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แบบ ปค.1 

 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

(ระดับหน่วยงานของรัฐ) 
 

เรียน นายอ าเภอพิมาย 
   

  เทศบาลต าบลรังกาใหญ่  ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ส าหรับปีสิ้นสุดใน
วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ  การควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ  พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
การด าเนินงานที่มีประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เก่ียวข้องกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือ
ได้  ทันเวลา  และโปร่งใส  รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  และข้อบังคบที่เก่ียวข้องกับการ
ด าเนินงาน 
 

   อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้ก าหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  ในปีงบประมาณหรือปี
ปฏิทินถัดไป    สรุปได้ดังนี้ 

๑. ความเสี่ยง  
 ส านักปลัดเทศบาล 

1. งบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารงานบุคคล    
2.  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย     
3.  การด าเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด     
4.  การจ่ายเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุและผู้พิการ   
5.  การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี     
6. การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ    

 กองคลัง 
1. ด้านพัสดุ-การจัดหาทรัพย์สิน 
2. ด้านพัสดุ-การซ่อมบ ารุงทรัพย์สิน 
3. ด้านการจัดเก็บรายได้ 

 กองช่าง 
๑. กิจกรรมการจัดท าโครงการ   
๒. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง  
๓.  กิจกรรมด้านงานไฟฟ้า  

กองการศึกษา 
1. กิจกรรมการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่มีอยู่ถ้าไม่ได้รับการสืบทอด เผยแพร่ อาจสูญ

หายไป 
2. กิจกรรมส่งเรือยาวเข้าแข่งขันงานเทศกาลเที่ยวพิมาย มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบบ่อยครั้ง 
3. กิจกรรมส่งตัวนักกีฬาเข้าแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ มีการเปลี่ยนแปลงระเบียบบ่อยครั้ง 
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กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
1.  การเสียชีวิตจากการจมน้ า ของเยาวชนและประชาชนในพืน้ที่ 

กองส่งเสริมการเกษตร 
1. การพัฒนาบุคลากร    
2. การด าเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ 

 
2. การควบคุมภายในและหรือการปรับปรุงการควบคุมภายใน  

ส านักปลัดเทศบาล 
1. งบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารงานบุคคล    

มีการวิเคราะห์ปริมาณงาน  ค่างาน  ให้มีความเหมาะสมกับจ านวนคน  เพ่ือควบคุมภาระ
ค่าใช้จ่าย  โดยอาจปรับเป็นการจ้างเหมาบริการแทนพนักงานจ้าง 

2. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    มีการด าเนินการ 
- ประชาสัมพันธ์งานศูนย์ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัยของเทศบาล  และการ

ติดต่อสื่อสารเมื่อมีเหตุฉุกเฉิน  เช่น  การท าป้ายประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ศูนย์
ป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย  เบอร์โทรสายด่วนต่าง ๆ   ติดในหมู่บ้าน  ชุมชน   ติด
ที่รถดับเพลิง  

- รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงความส าคัญของศูนย์ อปพร. ต าบลรังกา
ใหญ่ เพื่อร่วมสมัครเข้าเป็นสมาชิก 

- สร้างขวัญและก าลังใจในการท างาน โดยให้สามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงในการปฏิบัติงานได้ 
- ท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและฝึกซ้อมตามแผน 
- ส่งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย    อปพร.  EMS   เข้า

ฝึกอบรมที่หน่วยงานต่าง ๆ  จัด 
-  ซักซ้อมการระงับเหตุภัยต่าง ๆ อย่างน้อย  1 ครั้ง/เดือน 
-  จัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตลอด  24  ชั่วโมง 

3.  การด าเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติด  มีการด าเนินการ    
-  ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานป้องกัน  รายงานผลการปฏิบัติงานเป็นประจ า  มีการประชุม   
    ปรึกษาหารือ  วิเคราะห์ปัญหา   และหาแนวทางแก้ไขร่วมกันระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ 
-   มอบหมายให้เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติ  ประสานกับผู้น าหมู่บ้านเพ่ือเฝ้าระวังและตรวจสอบผู้ที่ถูก 
     จับกุมในคดียาเสพติด 

4.  การจ่ายเบี้ยยังชีพของผู้สูงอายุและผู้พิการ  มีการด าเนินการ  
-   มอบหมายให้เจ้าหน้าผู้ปฏิบัติ  ประสานกับผู้น า  ติดตามผลการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้  
    อายุและผู้พิการ  ว่าในแต่ละเดือนมีปัญหาและอุปสรรคอะไร  หมู่บ้านต้องการให้ 
    ปรับปรุงส่วนไหน เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาและ  เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับ 
     ผู้สูงอายุและผู้พิการ 
5.  การจัดท าแผนพัฒนาสี่ปี   มีการด าเนินการ 
- ศึกษาระเบียบให้มากข้ึน  เพราะกระบวนการและขั้นตอนมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
- มีการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับต าบล  โดยถือมติในที่ประชุม 
6. การเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาฯ  มีการวิเคราะห์การจัดสรรงบประมาณโดยการ  
-  จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์  ยุทธศาสตร์ หรือแนวทางในการ
พัฒนาที่ผู้บริหารได้วางไว้  เพ่ือที่จะบรรลุตามนโยบาย    
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กองคลัง 
1.  ด้านพัสดุ-การจัดหาทรัพย์สิน 

  -จัดให้มีการประชุมผู้ที่เก่ียวข้องเพ่ือจัดท าแผนการจัดหาพัสดุ และแผนการใช้จ่ายเงิน 
  -แจ้งแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
  -มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดตามการด าเนินงานในระหว่างปฏิบัติงานและรายงานผลการ           
                   ปฏิบัติงาน 
  2.  ด้านพัสดุ-การซ่อมบ ารุงทรัพย์สิน 
  -ก าหนดให้หน่วยงานจัดท าแผนการซ่อมบ ารุงทรัพย์สิน 
  -มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องติดตามการด าเนินงานในระหว่างปฏิบัติงานและให้มีการ   
                     รายงานการซ่อมบ ารุงทรัพย์สิน 
  3.   ด้านการจัดเก็บรายได้ 
  -ก าชับเจ้าหน้าที่หมั่นติดตามเอกสารการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดินจากส านักงานที่ดิน 
  -จัดท าแผนที่ภาษีเพ่ือให้การจัดเก็บภาษีเป็นระบบมายิ่งขึ้น 
 กองช่าง 
       ๑.  กิจกรรมการจัดท าโครงการ  มอบหมาย และจัดเจ้าหน้าออกส ารวจสภาพพ้ืนที่จริงและ
จัดหาอุปกรณ์ในการส ารวจให้เพียงพอกับงานที่ปฏิบัติ ซักซ้อมความเข้าใจระหว่างผู้ออกแบบกับผู้ส ารวจให้มาก
ขึ้น จัดบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการท างานในหน้าที่ มอบหมาย และจัดเจ้าหน้าที่กลั่นกรองและ
ตรวจสอบแบบแปลนและประมาณราคาทุกขั้นตอนก่อนน าเสนอเพ่ือพิจารณา จัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 
การสืบราคาวัสดุก่อสร้างจากร้านค้า  จ านวน ๓ ร้าน  เป็นอย่างต่ าแล้วน าค่าที่ได้มาเฉลี่ยแล้วก าหนดเป็นราคา
กลางวัสดุก่อสร้างและสืบค้นราคากลางเพื่อน ามาประกอบการก าหนดราคากลางให้เป็นปัจจุบัน   
                ๒. กิจกรรมด้านงานก่อสร้าง มอบหมาย และจัดเจ้าหน้าที่กลั่นกรองและตรวจสอบแบบแปลน 
ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะทั้งทางด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติงานใน
โอกาสต่อๆ ไป มอบหมายช่างควบคุมงานก่อสร้าง น าตัวอย่างแท่งวัสดุเพื่อทดสอบวัสดุก าลังอัดประลัยคอนกรีต
ที่อายุไม่น้อยกว่า ๒๘ วัน  
         3. กิจกรรมด้านงานไฟฟ้า จัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทันสมัย           
มีอายุการใช้งานได้นานยิ่งขึ้น ส่งเสริมและพัฒนาให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมด้านไฟฟ้าเป็นการเฉพาะทาง และ
ศึกษาระเบียบ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ 

กองการศึกษา 
1. มีการลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ 
2.  ศึกษาระเบียบ กฎหมาย เพ่ิมเติมเป็นประจ า เพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน ปรับ

สถานการณ์ท างานให้เข้ากับระเบียบกฎเกณฑ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

                1.  ส ารวจและจัดการแก้ไขปัญหาแหล่งน้ าเสี่ยง โดยการติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิตเบื้องต้นเมื่อเกิดเหตุ
จมน้ า ได้แก่ ป้ายแสดงเขตน้ าลึกอันตราย แกลลอน ไม้และเชือกส าหรับช่วยดึงเมื่อพบการจมน้ า  ป้ายแสดง
ขั้นตอนการช่วยชีวิตที่ถูกต้อง 

    2.  จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ ในชุมชนเรื่อง การเฝ้าระวังการจมน้ าในช่วงปิดเทอม ให้แก่ประชาชน
ได้รับทราบ 
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กองส่งเสริมการเกษตร 
1.  การพัฒนาบุคลากร    
- ด าเนินการสรรหาบุคลากร 
- ส่งเจ้าหน้าที่ ที่มีอยู่เข้ารับการอบรม 
2 การด าเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ 
- จัดหาวัสดุอุปกรณ์ในการช่วยเหลือเพ่ิมเติม 
- มีการใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
- จัดหางบประมาณเพ่ิมเติมจากหน่วยงานต่างๆ 

 
 
 
                                                                     ลายมือชื่อ................................................... 
                       (นายเสถียร  ควบพิมาย)   
                                                                                 นายกเทศมนตรีต าบลรังกาใหญ่ 

                        30  ตุลาคม  2561 
 
   
 
 
 


