แบบ ปค.๑

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
เรียน นายอําเภอฝาง
เทศบาลตํา บลสันทราย ไดประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงาน สํา หรับปสิ้นสุด
วั น ที่ ๓๐ เดือ น กั น ยายน พ.ศ. ๒๕63 ดว ยวิ ธี ก ารที่ ห นว ยงานกํ า หนด ซึ่ ง เป น ไปตามหลั ก เกณฑ
กระทรวงการคลังวา ดวยมาตรฐานและหลักเกณฑป ฏิบัติ การควบคุมภายในสํา หรับ หนวยงานของรัฐ พ.ศ.
2561 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา ภารกิจของหนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงค
ของการควบคุมภายในดานการดําเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ดานการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน
และไมใชการเงินที่เชื่อถือได ทันเวลา และโปรงใส รวมทั้งดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่
เกี่ยวของกับการดําเนินงาน
จากผลการประเมินดังกลาว เทศบาลตําบลสันทราย เห็นวา การควบคุมภายในของหนวยงาน
มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง และเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลัง วาดวยมาตรฐานและ
หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใตการกํากับดูแลของนายอําเภอ
ฝาง
( นายธนวัฒน แสงสุวรรณ )
นายกเทศมนตรีตําบลสันทราย
วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
อยางไรก็ดี มีความเสี่ยงและไดกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปงบประมาณหรือปปฏิทินถัดไป
สรุปไดดังนี้
1. ความเสี่ยงที่มีอยูที่ตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน
๑.1 สํานักปลัดเทศบาล
1.1.1 งานพัฒนาชุมชน
- กิจกรรมการดําเนินการการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และผูปวยเอดส
1.1.2 งานนโยบายและแผน
- กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น
1.1.3 งานสงเสริมการเกษตร
- กิจกรรมการสํารวจขอมูลพืน้ ฐานดานการเกษตร
1.1.4 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย
- กิจกรรมการปองกันและแกไขปญหาหมอกควัน PM2.5
1.๒ กองคลัง
1.2.1 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
1.2.2 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
1.2.3 การตรวจเอกสารเบิกจายที่ดําเนินการในระบบบัญชีคอมพิวเตอร(e-LAAS)
1.๓ กองชาง
1.3.1 งานไฟฟาสาธารณะ
1.3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
1.3.3 งานผังเมือง

1.๔ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
1.4.1 กิจกรรมดานการบริหารจัดการศึกษา
1.4.2 กิจกรรมดานงานสงเสริม สนับสนุน การศาสนาวัฒนธรรม
1.5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
1.5.1 งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ
1.5.2 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม
1.5.3 การเบิกจายงบประมาณ
2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน
2.1 สํานักปลัดเทศบาล
2.1.1 งานพัฒนาชุมชน (กิจกรรมการดําเนินการการจายเบี้ยยังชีพผูสูงอายุ คนพิการ และ
ผูปวยเอดส)
1) เจาหนาที่ตองตรวจสอบขอมูลกับหนวยงานที่เกี่ยวของปรับปรุงขอมูลให เปน
ปจจุบันทุกเดือน เพื่อไมใหเกิดความผิดพลาดใน การเบิกจายเงิน ทั้งในกรณี
เสียชีวิต การยายที่อยู หรือการจายเงินซ้ําซอน
2) ประชาสัมพันธสรางความ เขาใจเรื่องเงินเบี้ยยังชีพแกผูมีสิทธิใหครอบคลุมและ
ทั่วถึง
3) สงบุคลากรเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตรที่เกี่ยวของ
4) กํา ชับ คณะกรรมการเบิก จา ยเบี้ย ยังชีพ ฯ ดํา เนิ น การเก็ บรั กษาเงิน ในตูนิรภั ย
เทานั้น
2.1.2 งานนโยบายและแผน ( กิจกรรมการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น )
1) ศึกษา ทําความเขาใจระเบียบ หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของอยางละเอียดและเปน
ปจจุบัน
2) มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถิ่นปละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคม
ของทุกป
2.1.3 งานสงเสริมการเกษตร ( กิจกรรมการสํารวจขอมูลพื้นฐานดานการเกษตร )
1) ดําเนินการสํารวจขอมูลดานการเกษตรทั้งดานการปลูกพืช , ประมง และปศุสัตว
อยางตอเนื่อง และเปนปจจุบัน
2.1.4 งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย (กิจกรรมการปองกันและแกไขปญหาหมอกควัน
pm2.5)
1) เพิ่มการประชาสัมพันธใหแกประชาชนในพื้นที่
2) จัดเตรียมรถบรรทุกน้ําใหมีความพรอมในการชวยเหลือผูประสบภัยใหทันทวงที
2.๒ กองคลัง
2.2.1 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได
1) ใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรางออกสํารวจพื้นที่จริงในเขต
ตําบลสันทราย
2) ประชาสัมพันธการจัดเก็บภาษีเพิ่มขึ้น
2.2.2 งานทะเบียนทรัพยสินและพัสดุ
1) ใหเจาหนาที่ที่ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการตรวจรับพัสดุศึกษารายละเอียดกอน
ตรวจรับพัสดุ
2) จัดหาอุปกรณเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจรับงาน

2.2.3 งานการตรวจเอกสารเบิกจายที่ดําเนินการในระบบบัญชีคอมพิวเตอร(e-LAAS)
1) กําชับใหผูตรวจฎีกาตรวจสอบการดําเนินงานของเจาหนาที่ในระบบบัญชี
คอมพิวเตอร
2) กําชับใหเจาหนาที่ใหการเบิกจายเงินใหเปนไปตามระเบียบฯ
2.๓ กองชาง
2.3.1 งานไฟฟาสาธารณะ
1) จัดทําแผนปฏิบัติการตรวจสอบสภาพอุปกรณไฟฟาสาธารณะ
2) ใหประชาชน/ผูนาํ ชุมชนในพื้นที่รว มกันตรวจสอบและกํากับติดตาม
3) แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกํากับติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
เจาหนาที่ผูรบั ผิดชอบ
4) สรรหาบุคคลโดยการรับบรรจุ/โอน(ยาย)ในตําแหนง นายชางไฟฟา
2.3.2 งานออกแบบและควบคุมอาคาร
1) สรรหาบุคลากรในตําแหนง วิศวกรรมโยธา
2) ศึกษาคนควาหาขอมูลจากหนวยงานที่ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
2.3.3 งานผังเมือง
1) เขารวมการประชุมหารือเกี่ยวกับพระราชบัญญัติผังเมืองรวมชุมชนตําบลเวียงฝาง
2.๔ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2.4.1 กิจกรรมดานการบริหารจัดการศึกษา
1) สงบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่เขารับการฝกอบรมเพิ่มเติม โดยเนนผลลัพธใหเกิดการ
ตอยอดการวางแผนการทํางานรวมกันอยางชัดเจน
2) ขออัตราครูผูสอนจากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
2.4.2 กิจกรรมดานงานสงเสริม สนับสนุน การศาสนาวัฒนธรรม
1) ดําเนินการประชุมเตรียมงาน พรอมวางแผนกําหนดขั้นตอนการแกปญหาในทุก
กิจกรรม ตลอดจนประชาสัมพันธกิจกรรมแกกลุมเปาหมายอยางชัดเจน
2.5 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม
2.5.1 งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ
1) สงบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่เขารับการฝกอบรมเพิ่มเติม
2.5.2 งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดลอม
1) มีแผนการดําเนินการซอมบํารุงรถบรรทุกขยะ
2) กําชับผูรับผิดชอบใหดูแลรักษารถบรรทุกขยะใหอยูในสภาพพรอมใชงานอยูเสมอ
3) จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อสรางความตระหนักในการรักษาความสะอาดในชุมชน
2.5.3 งานการเบิกจายงบประมาณ
1) สงบุคลากรที่ปฏิบัติหนาที่เขารับการฝกอบรมเพิ่มเติม

