือง เปนสิ่งที่ควบคุมไดยากปฏิบัติงาน ควบคุม ชื่อ น.ส.ธัญญพัทธ  ศรีบุญสถิตพงษ

เปนไปตามระเบียบฯและหนังสือสั่งการที่ สิ้นเปลืองเปนจํานวน พรบ เทศบาล และ เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ ทําใหเกิดความเสี่ยง กํากับโดยผูกํากับดูแล  หัวหนาฝายบริหารงานทั่วไป

กําหนด มากในการดําเนินงาน ระเบียบสํานักนายก ที่มีหนาที่ควบคุม

รัฐมนตรีวาดวยงาน วัสดุสิ้นเปลืองนั้น

สารบรรณ ไดหาแนวทางในการ

ใชวัสดุสิ้นเปลืองให

ใชโดยประหยัดไดจริง
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แบบ ปค. 5
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รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2562

3.  ภารกิจ แจงเกิดเกินกําหนดบุคคล

สัญชาติไทย

(สํานักปลัดเทศบาล)

วัตถุประสงค

-  เพื่อปองกันการผิดพลาดในการ บันทึกขอมูล -  ประชาชนผูมา 1.  กําหนดหลักเกณฑ -  เจาหนาที่ผู -  ประชาชนผูมา 1.  กําชับเจาหนาที่ -  ฝายทะเบียนฯ

พื้นฐาน ขอมูลทะเบียนราษฎร แจงเกิดแสดงหลักฐาน แนวทางในการ รับผิดชอบยังขาดความ ติดตอขอแจงเกิดใช ผูรับผิดชอบ ใหถือ ชื่อ  นางกรรณิกา  นิธิพานิช

เท็จ โดยการนําบุคคล ตรวจสอบเอกสารให รอบคอบในการตรวจ เอกสารผูอื่นมา ปฏิบัติแนวทางของ หัวหนาฝายทะเบียนราษฎร

อื่นมาสวมตัว โดยการ ถูกตองและรัดกุม สอบเอกสารและไม แอบอาง บางรายไม พรบ.และระเบียบฯ และบัตรประจําตัวประชาชน

แจงเกิด มากขึ้น สังเกตผูยื่นคํารองและ มีพยานเอกสารเลย ที่กําหนด

-  เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 2.  ใหขอมูล ความรู การสอบพยานบุคคล -  เจาหนาที่ขาด 2.  กรณีไมมีเอกสาร

มีความเชื่อในเอกสารที่ เกี่ยวกับการแจงเกิด ควรใหรัดกุมมากขึ้น ดุลพินิจพิจารณาใน หลัก,ฐานมายืนยัน
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ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเสี่ยง การปรับปรุง หนวยงาน
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หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

แบบ ปค. 5

สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2562

ผูเกี่ยวของนํามาแสดง เกินกําหนด เพื่อ เอกสารที่ประชาชน ตัวบุคคลใหสอบสวน

ประกอบในการดําเนิน แนะนําคนไทยที่ยัง นํามาแสดงและไม พยานบุคคลที่นา

การในเรื่องดังกลาว มิไดมาแจงเกิด ใหยื่น รัดกุมในการสอบสวน เชื่อถือใหไดขอเท็จจริง

เอกสารแจงเกิด พยานบุคคล และใหทําประชาคม

3.  จัดทําประชาคม กอนอนุญาตใหแจง

ในชุมชน กรณีไมมี เกิด

พยานเอกสารมายืนยัน

ตัวบุคคล
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ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเสี่ยง การปรับปรุง หนวยงาน

หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่รับผิดชอบ

หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

แบบ ปค. 5

สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2562

4.  ภารกิจ กระบวนงานงานสงเสริมการศึกษา

และวัฒนธรรม

(สํานักการศึกษา)

วัตถุประสงค

-  เพื่อใหการดําเนินการจัดทําโครงการประเพณี -  การดําเนินการ -  มีคําสั่งแบงงาน -  เนื่องจากงาน -  ไมไดรับความ -  เพิ่มชองทางการ -  ฝายสงเสริมศาสนา

ทองถิ่น ตามงบประมาณที่ตั้งไวในขอบัญญัติ จัดงานประเพณีทองถิ่น ตามหนาที่ความ ประเพณีทองถิ่นแตละ รวมมือจากประชาชน ประชาสัมพันธทาง ศิลปะและวัฒนธรรม

ดําเนินไปอยางถูกตองตามระเบียบที่ตั้งไวและ ตาง ๆ ไมเปนไปตาม รับผิดชอบอยาง งานมีรายละเอียดและ ในบางชุมชนในการ ออนไลนและขอความ ชื่อ นายเสรี  ทองเลิศ

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ แผนที่กําหนด ทําให ชัดเจน ขอกําหนดที่แตกตาง มารวมงานประเพณี รวมมือจากโรงเรียน ผูอํานวยการสวนสงเสิรม

ผลการดําเนินงานไม -  มีการประชา กันออกไปทําใหเกิด -  การจัดซื้อจัดจาง นํานักเรียนเขารวม การศึกษา ศาสนาและ
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ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเสี่ยง การปรับปรุง หนวยงาน

หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่รับผิดชอบ

หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

แบบ ปค. 5

สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2562

มีประสิทธิภาพ สัมพันธในชองทาง ทําใหผลการดําเนิน บางรายการไมสามารถ งานประเพณีตาง ๆ วัฒนธรรม

ออนไลน งานยังไมมีประสิทธิ ดําเนินการได -  ควบคุมงบประมาณ

-  จัดทําหนังสือให ภาพเทาที่ควร ในการจัดงานตาม

ผูนําชุมชนรับทราบ งบประมาณที่เปนจริง

และไมจัดซื้อจัดจาง

ในรายการที่ไม

สามารถดําเนินการได

ตามระเบียบฯที่ตั้งไว
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ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเสี่ยง การปรับปรุง หนวยงาน

หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่รับผิดชอบ

หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

แบบ ปค. 5

สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2562

5.  ภารกิจ  การจัดเก็บภาษีโรงเรือน

และที่ดินภาษีบํารุงทองที่ ภาษีปาย

(สํานักการคลัง)

วัตถุประสงค -  มีผูคางชําระภาษี -  เจาหนาที่ปฏิบัติ -  จากการดําเนินการ -  การดําเนนิการ -  จัดทําหนังสือเตือน -  ฝายผลประโยชนและ

-  เพื่อใหการปฏิบัติงานดานการจัดเก็บรายได จํานวนมาก หนาที่ตามกําหนด ปฏิบัติ ประชาชนหรือ จัดเก็บไมทั่วถึง เปนการเรงรัดจัดเก็บ กิจการพาณิชย

ดําเนินการไปตามระบบกฏหมาย ระเบียบ คําสั่งแบงงานตาม เจาของทรัพยสินไมมา ใหครบทุกราย ชื่อ  นางสาวพยอม  โอภาส

หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ ภารกิจหนาที่ความ ยื่นชําระภาษีตาม -  ประชาสัมพันธ หัวหนาฝายผลประโยชน
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ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเสี่ยง การปรับปรุง หนวยงาน

หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่รับผิดชอบ

หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

แบบ ปค. 5

สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2562

-  เพื่อใหจัดเก็บรายไดเปนไปตามเปาหมายที่ รับผิดชอบ ระยะเวลาที่กําหนด สรางความเขาใหกับ และกิจการพาณิชย

กําหนด -  จัดทําแผนปาย ประชาชนในการยื่น

-  เพื่อใหการจัดเก็บภาษี มีความเปนธรรม ประชาสัมพันธการ เสียภาษี เชน จัดทํา

และจัดเก็บอยางทั่วถึง ชําระภาษี แผนพับ  จัดทําจดหมาย

-  ทําหนังสือแจง ขาวแอปพลิเคชั่น

เตือนผูคางชําระ ติดตอประชาชน 

-  จัดทําแผนที่ภาษี -  ใหเจาหนาที่เขารับ

และนําขอมูลแผนที่ การฝกอบรมเพื่อเพิ่ม

ภาษีฯ มาใชในการ ความรู ความสามารถ

ดําเนินการจัดเก็บภาษี ในการจัดเก็บ และ

ระเบียบปฏิบัติตาม

กฎหมาย

-  การปฺฏิบัติการใน
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ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเสี่ยง การปรับปรุง หนวยงาน

หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่รับผิดชอบ

หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

แบบ ปค. 5

สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2562

เชิงรุก โดยการลง

พื้นที่พบผูคางชําระ

ภาษี (ลูกหนี้) โดย

สงขอมูลใหงานแผนที่

ภาษี วาจะดําเนินการ

พบลูกหนี้ในพื้นที่ใด

บางแลวงานแผนที่

ภาษีจะดําเนินการ

วางแผนในการลง

พื้นที่ดังกลาว



23

ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเสี่ยง การปรับปรุง หนวยงาน

หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่รับผิดชอบ

หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

แบบ ปค. 5

สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2562

6   ภารกิจ การจัดเก็บเงินรายได

และการใชใบเสร็จรับเงิน

(สํานักการคลัง)

วัตถุประสงค
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ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเสี่ยง การปรับปรุง หนวยงาน

หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่รับผิดชอบ

หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

แบบ ปค. 5

สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2562

-  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ -  การบันทึกบัญชี -  เจาหนาที่ผูดําเนิน -  การดําเนินการ -  การบันทึกบัญชี -  ตรวจสอบใบเสร็จ -  ฝายผลประโยชนและ

เพิ่มรายไดแกทองถิ่น ผิดประเภท ทําใหตอง การดานพัสดุตาม จัดทําคําสั่งมอบหมาย ผิดประเภท ทําใหตอง รับเงินกอนนําสงและ กิจการพาณิชย

ปรับปรุงบัญชีทั้งใน คําสั่งมอบหมายหนาที่ หนาที่เพื่อใหมีผูรับ ปรับปรุงบัญชีทั้งใน การบันทึกบัญชีใน ชื่อ  นางสาวพยอม  โอภาส

ระบบมือและระบบ -  เจาหนาที่การเงิน ผิดชอบในการปฏิบัติ ระบบมือและระบบ ระบบคอมพิวเตอร หัวหนาฝายผลประโยชน

(e-LAAS) เปนผูรับผิดชอบการ หนาที่นั้น ยังเกิดขอ (e-LAAS) และใหหัวหนาฝาย และกิจการพาณิชย

เบิกจายและเก็บรักษา ผิดพลาดในบางครั้ง งานตรวจสอบ

-  เจาหนาที่จัดเก็บ

รายไดเปนผูรับผิดชอบ

เบิกและนําสงใบเสร็จ

รับเงินทุกวันทําการ

-  จัดทําทะเบียนคุม

การเบิกจายใบเสร็จ

รับเงินประจําวันและ
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ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเสี่ยง การปรับปรุง หนวยงาน

หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่รับผิดชอบ

หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

แบบ ปค. 5

สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2562

จัดทําทะเบียนคุม

การยืมใบเสร็จรับเงิน

กรณียืมใบเสร็จรับเงิน

ที่ใชแลว มีการแตง

ตั้งคณะกรรมการ

เจาะปรุ ยกเลิก

ใบเสร็จ ณ วันสิ้นป

งบประมาณ

7.  ภารกิจ การจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่นสี่ป

(กองวิชาการและแผนงาน)
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ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเสี่ยง การปรับปรุง หนวยงาน

หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่รับผิดชอบ

หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

แบบ ปค. 5

สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2562

วัตถุประสงค -  ไมสามารถนําโครง -  ปฏิบัติตามระเบียบ -  งานวิเคราะห -  จํานวนโครงการที่ -  การพิจารณาคัด -  นายมงคล  อินจําปา

-  เพื่อใหการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น ของ การตามความตองการ กระทรวงมหาดไทย นโยบายและแผน บรรจุในแผนพัฒนา เลือกจัดลําดับความ นักวิชาการวิเคราะห

เทศบาลนครอุบลราชธานี ถูกตองตามระเบียบ ของประชาชนมาบรรจุ วาดวยการจัดทําแผน สามารถปฏิบัติตาม ทองถิ่นของเทศบาล สําคัญของโครงการ นโยบายและแผนชํานาญการ

กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนา ในแผนฯไดทั้งหมด พัฒนาขององคกร ระเบียบกระทรวง นครอุบลราชธานี ที่จะบรรจุในแผน

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ.  2548 ปกครองสวนทองถิ่น มหาดไทยวาดวยการ มีจํานวนมากไม พัฒนาทองถิ่นของ

และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.  2559 พ.ศ. 2548และแกไข จัดทําแผนพัฒนาของ สอดคลองกับรายรับ เทศบาล

และปญหาความตองการของชุมชนไดรับการ เพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.  องคกรปกครองสวน จริงของเทศบาลทําให

แกไขไดอยางครอบคลุมและเหมาะสม 2559 และหนังสือ ทองถิ่น พ.ศ.  2548 ไมสามารถแกไข

สั่งการ และแกไขเพิ่มเติม ปญหาความตองการ

-  มีการประชุมแผน ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2549 ของชุมชนอยาง

-  มีการแจงประชา -  คําสั่งแตงตั้งคณะ ครอบคลุมซึ่งทําให

สัมพันธ กรรมการจัดทําแผน ผลการประเมินองคกร

พัฒนาทองถิ่น เปน อยูในเกณฑต่ํา
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ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเสี่ยง การปรับปรุง หนวยงาน

หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่รับผิดชอบ

หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

แบบ ปค. 5

สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2562

ผลดีตอการควบคุม

ภายในและการติดตาม

ในระดับหนึ่งแตยังไม

เพียงพอตอการบรรลุ

ผลสําเร็จตามวัตถุ

ประสงค
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ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเสี่ยง การปรับปรุง หนวยงาน

หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่รับผิดชอบ

หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

แบบ ปค. 5

สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2562

8.  ภารกิจ ดานการจัดทํางบประมาณ รายจาย

(กองวิชาการและแผนงาน)

วัตถุประสงค

-  เพื่อใหเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย -  การตั้งงบประมาณ -  เจาหนาที่ไดดําเนิน -  กํากับ ควบคุม - เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ-  ใหเจาหนาที่ -  นางสาวณัฐปภัสร  ฎปวรนันท

ประจําปของเทศบาลนครอุบลราชธานี มีผล ผิดหมวด/ผิดประเภท การตามกรอบระยะ สํานัก/กอง ตาง ๆ ในการจัดทํางบประมาณผูรับผิดชอบในการ นักวิชาการคลังชํานาญการ

ใชบังคับทันตามชวงระยะเวลาที่กําหนดในแต เวลาที่กําหนดตาม ใหจัดสงประมาณการ บางหนวยงาน ยังขาด จัดทํางบประมาณใน

ละปงบประมาณ ซึ่งจะสามารถใชบังคับและทํา ปฏิทินการดําเนินงาน รายรับ-ประมาณการ ความรู ความเขาใจใน แตละหนวยงานเขารับ

ใหการบริหารจัดการภายในองคกรมี และระเบียบขั้นตอน รายจายตามแผนที่ การตั้งงบประมาณ การฝกอบรมเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น การจัดทํารางเทศ กําหนดพรอมขอมูล รายจายในแตละประเภท ทักษะ ความรู ความ

บัญญัติงบประมาณ ที่สงตองใหหัวหนา ซึ่งหลักเกณฑในการ สามารถในการตั้ง

รายจายประจําป งานเปนผูตรวจทาน จัดตั้งงบประมาณมีการงบประมาณรายจาย

-  มีการเชิญประชุม และลงนามขอมูลแลว ปรับเปลี่ยนเปนประจําประจําป และไดศึกษา

เกี่ยวกับการจัดทํา จึงสงใหกองวิชาการ ทุกป ทําใหเกิดความ ระเบียบฯ กฎหมาย
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ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเสี่ยง การปรับปรุง หนวยงาน

หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่รับผิดชอบ

หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

แบบ ปค. 5

สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2562

งบประมาณเปน และแผนงาน เพื่อ ผิดพลาดในการตั้ง หนังสือสั่งการตาง ๆ 

ประจําสม่ําเสมอ รวบรวมขอมูลที่ถูกตองงบประมาณรายจาย ที่เกี่ยวของ

- ไดมีการรายงาน เพื่อนําไปจัดทํา หรือโอนตั้งจายเปน

ปญหาอุปสรรคใหผู งบประมาณรายจาย รายการใหมบอยครั้ง

บริหารทราบเปนระยะประจําป สามารถ กันยายน และมีผล

- ใหจัดสงประมาณ ควบคุมความเสี่ยงของ บังคับใช

การรายรับประมาณ การจัดทํางบประมาณ

การรายจายตาม ได

แผนที่กําหนดพรอม

ทั้งขอมูลที่สงตองให

หัวหนางานเปน

ผูตรวจทานและ

ลงนามรับรองขอมูล
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ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเสี่ยง การปรับปรุง หนวยงาน

หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่รับผิดชอบ

หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

แบบ ปค. 5

สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2562

แลวจึงสงใหกองวิชา

การและแผนงาน

9.  ภารกิจ การเรงรัดการจัดเก็บคาธรรมเนียม

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)

วัตถุประสงค

-  เพื่อสามารถดําเนินการจัดเก็บคาธรรมเนียม -  ในรอบปงบประมาณ 1.  ประชุมเจาหนาที่ -  ดําเนินการประเมิน -  การจัดเก็บ -  ปฏิบัติงานเชิงรุก -  งานสุขาอนามัยและ

ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจงฯตาม 2562  ไมสามารถ เพื่อทําความเขาใจใน ผลการปฏิบัตงาน คาธรรมเนียมและ ใหครอบคลุมทุกพื้นที่ สิ่งแวดลอม

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ดําเนินการจัดเก็บ หนาที่และวิธีการ ในหนาที่ของเจาหนาที่ ใบอนุญาต หนังสือ ชื่อ นายวีระศักดิ์  สินปรุ

เปนตนไป ตามประมาณการที่ตั้งไว คาธรรมเนียมดังกลาว ปฏิบัติงานอยางถูกตอง  ยังไมสามารถจัดเก็บ รับรองแจงตาม พรบ. หัวหนางานสุขาภิบาลฯ

เปนไปตามประมาณ 2. ออกหนังสือแจง ไดตามประมาณการ การสาธารณสุข 

การที่ตั้งไว เตือนและติดตามวา ที่ตั้งไว พ.ศ.  2535  ไม

ผูประกอบมีการเขามา สามารถจัดเก็บคา

ชําระคาธรรมเนีม ธรรมเนียมไดตาม
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ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเสี่ยง การปรับปรุง หนวยงาน

หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่รับผิดชอบ

หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

แบบ ปค. 5

สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2562

ใบอนุญาตและหนังสือ ประมาณการที่ตั้งไว

รับรองการแจงฯหรือไม

อยางไร

3.  สรุปประเมินผล

ปญหาอุปสรรคเขา

นําเสนอใหผูบังคับ

บัญชาทราบ
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ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเสี่ยง การปรับปรุง หนวยงาน

หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่รับผิดชอบ

หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

แบบ ปค. 5

สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2562

10 ภารกิจ ดานการสาธารณสุขในภาวะเกิด

อุทกภัย

(งานศูนยบริการ 1)

(งานศูนยบริการ 4)

วัตถุประสงค

-  เพื่อใหสามารถดําเนินดานการสาธารณสุข -  นํ้าทวมพื้นที่ปฏิบัติ -  การดําเนินการ -  จากการประเมิน -  ประสบน้ําทวม -  มีวางแผนใหครบ -  งานศูนยบริการฯ 1

ดานอุทกภัยไดอยางมีประสิทธิภาพ งาน -   เตรียมการใน พบวา จะเกิดผลหาก ทุกป ทุกขั้นตอนที่ไดวางไว ชื่อ  นางชญานิศา คําภาบุตร

-  ดานการดูแล ระยะกอนที่จะเกิด สามารถปฏิบัติได - ขาดการประชา - พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ

ประชาชน เชน น้ําทวม ประชาสัมพันธ ตามเกณฑที่วางไว สัมพันธและแจงเตือน
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ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเสี่ยง การปรับปรุง หนวยงาน

หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่รับผิดชอบ

หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

แบบ ปค. 5

สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2562

รถพยาบาลที่เกามาก ใหขนยายสิ่งของกอน น้ําทวมในชุมชน -  งานศูนยบริการฯ 4

อุปกรณทางการแพทย น้ําจะมาถึง -  การขนยาย ยังขาด ชื่อ  นางผุสดี  ทวีบุตร

ไมไดมาตรฐาน 2.  ระยะน้ําทวม ระบบและอุปกรณ - พยาบาลวิชาชีพ ชํานาญการ

การบริหารจัดการดาน -  ดูแลจุดอพยพ รถ,เรือ และเสื้อชุชีพ

เวชภัณฑ ไมครบ -  ดูแลขนยาย/

ทุกระบบ ความปลอดภัย -  ภาวะน้ํามีกลิ่นเนา

-  ดูและสุขภาพ  เหม็นทอระบาย

-  ดูแลสวัสดิการ น้ําเกิดจาการน้ําทวม

3.  ระยะน้ําลด ขังนาน

-  พื้นที่ทําความ

สะอาด

-  ตรวจสอบความ

เสียหาย
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ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเสี่ยง การปรับปรุง หนวยงาน

หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่รับผิดชอบ

หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

แบบ ปค. 5

สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2562

- รายงาผลการสํารวจ

11.   ภารกิจ การตรวจสอบสิทธิผูที่ไดรับ

เบี้ยยังชีพ

(กองสวัสดิการสังคม)

วัตถุประสงค

  - เพื่อใหการดําเนินการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ -  การตรวจสอบ 1.  เจาหนาที่ที่รับ - การดําเนินการ -  กรณีตรวจสอบ 1.  ตรวจสอบ -  งานสงเสริมและสวัสดิการ

ผูพิการ และผูปวยเอดส ถูกตอง ครบถวน คุณสมบัติผูมีสิทธิ ลงทะเบียนตรวจสอบ สอบถามขอมูลของ ภายหลัง พบวา คุณสมบัติผูยื่นลง และสวัสดิการสังคม

มีประสิทธิภาพ รับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คุณสมบัติโดยการ ผูมีสิทธิ นั้นยังตองมี คุณสมบัติผูรับเบี้ย ทะเบียนฯ โดยผูสูงอายุ ชื่อ นางสุจิตรา  นามพิทักษ
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ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเสี่ยง การปรับปรุง หนวยงาน

หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่รับผิดชอบ

หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

แบบ ปค. 5

สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2562

สอบถามขอมูลจาก การเรียกเงินคืน ยังชีพผูสูงอายุไมเปน ที่ลงทะเบียนตองมี -  ผูอํานวยการสวัสดิการ

ผูสูงอายุ อาจทําให ไปตามหลักเกณฑ หนังสือรับรองจาก สังคม

ขอมูลเปนเท็จ ทําใหตองระงับการ หนวยงานตนสังกัด

2.  ตรวจสอบยอน จายพรอมดําเนิน วาไมเปนผูไดรับเงิน

หลังจากกรมบัญชี การเรียกคืน ทําให บํานาญ และไมไดรับ

กลาง หากพบผูสูงอายุ เกิดการฟองรองและ สวัสดิการหรือสิทธิ

มีคุณสมบัติไมเปนไป อาจนําสูกระบวน ประโยขนอื่นใด จาก

ตามระเบียบฯ เชน การยุติธรรม หนวยงานรัฐ 

ผูไดรับเงินบํานาญ รัฐวิสาหกิจ เพื่อใช

สิทธิประโยชนอื่นๆ กอนลงทะเบียน

ทําใหตองเรียกคืนเงิน
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ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเสี่ยง การปรับปรุง หนวยงาน

หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่รับผิดชอบ

หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

แบบ ปค. 5

สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2562

12.  ภารกิจ ดานการบริหารพัสดุ ครุภัณฑ ยัง

ไมเปนระบบขอมูล ครบถวนสมบูรณ การ

จําหนายครุภัณฑที่เสื่อมสภาพยังไมเปนปจจุบัน

(โรงเรียนเทศบาลนูรพาอุบล)

วัตถุประสงค
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ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเสี่ยง การปรับปรุง หนวยงาน

หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่รับผิดชอบ

หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

แบบ ปค. 5

สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2562

-  เพื่อใหการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ -  การจัดเก็บรักษา -  แตงตั้งคณะ -  การดําเนินการ -  เนื่องจากในป -  คณะกรรมการควร -  โรงเรีนเทศบาลบูรพาอุบล

งานบริหารพัสดุครุภัณฑ ดานการเก็บรักษา/ พัสดุครุภัณฑไมเปน กรรมการรับผิดชอบ ปฏิบัติงานการบริหาร พ.ศ. 2562 การ ใหความสนใจ ใสใจ -  งานบริหารพัสดุและ

การบํารุง/และจําหนายครุภัณฑ เปนไปตาม ระบบ และการจําหนาย งานบริหารพัสดุและ จัดการพัสดุครุภัณฑ บริหารงานพัสดุและ ในการควบคุมดูแล สินทรัพย

ระเบียบถูกตอง สามารตรวจสอบได ครุภัณฑที่เสื่อมสภาพ สินทรัพย โดยควบคุมคณะ สินทรัพยไมสามารถ พัสดุครุภัณฑใหเปนไป ชื่อ นายกรศิริ  มิ่งไชย

-  กระบวนการการ -  มีการจัดทําบัญชี กรรมการตามคําสั่ง ควบคุมการใชพัสดุ ตามระเบียบฯอยาง -  ผูอํานวยการสถานศึกษา

ดําเนินการจําหนาย ควบคุมใชครุภัณฑของ ซึ่งเปนผลดีตอการ บางอยาง เชน โตะ เครงครัด เพื่อใหการ ชื่อ  นายมนตชัย  พรหมดี

ดานการพัสดุ แตละหองๆ ใหเปน ควบคุมระดับหนึ่งแตยัง เกาอี้นักเรียน มีการ ดําเนินงานดานพัสดุ

ระบบเปนขอมูล ไมเพียงพอตอการ ชํารุด ผุพัง อีกทั้ง ถูกตอง ตามระเบียบฯ

สารสนเทศ เพื่องาย บรรลุผลสําเร็จตาม โรงเรียนเปนศูนย ไมเกิดผลเสียหายตอ

ตอการตรวจสอบและ วัตถุประสงค บริการดานตาง ๆ ให ทางราชการ

ติดตาม กับชุมชนและงานอื่นๆ -  จัดทําบัญชีควบคุม

ครุภัณฑบางอยางถูก การใชครุภัณฑ

ยืมไปใชงาน แลวไม -  รายงานการทํา
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ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเสี่ยง การปรับปรุง หนวยงาน

หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่รับผิดชอบ

หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

แบบ ปค. 5

สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2562

เก็บไวที่เดิม เชน โตะ บัญชีควบคุมทุก 6 เดือน

เกาอี้นักเรียน โพเดียม -  ประสานความ

รวมมือกับทุกคนให

รูถึงการเก็บรักษาและ

การจําหนายครุภัณฑ

13. ภารกิจ ความปลอดภัยสถานที่ในการเก็บรักษา

ทรัพยสิน ของสถานธนานุบาล 1

(สถานธนานุบาล 1)
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ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเสี่ยง การปรับปรุง หนวยงาน

หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่รับผิดชอบ

หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

แบบ ปค. 5

สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2562

วัตถุประสงค

-  เพื่อใหมีสถานที่ ในการเก็บรักษาทรัพย -  ในรอบปงบประมาณ - เจาหนาที่ทําความ -  จากการดําเนินการ - พื้นที่เก็บรักษา -  เพิ่มความถี่ในการ -  สถานธนานุบาล 1

ใหมีความปลอดภัย 2562 ไมไดดูแลอาคาร สะอาดดูแลเปนระยะ ตามการควบคุมภายใน ทรัพยไมปลอดภัย ดูแลและทําความ ชื่อ นายเชน  ตันเลียง

อยางตอเนื่อง ทําใหมี -  ใชสารเคมีกําจัด ที่มีอยู พบวา ยังไม ตอทรัพยสิน เนื่องจาก สะอาดอาคาร -  ผูจัดการสถานธนานุบาล1

ปลวกมาอาศัยอยูทําให ปลวกในเบื้องตน สามารถควบคุม ถาปลอยไวนานอาจ -  จางบริษัทจํากัด ชื่อ  นางสุปราณี  ชูเกาะ

เกิดความเสียหาย -  ยายเอกสารจาก ปริมาณการขยายตัว ทําใหเพื้นพังทับ ปลวกเขามาตรวจ -  พนักงานบัญชี

เนื่องจากอาคารมีสวน บริเวณที่มีปลวกลงมา ของปลวกได ทรัพยสินได สอบและดูแลเพิ่ม ชื่อ  นายเปรมพงศ  เสนารัตน

เปนไมและเคยหลังคา ไวดานลาง ภายในรอบป -  พนักงานรักษาสถานที่ฯ

รั่ว มีความชื้น และมี งบประมาณ 2563

สภาพที่เกา

14.  ภารกิจ ดานการเงินและการนําสงเงิน

(สถานธนานุบาล 2)
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ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเสี่ยง การปรับปรุง หนวยงาน

หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่รับผิดชอบ

หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

แบบ ปค. 5

สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2562

วัตถุประสงค

-  เพื่อใหการรับสงเงินของเจาหนาที่ถูกตอง -  การนําสงเงินของ -  นําฝากเงินทุกวัน -  การดําเนินการ -  เจาหนาที่ - ไมพบ -  หนวยงานสถานธนานุบาล

ครบถวนและถูกตองตามระเบียบฯ สามารถ เจาหนาที่ไมตรงตาม โดยธนาคารมารับเงิน ทําใหทราบจํานวน ที่รับผิดชอบ ปฏิบัติ เทศบาลนครอุบลราชธานี 2

ดําเนินการตรวจสอบได ยอดสรุปการฝากเงิน ที่สถานทํางาน เงินคงเหลือตรงกับ งานอยางรอบคอบ ชื่อ  นางฐิติชญา  ธรรมโรจน

ประจําวัน -  ทุกวันมีการ ยอดสรุปเงินคงเหลือ และระมัดระวัง -  พนักงานบัญชี

ตรวจสอบจากผูจัดการ ประจําวัน และมี -  ปฏิบัติงานตาม

และพนักงานบัญชี หลักฐานเพื่อสอบทาน ระเบียบฯอยาง

-  ทุกสามเดือนมีการ ยันยอดเงินฝากธนาคาร เครงครัด จึงทําให

ตรวจสอบจากตรวจ ไมพบความเสี่ยง

การสถานธนานุบาล

เขตทุกๆ 3 เดือน

15. ภารกิจ  ดานการพัฒนาบุคลากร
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ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเสี่ยง การปรับปรุง หนวยงาน

หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่รับผิดชอบ

หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

แบบ ปค. 5

สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2562

-  (สํานักปลัดเทศบาล)

-  (สํานักการศึกษา)

-  (สํานักการคลัง)

-  (กองวิชาการและแผนงาน)

วัตถุประสงค

-  เพื่อใหบุคลากรมีความรู ความเขาใจ -  บุคลากรไมเพียงพอ -  ดําเนินการปฏิบัติ -  การปฏิบัติงานตาม -  เจาหนาที่ขาด -  ปรับปรุงคําสั่ง -  สํานักปลัดเทศบาล

ในระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ ตอการปฏิบัติงาน งานภายใตระเบียบฯ มอบหมายหนาที่นั้น ความรู ความชํานาญ แบงงานภายในให -  สํานักการศึกษา

หลักเกณฑตาง ๆ เพื่อใหลดความเสี่ยงในการ -  บุคลากรขาดความรู กฎหมาย ที่กําหนด เปนการจัดการที่มี ทักษะในการปฏิบัติงาน เหมาะสมกับงาน -  สํานักการคลัง

ปฏิบัติงาน ลดความผิดพลาด และความเสียหายความสามารถ -  ปฏิบัติงานตาม และชัดเจนแตยังพบ -  เจาหนาที่ขาด -  เจาหนาที่ควร -  กองวิชาการและแผนงาน

ลดเรื่องรองเรียน และทักทัวงจากการตรวจสอบความชํานาญในการ คําสั่งมอบหมายหนาที่ ความเสี่ยง เนื่องจาก ความรอบคอบในการ ตรวจสอบเอกสารให

ปฏิบัติงาน -  เจาหนาที่ปฏิบัติงานบุคลากรไมเพียงพอ ปฏิบัติงาน และการ ครบถวนสมบูรณกอน

รายงานผูบังคับบัญชา -  การดําเนินงาน ตรวจสอบเอกสาร -  ควรสงเจาหนาที่

ตามลําดับ จัดเก็บขอมูลที่จําเปน เขารับการฝกอบรม
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ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเสี่ยง การปรับปรุง หนวยงาน

หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่รับผิดชอบ

หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

แบบ ปค. 5

สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2562

-  เก็บขอมูลที่จําเปน และเปนปจจุบันแตยัง เพื่อเพิ่มพูนทักษะ

ตอการใชงานระบบ เกิดขอผิดพลาด ความรู ความเขาใจใน

บัญชีคอมพิวเตอร เนื่องจากเจาหนาที่ การปฏิบัติงาน

ใหเปฯปจจุบันและ จัดทําระบุขอมูลไม

บันทึกขอมูลระบบให ถูกตอง

เรียบรอย
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ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเสี่ยง การปรับปรุง หนวยงาน

หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่รับผิดชอบ

หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

แบบ ปค. 5

สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2562

16.  ภารกิจ  -  การคํานวณราคากลาง

           -  การสํารวจพื้นที่ในการกอสราง

(สํานักการชาง)

วัตถุประสงค

-  เพื่อใหไดราคากลางที่ถูกตองแมนยํา ถูกตอง -  หลักเกณฑการ -  ตรวจสอบราคา -  กิจกรรมดานการ -  ราคากลางที่ -  จัดหาบุคลากรให -  ผูอํานวยการสํานักการชาง

ตามหลักเกณฑการคํานวณราคากลาง และ คํานวณราคากลาง น้ํามันในวันที่คํานวณ คํานวณราคากลาง คํานวณในโครงการ เพียงพอและใหมีความ -  คณะกรรมการกําหนด

สามารถตรวจสอบได ราคากลางใหเปน เมื่อฝายควบคุมการ กอสรางไมตรงกับ ชํานาญในการคํานวณ    ราคากลาง

-  เพื่อสามารถชี้แจงตอคณะกรรมการแปรญัตติ ปจจุบัน กอสรางไดดําเนินการ หลักเกณฑ ราคากลางและใหมี

เพื่อมิใหปรับลดราคากลาง -  ตรวจสอบราคาวัสดุ ออกแบบและคํานวณ -  ราคากลางที่ ความแมนยําและ

-  เพื่อใหสามารถดําเนินกลางจัดจางหาผูรับจาง จากพาณิชยจังหวัด ราคากลางในโครงการ คํานวณในโครงการ เขาใจในระเบียบฯ

ไดงบประมาณจะไดเกิดประโยชนสูงสุดตอ ณ วันที่ปจจุบัน กอสรางเสร็จแลว กอสรางถูกคณะ หลักเกณฑฯการ

ประชาชน -  ตรวจสอบราคาการ นําเขาบรรจุเปนราง กรรมการแปรญัตติ คํานวณราคากลาง
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ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเสี่ยง การปรับปรุง หนวยงาน

หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่รับผิดชอบ

หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

แบบ ปค. 5

สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2562

จัดซื้อวัสดุครั้งสุดทาย เทศบัญญัติงบประมาณ ปรับลดราคากลาง เจาหนาที่สามารถ

จากฝายพัสดุฯ งบประมาณรายจาย มากกวา 10% อธิบายหลักการ

ประจําป 2561 -  บุคลากรยังขาด คํานวณราคากลางได

-  ตรวจสอบราคา สภาเทศบาลโดย ความรู ความชํานาญ -  ปรับปรุงหลักเกณฑ

วัสดุที่กลาวในขางตน คณะกรรมการแปร ดานการคํานวณราคา การคํานวณราคา

จาก อปท. ขางเคียง ญัตติไดรับราคากลาง กลางอยางถอนแท กลางโดยใชสูตรการ

หรือ อปท. ที่เคยมีการ30% ทําใหราคากลาง กอใหเกิดความเสียหายคํานวณวัสดุมวลรวม

ซื้อไปแลว เพื่อใชใน ต่ํากวาความเปนจริง ตอราชการ ของงานกอสราง

การคํานวณราคากลาง เม่ือเทศบัญญัติประกาศ -  การสํารวจพื้นที่ -  บังคับใชกฏหมาย

ใหเปนปจจุบันและ ใชและนําเขาสูการ กอสรางกับคาช้ีแจง โดยเครงครัด

ถูกตอง เพราะราคา จัดจางตามระเบียยฯ ตามงบประมาณ -  ใหสํารวจพื้นที่ให

กลางมีเหลักเกณฑใน พัสดุฯ ปรากฏวามี คลาดเคลื่อน ชัดเจนยิ่นขึ้นโดยเฉพาะ

การยืนยันภายใน บางโครงการไม การจัดหาเครื่องมือที่
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ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเสี่ยง การปรับปรุง หนวยงาน

หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่รับผิดชอบ

หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

แบบ ปค. 5

สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2562

 30 วัน สามารถดําเนินการ ทันสมัยยิ่งขึ้นและมี

หาผูรับจางเนื่องจาก การตรวจสอบควบคุม

ราคาต่ํากวาราคากลาง ในการปฏิบัติงาน

ที่ชางไดคํานวณไว

ทําใหงบประมาณ

ดังกลาวตกเปนเงิน

สะสม ประชาชนไมได

รับการแกไขปญหา

ทําใหเกิดความเสียหาย

ในดานการใหบริการ

ประชาชน
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ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเสี่ยง การปรับปรุง หนวยงาน

หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่รับผิดชอบ

หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

แบบ ปค. 5

สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2562

17.  ภารกิจ การจัดทําแผนพัฒนาการปฏิบัติงาน

ในหนาที่ของบุคลากรในองคกร

(สถานธนานุบาล 2)

วัตถุประสงค

-  เพื่อใหแผนการพัฒนาการปฎิบัติงานในหนาที่ -  การไมปฏิบัติตาม -  มีการแบงงาน -  การกําหนดแนว -  การแบงงานและ -  ใหผูปฏิบัติงาน -  สถานธนานุบาล 

ของบุคลากร เปนไปตามนโยบายและระเบียบ หนาที่และระเบียบฯ มอบหมายหนาที่ใน ทางในการแบงงาน มอบหมายหนาที่ใน รับผิดชอบงานที่ได เทศบาลนครอุบลราชธานี 2

แบบแผนในการปฏิบัติหนาที่ในแตละตําแหนง อยางเครงครัด การปฏิบัติงานจาก และมอบหมายหนาที่ การปฏิบัติงานของ รับมอบหมายและ

ในองคกร ไมใหเกิดความผิดพลาดและเสียหาย ผูบังคับบัญชาและ ในการปฎิบัติงาน พนักงานในแตละ ปฏิบัติงานตาม

ตอองคกร ระเบียบขอบังคับใน จากผูบริหารและ ตําแหนงยังไมบรรลุ ระเบียบขอบังคับ และ
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ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเสี่ยง การปรับปรุง หนวยงาน

หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่รับผิดชอบ

หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

แบบ ปค. 5

สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2562

การปฏิบัติงาน เพื่อให ระเบียบแบบแผนมีผล ตามวัตถุประสงค ใหผูบังคับบัญชา

รูระบบการทํางานที่ ดีตอการควบคุมและ เนื่องจากพนักงานยัง ควบคุมดูแลการ

เปนระบบ ระเบียบ ติดตามในระดับหนึ่ง ขาดความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานในหนาที่

ไมกอใหเกิดความ แตยังไมเพียงพอตอ ในหนาที่ ไมปฏิบัติ ของพนักงานในแตละ

เสียหายตอองคกร การบรรลุผลสําเร็จ ตามระเบียบ และ ตําแหนง ใหรัดกุม

ตามวัตถุประสงค ขาดจิตใตสํานึกใน ชัดเจน

การทํางาน                                                                                                                                                                                                                           
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ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเสี่ยง การปรับปรุง หนวยงาน

หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่รับผิดชอบ

หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

แบบ ปค. 5

สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2562

18.   ภารกิจ  งานสารบรรณ (ดานเอกสาร)

(สํานักปลัดเทศบาล)

วัตถุประสงค -  การจัดเก็บเอกสาร -  ผูปฏิบัติงานทําการ -  ผูรับผิดชอบดําเนิน -  เจาหนาที่ตรวจสอบ -  ผูรับผิดชอบควร -  ฝายรักษาความสงบ

-  เพื่อใหงานธุรการเปนศูนยกลาง การรับ ลงทะเบียน รับ-สง งานและจัดทําหลักฐาน หนังสือทุกเรื่องโดย วางแผน ในการจัดเก็บ ชื่อ นางวิรุณภัสร  ฐิติภัสร

รวบรวมเอกสาร ที่เขามาและงายตอการคนหา หนังสือราชการใหผู การรับ-สงหนังสือนั้น จัดลําดับความสําคัญ เอกสารใหม เพื่อมิให ศุภเดช

และปองกัน การสูญหาย รับผิดชอบของแตละ ควรตรวจสอบหนังสือ แตมิไดจัดเก็บเอกสาร มีเอกสารคางในการ หัวหนาฝายรักษาความ

สํานัก/กอง ทําการ ทุกเรื่องและจัดลําดับ ใหเปนหมวดหมู จึง จัดเก็บ สงบ
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ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเสี่ยง การปรับปรุง หนวยงาน

หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่รับผิดชอบ

หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

แบบ ปค. 5

สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2562

ลงนามรับเพื่อเปน ความสําคัญ ทําให การคนหา -  จัดทํากิจกรรม 5ส ชื่อ  นายสุนทร  สิทธิธรรม

หลักฐาน และจัดเก็บ เอกสารลาชา ไมทัน อยางตอเนื่อง หัวหนางานคดีและธุรการ

หลักฐานการสง กาล -  จัดเก็บเอกสารให ชื่อ  พ.จ.อ.อดิศร  ประจํา

-  ไมมีเจาหนาที่ผู เปนหมวดหมู และผู หัวหนางานตรวจและ

รับผิดชอบโดยตรง ที่นําเอกสารเขา หรือ บังคับการ

ออกจากแฟมตองแจง ชื่อ  จ.อ.รัฐธรรมนูญ  ขาติแดง

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ หัวหนางานกิจการพิเศษ

19.  ภารกิจ การปองกันและสรางเสริมภูมิ

คุมกันโรค,ควบคุมแมลงและพาหะนําโรค,

ปองกันการติดยาสารเสพติด และบุหรี่ สุรา

และปองกันควบคุมโรคติดตอ และโรคระบาด

ในเขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

(กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม)
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ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเสี่ยง การปรับปรุง หนวยงาน

หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่รับผิดชอบ

หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

แบบ ปค. 5

สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2562

วัตถุประสงค -  ในปงบประมาณ -  ดําเนินการตาม -  มีการประเมินผล -  การปองกันควบคุม -  การจัดการความ - งานปองกันและควบคุมโรค

-  เพื่อสามารถปองกันและสรางเสริมภูมิคุมกัน 2562 สามารถดําเนิน มาตรการฯตามหลัก ตามมาตรการฯตาม ปองกันควบคุมโรค เสี่ยงนี้โดยการเตรียม ชื่อ นางรัชนี  อุทธสิงห

โรค,ควบคุมแมลงและพาหะนําโรค,ปองกัน ไดครบถวน แตพบ วิชาการ ไดแก หลักวิชาการ ระบาดที่พบจากภัย ความพรอมทั้งบุคลากร ควบคุมโรค

การติดยาและสารเสพติด,บุหรี่,สุรา,และปองกันความเสี่ยงในการปองกัน 1.  การประชุมรวม น้ําทวมในเขตเทศบาลฯ เวชภัณฑ วัสดุอุปกรณ -  พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ/

ควบคุมโรคติดตอ และโรคระบาดในเขต ควบคุมโรคระบาดที่พบ กับภาคเครือขายฯ ในปงบประมาณ 2562 ที่เกี่ยวของ และการ -  หัวหนางานปองกันควบคุมโรค

เทศบาลนครอุบลราชธานีไดอยางมี จากภัยน้ําทวมในเขต 2.  การวางแผนฯ/ เนื่องจากเปนภัยจาก วางแผนรองรับฯในป

ประสิทธิภาพ เทศบาลฯในป 2562 ออกแบบวิธีดําเนินงานฯ ธรรมชาติไมสามารถ 2563 ใหครบทุกถวน

3.  การปฏิบัติตาม ควบคุมได

ขั้นตอนฯ

4.  การสรุปประเมิน

ผล/ขอเสนอแนะ/

ปญหาอุปสรรค

5.  การนําเสนอ
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ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเสี่ยง การปรับปรุง หนวยงาน

หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่รับผิดชอบ

หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

แบบ ปค. 5

สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2562

ผูบริหาร/ผูบังคับ

บัญชาตามลําดับ

20.  ภารกิจ การดําเนินการ กระบวนการ

การจัดซื้อ/จัดจาง 

1.  โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว

2.  โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
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ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเสี่ยง การปรับปรุง หนวยงาน

หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่รับผิดชอบ

หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

แบบ ปค. 5

สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2562

3.  โรงเรียนเทศบลาล 4 อนุบาลพระเจาใหญ

องคตื้อ

4.  โรงเรียนเทศบาล 5  ชุมชนกานเหลือง

5.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดมหาวนาราม

6.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดใตพระเจาใหญองคตื้อ

7.  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาล 3 

สามัคคีวิทยาคาร

วัตถุประสงค

-  เพื่อใหสามารถดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางเปน -  ขาดความเขาใจใน -  บุคลากรครู -  การดําเนินการ 1.  บุคลากรที่ไดรับ -  สอบทานการ - โรงเรียน

ไปตามระเบียบฯ มีประสิทธิภาพ การดําเนินการจัดซื้อ/ ดําเนินการการตาม ตามกระบวนการ ขาดประสบการณใน ปฏิบัติงาน โดย -  ศุนยพัฒนาเด็กเล็ก
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ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเสี่ยง การปรับปรุง หนวยงาน

หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่รับผิดชอบ

หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

แบบ ปค. 5

สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2562

จัดจาง อาจทําใหเกิด ระเบียบฯ และ จัดซื้อจัดจางเปนผลดี การปฏิบัติงาน ผูบังคับบัญชา

ผลเสียหายตอทาง หนังสือสั่งการฯ เพื่อ แต ดานบุคลากรใน 2. ขาดการใสใจในการ -  หมั่นเพิ่มเติมศึกษา

ราชการ ใหการปฏิบัติงาน การดําเนินการยังขาด ศึกษาระเบียบฯและ ปฏิบัติงานเพื่อ 

ถูกตองและเปนไป ความรู ความชํานาญ หนังสือการ ลดขอขอผิดพลาด

ตามระเบียบฯกําหนด -  ซักซอมความเขาใจ

ในการปฏิบัติงานอยาง

สม่ําเสมอ

นายกเทศมนตรีนครอุบลราชธานี

(นางสาวสมปรารถนา  วิกรัยเจิดเจริญ)
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ภารกิจตามกฏหมายที่จัดตั้งหนวยงานของรัฐ ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การประเมินผล ความเสี่ยง การปรับปรุง หนวยงาน

หรือภารกิจตามแผนการดําเนินการ ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่มีอยู การควบคุมภายใน ที่รับผิดชอบ

หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญของหนวยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค

แบบ ปค. 5

สํานักงานเทศบาลนครอุบลราชธานี

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด  30  กันยายน  2562
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