
แบบ ปค. 4

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
    เทศบาลต าบลท่ีวัง ประกอบด้วยโครงสร้างส่วนราชการ เทศบาลต าบลท่ีวัง มีสภาพแวดล้อมการควบคุมของ
ท้ังหมด 6 ส านัก/กอง มีพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง หน่วยงานของรัฐในภาพรวม มีความ   เหมาะสม
ปฏิบัติราชการภายใน ส านัก/กอง รวมท้ังส้ิน จ านวน ไม่เหมาะสม โดยมีบรรยากาศของการควบคุมภายใน
114 คน ดังน้ี
ส านักปลัดเทศบาล  - ประเมินระบบควบคุมภายในจากภารกิจงานประจ า ตาม
แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ค าส่ังแบ่งงานและการมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบ เพ่ือ
1. ฝ่ายอ านวยการ รับผิดชอบเก่ียวกับ ให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน
    - งานการเจ้าหน้าท่ี
    - งานบริหารงานท่ัวไป เทศบาลต าบลท่ีวัง มีการประเมินความเส่ียงได้
    - งานธุรการ ครอบคลุมและเหมาะสม ไม่ครอบคลุมและไม่เหมาะสม
2. ฝ่ายปกครอง รับผิดชอบเก่ียวกับ สามารถป้องกัน และลดความเส่ียงในระดับท่ียอมรับได้
    - งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน อย่างสมเหตุสมผล ดังน้ี
    - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  - มีการระบุความะสียงท้ังจากปัจจัยภายในและภายนอกท่ี
    - งานส่งเสริมการเกษตร อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร มีการ
    - งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม วิเคราะห์ นอกจากน้ีกลไกต่าง ๆ ช้ีให้เห็นถึงความเส่ียงท่ีเกิด
    - งานพัฒนาชุมชน จากการเปล่ียนแปลงการจัดการต่าง ๆ
กองคลัง
แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ เทศบาลต าบลท่ีวัง มีกิจกรรมการควบคุมท่ีส าคัญ
1. ฝ่ายบริหารงานคลัง รับผิดชอบเก่ียวกับ เหมาะสม ครอบคลุม   ไม่เหมาะสมและไม่ครอบคลุม
    - งานการเงิน ลดและป้องกันความเส่ียงได้  ไม่สามารถลดและไม่ป้องกัน
    - งานบัญชี ความเส่ียงได้ ดังน้ี
    - งานพัสดุและทรัพย์สิน  - มีการก าหนดโครงสร้างและก าหนดอัตราก าลังของส่วนราชการ
2. ฝ่ายพัฒนารายได้ รับผิดชอบเก่ียวกับ  - มีการวิเคราะห์งาน และปัญหาของงาน
    - งานพัฒนารายได้  - มีการก าหนดระเบียบในการปฏิบัติหน้าท่ี เพ่ือให้เกิดการ
    - งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ ควบคุมการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ
    - งานเร่งรัดรายได้
    - งานแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
    - งานธุรการ

เทศบาลต าบลท่ีวัง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ส าหรับระยะเวลาต้ังแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2564 
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กองช่าง เทศบาลต าบลท่ีวัง มีระบบสารสนเทศและการส่ือสารท่ี
แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ เหมาะสม   ไม่เหมาะสม ตามควรต่อความต้องการของ

1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง ผู้ใช้ท าให้บรรลุวัตถุประงค์ของการควบคุมภายใน ดังน้ี
     - งานสถาปัตยกรรม (งานก่อสร้าง)  - มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยในการติดตามข้อมูล
     - งานวิศวกรรม (งานออกแบบและควบคุมอาคาร) ข่าวสารต่าง ๆ เช่น หนังสือส่ังการ ระเบียบข้อกฏหมายต่าง ๆ 
2. ฝ่ายการโยธา ท าให้สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันเวลา
    - งานสาธารณูปโภค  - มีการติดต่อประสานงานภายนอก ทางโทรศัพท์ โทรสาร ใช้ใน
    - งานจัดสถานท่ีและการไฟฟ้าสาธารณะ การติดต่อประสานงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย
    - งานธุรการ  - มีการติดต้ังระบบอินเตอร์เน็ตท่ีทันสมัย และมีความรวดเร็ว

เพ่ือประสานงานกับหน่วยงานอ่ืน
กองการศึกษา  - ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์
    - งานบริหารการศึกษา
    - งานส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ เทศบาลต าบลท่ีวัง มีระบบการติดตามประเมินผลการควบคุม
    - งานธุรการ ภายในท่ี    เหมาะสมในระดับท่ีสมเหตุสมผลและยอมรับได้

     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนชม ดังน้ี
    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายคลอง  - มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมิน
    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยวน คุณภาพของาน เพ่ือติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุม

ภายในอย่างต่อเน่ือง

กองวิชาการและแผนงาน  - มีการประเมินความคุ้มค่า ของการใช้จ่ายงบประมาณตาม

แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ โครงการ/กิจกรรม ท่ีได้ด าเนินงาน

1. ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
    - งานนิติการ เทศบาลต าบลท่ีวัง มีระบบการติดตามประเมินผลการควบคุม

    - งานบริการและเผยแพร่วิชาการ ภายในท่ี   ไม่เหมาะสมในระดับท่ีไม่สมเหตุสมผล และยอมรับ
    - งานธุรการ ได้ ดังน้ี
2. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
    - งานนโยบายและแผน
    - งานจัดท างบประมาณ
     - งานวิจัยและประเมินผล
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กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    - งานสุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดล้อม
    - งานส่งเสริมสุขภาพ
    - งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
    - งานธุรการ

2. การประเมินความเส่ียง
ส านักปลัดเทศบาล
ปรากฏความเส่ียงท่ีจะต้องจัดการบริหารความเส่ียงภายใน
ส านักปลัดเทศบาล ดังน้ี
     - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การเบิกจ่ายงบประมาณมีความเส่ียง ในการด าเนินการ
ตามระเบียบ กฎหมาย ท่ีก าหนด ตามข้ันตอนการจัดซ้ือ/
จัดจ้าง เพ่ือช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ี กรณี เกิดอุทกภัย 
วาตภัยและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง และเม่ือเกิดภัยพิบัติ เช่น 
วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย อุปกรณ์ในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยยังไม่เพียงพอ
    - งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม (การพัฒนาสตรี เด็ก
เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส)
การให้ความรู้ความเข้าใจ ในการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์ ยังไม่เป็นไปตามระเบียบและ
แนวทางข้ันตอนท่ีถูกต้อง และปัญหาการระบาดของยาเสพติด
ไม่มีการป้องกันอย่างจริงจัง จึงท าให้เกิดปัญหาอย่างต่อเน่ือง

กองคลัง
ปรากฏความเส่ียงท่ีจะต้องจัดการบริหารความเส่ียงภายใน
กองคลัง ดังน้ี
     - งานจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติ ไม่มีความรู้ ความเข้าใจ
และไม่มีประสบการณ์ ท าให้เกิดความสับสน ล่าช้า และ
ความชัดเจน ในการปฏิบัติงาน 
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     - งานการจัดซ้ือจัดจ้าง
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง ท่ีได้รับการแต่งต้ังไม่มีความรู้                             
ความเข้าใจ ในข้ันตอนต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาด
ไทยว่าด้วยแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2550 และ ระเบียบฯ ว่าด้วย
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
     - งานการบันทึกบัญชี    
เจ้าหน้าท่ียังขาดความละเอียด รอบคอบ ในการปฏิบัติงาน
โดยไม่มีการตรวจสอบ
     - งานการตรวจฏีกาก่อนเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
ผู้ตรวจฏีกาไม่มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ
 
กองช่าง
ปรากฏความเส่ียงท่ีจะต้องจัดการบริหารความเส่ียงภายใน
กองช่าง ดังน้ี
    - งานก าหนดราคากลางการก่อสร้าง
ข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้างไม่ครอบคลุมท่ีจะน ามาใช้
ในการก าหนดราคากลางการก่อสร้าง
    - งานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพ่ิมเติม
ความไม่เข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพ่ิมเติม ท าให้ไม่
สามารถมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ครอบคลุม
     - งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
แผนการออกส ารวจและด าเนินการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ
ยังไม่ชัดเจนและครอบคลุมเพียงพอ และอุปกรณ์เคร่ืองจักรมี
ไม่เพียงพอส าหรับการด าเนินงาน

กองการศึกษา
ปรากฏความเส่ียงท่ีจะต้องจัดการบริหารความเส่ียงภายใน
กองการศึกษา ดังน้ี
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขาดข้าราชการครูผู้สอนโดย
ตรงท าให้การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ครอบคลุมไม่ท่ัวถึง 
และชาดประสิทธิภาพ
สรรหาข้าราชการครู เพ่ือพัฒนาการศึกษาและมาตรฐานของ
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     - การด าเนินการตรวจสอบข้อมูลไม่เป็นไปตาม
แนวทางในการบันทึกข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
และระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถ่ิน 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของปกครองส่วนท้องถ่ิน (ccis)
ศึกษาข้อกฏหมาย ระเบียบและหนังสือส่ังการต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้องอยู่เสมอ รวมถึง ทบทวนถึงปัญหาท่ีเกิด เพ่ือน ามา
เป็นแนวคิดในการแก้ไขงานท่ีก าลังด าเนินการในปัจจุบัน

กองวิชาการและแผนงาน
ปรากฏความเส่ียงท่ีจะต้องจัดการบริหารความเส่ียงภายใน
กองวิชาการและแผนงาน ดังน้ี
     - งานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
ประชาชนขาดความเข้าใจในระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถ่ิน
พ.ศ. 2548 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2558
     - งานประชาสัมพันธ์
เทศบาลปิดกรอบอัตราก าลังต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
ปรากฏความเส่ียงท่ีจะต้องจัดการบริหารความเส่ียงภายใน
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ดังน้ี
     - งานจัดการขยะมูลฝอยท่ัวไป
ยังมีการตกค้างของขยะมูลฝอยในพ้ืนท่ี เน่ืองจากปัญหาจาก
รถเก็บขนขยะมีสภาพเก่าท าให้เสียบ่อย งานไม่เป็นไปตาม
แผนการออกเก็บขนขยะ

3. กิจกรรมการควบคุม
ส านักปลัดเทศบาล
    - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     1. มีการจัดท าค าส่ังแบ่งงานและมอบหมายหน้าท่ี
ความรับผิดชอบภายในส านักปลัดเทศบาล
     2. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป



ปค. 4

    - งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม (การพัฒนาสตรี เด็ก
เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส)
     1. มีการจัดท าค าส่ังแบ่งงานและมอบหมายหน้าท่ี
ความรับผิดชอบภายในส านักปลัดเทศบาล
     2. สร้างความเข้าใจแนวทางในการรับข้ึนทะเบียน
ผู้สูงอายุและผู้พิการให้แก่เจ้าหน้าท่ี
     3. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ ท่ีมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนส าหรับการข้ึนทะเบียนได้รับทราบข้อมูลอย่าง
ท่ัวถึง
     4. ประสานงานกับส านักทะเบียนราษฏรเพ่ือขอคัดลอก
ช่ือผู้สูงอายุท่ีมีสิทธิข้ึนทะเบียนในปีงบประมาณ
     5. การเสียชีวิต การย้ายท่ีอยู่หรือบัตรประจ าตัวผู้พิการ
หมดอายุท าให้ข้อมูลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบฯ
     6. สร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบ้ียสูงอายุ
ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผูด้อยโอกาส ตามระเบียบฯ
     7. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

กองคลัง
     - งานการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
     1. ตามค าส่ังแบ่งงานฯ ท่ี 605/2563 ลงวันท่ี 21
กันยายน 2563
     2. มีการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
แผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2550
     - งานการจัดซ้ือจัดจ้าง
     1. จัดส่งผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรพัสดุ
     2. จัดท าหนังสือแจ้งคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง ท่ีได้
รับการแต่งต้ังให้รับทราบค าส่ังฯ
     3 ก าชับเจ้าหน้าท่ีให้ปฏิบัติงานตามข้ันตอนของ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป
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ปค. 4

     - งานการบันทึกบัญชี
     1. ปรับปรุงค าส่ังแบ่งงานฯ มอบหมายหน้าท่ีให้มีความ
ชัดเจน ในกรณีเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบไม่อยู่ ให้มีผู้ท าหน้าท่ี
แทนได้
     2. น าระบบสารสนเทศและการส่ือสาร ด้วยระบบ
อินเตอร์เน็ต มาใช้ในการรับรู้ข้อมูลเก่ียวกับงานการเงินและ
บัญชี
     - งานการตรวจฏีกาก่อนเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
     1. ปรับปรุงค าส่ังแบ่งงานฯ มอบหมายหน้าท่ีให้มีความ
ชัดเจน ในกรณี ผู้ตรวจฏีกาไม่อย่ให้มีผู้ท าหน้าท่ีแทน
     2.น าระบบสารสนเทศและการส่ือสารด้วยระบบ
อินเตอร์เน็ตมาใช้ในการปฏิบัติงาน

กองช่าง
     - งานก าหนดราคากลางการก่อสร้าง
     1. ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดประกอบการท าราคากลาง   
     2. จัดท าค าส่ังคณะกรรมการก าหนดราคากลางทุก
โครงการ
     - งานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
     1. มีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และแก้ไข
เพ่ิมเติม
     2. จัดท าค าส่ังเทศบาลต าบลท่ีวัง ท่ี 630/2563 
ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 เร่ือง การแบ่งงานและมอบ
หมายหน้าท่ีความรับผิดชอบภายในกองช่าง
     - งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
     1. จัดท าค าส่ังเทศบาลต าบลท่ีวัง ท่ี 630/2563 
ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 เร่ือง การแบ่งงานและ
มอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบภายในกองช่าง
     2. มีการวางแผนการตรวจสอบงานไฟฟ้าสาธารณะ
ประจ าปี
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ปค. 4

กองการศึกษา
     - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขาดข้าราชการครู
ผู้สอนโดยตรงท าให้การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ครอบคลุม
ไม่ท่ัวถึงและขาดประสิทธิภาพ
     1. มอบหมายงานด้านส่งเสริมการศึกษา ให้บุคลากรใน
กองการศึกษาด าเนินงานแทน
     2. จัดแบ่งหน้าท่ีรับผิดชอบอย่างชัดเจน
     3. สรรหาข้าราชการครู ในต าแหน่งท่ีว่าง
      - งานการตรวจสอบข้อมูลไม่เป็นไปตามแนวทางใน
การบันทึกข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา และระบบข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาท้องถ่ิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ccis)
     1. น าแนวทางการด าเนินการบันทึกระบบข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาและระบบข้อมูลสารสนเทศทางการ
ศึกษาท้องถ่ินศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
(CCIS) มาใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ

กองวิชาการและแผนงาน
     - งานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
     1. จัดท าค าส่ัง ท่ี 512/2562 ลงวันท่ี 26 สิงหาคม
2562 เร่ือง มอบหมายหน้าท่ีและก าหนดงานความรับ
ผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน
     2. การจัดท าโครงการแผนพัฒนาท้องถินส่ีปี
     3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผน
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559
     - งานประชาสัมพันธ์
     1. มีผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2548 และท่ี
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559
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ปค. 4

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
     - งานจัดการขยะมูลฝอยท่ัวไป
     1. การปฏิบัติงานภายใต้ภารกิจความรับผิดชอบท้ังเร่ือง 
ระเบียบ ค าแนะน า และหนังสือส่ังการ ท่ีเก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้อง
     2. การแบ่งเขตความรับผิดชอบของทีมเก็บขนขยะ
อย่างชัดเจน
     3. การปฏิบัติงานตามค าส่ังฯ ท่ี 515/2562 ลงวันท่ี
26 สิงหาคม 2562 เร่ือง การมอบหมายหน้าท่ีความรับ
ผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้างกองสาธารณสุข

4. สารสนเทศและการส่ือสาร
ส านักปลัดเทศบาล
     - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     1. ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพ้ืนท่ีได้รับทราบ
ข้อมูลต่าง ๆ เก่ียวกับภัยธรรมชาติและการป้องกันภัย
ต่าง ๆ
     2. สายด่วนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล
075-355629 ต่อ 112 สายตรง 075-538381
     3. แจ้งเหตุด่วน facebook/เทศบาลต าบลท่ีวัง
หรือ www.tiwang.go.th
    - งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม (การพัฒนาสตรี เด็ก
เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส)
      1.  ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบ้ียยังชีพของ
อปท.
     2. มีการติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือส่ังการ ระเบียบ
ข้อบังคับจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องให้สามารถปฏิบัติงาน
ทันต่อสถานการณ์และเวลาท่ีก าหนดมากข้ึน อีกท้ัง ยัง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ ข้อมูลข่าวสารให้ความ
ร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงานเป็นอย่างดี
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ปค. 4

     3. มีระบบสารสนเทศท่ีมีความครบถ้วนเหมาะสมและ
ช่วยตัดสินใจได้ทันเวลา ปรับปรุงข้อมูลในระบบสารสนเทศ
อยู่เสมอ
     4. น าระบบอินเตอร์เน็ตมาใช้ในการบริหารและการ
ปฏิบัติราชการ การส่ือสาร การติดต่อข้อมูลข่าวสารระเบียบ
หนังสือส่ังการท าให้สามารถปกิบัติตามระเบียบหนังสือส่ังการ
ท าให้สามารถปฏิบัติตามระเบียบหนังสือส่ังการได้ทันที

กองคลัง
     - งานการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
     1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการแผนท่ีภาษี   
ให้ประชาสชนในพ้ืนท่ีได้รับทราบ
     2. ประสานส านักงานท่ีดิน หรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ในการตรวจสอบสิทธิและเอกสารท่ีเก่ียวข้องในการจัดท า
แผนท่ีภาษีให้ครบ้วนสมบูรณ์
     - งานการจัดซ้ือจัดจ้าง
     1. ก ากับดูแลการจัดท าบัญชีหรือทะเบียนคุมพัสดุ
ครุภัณฑ์
     2. น าระบบ e-laas เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้
งานเป็นระบบและรวดเร็ว
     - งานการบันทึกบัญชี
     1. ระบบบันทึกบัญชีของ อปท. (e-laas)
     2. ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติท่ีเก่ียวกับการเบิกจ่าย
เงิน การเก็บรักษาเงิน การฝากเงิน ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน
     - งานการตรวจฏีกาก่อนเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
     1. น าระบบสารสนเทศและการส่ือสาร ระบบ
อินเตอร์เน็ตมาใช้ในการปฏิบัติงานและข้อมูลงานการเงิน

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป
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ปค. 4

กองช่าง

     - งานก าหนดราคากลางการก่อสร้าง
     1. ราคากลางวัสดุก่อสร้างของส านักงานพาณิชย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช
     - งานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
     1. จัดท าประกาศ แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ เพ่ือให้
ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้น าชุมุชนและประชาชนเก่ียวกับ
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
     - งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
     1. ประชาสัมพันธ์การด าเนินการให้บริการสาธารณะ
แก่ประชาชนในพ้ืนท่ี

กองการศึกษา
     - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขาดข้าราชการครู
ผู้สอนโดยตรงท าให้การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ครอบคลุม
ไม่ท่ัวถึงและขาดประสิทธิภาพ
     1. ประชาสัมพันธ์ในการด าเนินการสรรหาในต าแหน่ง
ท่ีว่าง
      - งานการตรวจสอบข้อมูลไม่เป็นไปตามแนวทางใน
การบันทึกข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาและระบบ
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถ่ิน ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ccis)
     1. น าระบบข้อมูลสารสนเทศการศึกษาท้องถ่ิน
มาใช้ในการปฏิบัติงาน (http://ccis.dla.go.th)
     2. น าระบบข้อมูลสารสนเทศการศึกษาท้องถ่ิน
มาใช้ในการปฏิบัติงาน (http://sis.dla.go.th / index.jsp)
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ปค. 4

กองวิชาการและแผนงาน
     - งานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
     1. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นความส าคัญในการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในทุกด้าน โดยการจัดท า
แผนและเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา อปท.
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559
     - งานประชาสัมพันธ์
     1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ ในการ 
จัดท าโครงการ/กิจกรรม ของเทศบาล หรือการประชุม
ช้ีแจงให้แก่หน่วยงาน/ประชาชน ในการประชาสัมพันธ์
ทุกส่ือ เช่น เว็บไซต์ ประกาศ เสียงตามสาย แผ่นพับ ฯลฯ

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
      - งานจัดการขยะมูลฝอยท่ัวไป
      1. มีการแบ่งเขตความรับผิดชอบของทีมเก็บขนขยะ
อย่างชัดเจนและมีแผนการออกเก็บขนยะ
      2. ประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมรณรงค์ความตระหนัก
การเป็นจิตอาสาของพนักงานและคนในชุมชนในการรักษา
ความสะอาด

5. การติดตามประเมินผล
ส านักปลัดเทศบาล
      การติดตามและประเมินผล เพ่ือสอบทานการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเน่ืองโดยเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานและภายในส านักปลัด
เทศบาล ณ วันท่ีรายงานพบว่าจากท้ังหมด 2 ฝ่าย 
2 กิจกรรม ดังน้ี
     1. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     2. งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม (การพัฒนาสตรี เด็ก
เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส)
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ปค. 4

      ท้ังน้ี ไม่ปรากฏความเส่ียงท่ีจะต้องจัดการบริหาร
ความเส่ียง แต่ต้องบริหารกิจกรรมให้เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานกิจกรรม
ต่าง ๆ

กองคลัง
      การติดตามและประเมินผล เพ่ือสอบทานการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเน่ืองโดยเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานและภายในกองคลัง
ณ วันท่ีรายงานพบว่าจากท้ังหมด 2 ฝ่าย 4 กิจกรรม ดังน้ี
      1. งานการจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
      2. งานการจัดซ้ือจัดจ้าง
      3. งานการบันทึกบัญชี
      4. งานการตรวจฏีกาก่อนเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
      ท้ังน้ี ไม่ปรากฏความเส่ียงท่ีจะต้องจัดการบริหาร
ความเส่ียง แต่ต้องบริหารกิจกรรมให้เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานกิจกรรม
ต่าง ๆ

กองช่าง
      การติดตามและประเมินผล เพ่ือสอบทานการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเน่ืองโดยเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานและภายในกองช่าง
ณ วันท่ีรายงานพบว่าจากท้ังหมด 2 ฝ่าย 3 กิจกรรม ดังน้ี
     - งานก าหนดราคากลางการก่อสร้าง
     - งานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม
     - งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
      ท้ังน้ี ไม่ปรากฏความเส่ียงท่ีจะต้องจัดการบริหาร
ความเส่ียง แต่ต้องบริหารกิจกรรมให้เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานกิจกรรม
ต่าง ๆ
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กองการศึกษา
      การติดตามและประเมินผล เพ่ือสอบทานการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเน่ืองโดยเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานและภายในกองการ
ศึกษา ณ วันท่ีรายงานพบ 2 กิจกรรม ดังน้ี
     - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขาดข้าราชการครูผู้สอน
โดยตรงท าให้การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ครอบคลุมไม่ท่ัวถึง
และขาดประสิทธิภาพ
      - งานการตรวจสอบข้อมูลไม่เป็นไปตามแนวทางในการ
บันทึกข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาและระบบข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาท้องถ่ิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ccis)
      ท้ังน้ี ไม่ปรากฏความเส่ียงท่ีจะต้องจัดการบริหาร
ความเส่ียง แต่ต้องบริหารกิจกรรมให้เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานกิจกรรม
ต่าง ๆ

กองวิชาการและแผนงาน
      การติดตามและประเมินผล เพ่ือสอบทานการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเน่ืองโดยเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานและภายใน
กองวิชาการและแผนงาน ณ วันท่ีรายงานพบว่าจากท้ังหมด
2 ฝ่าย 2 กิจกรรม ดังน้ี
      1. งานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี
      2. งานประชาสัมพันธ์
      ท้ังน้ี ไม่ปรากฏความเส่ียงท่ีจะต้องจัดการบริหาร
ความเส่ียง แต่ต้องบริหารกิจกรรมให้เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานกิจกรรม
ต่าง ๆ

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป
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ปค. 4

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
      การติดตามและประเมินผล เพ่ือสอบทานการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเน่ืองโดยเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานและภายใน
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ณ วันท่ีรายงานพบ
1 กิจกรรม ดังน้ี
      1. งานจัดการขยะมูลฝอยท่ัวไป
      ท้ังน้ี ไม่ปรากฏความเส่ียงท่ีจะต้องจัดการบริหาร
ความเส่ียง แต่ต้องบริหารกิจกรรมให้เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินงานกิจกรรม
ต่าง ๆ
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                    ผลการประเมินโดยรวม

                                   หน่วยงานของรัฐ มีองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ ท่ีมีประสิทฺธิผลและ
                    เพียงพอท่ีจะส่งผลให้การด าเนินในภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และ
                    เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีตามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พบว่า
                                   1. มีสภาพแวดล้อมการควบคุมท่ีดี  เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ
                    เทศบาลต าบลท่ีวัง
                                   2. วิธีการรวมถึงหลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินความเส่ียงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
                   โดยบุคลากรของทุกส านัก/กอง ร่วมเป็นคณะท างานฯ มีการประชุมเพ่ือประเมินความเส่ียงและวิเคราะห์
                   ระดับความเส่ียงท่ีจ าเป็นต้องปรับปรุงการควบคุม
                                   3. กิจกรรมการควบคุม แต่ละส านัก/กอง ได้มีการก าหนดกิจกรรมการควบคุมและน าไปถือ
                   ปฏิบัติแต่ยังไม่ท่ัวถึงท าให้ยังพบกิจกรรมการควบคุม 15 กิจกรรม ท่ีควรได้รับการปรับปรุงเพ่ิมเติม ได้แก่
                                        1) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                                        2) งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม (การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
                                            ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส)
                                        3) งานจัดท าแผนท่ีภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
                                        4) การจัดซ้ือจัดจ้าง
                                        5) งานการบันทึกบัญชี
                                        6) งานการตรวจฎีกาก่อนเสนออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
                                        7) งานก าหนดก าหนดราคากลางการก่อสร้าง 
                                        8) งานการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพ่ิมเติม
                                        9) งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
                                        10) งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขาดข้าราชการครูผู้สอน โดยตรงท าให้การด าเนินงานด้าน 
                                             ต่าง ๆ ครอบคลุมไม่ท่ัวถึงและขาดประสิทธิภาพ
                                       11) งานด าเนินการตรวจสอบข้อมูลไม่เป็นไปตามแนวทางในการบันทึกข้อมูลสารสนเทศ
                                             การศึกษาและระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถ่ิน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
                                             กองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ccis) 
                                       12) งานจัดท าแผนพัฒนาท้องถ่ินส่ีปี 
                                       13) งานประชาสัมพันธ์ 
                                       14) งานการจัดการขยะมูลฝอยท่ัวไป
                                   4. สารสนเทศและการส่ือสารของเทศบาลต าบลท่ีวัง มีความถูกต้อง เหมาะต่อการใช้เป็น
                    แหล่งอ้างอิงส าหรับผู้ท่ีต้องการใช้ข้อมูลข่าวสาร มีการส่ือสาร เผยแพร่ และถ่ายทอดไปยังทุกฝ่าย ท าให้
                    ท าให้สามารถด าเนินกิจกรรมการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ

5. การติดตาม...
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                                  5. การติดตามและประเมินผล เป็นไปอย่างเหมาะสมและเพียงพอ สามารถติดตามความ
                    ก้าวหน้าและประเมินผลการด าเนินงานได้ จากรายงานท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรท้ังทางตรงและทางอ้อมใน
                    การปฏิบัติงาน รวมท้ัง สรุปผลกิจกรรมการควบคุมภายในของรอบปีงบประมาณน้ัน

(ลงช่ือ)
             (นายกัญช์  อินทนู)
        ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี
         นายกเทศมนตรีต าบลท่ีวัง
  วันท่ี 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564
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