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บทน ำ 
 
 ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 
2561  โดยมาตรา 79  บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายใน และการ
บริหารจัดการความเสี่ยง  โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด และ
กระทรวงการคลังได้ก าหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติ ให้มีการควบคุมภายในเป็นไปตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 

 เทศบาลนครตรัง  ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานก าหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
การด าเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ 
ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 

 บัดนี้  เทศบาลนครตรังได้จัดท าหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.1) รายงานการ
ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในต่อไป 
 
 
         เทศบาลนครตรัง 
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แบบ ปค. ๑ 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 
เรียน  ผูวาราชการจังหวัดตรัง  (ผานทองถิ่นจังหวัดตรัง)  

เทศบาลนครตรัง  ไดประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงาน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒  ดวยวิธีการทีห่นวยงานกําหนด ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐาน
และหลักเกณฑปฏิบัติ การควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยมีวัตถุประสงค 
เพื่อใหความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา ภารกิจของหนวยงานจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานการ
ดําเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพ ดานการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไมใชการเงินที่เชื่อถือได ทันเวลา 
และโปรงใส รวมทั้งดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับที่เก่ียวของกับการดําเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกลาว เทศบาลนครตรังเห็นวา การควบคุมภายในของหนวยงานมีความ
เพียงพอ ปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง และเปนไปตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและหลักเกณฑ
ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใตการกํากับดูแลของผูวาราชการจงัหวัดตรัง   

อยางไรก็ดี  มีความเสี่ยงและไดกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  ในปงบประมาณหรือปปฏิทิน
ถัดไป  สรุปไดดังนี ้

1. ความเสี่ยงที่มีอยูที่ตองกําหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
1.1 เครื่องมือและอุปกรณยานพาหนะที่ใชในการปฏิบัติงานชํารุดเสียหาย ไมไดรับการ

ซอมแซมใหใชงานไดและการจัดซื้อวัสดุอุปกรณไมไดตามระยะเวลาที่กําหนด และการ
ออกปฏิบัติงานเขา-ออก ของรถดับเพลิงไมสะดวก 

1.2 ตูจัดเก็บเอกสารงานทะเบียนราษฎรและพ้ืนที่จัดวางไมเพียงพอ 
1.3 สํานักปลัดเทศบาลไมมีพ้ืนที่จัดเก็บของกลาง 
1.4 ผูที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งเปนเจาหนาที่พัสดุและหัวหนาเจาหนาที่พัสดุยังขาดความรูความ

เขาใจและทักษะในการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางภาครัฐ พ.ศ. 2560 
1.5 ปญหาเอกสารประกอบฎีกาเบิกจายเงินงบประมาณไมครบถวนถูกตอง เนื่องจากไมมี

การตรวจสอบฎีกาเบื้องตนจากหนวยงานเจาของงบประมาณ การวางฎีกาเบิกจายเงิน
บางครั้งยังไมตรงตามแผนงาน งาน หมวด ประเภท เนื่องจากไดนําระบบบัญชี
อิเล็กทรอนิกสมาใช เจาหนาที่ยังไมคุนเคยกับระบบ ทําใหการบันทึกรายการยังผิดพลาด 
และเกิดความลาชาในการเบิกจายเงินเนื่องจากกองคลังสงฎีกาคืนมาแกไข  

1.6 ประชาชนยังขาดความเขาใจถึงความสําคัญของการมีสวนรวมในการทําแผนพัฒนา 
ความรูความเขาใจในกระบวนการใหไดมาซึ่งโครงการพัฒนา การบรรจุโครงการใน
แผนพัฒนา การไดรับการจัดสรรงบประมาณ และการนําไปสูการปฏิบัติจัดทําโครงการ 
ทําใหเขาใจวาความคิดเห็นของตนเองไมไดรับการตอบสนอง และใหความสําคัญแกการ
เขารวมประชาคมลดลง 

1.7 แตละสํานัก / กองยังมีการโอนเงินงบประมาณปละหลายครั้ง และยังมีการโอนเงิน
งบประมาณขามหมวดรายจาย 

1.8 บางสํานัก/กองบางสวนยังไมเห็นความสําคัญของการใหขอมูลเพื่อการประชาสัมพันธ จึง
สงขอมูลใหไมทันการ และทําใหการประชาสัมพันธยังเปนไปอยางไมทั่วถึงเทาท่ีควร 
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1.9 อุปกรณคอมพิวเตอรและเครือขายอินเตอรเน็ตที่มี เสื่อมสภาพและไมรองรับเทคโนโลยี
ใหม ไมเพียงพอสําหรับรองรับการใชงานของบุคลากรที่มีจํานวนเพิ่มขึ้น อีกทั้งบุคลากร
คอนขางขาดความรูในการใชงานอุปกรณ และไมไดปรับปรุงระบบขอมูลบางอยางใหเปน
ปจจุบัน 

1.10 เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานพัสดุของสํานักการศึกษาขาดความรูความเขาใจในระบบ
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง ยังจัดทําทะเบียนพัสดุไมเรียบรอย ไมเปนปจจุบัน และการ
จัดเก็บยังไมมีสถานที่เก็บใหเปนระเบียบเรียบรอย 

1.11 เอกสารการเบิกจายงบประมาณเงินรายไดจากสถานศึกษาไมถูกตอง การใชจายเงิน
รายไดสถาน ศึกษาไมเปนไปตามแผนการใชจายเงินงบประมาณ 

1.12 ชุมชนมีพ้ืนที่เสี่ยงเปนแหลงเพาะพันธุยุงลายแตประชาชนขาดความกระตือรือรนในการ
ควบคุมและปองกันการระบาดของโรคไขเลือดออก โรคไขปวดขอยุงลายตามฤดูกาล 

1.13 การปฏิบัติงานพัสดุยังมีการลัดขั้นตอน ตามแนวทางปฏิบัติ โดยมีขออางเรื่องความ
เรงดวนในความตองการใช เชน ใบยืมสินคา การจัดหาบางรายการเสี่ยงตอการเขาขาย
แบงซื้อแบงจางหรือเจตนาลดวงเงินลงมาเพื่อสามารถใชเฉพาะเจาะจง และราคาพัสดุที่
จัดหายังไมมีแหลงอางอิงชัดเจน หรือ เปนราคาที่บวกสวนเพิ่มเมื่อจายเกินกําหนด 

1.14 เจาหนาที่ผูรับผิดชอบการเบิกจายเงินบํารุงโรงพยาบาลและหนวยบริการสาธารณสุข
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นขาดทักษะความชํานาญในการดําเนินงานการเบิก
จายเงินบํารุงโรงพยาบาลและหนวยบริการสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

1.15 เอกสารประกอบฎีกาการเบิกจายเงินบํารุงโรงพยาบาลและหนวยบริการสาธารณสุขของ
องคกรปกครองสวนถิ่นกอนสงกองคลังไมครบถวนถูกตอง และเกิดความลาชาในการ
เบิกจายเงินบํารุงฯ เนื่องจากทางกองคลังสงฎีกาคืนมาใหดําเนินการแกไขใหม 

1.16 ประชาชนในเขตที่เทศบาลนครตรังยังไมทราบถึงสิทธิของตนเองในการใหยืมครุภัณฑ
และวัสดุทางการแพทยตามโครงการโรงพยาบาลหมื่นเตียง เอกสารและรายละเอียดของ
ขอมลูไมครบถวน มีความคลาดเคลื่อนในการติดตามครุภัณฑ เชน ผูรองขอใชครุภัณฑมี
การเคลื่อนยายครุภัณฑไปจากที่อยูเดิม, เลขครุภัณฑมีการลบเลือน/ไมชัดเจน ในสวน
การเยี่ยมบาน มีความเสี่ยง คือ ไมทราบที่อยูจริงของผูปวยและผูปวยไมอยูในชวงลง
พื้นที ่

1.17 การเบิกจายยาแกผูปวยโดยพยาบาลและพนักงานจาง ไมมีเภสัชกรควบคุมในการ
เบิกจายยาแกผูปวย 

1.18 บุคลากรที่ปฏิบัติงานดานเอกสาร/ธุรการ ยังขาดทักษะดานหนังสือราชการ รวมทั้ง
หนังสือของทางราชการยังมีขอผิดพลาด ลาชา สูญหาย 

1.19 รายชื่อผูรับเบี้ยยังชีพที่เสียชีวิตยังคงสถานะการดํารงชีวิตอยูในฐานขอมูลทะเบียน
ราษฎร 

1.20 ผูขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดไมไดใหขอมูลสถานะครัวเรือนตาม
ขอเท็จจริง 

1.21 ผูติดยาเสพติดมีจํานวนมากขึ้น ผูที่ผานการบําบัดมักจะกลับไปติดยาซ้ํา และผูนําชุมชน
ไมกลาใหขอมูล 
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1.22 ขอมูลตามระบบสารสนเทศขอมูลชุมชนที่มีอยูไมเปนปจจุบันและขอมูลเกี่ยวกับชุมชนมี
การเปลี่ยนแปลงบอยเนื่องจากบางชุมชนมีการปรับปรุงแกไขขอมูลของชุมชนอยูเปน
ประจํา 

1.23 ผูเขาอบรมอาชีพไมไดรวมตัวกันเพื่อตอยอดตั้งกลุมอาชีพ แตไดนําความรูไปประกอบ
อาชีพสวนตัว ซึ่งไมเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการที่ตั้งไว 

1.24 หนวยงานผูเบิกจายงบประมาณไมปฏิบัติใหเปนไปตามแผนการเบิกจาย มีการเบิกจาย
ผิดประเภท รวมทั้งจํานวนเจาหนาที่ไมเพียงพอ เจาหนาที่ขาดทักษะความชํานาญใน
การปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ และไมปฏิบัติตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ 

1.25 ผูยืมเงินสงใชเงินยืมลาชา ยกเลิกการเดินทางไปราชการแตไมนําเงินยืมสงคืนคลังโดย
ทันที ผูยืมเงินงบประมาณบางรายไมใหความสําคัญกับการยืม-คืนเงินประกอบกับไมไดดู
สัญญาเงินยืมแตละครั้ง ประกอบกับทะเบียนคุมการยืมเงินงบประมาณ ไมระบุวันสงใช
เงินยืมใหชัดเจน รวมทั้งคําสั่งไมไดระบุผูรับผิดชอบโดยตรงเพื่อติดตามการสงใชเงินยืม
แตละครั้ง 

1.26 ขาดการประสานระหวางหนวยงานและผูที่เกี่ยวของเพื่อกําหนดความตองการพัสดุ ผูใช
ไมวางแผนในการจัดหาทรัพยสิน หรือไมดําเนินการตามแผนที่กําหนด การจัดหาไม
เปนไปตามแผนที่กําหนด รวมถึงคณะกรรมการกําหนดราคากลางและกําหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไมมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง  

1.27 เจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินไมมารับเงินภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่สั่งจายเช็ค และเจาหนี้
หรือผูมีสิทธิรับเงินไมนําเช็คไปขึ้นเงินภายใน ๖ เดือน ทําใหการทํางบกระทบยอดเงิน
ฝากธนาคารไมเปนปจจุบัน 

1.28 การตรวจรับงานแลวเสร็จแตสงใหผูเบิกลาชา เนื่องจากเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานพัสดุ
ขาดการวางแผนในการดําเนินงาน ไมเปนไปตามขั้นตอนในการปฏิบัติงาน การตรวจรับ
งานของคณะกรรมการลาชา และเอกสารในการตรวจรับงานไมครบถวน 

1.29 เจาหนาที่จัดเก็บรายได ตองรับผิดชอบงานในหนาที่ และงานที่ไดรับมอบหมายมาก ทํา
ใหการลงทะเบียนคุมผูมาชําระภาษีไมครบถวน อาจทําใหเรียกเก็บภาษีซ้ําซอน รวมทั้งมี
การเปลี่ยนแปลงของระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษ ี

1.30 วิเคราะหหนังสือไมถูกตอง ทําใหดําเนินการไมตรงกับความตองการของหนังสือนั้นๆ 
และมีการออกเลขที่หนังสือซ้ํา 

1.31 โรงรับจํานําเอกชนมีเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วและเนนการใหราคารับจํานําที่สูง พรอมกับ
ขยายเวลาชําระดอกเบี้ย 

 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
2.1 การติดตามเรงรัดการแจงซอมวัสดุอุปกรณครุภัณฑที่ใชในการปฏิบัติงานและดําเนิน การ

จัดซื้อ จัดจางตามระเบียบพัสดุ ประสานสํานักการชางเพื่อปรับปรุงและขยายถนนเขา-
ออกใหกวางขึ้น 

2.2 จัดหาตู หรือพ้ืนที่ในการเก็บเอกสารงานทะเบียนราษฎร 
2.3 สํานักปลัดเทศบาลจัดหาพื้นที่จัดเก็บของกลาง 
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2.4 แจงงานการเจาหนาที่จัดอบรมใหความรูความเขาใจและเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานดาน
การพัสดุ หรือสงเจาหนาที่เขาฝกอบรมดานการพัสดุ พรอมทั้งใหผูไดรับมอบหมาย
ปฏิบัติงานดานการพัสดุและเจาหนาที่ทุกคนศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ 

2.5 จัดทําคูมือรายละเอียดเอกสารประกอบฎีกาเบิกจายเพื่อใหพนักงานมีความรูความเขาใจ
เพิ่มมากขึ้น จัดใหความรูและเพิ่มทักษะเจาหนาที่บันทึกรายการในระบบบัญชี
อิเล็กทรอนิกส ใหมีความคุนเคยและเขาใจกับระบบใหม ในลักษณะเชิงปฏิบัติการ โดย
ใหผูมีความชํานาญกวาเปนผูชวยเหลือ/ถายทอดขณะปฏิบัติงานจริง ใหงานธุรการเปนผู
ตรวจสอบความถูกตองของฎีกาและความครบถวนของเอกสารประกอบฎีกา กอนเสนอ
ผูอํานวยการสํานัก/กองลงนาม โดยจัดทําบัญชีคุมงบประมาณ เพื่อเทียบกับขอมูลใน
ระบบอิเล็กทรอนิกสจากกองคลัง พรอมเรงรัดและติดตามเจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการ
สงเอกสารใหใหครบ กอนจัดทําและนําเสนอฎีกา หรือจัดสงเอกสารฎีกาไปยังกองคลัง
เพื่อใหเจาหนาที่ตรวจสอบเบื้องตนกอน  เพื่อไมใหเกิดความลาชาและถูกตอง 

2.6 ประชาสัมพันธสรางความรูความเขาใจถึงความสําคัญของแผนพัฒนา สรางความรูความ
เขาใจในกระบวนการใหไดมาซึ่งโครงการพัฒนา  การบรรจุโครงการในแผนพัฒนา การ
ไดรับการจัดสรรงบประมาณ และการนําสูการปฏิบัติจัดทําโครงการ 

2.7 ดําเนินการควบคุมการโอนเงินงบประมาณขามหมวดรายจายที่มีอยูแลวใหเปนไปอยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ  

2.8 ดําเนินการควบคุมการใหความรูแกบุคลากรดานการประชาสัมพันธที่มีอยูใหเปนไปอยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

2.9 จัดหาอุปกรณคอมพิวเตอรและเครือขายอินเตอรเน็ตใหเพียงพอสําหรับบุคลากรและ
ทันสมัยเหมาะสมสําหรับการใชงาน จัดการอบรมหรือแจงใหกองการเจาหนาที่จัดการ
อบรมใหความรูเกี่ยวกับการใชงานอุปกรณและระบบ พรอมทั้งกําชับ ติดตามใหผูมีหนาที่
ดูแลระบบฐานขอมูลไดปรับปรุงใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 

2.10 ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานพัสดุของสํานักการศึกษาจัดทําแนวทางการปฏิบัติแจงใหทุก
คนในสํานักการศึกษาทราบ เรงรัดใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดทําทะเบียนพัสดุใหเปน
ปจจุบัน พรอมทั้งจัดหาตูเก็บพัสดุใหเพียงพอ 

2.11 จัดอบรมใหความรูและแนวทางการปฏิบัติงานแกผูเกี่ยวของกับการเบิกจายงบประมาณ
เงินรายไดสถานศึกษา 

2.12 เจาหนาที่ลงพื้นที่รวม กับ อสม. ในการชวยกําจัดแหลงเพาะพันธุยุงลาย ติดตามเยี่ยม
บานผูปวยเพื่อใหคําแนะนําการปฏิบัติตัว และปองกันการแพรกระจายของโรคโรค
ไขเลือดออก โรคไขปวดขอยุงลายตามฤดูกาล พรอมทั้งใหความรูและกระตุนเตือนเรื่อง
โรคและการระบาดของโรคอยางตอเนื่องในโรงเรียน เพื่อใหนักเรียนขยายผลสูชุมชน 

2.13 ปรับปรุงแนวทางการทํางาน จัดทําคูมือการดําเนินงานพัสดุ เพื่อเปนแนวทางในการ
สื่อสารใหผูปฏิบัติงานทุกกลุมงานทุกระดับเขาใจตรงกัน พัฒนาสรางเสริมความรู
ประสบการณใหผูปฏิบัติงานทันตอ พ.ร.บ. กฎระเบียบ มติ ครม.ที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้ง
นํามาตรการปองปรามตรวจสอบมาใชในการกํากับการปฏิบัติงานอยางเขมขน 
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2.14 จัดทําคูมือแสดงลําดับขั้นตอนและเอกสารประกอบการเบิกจายเงินบํารุงโรงพยาบาล
และหนวยบริการสาธารณสุขของ อปท. เพื่อใหเปนไปดวยความเรียบรอยและถูกตอง
ตามระเบียบปฏิบัติ พรอมทั้งพัฒนาความรูความ สามารถของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ โดย
การสงเขารับการฝกอบรม 

2.15 ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาการเบิกจายเงินบํารุงโรงพยาบาลและหนวยบริการ
สาธารณสุขขององคกรปกครองสวนถิ่นใหครบถวนและถูกตองพรอมเรงรัดและติดตาม
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบโครงการสงเอกสารใหครบ กอนจัดทําและนําเสนอฎีกาสงกองคลัง 
ใหหัวหนางานตรวจสอบเอกสารพรอมรับรองความถูกตองกอนดําเนินการเบิกจาย และ
ใหงานการเงินและบัญชีเปนผูตรวจสอบความถูกตองของฎีกาและความครบถวนของ
เอกสารประกอบฎีกา กอนเสนอผูอํานวยการกองสาธารณสุขฯลงนาม พรอมจัดทําบัญชี
คุมฎีกา และบัญชีคุมงบประมาณ 

2.16 เพิ่มชองทางการประชาสัมพันธโครงการ แนวทาง/ขั้นตอนการขอยืมครุภัณฑทางการ
แพทย ในสื่อตาง ๆ เชน สื่อเครือขายสังคมออนไลนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
และเพจเทศบาลนครตรัง จัดทําคูมือขอตกลง ขอปฏิบัติการยืมครุภัณฑฯ โดยใหผูยืมลง
นามรับทราบขอปฏิบัติ เพื่อใหเปนแนวทางการปฏิบัติเดียวกันและลดการโยกยาย
ครุภัณฑโดยไมผานเจาหนาที่รับทราบมอบหมายเจาหนาที่เยี่ยมบานตรวจสอบความ
ชัดเจนของตัวหนังสือ หมายเลขและชนิดของครุภัณฑ ทุกครั้งเมื่อมีการลงเยี่ยมบาน 
พรอมบันทึกลงในรายการการเยี่ยมบาน ปรับปรุงใบคํารองใหมีเนื้อหาที่ครบถวนมาก
ยิ่งขึ้น ใหเจาหนาที่ตรวจสอบความครบถวนของขอมูลในใบคํารองและใหผูยืมลงนาม
พรอมสงเอกสาร รวมทั้งใหมีการนัดหมายกอนลงเยี่ยมและบันทึกตําแหนงของบานผูปวย
ลงในฐานขอมูล 

2.17 ออกใบสั่งยาจากแพทยชัดเจนโดยพิมพออกจากเครื่องคอมพิวเตอร จัดพยาบาลวิชาชีพ
ประจําเคานเตอรจายยาทุกวัน ใหตรวจสอบ ชื่อผูปวย ชื่อยา ซ้ําอีกครั้งเพื่อใหถูกตอง
ตรงคน ตรงยา ใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบการจายยาผูปวยมีการศึกษารายละเอียดดาน
การจายยาและปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ และใหติดปายประชาสัมพันธแกผูปวย 
หองตรวจ และหองยา 

2.18 รวบรวมปญหา/อุปสรรค ที่เกิดจากการปฏิบัติงานดานเอกสาร/งานธุรการมาประชุม 
หารือเพื่อทําความเขาใจใหตรงกัน ใหงานธุรการกองฯเปนผูตรวจทานหนังสือราชการ
เพื่อตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของเอกสารราชการตาง ๆ รวมทั้งใหมีการจัดทํา
แผนผังการปฏิบัติ งานธุรการเพื่อใหเจาหนาที่ภายในกองฯที่ปฏิบัติงานดานเอกสาร
ยึดถือใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

2.19 ยังตองมีการเพิ่มการควบคุมการตรวจสอบรายชื่อผูเสียชีวิตที่รับเบี้ยยังชีพทุกสัปดาห 
เนื่องจากรายชื่อผูเสียชีวิตยังไมมีการจําหนายการตายออกจากทะเบียนราษฎร 

2.20 ประชาสัมพันธโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโดยประสานงานกับ
หนวยงานที่รับผิดชอบ และสงบุคลากรที่เก่ียวของเขารับการประชุมอบรม 

2.21 สรางอาชีพใหแกผูที่ผานการบําบัดยาเสพติด และสรางแกนนําชุมชนในการชวยเฝาระวัง
การแพรระบาดในชุมชน 

2.22 จัดเก็บขอมูลใหเปนปจจุบันและควรปรับปรุงขอมูลในระบบ จาก ๖ เดือน/ครั้ง เปน 3 
เดือน/ครั้ง 
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 แบบปค. 4 
เทศบาลนครตรัง 

รายงานการประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด วันที่ ๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

๑. สภาพแวดลอมการควบคุม 
๑.1 ภารกิจดานงานปองกันและระงับอัคคีภัย   
เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือ สภาพแวดลอม
ของงานปองกันฯ (สถานีดับเพลิงนครตรัง) ความเสื่อมสภาพและ 
การชํารุดของทรัพยสินของงานปองกันฯ 
1.2 ภารกิจการจัดเก็บ ดูแล รักษาเอกสารทางการทะเบียนราษฎร  
เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือ เจาหนาที่จัดเก็บ
เอกสารทางการทะเบียนไมเปนปจจุบัน เกิดจากปริมาณของเอกสาร
ทางการทะเบียนเพิ่มปริมาณมากขึ้น ตูและพื้นที่จัดเก็บเอกสารทาง 
การทะเบียนไมเพียงพอ 
1.3 ภารกิจการจัดเก็บ ดูแล รักษาของกลาง ทําสมุดบัญชีบันทึกของกลาง  
เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือ สภาพแวดลอมสถานที ่
จัดเก็บของกลางไมเพียงพอและปลอดภัยในการเก็บและรักษาของกลาง 
๑.4 ภารกิจการจัดทําประชาคมเพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่น  
เปนความเสีย่งที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก คือ ประชาชนเขา
มามีสวนรวมนอยลง 
๑.5 ภารกิจการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจายกอนสงกองคลัง  
(1) ในสวนของกองวิชาการและแผนงานเปนความเสีย่งที่เกิดจากสภาพ 
แวดลอมภายใน คือ การวางฎีกาเบิกจายเงินบางครั้งผิดประเภทและเอกสาร
ประกอบฎีกาเบิกจายไมถูกตองครบถวนตามระเบียบ กฎหมายกําหนด 
(2) ในสวนของสํานักการชางเปนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดลอมภายใน 
ซึ่งตามแบบประเมินการควบคุมภายในระดับหนวยงานยอย  พบวาจุดออนที่
เปนความเสี่ยงของการควบคุมดานประสิทธิภาพประสิทธิผลการดําเนินงาน 
ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ขอบังคับและมติ ครม.ที่เกี่ยวของ คือการวางฎีกาเบิกจายเงินบางครั้ง
ยังไมตรงตามแผนงาน งาน หมวด ประเภทของงบประมาณ และเอกสารประกอบ
ฎีกาเบิกจายเงินบางฎีกายังไมครบถวน สงผลใหเกิดความลาชาในการเบิกจาย 
เงิน เปนเหตุใหตองจัดทําแผนการปรับปรุงเพื่อใหการตรวจฎีกากอนอนุมัติเบิก
จายเงินงบประมาณ เปนไปอยางถูกตองตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
(3) ในสวนของกองสวัสดิการสังคม เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอม
ภายใน คือ เจาของโครงการขาดความรอบคอบเกี่ยวกับเอกสารประกอบ
ฎีกา ทําใหเอกสารไมครบถวน   

ผลการประเมิน 
เทศบาลนครตรัง มีการกําหนดโครงสราง

สวนราชการเปน 7 สํานัก/กอง และ ๑ หนวยงาน 
(ตามแผนอัตรากําลัง 3 ป ประจําปงบประมาณ 
2561 - 2565) และมีหนวยงานในสังกัดอีก 
1 หนวยงาน รวมทั้งหมด 7 สํานัก /กอง และ 
2 หนวยงาน  ดังนี้ 

 

๑. สํานักปลัดเทศบาล  ประกอบดวย 
๑.๑ ฝายอํานวยการ ประกอบดวย 
(๑) งานการเจาหนาที่   
(๒) งานสงเสริมการทองเที่ยว   
(๓) งานควบคุมเทศพาณิชย 
๑.๒ ฝายปกครอง ประกอบดวย  
(๑) งานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย   
(๒) งานรักษาความสงบ 
(๓) งานทะเบียนราษฎรและบัตร 
๑.๓ ฝายบริหารงานทั่วไป ประกอบดวย (๑) 
งานธุรการ   
(๒) งานเลขานุการผูบริหาร   
(๓) งานรัฐพิธี   
(๔) งานกจิการสภาเทศบาล 
 

๒. กองวิชาการและแผนงาน  ประกอบดวย 
๒.๑ ฝายแผนงานและงบประมาณ  
ประกอบดวย   
(๑) งานวิเคราะหนโยบายและแผน   
(๒) งานจัดทํางบประมาณ   
(3) งานวิจัยและประเมินผล 
๒.๒ ฝายบริการและเผยแพรว ิชาการ 
ประกอบดวย   
(๑) งานบริการและเผยแพรวิชาการ 
(2) งานบริการขอมูลขาวสารทองถิ่น   
(3) งานระบบสารสนเทศ  



๘ 
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๑.6 ภารกิจปกปองเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย สรางความปรองดอง
สมานฉันท  
เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก คือ มีความคิดเห็นที่
แตกตางทําใหประชาชนแตกความสามัคค ี
๑.7 ภารกิจการโอนเงินงบประมาณขามหมวดรายจาย  
เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือ แตละสํานัก/กอง
ยังมีการโอนเงินงบประมาณปละหลายครั้ง 
๑.8 ภารกิจการใหความรูแกบุคลากรดานการประชาสัมพันธ   
เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือ บุคลากรยังไมเห็น
ความสําคัญของการประชาสัมพันธ ขาดความรูเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ 
และการประยุกตใชสื่อและเทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ 
๑.9 ภารกิจดานงานพัสดุ  
เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือ ผูที่ไดรับคําสั่ง
แตงตั้งเปนเจาหนาที่พัสดุและหัวหนาเจาหนาที่พัสดุยังขาดความรู
ความเขาใจและทักษะในการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
๑.10 ภารกิจการดูแลระบบเครือขายอินเตอรเน็ตและปรับปรุง
ฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน   
เปนความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากสภาพแวดลอมภายใน คือ บุคลากรคอน 
ขางขาดความรูในการใชงานอุปกรณและระบบ บุคลากรยังไมเห็น
ความสําคัญของการจัดทําขอมูลใหเปนปจจุบัน อุปกรณที่มีเสื่อม 
สภาพและไมรองรับเทคโนโลยีใหม และอุปกรณที่มีไมเพียงพอสําหรับ
รองรับการใชงานของบุคลากรที่มจีํานวนเพิ่มมากขึ้น  
๑.1๑ ภารกิจการจัดทําทะเบียนคุมและการเบิกจายพัสด ุ 
เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือ สถานที่หรอืตูเก็บวัสด ุ
สํานักงานมีไมเพียงพอทําใหการจัดเก็บไมเปนระบบเทาที่ควร  และ
เจาหนาที่ผูรับผดิชอบงานพัสดขุาดความรูความเขาใจในระบบขั้นตอน
การจัดซื้อจัดจาง 
๑.12 ภารกิจการติดตามตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณรายได
สถานศึกษา  
เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน และสภาพแวดลอม
ภายนอก โดยสภาพแวดลอมภายใน คือ ขาดเจาหนาที่การเงินของ
สํานักการศึกษาที่รับผิดชอบการตรวจสอบเงินรายไดสถานศึกษา
โดยตรงเนื่องจากการโอนยายจึงขาดบุคลากรที่ทําหนาที่ในสวนนี้ 
และสภาพแวดลอมภายนอก คือ ผูบริหารสถานศึกษาและเจาหนาที่
การเงินของโรงเรียนยังขาดความรูความเขาใจในการเบิกจายเงิน การ
ทําบัญชีรายไดของสถานศึกษา 
 

๒.๓ งานธุรการ   
๒.๔ ฝายนิติการ ประกอบดวย งานรบัเรื่องราว
รองทุกข / งานตราเทศบัญญัตทิี่มิใชเรื่อง
งบประมาณประจําป / งานนิติกรรมสัญญา  
 

๓. สํานักการศึกษา ประกอบดวย 
3.1 ฝายแผนงานและโครงการ ประกอบดวย   
(1) งานแผนและโครงการ   
(2) งานระบบสารสนเทศ   
(3) งานงบประมาณ   
(4) งานธุรการ   
3.2 สวนบริหารการศึกษา ประกอบดวย 
3.2.1 ฝายการเจาหนาที ่ 
(1) งานการเจาหนาที่  
(2) งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ  
3.2.2 ฝายกิจการโรงเรียน  
(1) งานการศึกษาปฐมวัย  
(2) งานโรงเรียน  
(3) งานกิจการโรงเรียน  
3.2.3 ฝายวิชาการ  
(1) งานสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสตูร  
(2) งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษา 
3.3 สวนสงเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  ประกอบดวย    
3.3.1 ฝายการศึกษานอกระบบและตาม
อัธยาศัย  
(1) งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  
(2) งานฝกและสงเสริมอาชีพ   
(3) งานหองสมุด พิพิธภัณฑและเครือขาย
ทางการศึกษา  
3.3.2 ฝายกิจกรรมเด็กและเยาวชน  
(1) งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  
(2) งานกีฬาและนันทนาการ   
3.3.3 ฝายสงเสริมศาสนาศลิปะและวัฒนธรรม  
(1) งานกิจการศาสนา  
(2) งานสงเสริมประเพณ ีศิลปะ วัฒนธรรม 
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๑.๑3 ภารกิจการควบคุมการระบาดของโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล  
เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก คือ ตัวเชื้อโรคที่มี
การพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ ประชาชนขาดความรู/ความเขาใจในการปองกัน
ตนเองจากโรคไขหวัดใหญ   
๑.๑4 ภารกิจการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตาม  
พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   
เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือ เจาหนาทีผู่รับผิดชอบ
ขาดทักษะความรูและความชํานาญดานงานพัสดุ และการปฏิบัติงาน
ยังมีการลัดขั้นตอนตามแนวทางปฏิบัติ โดยมีขออางเรื่องความเรงดวน 
ในความตองการใชพัสด ุ
๑.๑5 ภารกิจการเบิกจายเงินบํารุงโรงพยาบาลและหนวยบริหาร
สาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือ เจาหนาทีผู่รับผิดชอบ
ขาดทักษะความรูและความชํานาญดานการเบิกจายเงินบํารงุโรงพยาบาล
และหนวยบริการสาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
๑.๑6 ภารกิจการดําเนินโครงการโรงพยาบาลหมื่นเตียง  
(1) กิจกรรมการใหยืมครุภัณฑและวัสดุทางการแพทย  
- ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก คือ ประชาชนในเขต
เทศบาลนครตรังยังไมทราบถึงสิทธิของตนเองในโครงการ ผูยืมไมได
ลงนามรับครุภัณฑ ผูยืมสงเอกสารไมครบ 
- ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือ ไมมีการประชาสัมพันธ
โครงการ เนื้อหาใบคํารองขอครุภัณฑไมครบถวน 
(2) กิจกรรมการติดตามเยี่ยมบาน  
- ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก คือ ผูปวยไมอยูในชวง
ลงพื้นที่เยี่ยมบาน 
- ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือ เนื้อหาใบคํารองขอ
ครุภัณฑไมครบถวน ไมไดนัดหมายผูปวยกอนลงเยี่ยมบาน 
๑.๑7 ภารกิจการจายยาผูปวย   
เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือ เจาหนาทีผู่รับผิดชอบ
ขาดทักษะความรูความชาํนาญดานเภสัชกรรม 
๑.18 ภารกิจการตรวจสอบรายชื่อผูเสียชวีิตที่รับเบี้ยยงัชีพทุกสัปดาห   
เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอกและสภาพแวดลอมภายใน 
สภาพแวดลอมภายนอกเกิดจากการที่ญาติของผูรับเบี้ยยังชีพที่เสียชีวิตไมได
ใหความสําคัญและผูนําชุมชนไมไดรูจักผูรับเบี้ยยังชีพทุกคนทําใหไมสามารถ
รูขอมูลทั้งหมด ปจจัยภายในเจาหนาที่ไมไดบันทึกขอมูลใหเปนปจจุบัน  
 
 
 

3.4 สถานศึกษา ประกอบดวย  
(1) โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย)   
(2) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร)  
(3) โรงเรียนเทศบาล 3 (บานนาตาลวง)  
(4) โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูม)ิ 
(5) โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) 
(6) โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)   
(7) โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย)  
(8) โรงเรยีนเทศบาล 8 (อนุบาลฝนที่เปนจริง)  
(9) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง 
(10) ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัดควนวิเศษ 
3.5 หนวยงานศึกษานิเทศก 
 

๔. สํานักการชาง  ประกอบดวย 
๔.๑ สวนการควบคุมการกอสรางอาคาร
และผังเมือง ประกอบดวย   
4.1.1 ฝายควบคุมการกอสราง  
(1) งานวิศวกรรม  
(2) งานสถาปตยกรรม  
4.1.2 ฝายควบคุมอาคารและผังเมือง  
(1) งานควบคุมอาคาร  
(2) งานผังเมือง 
๔.๒ สวนการโยธา ประกอบดวย   
4.2.1 ฝายสาธารณปูโภค  
(1) งานสาธารณูปโภค   
(2) งานสวนสาธารณะ  
(3) งานจัดสถานที่และการไฟฟา  
4.2.2 ฝายศูนยเครื่องจักรกลและระบบจราจร  
(1) งานวิศวกรรมออกแบบจราจร  
(2) งานศูนยเครื่องจักรกล   
4.2.3 ฝายชางสุขาภิบาล  
(1) งานกําจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
(2) งานควบคุมและตรวจสอบบําบัดน้ําเสีย 
4.3 งานธุรการ 
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1.19 ภารกิจเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน เชน คําสั่งมอบหมาย
งาน กําหนดหนาที่รับผิดชอบ ปจจัยสภาพแวดลอมภายนอก เชน  
คูมือการปฏิบัติงาน และการคนหากลุมเปาหมายหญิงตั้งครรภ  
1.20 ภารกิจการดําเนินการแกไขปญหายาเสพติด   
เปนความเสีย่งที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก โดยปจจัยภายนอก
เกิดจากมีผูติดยาเสพติดมีจํานวนมากขึ้น ผูที่ผานการบําบัดจะกลับไป
ติดยาซ้ํา ผูนําชุมชนไมกลาใหขอมูล 
๑.21 ภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศขอมูลชุมชน  
เปนความเสี่ยงที่เกิดจากทั้งสภาพแวดลอมภายในและภายนอก ความ
เสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือ ปจจุบันเทศบาลกําลังแบง
และจัดตั้งจํานวนชุมชนเพิ่ม ขอมูลจึงยังไมเปนปจจุบัน และความ
เสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก คือ ขอมูลที่มีอยูไมเปนปจจุบัน 
ขอมูลเกี่ยวกับชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงบอย  
1.22 ภารกิจตอยอดการรวมกลุมผลิตสินคาเพ่ือจําหนายในนามกลุม  
เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก คือ ผูเขาอบรมไมได
รวมตัวกันเพื่อตอยอดตั้งกลุมอาชีพ แตไดนําความรูไปประกอบอาชีพ
สวนตัว ซึ่งไมเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการที่ตั้งไว การบริหาร
จัดการยังไมเปนกลุม 
๑.23 ภารกิจการตรวจฎีกากอนเสนอขออนุมัติเบิกจายเงินงบประมาณ  
เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือ บุคลากรหนวยงานผู
เบิกไมศึกษาระเบียบและหนังสอืสั่งการใหถูกตอง วางฎีกากระชั้นชิดและ
เรงดวน ทําใหมีเวลาในการตรวจฎีกานอย  และการจายเงินไมเปนไปตาม
เวลาที่ระเบียบกําหนด 
1.24 ภารกิจการยืมเงินทดรองจายในการไปราชการและการยมืเงิน
โครงการตางๆ   
(๑) ในสวนของกองคลัง เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน 
คือ สํานัก/กองยืมเงินแลว แตยกเลิกการเดินทางไปราชการมีการสงใชเงิน
ยืมลาชาไมเปนไปตามระเบียบฯ และยืมเงินเกินความจาํเปน 
(๒) ในสวนของสํานักการศึกษา เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอม
ภายใน คือ ผูมีหนาที่ยืมเงินงบประมาณแลวไมสงใชภายในกําหนด 
๑.25 ภารกิจการจัดหาพัสดุ   
เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือ จํานวนเจาหนาที่ไม
เพียงพอ ทําใหปฏิบัติ งานไมบรรลุตามแผน สถานที่ติดตั้งและเกบ็รักษา
พัสดุมีไมเพียงพอ และมีแผนการจัดหาพัสด ุแตไมปฏิบัติตามแผน 
 
 
 

๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  
ประกอบดวย  
5.1 ฝายบริหารงานสาธารณสุข  
ประกอบดวย   
(1) งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดลอม   
(2) งานวางแผนสาธารณสุข  
(3) งานรักษาความสะอาด  
(4) งานศูนยบริการสาธารณสุข 1   
(5) งานศูนยบริการสาธารณสุข 2   
(6) งานศูนยบริการสาธารณสุข 3 
5.2 ฝายบริการสาธารณสุข 
ประกอบดวย  
(1) งานสัตวแพทย  
(2) งานเผยแพรและฝกอบรม  
(3) งานสงเสริมสุขภาพ  
(4) งานปองกันและควบคุมโรคติดตอ 
(4) งานบริการการแพทย  
5.3 งานธุรการ 
5.4 งานการเงินและบัญชี 
 

๖. กองสวัสดิการสังคม  ประกอบดวย 
๖.๑ ฝายสังคมสงเคราะห  ประกอบดวย (๑) 
งานสังคมสงเคราะห  
(๒) งานกิจการสตรีและคนชรา  
(3) งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
๖.๒ ฝายพัฒนาชุมชน  ประกอบดวย  
(๑) งานพัฒนาชุมชน   
(๒) งานชุมชนเมือง   
๖.๓ งานธุรการ  
 

๗. กองคลัง ประกอบดวย   
๗.๑ ฝายบริหารงานคลัง  ประกอบดวย  
(๑) งานการเงินและบัญชี 
(2) งานระเบียบการคลัง  
(3) งานสถิติการคลัง 
๗.๒ ฝายพัสดุและทรัพยสิน  ประกอบดวย
(๑) งานการซื้อและการจาง / งานการซอม
บํารุงและบํารุงรักษา  
(2) งานการจัดทําทะเบียนพัสดุ 
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1.26 ภารกิจการจายเงินใหแกเจาหนี้หรือผูมีสิทธริับเงิน และนําเช็คไป
ขึ้นเงินภายในกําหนดเวลา  
เปนความเสี่ยงที่เกิดจากปจจัยภายนอก คือ เจาหนีห้รือผูมีสิทธิรับเงินไม
มารับเงินภายในกําหนด 
1.27 ภารกิจการตรวจรับงานแลวเสร็จแตสงใหผูเบิกลาชา  
เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือ เจาหนาทีผู่รับผิดชอบ
ไมสามารถดําเนินการสงเบิกทันเวลาที่กําหนด 
๑.28 ภารกิจการเรงรัดผูไมชําระภาษีในเวลาที่กําหนด  
เปนความเสี่ยงที่เกิดจากทั้งสภาพแวดลอมภายในและภายนอก ความ
เสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน คือ ประสิทธิภาพบุคลากร และ
ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก คือ เจาของที่ดินขาด
ความรูความเขาใจและความรับผิดชอบในการชําระภาษีและลืมวันครบ
กําหนดการชําระภาษี มีการซื้อขายที่ดินการเปลี่ยนแปลงเจาของที่ดิน
ไมแจงเทศบาลนครตรังทราบ เจาของกิจการไมมีความรับผิดชอบใน
การแจงชําระภาษีโรงเรือน การจัดเก็บภาษีไมบรรลุวัตถุประสงค 
๑.29 ภารกิจระวังทรัพยจํานําเปนของปลอม  
เปนความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายนอก คือ ทองคําเปน
ทรัพยท่ีมีราคาคอนขางสูง มิจฉาชีพจึงมีความพยายามหาวิธีการ
หลากหลายรูปแบบในการทําทรัพยจํานําปลอม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๗.๓ ฝายพัฒนารายได ประกอบดวย 
งานผลประโยชนและกิจการพาณิชย 
๗.๔ ฝายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยสิน  
ประกอบดวย งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพยสิน 
๗.๕ ฝายบริหารงานทั่วไป  ประกอบดวย 
งานธุรการ 
 

8. หนวยตรวจสอบภายใน 
- ยังไมมีเจาหนาที่ - 

 

9. สถานธนานุบาล ประกอบดวย 
9.๑ ฝายบริหาร ประกอบดวย   
(๑) งานรับจํานํา สงดอกเบี้ย ไถถอน เพิ่ม ผอน  
(๒) ควบคุมการเบิกจายเงนิประจําวันใหเปนไป
ตามระเบียบที่ จ.ส.ท. วางไว   
(๓) การตีราคาและพิสูจนทรัพยรับจํานําเพื่อ
ปองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น   
(๔) ควบคุมและดูแลความเรียบรอยใน
ระบบงานสถานธนานุบาล 
9.๒ ฝายงานทั่วไป ประกอบดวย  
(๑) งานรักษาของ เก็บรักษาทรัพยรับจํานํา 
(๒) งานพนักงานบัญชี ประกอบดวย  
งานดานบัญชี งานธุรการ งานสารบรรณ  
(๓) งานเขียนตั๋ว งานออกตั๋วใหกับลูกคา  
(๔) งานทะเบียน งานนําทรัพยรับจํานําบรรจุ
ใสซองใหผูจัดการ-ผูชวยปดปากซอง  
(๕) งานรักษาสถานที่และความสะอาด  
งานทําความสะอาดสถานธนานุบาล 
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๒. การประเมินความเสี่ยง 
๒.1 ภารกิจดานงานปองกันและระงับอัคคีภัย 
- สภาพแวดลอมของงานปองกันฯ (สถานีดับเพลิงนครตรัง)  
ถนนทางเขา-ออกสถานีดับเพลิงนครตรังแคบมีเพียงชองทางเดียว 
- เกิดความเสื่อมสภาพ และการชํารุดของอุปกรณ เชน รถยนตบรรทุกน้ํา 
รถดับเพลิง รถยนตบันไดเลื่อน ทีท่ําใหการปฏิบัติหนาทีไ่มมีประสิทธิภาพ
เทาที่ควร  
2.2 ภารกิจการจัดเก็บ ดูแล รักษาเอกสารทางการทะเบียนราษฎร   
- เอกสารทางการทะเบียนราษฎรเพิ่มมากข้ึน ตูจัดเก็บเอกสารการจัด
วางไมเพียงพอ ทําใหเอกสารสูญหายหรือถูกทําลายได 
2.3 ภารกิจการจัดเก็บ ดูแล รักษาของกลาง ทําสมุดบัญชีบันทึกของกลาง   
- พื้นที่จัดเก็บอาจทําใหของกลางสูญหายหรือถูกทําลายได 
2.4 ภารกิจการจัดทําประชาคมเพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่น 
- ประชาชนยังขาดความเขาใจถึงความสําคัญของการมีสวนรวมใน
การทําแผนพัฒนา 
- ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจในกระบวนการใหไดมาซึ่งโครงการ
พัฒนา การบรรจุโครงการในแผนพัฒนา การไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
และการนําสูการปฏิบัติจัดทําโครงการ ทําใหเขาใจวาความคิดเห็นของตนเอง
ไมไดรับการตอบสนอง และใหความสําคัญแกการเขารวมประชาคมลดลง 
๒.5 ภารกจิการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจายกอนสงกองคลัง  
(1) ในสวนของกองวิชาการและแผนงานพบวาปญหาเอกสาร
ประกอบฎีกาเบิกจายเงินงบประมาณไมครบถวนถูกตอง ปญหามี
ปริมาณลดลงแตยังคงมีอยู 
(2) ในสวนของสํานักการชาง พบวา 
- การวางฎีกาเบิกจายเงินบางครั้งยังไมตรงตามแผนงาน งาน หมวด 
ประเภทของงบประมาณ เนื่องจากเจาหนาที่ขาดความรอบคอบใน
การลงรายการในระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส 
- เอกสารประกอบฎีกาเบิกจายเงินบางฎีกายังไมครบถวน เนื่องจาก
ไมมีการตรวจสอบฎีกาเบื้องตนจากหนวยงาน 
- เกิดความลาชาในการเบิกจายเงินเนื่องจากกองคลังสงฎีกาคืนมาแกไข 
(3) ในสวนของกองสวัสดิการสังคม พบวา 
- เอกสารประกอบการเบิกจายกอนสงกองคลังไมครบถวนถูกตอง 
เชน ใบสําคัญรับเงิน ใบสงของ ฯลฯ ปญหามีปริมาณลดลงแตยังคง 
มีอยู ทําใหยังมีการเบิกจายเงินลาชา 
- เจาหนาที่กองคลังไมแนะนําเรื่องเอกสารที่แนบใหจบกระบวนการ  
ทําใหมีการสงคืนฎีกา 
 

เทศบาลนครตรัง ไดกําหนดภารกิจความ
เสี่ยงของแตละสํานัก/กอง/หนวยงาน โดยมี
ภารกิจตางๆ  ดังนี้  

 

๑. สํานักปลัดเทศบาล   
๑.1 ภารกิจดานงานปองกันและระงับ

อัคคีภัย จากการติดตามผลการปฏิบัติงาน
สามารถดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงคของ
การควบคุมไดในระดับหนึ่ง  

1.2 ภารกิจการจัดเก็บ ดูแล รักษา เอกสาร
ทางการทะเบียนราษฎร จากการติดตามผล
การปฏิบัติงานสามารถดําเนินการไดบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมไดในระดับหนึ่ง 

1.3 ภารกิจการจัดเก็บ ดูแล รักษาของกลาง 
ทําสมุดบัญชีบันทึกของกลาง จากการติดตามผล
การปฏิบัติงานสามารถดําเนินการไดบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมไดในระดับหนึ่ง 

 

๒. กองวิชาการและแผนงาน  
2.1 กิจกรรมการจัดทําประชาคมเพื่อให

ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น  
จากการติดตามผลการปฏิบัติงาน สามารถ
ดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงคของการ
ควบคุมในระดับหนึ่ง 

๒.2 กิจกรรมการตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการเบิกจายกอนสงกองคลัง   
จากการติดตามผลการปฏิบัติงาน สามารถ
ดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงคของการ
ควบคุมในระดับหนึ่ง 

2.3 กิจกรรมปกปองเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย สรางความปรองดอง
สมานฉันท  จากการติดตามผลการปฏิบัติงาน
สามารถดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงคของ
การควบคุมแลว 

2.4 กิจกรรมการโอนเงนิงบประมาณขาม
หมวดรายจาย จากการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
สามารถดําเนินการไดบรรลวุัตถุประสงคของการ
ควบคุมในระดับหนึง่ 

 



๑๓ 
    

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

๒.6 ภารกิจปกปองเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย สรางความปรองดอง
สมานฉันท   
ประชาชนบางสวนยังไดรับขอมูลขาวสารที่ไมตรงตามความเปนจริง  
ทําใหยังคงมีความไมสามัคคีกัน 
๒.7 ภารกิจการโอนเงินงบประมาณขามหมวดรายจาย  
แตละสํานัก/กองยังมีการโอนเงินงบประมาณขามหมวดรายจายปละ
หลายครั้ง 
๒.8 ภารกิจการใหความรูแกบุคลากรดานการประชาสัมพันธ   
บุคลากรของแตละสํานัก/กองสามารถใหขอมูลเพื่อการประชาสัมพันธ 
ไดชัดเจนและครบถวนมากข้ึน 
๒.9 ภารกิจดานงานพัสดุ   
เนื่องจากเปนความเสี่ยงอันเกิดจากการมอบหมายงานใหม ทําใหยัง
ไมมีมาตรฐานและความเขาใจที่ตรงกันในเรื่องเอกสารประกอบการ
ดําเนินงาน ทําใหไดเอกสารไมครบถวน 
๒.10 ภารกิจการดูแลระบบเครือขายอินเตอรเน็ตและปรับปรุง
ฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน  
- แมจะมีเจาหนาที่ผูดูแลระบบ แตยังขาดความพรอมในเรื่องของอุปกรณ 
และความรูในการใชงานอุปกรณ และระบบของบุคลากรผูใชงาน 
- ขอมูลในระบบฐานขอมูลของเทศบาลไดรับการปรับปรุงใหเปน
ปจจุบันอยูเสมอ 
๒.๑1 ภารกิจการจัดทําทะเบียนคุมและการเบิกจายพัสดุ 
- ทะเบียนพัสดุยังไมเปนปจจุบัน  
- การจัดเก็บวัสดุสํานักงานยังไมมีที่เก็บเปนสัดสวนใหเรียบรอย 
- เจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานพัสดุขาดความรูความเขาใจในระบบ
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจาง 
๒.12 ภารกิจการติดตามตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณรายได
สถานศึกษา 
- ไมมีหนวยตรวจสอบเขาไปติดตามตรวจสอบการเบิกจายเงินรายได
ของสถานศึกษา 
- การเบิกจายเงินรายไดของสถานศึกษาลาชาไมเปนไปตามแผนการเบิกจาย 
2.๑3 ภารกิจการควบคุมการระบาดของโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล   
- พบความเสี่ยงของโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล   
2.๑4 ภารกิจการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตาม  
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   
- การปฏิบัติงานมีการลัดขั้นตอน ตามแนวทางปฏิบัติ โดยมีขออาง
เรื่องความเรงดวนในความตองการใช เชน ใบยืมสินคา 
- ราคาพัสดุที่จัดหายังไมมีแหลงอางอิงชัดเจน หรือ เปนราคาที่บวก
สวนเพิ่มเมื่อจายเกินกําหนด 

2.5 กิจกรรมการใหความรูแกบุคลากรดาน
การประชาสัมพันธ จากการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน สามารถดําเนินการไดบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมในระดับหนึ่ง 

2.6 ภารกิจดานงานพัสดุ จากการติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน สามารถดําเนินการไดบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมในระดับหนึ่ง 

2.7 ภารกิจการดูแลระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ตและปรับปรุงฐานขอมูลใหเปน
ปจจุบัน จากการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
สามารถดําเนินการไดบรรลวุัตถุประสงคของการ
ควบคุมในระดับหนึง่ 

 

๓. สํานักการศึกษา 
๓.๑ ภารกิจการจัดทําทะเบียนคุมและ

การเบิกจายพัสด ุจากการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน สามารถดําเนินการไดบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมในระดับหนึ่ง  

๓.๒ ภารกิจการติดตามตรวจสอบการ
เบิกจายงบประมาณรายไดสถานศึกษา  
จากการติดตามผลการปฏิบัติงาน สามารถ
ดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงคของการควบ 
คุมในระดับหนึ่ง   

๓.3 ภารกิจการปรับปรุงการยืมเงิน
งบประมาณ จากการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน สามารถดําเนินการไดบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมในระดับหนึ่ง   

 

๔. สํานักการชาง  
๔.๑ ภารกิจการตรวจสอบเอกสาร

ประกอบการเบิกจายกอนสงกองคลัง  
จากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ยังไมมี
จุดออนที่เปนความเสี่ยง แตสมควรควบคุม
ภารกิจนี้ตอไปในปงบ ประมาณถัดไป เพื่อ
ไมใหมีจุดออนท่ีเปนความเสี่ยงเกิดข้ึน  
 

 
 
 



๑๔ 
    

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

- การจัดหาบางรายการเสี่ยงตอการเขาขายแบงซื้อแบงจางหรือ
เจตนาลดวงเงินลงมาเพื่อสามารถใชเฉพาะเจาะจง 
2.๑5 ภารกิจการเบิกจายเงินบํารุงโรงพยาบาลและหนวยบริหาร
สาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
- เจาหนาที่ผูรับผิดชอบขาดทักษะความรูความชํานาญดานการเบิก
จายเงินบํารุงโรงพยาบาลและหนวยบริการสาธารณสุขขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
2.๑6 ภารกิจการดําเนินโครงการโรงพยาบาลหมื่นเตียง  
(1) กิจกรรมการใหยืมครุภัณฑและวัสดุทางการแพทย  
- ประชาชนในเขตที่เทศบาลนครตรังยังไมทราบถึงสิทธิของตนเอง 
ในโครงการนี้ 
- ผูยืมไมไดลงนามรับครุภัณฑ 
- ผูยืมสงเอกสารไมครบ 
- ไมทราบสถานที่นําสงครุภัณฑ 
(2) กิจกรรมการติดตามเยี่ยมบาน  
- ผูปวยไมอยูบานในวันเวลาที่เจาหนาที่ลงเยี่ยมบาน 
- ไมทราบที่อยูจริงของผูปวย 
2.๑7 ภารกิจการจายยาผูปวย   

- ไมมีเภสัชกรควบคุมในการเบิกจายยาแกผูปวย 
- เบิกจายยาแกผูปวยโดยพยาบาลและพนักงานจาง 
2.18 ภารกิจการตรวจสอบรายชื่อผูเสียชีวิตที่รับเบี้ยยังชีพทุกสัปดาห   
- ญาติผูรับเบี้ยยังชีพขาดความสนใจ  
- รายชื่อผูรับเบี้ยยังชีพประเภทตางๆจํานวนมาก กรณีเสียชีวิตทั้งที่
เสียชีวิตตางทองถ่ิน และในทองถิ่น 
2.19 ภารกิจเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   
- เนื่องจากหญิงตั้งครรภรายไดผันผวนหรือตั้งใจตอบผิดจากความจริง 
เพื่อรับประโยชนจากรัฐ ทําใหการคาดประมาณวาเปนครัวเรือน
ยากจน โดยใชรายไดอยางเดียวอาจไมไดขอมูลที่ถูกตอง  
2.20 ภารกิจการดําเนินการแกไขปญหายาเสพติด   
- เกิดจากการที่สังคมปจจุบันมีการแพรระบาดยาเสพติดมาก วัยรุน
ขาดการเอาใจใสจากครอบครัวมากขึ้น เจาหนาที่ของรัฐมีไมเพียงพอ
ผูที่ผานการบําบัดมักจะกลับมาติดซ้ํา ชุมชนยังขาดความรวมมือ
เนื่องจากกลัวในความไมปลอดภัย 
2.21 ภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศขอมูลชุมชน  
- ผูนําชุมชนไมรูขอมูลชุมชน สภาพชุมชนทั้งหมดโดยภาพรวม เจาหนาที่มี
ความยากในการจัดเก็บขอมูลที่ตองอาศัยความรวมมือจากประชาชนในชุมชน
และปจจุบันมีการแบงและจัดตั้งจํานวนชุมชนเพิ่ม ขอมูลยังไมเปนปจจุบัน 
  

๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม 
๕.1 ภารกิจการควบคุมการระบาดของ

โรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล จากการติดตามผล
การปฏิบัติงาน สามารถดําเนินการไดบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมแลว 

5.2 ภารกิจการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะ 
เจาะจงตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดภุาครฐั พ.ศ. 2560 จากการติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน สามารถดําเนินการไดบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมในระดับหนึ่ง 

5.3 ภารกิจการเบิกจายเงินบํารุง
โรงพยาบาลและหนวยบริหารสาธารณสุข 
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น จากการ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน สามารถดําเนินการได
บรรลวุัตถุประสงคของการควบคุมในระดับหนึ่ง 

5.4 ภารกิจการดําเนินโครงการโรงพยาบาล
หมื่นเตียง  

จากการติดตามผลการปฏิบัติงาน สามารถ
ดําเนินการไดบรรลุวตัถุประสงคของการควบคุม
ในระดับหนึ่ง 

5.5 ภารกิจการจายยาผูปวย  จากการ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน สามารถดําเนินการได
บรรลวุัตถุประสงคของการควบคุมในระดับหนึ่ง 

 

๖. กองสวัสดิการสังคม 
๖.๑ ภารกิจการตรวจสอบรายชือ่ผูเสียชีวติ

ที่รับเบี้ยยังชีพทุกสัปดาห จากการติดตามผล
การปฏิบัติงาน สามารถดําเนินการไดบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมในระดับหนึ่ง 

๖.2 ภารกิจเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิด  จากการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน สามารถดําเนินการไดบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมในระดับหนึ่ง 

๖.3 ภารกิจการดําเนินการแกไขปญหายา
เสพติด จากการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
สามารถดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงคของ
การควบคุมในระดับหนึ่ง 
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2.22 ภารกิจตอยอดการรวมกลุมผลิตสินคาเพ่ือจําหนายในนามกลุม  
- ผูเขาอบรมไมไดรวมตัวกัน เพื่อตอยอดตั้งกลุมอาชีพ เพ่ือจําหนาย
ในนามกลุม แตไดนําความรูไปประกอบอาชีพสวนตัว ซึ่งไมเปนไป
ตามวัตถุประสงคของโครงการที่ตั้งไว 
๒.23 ภารกิจการตรวจฎีกากอนอนุมัติเบิกจายเงินงบประมาณ 
- ไมปฏิบัติใหเปนไปตามแผนการเบิกจาย 
- เจาหนาที่ไมเพียงพอ 
- เจาหนาที่ไมปฏิบัติตามระเบยีบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ 
- การเบิกจายที่ผิดประเภท 
- เจาหนาที่ขาดทักษะความชาํนาญในการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ 
2.24 ภารกิจการยืมเงินทดรองจายในการไปราชการและการยมืเงิน
โครงการตางๆ  
(1) ในสวนของกองคลัง พบวา 
- ผูยืมเงินสงใชเงินยืมลาชา 
- ผูยืมเงินยกเลิกการเดินทางไปราชการแตไมนําเงินยืมสงคืนคลังโดย
ทันที 
(2) ในสวนของสํานักการศึกษา พบวา 
- เนื่องจากผูที่มีหนาที่ยืมเงินงบประมาณ ไมทราบวาจะตองเรงสงใช
เงินที่ยืมและไมตรวจสอบสัญญาการยืมเงินแตละครั้ง 
๒.25 ภารกิจการจัดหาพัสดุ  
- คณะกรรมการกําหนดราคากลางและกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะไมมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
- การขาดการประสานระหวางหนวยงานและผูที่เกี่ยวของเพื่อกําหนด
ความตองการพัสด ุ
- ผูใชไมวางแผนในการจัดหาทรพัยสิน หรือไมดําเนินการตามแผนที่
กําหนด 
- การจัดหาไมเปนไปตามแผนที่กําหนด 
2.26 ภารกิจการจายเงินใหแกเจาหนี้หรือผูมีสิทธริับเงิน และนําเช็คไป
ขึ้นเงินภายในกําหนดเวลา  
- เจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินไมมารับเงินภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่สั่ง
จายเช็ค 
- เจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินไมนําเช็คไปขึ้นเงินภายใน ๖ เดือน ทําให
การทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคารไมเปนปจจุบัน  
2.27 ภารกิจการตรวจรับงานแลวเสร็จแตสงใหผูเบิกลาชา 
- เจาหนาที่ผูรับผิดชอบขาดการวางแผนในการดําเนินงานไมเปนไป
ตามข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
- การตรวจรับงานของคณะกรรมการลาชา 
- เอกสารในการตรวจรับงานไมครบถวน 

๖.4 ภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศ
ขอมูลชุมชน จากการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
สามารถดําเนินการไดบรรลวุัตถุประสงคของการ
ควบคุมในระดับหนึง่ 

๖.5 ภารกิจตอยอดการรวมกลุมผลิตสินคา 
เพื่อจําหนายในนามกลุม จากการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน สามารถดําเนินการไดบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมในระดับหนึ่ง 

๖.6 ภารกิจการตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการเบิกจายกอนสงกองคลัง  
จากการติดตามผลการปฏิบัติงาน สามารถ
ดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงคของการ
ควบคุมในระดับหนึ่ง 

 

๗. กองคลัง 
๗.๑ ภารกิจการตรวจฎีกากอนเสนอขอ

อนุมัติเบิกจายเงินงบประมาณ จากการติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน สามารถดําเนินการไดบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมในระดับหนึ่ง  

7.3 ภารกิจการยืมเงินทดรองจายในการไป
ราชการและการยืมเงินโครงการ  จากการ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน สามารถดําเนินการได
บรรลวุัตถุประสงคของการควบคุมในระดับหนึ่ง  

๗.๒ ภารกิจการจัดหาพัสด ุ จากการติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน สามารถดําเนินการไดบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมในระดับหนึ่ง  

7.4 ภารกิจการจายเงินใหแกเจาหนี้หรือ 
ผูมีสิทธิรับเงินมารบัเงินและนําเช็คไปขึ้นเงิน
ภายในกําหนดเวลา  จากการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน สามารถดําเนินการไดบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมในระดับหนึ่ง 

7.5 ภารกิจการตรวจรับงานแลวเสร็จ 
แตสงใหผูเบิกลาชา  จากการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน สามารถดําเนินการไดบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมในระดับหนึ่ง 
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2.28 ภารกิจการเรงรัดผูไมชําระภาษีในเวลาที่กําหนด   
- เจาหนาที่จัดเก็บรายได ตองรับผิดชอบงานในหนาที่ และงานที่ไดรับ
มอบหมายมาก ทําใหการลงทะเบียนคุมผูมาชําระภาษีไมครบถวน อาจทําให
เรียกเก็บภาษีซ้ําซอน 
- การเปลี่ยนแปลงของระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษ ี 
๒.29 ภารกิจระวังทรัพยจํานําเปนของปลอม มิจฉาชีพมีเทคนิคการ
ปลอมทรัพยจํานําหลากหลายรูปแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.6 ภารกิจการเรงรัดผูไมชําระภาษี 
ในเวลาที่กําหนด จากการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน สามารถดําเนินการไดบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมในระดับหนึ่ง 

 

๘. สถานธนานุบาล 
๘.๑ ภารกิจระวังทรัพยจํานําเปนของปลอม 

การศึกษาหาความรูเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบ
และการทดสอบทรัพย เพื่อนํามาปรับใชกับ
งานสถานธนานุบาล พรอมทั้งติดตามขาวสาร
ขอมูลเพื่อใหรูเทาทันมิจฉาชีพ จากการ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน สามารถดําเนินการ
ไดบรรลุวัตถุประสงคแลว 
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๓. กิจกรรมการควบคุม 
๓.๑ ภารกิจดานงานปองกันและระงับอัคคีภัย 
- ขอความรวมมือประชาสัมพันธใหกับผูที่มาใชพื้นที่ในการจอดรถ
เพื่อรับสงเด็กนักเรียนบริเวณทางเขา-ออกสามารถติดตอไดทันทีเพ่ือ
เคลื่อนยายรถที่กีดขวางทางเขา-ออกไดเมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย 
- ซอมบํารุงเครื่องมืออุปกรณรถยนตที่ใชในภารกิจของงานปองกันฯ
ใหอยูในสภาพที่พรอมใชงาน จัดซื้อเครื่องมือวัสดุ ครุภัณฑทดแทนที่
เสื่อมสภาพและชํารุด  
3.2 ภารกิจการจัดเก็บ ดูแล รักษาเอกสารทางการทะเบียนราษฎร  
กํากับดูแล และกําชับใหเจาหนาที่ทะเบียนผูรับผิดชอบดําเนนิการจัดเก็บ 
ดูแล รักษาเอกสารทางการทะเบียนราษฎรใหอยูในความปลอดภัยให
เปนไปตามระเบยีบและเปนปจจุบัน และจัดหาตูหรือพื้นที่ในการจัดเก็บ
เอกสารทางการทะเบียนราษฎรใหเพียงพอและเหมาะสมสะดวกแกการ
คนหา และการขออนุญาตทําลายหนังสือราชการ 
3.3 ภารกิจการจัดเก็บ ดูแล รักษาของกลาง ทําสมุดบัญชีบันทึกของกลาง  
ใหเจาหนาที่รับผิดชอบจัดทําบัญชี บันทึกของกลาง และกําชับให
จัดเก็บในที่มีความปลอดภัย หาสถานที่เหมาะสมเพียงพอในการเก็บ 
3.4 ภารกิจการจัดทําประชาคมเพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่น  
- มีการประชาสัมพันธสรางความรูความเขาใจความสําคัญของ
แผนพัฒนาและเชิญชวนใหประชาชนทุกกลุมเปาหมายเขามามีสวน
รวมในการรับฟงขอมูลและใหความคิดเห็น   
- มีการใหความรู สรางความเขาใจในกระบวนการใหไดมาซึ่งโครงการ
พัฒนา การบรรจุโครงการในแผนพัฒนา การไดรับการจัดสรร
งบประมาณ และการนําสูการปฏิบัติจัดทําโครงการ  
๓.5 ภารกิจการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจายกอนสงกองคลัง  
(1) ในสวนของกองวิชาการและแผนงาน ดําเนินการดังนี้ 
- พัสดุ กองวิชาการและแผนงานมีการตรวจสอบฎีกาและเอกสารประกอบ
ฎีกากอนเสนอผูมีอํานาจอนุมัติเบิกจายเงินงบประมาณ 
- กําชับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเพิ่มความละเอียดรอบคอบในการจัดทําเอกสาร
ใหครบถวน กอนนําเสนอฎีกาใหผูเบิกตรวจสอบเอกสารกอนนําสงกองคลัง  
(2) ในสวนของสํานักการชาง ดําเนินการดังนี้ 
- จัดใหความรูและเพิ่มทักษะเจาหนาที่บันทึกรายการในระบบบัญชี
อิเล็กทรอนิกสใหมีความเขาใจในลักษณะเชิงปฏิบัติการ โดยผูมีความ
ชํานาญกวาเปนผูชวยเหลือ/ถายทอดขณะปฏิบัติงานจริง 
- ใหหัวหนางานธุรการเปนผูตรวจสอบความถูกตองของฎีกาและความครบถวน
ของเอกสารประกอบฎีกากอนเสนอผูอํานวยการสํานักการชางลงนาม โดยจัดทํา
บัญชีคุมงบประมาณเพื่อเทียบกับขอมูลในระบบอิเล็กทรอนิกสจากกองคลัง 
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(3) ในสวนของกองสวัสดิการสังคม ดําเนินการดังนี้ 
- ผูรับผิดชอบโครงการประสานงานกับธุรการเกี่ยวกับเอกสารประกอบ 
การเบิกจายกอนสงกองคลัง เพื่อความถูกตอง 
- ควบคุมการสงคืนฎีกาในสมุด 
- ประสานงานสวนตัวทําความเขาใจ ปรึกษากับเจาหนาที่กองคลัง
กอนมีการจัดทําฎีกา 
- กําชับผูรับผิดชอบโครงการรวบรวมและตรวจสอบเอกสารประกอบ
ฎีกาทุกรายการใหครบถวนกอนนําสงเบิกจาย 
๓.6 ภารกิจปกปองเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย สรางความปรองดอง
สมานฉันท   
- ประชาสัมพันธสรางความเขาใจใหกับประชาชนและสรางการมสีวน
รวมในกิจกรรมปกปองเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตรยิ 
- ประชาสัมพันธกิจกรรมเนื่องในวันสําคัญที่เกี่ยวของกับสถาบัน
พระมหากษัตริย อาท ิวันพอแหงชาติ วันแมแหงชาติ ฯลฯ  
- ติดตามกิจกรรมของหนวยงานหลักอื่นๆ เพื่อประสานความรวมมือ
และดําเนินกิจกรรมใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน 
- ดําเนินการควบคุมที่มีอยูใหเปนไปอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 
๓.7 ภารกิจการโอนเงินงบประมาณขามหมวดรายจาย 
- กําชับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบใหดําเนินการควบคุมการใชจาย
งบประมาณใหเปนไปตามที่ไดตั้งงบประมาณไว 
- ตรวจสอบความถูกตองการโอนเงินไมใหมีการโอนขามหมวด
รายจายเกิน ๔ ครั้ง 
- ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายวามีการ
โอนเงินงบประมาณถูกตองตามระเบียบหรือไม 
๓.8 ภารกิจการใหความรูแกบุคลากรดานการประชาสัมพันธ   
- จัดการอบรมเกี่ยวกับการประชาสัมพันธเพื่อใหความรูเบื้องตนดานการ
ประชาสัมพันธ การประยุกตใชสื่อและเทคโนโลยีในการประชาสัมพันธใหแก
บุคลากรของสํานัก/กอง และบุคลากรของสํานัก/กองที่ยังไมไดรับการอบรม 
- จัดตั้งเครือขายประชาสัมพันธจากทุกสํานัก/กอง 
- ดําเนินการควบคุมที่มีอยูใหเปนไปอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 
๓.9 ภารกิจดานงานพัสดุ  
- แจงงานการเจาหนาที่จัดอบรมใหความรูความเขาใจและเพิ่มทักษะ
การปฏิบัติงานดานการพัสดุ 
- ใหผูไดรับมอบหมายปฏิบัติงานดานการพัสดุและเจาหนาที่ทุกคน
ศึกษาหาความรูเพิ่มเติมอยูเสมอ 
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๓.10 ภารกิจการดูแลระบบเครือขายอินเตอรเน็ตและปรับปรุง
ฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน  
- จัดหาอุปกรณใหเพียงพอสําหรับบุคลากรและทันสมัยเหมาะสม
สําหรับการใชงาน 
- จัดการอบรม/แจงใหกองการเจาหนาที่จัดการอบรมใหความรูเกี่ยวกับ
การใชงานอุปกรณและระบบ 
- กําชับ ติดตามใหผูมีหนาที่ดูแลระบบฐานขอมูลไดปรับปรุง 
ใหเปนปจจุบันอยูเสมอ 
๓.11 ภารกิจการจัดทําทะเบียนคุมและการเบิกจายพัสดุ 
- มีการมอบเจาหนาที่ผูรับผิดชอบไดจัดทําทะเบียนคุมพัสดุแลว อยู
ระหวางการจัดทําใหเปนปจจุบัน 
- มีการจัดทําทะเบียนเบิก-จายพัสดุ 
- มีการจัดซื้อจัดจางใหเปนปจจุบัน 
๓.๑2 ภารกิจการติดตามตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณรายได
สถานศึกษา 
- มีการแตงตั้งกรรมการติดตามตรวจสอบการใชจายเงินรายได
สถานศึกษา 
- มีการจัดทําปฏิทินการติดตามตรวจสอบและดําเนินการใชจายเงิน
รายไดสถานศึกษาในสังกัดตามกําหนด 
๓.๑3 ภารกิจการควบคุมการระบาดของโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล 
- มีการจัดกิจกรรมอบรมใหความรูแก อสม.และแกนนําสุขภาพ เรื่อง
โรค การปองกัน การติดตอและการระบาดของโรค รวมทั้งการเฝา
ระวังโรคในชุมชน และติดตามกลุมเสี่ยงใหไดรับวัคซีนปองกันโรค 
3.๑4 ภารกิจการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตาม  
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   
- ปรับปรุงแนวทางการทํางานและสื่อสารใหผูปฏิบัติงานทุกกลุมงาน
ทุกระดับเขาใจตรงกัน 
- พัฒนาสรางเสริมความรูประสบการณใหผูปฏิบัติงาน ใหทันตอ 
พรบ. กฎระเบียบ มติ ครม.ที่เปลี่ยนแปลง    
- นํามาตรการปองปรามตรวจสอบมาใชในการกํากับการปฏิบัติงาน
อยางเขมขน 
3.๑5 ภารกิจการเบิกจายเงินบํารุงโรงพยาบาลและหนวยบริหาร
สาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
- พัฒนาความรูความสามารถของเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ โดยการสง
เขารับการฝกอบรม 
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3.๑6 ภารกิจการดําเนินโครงการโรงพยาบาลหมื่นเตียง  
(1) กิจกรรมการใหยืมครุภัณฑและวัสดุทางการแพทย  
- เพิ่มชองทางการประชาสัมพันธในสื่อตาง ๆ เชน สื่อเครือขายสังคม
ออนไลนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และเพจเทศบาลนครตรัง 
- ประชาสัมพันธแนวทาง/ขั้นตอนการขอยืมครุภัณฑทางการแพทย 
- ใหเจาหนาที่ตรวจสอบความครบถวนของขอมูลในใบคํารองและใหผู
ยืมลงนามพรอมสงเอกสาร 
- ปรับปรุงใบคํารองใหมีเนื้อหาที่ครบถวนมากยิ่งขึ้น 
(2) กิจกรรมการติดตามเยี่ยมบาน  
- มีการนัดหมายกอนลงเยี่ยม 
- บันทึกตําแหนงของบานผูปวยลงในฐานขอมูล 
3.๑7 ภารกิจการจายยาผูปวย   
- ติดปายประชาสัมพันธแกผูปวย หองตรวจ และหองยา 
- เจาหนาที่ที่รับผิดชอบมีการศึกษารายละเอียดดานการจายยาและ
ปฏิบัติงานดวยความรอบคอบ 
3.18 ภารกิจการตรวจสอบรายชื่อผูเสียชวีิตที่รับเบี้ยยงัชีพทุกสัปดาห   
- ไดจัดพิมพรายชื่อผูรับเบี้ยยังชีพประเภทตางๆไวในโปรแกรม Excel 
- ไดรับความรวมมือจากเจาหนาที่งานทะเบียนราษฎรในการ
ตรวจสอบรายชื่อผูเสียชีวิตทุกสัปดาหเพื่อตรวจสอบจากระบบบัญชี
ผูรับเบี้ยยังชีพประเภทตางๆ และขอความรวมมือจากผูนําชุมชนชวย
ตรวจสอบการเสียชีวิตของผูรับเบี้ยยังชีพดวย 
3.19 ภารกิจเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   
- บุคลากรทุกคนทราบและเขาใจวัตถุประสงคของกิจกรรม  
3.20 ภารกิจการดําเนินการแกไขปญหายาเสพติด   
- สรางอาชีพใหแกผูที่ผานการบําบัด 
- สรางแกนนําชุมชนในการชวยเฝาระวังการแพรระบาดในชุมชน 
- จัดทําโครงการฝกอาชีพ 
- ประสานงานกับหนวยงานราชการอื่น เชน สํานักงานควบคุม
ประพฤติ ติดตามผลการดําเนินงานดานการเฝาระวังจากชุมชนอยาง
ตอเนื่อง ติดตามผลการดําเนินโครงการเกี่ยวกับการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดเปนระยะ 
- จัดตั้งอาสาสมัครพลังแผนดนิเอาชนะยาเสพติดเพิ่มขึ้น (ตาสบัปะรด) 
- มีการติดตามผูที่ผานการบําบัด 
3.21 ภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศขอมูลชุมชน  
- จัดเก็บขอมูลใหเปนปจจุบันและควรปรับปรุงขอมูลในระบบจาก  
๖ เดือน/ครั้ง เปน 3 เดือน/ครั้ง ควรจัดอบรมใหความรูกับบุคลากร 
ที่เก่ียวของทุกคนใหสามารถปฏิบัติงานดวยตนเองไดทุกคน 
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3.22 ภารกิจตอยอดการรวมกลุมผลิตสินคาเพ่ือจําหนายในนามกลุม  
- ตองสงเสริมใหมีการรวมตัว รวมกลุม เพื่อใหเกิดการผลิตสินคา  
เพื่อจําหนายในนามกลุม 
๓.23 ภารกิจการตรวจฎีกากอนอนุมัติเบิกจายเงินงบประมาณ 
- อบรมแลกเปลี่ยนความรูระหวางเจาหนาที ่
- กําหนดระยะเวลาในการวางฎีกา 
- จัดทําคูมือในการปฏิบัติงาน 
- ตรวจสอบความถูกตองกอนสงฎีกามาเบิกจาย 
3.24 ภารกิจการยืมเงินทดรองจายในการไปราชการและการยมืเงิน
โครงการตางๆ 
(1) ในสวนของกองคลัง ดําเนนิการดังนี้ 
- กรณียืมเงินแตยกเลิกการเดินทางไปราชการใหผูยืมทําบันทึกชี้แจง
เหตุผลเสนอผูบริหารเพื่อใหมีการวากลาวตักเตือน 
- เจาหนาที่ผูตรวจฎีกาเงินยืมตองตรวจสอบความเหมาะสมของ
จํานวนเงินยืมและไมผานฎีกา หากมีการยืมเงินเกิดความจําเปน 
- เจาหนาที่ผูรับผิดชอบทะเบียนคุมเงินยืมตองตรวจสอบระยะเวลาในฎีกาเงิน
ยืมเพื่อเตือน เรงรัดใหสงใชเงินยืม เปนไปตามระยะเวลาที่ระเบียบกําหนด 
(2) ในสวนของสํานักการศึกษา ดําเนินการดังนี ้
- สํานักการศึกษากําหนดแนวทางการปฏิบัติใหชัดเจน 
- จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกํากับติดตามการยืมเงินและการสง
ใชเงินยืมทั้งสํานักการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดฯเพื่อใหสะดวก
รวดเร็วในการติดตาม 
- จัดอบรมใหความรูแกพนักงานเทศบาล พนักงานครูและผูเกี่ยวของ
รับทราบระเบียบฯ แนวทางปฏิบัติและบทลงโทษหากไมถือปฏิบัต ิ
๓.25 ภารกิจการจัดหาพัสด ุ 
- กําหนดใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางและรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะโดยแตงตั้งจากผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะทางรวม
เปนกรรมการจากบุคคลภายในและภายนอก 
- ชี้แจงและทําความเขาใจเกี่ยวกับนโยบาย กฎ ระเบียบ และมติคณะ 
รัฐมนตรีที่เกี่ยวของใหหนวยงานตาง ๆ  ทราบและถือปฏิบัติ 
- ทบทวนทําความเขาใจและชี้แจงสภาพปญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจาง
กับหนวยงาน 
3.26 ภารกิจการจายเงินใหแกเจาหนี้หรือผูมีสิทธริับเงิน และนําเช็คไป
ขึ้นเงินภายในกําหนดเวลา 
- ผูบังคับบัญชากําชับใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบไดดําเนนิการเบกิจายให
เปนไปตามระเบยีบการเบิกจายเงินฯ 
- ผูบังคับบัญชากําชับใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบไดดําเนนิการใหผูมารับ
เช็คมารับเช็คภายในระยะเวลาที่กําหนด  
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3.27 ภารกิจการตรวจรับงานแลวเสร็จแตสงใหผูเบิกลาชา 
- ใหเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานวางแผนการปฏิบัติงานใหเปนไปตามขั้นตอน มี
ความรอบคอบในการปฏิบัติงาน 
- ผูบังคับบัญชากําชับใหเจาหนาที่ผูที่ปฏิบัติงานใหดําเนินการสงเอกสารให
เจาหนาที่ดําเนินการเบิก จายโดยเร็ว 
- ควรจัดหาใหมีบุคลากรในการปฏิบัติงานดานพัสดุเพิ่มขึ้น 
3.28 ภารกิจการเรงรัดผูไมชําระภาษีในเวลาที่กําหนด 
- สงเสริมใหบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานจัดเก็บราย ไดศึกษาระเบียบขั้นตอน 
การปฏิบัติการจัดเก็บภาษีเปนประจํา และเขารับการฝกอบรมดานระเบียบ
การจัดเก็บรายได เพื่อใหมีความรูทันตอสถานการณ ถูกตองตามระเบียบขอ
กฎหมาย มีความรอบคอบในการคิดคํานวณคาภาษี และไมเกิดขอผิดพลาดใน
การจัดเก็บภาษี 
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการรับฝากเงิน นําเงินฝากธนาคาร รายงาน
ผูรับผิดชอบทุกครั้งที่มีการฝากเงิน 
๓.29 ภารกิจระวังทรัพยจํานําเปนของปลอม ตรวจสอบและทดสอบ
ทรัพยท่ีรับจํานําเพื่อปองกันการรับจํานําของปลอม 
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๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
๔.๑ ภารกิจดานงานปองกันและระงับอัคคีภัย  
- มีการนําระบบสื่อสาร ระบบสารสนเทศมาใชในการปฏิบัติงาน เชน 
วิทยุสื่อสาร โทรศัพท ขอมูลพยากรณอากาศ อุทกศาสตร 
4.2 ภารกิจการจัดเก็บ ดูแล รักษาเอกสารทางการทะเบียนราษฎร   
- ใชระบบคอมพิวเตอรในการจัดเก็บ 
4.3 ภารกิจการจัดเก็บ ดูแล รักษาของกลาง ทําสมุดบัญชีบันทึกของกลาง  
ทําสมุดบัญชีบันทึกของกลาง และจัดทําคําสั่งมอบหมายเจาหนาที่รับผิดชอบ 
4.4 ภารกิจการจัดทําประชาคมเพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่น   
- เผยแพรขอมูลขาวสารกําหนดการการจัดทําประชาคมใหประชาชน
ทราบผานทางระบบกระจายขาวไรสาย เว็บไซต Social Media 
(Facebook, Line) รถประชาสัมพันธ และสื่อสิ่งพิมพของเทศบาล 
๔.5 ภารกิจการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจายกอนสงกองคลัง  
(1) ในสวนของกองวิชาการและแผนงาน มีการใชระบบบันทึกบัญชี
คอมพิวเตอร (e-Laas) ในการจัดทําฎีกาเบิกจายเงินงบประมาณ 
(2) ในสวนของสํานักการชาง นาํระบบสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้ง
ระบบอินเตอรเน็ต  e-laas  โทรศัพท  โทรสาร  การประชุม  ปรับปรุง
คําสั่ง โครงการพัฒนาบุคลากร การติดตอประสานงานทั้งภายในภายนอก  
เปนเครื่องมือชวยในการบริหารความเสีย่ง 
(3) ในสวนของกองสวัสดิการสังคม ดําเนินการดังนี้ 
- เจาหนาที่ธุรการบันทึกรายละเอียดลงระบบ e-laas ทันทีที่เอกสาร
ประกอบฎีกาครบถวน 
- จัดสงเอกสารประกอบฎีกาการเบิกจายใหเจาหนาที่กองคลังตรวจสอบ 
๔.6 ภารกิจปกปองเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย สรางความปรองดอง
สมานฉันท  
- เผยแพรขอมูลขาวสารผานทางระบบกระจายขาวไรสาย เว็บไซต  
Social Media (Facebook, Line) รถประชาสัมพันธ สื่อสิ่งพิมพของ
เทศบาล และการจัดบอรดประชาสัมพันธ 
๔.7 ภารกิจการโอนเงินงบประมาณขามหมวดรายจาย  
- มีการใชระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร (e-Laas) ในการโอนเงิน
งบประมาณ 
๔.8 ภารกิจการใหความรูแกบุคลากรดานการประชาสัมพันธ  
- มีการจัดทําเอกสารใหความรูเบื้องตนดานการประชาสัมพันธ และ
การประยุกตใชสื่อและเทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ 
๔.9 ภารกิจดานงานพัสด ุ  
- มีการใชคอมพิวเตอร  โปรแกรม Microsoft Word   
ระบบ E-LAAS และระบบ e-GP ในการดําเนินงาน 
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๔.10 ภารกิจการดูแลระบบเครือขายอินเตอรเน็ตและปรับปรุง
ฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน  
- มีการใชคอมพิวเตอร  โปรแกรม Microsoft Office  โปรแกรม 
phpMyAdmin   โปรแกรม Joomla   โปรแกรม prtg network 
monitor   โปรแกรม putty   โปรแกรม  WinSCP  โปรแกรม 
Advanced IP Scanner   โปรแกรม zyxel one network utility 
และ ฯลฯ 
๔.11 ภารกิจการจัดทําทะเบียนคุมและการเบิกจายพัสดุ 
- ประชุมชี้แจงขั้นตอนการเบิกจายพัสดุและข้ันตอนการเบิกจาย
งบประมาณเพ่ือใหฝายพัสดุบันทึกลงทะเบียนคุมกอนจัดทําฎีกา
เบิกจายสงกองคลัง 
- ติดตามตรวจสอบทะเบียนพัสดุใหเปนปจจุบัน 
- ติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจางใหเปนปจจุบัน 
๔.๑2 ภารกิจการติดตามตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณเงิน
รายไดสถานศึกษา 
- จัดทําปฏิทินการติดตามตรวจสอบการเบิกจายเงินรายได
สถานศึกษาและแจงใหสถานศึกษาและผูเกี่ยวของทราบ 
- จัดอบรมใหความรูแกผูปฏิบัติงานการเบิกจายงบประมาณและผูมี
สวนเกี่ยวของในการเบิกจายงบประมาณเงินรายไดสถานศึกษา 
๔.๑3 ภารกิจการควบคุมการระบาดของโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล 
- จัดทําแผนพับความรูเรื่องโรคไขหวัดใหญ รวมถึงการเผยแพรความรู
เรื่องไขหวัดใหญโดยการใหสุขศึกษารายกลุมทั้งในโรงเรียนและชุมชน
อยางตอเนื่อง 
- จัดกิจกรรมใหความรูเรื่องโรคแก อสม. ในชุมชน  
- ติดตามกลุมเสี่ยงใหไดรับวัคซีนปองกันโรค 
4.๑4 ภารกิจการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตาม  
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   
- จัดทําคูมือการดําเนินงานพัสดุ เพื่อเปนแนวทางในการสื่อสารให
ผูปฏิบัติงานทุกกลุมงานทุกระดับเขาใจตรงกัน 
4.๑5 ภารกิจการเบิกจายเงินบํารุงโรงพยาบาลและหนวยบริหาร
สาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
- จัดทําคูมือแสดงลําดับขั้นตอนและเอกสารประกอบการเบิกจายเงิน
บํารุงโรงพยาบาลและหนวยบริการสาธารณสุขของ อปท.เพื่อให
เปนไปดวยความเรียบรอยและถูกตองตามระเบียบปฏิบัติ 
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4.๑6 ภารกิจการดําเนินโครงการโรงพยาบาลหมื่นเตียง  
(1) กิจกรรมการใหยืมครุภัณฑและวัสดุทางการแพทย  
- จัดทําระบบฐานขอมูล (Data base) เพื่อใชบันทึกขอมูล ประวัติ 
ของผูปวยในโครงการ 
- จัดทําบัญชีการยืมครุภัณฑ 
- จัดทําเอกสารประชาสัมพันธโครงการ 
(2) กิจกรรมการติดตามเยี่ยมบาน  
- นําระบบ Global Positioning System (GPS) มาใชในการบันทึก
ขอมูลที่อยูของผูปวย 
4.๑7 ภารกิจการจายยาผูปวย   
- ติดปายประชาสัมพันธความรูแกผูปวย ณ หองตรวจ และหองยา 
4.18 ภารกิจการตรวจสอบรายชื่อผูเสียชวีิตที่รับเบี้ยยงัชีพทุกสัปดาห   
- จัดพิมพรายชื่อผูรับเบี้ยยังชีพในโปรแกรม Excel ตรวจสอบรายชื่อ
ผูเสียชีวิตโดยระบบออนไลนของงานทะเบียนราษฎรและ
ประชาสัมพันธทางเสียงตามสาย 
4.19 ภารกิจเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   
- มีการสื่อสารอยางชัดเจนระหวางเจาหนาที่ที่รับผิดชอบและหญิง
ตั้งครรภ  
4.20 ภารกิจการดําเนินการแกไขปญหายาเสพติด   
- มีการรณรงคเสียงตามสายใหความรูแกเด็กและเยาวชน มีการลง
เว็บไซตใหความรูแกเด็กและเยาวชน มีการนํากลุมเสี่ยงเขารับการ
อบรมตางๆ และจัดใหมีอาสาสมัคร ๒๕ ตาสับปะรดทุกชุมชน 
4.21 ภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศขอมูลชุมชน  
- มอบหมายเจาหนาที่สํารวจขอมูลเพิ่มเติมโดยรับผิดชอบแตละชุมชน 
นําระบบขอมูลชุมชนบันทึกในระบบ MIS ประชาสัมพันธไปยังชุมชน
อยางท่ัวถึงในการขอความรวมมือในการตอบขอมูลตางๆ 
4.22 ภารกิจตอยอดการรวมกลุมผลิตสินคาเพ่ือจําหนายในนามกลุม  
- จัดทําทะเบียนผูเขารวมกิจกรรม จัดทําวุฒิบัตรแกผูที่ผานการฝก
อาชีพ รวมกลุมกันผลิตสินคาเพื่อจําหนายในนามของกลุม 
- จัดทําเอกสารประชาสัมพันธผลิตภัณฑของกลุม 
๔.23 ภารกิจการตรวจฎีกากอนเสนอขออนุมัติเบิกจายเงินงบประมาณ 
- มีการนําระบบสารสนเทศมาใชในการบริหารและการปฏิบัติงาน 
และติดตามขอมูลขาวสารดานตางๆ 
- มีคําสั่งแบงงานที่ชัดเจนและเปนปจจุบัน 
- มีการติดตอประสานงานภายในสวน กอง และมีการสื่อสารที่ชัดเจน เขาใจ 
- มีการรับฟงขอเสนอแนะจากเจาหนาที ่
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4.24 ภารกิจการยืมเงินทดรองจายในการไปราชการและการยมืเงิน
โครงการตางๆ 
(1) ในสวนของกองคลัง ดําเนนิการดังนี้ 
- แจงใหผูที่ยืมเงินไปราชการแลวยกเลิกการเดินทางไปราชการทํา
บันทึกชี้แจงเหตุผลเสนอใหผูบริหารทราบและวากลาวตักเตือน 
- เจาหนาที่ผูตรวจฎีกาเงินยืมตรวจสอบความเหมาะสมของเงินที่ยืม 
- เจาหนาที่ผูรับผิดชอบทะเบียนคุมเงินยืม ทําการตรวจสอบระยะเวลามน
ฎีกาเงินยืม เพื่อเรงรัดใหสงใชเงินยืมเปนไปตามระยะเวลาที่ระเบียบกําหนด 
(2) ในสวนของสํานักการศึกษา ดําเนินการดังนี้ 
- ปรับปรุงคําสัง่และมอบหมายงานใหชัดเจน 
- แจงผูเกี่ยวของทุกฝายทราบขั้นตอนการปฏิบัติอยางครบถวนและ
บทลงโทษหากไมถือปฏิบัติ 
๔.25 ภารกิจการจัดหาพัสดุ 
- นําเทคโนโลยีดานคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพสูงมาใชในการปฏิบัติงาน 
- จัดทําคูมือใหความรูกับผูที่ปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายซึ่งไมใช
ตําแหนงตามสายงานปฏิบัติ 
- การติดตอประสานงานทางโทรศัพททั้งภายในและโทรสารที่ใชในการ
ติดตอประสานงานทั้งภายในและภายนอก 
4.26 ภารกิจการจายเงินใหแกเจาหนี้หรือผูมีสิทธริับเงิน และนําเช็คไป
ขึ้นเงินภายในกําหนดเวลา 
- มีการใชระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร (e-LAAS) กํากับดูแลการ
เบิกจายเช็ค 
4.27 ภารกิจการตรวจรับงานแลวเสร็จแตสงใหผูเบิกลาชา 
- มีการใชระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ (e-GP) ในการดําเนินการ 
4.28 ภารกิจการเรงรัดผูไมชําระภาษีในเวลาที่กําหนด 
- นําระบบ Internet มาชวยในการบริหารการปฏิบัติราชการ 
- การติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก เชน เทศบาล อบต.
ใกลเคียง ทองถิ่นอําเภอ ทองถิ่นจังหวัด ผูวาราชการจังหวัด 
- การติดตอประสานงานทางโทรศัพท และโทรสาร ที่ใชในการติดตอ
ประสานงาน ทั้งภายในและภายนอก 
๔.29 ภารกิจระวังทรัพยจํานําเปนของปลอม  
- ศึกษาขอมูลและหาความรูจากแหลงตางๆ เพื่อใหรูเทาทันมิจฉาชีพ 
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๕. กิจกรรมการติดตามผล 
๕.๑ ภารกิจดานงานปองกันและระงับอัคคีภัย 
- มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน โดยกําหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตามการปฏิบัติตามระบบ
ควบคุมภายในอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 
5.2 ภารกิจการจัดเก็บ ดูแล รักษาเอกสารทางการทะเบียนราษฎร    
- มีการรายงานใหผูบังคับบัญชาทราบผลการจัดเก็บเอกสารทางการ
ทะเบียนราษฎร 
5.3 ภารกิจการจัดเก็บ ดูแล รักษาของกลาง ทําสมุดบัญชีบันทึกของกลาง   
- มีรายงานการปฏิบัติงาน 
5.4 ภารกิจการจัดทําประชาคมเพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถิ่น  
- ติดตามจากการประชุมประชาคม เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒   
๕.5 ภารกิจการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจายกอนสงกองคลัง  
(1) ในสวนของกองวิชาการและแผนงานใชการกําชับใหเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบเพิ่มความละเอียดรอบคอบในการจัดทําเอกสารประกอบฎีกา 
และการตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาของเจาพนักงานธรุการ กอนนํา 
สงยังกองคลัง 
(2) ในสวนของสํานักการชางใชการสอบทานของเจาหนาที่ผูปฏิบัติ
และหัวหนางานธุรการ เปนเครื่องมือในการติดตามประเมินผล  
โดยสอบทานการปฏิบัติงานอยางตอเนื่องเปนประจําทุกเดือน 
(3) ในสวนของกองสวัสดิการสังคม 
- กําชับเจาของโครงการรวบรวมและตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกา
ทุกรายการใหครบถวนกอนนําสงเบิกจาย 
- จัดสงเอกสารฎีกาไปยังกองคลังเพื่อใหเจาหนาที่ตรวจสอบเบื้องตน
กอน เพื่อไมใหเกิดความลาชาและถูกตอง 
๕.6 ภารกิจปกปองเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย สรางความปรองดอง
สมานฉันท  
- รายงานผลจากจํานวนผูเขารวมกิจกรรมในวาระตางๆ และจํานวน
ครั้งในการจัดกิจกรรมปกปองเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย 
๕.7 ภารกิจการโอนเงินงบประมาณขามหมวดรายจาย  
- จํานวนครั้งของการโอนเงินงบประมาณขามหมวดรายจาย 
๕.8 ภารกิจการใหความรูแกบุคลากรดานการประชาสัมพันธ  
- รายงานผลการจัดการอบรมเพิ่มความรูความเขาใจเกี่ยวกับเกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ และการประยุกตใชสื่อและเทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ 
๕.9 ภารกิจดานงานพัสดุ   
- เอกสารประกอบการดําเนินงานพัสดุมีความครบถวนสมบูรณ 
สามารถดําเนินการไดทันเวลา 



๒๘ 
    

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

๕.10 ภารกิจการดูแลระบบเครือขายอินเตอรเน็ตและปรับปรุง
ฐานขอมูลใหเปนปจจุบัน  
- อุปกรณที่มีทันสมัย รองรับเทคโนโลยีใหม เพียงพอสําหรับรองรับ
การใชงานของบุคลากร 
- บุคลากรมีความรูในการใชงานอุปกรณ และระบบ 
- ระบบเครือขายอินเตอรเน็ตและฐานขอมูลเปนปจจุบัน ใชงานได
อยางเสถียรและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
๕.11 ภารกิจการจัดทําทะเบียนคุมและการเบิกจายพัสดุ 
- ตรวจสอบทะเบียนคุมพัสดุมีการเบิกจายถูกตองชัดเจนและเปนปจจุบัน  
- จัดหาอุปกรณสําหรับการจัดเก็บพัสดุใหเพียงพอ 
- ตรวจสอบรายงานการจัดซื้อจัดจาง 
๕.๑2 ภารกิจการติดตามตรวจสอบการเบิกจายงบประมาณรายได
สถานศึกษา 
- รายงานผลการติดตามตรวจสอบการใชจายเงินรายไดของ
สถานศึกษา ตามแผนฯ 
๕.๑3 ภารกิจการควบคุมการระบาดของโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล 
- ติดตามจากอัตราการปวยดวยโรคไขหวัดใหญในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
ของเทศบาลนครตรังลดลง 
5.๑4 ภารกิจการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตาม  
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   
- มีการตรวจสอบรายงานการจดัซื้อจัดจาง ใหมีความถูกตองครบถวนตาม
ระเบียบราชการวาดวยการจัดหาพัสดุดวยวธิีเพาะเจาะจงเปนไปตาม 
พรบ. การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดภุาครฐั พ.ศ.2560 และเปน 
ไปตามแบบแผนของทางราชการสามารถลดความเสี่ยงของผูปฏิบัติงาน
และสามารถจัดหาพัสดุไดทันตามความตองการอยางมีประสิทธิภาพ  
- การควบคุมกํากับจัดซื้อจัดจางโดยหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 
5.๑5 ภารกิจการเบิกจายเงินบํารุงโรงพยาบาลและหนวยบริหาร
สาธารณสุขขององคกรปกครองสวนทองถิ่น   
- การเบิกจายเงินเปนไปดวยความเรียบรอยตามขั้นตอนตามระเบียบปฏิบัติ 
5.๑6 ภารกิจการดําเนินโครงการโรงพยาบาลหมื่นเตียง  
(1) กิจกรรมการใหยืมครุภัณฑและวัสดุทางการแพทย  
- ความครบถวนของขอมูลในใบคํารองขอยืมครุภัณฑและเอกสารที่จําเปน 
- จัดทําฐานขอมูลผูปวยในโครงการ 
- จัดทําฐานขอมูลคํารองขอยืมครุภัณฑและฐานขอมูลครุภัณฑใหตรงกัน 
(2) กิจกรรมการติดตามเยี่ยมบาน  
- ความครบถวนของขอมูลในแบบเยี่ยมบาน 
- แบบประเมินความพึงพอใจโครงการ 
 



๒๙ 
    

องคประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ขอสรุป 

5.๑7 ภารกิจการจายยาผูปวย   
- สุมตรวจความถูกตองของยาที่ผูปวยไดรับจากหองยา 
5.18 ภารกิจการตรวจสอบรายชื่อผูเสียชวีิตที่รับเบี้ยยงัชีพทุกสัปดาห   
- ติดตามสอบถามจากผูนําชุมชน 
- ประสานงานกับงานทะเบียนราษฎรกอนวันที่ ๕ ของทุกเดือน 
5.19 ภารกิจเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   
- สรุปรายงานผลการประกาศรายชื่อหญิงตั้งครรภที่แจงกอนและหลังคลอด  
- ตรวจสอบใหการดําเนินการเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีและคูมือ
การดําเนินงาน 
5.20 ภารกิจการดําเนินการแกไขปญหายาเสพติด   
- ติดตามผูที่ผานการบําบัดและติดตามผลการดําเนินงานดานการเฝา
ระวังจากชุมชนอยางตอเนื่อง   
- ติดตามผลการดําเนินโครงการเกี่ยวกับการปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดเปนระยะ 
- จัดตั้งอาสาสมัครพลังแผนดนิเอาชนะยาเสพติดเพิ่มขึ้น (ตาสบัปะรด) 
- ประสานงานกับสถานีตํารวจภูธรอําเภอเมืองตรัง ตรวจจุดเสี่ยง 
5.21 ภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศขอมูลชุมชน  
- ตรวจสอบขอมูลทุกสัปดาห 
- ติดตามสอบถามจากผูที่ตองใชประโยชนจากขอมูล 
5.22 ภารกิจตอยอดการรวมกลุมผลิตสินคาเพื่อจําหนายในนามกลุม   
- การประเมินผลจากผลงานที่ไดจากการฝกอาชีพมีการรวมตัวกันเปน
กลุมผลิตสินคาเพ่ือจําหนายในนามกลุม 
๕.23 ภารกิจการตรวจฎีกากอนอนุมัติเบิกจายเงินงบประมาณ 
- มอบหมายใหแตละกอง สํานัก ใหมีผูรับผิดชอบงานที่ชัดเจน เพื่อจะ
ไดติดตามเรงรัดการเบิกจายไดรวดเร็ว 
- จัดใหมีการอบรมใหความรู การปฏิบัติงานดานการรับเงิน การเบิกจายเงิน 
- มีการติดตามตรวจสอบการทํางานเปนประจํา เพื่อควบคุมและลดความผิดพลาด 
5.24 ภารกิจการยืมเงินทดรองจายในการไปราชการและการยมืเงิน
โครงการตางๆ 
(1) ในสวนของกองคลัง มีการติดตามโดยจัดทําบันทึกแจงบุคลากรที่ไม
สงใชเงินยืมตามระยะเวลาที่ระเบียบกําหนด เพื่อดําเนินการสงใชเงิน
ยืมใหแลวเสร็จ 
(2) ในสวนของสํานักการศึกษา ดําเนินการดังนี้ 
- ผูรับผิดชอบจัดทําทะเบียนคุมการยืม-คืนเงิน 
- จัดทํารายงานการยืม-คืนเงินและรายงานการติดตามอยางตอเนื่อง 
๕.25 ภารกิจการจัดหาพัสดุ 
- ใชแบบรายงานเปนเครื่องมือในการติดตามผลและรายงานผลการ
ติดตามใหกับผูบริหารทราบ 
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แบบ ปค. 5 
เทศบาลนครตรัง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สําหรับระยะเวลาดําเนินงานสิ้นสุด  วันที่  ๓๐  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕6๒ 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หนวยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1. ภารกิจดานงานปองกนัและระงับ
อัคคีภัย 

วัตถุประสงค 
- เพื่อใหการบริหารงานดานปองกันและ
ระงับอัคคีภัยมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

เปนความเสี่ยงที่เกิด
จากสภาพแวดลอม
ภายใน คือ สภาพ 
แวดลอมทางเขา-ออก
ถนน (สถานีดับเพลิง
นครตรัง) และเกิด
ความเสื่อม และการ
ชํารุดของทรัพยสิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ขอความรวมมือผูใชถนน
ในการจอดรถในชวงเวลา
เรงดวน 
- มีการติดตามการดาํเนนิการ
ซอมแซมรถยนต มีการ
ติดตามตรวจสอบอปุกรณ
และดําเนนิการซอมแซม
อยางตอเนื่อง 
 

- ดานสภาพแวดลอม 
มีการควบคมุสามารถ
ดําเนนิการไดระดบัหนึง่ 
ยังคงตองมีการควบคุม
ความเสีย่ง 
- ดานการควบคุมความ
เสื่อมสภาพและชาํรุดของ
ทรัพยสนิ มกีารติดตาม
ตรวจเช็คอปุกรณและ
ดําเนนิการซอมแซมอยู
อยางตอเนื่อง 
 
 

- เครื่องมือและอุปกรณยาน 
พาหนะที่ใชในการปฏบิัติงาน
ชํารดุเสียหาย ไมไดรับการ
ซอมแซมใหใชงานไดและการ
จัดซื้อวัสดุอปุกรณไมไดตาม
ระยะเวลาที่กาํหนด 
- การออกปฏิบัติงานเขา-ออก 
ของรถดบัเพลิงไมสะดวก 
 
 

- การติดตามเรงรัดการ
แจงซอมวสัดุอปุกรณ
ครุภัณฑที่ใชในการ
ปฏิบัตงิานและดาํเนิน 
การจดัซื้อจัดจางตาม
ระเบยีบพัสด ุ
- ประสานสาํนักการชาง
เพื่อปรับปรุงและขยาย
ถนนเขา-ออกใหกวางขึ้น 

สํานักปลัดเทศบาล 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หนวยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2. ภารกิจการจัดเก็บ ดูแล รักษา 
เอกสารทางการทะเบียนราษฎร  

วัตถุประสงค 
- เพื่อใหการจัดเก็บดูแลรักษาเอกสาร
ทางการทะเบียนราษฎรเปนไปอยาง
ถูกตองตามระเบียบที่กําหนดและ 
สะดวกในการคนหาเมื่อประชาชนมา
ติดตอขอคัดรับรองสําเนาเอกสาร 
 
 

เปนความเสี่ยงที่เกิด
จากสภาพแวดลอม
ภายใน คือ เกิดจาก
ปริมาณของเอกสาร
ทางการทะเบียนเพิ่ม
ปริมาณมากข้ึน ตูและ
พื้นที่จัดเก็บเอกสาร
ทางการทะเบียนไม
เพียงพอ 
 

- มีการจัดเกบ็เอกสารตาม 
ระเบยีบงานทะเบยีนราษฎร 
ที่กําหนด 
- ขออนุมัตทิําลายหนังสือ
ราชการที่ครบอายุการเกบ็
รักษาตามระเบยีบสาํนัก
นายกฯ 

สามารถดาํเนนิการได
บรรลุวตัถปุระสงคในการ
ควบคมุในระดับหนึ่ง 

ตูจัดเก็บเอกสารและพื้นที่จดั
วางไมเพียงพอ 

จัดหาตู หรือพื้นที่ใน
การเก็บเอกสาร 

สํานักปลัดเทศบาล 
 

3. ภารกิจการจัดเก็บ ดูแล รักษาของ
กลาง ทาํสมุดบัญชบีันทึกของกลาง 

วัตถุประสงค 
- เพื่อความปลอดภัยในการจัดเก็บดูแล
รักษาของกลาง 
 

เปนความเสี่ยงที่เกิด
จากสภาพแวดลอม
ภายใน คือ สภาพ 
แวดลอมสถานที่
จัดเก็บของกลาง 
ไมเพียงพอและ
ปลอดภัยในการเก็บ
และรักษาของกลาง 
 
 
 
 
 

- จัดทําบญัชบีันทึกของ
กลาง 
- รายงานการปฏบิัติงาน 
 

สามารถดาํเนนิการได
บรรลุวตัถปุระสงคในการ
ควบคมุในระดับหนึ่ง 

ไมมีพื้นที่จดัเก็บของกลาง 
 
 
 

จัดหาพื้นที่จัดเก็บของ
กลาง 

สํานักปลัดเทศบาล 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หนวยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

4. ภารกิจดานงานพัสด ุ
วัตถุประสงค เพื่อใหการ ดําเนนิการ

ดานงานพสัดุเปนไปอยางถูกตองตาม
ระเบียบ กฎหมายกําหนด 
 

เปนความเสี่ยงที่เกิด
จากสภาพแวดลอม
ภายใน คือ ผูที่ไดรบั
คําสั่งแตงตัง้เปน
เจาหนาที่พสัดุและ
หัวหนาเจาหนาทีพ่ัสดุ
ขาดความรูความ
เขาใจและทักษะใน
การปฏิบัติงานตาม 
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัด
จางภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

- มีเจาพนักงานธุรการ
ผูปฏิบัตงิานพัสดุของกอง
เปนผูตรวจสอบความครบ 
ถวนสมบูรณของเอกสาร
ประกอบการดําเนนิงาน 
- กําชับเจาหนาที่เจาของ
งานเพิ่มความละเอียด
รอบคอบในการจัดทํา/
จัดเตรียมเอกสารประกอบ 
การดําเนินงานใหครบถวน  
- กองคลังมีการตรวจสอบ
ฎีกาและเอกสารประกอบ
ฎีกากอนเสนอผูมีอํานาจ
อนุมัติเบิกจายเงิน
งบประมาณ 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เนื่องจากเปนความ
เสี่ยงอันเกิดจากการ
มอบหมายงานใหม  
ทําใหยังไมมีมาตรฐาน
และความเขาใจที่ตรง 
กันในเรื่องเอกสาร
ประกอบการดําเนนิงาน 
ทําใหไดเอกสารไม
ครบถวน 
- กําชับใหเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบทุกงาน
ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง
การดําเนินงานเปนไป
ตามแผน 
 

ผูที่ไดรับคาํสั่งแตงตั้งเปน
เจาหนาที่พสัดุและหัวหนา
เจาหนาที่พสัดุยังขาดความรู
ความเขาใจและทักษะในการ
ปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. การ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐ พ.ศ. 
2560 

- แจงงานการเจาหนาที่
จัดอบรมใหความรูความ
เขาใจและเพิ่มทักษะ
การปฏิบัติงานดานการ
พัสด ุ
- ใหผูไดรับมอบหมาย
ปฏิบัติงานดานการพัสดุ
และเจาหนาที่ทุกคน
ศึกษาหาความรูเพิ่มเติม
อยูเสมอ 
- ควรสงเจาหนาที่เขา
ฝกอบรมดานการพสัด ุ
 

- กองวชิาการและ
แผนงาน 
- สํานักปลัดเทศบาล 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หนวยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

5. ภารกิจการตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการเบิกจายกอนสงกองคลัง 

วัตถุประสงค   
- เพื่อใหการเบิกจายเงินงบประมาณ
เปนไปอยางถูกตองตามระเบยีบ 
กฎหมายกําหนด 

 
 
เปนความเสี่ยงที่เกิด
จากสภาพแวดลอม
ภายใน คือ การวาง
ฎีกาเบิกจายเงิน
บางครั้งผดิประเภท
และเอกสารประกอบ
ฎีกาเบิกจายไมถูกตอง
ครบถวนตามระเบียบ 
กฎหมายกําหนด 

 
 
- กองคลังมีการตรวจสอบฎีกา
และเอกสารประกอบฎีกา
กอนเสนอผูมีอาํนาจอนุมัติ
เบิกจายเงนิงบประมาณ 
- มีเจาพนักงานธุรการของ
กองเปนผูตรวจสอบเอกสาร
ประกอบฎีกากอนการจัดทํา
ฎีกา 
- กําชบัเจาหนาที่ผูรบัผดิชอบ
เพิ่มความละเอียดรอบคอบใน
การจดัทาํเอกสารใหครบถวน 
กอนนาํเสนอฎีกาใหผูเบิก
ตรวจสอบเอกสารกอนนําสง
กองคลงั 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
หนวยงานผูเบิกยังเสนอ
เอกสารประกอบฎีกาไม
ครบถวนหรือถูกตอง ทํา
ใหการสงเอกสารเบิก
จายเงินลาชา 

 
 
ปญหาเอกสารประกอบฎีกา
เบิกจายเงินงบประมาณไม
ครบถวนถูกตอง ปญหามี
ปริมาณลดลงแตยังคงมีอยู  
 

 
 
- ยังตองตรวจสอบ
เอกสารประกอบฎีกา 
ใหครบถวนและถูกตอง 
พรอมเรงรัดและติดตาม
เจาหนาที่ผูรบัผิดชอบ
โครงการสงเอกสารให
ใหครบ กอนจัดทําและ
นําเสนอฎีกา  
- จัดทาํคูมือรายละเอียด
เอกสารประกอบฎีกา
เบิกจายเพื่อใหพนักงาน
มีความรูความเขาใจเพิ่ม
มากขึน้ 
 

 
 

กองวชิาการและ
แผนงาน 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หนวยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค 
- เพื่อใหการเบิกจายเงินงบประมาณมี
ความถูกตองตามแผนงาน งาน หมวด 
ประเภท ในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย 
- เพื่อใหเอกสารประกอบฎีกาเบิก
จายเงินมีความถูกตอง ครบถวน 
- เพื่อใหหนวยงานเจาของงบประมาณ
ดําเนินการแกไขขอบกพรองกอนเสนอ
ขออนุมัติฎีกา 
 

เปนความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
จากสภาพแวดลอม
ภายใน คือ การวางฎีกา
เบิกจายเงินบางครั้งยัง
ไมตรงตามแผนงาน  
งาน หมวด ประเภทของ
งบประมาณ และเอกสาร
ประกอบฎีกาเบิกจาย 
เงินบางฎีกายังไม
ครบถวน สงผลใหเกิด
ความลาชาในการเบิก
จายเงิน เปนเหตุใหตอง
จัดทําแผนการปรับปรุง
เพื่อใหการตรวจฎีกา
กอนอนุมัติเบิกจายเงิน
งบประมาณ เปนไป
อยางถูกตองตาม
ระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ 

มีการตรวจสอบฎีกาและ
เอกสารประกอบฎีกา 
เบื้องตนจากหัวหนางาน
ธุรการ  

- เจาพนักงานธุรการได
เขารับการฝกอบรมการ
ลงรายการดวยระบบ
บัญชีอิเล็กทรอนิกส  
e-LAAS และไดรบัการ
ถายทอดความรูความ
ชํานาญจากผูมีความ
ชํานาญกวาเปนผู
ชวยเหลือในขณะ
ปฏิบัติงานจริง  
 - มีการกวดขันใหมีการ
ตรวจสอบความถูกตอง
ของฎีกาและความ
ครบถวนของเอกสาร
ประกอบฎีกาโดย
หัวหนางานธุรการ 

- การวางฎีกาเบิกจายเงนิ
บางครัง้ยังไมตรงตามแผนงาน 
งาน หมวด ประเภท เนื่องจาก
ไดนาํระบบบญัชีอเิล็กทรอนิกส
มาใช เจาหนาที่ยังไมคุนเคยกบั
ระบบ ทาํใหการบนัทึกรายการ
ยังผดิพลาด 
- เอกสารประกอบฎีกาเบิก
จายเงินบางฎีกายังไมถูกตอง
ครบถวน เนื่องจากไมมีการ
ตรวจสอบฎีกาเบื้องตนจาก
หนวยงานเจาของงบประมาณ 
- เกิดความลาชาในการเบิก
จายเงินเนื่องจากกองคลงัสง
ฎีกาคืนมาแกไข 
 

- จัดใหความรูและเพิ่ม
ทักษะเจาหนาที่บันทึก
รายการในระบบบัญชี
อิเล็กทรอนิกส ใหมี
ความคุนเคยและเขาใจ
กับระบบใหม ในลักษณะ
เชิงปฏิบัติการ โดยใหผูมี
ความชํานาญกวาเปนผู
ชวยเหลือ/ถายทอดขณะ
ปฏิบัติงานจริง 
- ใหงานธุรการเปนผู
ตรวจสอบความถูกตอง
ของฎีกาและความ
ครบถวนของเอกสาร
ประกอบฎีกา กอนเสนอ
ผูอํานวยการสํานักการ
ชางลงนาม โดยจัดทํา
บัญชีคุมงบประมาณ 
เพื่อเทียบกับขอมูลใน
ระบบอิเล็กทรอนิกสจาก
กองคลัง 
 
 

สํานักการชาง 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หนวยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค 
- เพื่อใหการเบิกจายงบประมาณเปน 
ไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย
กําหนด 
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติ 
งานการเบิกจาย 
 

เปนความเสีย่งที่เกิด
จากปจจยัภายใน  
เกิดจากผูรับผิดชอบ
โครงการขาดความ
รอบคอบเกี่ยวกบั
เอกสารประกอบการ
เบิกจาย ทําใหเอกสาร
ไมครบถวนถูกตอง   

- เจาของโครงการประสาน 
งานกบัธุรการเกี่ยวกับเอกสาร
ประกอบฎีกาเพื่อความถูกตอง 
- ประสานงานสวนตัว 
ทําความเขาใจ ปรึกษากบั
เจาหนาทีก่องคลังกอนมีการ
จัดทาํฎีกา 
- ควบคุมการสงคืนฎีกาในสมุด 
- กําชบัผูรบัผิดชอบโครงการ
รวบรวมและตรวจสอบเอกสาร
ประกอบฎีกาทุกรายการให
ครบถวนกอนนาํสงเบิกจาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูอํานวยการกองสวสัดิการ 
สังคมตรวจสอบฎีกากอน
อนุมัติเบิกจายงบประมาณ 

ปญหาเอกสารประกอบฎีกา
เบิกจายงบประมาณไมครบ 
ถวนถูกตอง ปญหามีปริมาณ
ลดลง  แตยังคงมีอยู  ทาํให
ยังคงมกีารเบิกจายเงินลาชา 
 
 
 

- ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบฎีกาใหครบถวน
และถูกตอง พรอมเรงรัด
และติดตามรับผิดชอบ
โครงการสงเอกสารให
ครบถวน กอนจดัทาํและ
นําเสนอฎีกา 
- จัดสงเอกสารฎีกาไปยงั
กองคลงัเพื่อใหเจาหนาที่
ตรวจสอบเบื้องตนกอน  
เพื่อไมใหเกิดความลาชา
และถูกตอง 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หนวยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

6. ภารกิจการจัดทําประชาคมเพื่อให 
ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา
ทองถิ่น 

วัตถุประสงค   
- เพื่อใหประชาชนมสีวนรวมในการ 
รวมคิด รวมพัฒนาเทศบาลนครตรัง 
ตามสภาพปญหาและความตองการของ
ประชาชน 

เปนความเสี่ยงที่เกิด
จากสภาพแวดลอม
ภายนอก คือ  
ประชาชนเขามา 
มีสวนรวมนอยลง 

- มีการประชาสัมพนัธ 
สรางความรูความเขาใจ
ความสําคัญของแผนพัฒนา 
และเชิญชวนใหประชาชน
ทุกกลุมเปาหมายเขามามี
สวนรวมในการรับฟงขอมูล
และใหความคิดเห็น 
- สรางความเขาใจกับ
หนวยงานและผูเกี่ยวของ
เพื่อใหการจัดทําแผนตรง
กับสภาพปญหาและความ
ตองการของประชาชน 
 

มีการควบคุมที่เพียงพอ
ในระดับหนึ่ง แตเนื่อง 
จากประชาชนมีความ 
เขาใจวาความคิดเห็น
ของตนเองไมไดรับการ
ตอบสนอง จึงให
ความสําคัญแกการเขา
รวมประชาคมลดลง 
 

- ประชาชนยังขาดความเขาใจ 
ถึงความสําคัญของการมีสวน
รวมในการทําแผนพัฒนา 
- ประชาชนยังขาดความรู
ความเขาใจในกระบวนการให
ไดมาซึ่งโครงการพัฒนา การ
บรรจุโครงการในแผนพฒันา 
การไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
และการนาํไปสูการปฏบิัติ
จัดทําโครงการ ทาํใหเขาใจวา
ความคิดเห็นของตนเองไมได
รับการตอบสนอง และให
ความสําคัญแกการเขารวม
ประชาคมลดลง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ประชาสมัพนัธสราง
ความรูความเขาใจถงึ
ความสาํคัญของแผน 
พัฒนาอยางตอเนื่อง 
และสม่าํเสมอ 
- ประชาสมัพนัธสราง
ความรูความเขาใจใน
กระบวนการใหไดมา 
ซึ่งโครงการพัฒนา  
การบรรจุโครงการใน
แผนพัฒนา การไดรับ
การจัดสรรงบประมาณ 
และการนาํไปสูการ
ปฏิบัติจัดทาํโครงการ 
 

กองวชิาการและ
แผนงาน 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หนวยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

7. ภารกิจปกปองเทิดทูนสถาบนั
พระมหากษัตริย สรางความปรองดอง
สมานฉนัท 

วัตถุประสงค   
- เพื่อใหประชาชนมีจติสํานึกในการ
ปกปองสถาบันพระมหากษัตริย และ
สรางความปรองดองสมานฉันท 
 

เปนความเสี่ยงที่เกิด
จากสภาพแวดลอม
ภายนอก คือ มีความ
คิดเห็นที่แตกตางทํา
ใหประชาชนแตก
ความสามัคค ี

- ประชาสัมพันธสรางความ
เขาใจใหกับประชาชนและ
สรางการมสีวนรวมใน
กิจกรรมปกปองเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย 
- ประชาสัมพันธกิจกรรม
เนื่องในวันสําคญัที่เกี่ยวของ
กับสถาบันพระมหากษัตริย 
อาทิ วันพอแหงชาติ วนัแม
แหงชาติ ฯลฯ 
- ติดตามกิจกรรมของ
หนวยงานหลักอืน่ๆ เพื่อ
ประสานความรวมมือ และ
ดําเนินกิจกรรมใหเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
- ดําเนินการควบคุม 
ที่มีอยูใหเปนไปอยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ 
 
 
 
 
 
 

การติดตามประเมนิผล
พบวามปีระชาชนเขา
รวมกิจกรรมตางๆเปน
จํานวนมาก บรรลุ
วัตถุประสงคในการ
ควบคุมภายในแลว 
 

- - 
 

กองวชิาการและ
แผนงาน 



 
39 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หนวยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

8. ภารกิจการโอนเงินงบประมาณขาม
หมวดรายจาย 
     วัตถุประสงค  
- เพื่อใหการโอนเงินงบประมาณเปนไป
อยางถูกตองตามระเบียบและดาํเนินงาน
ไดอยางมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
 

เปนความเสี่ยงที่เกิด
จากสภาพแวดลอม
ภายใน คือ แตละ
สํานัก / กองยังมีการ
โอนเงินงบประมาณป
ละหลายครั้ง 

- กําชับเจาหนาทีผู่รับผิดชอบ
ใหดําเนินการควบคุมการใช
จายงบประมาณใหเปนไป
ตามที่ไดตั้งงบประมาณไว 
- ตรวจสอบความถูกตองการ
โอนเงินไมใหมีการโอนขาม
หมวดรายจายเกิน ๔ ครั้ง 
- ตรวจสอบเอกสารการขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณ
รายจายวามีการโอนเงนิ
งบประมาณถูกตองตาม
ระเบียบหรือไม 
- ทําหนังสือแจงใหแตละ
หนวยงานวิเคราะหการตั้งงบ 
ประมาณใหสอดคลองกับคา 
ใชจายที่คาดวาจะเกิดขึ้นจริง 
- มีการควบคุมการโอนเงิน
งบประมาณขามหมวดรายจาย 
โดยในเบื้องตนใหเจาหนาที่
งบประมาณพิจารณาใหโอนเงิน
งบประมาณทีไ่มจําเปนจาก
แผนงานอื่นในหมวดเดียวกัน 
 

ยังมีการโอนเงิน
งบประมาณขามหมวด
รายจายจาํนวนหลาย
ครั้ง 
 

มีการโอนเงินงบประมาณขาม
หมวดรายจาย 

ดําเนินการควบคุม 
ที่มีอยูใหเปนไปอยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอ 
 

กองวชิาการและ
แผนงาน 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หนวยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

9. ภารกิจการใหความรูแกบุคลากรดาน
การประชาสัมพนัธ 

วัตถุประสงค   
- เพื่อใหการบริการและเผยแพรวิชาการ
ดานเผยแพรประชาสัมพนัธมีความ
ชัดเจนและเขาถึงกลุมเปาหมายมากขึ้น 
 
 

เปนความเสี่ยงที่เกิด 
ขึ้นจากสภาพแวดลอม 
ภายใน คือ บุคลากร
ยังไมเห็นความสาํคัญ
ของการประชาสมัพนัธ 
ขาดความรูเกี่ยวกับ
การประชาสัมพนัธ 
และการประยุกตใช
สื่อและเทคโนโลยีใน
การประชาสัมพนัธ 

- จัดการอบรมเกีย่วกบัการ
ประชาสัมพนัธเพื่อใหความรู
เบื้องตนดานการประชา 
สัมพนัธแกบุคลากรของ
สํานัก/กอง 
- จัดการอบรมเกีย่วกบัการ
ประชาสัมพนัธเพื่อใหความรู
เบื้องตนดานการประชาสมัพนัธ
แกบุคลากรของสาํนัก/กองที่
ยังไมไดรบัการอบรม 
- จัดการอบรม/ใหความรู
เกี่ยวกับการประยุกตใชสื่อ
และเทคโนโลยใีนการ
ประชาสัมพนัธ 
- จัดตั้งเครือขายประชาสัมพันธ
จากทุกสาํนัก/กอง 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากรของแตละ
สํานัก/กองสามารถให
ขอมูลเพื่อการประชา 
สัมพันธไดชัดเจนและ
ครบถวนมากข้ึน 

บางสํานัก/กองยังสงขอมูล 
ใหไมทันการ และบางสวนยัง
ไมเห็นความสาํคัญของการให
ขอมูลเพื่อการประชาสัมพนัธ  
ทําใหการประชาสัมพนัธยัง
เปนไปอยางไมทั่วถึงเทาที่ควร 

ดําเนินการควบคุมที่มี
อยูใหเปนไปอยางตอ 
เนื่องและสม่ําเสมอ 
 

กองวชิาการและ
แผนงาน 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หนวยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

10. ภารกิจการดูแลระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ตและปรับปรุงฐานขอมูลให
เปนปจจบุัน 

วัตถุประสงค เพื่อใหระบบเครือขาย
อินเตอรเน็ตและฐานขอมูลใชงานไดอยาง
เสถียรและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

เปนความเสี่ยงที่เกิด
จากสภาพแวดลอม
ภายใน คือ อุปกรณที่
มีเสื่อมสภาพและไม
รองรับเทคโนโลยีใหม 
บุคลากรที่ใชงาน
ระบบมีจาํนวนเพิ่ม
มากขึ้น ทําใหอุปกรณ
ที่มีไมเพียงพอสําหรับ
รองรับการใชงาน 
บุคลากรคอนขางขาด
ความรูในการใชงาน
อุปกรณ และระบบ 
และขอมูลบางอยาง
ยังไมเปนปจจบุัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีเจาหนาที่ผูดูแลระบบ
เครือขายอินเตอรเน็ตและ
ปรับปรุงฐานขอมูล 
 

- แมจะมีเจาหนาที่
ผูดูแลระบบ แตยังขาด
ความพรอมในเรื่องของ
อุปกรณและความรูใน
การใชงานอปุกรณ และ
ระบบของบุคลากร
ผูใชงาน 
- ขอมูลในระบบฐาน 
ขอมูลของเทศบาลไดรับ
การปรับปรุงใหเปน
ปจจุบนัอยูเสมอ 

- อุปกรณที่มีเสื่อมสภาพและ
ไมรองรับเทคโนโลยีใหม 
- บุคลากรที่ใชงานระบบมี
จํานวนเพิ่มมากขึ้น ทาํให
อุปกรณที่มีไมเพียงพอสําหรับ
รองรับการใชงาน 
- บุคลากรคอนขางขาด
ความรูในการใชงานอุปกรณ 
และระบบ 
- ขอมูลบางอยางยังไมเปน
ปจจุบนั 
 

- จัดหาอุปกรณใหเพียง 
พอสําหรับบุคลากรและ
ทันสมัยเหมาะสม
สําหรับการใชงาน 
- จัดการอบรม/แจงใหกอง
การเจาหนาทีจ่ัดการอบ 
รมใหความรูเกี่ยวกบัการ
ใชงานอุปกรณและระบบ 
- กําชับ ติดตามใหผูมี
หนาที่ดูแลระบบ
ฐานขอมูลไดปรับปรุง 
ใหเปนปจจุบนัอยูเสมอ 

กองวชิาการและ
แผนงาน 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หนวยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๑1. ภารกิจการจัดทําทะเบียนคุมและ
การเบิกจายพัสด ุ

วัตถุประสงค   
- เพื่อใหการควบคุมการเบิกจายพัสดุ
เปนระบบและตรวจสอบได 
- เพื่อใหสามารถวางแผนการจัดซื้อจัดหา
พัสดุในปตอไปได 
- เพื่อใหการจัดซื้อจัดจางเปนปจจุบัน 
 
 

เปนความเสี่ยงที่เกิด
จากสภาพแวดลอม
ภายใน คือ สถานที่ 
หรือ ตูเก็บวัสดุ
สํานักงานมีไมเพียงพอ
ทําใหการจัดเก็บไม
เปนระบบเทาที่ควร 
และเจาหนาที่ผูรับ 
ผิดชอบงานพสัดุขาด
ความรูความเขาใจใน
ระบบขั้นตอนการ
จัดซื้อจัดจาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีการมอบเจาหนาที่
ผูรับผดิชอบไดจดัทาํทะเบียน
คุมพัสดุแลวอยูระหวางการ
จัดทาํใหเปนปจจุบนั 
- มีการจัดทําทะเบียนเบิก-
จายพัสด ุ
- มีการมอบเจาหนาทีผู่รับ
ผิดขอบดําเนนิการจัดซื้อจัด
จาง 

มอบหมายให  
นางณชิญาพัฒน ขาวคง  
เจาพนักงานธุรการ
ชํานาญงาน จดัทํา
ทะเบียนคุมพสัดุและ
ทะเบียนคุมการเบิกจาย
พัสดุของสํานักการ 
ศึกษารายงานให
ผูอํานวยการสํานัก
การศึกษาทราบเปน 
ไตรมาส 

- การจัดเก็บยังไมมีสถานที่
เก็บใหเปนระเบียบเรียบรอย 
- เจาหนาที่พสัดุยงัจัดทํา
ทะเบียนพสัดุไมเรียบรอย 
อยูระหวางการดําเนนิการ 
ยังไมเปนปจจบุัน 
- เจาหนาที่ผูรบัผิดชอบงาน
พัสดุขาดความรูความเขาใจ
ในระบบขัน้ตอนการจัดซื้อจัด
จาง 

- จัดหาตูเก็บพัสดุให
เพียงพอ 
- เรงรัดใหเจาหนาที่
ผูรับผดิชอบจัดทาํ
ทะเบียนพสัดุใหเปน
ปจจุบนั 
- ใหเจาหนาที่ผูรับผดิ 
ชอบจัดทาํแนวทางการ
ปฏิบัติแจงใหทุกคนใน
สํานักการศึกษาทราบ 

สํานักการศึกษา 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หนวยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๑2. ภารกิจการติดตามตรวจสอบการ
เบิกจายงบประมาณเงนิรายไดสถานศึกษา 

วัตถุประสงค 
- เพื่อใหการเบิกจายงบประมาณรายได
ของสถานศึกษาถูกตองตามระเบียบฯ 
- เพื่อใหผูเกี่ยวของกับการเบิกจายเงิน
รายไดสถานศึกษามีความรูความเขาใจ
ระเบียบฯ ที่เกี่ยวของ 
 

เปนความเสี่ยงที่เกิด
จากสภาพแวดลอม
ภายใน คือ เนื่องจาก
ขาดเจาหนาที่การเงิน
ของสํานักการศึกษา 
ที่รับผิดชอบการ
ตรวจสอบเงินรายได
สถานศึกษาโดยตรง
เนื่องจากการโอนยาย
จึงขาดบุคลากรที่ทํา
หนาที่ในสวนนี ้
เปนความเสี่ยงที่เกิด
จากสภาพแวดลอม
ภายนอก คือ 
ผูบริหารสถานศึกษา
และเจาหนาที่การเงิน
ของโรงเรียนยังขาด
ความรูความเขาใจใน
การเบิกจายเงิน การ
ทําบัญชีรายไดของ
สถานศึกษา 
 
 

- มีการแตงตั้งกรรมการ
ติดตามตรวจสอบการใช
จายเงินรายไดสถานศึกษา 
- มีการจัดทําปฏทิินการ
ติดตามตรวจสอบและ
ดําเนินการใชจายเงนิ 
รายไดสถานศกึษาในสังกัด
ตามกําหนด 

กรรมการไดลงติดตาม
พรอมใหขอเสนอแนะ 
แตยังไมไดมีการลง
ติดตามซ้ําของคณะ 
กรรมการวาไดมีการ
ปรับปรุงแกไขหรือไม 

- เอกสารการเบิกจายจาก
สถานศึกษาไมถูกตอง 
- การใชจายเงินรายไดสถาน 
ศึกษาไมเปนไปตามแผนการ
ใชจายเงินงบประมาณ 

จัดอบรมใหความรูและ
แนวทางการปฏิบัติงาน
แกผูเกี่ยวของ 

สํานักการศึกษา 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หนวยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๑3. ภารกิจการเฝาระวังและควบคุมการ
ระบาดของโรคไขหวัดใหญตามฤดูกาล 

วัตถุประสงค 
- เพื่อปองกันการระบาดของโรค 
- เพื่อเสริมความรูความเขาใจแกประชาชน
ในการปองกนัการติดตอของโรค 
 
 

เปนความเสี่ยงที่เกิด
จากสภาพแวดลอม
ภายนอก คือ การ 
ระบาดของโรคไขหวัด
ใหญตามฤดูกาล และ
ประชาชนกลุมเสี่ยงมี
โอกาสเกิดภาวะ 
แทรกซอนที่รุนแรง
จากการดําเนนิของ
โรค 

- ศูนยบริการสาธารณสุข  
มีการจัดกิจกรรมอบรมให
ความรูแก อสม. และแกน
นําสุขภาพ เร่ืองโรค การ
ปองกัน การติดตอและการ
ระบาดของโรค รวมทั้งการ
เฝาระวังโรคในชุมชน และ
ติดตามกลุมเสี่ยงใหไดรบั
วัคซีนปองกันโรค 
- ใหความรูเกี่ยวกับโรค 
ไขหวัดใหญและการปอง กนั
โรคผานสื่อตางๆทั้งใน
โรงเรยีนและชมุชนอยาง
ตอเนื่อง 
- จัดกิจกรรมใหความรูเรื่อง
โรคแก อสม. ในชุมชน  
- ติดตามกลุมเสี่ยงใหไดรับ
วัคซีนปองกนัโรค 
 
 
 
 
 

- มีการควบคุมและ 
เฝาระวังการระบาด 
โรคไขหวัดใหญ แต 
การระบาดของโรคตาม
ฤดูกาลจําเปนตองม ี
การเฝาระวังอยูตลอด 
- อัตราปวยดวยโรค
ไขหวัดใหญลดลง 

- - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หนวยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

14. ภารกิจการควบคุมการระบาดของ
โรคไขเลือดออก โรคไขปวดขอยุงลาย
ตามฤดูกาล  

วัตถุประสงค 
- เพื่อปองกันการระบาดของโรค 
- เพื่อเสริมความรูความเขาใจแกประชาชน 
ในการปองกันการติดตอของโรค 
 

เปนความเสี่ยงที่เกิด
จากสภาพแวดลอม
ภายนอก คือ การ
ระบาดของโรค
ไขเลือดออก โรคไข
ปวดขอยุงลายตาม
ฤดูกาล  
 

- การใหความรูเกี่ยวกับโรค
ไขเลือดออก โรคไขปวดขอ
ยุงลายตามฤดูกาล และการ
ปองกันโรคผานสื่อตางๆ ทั้ง
ในโรงเรียนและชุมชน 
- ติดตาม/ประสานงานการ
ดําเนินการพนหมอกควัน 
ตามแผนของงานควบคุม
โรค 

มีการควบคมุและเฝา
ระวังการระบาดโรค
ไขเลือดออก โรคไขปวด
ขอยุงลายตามฤดูกาล 
โดยติดตามจากอัตราการ
ปวยดวยโรคไขเลือดออก
และโรคไขปวดขอยุงลาย
ลดลงจากปกอนหนา 

- ประชาชนขาดความกระตือ 
รือรนในการควบคุมและ
ปองกนัการระบาดของโรค 
- ในชุมชนมีพื้นที่เสี่ยงเปน
แหลงเพาะพันธุยุงลาย 

- ใหความรูและกระตุน
เตือนเรื่องโรคและการ
ระบาดของโรคอยางตอ 
เนื่องในโรงเรียน เพื่อให
นักเรียนขยายผลสูชุมชน 
- เจาหนาทีล่งพื้นที่รวม 
กับ อสม.ในการชวยกาํจัด
แหลงเพาะพนัธุยงุลาย 
- ติดตามเยี่ยมบานผูปวย
เพื่อใหคําแนะนาํการ
ปฏิบัติตวั และปองกัน
การแพรกระจายของโรค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หนวยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๑5. ภารกิจการจัดซื้อจัดจางโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ 
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 

วัตถุประสงค 
- เพื่อใหระบบการซื้อจาง โดยวธิีเฉพาะ 
เจาะจง เปนไปดวยความเรียบรอย 
สามารถจัดหาพสัดุไดตรงตามความ
ตองการของผูใชและเกิดประโยชนตอ 
ทางราชการภายใตการปฏิบัติตาม
ขั้นตอนที่ถูกตองตามระเบียบอยาง
เครงครัด 

เปนความเสี่ยงที่เกิด
จากสภาพแวดลอม
ภายใน คือ เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบขาด
ทักษะความรูและ
ความชํานาญดานงาน
พัสดุ และการปฏิบัติ 
งานยงัมีการลดัขั้นตอน 
ตามแนวทางปฏิบัติ 
โดยมีขออางเรื่อง
ความเรงดวนใน 
ความตองการใชพัสด ุ

- จัดทําคําสั่งคณะทํางาน
ดานพสัดุตามขอบเขต
อํานาจหนาที ่
- จัดประชุมชี้แจงแนวทาง 
การปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.
การจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 
- ปฏิบัติงานภายใตผัง
กระบวนงานที่ถูกตองตาม
พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 
- การควบคุมกํากับโดย
หัวหนาเจาหนาทีพ่ัสด ุ

- มีการตรวจสอบรายงาน
การจัดซื้อจัดจาง ใหมี
ความถูกตองครบถวน
ตามระเบียบราชการวา
ดวยการจัดหาพัสดุดวย
วิธีเฉพาะเจาะจงเปนไป
ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และ
เปนไปตามแบบแผนของ
ทางราชการสามารถลด
ความเสี่ยงของผูปฏิบัติ 
งานและสามารถจัดหา
พัสดุไดทันตามความ
ตองการอยางมี
ประสิทธิภาพ  
- การควบคุมกํากับจัดซื้อ
จัดจางโดยหัวหนา
เจาหนาที่พัสดุ 
 
 
 
 

- การปฏิบัติงานยงัมีการลัด
ขั้นตอน ตามแนวทางปฏิบตัิ 
โดยมีขออางเรื่องความเรง 
ดวนในความตองการใช เชน 
ใบยืมสินคา 
- ราคาพัสดุทีจ่ัดหายังไมมี
แหลงอางอิงชัดเจน หรือ เปน
ราคาที่บวกสวนเพิ่มเมื่อจาย
เกินกําหนด 
- การจัดหาบางรายการเสี่ยง
ตอการเขาขายแบงซื้อแบง
จางหรือเจตนาลดวงเงินลงมา
เพื่อสามารถใชเฉพาะเจาะจง 

- ปรับปรุงแนวทางการ
ทํางานและสื่อสารให
ผูปฏิบัตงิานทุกกลุมงาน 
ทุกระดับเขาใจตรงกัน 
- พัฒนาสรางเสริม
ความรูประสบการณให
ผูปฏิบัตงิาน ใหทันตอ
พ.ร.บ. กฎระเบียบ มติ 
ครม.ที่เปลี่ยนแปลง    
- นํามาตรการปองปราม
ตรวจสอบมาใชในการ
กํากับการปฏิบัตงิาน
อยางเขมขน 
- จัดทําคูมือการ
ดําเนินงานพัสดุ เพื่อ
เปนแนวทางในการ
สื่อสารใหผูปฏิบัตงิาน
ทุกกลุมงานทุกระดับ
เขาใจตรงกัน 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หนวยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๑6. ภารกิจการเบิกจายเงินบํารงุ
โรงพยาบาลและหนวยบริการสาธารณสุข
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

วัตถุประสงค 
- เพื่อใหการเบิกจายเงิน  เปนไปอยาง
ถูกตองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยเงินบํารุงโรงพยาบาลและหนวย
บริการสาธารณสุขขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น พ.ศ. 2560 
 
 

เปนความเสี่ยงที่เกิด
จากสภาพแวดลอม
ภายใน คือ เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบขาด
ทักษะความรูความ
ชํานาญ 
 
 

- จัดทําคําสั่งแตงตัง้
คณะกรรมการบริหารเงิน
ของศูนยบริการสาธารณสุข 
- พนักงานผูรับผิดชอบมี
การศึกษาระเบียบและ
ปฏิบัติงานโดยรอบคอบ 
 

การเบิกจายเงินเปนไป
ดวยความเรียบรอยตาม
ขั้นตอน 
 

เจาหนาที่ผูรบัผิดชอบขาด
ทักษะความชํานาญในการ 
ดําเนินงานการเบิกจายเงิน
บํารุงโรงพยาบาลและหนวย
บริการสาธารณสุขขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
 
 

- พัฒนาความรูความ 
สามารถของเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบ โดยการสง
เขารับการฝกอบรม 
- จัดทําคูมือแสดงลาํดบั
ขั้นตอนและเอกสาร
ประกอบการเบิกจาย 
เงินบํารุงโรงพยาบาล
และหนวยบริการ
สาธารณสุขของ อปท. 
เพื่อใหเปนไปดวยความ
เรียบรอยและถูกตอง
ตามระเบียบปฏิบัต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หนวยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

17. ภารกิจการตรวจสอบเอกสารประกอบ
ฎีกาการเบิกจายเงินบํารุงโรงพยาบาลและ
หนวยบริการสาธารณสุขขององคกร
ปกครองสวนถิ่นกอนสงกองคลัง 

วัตถุประสงค 
- เพื่อใหการเบิกจายเงินบํารุงโรงพยาบาล
และหนวยบริการสาธารณสุขของอปท. 
เปนไปอยางถูกตองตามระเบียบกฎหมาย
กําหนด 
- เพื่อใหเอกสารประกอบฎีกาเบิกจายเงิน 
มีความถูกตองครบถวน 
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ลดระยะเวลาและขั้นตอนการเบิกจายเงิน 

เปนความเสี่ยงที่เกิด
จากสภาพแวดลอม
ภายใน คือ การจัดทํา
เอกสารประกอบฎีกา
เบิกจายไมถูกตอง
ครบถวนตามระเบียบ
กฎหมายกําหนด 

      
 

- เจาหนาที่การเงินและบัญชี
เปนผูตรวจสอบฎีกาและ
เอกสารประกอบฎีกากอน
นําสงเอกสารไปยังกองคลัง 
- ถือปฏิบัติติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย
เงินบํารุงโรงพยาบาลและ
หนวยบริการสาธารณสุข 
ขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ. 2560 และ 
ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2561 และ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
วาดวยการรับเงิน การเบิก
จายเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
- จัดทําคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารเงิน
ของศูนยบริการสาธารณสุข   

- มีการตรวจสอบการรับ
เงิน และการนําฝากเงิน 
- มีการตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการเบิกจายให
ครบถวนถูกตองกอน
ดําเนินการเบิกจายในแต
ละรายการ 
- การเบิกจายเงินเปนไป
ดวยความเรียบรอยตาม
ขั้นตอน 

- ปญหาเอกสารประกอบฎีกา
เบิกจายเงินบํารุงฯไมครบถวน
ถูกตอง  
- เกิดความลาชาในการเบิก
จายเงินบํารุงฯ เนื่องจากทาง
กองคลังสงฎีกาคืนมาให
ดําเนินการแกไขใหม 
     

- ใหหัวหนางานตรวจ 
สอบเอกสารพรอม
รับรองความถูกตองกอน
ดําเนินการเบิกจาย 
- ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบฎีกาใหครบถวน
และถูกตองพรอมเรงรัด
และติดตามเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบโครงการสง
เอกสารใหครบ กอน
จัดทําและนําเสนอฎีกา 
- ใหงานการเงินและ
บัญชีเปนผูตรวจสอบ
ความถูกตองของฎีกา
และความครบถวนของ
เอกสารประกอบฎีกา 
กอนเสนอผูอํานวยการ
กองสาธารณสุขฯลงนาม 
พรอมจัดทําบัญชีคุมฎกีา 
และบัญชีคุมงบประมาณ 
 
 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หนวยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๑8. ภารกิจการดําเนินโครงการ
โรงพยาบาลหมืน่เตียง  

วัตถุประสงค 
- เพื่อใหประชาชนเขาถึงอุปกรณทางการ
แพทยที่ใชในการดูแลหรือฟนฟสูุขภาพ
ไดอยางทั่วถึง 
- เพื่อใชประชาชนในโครงการไดรับการ
ติดตามเยี่ยมบานและไดรบัการตรวจ
รักษาจากแพทยประจําศนูย บรกิาร
สาธารณสุขอยางทั่วถึง 
- เพื่อติดตาม /ควบคุม/กํากบัครุภัณฑ
และวัสดุทางการแพทยของโครงการ
โรงพยาบาลหมืน่เตียงที่บริการใหกับ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครตรัง 
 
กิจกรรมในโครงการ 
- การใหยืมครุภัณฑและวัสดทุางการแพทย 
- การติดตามเยี่ยมบาน 

เปนความเสี่ยงที่เกิด
จากทั้งสภาพแวดลอม
ภายนอกและภายใน 
คือ  
กิจกรรมการใหยืม
ครุภัณฑและวัสดุ
ทางการแพทย 
- ประชาชนในเขตที่
เทศบาลนครตรังยงั 
ไมทราบถึงสิทธิของ
ตนเองในโครงการ ,  
ผูยืมไมไดลงนามรับ
ครุภัณฑ, ผูยืมสง
เอกสารไมครบ,  
- ไมมีการประชาสัมพันธ
โครงการ, เนื้อหาใบคาํ
รองขอครุภัณฑไม
ครบถวน 
- มีความคลาดเคลื่อน
ในการติดตามครุภัณฑ 
เชน ผูรองขอใชครุภัณฑ
มีการเคลื่อนยายครุภัณฑ 
ไปจากที่อยูเดิม  

กิจกรรมการใหยืมครุภัณฑ
และวัสดุทางากรแพทย 
- ใหเจาหนาที่คอยใหคําแนะนํา
ในการกรอกใบคํารองแก
ประชาชน     
- ผูยื่นคํารองจะตองยื่นเอกสาร
ยืนยันตัวตนของผูยืมและผูปวย
ทันที เพื่อเปนเอกสารประกอบ
ใบคํารองแกเจาหนาที ่
- เมื่อมีการจัดสงครุภัณฑ ให
เจาหนาทีน่ําใบคาํรองไปใหผู
ยืมลงนามรับครุภัณฑ ณ วนัที่
มีการจัดสงครุภัณฑ พรอมขอ
เอกสารเพิ่มเติมที่ยังขาดเพื่อให
ครบถวนตามที่ระบุในใบคํารอง 
- มีการระบุเลขครุภัณฑที่จัดสง
ใหแกผูปวยและการถายภาพ
การจัดสงครุภัณฑ 
- ใหเจาหนาที่เยี่ยมบานตรวจ 
สอบชนิดและเลขครุภัณฑ
พรอมจดบันทึกขอมูลทุกครั้ง
เมื่อลงเยี่ยมบานจัดทําบัญชีคุม
ครุภัณฑ 

กิจกรรมการใหยืม
ครุภัณฑและวัสดุ
ทางการแพทย 
- ความครบถวนของ
ขอมูลในใบคํารองขอยืม
ครุภัณฑและเอกสาร
เยี่ยมบาน 
- จัดทําฐานขอมูลผูปวย
ในโครงการฯ ฐานขอมูล
คํารองของยืมครุภัณฑ
และฐานขอมูลครุภัณฑ
ใหตรงกัน 
- ตรวจสอบขอมูล
หมายเลขและชนิดของ
ครุภัณฑที่ผูปวยยืม 
ถูกตองตรงกับขอมูลที่
ระบุในบัญชีคุมครุภัณฑ
ของโครงการ และตรง
กับบันทึกรายการการ
เยี่ยมบาน 
 
 
 

กิจกรรมการใหยืมครุภัณฑ
และวัสดุทางการแพทย 
- ประชาชนในเขตที่เทศบาล
นครตรังยังไมทราบถึงสทิธิ
ของตนเองในโครงการนี ้
- ผูยืมไมไดลงนามรับครุภัณฑ 
- ผูยืมสงเอกสารไมครบ 
- ไมทราบสถานที่นาํสง
ครุภัณฑ 
- มีความคลาดเคลื่อนในการ
ติดตามครุภัณฑ เชน ผูรองขอ
ใชครุภัณฑมีการเคลื่อนยาย
ครุภัณฑไปจากที่อยูเดิม, เลข
ครุภัณฑมีการลบเลือน/ไม
ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการใหยืม
ครุภัณฑและวัสดุ
ทางการแพทย 
- เพิ่มชองทางการประชา- 
สัมพนัธโครงการในสื่อ 
ตาง ๆ เชน สื่อเครือขาย
สังคมออนไลนของ 
กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดลอม และ 
เพจเทศบาลนครตรัง 
- ประชาสมัพนัธแนวทาง/
ขั้นตอนการขอยืม
ครุภัณฑทางการแพทย 
- ใหเจาหนาที่ตรวจสอบ
ความครบถวนของขอมูล
ในใบคาํรองและใหผูยืมลง
นามพรอมสงเอกสาร 
- ปรับปรุงใบคาํรองใหมี
เนื้อหาทีค่รบถวนมาก
ยิ่งขึ้น 

 - จัดทําคูมือขอตกลง  
 ขอปฏิบัติการยืมครุภัณฑฯ 
โดยใหผูยืมลงนามรับทราบ

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หนวยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

- เลขครุภัณฑมีการจาง
หาย/ตัวหนังสือไม
ชัดเจน 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมการติดตาม
เยี่ยมบาน 
- ผูปวยไมอยูในชวง
ลงพื้นที่เยี่ยมบาน 
- เนื้อหาใบคํารองขอ
ครุภัณฑไมครบถวน, 
ไมไดนัดหมายผูปวย
กอนลงเยี่ยมบาน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมการติดตามเยี่ยม
บาน 
- มีการนัดหมายกับผูปวย
และผูดูแลกอนการลงพื้นที่
เยี่ยมบาน 
- มีบันทึกรายละเอียดการ
เยี่ยมและใหผูรับการเยี่ยม
บานรบัทราบ 
- เจาหนาที่เยี่ยมบานจัดเก็บ
ขอมูลเพิ่มเติมในแบบเยี่ยม
บานเพื่อเพิ่มเติมขอมูลที่
ขาดใหครบถวนสมบูรณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมการติดตาม
เยี่ยมบาน 
- ความครบถวนของ
ขอมูลในแบบเยี่ยมบาน 
- แบบประเมนิความพึง
พอใจโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กิจกรรมการติดตามเยี่ยม
บาน 
- ไมทราบที่อยูจริงของผูปวย 
- ผูปวยไมอยูในชวงลงพืน้ที ่
 

ขอปฏิบัติ เพื่อใหเปนแนว
ทางการปฏิบัติเดียวกันและ
ลดการโยกยายครุภัณฑโดย
ไมผานเจาหนาที่รบัทราบ
มอบหมายเจาหนาที่เยีย่ม
บานตรวจสอบความชัดเจน
ของตัวหนังสือ หมายเลข
และชนิดของครุภัณฑ ทุก
ครั้งเมื่อมีการลงเยี่ยมบาน 
พรอมบนัทึกลงในรายการ
การเยี่ยมบาน 
กิจกรรมการติดตาม
เยี่ยมบาน 
- มีการนัดหมายกอนลง
เยี่ยม 
- บันทึกตาํแหนงของ
บานผูปวยลงในฐานขอมลู 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หนวยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

19. ภารกิจการจายยาผูปวย 
วัตถุประสงค 

- เพื่อใหการเบิกจายยาแกผูปวยที่มารับ
บริการ ถูกตองตามหลักการใชยา 

เปนความเสี่ยงที่เกิด
จากสภาพแวดลอม
ภายใน คือ เจาหนาที่
ผูรับผิดชอบขาด
ทักษะความรูความ
ชํานาญดานเภสชั
กรรม 
 

- มีการออกใบสั่งยาจาก
แพทยชัดเจนโดยพิมพออก
จากเครื่องคอมพิวเตอร 
- หัวหนางานศูนยบริการ
สาธารณสุข 2 จัดพยาบาล
วิชาชีพประจาํเคานเตอร
จายยาทุกวัน 
- พยาบาลวชิาชีพตรวจสอบ 
ชื่อผูปวย ชื่อยา ซ้ําอีกคร้ัง
เพื่อใหถูกตองตรงคน ตรงยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการสุมตรวจความ
ถูกตองของยาที่ผูปวย
ไดรับจากหองยา 
 

- ไมมีเภสัชกรควบคุมในการ
เบิกจายยาแกผูปวย 
- เบิกจายยาแกผูปวยโดย
พยาบาลและพนักงานจาง 

- ติดปายประชาสัมพนัธ
แกผูปวย หองตรวจ 
และหองยา 
- เจาหนาที่ที่รบัผิดชอบ
มีการศึกษารายละเอียด
ดานการจายยาและ
ปฏิบัติงานดวยความ
รอบคอบ 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หนวยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

20. ภารกิจระบบงานธุรการ 
วัตถุประสงค 

- เพื่อใหงานธุรการเปนไปตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ 
พ.ศ. 2562 และที่แกไขเพิ่มเติม 
 

เปนความเสี่ยงที่เกิด
จากสภาพแวดลอม
ภายใน คือ บุคลากรที่
ปฏิบัตงิานดาน
เอกสาร/ธุรการภายใน
หนวยงานมีความเขาใจ
ในระบบงานธุรการ 
รูปแบบ และขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่ไมตรงกัน 
เอกสารมีความไม
ถูกตองครบถวนตาม
ระเบยีบงานสารบรรณ 
เชน แบบฟอรมเอกสาร
ไมถูกตอง ขอความผิด   

- ถือปฏบิัติตามระเบียบสาํนัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสาร
บรรณ พ.ศ. 2562 และที่
แกไขเพิ่มเตมิ 
- มีการตรวจทานหนังสือ
ราชการตาง ๆ โดยเจาหนาที่
ธุรการ 
 

ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ธุรการครอบคลุมทั้งความ
ถูกตองของเนื้อหา รูปแบบ
ของหนังสือประเภทตาง ๆ  
และถูกตองไปเปนตาม
ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อ 
ลดความผิดพลาด และ 
ความลาชาของเอกสาร 

- บุคลากรทีป่ฏบิัติงานดาน
เอกสาร/ธุรการ ยังขาดทักษะ
ดานหนงัสือราชการ 
- หนงัสือของทางราชการยงัมี
ขอผิดพลาด ลาชา สูญหาย 
 
  

- รวบรวมปญหา/
อุปสรรค ที่เกิดจากการ
ปฏิบัตงิานดานเอกสาร/
งานธุรการมาประชุม 
หารือเพื่อทาํความเขาใจ
ใหตรงกัน 
- จัดทาํแผนผงัการปฏิบัต ิ
งานธุรการเพื่อใหเจาหนาที่
ภายในกองฯทีป่ฏิบัตงิาน
ดานเอกสารยึดถือให
เปนไปในทิศทางเดยีวกนั 
- ใหงานธุรการกองฯเปนผู
ตรวจทานหนงัสือราชการ
เพื่อตรวจสอบความ
ถูกตองสมบูรณของ
เอกสารราชการตาง ๆ  
 
 
 
 
 
 
 

กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดลอม 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หนวยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

21. ภารกิจการตรวจสอบรายชือ่
ผูเสียชีวิตที่รบัเบี้ยยังชีพทุกสปัดาห 

วัตถุประสงค  
- เพื่อใหการเบิกจายเบี้ยยังชพีถูกตอง 

เปนความเสี่ยงที่เกิด
จากปจจัยภายนอก
และปจจัยภายใน
ปจจัยภายนอกเกิด
จากการที่ญาติของ
ผูรับเบี้ยยังชีพที่
เสียชีวิตไมไดให
ความสําคัญและผูนํา
ชุมชนไมไดรูจักผูรับ
เบี้ยยังชีพทุกคนทําให
ไมสามารถรูขอมูล
ทั้งหมด  ปจจัยภายใน
เจาหนาทีไ่มไดบันทึก
ขอมูลใหเปนปจจุบัน 

- ไดจัดพิมพรายชื่อผูรับเบี้ยยัง
ชีพประเภทตาง  ๆไวในระบบ 
เอ็กเซลลและไดมีการจัดทาํ
ขอมูลไดอยางเปนระบบและ
โปรงใส 
- สํานักทะเบียนทองถิ่น
เทศบาลนครตรังไดจัดสง
รายชื่อผูเสียชวีิตภายใน ๗  วนั
ตามระเบียบฯ 
- ระบบสารสนเทศฯ ของกรม
สงเสริมการปกครองทองถิ่น
แจงรายงานแสดงรายละเอียด 
ผูมีสิทธิ์รับเบีย้ยังชพีที่มี
สถานะเสยีชีวิต (จําหนาย
เสียชีวิต) 
- ไดรับความรวมมือจากเจา 
หนาที่งานทะเบียนราษฎรใน
การตรวจสอบรายชื่อผูเสยีชีวิต
ทุกสัปดาหหรือหลักฐานอื่นที่
สามารถตรวจสอบได เชน ใบ
มรณบัตร  ตามระเบียบฯ วา
ดวยหลัก เกณฑ การจายเงิน
เบี้ยยังชีพผูสูงอายุของ อปท. 

ยังตองมีการเพิ่มการ 
ควบคุมเนื่องจากรายชื่อ
ผูรับเบี้ยยังชีพที่เสียชีวิต
ยังไมไดจําหนายการ
ตายออกจากทะเบียน
ราษฎร 

รายชื่อผูรับเบี้ยยงัชีพที่เสีย 
ชีวิตยังคงสถานะการดํารง 
ชีวิตอยูในฐานขอมูลทะเบียน
ราษฎร 
 

ยังตองมีการเพิ่มการ
ควบคุมการตรวจสอบ
รายชื่อผูเสียชวีิตที่รับ
เบี้ยยังชีพทุกสัปดาห 
เนื่องจากรายชื่อ
ผูเสียชีวิตยงัไมมีการ
จําหนายการตายออก
จากทะเบียนราษฎร 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หนวยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

พ.ศ.๒๕๕๒  ขอ ๑๐ วรรคสอง  
เพื่อนํามาตรวจสอบกบัระบบ
บัญชีผูรบัเบี้ยยังชีพประเภท
ตาง  ๆ 
 

22. ภารกิจเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิด 

วัตถุประสงค 
- เพื่อใหการปฏิบัติงานเงินอุดหนุนเพื่อ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดดําเนินการอยาง
ถูกตองตามมติรัฐมนตรี ระเบียบเปนไป
อยางมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

เปนความเสี่ยงที่เกิดจาก
ทั้งปจจัยสภาพแวดลอม
ภายในและภายนอก 
โดย สภาพแวดลอม
ภายใน เชน คาํสั่ง
มอบหมายงาน  กําหนด
หนาที่รับผดิชอบ 
สภาพแวดลอมภายนอก  
เชน คูมือการปฏิบัติงาน  
และการคนหากลุมเปา 
หมายหญิงตั้งครรภ 

- คําสั่งเทศบาลนครตรัง  
เรื่อง การกําหนดหนาที ่
ความรับผิดชอบ การแบงงาน 
การบริหารงาน และการมอบ 
หมายการปฏบิัติงานของ 
กองสวสัดิการสังคม 
- ควบคุมเรื่องการขาดแคลน
บุคลากรโดยมอบหมาย
บุคลากรในงานกิจการสตรี
และคนชรามารับผิดชอบใน
กิจกรรมเงนิอุดหนนุเด็กแรก
เกิด  ซึ่งเปนภารกิจของงาน
สวสัดิการเด็กและเยาวชน 
- ศึกษาคูมือและระเบียบ
ตางๆ  ที่เกี่ยวของอยูตอเนื่อง 
 
 
 

- มีขั้นตอนการปฏิบัติ 
งานหลายขั้นตอน 
- บุคลากรมีจํานวน
จํากัด 

- ผูขอรับสิทธิ์ไมไดใหขอมูล
สถานะครัวเรือนตามขอเท็จจริง 
- แบบรับรองสถานะของครัว 
เรือน (แบบ คร.02) นั้น 
กําหนดใหอาสาสมัครพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนษุย 
(อพม.) หรืออาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาํหมูบาน  
(อสม.) อาจไดรับขอมูลหลัก 
เกณฑการพิจารณาสถานะของ
ครัวเรือนผิดจากความเปนจริง
เพื่อรับประโยชนจากรัฐ 
-หญิงตั้งครรภผูมายื่นสทิธิ์ยังไม
เปดเผยขอมูลตามความเปนจริง
ใหแกผูรับรองคนที่ ๑  
(อสม.หรือประธานชุมชน) 

- สงบุคลากรที่เก่ียวของ
เขารับการประชุมอบรม 
- ประชาสัมพนัธ
โครงการเงินอุดหนุน
เพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรก
เกิดโดยประสานงานกบั
หนวยงานที่รับผดิชอบ 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หนวยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒3. ภารกิจการดําเนินการแกไขปญหา
ยาเสพติด 

วัตถุประสงค 
- เพื่อปองกันการแพรระบาดของยาเสพติด
ในเขตพื้นที ่
- เพื่อปองกันการติดซ้ําของผูที่เคยผาน
การบําบดั 
- เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล 
 

เปนความเสี่ยงที่เกิด
จากปจจัยภายนอก  
โดยปจจัยภายนอก
เกิดจากมีผูติดยาเสพ
ติดมีจํานวนมากข้ึน  
ผูที่ผานการบาํบดัจะ
กลับ ไปติดยาซ้าํ ผูนํา
ชุมชนไมกลาใหขอมูล 

- สรางอาชีพใหแกผูที่ผานการ
บําบัด 
- สรางแกนนําชุมชนในการ
ชวยเฝาระวงัการแพรระบาด
ในชุมชน 
- จัดทาํโครงการฝกอาชพี 
- ประสานงานกับหนวยงาน
ราชการอื่น เชน  สาํนักงาน
ควบคุมประพฤต ิ
- เจาหนาที่รวมเปนคณะทาํ 
งานโตะขาวเฝาระวังยาเสพติด 
- ติดตามผูทีผ่านการบาํบดั
และตดิตามผลการดาํเนนิ งาน
ดานการเฝาระวงัจากชุมชน
อยางตอเนื่อง 
- ติดตามผลการดําเนินโครง 
การเกี่ยวกับการปองกนัและ
แกไขปญหายาเสพติดเปนระยะ 
- จัดตั้งอาสาสมคัรพลงั
แผนดนิเอาชนะยาเสพติด 
เพิ่มขึ้น (ตาสบัปะรด) 
- มีการติดตามผูที่ผานการ
บําบัด 

- ติดตามผูทีผ่านการ
บําบดัและติดตามผล
การดําเนินงานดานการ
เฝาระวังจากชุมชน
อยางตอเนื่อง 
- ติดตามผลการดําเนนิ
โครงการเกี่ยวกับการ
ปองกันและแกไขปญหา
ยาเสพติดเปนระยะ 
- จัดตั้งอาสาสมัครพลัง
แผนดินเอาชนะยาเสพ
ติดเพิ่มขึน้ (ตาสบัปะรด) 
- ประสานงานกับสถานี
ตํารวจภูธรอําเภอเมือง
ตรัง ตรวจจุดเสี่ยง 

- ผูติดยาเสพตดิมีจํานวนมาก
ขึ้น 
- ผูที่ผานการบาํบดัมักจะ
กลับไปติดยาซ้าํ 
- ผูนําชุมชนไมกลาใหขอมูล 
 

- สรางอาชพีใหแกผูที่
ผานการบําบัด 
- สรางแกนนาํชุมชนใน
การชวยเฝาระวงัการ
แพรระบาดในชุมชน 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หนวยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

24. ภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศ
ขอมูลชุมชน  

วัตถุประสงค   
- เพื่อนําไปใชประโยชนดานตางๆที่เกี่ยว 
ของตามโครงการพัฒนาระบบเพื่อการ
บริหารจัดการ (MIS) 
 
 

เปนปจจัยความเสี่ยงที่
เกิดมาจากปจจัยภาย 
นอกและปจจัยภายใน
ขอมูลที่มีอยู ไมเปน 
ปจจุบันและขอมูล
เกี่ยวกับชุมชนมีการ
เปลี่ยนแปลงบอย  
และเนื่องจากปจจุบัน
เทศบาลกําลังแบงและ
จัดตั้งจํานวนชุมชน
เพิ่ม ขอมูลยังไมเปน
ปจจุบัน 

จัดเก็บขอมลูใหเปนปจจุบนั
และควรปรับปรุงขอมูลใน
ระบบ ๖ เดือนครั้ง ควรจัด
อบรมใหความรูกับบุคลากร
ที่เกี่ยวของทุกคนใหสามารถ
ปฏิบัติงานดวยตนเองได 
ทุกคน 
 

หลังจากพัฒนาระบบ
เพื่อการบริหารจัดการ
(MIS) แลวควรมีการทํา
แบบประเมนิผลความ
พึงพอใจของการใช
ขอมูลดังกลาวดวย 

ขอมูลที่มีอยูไมเปนปจจุบนั
และขอมูลเกี่ยวกับชุมชน 
มีการเปลี่ยนแปลงบอย 
เนื่องจากบางชุมชนมีการ
ปรับปรุงแกไขขอมูลของชุมชน
อยูเปนประจํา 
 

จัดเก็บขอมูลใหเปน
ปจจุบนัและควร
ปรับปรุงขอมูลในระบบ 
จาก ๖ เดือน/ครั้ง เปน 
3 เดือน/ครั้ง  

กองสวัสดิการ
สังคม 

 

25. ภารกิจตอยอดการรวมกลุมผลิต
สินคาเพื่อจําหนายในนามกลุม 

วัตถุประสงค 
- เพื่อสงเสริมใหมีการรวมตัวรวมกลุม
ผลิตสนิคาเพื่อจําหนายในนามกลุม 
 

เปนความเสีย่งที่เกิด
จากปจจยัภายนอกเกิด
จากผูเขาอบรมอาชีพ
ไมไดรวมตัวกนั เพื่อตอ
ยอดตัง้กลุมอาชีพ แต
ไดนาํความรูไปประกอบ 
อาชพีสวนตัว ซึง่ไม
เปนไปตามวัตถุประสงค
ของโครงการทีต่ั้งไว  
การบริหารจัดการยงั 
ไมเปนกลุม 

สงเสริมใหมีการรวมตัว  
รวมกลุม เพื่อใหเกิดการผลิต
สินคา เพื่อจําหนายในนาม
กลุม 
 

ประเมินผลจากการ
รวมกลุมผลิตสนิคา  
เพื่อจําหนายในนามกลุม 

ผูเขาอบรมอาชีพไมไดรวมตัว
กันเพื่อตอยอดตั้งกลุมอาชีพ 
แตไดนาํความรูไปประกอบ
อาชีพสวนตัว ซึ่งไมเปนไป
ตามวัตถุประสงคของ
โครงการที่ตั้งไว 
 

สงเสริมใหผูเขาอบรม
อาชีพมีการรวมตัวผลิต
สินคาเพื่อจําหนายใน
นามกลุม 
 

กองสวัสดิการ
สังคม 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หนวยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

26. ภารกิจการตรวจสอบฎีกา 
กอนการเบิกจายงบประมาณ 

วัตถุประสงค 
- เพื่อใหการรับเงิน-จายเงิน การจัดทํา
ฎีกา การบันทึกบัญชีเปนไปดวยความ
ถูกตองตามระเบียบกฎหมายขอบังคับที่
เก่ียวของ 
- เพื่อไมใหเกิดความลาชาในการเบิก
จายเงินงบประมาณประจําป 
- เพื่อใหการเบิกจายเงินและรายงาน
การเงินถูกตองและมีความนาเชือ่ถือ 
 
 

เปนความเสีย่งที่เกิด
จากสภาพแวดลอม
ภายใน คือ บุคลากร
หนวยงานผูเบกิไม
ศึกษาระเบียบและ
หนังสือสั่งการให
ถูกตอง วางฎีกากระชัน้
ชิดและเรงดวน ทาํใหมี
เวลาในการตรวจฎีกา
นอย  และการจายเงนิ
ไมเปนไปตามเวลาที่
ระเบยีบกําหนด  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีการจัดทาํแผนการเบกิ
จายเงิน 
- ถือปฏบิัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวย
การรบัเงนิ-การเบิกจายเงนิ 
การฝากเงนิ การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงนิของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไข
เพิ่มเติม 
- มีระเบียบกาํหนดเวลาใน
การตรวจฎีกาและเบิกจาย
ภายในกาํหนด 
- มีการแบงงานรบัผดิชอบ  
 

- มีการจัดทาํแผนการใช
จายเงิน แตไมปฏิบัตติาม
แผนที่กาํหนด 
- มีการตรวจสอบเอกสาร
ประกอบฎีกากอนการ
ดําเนนิการเบิกจาย 

- ไมปฏบิัติใหเปนไปตาม
แผนการเบิกจาย 
- เจาหนาทีไ่มเพียงพอ 
- เจาหนาทีไ่มปฏิบัตติาม
ระเบยีบหรือหนังสือสั่งการที่
เกี่ยวของ 
- มกีารเบิกจายที่ผดิประเภท 
- เจาหนาที่ขาดทักษะความ
ชํานาญในการปฏบิัติใหเปนไป
ตามระเบียบ 

- อบรมแลกเปลี่ยน
ความรูระหวางเจาหนาที ่
- กําหนดระยะเวลาในการ
วางฎีกา 
- จัดทําคูมือในการ
ปฏิบัติงาน 
- ตรวจสอบความถูกตอง
กอนสงฎีกามาเบิกจาย 

กองคลัง 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หนวยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

27. ภารกิจการยืมเงนิทดรองจายในการไป
ราชการและการยมืเงนิโครงการตางๆ 

วัตถุประสงค 
- เพื่อใหการยืมเงินเปนไปตามโครงการ
หรือวัตถุประสงคของการยืมเงิน 
- เพื่อไมใหยืมเงินเกินความจําเปน 
- เพื่อใหการสงใชเงินยืมเปนไปตาม
ระยะเวลาที่ระเบียบฯ กาํหนด 
 
 
 

เปนความเสีย่งที่เกิด
จากสภาพแวดลอม
ภายใน คือ สํานัก/กอง
ยืมเงินแลว แตยกเลิก
การเดนิทางไปราชการ
มีการสงใชเงนิยืมลาชา
ไมเปนไปตามระเบียบฯ 
และยืมเงนิเกนิความ
จําเปน 
 

- ใหมีการติดตามเรงรัดแจง
เตือนใหสงใชภายในกําหนด 
- กําชับใหผูยืมยืมเงนิเทาที่
จําเปน 

- ผูยืมเงินไมสงใชเงนิยืม
ภายในกําหนด 
- ผูยืมเงินสงเงนิคืน
เหลือจายเปนเงินสด
จํานวนมาก 

- ผูยืมเงินสงใชเงินยืมลาชา 
- ผูยืมเงินยกเลิกการเดินทาง 
ไปราชการแตไมนําเงนิยืม
สงคืนคลังโดยทนัท ี

- กรณียืมเงินแตยกเลิก
การเดินทางไปราชการ
ใหผูยืมทําบนัทึกชี้แจง
เหตุผลเสนอผูบริหาร
เพื่อใหมีการวากลาว
ตักเตือน 
- เจาหนาที่ผูตรวจฎีกา
เงินยืมตองตรวจสอบ
ความเหมาะสมของ
จํานวนเงินยืมและไม
ผานฎีกา หากมีการยืม
เงินเกิดความจําเปน 
- เจาหนาที่ผูรบัผิดชอบ
ทะเบียนคุมเงนิยืมตอง
ตรวจสอบระยะเวลา 
ในฎีกาเงินยืมเพื่อเตือน 
เรงรัดใหสงใชเงินยืม 
เปนไปตามระยะเวลา 
ที่ระเบียบกําหนด  
 
 
 
 

กองคลัง 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หนวยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค 
- เพื่อแกไขปญหาความลาชาในการสงใช
เงินยืม 
- เพื่อใหผูมีหนาที่ยืมเงินงบประมาณ
ทราบขั้นตอนและปฏิบัติใหถูกตองตาม
ระเบียบฯ ที่กําหนด 
 

เปนความเสี่ยงที่เกิด
จากสภาพแวดลอม
ภายใน คือ ผูมีหนาที่
ยืมเงินงบประมาณ
แลว ไมสงใชภายใน
กําหนด 

มีการจัดทําทะเบียนคุมการ
ยืมเงินงบประมาณ 

- ประชุมรวมกันเพื่อให
การจัดทําทะเบียนคุม
การยืมเงินงบประมาณมี
ความถูกตองและเปนไป
ตามระเบียบฯ 
- จัดทําหนังสือแจง
หนวยงานยอยที่
เก่ียวของรับทราบและ
ถือปฏิบัติ 

- ในคําสั่งไมไดระบุผูรบัผิด 
ชอบโดยตรงเพื่อติดตามการ
สงใชเงินยืมแตละครั้ง 
- ทะเบียนคุมการยืมเงิน
งบประมาณ รายละเอียดยัง 
ไมชัดเจนใหสงใชภายในวันที่
เทาไร 
- ผูยืมเงินงบประมาณบางราย
ไมใหความสําคัญประกอบกับ
ไมไดดูสัญญาเงินยืมแตละครั้ง 
 
 
 

- จัดประชมุชี้แจงขัน้ตอน
การยืม-คืน งบประมาณ
ใหผูเกี่ยวของทราบ 
- มอบหมายผูกาํกับ
ติดตามการสงใชเงินยืม
ใหชัดเจน 
- จัดทาํหนังสือเรงรัด 
การสงใชการคืนเงนิกรณี
ลาชา 
- รายงานผลผูบังคบั 
บัญชาเปนลายลักษณ
อักษร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สํานักการศึกษา 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หนวยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

28. ภารกิจการจัดหาพัสดุ 
วัตถุประสงค 

- เพื่อใหการจัดหาพัสดุของหนวยงานตรง
ตรงตามความตองการของหนวยงาน
เจาของงบประมาณ 
- เพื่อใหพัสดุที่ตองการจัดหามีคุณภาพ
และประหยัด เกิดประโยชนสูงสดุแก
หนวยงานราชการ 
- เพื่อใหการจัดหาพัสดุถูกตองและ
เปนไปตามระเบยีบพสัดุฯ 

เปนความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดลอมภายใน 
คือ จํานวนเจาหนาทีไ่ม
เพียงพอ ทําใหปฏิบัติ 
งานไมบรรลตุามแผน 
สถานที่ติดตัง้และเก็บ
รักษาพสัดุมไีมเพยีงพอ 
และมีแผนการจดัหา
พัสดุ แตไมปฏบิัติตาม
แผน 
 

- มีการจัดทําแผนการจัดซื้อ/
จัดจางและพิจารณากําหนด
ลําดับความสาํคัญในการจัดหา
ครุภัณฑ 
- กําหนดใหมีการจัดซื้อพัสดุ
ประเภทเดียวกันคราวละมาก  ๆ
ยกเวนกรณีจําเปนเรงดวน 
หากลาชาจะเกิดความเสียหาย 
- มีการใชระบบสารสนเทศ
ดานการบริหารมาใชเปน
เครื่องมือในการควบคุมและ
การจัดหาดานพัสด ุ

- กําหนดราคากลางและ
คุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑบางครั้งราย 
ละเอียดคุณลักษณะยัง 
ไมสมบูรณชดัเจน 
- เกิดปญหาการรองเรียน
เกี่ยวกับรายละเอียดคณุ
ลักษณะเฉพาะ 
- ครุภัณฑที่จัดหาไดไม
ตรงตามความตองการ 
ของผูใช 

- คณะกรรมการกําหนดราคา
กลางและกําหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะไมมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
- การขาดการประสานระหวาง
หนวยงานและผูที่เกี่ยวของเพื่อ
กําหนดความตองการพสัด ุ
- ผูใชไมวางแผนในการจดัหา
ทรัพยสนิ หรือไมดาํเนนิการ
ตามแผนที่กําหนด 
- การจัดหาไมเปนไปตามแผน 
ที่กําหนด 
 
 

- กําหนดใหมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการกําหนด
ราคากลางและรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะโดย
แตงตั้งจากผูที่มีความรู
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
รวมเปนกรรมการจาก
บุคคลภายในและภายนอก 
- ชี้แจงและทําความเขาใจ
เกี่ยวกับนโยบาย กฎ 
ระเบียบ และมติคณะ 
รัฐมนตรีที่เกี่ยวของให
หนวยงานตาง ๆ  ทราบ
และถือปฏิบัต ิ
- ทบทวนทําความเขาใจ
และชี้แจงสภาพปญหา
เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจาง
กับหนวยงาน 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หนวยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

29. ภารกิจการจายเงินใหแกเจาหนี้ 
หรือผูมีสิทธิรับเงินมารับเงนิ และนําเช็ค
ไปขึ้นเงนิภายในกาํหนดเวลา 

วัตถุประสงค 
- เพื่อใหการจายเงินเปนปจจบุนัไมใหมี
เช็คคงคางเหลืออยูในมือ 
- เพื่อใหการเบิกจายเงิน เปนไปดวย
ความรวดเร็ว ถูกตองตามระเบียบการ 
เบิกจายฯ 
 

เปนความเสี่ยงที่เกิด
จากสภาพแวดลอม
ภายนอก คือ เจาหนี้
หรือผูมีสิทธิรับเงิน 
ไมมารับเงนิภายใน
กําหนด 

- กองคลังมีการติดตอเจาหนี้
หรือผูมีสิทธิรับเงินมารับเช็ค
ภายใน ๑๕ วัน นับตั้งแตวันสัง่
จายเช็ค 
- เจาหนาที่ผูรบัผิดชอบในการ
จายเงิน ปฏิบัติหนาที่โดยดํา 
เนินการติดตอเจาหนี้ หรือผูมี
สิทธิรับเงิน มารับเช็ค ภายใน
ระยะเวลาที่กาํหนด ตาม
ระเบียบการเบิกจายเงนิฯ 
- เจาหนาที่ผูรบัผิดชอบการ
จายเงิน ไดแนะนําใหเจาหนี้
หรือผูมีสิทธิรับเงิน นาํเช็คไป
ขึ้นเงินภายใน ๖ เดือน 
- ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบใน
การจายเงินเรงรัดใหเจาหนี้มา
รับเช็คภายในระยะเวลาที่กําหนด 
- เจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินไม
นําเช็คไปขึ้นเงินภายใน ๖ เดือน 
ใหเจาหนาที่ผูรับ ผดิชอบใน
การเบิกจายเงินดาํเนิน การ
ติดตอผูรับเช็คมาเปลี่ยนเช็ค
ฉบับใหมแทนโดยเร็ว 

- เจาหนี้หรือผูมีสทิธิรบั
เงิน ไมมารบัเชค็ภายใน
กําหนด 
- ในกรณีเชค็เกินกาํหนด 
๖ เดือน เจาหนาทีผู่รับ 
ผิดชอบ ไมไดดาํเนนิการ
ติดตอผูรบัเช็ค 

- เจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงินไม
มารับเงินภายใน ๑๕ วัน นับ
แตวันที่สั่งจายเช็ค 
- เจาหนี้หรือผูมีสิทธิรับเงิน 
ไมนําเช็คไปขึน้เงินภายใน ๖ 
เดือน ทําใหการทํางบกระทบ
ยอดเงินฝากธนาคารไมเปน
ปจจุบนั 
  

- ผูบังคบับญัชากาํชบัให
เจาหนาทีผู่รับผิดชอบได
ดําเนนิการเบิกจายให
เปนไปตามระเบียบการ
เบิกจายเงนิฯ 
- ผูบังคบับญัชากาํชบัให
เจาหนาทีผู่รับผิดชอบได
ดําเนนิการใหผูมารบัเชค็
มารบัเช็คภายในระยะ 
เวลาที่กาํหนด 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หนวยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

- ในกรณีที่เจาหนี้มีความ
ประสงคจะไมขอรับเช็คให
เจาหนาที่ผูรบัผิดชอบการเบิก
จายเงิน จัดทําบันทึกแจงเสนอ
ใหผูบังคับบัญชาทราบเพื่อจัก
ไดปรับปรุงบัญชี เปนรายได
ของเทศบาลฯ ตอไป 

30. ภารกิจการตรวจรับงานแลวเสร็จแต
สงใหผูเบิกลาชา 

วัตถุประสงค 
- เพื่อมิใหเกิดความลาชาในการเบิกจาย 
- เพื่อใหการเบิกจายใหเปนไปตาม
ระเบียบฯ 
- เพื่อใหผูรับจาง และผูขายลดการทวง
ถาม และรองเรียน 
 

เปนความเสี่ยงที่เกิด
จากสภาพแวดลอม
ภายใน คือ เจาหนาที่
ผูรับผดิชอบไมสามารถ
ดําเนินการสงเบิก
ทันเวลาที่กําหนด 
 

- ผูบังคับบัญชาไดกําชบั
เจาหนาที่ใหจัดลาํดับความ 
สําคัญของงาน และปฏิบัติให
เปนไปตามระเบยีบฯ 
- เจาหนาที่พสัดุ ติดตามการ
ตรวจรับงานใหแลวเสร็จภาย 
ในระยะเวลา และดาํเนินการ
สงใหเจาหนาที่ดาํเนินการ
เบิกจายโดยเร็ว 
- บุคลากรในการปฏบิัติงาน
ดานพสัดุมีนอย ไมเพียงพอ
กับปริมาณงานที่มีอยูจํานวน
มาก 

- คณะกรรมการตรวจรับ
งานมีภารกิจบางครั้งไม
สามารถดําเนินการตรวจ
รับในทันท ี
- เจาหนาที่ผูปฏิบัติมี
ปริมาณงานที่มาก เมื่อ
เทียบกับบุคลากรที่มีอยู
จึงทําใหการปฏิบัตงิาน
เปนไปดวยความลาชา 
- เกิดความลาชาในการ
เสนอเอกสารตามขั้นตอน
เนื่องจาก ผูบังคบับัญชา
หรือกรรมการตรวจรับงาน
ติดภารกิจ ไมสามารถลง
นามในเอกสารไดทันเวลา 
 

- เจาหนาที่ผูรบัผิดชอบขาด
การวางแผนในการดําเนินงาน
ไมเปนไปตามขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน 
- การตรวจรับงานของ
คณะกรรมการลาชา 
- เอกสารในการตรวจรับงาน
ไมครบถวน 
 
 
 
 

- ใหเจาหนาที่ผูปฏบิัติ 
งานพสัดุวางแผนการ
ปฏิบัติงานใหเปนไปตาม
ขั้นตอน มีความรอบคอบ
ในการปฏิบัติงาน 
- ผูบังคับบัญชากําชับให
เจาหนาที่ผูที่ปฏบิัติงาน
ใหดําเนินการสงเอกสารให
เจาหนาที่ดาํเนินการเบิก 
จายโดยเร็ว 
- ควรจัดหาใหมีบุคลากร
ในการปฏิบัติงานดาน 
พัสดุเพิ่มขึ้น 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หนวยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

31. ภารกิจการเรงรัดผูไมชําระภาษ ี
ในเวลาที่กําหนด 

วัตถุประสงค 
- เพื่อใหผูที่ไมชําระภาษีในเวลาที่กําหนด
มาชําระภาษีใหเสร็จสิ้นภายในปงบประมาณ 
- เพื่อเพิ่มความเขาใจและสรางจิตสํานึก
ความรับผิดชอบในการชําระภาษีใหกับ 
ผูชําระภาษ ี
- เพื่อใหสามารถเก็บภาษีไดตาม
เปาหมายที่กําหนดไว 
 

เปนความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดลอมภาย 
นอก คอื เจาของที่ดิน
ขาดความรูความเขาใจ
และความรับผิดชอบใน
การชําระภาษีและลืม
วันครบกําหนดการชําระ
ภาษี มีการซื้อขายที่ดิน
การเปลี่ยนแปลงเจาของ
ที่ดินไมแจงเทศบาล 
นครตรังทราบ เจาของ
กิจการไมมีความรับผดิ 
ชอบในการแจงชําระ
ภาษีโรงเรือน การจัด 
เก็บภาษีไมบรรลุวตัถุ 
ประสงค และพบความ
เสี่ยงที่เกิดจากสภาพ 
แวดลอมภายใน คือ
ประสิทธิภาพบุคลากร 
 
 
 
 

- มีการตรวจเช็คจํานวนผูทีไ่ม
มาชําระภาษีภายในเวลาที่
กําหนดและทาํหนังสือเเจง
เตือนใหผูชําระภาษีมาชาํระ
ภาษีภายในเวลาที่กําหนด 
- มีการทําหนังสือเพื่อเผยแพร
ประชาสัมพนัธแจงกําหนด
ระยะเวลาของการชาํระภาษี 
และแจงราย ละเอียดการชําระ
ภาษีแตละประเภท พรอมทั้ง
แจงบทกําหนดโทษปรับของผู
ที่ไมมาชําระภาษีในเวลาที่
กําหนด 
- มีการออกใหบริการชําระ
ภาษีนอกสถานที่ราชการ 
- ลงคุมการชําระภาษีทันที 
ปองกันการเรียกเก็บภาษีซ้ําซอน 
- ติดตามประเมินผลการชําระ
ภาษี ตามแผนปฏิบตัิการได
กําหนดไว 
- มีหนังสือเรงรัดใหผูชําระภาษี
ทราบทุกรายตดิตอ กัน ๓ ถึง ๔ 
ครั้ง 
 

- ผูชําระภาษบีางราย
ไมไดรับหนงัสือแจง
เตือนทําใหไมทราบ
ขอมูลที่ชัดเจน ผูชําระ
ภาษีไมคอยสนใจขอมูล
ที่ไดจัดทาํและเผยแพร
ไวทําใหไมไดรับขอมูลที่
ถูกตอง และเพิกเฉยไม
สนใจในการชาํระภาษ ี
- การออกรับชําระภาษีนอก
สถานที่ทําใหสามารถเก็บ
ภาษีไดเพิ่มขึ้น เพิ่ม
ประสิทธิภาพการรับชําระ
ภาษี จํานวนผูคางชําระ
ภาษีลดลง 

- เจาหนาที่จัดเก็บรายได ตอง
รับผิดชอบงานในหนาที่ และงาน
ที่ไดรับมอบหมายมาก ทําใหการ
ลงทะเบียนคุมผูมาชาํระภาษ ี
ไมครบถวน อาจทาํใหเรียกเก็บ
ภาษีซ้ําซอน 
- การเปลี่ยนแปลงของระเบียบ 
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี 

- สงเสริมใหบุคลากรที่ปฏิบัติ 
งานดานจัดเก็บราย ไดศึกษา
ระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติ 
การจัดเก็บภาษีเปนประจํา 
และเขารับการฝกอบรมดาน
ระเบียบการจัดเก็บรายได 
เพื่อใหมีความรูทันตอ
สถานการณ ถูกตองตาม
ระเบียบขอกฎหมาย มีความ
รอบคอบในการคิดคํานวณคา
ภาษี และไมเกิดขอผิดพลาด
ในการจัดเก็บภาษี 
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการ
รับฝากเงิน นําเงินฝากธนาคาร 
รายงานผูรับผิดชอบทกุครั้งที่
มีการฝากเงิน 
-  ติดตามตรวจสอบจาก
ทะเบียนคุมผูชําระภาษี กค.1 
- ติดตามตรวจสอบจาก ผท.4 
- รายงานผูบังคับบัญชาทราบ 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หนวยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดําเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สําคัญ
ของหนวยงานของรัฐ/วัตถุประสงค 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หนวยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

32. ภารกิจการรับ-สงหนังสือ 
วัตถุประสงค 

- เพื่อใหการรับ-สงและแจงเวียนหนังสือ
ภายใน มีความคลองตวั และไมกอใหเกิด
ขอผิดพลาด 

เปนความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดลอมภายใน 
คือ บุคลากร ซึ่งลง 
ทะเบียนรบัหนังสือไม
ครบถวน เกษียรหนังสือ
ไมถูกตอง แจกจายให
หนวยงานผิดพลาด  
การรับหนังสือพิจารณา
ความเรงดวนของ
หนังสือไมครอบคลุม 
เสนอหนังสือตอ
ผูบริหารเพื่อพิจารณา
สั่งการลาชา 
 
 

- กํากับดูแลและเรงรัดการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาที่  
มีแผนปฏบิัติงาน 
- มีระบบคัดแยกประเภท
เอกสาร 
- บันทึกทะเบียนรบั-สงใหเปน
ปจจุบนั 
- กําหนดมอบหมายใหมี
ผูรับผิดชอบในการจัดทาํ
ทะเบียนคุมใหเปนปจจุบนั 
- กํากับใหเจาหนาที่ศึกษาทํา
ความเขาใจเกี่ยวกับภารกิจ
ลักษณะงานของหนวยงาน
ตาง  ๆเพื่อใหสามารถทํางาน
รวมกันและทําแทนกันได 

- มีระบบการรับหนงัสือ
ตามลําดับกอน-หลัง 
และใสหมายเลขรับ 
ตามลําดับ 
- มีการจัดทําคูมือการ
ปฏิบัติงาน 
- พิจารณาความเรงดวน
ของหนังสือแตยังขาด
ความรอบคอบ 
- ทุกกลุม/ฝายลงนาม
รับหนังสือในสมุด
ทะเบียนสงทุกคร้ัง 
- มีผูรับผิดชอบการออก
เลขที่หนังสืออกทุกคร้ัง 

- วิเคราะหหนังสือไมถูกตอง  
ทําใหดําเนินการไมตรงกับความ
ตองการของหนังสือนั้น  ๆ
- ออกเลขที่หนังสือซ้ํา 

- มีทะเบียนควบคุมการรับ
หนังสือตามลาํดับกอน-
หลังและใสหมายเลขรับ
ตามลําดับและใหมีผูลง
นามทุกครั้ง 
- มีคูมือการปฏิบัติงาน 
- มีความละเอียดในการ
กลั่นกรองหนังสือมากขึ้น 
- พิจารณาความเรงดวน
ของหนังสืออยางรอบคอบ
และติดตามใหถึงผูเกี่ยว 
ของทันเวลา 

กองคลัง 

33. ภารกิจระวังทรัพยจํานาํเปนของ
ปลอม 

วัตถุประสงค 
- เพื่อปองกันและระวังมิจฉาชีพนําทรัพย
ของปลอมมาจํานํา 
 

เปนความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดลอมภาย นอก 
คือ ทองคําเปนทรัพย 
ที่มีราคาคอนขางสูง 
มิจฉาชีพจึงมีความ
พยายามหาวิธีการหลาก 
หลายรูปแบบในการทํา
ทรัพยจํานําปลอม 

ติดตามขาวสาร คนควาหา
ขอมูลเทคนิควิธีการสังเกตและ
การตรวจสอบทรัพยจํานําที่เปน
ของปลอมจากแหลงขอมูลที่
เชื่อถือได เพื่อนํามาใชในการ
ตรวจสอบทรัพยจํานําเพื่อให
รูเทาทันกลุมมิจฉาชีพ 

- สามารถดําเนนิการได
บรรลุวตัถปุระสงคในการ
ควบคมุแลว 

- 
 

- สถานธนานุบาล 
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