
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
    เทศบาลต าบลทีว่ัง ประกอบด้วยโครงสร้างส่วนราชการ
ทัง้หมด 6 ส านัก/กอง มีพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง
ปฏิบัติราชการภายใน ส านัก/กอง รวมทัง้ส้ิน จ านวน
114 คน
ส านักปลัดเทศบาล
แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ
1. ฝ่ายอ านวยการ รับผิดชอบเกี่ยวกับ
    - งานการเจ้าหน้าที่
    - งานบริหารงานทัว่ไป
    - งานธุรการ
2. ฝ่ายปกครอง รับผิดชอบเกี่ยวกับ
    - งานทะเบียนราษฎรและบัตรประจ าตัวประชาชน
    - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
    - งานส่งเสริมการเกษตร
    - งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม
    - งานพัฒนาชุมชน
กองคลัง
แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ
1. ฝ่ายบริหารงานคลัง รับผิดชอบเกี่ยวกับ
    - งานการเงิน
    - งานบัญชี
    - งานพัสดุและทรัพย์สิน
2. ฝ่ายพัฒนารายได้ รับผิดชอบเกี่ยวกับ
    - งานพัฒนารายได้
    - งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์
    - งานเร่งรัดรายได้
    - งานแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน
    - งานธุรการ

เทศบาลต าบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ส าหรับระยะเวลาต้ังแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2564 
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กองช่าง
แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ
1. ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
     - งานสถาปัตยกรรม (งานก่อสร้าง)
     - งานวิศวกรรม (งานออกแบบและควบคุมอาคาร)
2. ฝ่ายการโยธา
    - งานสาธารณูปโภค
    - งานจัดสถานทีแ่ละการไฟฟ้าสาธารณะ
    - งานธุรการ

กองการศึกษา
    - งานบริหารการศึกษา
    - งานส่งเสริมศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
    - งานธุรการ
     - ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กวัดควนชม
    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชายคลอง
    - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังยวน

กองวิชาการและแผนงาน
แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย คือ
1. ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
    - งานนิติการ
    - งานบริการและเผยแพร่วิชาการ
    - งานธุรการ
2. ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
    - งานนโยบายและแผน
    - งานจัดท างบประมาณ
     - งานวิจยัและประเมินผล
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กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
    - งานสุขาภิบาลและอนามัยส่ิงแวดล้อม
    - งานส่งเสริมสุขภาพ
    - งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ
    - งานธุรการ

2. การประเมินความเส่ียง
ส านักปลัดเทศบาล
ปรากฏความเส่ียงทีจ่ะต้องจัดการบริหารความเส่ียงภายใน
ส านักปลัดเทศบาล ดังนี้
     - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
การเบิกจา่ยงบประมาณมีความเส่ียง ในการด าเนินการ
ตามระเบียบ กฎหมาย ทีก่ าหนด ตามขั้นตอนการจดัซ้ือ/
จดัจา้ง เพือ่ช่วยเหลือประชาชนในพืน้ที ่กรณี เกดิอทุกภัย 
วาตภัยและอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวข้อง และเมื่อเกิดภัยพิบัติ เช่น 
วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัย อุปกรณ์ในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยยังไม่เพียงพอ
    - งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม (การพัฒนาสตรี เด็ก
เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส)
การให้ความรู้ความเข้าใจ ในการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
ผู้ด้อยโอกาส และผู้ป่วยเอดส์ ยังไม่เป็นไปตามระเบียบและ
แนวทางขั้นตอนทีถู่กต้อง และปัญหาการระบาดของยาเสพติด
ไม่มีการป้องกันอย่างจริงจัง จึงท าให้เกิดปัญหาอย่างต่อเนื่อง

กองคลัง
ปรากฏความเส่ียงทีจ่ะต้องจัดการบริหารความเส่ียงภายใน
กองคลัง ดังนี้
     - งานจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
เจ้าหน้าทีผู้่รับผิดชอบและผู้ปฏิบัติ ไม่มีความรู้ ความเข้าใจ
และไม่มีประสบการณ์ ท าให้เกิดความสับสน ล่าช้า และ
ความชัดเจน ในการปฏิบัติงาน 
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     - งานการจัดซ้ือจัดจ้าง
คณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง ทีไ่ด้รับการแต่งต้ังไม่มีความรู้
ความเข้าใจ ในขั้นตอนต่าง ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาด
ไทยว่าด้วยแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2550 และ ระเบียบฯ ว่าด้วย
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
     - งานการบันทึกบัญชี
เจ้าหน้าทีย่ังขาดความละเอียด รอบคอบ ในการปฏิบัติงาน
โดยไม่มีการตรวจสอบ
     - งานการตรวจฏีกาก่อนเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
ผู้ตรวจฏีกาไม่มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบ
 
กองช่าง
ปรากฏความเส่ียงทีจ่ะต้องจัดการบริหารความเส่ียงภายใน
กองช่าง ดังนี้
    - งานก าหนดราคากลางการก่อสร้าง
ข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้างไม่ครอบคลุมทีจ่ะน ามาใช้
ในการก าหนดราคากลางการก่อสร้าง
    - งานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิ่มเติม
ความไม่เข้าใจในการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิม่เติม ท าให้ไม่
สามารถมาใช้ในการปฏิบัติงานได้ครอบคลุม
     - งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
แผนการออกส ารวจและด าเนินการปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ
ยังไม่ชัดเจนและครอบคลุมเพียงพอ และอุปกรณ์เคร่ืองจักรมี
ไม่เพียงพอส าหรับการด าเนินงาน

กองการศึกษา
ปรากฏความเส่ียงทีจ่ะต้องจัดการบริหารความเส่ียงภายใน
กองการศึกษา ดังนี้
     - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขาดข้าราชการครูผู้สอนโดย
ตรงท าให้การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ครอบคลุมไม่ทั่วถึง 
และชาดประสิทธิภาพ
สรรหาข้าราชการครู เพือ่พัฒนาการศึกษาและมาตรฐานของ
สถานศึกษา
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     - การด าเนินการตรวจสอบข้อมูลไม่เป็นไปตาม
แนวทางในการบันทึกข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา 
และระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของปกครองส่วนท้องถิ่น (ccis)
ศึกษาข้อกฏหมาย ระเบียบและหนังสือส่ังการต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้องอยู่เสมอ รวมถึง ทบทวนถึงปัญหาทีเ่กิด เพือ่น ามา
เป็นแนวคิดในการแก้ไขงานทีก่ าลังด าเนินการในปัจจุบัน

กองวิชาการและแผนงาน
ปรากฏความเส่ียงทีจ่ะต้องจัดการบริหารความเส่ียงภายใน
กองวิชาการและแผนงาน ดังนี้
     - งานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี
ประชาชนขาดความเข้าใจในระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาองค์กรปกรองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2548 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2558
     - งานประชาสัมพันธ์
เทศบาลปิดกรอบอัตราก าลังต าแหน่ง นักประชาสัมพันธ์

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
ปรากฏความเส่ียงทีจ่ะต้องจัดการบริหารความเส่ียงภายใน
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ดังนี้
     - งานจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป
ยังมีการตกค้างของขยะมูลฝอยในพืน้ที ่เนื่องจากปัญหาจาก
รถเก็บขนขยะมีสภาพเก่าท าให้เสียบ่อย งานไม่เป็นไปตาม
แผนการออกเก็บขนขยะ

3. กิจกรรมการควบคุม
ส านักปลัดเทศบาล
    - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     1. มีการจัดท าค าส่ังแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบภายในส านักปลัดเทศบาล
     2. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
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    - งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม (การพัฒนาสตรี เด็ก
เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส)
     1. มีการจัดท าค าส่ังแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบภายในส านักปลัดเทศบาล
     2. สร้างความเข้าใจแนวทางในการรับขึ้นทะเบียน
ผู้สูงอายุและผู้พิการให้แก่เจ้าหน้าที่
     3. ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุและผู้พิการ ทีม่ีคุณสมบัติ
ครบถ้วนส าหรับการขึ้นทะเบียนได้รับทราบข้อมูลอย่าง
ทัว่ถึง
     4. ประสานงานกับส านักทะเบียนราษฏรเพือ่ขอคัดลอก
ชื่อผู้สูงอายุทีม่ีสิทธิขึ้นทะเบียนในปีงบประมาณ
     5. การเสียชีวิต การย้ายทีอ่ยู่หรือบัตรประจ าตัวผู้พิการ
หมดอายุท าให้ข้อมูลการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบฯ
     6. สร้างความเข้าใจหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบีย้สูงอายุ
ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผูด้อยโอกาส ตามระเบียบฯ
     7. จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม

กองคลัง
     - งานการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
     1. ตามค าส่ังแบ่งงานฯ ที ่605/2563 ลงวันที ่21
กันยายน 2563
     2. มีการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
แผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2550
     - งานการจัดซ้ือจัดจ้าง
     1. จัดส่งผู้มีหน้าทีรั่บผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรพัสดุ
     2. จัดท าหนังสือแจ้งคณะกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง ทีไ่ด้
รับการแต่งต้ังให้รับทราบค าส่ังฯ
     3 ก าชับเจ้าหน้าทีใ่ห้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนของ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
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     - งานการบันทึกบัญชี
     1. ปรับปรุงค าส่ังแบ่งงานฯ มอบหมายหน้าทีใ่ห้มีความ
ชัดเจน ในกรณีเจ้าหน้าทีท่ีรั่บผิดชอบไม่อยู่ ให้มีผู้ท าหน้าที่
แทนได้
     2. น าระบบสารสนเทศและการส่ือสาร ด้วยระบบ
อินเตอร์เน็ต มาใช้ในการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับงานการเงินและ
บัญชี
     - งานการตรวจฏีกาก่อนเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
     1. ปรับปรุงค าส่ังแบ่งงานฯ มอบหมายหน้าทีใ่ห้มีความ
ชัดเจน ในกรณี ผู้ตรวจฏีกาไม่อย่ให้มีผู้ท าหน้าทีแ่ทน
     2.น าระบบสารสนเทศและการส่ือสารด้วยระบบ
อนิเตอร์เน็ตมาใช้ในการปฏิบัติงาน

กองช่าง
     - งานก าหนดราคากลางการก่อสร้าง
     1. ใช้ราคาพาณิชย์จังหวัดประกอบการท าราคากลาง   
     2. จัดท าค าส่ังคณะกรรมการก าหนดราคากลางทุก
โครงการ
     - งานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     1. มีเจ้าหน้าทีผู้่รับผิดชอบในการปฏิบัติงาน ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และแก้ไข
เพิม่เติม
     2. จัดท าค าส่ังเทศบาลต าบลทีว่ัง ที ่630/2563 
ลงวันที ่1 ตุลาคม 2563 เร่ือง การแบ่งงานและมอบ
หมายหน้าทีค่วามรับผิดชอบภายในกองช่าง
     - งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
     1. จัดท าค าส่ังเทศบาลต าบลทีว่ัง ที ่630/2563 
ลงวันที ่1 ตุลาคม 2563 เร่ือง การแบ่งงานและ
มอบหมายหน้าทีค่วามรับผิดชอบภายในกองช่าง
     2. มีการวางแผนการตรวจสอบงานไฟฟ้าสาธารณะ
ประจ าปี
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กองการศึกษา
     - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขาดข้าราชการครู
ผู้สอนโดยตรงท าให้การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ครอบคลุม
ไม่ทั่วถึงและขาดประสิทธิภาพ
     1. มอบหมายงานด้านส่งเสริมการศึกษา ให้บุคลากรใน
กองการศึกษาด าเนินงานแทน
     2. จัดแบ่งหน้าทีรั่บผิดชอบอย่างชัดเจน
     3. สรรหาข้าราชการครู ในต าแหน่งทีว่่าง
      - งานการตรวจสอบข้อมูลไม่เป็นไปตามแนวทางใน
การบันทึกข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา และระบบข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ccis)
     1. น าแนวทางการด าเนินการบันทึกระบบข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาและระบบข้อมูลสารสนเทศทางการ
ศึกษาท้องถิ่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(CCIS) มาใช้ในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ

กองวิชาการและแผนงาน
     - งานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี
     1. จัดท าค าส่ัง ที ่512/2562 ลงวันที ่26 สิงหาคม
2562 เร่ือง มอบหมายหน้าทีแ่ละก าหนดงานความรับ
ผิดชอบของกองวิชาการและแผนงาน
     2. การจัดท าโครงการแผนพัฒนาท้องถินส่ีปี
     3. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผน
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่
แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559
     - งานประชาสัมพันธ์
     1. มีผู้ช่วยเจา้พนักงานประชาสัมพนัธ์ปฏิบัติงาน
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่
แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2559
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กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
     - งานจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป
     1. การปฏิบัติงานภายใต้ภารกิจความรับผิดชอบทัง้เร่ือง 
ระเบียบ ค าแนะน า และหนังสือส่ังการ ทีเ่กี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานทีเ่กี่ยวข้อง
     2. การแบ่งเขตความรับผิดชอบของทีมเก็บขนขยะ
อย่างชัดเจน
     3. การปฏิบัติงานตามค าส่ังฯ ที ่515/2562 ลงวันที่
26 สิงหาคม 2562 เร่ือง การมอบหมายหน้าทีค่วามรับ
ผิดชอบในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและพนักงาน
จ้างกองสาธารณสุข

4. สารสนเทศและการส่ือสาร
ส านักปลัดเทศบาล
     - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     1. ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพืน้ทีไ่ด้รับทราบ
ข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับภัยธรรมชาติและการป้องกันภัย
ต่าง ๆ
     2. สายด่วนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาล
075-355629 ต่อ 112 สายตรง 075-538381
     3. แจ้งเหตุด่วน facebook/เทศบาลต าบลทีว่ัง
หรือ www.tiwang.go.th
    - งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม (การพัฒนาสตรี เด็ก
เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส)
      1.  ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบีย้ยังชีพของ
อปท.
     2. มีการติดตามข้อมูลข่าวสาร หนังสือส่ังการ ระเบียบ
ข้อบังคับจากหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องให้สามารถปฏิบัติงาน
ทันต่อสถานการณ์และเวลาทีก่ าหนดมากขึ้น อีกทัง้ ยัง
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ ข้อมูลข่าวสารให้ความ
ร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมของหน่วยงานเป็นอย่างดี

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

กองคลัง
     - งานการจัดท าแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
     1. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารโครงการแผนทีภ่าษี   
ให้ประชาสชนในพืน้ทีไ่ด้รับทราบ
     2. ประสานส านักงานทีดิ่น หรือหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้อง
ในการตรวจสอบสิทธิและเอกสารทีเ่กี่ยวข้องในการจัดท า
แผนทีภ่าษีให้ครบ้วนสมบูรณ์
     - งานการจัดซ้ือจัดจ้าง
     1. ก ากับดูแลการจัดท าบัญชีหรือทะเบียนคุมพัสดุ
ครุภัณฑ์
     2. น าระบบ e-laas เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานเพือ่ให้
งานเป็นระบบและรวดเร็ว
     - งานการบันทึกบัญชี
     1. ระบบบันทึกบัญชีของ อปท. (e-laas)
     2. ประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติทีเ่กี่ยวกับการเบิกจ่าย
เงิน การเก็บรักษาเงิน การฝากเงิน ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
     - งานการตรวจฏีกาก่อนเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
     1. น าระบบสารสนเทศและการส่ือสาร ระบบ
อินเตอร์เน็ตมาใช้ในการปฏิบัติงานและข้อมูลงานการเงิน
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กองช่าง

     - งานก าหนดราคากลางการก่อสร้าง
     1. ราคากลางวัสดุก่อสร้างของส านักงานพาณิชย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช
     - งานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
     1. จัดท าประกาศ แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ เพือ่ให้
ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้น าชุมุชนและประชาชนเกี่ยวกับ
พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
     - งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
     1. ประชาสัมพันธ์การด าเนินการให้บริการสาธารณะ
แก่ประชาชนในพืน้ที่

กองการศึกษา
     - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขาดข้าราชการครู
ผู้สอนโดยตรงท าให้การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ครอบคลุม
ไม่ทั่วถึงและขาดประสิทธิภาพ
     1. ประชาสัมพันธ์ในการด าเนินการสรรหาในต าแหน่ง
ทีว่่าง
      - งานการตรวจสอบข้อมูลไม่เป็นไปตามแนวทางใน
การบันทึกข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาและระบบ
ข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ccis)
     1. น าระบบข้อมูลสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น
มาใช้ในการปฏิบัติงาน (http://ccis.dla.go.th)
     2. น าระบบข้อมูลสารสนเทศการศึกษาท้องถิ่น
มาใช้ในการปฏิบัติงาน (http://sis.dla.go.th / index.jsp)

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

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

5. การติดตามประเมินผล
ส านักปลัดเทศบาล
      การติดตามและประเมินผล เพือ่สอบทานการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานและภายในส านักปลัด
เทศบาล ณ วันทีร่ายงานพบว่าจากทัง้หมด 2 ฝ่าย 
2 กิจกรรม ดังนี้
     1. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
     2. งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม (การพัฒนาสตรี เด็ก
เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส)

      ทัง้นี้ ไม่ปรากฏความเส่ียงทีจ่ะต้องจัดการบริหาร
ความเส่ียง แต่ต้องบริหารกิจกรรมให้เหมาะสมกับการ
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ปฏิบัติงาน เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการด าเนินงานกิจกรรม
ต่าง ๆ

กองคลัง
      การติดตามและประเมินผล เพือ่สอบทานการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานและภายในกองคลัง
ณ วันทีร่ายงานพบว่าจากทัง้หมด 2 ฝ่าย 4 กิจกรรม ดังนี้
      1. งานการจัดท าแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน
      2. งานการจัดซ้ือจัดจ้าง
      3. งานการบันทึกบัญชี
      4. งานการตรวจฏีกาก่อนเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
      ทัง้นี้ ไม่ปรากฏความเส่ียงทีจ่ะต้องจัดการบริหาร
ความเส่ียง แต่ต้องบริหารกิจกรรมให้เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการด าเนินงานกิจกรรม
ต่าง ๆ

กองช่าง
      การติดตามและประเมินผล เพือ่สอบทานการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานและภายในกองช่าง
ณ วันทีร่ายงานพบว่าจากทัง้หมด 2 ฝ่าย 3 กิจกรรม ดังนี้
     - งานก าหนดราคากลางการก่อสร้าง
     - งานการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร
พ.ศ. 2522 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม
     - งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
      ทัง้นี้ ไม่ปรากฏความเส่ียงทีจ่ะต้องจัดการบริหาร
ความเส่ียง แต่ต้องบริหารกิจกรรมให้เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการด าเนินงานกิจกรรม
ต่าง ๆ

กองการศึกษา
      การติดตามและประเมินผล เพือ่สอบทานการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานและภายในกองการ

องค์ประกอบการควบคุมภายใน
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ศึกษา ณ วันทีร่ายงานพบ 2 กิจกรรม ดังนี้
     - งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขาดข้าราชการครูผู้สอน
โดยตรงท าให้การด าเนินงานด้านต่าง ๆ ครอบคลุมไม่ทัว่ถึง
และขาดประสิทธิภาพ
      - งานการตรวจสอบข้อมูลไม่เป็นไปตามแนวทางในการ
บันทึกข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาและระบบข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ccis)
      ทัง้นี้ ไม่ปรากฏความเส่ียงทีจ่ะต้องจัดการบริหาร
ความเส่ียง แต่ต้องบริหารกิจกรรมให้เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการด าเนินงานกิจกรรม
ต่าง ๆ

กองวิชาการและแผนงาน
      การติดตามและประเมินผล เพือ่สอบทานการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานและภายใน
กองวิชาการและแผนงาน ณ วันทีร่ายงานพบว่าจากทัง้หมด
2 ฝ่าย 2 กิจกรรม ดังนี้
      1. งานการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี
      2. งานประชาสัมพันธ์
      ทัง้นี้ ไม่ปรากฏความเส่ียงทีจ่ะต้องจัดการบริหาร
ความเส่ียง แต่ต้องบริหารกิจกรรมให้เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการด าเนินงานกิจกรรม
ต่าง ๆ

กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม
      การติดตามและประเมินผล เพือ่สอบทานการปฏิบัติงาน
อย่างต่อเนื่องโดยเจ้าหน้าทีป่ฏิบัติงานและภายใน
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องค์ประกอบการควบคุมภายใน



กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ณ วันทีร่ายงานพบ
1 กิจกรรม ดังนี้
      1. งานจัดการขยะมูลฝอยทัว่ไป
      ทัง้นี้ ไม่ปรากฏความเส่ียงทีจ่ะต้องจัดการบริหาร
ความเส่ียง แต่ต้องบริหารกิจกรรมให้เหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพในการด าเนินงานกิจกรรม
ต่าง ๆ

                    ผลการประเมินโดยรวม

                                   หน่วยงานของรัฐ มีองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ ทีม่ีประสิทฺธิผลและ
                    เพียงพอทีจ่ะส่งผลให้การด าเนินในภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และ
                    เป็นไปตามอ านาจหน้าทีต่ามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พบว่า
                                   1. มีสภาพแวดล้อมการควบคุมทีดี่  เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ
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                    เทศบาลต าบลทีว่ัง
                                   2. วิธีการรวมถึงหลักเกณฑ์ทีใ่ช้ในการประเมินความเส่ียงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
                   โดยบุคลากรของทุกส านัก/กอง ร่วมเป็นคณะท างานฯ มีการประชุมเพือ่ประเมินความเส่ียงและวิเคราะห์
                   ระดับความเส่ียงทีจ่ าเป็นต้องปรับปรุงการควบคุม
                                   3. กิจกรรมการควบคุม แต่ละส านัก/กอง ได้มีการก าหนดกิจกรรมการควบคุมและน าไปถือ
                   ปฏิบัติแต่ยังไม่ทัว่ถึงท าให้ยังพบกิจกรรมการควบคุม 15 กิจกรรม ทีค่วรได้รับการปรับปรุงเพิม่เติม ได้แก่
                                        1) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                                        2) งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม (การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
                                            ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส)
                                        3) งานจัดท าแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน 
                                        4) การจัดซ้ือจัดจ้าง
                                        5) งานการบันทึกบัญชี
                                        6) งานการตรวจฎีกาก่อนเสนออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
                                        7) งานก าหนดก าหนดราคากลางการก่อสร้าง 
                                        8) งานการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิม่เติม
                                        9) งานซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ
                                        10) งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขาดข้าราชการครูผู้สอน โดยตรงท าให้การด าเนินงานด้าน 
                                             ต่าง ๆ ครอบคลุมไม่ทัว่ถึงและขาดประสิทธิภาพ
                                       11) งานด าเนินการตรวจสอบข้อมูลไม่เป็นไปตามแนวทางในการบันทึกข้อมูลสารสนเทศ
                                             การศึกษาและระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
                                             กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ccis) 
                                       12) งานจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นส่ีปี 
                                       13) งานประชาสัมพันธ์ 
                                       14) งานการจัดการขยะมูลฝอยทัว่ไป
                                   4. สารสนเทศและการส่ือสารของเทศบาลต าบลทีว่ัง มีความถูกต้อง เหมาะต่อการใช้เป็น
                    แหล่งอ้างอิงส าหรับผู้ทีต้่องการใช้ข้อมูลข่าวสาร มีการส่ือสาร เผยแพร่ และถ่ายทอดไปยังทุกฝ่าย ท าให้
                    ท าให้สามารถด าเนินกิจกรรมการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ

                                  5. การติดตามและประเมินผล เป็นไปอย่างเหมาะสมและเพียงพอ สามารถติดตามความ
                    ก้าวหน้าและประเมินผลการด าเนินงานได้ จากรายงานทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน
                    การปฏิบัติงาน รวมทัง้ สรุปผลกิจกรรมการควบคุมภายในของรอบปีงบประมาณนั้น
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แบบ ปค. 4

เทศบาลต าบลทีว่ัง มีสภาพแวดล้อมการควบคุมของ
หน่วยงานของรัฐในภาพรวม มีความ   เหมาะสม
ไม่เหมาะสม โดยมีบรรยากาศของการควบคุมภายใน
ดังนี้
 - ประเมินระบบควบคุมภายในจากภารกิจงานประจ า ตาม
ค าส่ังแบ่งงานและการมอบหมายหน้าทีค่วามรับผิดชอบ เพือ่
ให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงาน

เทศบาลต าบลทีว่ัง มีการประเมินความเส่ียงได้
ครอบคลุมและเหมาะสม ไม่ครอบคลุมและไม่เหมาะสม
สามารถป้องกัน และลดความเส่ียงในระดับทีย่อมรับได้
อย่างสมเหตุสมผล ดังนี้
 - มีการระบุความะสียงทัง้จากปัจจัยภายในและภายนอกที่
อาจมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร มีการ
วิเคราะห์ นอกจากนี้กลไกต่าง ๆ ชี้ให้เห็นถึงความเส่ียงทีเ่กิด
จากการเปล่ียนแปลงการจัดการต่าง ๆ

เทศบาลต าบลทีว่ัง มีกจิกรรมการควบคุมทีส่ าคัญ

เหมาะสม ครอบคลุม   ไม่เหมาะสมและไม่ครอบคลุม
ลดและป้องกนัความเส่ียงได้  ไม่สามารถลดและไม่ป้องกนั

ความเส่ียงได้ ดังนี้
 - มีการก าหนดโครงสร้างและก าหนดอตัราก าลังของส่วนราชการ
 - มีการวิเคราะห์งาน และปัญหาของงาน
 - มีการก าหนดระเบียบในการปฏิบัติหน้าที ่เพือ่ให้เกดิการ
ควบคุมการปฏิบัติงานให้เกดิประสิทธิภาพ

เทศบาลต าบลที่วัง อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ส าหรับระยะเวลาต้ังแต่เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2564 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป



ปค. 4

เทศบาลต าบลทีว่ัง มีระบบสารสนเทศและการส่ือสารที่
เหมาะสม   ไม่เหมาะสม ตามควรต่อความต้องการของ

ผู้ใช้ท าให้บรรลุวัตถปุระงค์ของการควบคุมภายใน ดังนี้
 - มีการน าระบบเทคโนโลยสีารสนเทศมาช่วยในการติดตามขอ้มูล
ขา่วสารต่าง ๆ เช่น หนังสือส่ังการ ระเบียบขอ้กฏหมายต่าง ๆ 
ท าให้สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันเวลา
 - มีการติดต่อประสานงานภายนอก ทางโทรศัพท์ โทรสาร ใช้ใน
การติดต่อประสานงาน เพือ่ให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมาย
 - มีการติดต้ังระบบอนิเตอร์เน็ตทีท่ันสมัย และมีความรวดเร็ว
เพือ่ประสานงานกบัหน่วยงานอื่น
 - ได้มีการเผยแพร่ขอ้มูลขา่วสาร และประชาสัมพนัธ์

เทศบาลต าบลทีว่ัง มีระบบการติดตามประเมินผลการควบคุม

ภายในที ่   เหมาะสมในระดับทีส่มเหตุสมผลและยอมรับได้

ดังนี้
 - มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมิน
คุณภาพของาน เพือ่ติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในอยา่งต่อเนื่อง
 - มีการประเมินความคุ้มค่า ของการใช้จา่ยงบประมาณตาม
โครงการ/กจิกรรม ทีไ่ด้ด าเนินงาน

เทศบาลต าบลทีว่ัง มีระบบการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในที ่  ไม่เหมาะสมในระดับทีไ่ม่สมเหตุสมผล และยอมรับ

ได้ ดังนี้

ผลการประเมิน/ข้อสรุป

 - 2 -



ปค. 4
 - 3 -

ผลการประเมิน/ข้อสรุป



ปค. 4

                            

   

 - 4 -

ผลการประเมิน/ข้อสรุป



ปค. 4

 - 6 -

 - 5 -

ผลการประเมิน/ข้อสรุป



ปค. 4

ปค. 4

ผลการประเมิน/ข้อสรุป

 - 7 -



ปค. 4

ผลการประเมิน/ข้อสรุป

 - 8 -

ผลการประเมิน/ข้อสรุป



ปค. 4

ผลการประเมิน/ข้อสรุป

 - 9 -

ผลการประเมิน/ข้อสรุป



ปค. 4

ผลการประเมิน/ข้อสรุป

 - 10 -

ผลการประเมิน/ข้อสรุป



ปค. 4
 - 11 -

ผลการประเมิน/ข้อสรุป



ปค. 4
 

 - 12 -

ผลการประเมิน/ข้อสรุป



ปค. 4
 - 13 -

ผลการประเมิน/ข้อสรุป



ปค. 4

ผลการประเมิน/ข้อสรุป

 - 14 -



ปค. 4
 - 15 -

ผลการประเมิน/ข้อสรุป



ปค. 4

                                   หน่วยงานของรัฐ มีองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 5 องค์ประกอบ ทีม่ีประสิทฺธิผลและ
                    เพียงพอทีจ่ะส่งผลให้การด าเนินในภารกิจต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และ
                    เป็นไปตามอ านาจหน้าทีต่ามกฏกระทรวงแบ่งส่วนราชการ พบว่า
                                   1. มีสภาพแวดล้อมการควบคุมทีดี่  เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ
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                                   2. วิธีการรวมถึงหลักเกณฑ์ทีใ่ช้ในการประเมินความเส่ียงมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
                   โดยบุคลากรของทุกส านัก/กอง ร่วมเป็นคณะท างานฯ มีการประชุมเพือ่ประเมินความเส่ียงและวิเคราะห์

                                   3. กิจกรรมการควบคุม แต่ละส านัก/กอง ได้มีการก าหนดกิจกรรมการควบคุมและน าไปถือ
                   ปฏิบัติแต่ยังไม่ทัว่ถึงท าให้ยังพบกิจกรรมการควบคุม 15 กิจกรรม ทีค่วรได้รับการปรับปรุงเพิม่เติม ได้แก่
                                        1) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
                                        2) งานส่งเสริมและสวัสดิการสังคม (การพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ
                                            ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส)
                                        3) งานจัดท าแผนทีภ่าษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

                                        6) งานการตรวจฎีกาก่อนเสนออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
                                        7) งานก าหนดก าหนดราคากลางการก่อสร้าง 
                                        8) งานการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และแก้ไขเพิม่เติม

                                        10) งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขาดข้าราชการครูผู้สอน โดยตรงท าให้การด าเนินงานด้าน 
                                             ต่าง ๆ ครอบคลุมไม่ทัว่ถึงและขาดประสิทธิภาพ
                                       11) งานด าเนินการตรวจสอบข้อมูลไม่เป็นไปตามแนวทางในการบันทึกข้อมูลสารสนเทศ
                                             การศึกษาและระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
                                             กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ccis) 

                                   4. สารสนเทศและการส่ือสารของเทศบาลต าบลทีว่ัง มีความถูกต้อง เหมาะต่อการใช้เป็น
                    แหล่งอ้างอิงส าหรับผู้ทีต้่องการใช้ข้อมูลข่าวสาร มีการส่ือสาร เผยแพร่ และถ่ายทอดไปยังทุกฝ่าย ท าให้
                    ท าให้สามารถด าเนินกิจกรรมการควบคุมอย่างมีประสิทธิภาพ

5. การติดตาม...

ปค. 4

                                  5. การติดตามและประเมินผล เป็นไปอย่างเหมาะสมและเพียงพอ สามารถติดตามความ
                    ก้าวหน้าและประเมินผลการด าเนินงานได้ จากรายงานทีเ่ป็นลายลักษณ์อักษรทัง้ทางตรงและทางอ้อมใน
                    การปฏิบัติงาน รวมทัง้ สรุปผลกิจกรรมการควบคุมภายในของรอบปีงบประมาณนั้น
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(ลงชื่อ)
             (นายกัญช์  อินทน)ู
        ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
         นายกเทศมนตรีต าบลทีว่ัง
  วันที ่31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564


