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บทนำ 
 
 ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561  มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 20 เมษายน 
2561  โดยมาตรา 79  บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน  การควบคุมภายใน และการ
บริหารจัดการความเสี่ยง  โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และ
กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติ ให้มีการควบคุมภายในเป็นไปตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 

 เทศบาลนครตรัง  ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยมีวัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้าน
การดำเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ 
ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 

 บัดนี้  เทศบาลนครตรังได้จัดทำหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.1) รายงานการ
ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (ปค.4) และรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (ปค.5) 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดวางระบบการควบคุมภายในให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายในต่อไป 
 
 
         เทศบาลนครตรัง 
 
  



 
สารบัญ 

 
 หน้า 

 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน  (แบบ ปค.1) 
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รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  (แบบ ปค.4) 
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รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  (แบบ ปค.5) 
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แบบ ปค. ๑ 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 
เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  (ผ่านท้องถิ่นจังหวัดตรัง)  

เทศบาลนครตรัง  ได้ประเมินผลการควบคุมภายในของหน่วยงาน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน
กันยายน พ.ศ. ๒๕๖3  ด้วยวิธีการที่หน่วยงานกำหนด ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
และหลักเกณฑ์ปฏิบัติ  การควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  โดยมีวัตถุประสงค์  
เพ่ือให้ความม่ันใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการ
ดำเนินงานที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา 
และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 

จากผลการประเมินดังกล่าว เทศบาลนครตรังเห็นว่า การควบคุมภายในของหน่วยงานมีความ
เพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ภายใต้การกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง   

อย่างไรก็ดี  มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน  ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน
ถัดไป  สรุปได้ดังนี ้

1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ท่ีต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
1.1 เครื่องมือและอุปกรณ์ยานพาหนะที่ใช้ในการปฏิบัติงานป้องกันและระงับอัคคีภัยชำรุด

เสียหายไม่ได้รับการซ่อมแซมให้ใช้งานได้และการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไม่ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด การออก
ปฏิบัติงานเข้า-ออกของรถดับเพลิงไม่สะดวก อุปกรณ์ประจำตัวของพนักงานดับเพลิง (ยังมีไม่ครบ) สถานที่เก็บ
รักษาชุดอุปกรณ์การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เป็นยุทธภัณฑ์ไม่ได้จัดไว้สำหรับเก็บยุทธภัณฑ์ 

1.2  การจัดเก็บดูแลรักษาเอกสารทางการทะเบียนราษฎร ตู้จัดเก็บเอกสารและพ้ืนที่จัดวางไม่
เพียงพอ 

1.3 ไม่มีพ้ืนที่จัดเก็บของกลาง 
1.4 ขาดการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้บุคลากรในหน่วยงาน และขาดการประยุกต์ใช้ความรู้ในการ

ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน หรือมีนวัตกรรม/โครงการเพ่ือเน้นประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานที่เป็น
รูปธรรม 

1.5 การดำเนินการทางพัสดุยังมีความผิดพลาดบ้าง  
        - ผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุไม่ได้เข้าฝึกอบรมด้านการบริหารงานพัสดุ ขาด

ความรู้ความเข้าใจในระบบขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ปริมาณงานของการจัดซื้อจัดจ้างมีมากกว่าจำนวนงาน
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ การดำเนินงานระบบ e-GP (ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) ต้องดำเนินการโดยคำแนะนำของ
เจ้าหน้าที่พัสดุกองคลัง ซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติและองค์กร  

  - การจัดเก็บยังไม่มีสถานที่เก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เจ้าหน้าที่พัสดุยังจัดทำทะเบียน
พัสดุไม่เรียบร้อยอยู่ระหว่างการดำเนินการยังไม่เป็นปัจจุบัน 

 - คณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไม่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง การขาดการประสานระหว่างหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือกำหนดความต้องการพัสดุ 
    - ผู้ใช้ไม่วางแผนในการจัดหาทรัพย์สิน หรือไม่ดำเนินการตามแผนที่กำหนด การจัดหาไม่
เป็นไปตามแผนที่กำหนด 
 



๒ 
 

1.6 การตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายก่อนส่งกองคลัง 
 - ปัญหาเอกสารไม่ครบถ้วนถูกต้อง มีปริมาณลดลงแต่ยังคงมีอยู่  
 - การวางฎีกาเบิกจ่ายเงินบางครั้งยังไม่ตรงตามแผนงาน งาน หมวด ประเภท เนื่องจากการนำ

ระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เจ้าหน้าที่ ยังไม่คุ้นเคยกับระบบ ทำให้การบันทึกรายการยังผิดพลาด  
 - เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายเงิน เนื่องจากกองคลังส่งฎีกาคืนมาแก้ไข 
1.7  ประชาชนยังขาดความเข้าใจถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการทำแผนพัฒนา ขาด

ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการให้ได้มาซึ่งโครงการพัฒนา การบรรจุโครงการในแผน พัฒนา การได้รับการจัดสรร
งบประมาณ และการนำไปสู่การปฏิบัติจัดทำโครงการ ทำให้เข้าใจว่าความคิดเห็นของตนเองไม่ได้รับการตอบสนอง
และให้ความสำคัญแก่การเข้าร่วมประชาคมลดลง  

1.8 เกิดความแตกต่างทางความคิดซึ่งทำให้ประชาชนแตกความสามัคคีขึ้น 
1.9 การโอนเงินงบประมาณข้ามหมวดรายจ่าย 
1.10 บางสำนัก/กองยังส่งข้อมูลให้ไม่ทันการ บางส่วนยังไม่เห็นความสำคัญของการให้ข้อมูล

เพ่ือการประชาสัมพันธ์  ทำให้การประชาสัมพันธ์ยังเป็นไปอย่างไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร โดยในช่วงปี พ.ศ. 2563 นี้ 
บุคลากรไม่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ และการประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

1.11 อุปกรณ์ที่มีเสื่อมสภาพและไม่รองรับเทคโนโลยีใหม่ บุคลากรที่ใช้งานระบบมีจำนวนเพ่ิมมากขึ้น 
ทำให้อุปกรณ์ที่มีไม่เพียงพอสำหรับรองรับการใช้งาน บุคลากรค่อนข้างขาดความรู้ในการใช้งานอุปกรณ์ และระบบ  โดยในปี 
พ.ศ. 2563 นี้ บุคลากรไม่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์และระบบ 

1.12 การจัดวางระบบควบคุมภายในอาจยังไม่ครอบคลุมในทุกงานและขาดความต่อเนื่อง 
เนื่องมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับการควบคุมภายในของเจ้าหน้าที่ 

1.13 การติดตามตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา เอกสารการเบิกจ่ายจาก
สถานศึกษาไม่ถูกต้องครบถ้วน การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

1.14 บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเอกสาร/ธุรการ ยังขาดทักษะด้านหนังสือราชการ หนังสือของทาง
ราชการยังมีข้อผิดพลาด และล่าช้า 

1.15 การลงพ้ืนที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วย ข้อมูลผู้ป่วยบางรายไม่ครบถ้วนและไม่ได้มีการปรับปรุงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน 

1.16 การบันทึกบัญชีรับ-จ่ายของเงินรายได้ศูนย์บริการสาธารณสุข ไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้รับ
เงิน ผู้จ่ายเงิน และผู้บันทึกบัญชี ให้ชัดเจน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรู้เกี่ยวกับระเบียบและแนวทางปฏิบัติรวมถึง
ทักษะความชำนาญในการตรวจสอบ 

1.17 การระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขตเทศบาลนครตรังในช่วงเปิดภาคเรียน 
1.18 รายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพที่เสียชีวิตยังคงสถานะการดำรงชีวิตอยู่ในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร 
1.19 การขอเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ผู้ขอรับสิทธิ์ไม่ได้ให้ข้อมูลสถานะครัวเรือน

ตามข้อเท็จจริง อาจได้รับข้อมูลหลักเกณฑ์การพิจารณาสถานะของครัวเรือนผิดจากความเป็นจริง เพื่อรับประโยชน์
จากรัฐ 

1.20 ผู้ติดยาเสพติดมีจำนวนมากขึ้น ผู้ที่ผ่านการบำบัดมักจะกลับไปติดยาซ้ำ ขาดความร่วมมือ
ในการให้ข้อมูลจากผู้นำชุมชน รวมถึงผู้นำชุมชนไม่กล้าให้ข้อมูล  

1.21 ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนมีอยู่ไม่เป็นปัจจุบัน เนื่องจากชุมชนมีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลของชุมชน
อยู่เป็นประจำ 
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1.22 ผู้เข้าอบรมโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพไม่ได้รวมตัวกันเพ่ือต่อยอดตั้งกลุ่มอาชีพแต่ได้นำ
ความรู้ไปประกอบอาชีพส่วนตัว ซึ่งไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ 

1.23 การตรวจสอบฎีกาก่อนการเบิกจ่ายงบประมาณของกองคลัง เจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ  
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง ขาดทักษะความชำนาญในการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ มีการ
เบิกจ่ายที่ผิดประเภท ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย  

1.24 การยืมเงินทดรองจ่ายในการไปราชการและการยืมเงินโครงการต่างๆ ผู้ยืมเงินส่งใช้เงินยืม
ล่าช้า ยืมเงินไปในจำนวนที่เกินความจำเป็นและไม่จำเป็นต้องยืม กรณีสำนักการศึกษามีความเสี่ยงอันเนื่องมาจาก
คำสั่งไม่ได้ระบุผู้รับผิดชอบโดยตรงเพ่ือติดตามการส่งใช้เงินยืมแต่ละครั้ง รายละเอียดทะเบียนคุมการยืมเงิน
งบประมาณยังไม่ระบุวันที่ส่งใช้ให้ชัดเจน ผู้ยืมเงินงบประมาณบางรายไม่ให้ความสำคัญประกอบกับไม่ได้ดูสัญญาเงิน
ยืมแต่ละครั้ง 

1.25 เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน ไม่มารับเงินภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่สั่งจ่ายเช็ค รวมถึงไม่นำ
เช็คไปขึ้นเงินภายใน ๖ เดือน ส่งผลให้ผู้รับเช็คต้องมาเปลี่ยนเช็คฉบับใหม่ ทำให้งบกระทบยอดเงินฝากธนาคารมี
เช็คค้างเป็นจำนวนมาก 

1.26 การตรวจรับงานแล้วเสร็จแต่ส่งให้ผู้เบิกล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดการ
วางแผนในการดำเนินงาน ไม่เป็นไปตามขั้นตอนในการปฏิบัติงาน การตรวจรับงานของคณะกรรมการล่าช้า 
เอกสารในการตรวจรับงานไม่ครบถ้วน 

1.27 ยอดจัดเก็บภาษีลดลง อันเนื่องมาจากจำนวนเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ไม่เพียงพอกับปริมาณงาน
ทำให้ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด การไม่ได้ออกรับชำระภาษีนอกสถานที่ 
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี 

1.28 การรับ-ส่งหนังสือ จากการวิเคราะห์หนังสือไม่ถูกต้อง ทำให้ดำเนินการไม่ตรงกับความต้องการ
ของหนังสือนั้น  ๆ

1.29 เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ขาดความรู้ความเข้าใจในกฎหมายใหม่ หลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับการ
จัดเก็บภาษี  เจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอกับจำนวนทรัพย์สินในเขตเทศบาลนครตรังการดำเนินการตาม พรบ. ภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 จึงมีความล่าช้า ไม่เป็นไปตามห้วงเวลาที่รัฐกำหนด 

1.30 การปรับปรุงข้อมูลการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับที่ดินที่ดำเนินการคัดลอกมาจากสำนักงาน
ที่ดินจังหวัดตรังล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ประจำเขตต้องรับผิดชอบงานในหน้าที่ ต้องลงพ้ืนที่เพ่ือสำรวจข้อมูลภาคสนาม 
และยังมีงานที่ได้รับมอบหมายมาก กรณีเอกสารการเปลี่ยนแปลงที่ดินที่คัดลอกได้มาไม่ครบถ้วน ทำให้ไม่สามารถปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันได้ ตามที่มีการเปลี่ยนแปลง 

1.31 โรงรับจำนำเอกชนเน้นให้ราคารับจำนำที่สูงกว่า 
1.32 ราคาทองคำผันผวนขึ้น-ลง อย่างรวดเร็ว ซึ่งมีผลต่อการให้ราคารับจำนำที่ผันตามราคาที่

เปลี่ยนแปลง 
 

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
2.1  การติดตามเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อ-จดัจ้างอุปกรณ์ การแจ้งซ่อมยานพาหนะในการป้องกันและ

บรรเทาสาธารณภัย ประสานสำนักการช่างออกแบบกำหนดจุดทางเข้า-ออกของรถ ดับเพลิงในการปฏิบัติงาน จัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ประจำตัวของพนักงานดับเพลิง จัดสถานที่เก็บรักษายุทธภัณฑ์ 

2.2  จัดหาตู้ หรือพ้ืนที่ในการเก็บเอกสารทางการทะเบียนราษฎร 
2.3 จัดหาพื้นที่จัดเก็บของกลาง 
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2.4 แจ้งเวียนหน่วยงานภายในให้สรุปองค์ความรู้จากการอบรมและถ่ายทอดความรู้แก่บุคลากร
ภายในองค์กร รวมถึงสนับสนุนให้มีการนำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 

2.5 การปรับปรุงการดำเนินการทางพัสดุ 
 - ให้ผู้ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ทุกคนศึกษาหาความรู้

เพ่ิมเติมอยู่เสมอและดำเนินการอย่างระมัดระวัง ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำแนวทางการปฏิบัติแจ้งให้ทุกคนใน
สำนัก/กองทราบ ควรส่งงานพัสดุของกองให้เจ้าหน้าที่พัสดุกองคลังรับผิดชอบโดยตรง  

 - จัดหาตู้เก็บพัสดุให้เพียงพอ เร่งรัดให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำทะเบียนพัสดุให้เป็นปัจจุบัน 
 - กำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโดย

แต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางร่วมเป็นกรรมการจากบุคคลภายในและภายนอก 
 - ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย กฎ ระเบียบ และมติคณะ รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้

หน่วยงานต่างๆทราบและถือปฏิบัติ 
 - ทบทวนทำความเข้าใจและชี้แจงสภาพปัญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้างกับหน่วยงาน 
 - แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติ 
2.6 การปรับปรุงการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายก่อนส่งกองคลัง  

- ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาให้ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมเร่งรัดและติดตามเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้เบิกส่งเอกสารให้ให้ครบก่อนจัดทำและนำเสนอฎีกา  

- จัดให้ความรู้และเพ่ิมทักษะ เจ้าหน้าที่บันทึกรายการในระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีความ
เข้าใจในลักษณะเชิงปฏิบัติการ โดยให้ผู้มีความชำนาญกว่าเป็นผู้ช่วยเหลือ/ถ่ายทอดขณะปฏิบัติงานจริงอย่างต่อเนื่อง   

- ให้หัวหน้างานธุรการเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของฎีกาและความครบถ้วนของเอกสาร
ประกอบฎีกา ก่อนเสนอผู้อำนวยการสำนัก/กองลงนาม โดยจัดทำบัญชีคุมงบประมาณ เพ่ือเทียบกับข้อมูลในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์จากกองคลัง  

- จัดส่งเอกสารฎีกาไปยังกองคลังเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้นก่อน  เพ่ือไม่ให้เกิด
ความล่าช้าและถูกต้อง 

2.7 ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจถึงความสำคัญของแผนพัฒนา กระบวนการให้ได้มา
ซึ่งโครงการพัฒนา การบรรจุโครงการในแผนพัฒนา การได้รับการจัดสรรงบประมาณ และการนำไปสู่การปฏิบัติ
จัดทำโครงการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

2.8 ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนและสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญที่ เกี่ยวข้องกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ อาทิ วันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ ฯลฯ ติดตามกิจกรรมของหน่วยงานหลักอ่ืนๆ เพ่ือประสาน
ความร่วมมือ และดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

2.9 กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามที่ได้ตั้ง
งบประมาณไว้ ตรวจสอบความถูกต้องการโอนเงินไม่ให้มีการโอนข้ามหมวดรายจ่ายเกิน ๔ ครั้ง ตรวจสอบเอกสารการขอ
อนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายว่ามีการโอนเงินงบประมาณถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ ทำหนังสือแจ้งให้แต่ละ
หน่วยงานวิเคราะห์การตั้งงบ ประมาณให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริง มีการควบคุมการโอนเงิน
งบประมาณข้ามหมวดรายจ่าย โดยในเบื้องต้นให้เจ้าหน้าที่งบประมาณพิจารณาให้โอนเงินงบประมาณท่ีไม่จำเป็นจาก
แผนงานอ่ืนในหมวดเดียวกัน โดยให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

2.10 จัดการอบรมเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ความรู้เบื้องต้นด้านการประชาสัมพันธ์ การ
ประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์ แก่บุคลากรของสำนัก/กอง  โดยสามารถจัดการอบรมผ่านทางสื่อการ
เรียนรู้รูปแบบอ่ืนๆ จัดตั้งเครือข่ายประชาสัมพันธ์จากทุกสำนัก/กอง  
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2.11 จัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและปรับปรุงฐานข้อมูล กำชับ ติดตามให้ผู้มี
หน้าที่ดูแลระบบฐานข้อมูลได้ปรับปรุง ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ จัดหาอุปกรณ์ให้เพียงพอสำหรับบุคลากรและทันสมัยเหมาะสม
สำหรับการใช้งาน  จัดการอบรม/แจ้งให้กองการเจ้าหน้าที่จัดการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์และระบบ หรือ
ส่งเสริมการอบรม/ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์และระบบโดยผ่านทางสื่อการเรียนรู้รูปแบบอ่ืน  ๆ  

2.12 แจ้งงานการเจ้าหน้าที่จัดอบรมเกี่ยวกับการควบคุมภายในหรือให้มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม 
เรื่องการควบคุมภายใน งานการเจ้าหน้าที่ดำเนินการแต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการในตำแหน่งนักวิชาการ
ตรวจสอบภายในแล้วหรือหรือดำเนินการรับโอน/บรรจุแต่งตั้งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 

2.13 จัดอบรมให้ความรู้และแนวทางการปฏิบัติงานแก่ผู้เกี่ยวข้องในเรื่องการเบิกจ่ายเงิน การทำ
บัญชีรายได้ของสถานศึกษา รวมถึงระเบียบ/กฎหมาย/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
และให้เจ้าหน้าที่ของสำนักการศึกษาตรวจสอบเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินรายได้สถานศึกษาเป็นรายไตรมาส 

2.14 รวบรวมปัญหา/อุปสรรค ที่เกิดจากการปฏิบัติงานด้านเอกสาร/งานธุรการมาประชุม หารือเพ่ือ
ทำความเข้าใจให้ตรงกัน จัดทำแผนผังการปฏิบัติงานธุรการเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ภายในกองฯที่ปฏิบัติงานด้านเอกสารยึดถือให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ให้งานธุรการกองฯเป็นผู้ตรวจทานหนังสือราชการเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของ
เอกสารราชการต่างๆ รวมถึงให้มีการตรวจสอบตามชั้นการบังคับบัญชา 

2.15 การปรับปรุงการลงพ้ืนที่เยี่ยมบ้านผู้ป่วย โดยออกแบบแบบฟอร์มการเก็บข้อมูลใหม่ให้มี
ความละเอียดครบถ้วนของการกรอกข้อมูล ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลในแต่ละชุมชนตรวจสอบและส่งข้อมูลกลับ
เพ่ือบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง ประสานงานกับ อสม.ในชุมชน ให้มีติดตามเยี่ยมบ้านซ้ำ เพ่ือนรส่งข้อมูลผู้ป่วยใน
ส่วนที่ขาดหายบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ 

2.16 การปรับปรุงการบันทึกบัญชีรับ-จ่ายของเงินรายได้ศูนย์บริการสาธารณสุข ให้หัวหน้างาน
ได้ตรวจสอบความถูกต้องในการลงบัญชีรับ-จ่ายเงิน  ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ใน
การปฏิบัติงาน 

2.17 ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค และการป้องกันโรคผ่านสื่อต่างๆ ทั้งในโรงเรียน/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและ
ชุมชนในเขตเทศบาสลนครตรังอย่างต่อเนื่อง  จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคมือ เท้า ปาก แก่ อสม. ในชุมชน  ติดตามกลุ่มเสี่ยง
ให้ได้รับ วิตามิน เอ ตามกลุ่มเป้า หมายของโครงการ 

2.18 ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่งานทะเบียนราษฎรในการตรวจสอบรายชื่อผู้เสียชีวิตทุก
สัปดาห์หรือหลักฐานอ่ืนที่สามารถตรวจ สอบได้ เช่น ใบมรณบัตรตามระเบียบฯว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ย
ยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. พ.ศ.๒๕๕๒  ข้อ ๑๐ วรรคสอง  เพื่อนำมาตรวจสอบกับระบบบัญชีผู้รับเบี้ยยังชีพประเภท
ต่างๆ จัดพิมพ์รายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพประเภทต่างๆ ไว้ในระบบเอ็กเซลล์และได้มีการจัดทำข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ
และโปร่งใส   

2.19 ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดโดยประสานงานกับหน่วยงาน
ที่รับผิดชอบ ส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการประชุมอบรม 

2.20 สร้างอาชีพให้แก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดยาเสพติด สร้างแกนนำชุมชนในการช่วยเฝ้าระวังการ
แพร่ระบาดในชุมชน บูรณาการหลายหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพ่ิมจำนวนครั้งในการลง
ติดตามข้อมูลข่าวสารจากชุมชนมากขึ้น 

2.21 จัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกบชุมชนให้เป็นปัจจุบันและควรปรับปรุงข้อมูลในระบบ จาก ๓ เดือน/ครั้ง 
เป็น ๒ เดือน/ครั้ง 

2.22 ส่งเสริมให้มีการรวมตัวรวมกลุ่มแก่ผู้เข้าอบรมโครงการอบรมส่งเสริมอาชีพ เพ่ือให้เกิด
การผลิตสินค้าเพ่ือจำหน่ายในนามกลุ่ม  
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 แบบปค. 4 
เทศบาลนครตรัง 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด วันที ่๓๐ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖3 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 

๑.1 ภารกิจด้านงานป้องกันและระงับอัคคีภัย   
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ สภาพแวดล้อม
ของงานป้องกันฯ (สถานีดับเพลิงนครตรัง) ความเสื่อมสภาพและ 
การชำรุดของทรัพย์สินของงานป้องกันฯ 

1.2 ภารกิจการจัดเก็บ ดูแล รักษาเอกสารทางการทะเบียนราษฎร  
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ เจ้าหน้าที่จัดเก็บ
เอกสารทางการทะเบียนไม่เป็นปัจจุบัน เกิดจากปริมาณของเอกสาร
ทางการทะเบียนเพ่ิมปริมาณมากขึ้น ตู้และพ้ืนที่จัดเก็บเอกสารทาง 
การทะเบียนไม่เพียงพอ 

1.3 ภารกิจการจัดเก็บ ดูแล รักษาของกลาง ทำสมุดบัญชีบันทึกของกลาง  
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ สภาพแวดล้อมสถานที่ 
จัดเก็บของกลางไม่เพียงพอและปลอดภัยในการเก็บและรักษาของกลาง 

1.4 ภารกิจด้านงานพัสดุ 
(1) ในส่วนของสำนักปลดัเทศบาล เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพ 
แวดล้อมภายใน คือ แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและงบประมาณที่
ได้รับ รายงานการสำรวจความต้องการทรัพย์สินของหน่วยงาน และ
ความรู้ความสามารถทักษะและจิตสำนึกของผู้ปฏิบัติงาน 
(2) ในส่วนของกองวิชาการและแผนงาน เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน  คือ การดำเนินงานพัสดุเป็นเรื่องที่ต้อง
ดำเนินการให้ไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายกำหนด ผู้ที่ได้รับ
คำสั่งแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุจึงต้องดำเนินการอย่างระมัดระวัง 
(3) ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เปน็ความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน คือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดทักษะความรู้และ
ความชำนาญด้านงานพัสดุ และการปฏิบัติงานยังมีการลัดขั้นตอนตาม
แนวทางปฏิบัติ โดยมีข้ออ้างเรื่องความเร่งดว่นในความต้องการใช้พัสด ุ
(4) ในส่วนของสำนักการศึกษา เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายใน คือ สถานที่หรือตู้เก็บวสัดุสำนักงานมีไม่เพียงพอทำให้การจัดเก็บ
ไม่เป็นระบบเท่าที่ควร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัสดุขาดความรู้ความ
เข้าใจในระบบขั้นตอนการจัดซือ้จัดจ้าง ผู้รับผิดชอบงานจัดซื้อจัดจ้างไม่
เพียงพอกับปริมาณงาน เจ้าของโครงการ/งาน/สถานศึกษาไม่เข้าใจใน
การจัดทำเอกสารรายการจัดซื้อจัดจ้าง 

ผลการประเมิน 
เทศบาลนครตรัง มีการกำหนดโครงสร้าง

ส่วนราชการเป็น 7 สำนัก/กอง และ ๑ หน่วยงาน 
(ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 
2561 - 2565) และมีหน่วยงานในสังกัดอีก 
1 หน่วยงาน รวมทั้งหมด 7 สำนัก /กอง และ 
2 หน่วยงาน  ดังนี้ 

 

๑. สำนักปลัดเทศบาล  ประกอบด้วย 
๑.๑ ฝ่ายอำนวยการ ประกอบด้วย 
(๑) งานการเจ้าหน้าที่   
(๒) งานส่งเสริมการท่องเที่ยว   
(๓) งานควบคุมเทศพาณิชย์ 
๑.๒ ฝ่ายปกครอง ประกอบด้วย  
(๑) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   
(๒) งานรักษาความสงบ 
(๓) งานทะเบียนราษฎรและบัตร 
๑.๓ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย  
(๑) งานธุรการ   
(๒) งานเลขานุการผู้บริหาร   
(๓) งานรัฐพิธี   
(๔) งานกจิการสภาเทศบาล 
 

๒. กองวิชาการและแผนงาน  ประกอบด้วย 
๒.๑ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  
ประกอบด้วย   
(๑) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน   
(๒) งานจัดทำงบประมาณ   
(3) งานวิจัยและประเมินผล 
๒.๒ ฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ 
ประกอบด้วย   
(๑) งานบริการและเผยแพร่วิชาการ 
(2) งานบริการข้อมูลข่าวสารท้องถิ่น   
(3) งานระบบสารสนเทศ  
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(5) ในส่วนของกองคลัง เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ
จำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ทำให้ปฏิบัติ งานไม่บรรลุตามแผนสถานที่
ติดตั้ง และเก็บรักษาพัสดุมีไม่เพียงพอ และมีแผนการจัดหาพัสดุ แต่ไม่
ปฏิบัติตามแผน 

๑.5 ภารกิจการจัดทำประชาคมเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น  
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ประชาชนเข้า 
มามีส่วนร่วมน้อยลง และในช่วงปี พ.ศ. 2563 เกิดโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (โควิด-19) แพร่กระจาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตของ
ประชาชนเป็นวงกว้างทั่วทั้งประเทศ และเป็น อันตรายแก่ชีวิต 
ร่างกายของประชาชนจึงต้องงดการจัดทำประชาคม 

๑.6 ภารกิจการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายก่อนส่งกองคลัง  
(1) ในส่วนของกองวิชาการและแผนงาน เปน็ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพ 
แวดล้อมภายใน คือ การวางฎีกาเบิกจ่ายเงินบางครั้งผิดประเภทและเอกสาร
ประกอบฎีกาเบิกจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบ กฎหมายกำหนด 
(2) ในส่วนของสำนักการช่าง เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายใน 
ซึ่งตามแบบประเมินการควบคุมภายในระดับหน่วยงานย่อย  พบว่าจุดอ่อนที่
เป็นความเสี่ยงของการควบคุมด้านประสิทธิภาพประสิทธิผลการดำเนินงาน ด้าน
ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับและมติ ครม.ที่เกี่ยวข้อง คือการวางฎีกาเบิกจ่ายเงินบางครั้ง
ยังไม่ตรงตามแผนงาน งาน หมวด ประเภทของงบประมาณ และเอกสารประกอบ
ฎีกาเบิกจ่ายเงินบางฎีกายังไม่ครบถ้วน ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่าย 
เงิน เป็นเหตุให้ต้องมีการปรับปรุงและควบคุมอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การตรวจ
ฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบแบบ
แผนของทางราชการ 
(3) ในส่วนของกองสวัสดิการสังคม เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายใน คือ เจา้ของโครงการขาดความรอบคอบเกี่ยวกับเอกสารประกอบ
ฎีกา ทำใหเ้อกสารไม่ครบถว้น   
(4) ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน คือ การจัดทำเอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน
บำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วน
ถิน่ก่อนส่งกองคลังไม่ถูกต้องครบถ้วนตามระเบียบกำหนด 

๑.7 ภารกิจปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดอง
สมานฉันท ์ 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ประชาชนมีความ
คิดเห็นที่แตกต่างจึงทำให้แตกความสามัคคี 
 

๒.๓ งานธุรการ   
๒.๔ ฝ่ายนิติการ ประกอบด้วย งานรบัเรื่องราว
ร้องทุกข์ / งานตราเทศบัญญัตทิี่มิใช่เรื่อง
งบประมาณประจำปี / งานนิตกิรรมสัญญา  
 

๓. สำนักการศึกษา ประกอบด้วย 
3.1 ฝ่ายแผนงานและโครงการ ประกอบด้วย   
(1) งานแผนและโครงการ   
(2) งานระบบสารสนเทศ   
(3) งานงบประมาณ   
(4) งานธุรการ   
3.2 ส่วนบริหารการศึกษา ประกอบด้วย 
3.2.1 ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  
(1) งานการเจ้าหน้าที่  
(2) งานวางแผนบุคคลและทะเบียนประวัติ  
3.2.2 ฝ่ายกิจการโรงเรียน  
(1) งานการศึกษาปฐมวัย  
(2) งานโรงเรียน  
(3) งานกิจการโรงเรียน  
3.2.3 ฝ่ายวิชาการ  
(1) งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสตูร  
(2) งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษา 
3.3 ส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม  ประกอบด้วย    
3.3.1 ฝ่ายการศึกษานอกระบบและตาม
อัธยาศัย  
(1) งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  
(2) งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ   
(3) งานห้องสมุด พิพิธภัณฑ์และเครือข่าย
ทางการศึกษา  
3.3.2 ฝ่ายกิจกรรมเด็กและเยาวชน  
(1) งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  
(2) งานกีฬาและนันทนาการ   
3.3.3 ฝ่ายส่งเสริมศาสนาศลิปะและวัฒนธรรม  
(1) งานกิจการศาสนา  
(2) งานส่งเสริมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรม 
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๑.8 ภารกิจการโอนเงินงบประมาณข้ามหมวดรายจ่าย  
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ แต่ละสำนัก/กอง
ยังมีการโอนเงินงบประมาณปีละหลายครั้ง 

๑.9 ภารกิจการให้ความรู้แก่บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์   
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ บุคลากรยังไม่เห็น
ความสำคัญของการประชาสัมพันธ์ ขาดความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ 
และการประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์ และในช่วงปี 
พ.ศ. 2563 เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) แพร่ 
กระจาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนเป็นวงกว้างทั่วทั้ง
ประเทศ และเป็นอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชนจึงต้องงดการ
จัดทำโครงการต่างๆเพ่ือเว้นระยะห่างทางสังคม 

๑.10 ภารกิจการดูแลระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและปรับปรุง
ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน   
เป็นความเสี่ยงที่เกิดข้ึนจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ บุคลากร
ค่อนข้างขาดความรู้ในการใช้งานอุปกรณ์และระบบ บุคลากรยังไม่เห็น
ความสำคัญของการจัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  อุปกรณ์ท่ีมี
เสื่อมสภาพและไม่รองรับเทคโนโลยีใหม่ และอุปกรณ์ท่ีมีไม่เพียงพอ
สำหรับรองรับการใช้งานของบุคลากรที่มีจำนวนเพิ่มมากขึ้น และ
ในช่วงปี พ.ศ. 2563 เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) 
แพร่ กระจาย ซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตของประชาชนเป็นวงกว้างทั่วทั้ง
ประเทศ และเป็นอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชนจึงต้องงดการ
จัดทำโครงการต่างๆเพ่ือเว้นระยะห่างทางสังคม  

๑.11 ภารกิจการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้
สถานศึกษา  
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน และสภาพแวดล้อม
ภายนอก โดยสภาพแวดล้อมภายใน คือ ขาดเจ้าหน้าที่การเงินของ
สำนักการศึกษาที่รับผิดชอบการตรวจสอบเงินรายได้สถานศึกษา
โดยตรงเนื่องจากการโอนย้ายจึงขาดบุคลากรที่ทำหน้าที่ในส่วนนี้ 
ผู้บริหารสถานศึกษาและเจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียนยังขาดความรู้
ความเข้าใจในการเบิกจ่ายเงิน การทำบัญชีรายได้ของสถานศึกษาและ
สภาพแวดล้อมภายนอก คือ การเปลี่ยนแปลงระเบียบ/กฎหมาย/
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทำให้
การปฏิบัติงานเกิดความสับสน 
 
 
 

3.4 สถานศึกษา ประกอบด้วย  
(1) โรงเรียนเทศบาล 1 (สังขวิทย์)   
(2) โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดกะพังสุรินทร์)  
(3) โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านนาตาล่วง)  
(4) โรงเรียนเทศบาล 4 (วัดมัชฌิมภูมิ) 
(5) โรงเรียนเทศบาล 5 (วัดควนขัน) 
(6) โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดตันตยาภิรม)   
(7) โรงเรียนเทศบาล 7 (วัดประสิทธิชัย)  
(8) โรงเรยีนเทศบาล 8 (อนุบาลฝันที่เป็นจริง)  
(9) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครตรัง 
(10) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดควนวิเศษ 
3.5 หน่วยงานศึกษานิเทศก์ 
 

๔. สำนักการช่าง  ประกอบด้วย 
๔.๑ ส่วนการควบคุมการก่อสร้างอาคาร
และผังเมือง ประกอบด้วย   
4.1.1 ฝ่ายควบคุมการก่อสร้าง  
(1) งานวิศวกรรม  
(2) งานสถาปัตยกรรม  
4.1.2 ฝ่ายควบคุมอาคารและผังเมือง  
(1) งานควบคุมอาคาร  
(2) งานผังเมือง 
๔.๒ ส่วนการโยธา ประกอบด้วย   
4.2.1 ฝ่ายสาธารณูปโภค  
(1) งานสาธารณูปโภค   
(2) งานสวนสาธารณะ  
(3) งานจัดสถานที่และการไฟฟ้า  
4.2.2 ฝ่ายศูนย์เครื่องจักรกลและระบบจราจร  
(1) งานวิศวกรรมออกแบบจราจร  
(2) งานศูนย์เครื่องจักรกล   
4.2.3 ฝ่ายช่างสุขาภิบาล  
(1) งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล  
(2) งานควบคุมและตรวจสอบบำบัดน้ำเสีย 
4.3 งานธุรการ 
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๑.๑2 ภารกิจการเบิกจ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริหาร
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบ
ขาดทักษะความรู้และความชำนาญด้านการเบิกจ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาล
และหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๑.๑3 ภารกิจการดำเนินโครงการโรงพยาบาลหมื่นเตียง  
(1) กิจกรรมการให้ยืมครุภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์  
- ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ประชาชนในเขต
เทศบาลนครตรังยังไม่ทราบถึงสิทธิของตนเองในโครงการ ผู้ยืมไม่ได้ลง
นามรับครุภัณฑ์ ผู้ยืมส่งเอกสารไม่ครบ เกิดความคลาดเคลื่อนในการ
ติดตามครุภัณฑ์ เช่น ผู้ร้องขอใช้ครุภัณฑ์มีการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ ไป
จากที่อยู่เดิม และเลขครุภัณฑ์มีการจางหาย/ตัวหนังสือไม่ชัดเจน 
- ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ไม่มีการประชาสัมพันธ์
โครงการ เนื้อหาใบคำร้องขอครภุัณฑ์ไม่ครบถ้วน 
(2) กิจกรรมการติดตามเยี่ยมบ้าน  
- ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ผู้ป่วยไม่อยู่ในช่วง
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน 
- ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ เนื้อหาใบคำร้องขอ
ครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วน ไม่ได้นัดหมายผู้ป่วยก่อนลงเยี่ยมบ้าน 

๑.๑4 ภารกิจการจ่ายยาผู้ป่วย   
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบ
ขาดทักษะความรู้ความชำนาญด้านเภสัชกรรม 

1.15 กิจกรรมระบบงานธุรการ 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน
เอกสาร/ธุรการภายในหน่วยงานมีความเข้าใจในระบบงานธุรการ รูปแบบและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ไม่ตรงกัน และเอกสารมีความไม่ถูกต้องครบถ้วนตาม
ระเบียบงานสารบรรณ เช่น แบบฟอร์มเอกสารไม่ถูกต้อง ข้อความผิด   

1.16 กิจกรรมควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อ
ยุงลายตามฤดูกาล 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ การระบาดของ
โรคไขเ้ลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลายตามฤดูกาล 

๑.17 ภารกิจการตรวจสอบรายชื่อผู้เสียชีวิตที่รับเบี้ยยังชีพทุกสัปดาห์   
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ญาติของผู้รับเบี้ย
ยังชีพที่เสียชีวิตไม่ได้ให้ความสำคัญและผู้นำชุมชนไม่ได้รู้จักผู้รับเบี้ยยัง
ชีพทุกคนทำให้ไม่สามารถรู้ข้อมูลทั้งหมด  
 

๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
ประกอบด้วย  
5.1 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  
ประกอบด้วย   
(1) งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม   
(2) งานวางแผนสาธารณสุข  
(3) งานรักษาความสะอาด  
(4) งานศูนย์บริการสาธารณสุข 1   
(5) งานศูนย์บริการสาธารณสุข 2   
(6) งานศูนย์บริการสาธารณสุข 3 
5.2 ฝ่ายบริการสาธารณสุข 
ประกอบด้วย  
(1) งานสัตวแพทย์  
(2) งานเผยแพร่และฝึกอบรม  
(3) งานส่งเสริมสุขภาพ  
(4) งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ 
(4) งานบริการการแพทย์  
5.3 งานธุรการ 
5.4 งานการเงินและบัญชี 
 

๖. กองสวัสดิการสังคม  ประกอบด้วย 
๖.๑ ฝ่ายสังคมสงเคราะห์  ประกอบด้วย  
(๑) งานสังคมสงเคราะห์  
(๒) งานกิจการสตรีและคนชรา  
(3) งานสวัสดิการเด็กและเยาวชน 
๖.๒ ฝ่ายพัฒนาชุมชน  ประกอบด้วย  
(๑) งานพัฒนาชุมชน   
(๒) งานชุมชนเมือง   
๖.๓ งานธุรการ  
 

๗. กองคลัง ประกอบด้วย   
๗.๑ ฝ่ายบริหารงานคลัง  ประกอบด้วย  
(๑) งานการเงินและบัญชี 
(2) งานระเบียบการคลัง  
(3) งานสถิติการคลัง 
๗.๒ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  ประกอบด้วย
(๑) งานการซื้อและการจ้าง / งานการซ่อม
บำรุงและบำรุงรักษา  
(2) งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ 
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1.18 ภารกิจเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน เช่น คำสั่งมอบหมายงาน 
กำหนดหนา้ที่รับผิดชอบ ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอก เชน่  คู่มือการ
ดำเนินงาน และระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนฯ  

1.19 ภารกิจการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด   
เป็นความเสีย่งที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก โดยปัจจัยภายนอกเกิด
จากมีผู้ติดยาเสพติดมีจำนวนมากขึ้น ผู้ที่ผ่านการบำบัดจะกลับไปติด
ยาซ้ำ ผู้นำชุมชนไม่กล้าให้ข้อมูล 

๑.20 ภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลชุมชน  
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากทั้งสภาพแวดล้อมภายนอก คือ คณะกรรมการ
ชุมชนชุดปัจจุบันหมดวาระการดำรงตำแหน่ง ข้อมูลที่มีอยู่ไม่เป็น
ปัจจุบัน ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย  

1.21 ภารกิจต่อยอดการรวมกลุ่มผลิตสินค้าเพ่ือจำหน่ายในนามกลุ่ม 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ผู้เข้าอบรมไม่ได้
รวมตัวกันเพ่ือต่อยอดตั้งกลุ่มอาชีพ แต่ได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพ
ส่วนตัว ซึ่งไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ การบริหาร
จัดการยังไม่เป็นกลุ่ม 

๑.22 ภารกิจการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ บุคลากรหน่วยงานผู้เบิก 
ไม่ศึกษาระเบียบและหนังสือสั่งการให้ถูกต้อง วางฎีกากระชั้นชิดและเร่งด่วน 
ทำให้มีเวลาในการตรวจฎีกาน้อย  และการจ่ายเงินไม่เป็นไปตามเวลาที่ระเบียบ
กำหนด 

1.23 ภารกิจการยืมเงินทดรองจ่ายในการไปราชการและการยมืเงิน
โครงการต่างๆ   
(๑) ในส่วนของกองคลัง เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ 
สำนัก/กองยืมเงินแลว้ แต่ยกเลกิการเดินทางไปราชการมีการสง่ใช้เงินยืม
ล่าช้าไม่เป็นไปตามระเบียบฯ และยืมเงินเกินความจำเปน็ 
(๒) ในส่วนของสำนักการศึกษา เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อม
ภายใน คือ ผู้มีหน้าที่ยืมเงินงบประมาณแล้วไม่ส่งใช้ภายในกำหนด 

1.24 ภารกิจการจา่ยเงินให้แกเ่จ้าหนี้หรือผู้มีสิทธริับเงิน และนำเช็คไป
ขึ้นเงินภายในกำหนดเวลา  
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากปจัจัยภายนอก คือ เจ้าหนีห้รือผู้มีสิทธิรับเงิน   
ไม่มารับเงินภายในกำหนด 

1.25 ภารกิจการตรวจรับงานแล้วเสร็จแต่ส่งใหผู้้เบิกล่าชา้  
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ เจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบ
ไม่สามารถดำเนนิการส่งเบิกทันเวลาที่กำหนด 

๗.๓ ฝ่ายพัฒนารายได้ ประกอบด้วย 
งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ 
๗.๔ ฝ่ายแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  
ประกอบด้วย งานแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 
๗.๕ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  ประกอบด้วย 
งานธุรการ 
 

8. หน่วยตรวจสอบภายใน 
- ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ - 

 

9. สถานธนานุบาล ประกอบด้วย 
9.๑ ฝ่ายบริหาร ประกอบด้วย   
(๑) งานรับจำนำ สง่ดอกเบี้ย ไถ่ถอน เพ่ิม ผ่อน   
(๒) ควบคุมการเบิกจ่ายเงนิประจำวันให้เปน็ไป
ตามระเบียบที่ จ.ส.ท. วางไว ้  
(๓) การตีราคาและพิสูจน์ทรัพย์รับจำนำเพ่ือ
ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น   
(๔) ควบคุมและดูแลความเรียบร้อยใน
ระบบงานสถานธนานุบาล 
9.๒ ฝ่ายงานทั่วไป ประกอบด้วย  
(๑) งานรักษาของ เก็บรักษาทรัพย์รับจำนำ 
(๒) งานพนักงานบัญชี ประกอบด้วย  
งานด้านบัญชี งานธุรการ งานสารบรรณ  
(๓) งานเขียนตั๋ว งานออกตั๋วให้กับลูกค้า  
(๔) งานทะเบียน งานนำทรัพย์รับจำนำบรรจุ
ใส่ซองให้ผู้จัดการ-ผู้ช่วยปิดปากซอง  
(๕) งานรักษาสถานที่และความสะอาด  
งานทำความสะอาดสถานธนานุบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 
    

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๑.26 ภารกิจการเร่งรัดผู้ไม่ชำระภาษีในเวลาที่กำหนด  
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ เจ้าของป้ายไม่ได้
แจ้งการเปลี่ยนแปลง ยกเลิก ติดตั้งป้ายใหม่ และพบความเสี่ยงที่เกิด
จากสภาพแวดล้อมภายใน คือ ประสิทธิภาพบุคลากร 

1.27 ภารกิจการรับ-ส่งหนังสือ 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากทั้งสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก  
ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ บุคลากร ลงทะเบียน
รับหนังสือแจกจ่ายหนังสือให้ผู้รับผิดชอบผิดพลาด การรับหนังสือ
พิจารณาความเร่งด่วนของหนังสือไม่ครอบคลุม เสนอหนังสือต่อ
ผู้บริหารเพ่ือพิจารณาสั่งการล่าช้า 

๑.28 ภารกิจดำเนินงานทางการตลาด  
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ การเพ่ิมข้ึนของ
โรงรับจำนำเอกชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลนครตรัง ได้กำหนดภารกิจความ
เสี่ยงของแต่ละสำนัก/กอง/หน่วยงาน โดยมี
ภารกิจต่างๆ  ดังนี้  

 

๑. สำนักปลัดเทศบาล   
๑.1 ภารกิจด้านงานป้องกันและระงับ

อัคคีภัย จากการติดตามผลการปฏิบัติงาน
สามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมได้ในระดับหนึ่ง  

1.2 ภารกิจการจัดเก็บ ดูแล รักษา เอกสาร
ทางการทะเบียนราษฎร จากการติดตามผล
การปฏิบัติงานสามารถดำเนินการได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง 

1.3 ภารกิจการจัดเก็บ ดูแล รักษาของกลาง 
ทำสมุดบัญชีบันทึกของกลาง จากการติดตามผล
การปฏิบัติงานสามารถดำเนนิการได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง 

1.4 ภารกิจด้านงานพัสด ุจากการติดตาม
ผลการปฏิบัติงานสามารถดำเนนิการได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง 

 

๒. กองวิชาการและแผนงาน  
2.1 กิจกรรมการจัดทำประชาคมเพ่ือให้

ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
จากการติดตามผลการปฏิบัติงาน สามารถ
ดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมในระดับหนึ่ง 

๒.2 กิจกรรมการตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายก่อนส่งกองคลัง   
จากการติดตามผลการปฏิบัติงาน สามารถ
ดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมในระดับหนึ่ง 

2.3 กิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน
พระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดอง
สมานฉันท์  จากการติดตามผลการปฏิบัติงาน
สามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมแล้ว 

 
 



๑๓ 
    

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๒. การประเมินความเสี่ยง 

๒.1 ภารกิจด้านงานป้องกันและระงับอัคคีภัย 
- สภาพแวดล้อมของงานป้องกันฯ (สถานีดับเพลิงนครตรัง)  
ถนนทางเข้า-ออกสถานีดับเพลิงนครตรังแคบมีเพียงช่องทางเดียว 
- เกิดความเสื่อมสภาพและการชำรุดของอุปกรณ์ เช่น รถยนต์ 
บรรทุกน้ำ รถดับเพลิง รถยนต์บันไดเลื่อน ที่ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ 
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  

2.2 ภารกิจการจัดเก็บ ดูแล รักษาเอกสารทางการทะเบียนราษฎร   
- เอกสารทางการทะเบียนราษฎร์เพ่ิมมากข้ึน ตู้จัดเก็บเอกสารการจัด
วางไม่เพียงพอ ทำให้เอกสารสูญหายหรือถูกทำลายได้ 

2.3 ภารกิจการจัดเก็บ ดูแล รักษาของกลาง ทำสมุดบัญชีบันทึกของกลาง   
- พ้ืนที่จัดเก็บอาจทำให้ของกลางสูญหายหรือถูกทำลายได้ 

2.4 ภารกิจด้านงานพัสดุ 
(1) ในส่วนของสำนักปลัดเทศบาล พบว่า 
การเก็บพัสดุมีไม่เพียงพอ มีแผนการจัดหาพัสดุแต่ไม่ปฏิบัติตามแผน
และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ยังไม่ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 
(2) ในส่วนของกองวิชาการและแผนงาน พบว่า  
การดำเนินการทางพัสดุมีความครบถ้วนถูกต้องมากข้ึน แต่การ
ดำเนินงานพัสดุเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการให้ไปอย่างถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมายกำหนด ผู้ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ  
จึงต้องดำเนินการอย่างระมัดระวัง 
(3) ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พบว่า 
- การปฏิบัติงานยังมีการลัดขั้นตอนตามแนวทางปฏิบัติ โดยมีข้ออ้าง
เรื่องความเร่งด่วนในความต้องการใช้ เช่น ใบยืมสินค้า 
- เจา้หน้าที่ผู้ดำเนินงานพัสดุยังขาดความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน 
ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ พ.ศ. 2560 
(4) ในส่วนของสำนักการศึกษา พบว่า 
- ทะเบียนพัสดุยังไม่เป็นปัจจุบัน  
- การจัดเก็บวัสดุสำนักงานยังไม่มีที่เก็บเป็นสัดส่วนให้เรียบร้อย 
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานพัสดุขาดความรู้ความเข้าใจในระบบ
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างจ่ายเงินรายได้ของสถานศึกษา 
 
 
 
 

2.4 กิจกรรมการโอนเงินงบประมาณข้าม
หมวดรายจ่าย จากการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
สามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถปุระสงค์ของการ
ควบคุมในระดับหนึง่ 

2.5 กิจกรรมการให้ความรู้แก่บุคลากรด้าน
การประชาสัมพันธ์ จากการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน สามารถดำเนนิการได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมในระดับหนึ่ง 

2.6 ภารกิจด้านงานพัสดุ จากการติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน สามารถดำเนนิการได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมในระดับหนึ่ง 

2.7 ภารกิจการดูแลระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตและปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน จากการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
สามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถปุระสงค์ของการ
ควบคุมในระดับหนึง่ 

 

๓. สำนักการศึกษา 
๓.๑ ภารกิจการจัดทำทะเบียนคุมและ

การเบิกจ่ายพัสดุ จากการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน สามารถดำเนินการได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมในระดับหนึ่ง  

๓.๒ ภารกิจการติดตามตรวจสอบการ
เบิกจ่ายงบประมาณรายได้สถานศึกษา  
จากการติดตามผลการปฏิบัติงาน สามารถ
ดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบ 
คุมในระดับหนึ่ง   

๓.3 ภารกิจการปรับปรุงการยืมเงิน
งบประมาณ จากการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน สามารถดำเนินการได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมในระดับหนึ่ง   

 

๔. สำนักการช่าง  
๔.๑ ภารกิจการตรวจสอบเอกสาร

ประกอบการเบิกจ่ายก่อนส่งกองคลัง  
จากการติดตามผลการปฏิบัติงาน ยังไม่มี
จุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยง แต่สมควรควบคุม
ภารกิจนี้ต่อไปในปีงบ ประมาณถัดไป เพ่ือ
ไม่ให้มีจุดอ่อนที่เป็นความเสี่ยงเกิดขึ้น  
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(5) ในส่วนของกองคลัง พบว่า 
- คณะกรรมการกำหนดราคากลางและกำหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะไม่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
- การขาดการประสานระหว่างหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือกำหนด
ความต้องการพัสด ุ
- ผู้ใช้ไม่วางแผนในการจัดหาทรัพย์สิน หรือไม่ดำเนินการตามแผนที่กำหนด 
- การจัดหาไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนด 

2.5 ภารกิจการจัดทำประชาคมเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
- ประชาชนยังขาดความเข้าใจถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการ
ทำแผนพัฒนา 
- ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการให้ได้มาซึ่งโครงการพัฒนา 
การบรรจุโครงการในแผนพัฒนา การได้รับการจัดสรรงบประมาณ และการ
นำสู่การปฏิบัติจัดทำโครงการ ทำให้เข้าใจว่าความคิดเห็นของตนเองไม่ได้รับ
การตอบสนอง และให้ความสำคัญแก่การเข้าร่วมประชาคมลดลง 

๒.6 ภารกจิการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายก่อนส่งกองคลัง   
(1) ในส่วนของกองวิชาการและแผนงาน พบว่าปัญหาเอกสารประกอบฎีกา
เบิกจ่ายเงินงบประมาณ ไม่ครบถ้วนถูกต้อง ปัญหามีปริมาณลดลงแต่ยังคงมีอยู่ 
(2) ในส่วนของสำนักการช่าง พบว่า 
- การวางฎีกาเบิกจ่ายเงินบางครั้งยังไม่ตรงตามแผนงาน งาน หมวด 
ประเภทของงบประมาณ เนื่องจากการนำระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ 
เจ้าหน้าที่ยังไม่คุ้นเคยกับระบบ ทำให้การบนัทึกรายการยงัผิดพลาด 
- เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินบางฎีกายังไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 
เนื่องจากไม่มีการตรวจสอบฎีกาเบื้องต้นจากหน่วยงานผู้เบิก 
- เกิดความลา่ช้าในการเบิกจ่ายเงินเนื่องจากกองคลังส่งฎีกาคืนมาแก้ไข 
(3) ในส่วนของกองสวัสดิการสังคม พบว่า 
- เอกสารประกอบการเบิกจ่ายก่อนส่งกองคลังไม่ครบถ้วนถูกต้อง เช่น 
ใบสำคัญรับเงิน ใบส่งของ ฯลฯ ปัญหามีปริมาณลดลงแต่ยังคงมีอยู่ ทำให้
ยังมีการเบิกจ่ายเงินลา่ช้า 
- เจ้าหน้าที่กองคลังไม่แนะนำเรื่องเอกสารที่แนบให้จบกระบวนการ  
ทำให้มีการส่งคืนฎีกา 
(4) ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พบว่า 
- เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการ
สาธารณสุขของอปท.ไม่ครบถ้วน  
- เกิดความล่าช้าในการเบิกจ่ายเงินบำรุงบำรุงโรงพยาบาลและหน่วย
บริการสาธารณสุขของอปท. เนื่องจากทางกองคลังส่งฎีกาคืนมาให้
ดำเนินการแก้ไขใหม่ 

๕. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
๕.1 ภารกิจการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะ 

เจาะจงตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดภุาครฐั พ.ศ. 2560 จากการติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน สามารถดำเนนิการได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมแลว้ 

5.2 ภารกิจการเบิกจ่ายเงินบำรุง
โรงพยาบาลและหน่วยบริหารสาธารณสุข 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากการ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน สามารถดำเนินการได้
บรรลวุัตถุประสงค์ของการควบคุมแล้ว 

5.3 ภารกิจการดำเนนิโครงการโรงพยาบาล
หมื่นเตียง   จากการตดิตามผลการปฏิบัติงาน 
สามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถปุระสงค์ของการ
ควบคุมแล้ว 

5.4 ภารกิจการจ่ายยาผู้ป่วย  จากการ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน สามารถดำเนินการได้
บรรลวุัตถุประสงค์ของการควบคุมแล้ว 

5.5 กิจกรรมการตรวจสอบเอกสารประกอบ
ฎีกาการเบิกจ่ายเงินบำรงุโรงพยาบาลและ
หน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครอง
ส่วนถิ่นก่อนส่งกองคลัง 
จากการติดตามผลการปฏิบัติงาน สามารถดำเนินการ
ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมแล้ว 

5.6 กิจกรรมระบบงานธุรการ 
จากการติดตามผลการปฏิบัติงาน สามารถ
ดำเนินการได้บรรลวุัตถุประสงค์ของการควบคุม
ในระดับหนึ่ง 

5.7 กิจกรรมควบคุมการระบาดโรค
ไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลายตามฤดูกาล 
จากการติดตามผลการปฏิบัติงาน สามารถดำเนินการ
ได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมแล้ว 

 

๖. กองสวัสดิการสังคม 
๖.๑ ภารกิจการตรวจสอบรายชือ่ผู้เสียชีวติ

ที่รับเบี้ยยังชีพทุกสัปดาห ์จากการติดตามผล
การปฏิบัติงาน สามารถดำเนินการได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมในระดับหนึ่ง 
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๒.7 ภารกิจปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดอง
สมานฉันท ์  
ประชาชนบางส่วนยังได้รับข้อมูลข่าวสารที่ไม่ตรงตามความเป็นจริง  
ทำให้ยังคงมีความไม่สามัคคีกัน 

๒.8 ภารกิจการโอนเงินงบประมาณข้ามหมวดรายจ่าย  
แต่ละสำนัก/กองยังมีการโอนเงินงบประมาณข้ามหมวดรายจ่ายปีละ
หลายครั้ง 

๒.9 ภารกิจการให้ความรู้แก่บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์   
บุคลากรของแต่ละสำนัก/กองสามารถให้ข้อมูลเพ่ือการประชาสัมพันธ์ได้
ชัดเจนและครบถว้นมากขึ้น แต่ในช่วงปี พ.ศ. 2563 บุคลากรไม่ได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ และการประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยี
ในการประชาสัมพันธ ์

๒.10 ภารกิจการดูแลระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและปรับปรุง
ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  
- แม้จะมีเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบ แต่ยังขาดความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์ 
และความรู้ในการใชง้านอุปกรณ์ และระบบของบุคลากรผู้ใช้งาน 
- ข้อมูลในระบบฐานข้อมูลของเทศบาลได้รับการปรับปรุงให้เป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ 
- แต่ในช่วงปี พ.ศ. 2563 บคุลากรไม่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน
อุปกรณ์และระบบ 

๒.11 ภารกิจการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้
สถานศึกษา 
- ไม่มีหน่วยตรวจสอบเข้าไปติดตามตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินรายได้
ของสถานศึกษา 
- การเบิกจ่ายเงินรายได้ของสถานศึกษาล่าช้าไม่เป็นไปตามแผนการเบิกจ่าย 

2.๑2 ภารกิจการเบิกจ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริหาร
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดทักษะความชำนาญในการดำเนินงานการ
เบิกจ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

2.๑3 ภารกิจการดำเนินโครงการโรงพยาบาลหมื่นเตียง  
(1) กิจกรรมการให้ยืมครุภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์  
- ประชาชนในเขตที่เทศบาลนครตรังยังไม่ทราบถึงสิทธิของตนเอง 
ในโครงการนี้ 
- ผู้ยืมไม่ได้ลงนามรับครุภัณฑ์ 
- ผู้ยืมส่งเอกสารไม่ครบ 

๖.2 ภารกิจเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิด  จากการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน สามารถดำเนินการได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมในระดับหนึ่ง 

๖.3 ภารกิจการดำเนินการแก้ไขปัญหายา
เสพติด จากการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
สามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมในระดับหนึ่ง 

๖.4 ภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศ
ข้อมูลชุมชน จากการติดตามผลการปฏิบัติงาน 
สามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถปุระสงค์ของการ
ควบคุมในระดับหนึง่ 

๖.5 ภารกิจต่อยอดการรวมกลุม่ผลิตสินค้า 
เพ่ือจำหน่ายในนามกลุ่ม จากการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน สามารถดำเนนิการได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมในระดับหนึ่ง 

๖.6 ภารกิจการตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายก่อนส่งกองคลัง  
จากการติดตามผลการปฏิบัติงาน สามารถ
ดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมในระดับหนึ่ง 

 

๗. กองคลัง 
๗.๑ ภารกิจการตรวจฎีกาก่อนเสนอขอ

อนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ จากการติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน สามารถดำเนนิการได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมในระดับหนึ่ง  

7.3 ภารกิจการยืมเงินทดรองจา่ยในการไป
ราชการและการยืมเงินโครงการ  จากการ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน สามารถดำเนินการได้
บรรลวุัตถุประสงค์ของการควบคุมในระดับหนึ่ง  

๗.๒ ภารกิจการจัดหาพัสด ุ จากการติดตาม
ผลการปฏิบัติงาน สามารถดำเนนิการได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมในระดับหนึ่ง  

7.4 ภารกิจการจ่ายเงินให้แก่เจา้หนี้หรือ 
ผู้มีสิทธิรับเงินมารบัเงินและนำเช็คไปขึ้นเงิน
ภายในกำหนดเวลา  จากการติดตามผลการ
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- ไม่ทราบสถานที่นำส่งครุภัณฑ์ 
- มีความคลาดเคลื่อนในการติดตามครุภัณฑ์ เช่น ผู้ร้องขอใช้ครุภัณฑ์
มีการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ไปจากท่ีอยู่เดิม เลขครุภัณฑ์มีการลบเลือน/
ไม่ชัดเจน 
(2) กิจกรรมการติดตามเยี่ยมบ้าน  
- ไม่ทราบที่อยู่จริงของผู้ป่วยเวลาที่เจ้าหน้าที่ลงเยี่ยมบ้าน 
- ผู้ป่วยไม่อยู่ในช่วงลงพื้นที่ 

2.๑4 ภารกิจการจ่ายยาผู้ป่วย   
- ไม่มีเภสัชกรควบคุมในการเบิกจ่ายยาแก่ผู้ป่วย 
- เบิกจ่ายยาแก่ผู้ป่วยโดยพยาบาลและพนักงานจ้าง 

2.15 กิจกรรมระบบงานธุรการ 
- บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านเอกสาร/ธุรการ ยังขาดทักษะด้านหนังสือ
ราชการ 
- หนังสือของทางราชการยังมีข้อผิดพลาด ล่าช้า สูญหาย 

2.16 กิจกรรมควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อ
ยุงลายตามฤดูกาล 
- ประชาชนขาดความกระตือรือร้นในการควบคุมและป้องกันการ
ระบาดของโรค 
- ในชุมชนมีพ้ืนที่เสี่ยงเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 

2.17 ภารกิจการตรวจสอบรายชื่อผู้เสียชีวิตที่รับเบี้ยยังชีพทุกสัปดาห์   
- ญาติผู้รับเบี้ยยังชีพขาดความสนใจ  
- รายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพประเภทต่างๆจำนวนมาก กรณีเสียชีวิตทั้งท่ี
เสียชีวิตต่างท้องถิ่น และในท้องถิ่น 

2.18 ภารกิจเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   
- เนื่องจากผู้ปกครองที่เป็นผู้เลี้ยงดูเด็กแรกเกิดรายได้ผันผวนหรือ
ตั้งใจตอบผิดจากความจริง เพ่ือรับประโยชน์จากรัฐ ทำให้การคาด
ประมาณว่าเป็นครัวเรือนยากจน โดยใช้รายได้อย่างเดียวอาจไม่ได้
ข้อมูลที่ถูกต้อง  

2.19 ภารกิจการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด   
- เกิดจากการที่สังคมปัจจุบันมีการแพร่ระบาดยาเสพติดมาก วัยรุ่น
ขาดการเอาใจใส่จากครอบครัวมากขึ้น เจ้าหน้าที่ของรัฐมีไม่เพียงพอผู้
ที่ผ่านการบำบัดมักจะกลับมาติดซ้ำ ชุมชนยังขาดความร่วมมือ
เนื่องจากกลัวในความไม่ปลอดภัย 
 
 
 

ปฏิบัติงาน สามารถดำเนินการได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมในระดับหนึ่ง 

7.5 ภารกิจการตรวจรับงานแลว้เสร็จ 
แต่ส่งให้ผู้เบิกล่าชา้  จากการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน สามารถดำเนินการได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมในระดับหนึ่ง 

7.6 ภารกิจการเร่งรัดผู้ไม่ชำระภาษี 
ในเวลาที่กำหนด จากการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน สามารถดำเนินการได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมในระดับหนึ่ง 

 

๘. สถานธนานุบาล 
๘.๑ ภารกิจดำเนินงานทางการตลาด 

จากการติดตามผลการปฏิบัติงาน สามารถ
ดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมในระดับหนึ่ง 
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2.20 ภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลชุมชน  
- ผูน้ำชุมชนไม่รู้ข้อมูลชุมชน สภาพชุมชนทั้งหมดโดยภาพรวม เจ้าหน้าที่มี
ความยากในการจัดเก็บข้อมูลที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากประชาชน 
ในชุมชน และปัจจุบันคณะกรรมการชุมชนหมดวาระการดำรงตำแหน่ง  
ข้อมูลยังไม่เป็นปัจจุบัน 

2.21 ภารกิจต่อยอดการรวมกลุ่มผลิตสินค้าเพ่ือจำหน่ายในนามกลุ่ม   
- ผู้เข้าอบรมไม่ได้รวมตัวกัน เพ่ือต่อยอดตั้งกลุ่มอาชีพ เพื่อจำหน่ายใน
นามกลุ่ม แต่ได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพส่วนตัว ซึ่งไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการที่ตั้งไว้ 

๒.22 ภารกิจการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
- ไม่ปฏิบัติให้เปน็ไปตามแผนการเบิกจ่าย 
- เจา้หน้าที่ไม่เพียงพอ 
- เจา้หน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบยีบหรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- การเบิกจ่ายที่ผิดประเภท 
- เจา้หน้าที่ขาดทักษะความชำนาญในการปฏิบัติให้เปน็ไปตามระเบียบ 

2.23 ภารกิจการยืมเงินทดรองจ่ายในการไปราชการและการยมืเงิน
โครงการต่างๆ  
(1) ในส่วนของกองคลัง พบว่า 
- ผู้ยืมเงินส่งใช้เงินยืมล่าช้า 
- ผู้ยืมเงินยกเลิกการเดินทางไปราชการแต่ไม่นำเงินยืมส่งคืนคลังโดย
ทันที 
(2) ในส่วนของสำนักการศึกษา พบว่า 
- เนื่องจากผู้ที่มีหน้าที่ยืมเงินงบประมาณ ไม่ทราบว่าจะต้องเร่งส่งใช้
เงินที่ยืมและไม่ตรวจสอบสัญญาการยืมเงินแต่ละครั้ง 

2.24 ภารกิจการจา่ยเงินให้แกเ่จ้าหนี้หรือผู้มีสิทธริับเงิน และนำเช็คไป
ขึ้นเงินภายในกำหนดเวลา  
- เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินไม่มารับเงินภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่สั่ง
จ่ายเช็ค 
- เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินไม่นำเช็คไปขึ้นเงินภายใน ๖ เดือน ทำให้
การทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารไม่เป็นปัจจุบัน  

2.25 ภารกิจการตรวจรับงานแล้วเสร็จแต่ส่งใหผู้้เบิกล่าชา้ 
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบขาดการวางแผนในการดำเนินงานไม่เป็นไป
ตามข้ันตอนในการปฏิบัติงาน 
- การตรวจรับงานของคณะกรรมการล่าช้า 
- เอกสารในการตรวจรับงานไม่ครบถ้วน 
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2.26 ภารกิจการเร่งรัดผู้ไม่ชำระภาษีในเวลาที่กำหนด   
- เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ต้องรับผิดชอบงานในหน้าที่ และงานที่ได้รับ
มอบหมายมาก ทำให้การลงทะเบียนคุมผู้มาชำระภาษีไม่ครบถ้วน อาจทำให้
เรียกเก็บภาษีซ้ำซ้อน 
- การเปลี่ยนแปลงของระเบียบ กฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี  

๒.27 ภารกิจการรับ-ส่งหนังสือ 
- เจ้าหน้าที่รับผิดชอบลงทะเบียนรับหนังสือวิเคราะห์หนังสือไม่ถูกต้อง 

2.28 ภารกิจดำเนินงานทางการตลาด  
ประชาชนไปใช้บริการของโรงรับจำนำเอกชนมากขึ้น เนื่องจาก 
- การให้ราคารับจำนำทีสู่งกว่า  
- การกำหนดระยะเวลาชำระดอกเบี้ยนานกว่า บางช่วงสามารถยืดระยะเวลา
ได้นานถึง 6 เดือน  
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๓. กิจกรรมการควบคุม 

๓.๑ ภารกิจด้านงานป้องกันและระงับอัคคีภัย 
- ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ที่มาใช้พ้ืนที่ในการจอดรถ 
เพ่ือรับส่งเด็กนักเรียนบริเวณทางเข้า-ออกสามารถติดต่อได้ทันที 
เพ่ือเคลื่อนย้ายรถท่ีกีดขวางทางเข้า-ออกได้เมื่อเกิดเหตุสาธารณภัย 
- ซ่อมบำรุงเครื่องมืออุปกรณ์รถยนต์ที่ใช้ในภารกิจของงานป้องกันฯ 
ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน จัดซื้อเครื่องมือวัสดุ ครุภัณฑ์ทดแทนที่
เสื่อมสภาพและชำรุด  

3.2 ภารกิจการจัดเก็บ ดูแล รักษาเอกสารทางการทะเบียนราษฎร  
กำกับดูแล และกำชับให้เจ้าหนา้ที่ทะเบียนผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดเก็บ 
ดูแล รักษาเอกสารทางการทะเบียนราษฎร์ให้อยู่ในความปลอดภัยให้
เป็นไปตามระเบยีบและเปน็ปัจจุบัน และจัดหาตู้หรือพ้ืนที่ในการจัดเก็บ
เอกสารทางการทะเบียนราษฎรใ์ห้เพียงพอและเหมาะสมสะดวกแก่การ
ค้นหา และการขออนุญาตทำลายหนังสือราชการ 

3.3 ภารกิจการจัดเก็บ ดูแล รักษาของกลาง ทำสมุดบัญชีบันทึกของกลาง  
ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทำบัญชี บันทึกของกลาง และกำชับให้
จัดเก็บในที่มีความปลอดภัย หาสถานที่เหมาะสมเพียงพอในการเก็บ 

3.4 ภารกิจด้านงานพัสดุ 
(1) ในส่วนของสำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการดังนี้ 
- มีการเร่งรัดผู้รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ
ประจำปีทุกปี 
- ขออนุมัติและแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาทุกข้ันตอน 
- ควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุทุกครั้งที่มีการรับจ่าย 
(2) ในส่วนของกองวิชาการและแผนงาน ดำเนินการโดยให้ผู้ได้รับ
มอบหมายปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าที่ทุกคนศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ และดำเนินการอย่างระมัดระวัง 
(3) ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการดังนี้ 
- ปรับปรุงแนวทางการทำงานและสื่อสารให้ผู้ปฏิบัติงานทุกกลุ่มงาน 
ทุกระดับเข้าใจตรงกัน 
- พัฒนาสร้างเสริมความรู้ประสบการณ์ให้ผู้ปฏิบัติงานให้ทันต่อพรบ. 
กฎระเบียบ มติ ครม.ที่เปลี่ยนแปลง    
- ให้ผู้ได้รับมอบหมายปฏิบัติงานด้านพัสดุทุกคนศึกษาหาความรู้
เพ่ิมเติมอยู่เสมอ  
(4) ในส่วนของสำนักการศึกษา ดำเนินการดังนี้ 
- มีการมอบเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้จัดทำทะเบียนคุมพัสดุแล้ว  
อยู่ระหว่างการจัดทำให้เป็นปัจจุบัน 
- มีการจัดทำทะเบียนเบิก-จ่ายพัสดุ 
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- มีการมอบเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
- เพ่ิมผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง 
(5) ในส่วนของกองคลัง พบว่า 
- กำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะโดยแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางร่วม
เป็นกรรมการจากบุคคลภายในและภายนอก 
- ชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย กฎ ระเบียบ และมติคณะ 
รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้หน่วยงานต่าง ๆ  ทราบและถือปฏิบัติ 
- ทบทวนทำความเข้าใจและชี้แจงสภาพปัญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้างกับ
หน่วยงาน 

3.5 ภารกิจการจัดทำประชาคมเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น  
- มีการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจความสำคัญของ
แผนพัฒนาและเชิญชวนให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วน
ร่วมในการรับฟังข้อมูลและให้ความคิดเห็น   
- มีการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจในกระบวนการให้ได้มาซึ่งโครงการ
พัฒนา การบรรจุโครงการในแผนพัฒนา การได้รับการจัดสรร
งบประมาณ และการนำสู่การปฏิบัติจัดทำโครงการ  
- ประชาคมไม่ได้มีส่วนร่วม แต่ยังมีการมีส่วนร่วมผ่านผู้แทนภาคส่วนต่างๆ
ในคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  

๓.6 ภารกิจการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายก่อนส่งกองคลัง   
(1) ในส่วนของกองวิชาการและแผนงาน ดำเนินการดังนี้ 
- พัสดุ กองวิชาการและแผนงานมีการตรวจสอบฎีกาและเอกสาร
ประกอบฎีกาก่อนเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
- กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้เบิกเพ่ิมความละเอียด
รอบคอบในการจัดทำเอกสารให้ครบถ้วน ก่อนนำเสนอฎีกาให้ผู้เบิก
ตรวจสอบเอกสารก่อนนำส่งกองคลัง  
(2) ในส่วนของสำนักการช่าง ดำเนินการดังนี้ 
- จัดให้ความรู้และเพ่ิมทักษะเจ้าหน้าที่บันทึกรายการในระบบบัญชี
อิเล็กทรอนิกส์ให้มีความเข้าใจในลักษณะเชิงปฏิบัติการ โดยผู้มีความ
ชำนาญกว่าเป็นผู้ช่วยเหลือ/ถ่ายทอดขณะปฏิบัติงานจริงอย่างต่อเนื่อง 
- ให้หัวหน้างานธุรการเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของฎีกาและความ
ครบถ้วนของเอกสารประกอบฎีกาก่อนเสนอผู้อำนวยการสำนักการ
ช่างลงนาม โดยจัดทำบัญชีคุมงบประมาณเพ่ือเทียบกับข้อมูลในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์จากกองคลัง 
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(3) ในส่วนของกองสวัสดิการสังคม ดำเนินการดังนี้ 
- ผู้รับผิดชอบโครงการประสานงานกับธุรการเกี่ยวกับเอกสารประกอบ 
การเบิกจ่ายก่อนส่งกองคลัง เพ่ือความถูกต้อง 
- ควบคุมการส่งคืนฎีกาในสมุด 
- ประสานงานส่วนตัวทำความเข้าใจ ปรึกษากับเจ้าหน้าที่กองคลัง
ก่อนมีการจัดทำฎีกา 
- กำชับผู้รับผิดชอบโครงการรวบรวมและตรวจสอบเอกสารประกอบ
ฎีกาทุกรายการให้ครบถ้วนก่อนนำส่งเบิกจ่าย 
(4) ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- ให้หัวหน้างานตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินบำรุง
โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของอปท.พร้อมรับรองความ
ถูกต้องก่อนดำเนินการเบิกจ่าย 
- ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาล
และหน่วยบริการสาธารณสุขของอปท.ให้ครบถ้วนและถูกต้องพร้อม
เร่งรัดและติดตามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการส่งเอกสารให้ครบ 
ก่อนจัดทำและนำเสนอฎีกา 
- ให้งานการเงินและบัญชีเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของฎีกาการเบิก
จา่ยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของอปท.และ
ความครบถว้นของเอกสารประกอบฎีกา ก่อนเสนอ ผอ.กองสาธารณสุขฯ 
ลงนาม พร้อมจัดทำบัญชีคุมฎีกา และบัญชีคุมงบประมาณ 

๓.7 ภารกิจปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดอง
สมานฉันท ์  
- ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้กับประชาชนและสร้างการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเนื่องในวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน
พระมหากษัตริย์ อาท ิวันพ่อแห่งชาติ วันแม่แห่งชาติ ฯลฯ  
- จัดกิจกรรมเพ่ือเทิดพระเกียรติลงในวาระต่างๆ อาทิ ลงนามถวายพระพร 
จัดบอร์ดนิทรรศการ ฯลฯ 
- จัดกิจกรรมเป็นวาระพิเศษเพ่ือกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความ 
สำคัญและมีส่วนร่วมในกิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์  
- ติดตามกิจกรรมของหน่วยงานหลักอ่ืนๆ เพ่ือประสานความร่วมมือและ
ดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

๓.8 ภารกิจการโอนเงินงบประมาณข้ามหมวดรายจ่าย 
- กำชับเจา้หน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ดำเนินการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้เป็นไปตามที่ได้ตั้งงบประมาณไว้ 
- ตรวจสอบความถูกต้องการโอนเงินไม่ให้มีการโอนข้ามหมวดรายจ่ายเกิน 
๔ ครั้ง 
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- ตรวจสอบเอกสารการขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจ่ายว่ามีการ
โอนเงินงบประมาณถูกต้องตามระเบียบหรือไม่ 
- ทำหนังสือแจ้งให้แตล่ะหน่วยงานวิเคราะห์การตั้งงบประมาณให้
สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่คาดวา่จะเกิดขึ้นจริง 
- มีการควบคุมการโอนเงินงบประมาณข้ามหมวดรายจ่าย โดยในเบื้องต้น
ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณพิจารณาให้โอนเงินงบ ประมาณที่ไม่จำเป็นจาก
แผนงานอ่ืนในหมวดเดียวกัน 

๓.9 ภารกิจการให้ความรู้แก่บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์   
- จัดการอบรมเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้ความรูเ้บื้องต้นด้านการ
ประชาสัมพันธ ์การประยุกต์ใชส้ื่อและเทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์
ให้แก่บุคลากรของสำนัก/กอง และบุคลากรของสำนัก/กองที่ยังไม่ได้รับ
การอบรม 
- จัดตั้งเครือข่ายประชาสัมพันธ์จากทุกสำนัก/กอง 
- ดำเนินการควบคุมที่มีอยู่ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

๓.10 ภารกิจการดูแลระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและปรับปรุง
ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  
- มีเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและปรับปรุงฐานข้อมูล 
- จัดหาอุปกรณ์ให้เพียงพอสำหรับบุคลากรและทันสมัยเหมาะสม
สำหรับการใช้งาน 
- จัดการอบรม/แจ้งให้กองการเจ้าหน้าที่จัดการอบรมให้ความรูเ้กี่ยวกับ
การใช้งานอุปกรณแ์ละระบบ 
- กำชับ ติดตามให้ผู้มีหน้าที่ดูแลระบบฐานข้อมูลได้ปรับปรุง 
ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

๓.๑1 ภารกิจการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้
สถานศึกษา 
- มีการแต่งตั้งกรรมการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินรายได้
สถานศึกษา 
- มีการจัดทำปฏิทินการติดตามตรวจสอบและดำเนินการใช้จ่ายเงิน
รายได้สถานศึกษาในสังกัดตามกำหนด 

3.๑2 ภารกิจการเบิกจ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริหาร
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
- พัฒนาความรู้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดยการส่งเข้า
รับการฝึกอบรม 
- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเงินของศูนย์บริการ
สาธารณสุข 
- กำชับเจ้าหน้าที่ของงานเพ่ิมความละเอียดรอบคอบในการจัดทำ/
จัดเตรียมเอกสารประกอบ 
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3.๑3 ภารกิจการดำเนินโครงการโรงพยาบาลหมื่นเตียง  
(1) กิจกรรมการให้ยืมครุภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์  
- เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการ/แนวทาง/ข้ันตอนการขอยืม
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ในสื่อต่าง ๆ  
- ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลในใบคำร้องและให้ผู้
ยืมลงนามพร้อมส่งเอกสาร 
- ชี้แจงแนวทางข้อปฏิบัติให้แกผู่้ยืมครุภัณฑ์ พร้อมลงนามรับทราบ 
เพ่ือให้เป็นแนวทางการปฏิบัติเดียวกันและลดการโยกย้ายครุภัณฑ์โดย
ไม่ผ่านเจ้าหน้าที่รับทราบ 
-ปรับปรุงใบคำร้องให้มีเนื้อหาที่ครบถ้วนมากข้ึน 
(2) กิจกรรมการติดตามเยี่ยมบ้าน  
- มีการนัดหมายก่อนการลงเยี่ยมบ้าน 
- บันทึกตำแหน่งของบ้านผู้ป่วยในฐานข้อมูล 

3.๑4 ภารกิจการจ่ายยาผู้ป่วย   
- ดำเนินการสรรหาบุคลากรตำแหน่งเภสัชกร เพ่ือดำเนินงานด้าน
เภสัชกรรมของศูนย์บริการสาธารณสุข 
- ให้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบมีการศึกษารายละเอียดด้านการจ่ายยาและ
ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ 

3.15 กิจกรรมระบบงานธุรการ 
- จัดทำแผนผังการปฏิบัติงานธุรการเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ภายในกองฯที่
ปฏิบัติงานด้านเอกสารยึดถือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
- ให้งานธุรการกองฯเป็นผู้ตรวจทานหนังสือราชการเพ่ือตรวจสอบ
ความถูกต้องสมบูรณ์ของเอกสารราชการต่าง ๆ 

3.16 กิจกรรมควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อ
ยุงลายตามฤดูกาล 
- ให้ความรู้และกระตุ้นเตือนเรื่องโรคและการระบาดของโรคอย่าง
ต่อเนื่องในโรงเรียน เพ่ือให้นักเรียนขยายผลสู่ชุมชน 
- เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ร่วมกับ อสม.ในการช่วยกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
- ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเพื่อให้คำแนะนำการปฏิบัติตัว และป้องกัน
การแพร่กระจายของโรค 
- ประสานงานกับ รพ.ตรังในการดำเนินงานป้องกันโรคไข้เลือดออก 
เพ่ือให้ครอบคลุมพ้ืนที่เขตเทศบาลนครตรัง 
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3.17 ภารกิจการตรวจสอบรายชื่อผู้เสียชวีิตที่รับเบี้ยยงัชีพทุกสัปดาห์   
- ได้จัดพิมพ์รายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพประเภทต่างๆไว้ในโปรแกรม Excel 
- ได้รับความรว่มมือจากเจ้าหนา้ที่งานทะเบียนราษฎร์ในการตรวจสอบ
รายชื่อผู้เสียชีวิตทุกสัปดาห์เพื่อตรวจสอบจากระบบบัญชีผู้รับเบี้ยยัง
ชีพประเภทต่างๆ และขอความร่วมมือจากผู้นำชุมชนช่วยตรวจสอบ
การเสียชีวิตของผู้รับเบี้ยยังชีพด้วย 

3.18 ภารกิจเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   
- บุคลากรทุกคนทราบและเข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจกรรม  

3.19 ภารกิจการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด   
- สร้างอาชีพให้แก่ผู้ที่ผ่านการบำบัด 
- สร้างแกนนำชุมชนในการช่วยเฝ้าระวังการแพร่ระบาดในชุมชน 
- จัดทำโครงการฝึกอาชีพ 
- ประสานงานกับหน่วยงานราชการอ่ืน เช่น สำนักงานควบคุม
ประพฤติ ติดตามผลการดำเนินงานด้านการเฝ้าระวังจากชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง ติดตามผลการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดเป็นระยะ 
- จัดตั้งอาสาสมัครพลังแผ่นดนิเอาชนะยาเสพติดเพ่ิมขึ้น (ตาสบัปะรด) 
- มีการติดตามผู้ที่ผ่านการบำบัด 

3.20 ภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลชุมชน  
- จัดเก็บข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและควรปรับปรุงข้อมูลในระบบจาก  
3 เดือน/ครั้ง เป็น 2 เดือน/ครั้ง ควรจัดอบรมให้ความรู้กับบุคลากร 
ที่เก่ียวข้องทุกคนให้สามารถปฏิบัติงานด้วยตนเองได้ทุกคน 

3.21 ภารกิจต่อยอดการรวมกลุ่มผลิตสินค้าเพ่ือจำหน่ายในนามกลุ่ม   
- ต้องส่งเสริมให้มีการรวมตัว รวมกลุ่ม เพ่ือให้เกิดการผลิตสินค้า  เพื่อ
จำหน่ายในนามกลุ่ม 

๓.22 ภารกิจการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
- อบรมแลกเปลี่ยนความรูร้ะหวา่งเจ้าหน้าที ่
- กำหนดระยะเวลาในการวางฎีกา 
- จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงาน 
- ตรวจสอบความถูกต้องก่อนส่งฎีกามาเบิกจ่าย 
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3.23 ภารกิจการยืมเงินทดรองจ่ายในการไปราชการและการยมืเงิน
โครงการต่างๆ 
(1) ในส่วนของกองคลัง ดำเนินการดังนี้ 
- กรณียืมเงินแต่ยกเลิกการเดินทางไปราชการให้ผู้ยืมทำบันทึกชี้แจง
เหตุผลเสนอผู้บริหารเพื่อให้มีการว่ากล่าวตักเตือน 
- เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจฎีกาเงินยืมต้องตรวจสอบความเหมาะสมของ
จำนวนเงินยืมและไม่ผ่านฎีกา หากมีการยืมเงินเกิดความจำเป็น 
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทะเบียนคุมเงินยืมต้องตรวจสอบระยะเวลาในฎีกาเงิน
ยืมเพ่ือเตือน เร่งรัดให้ส่งใช้เงินยืม เป็นไปตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด 
(2) ในส่วนของสำนักการศึกษา ดำเนินการดังนี ้
- สำนักการศึกษากำหนดแนวทางการปฏิบัติให้ชัดเจน 
- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับติดตามการยืมเงินและการส่ง
ใช้เงินยืมทั้งสำนักการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดฯเพ่ือให้สะดวก
รวดเร็วในการติดตาม 
- จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเทศบาล พนักงานครูและผู้เกี่ยวข้อง
รับทราบระเบียบฯ แนวทางปฏิบัติและบทลงโทษหากไม่ถือปฏิบัติ 

3.24 ภารกิจการจา่ยเงินให้แกเ่จ้าหนี้หรือผู้มีสิทธริับเงิน และนำเช็คไป
ขึ้นเงินภายในกำหนดเวลา 
- ผู้บังคับบัญชากำชบัให้เจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการเบกิจ่ายให้
เป็นไปตามระเบยีบการเบิกจ่ายเงินฯ 
- ผู้บังคับบัญชากำชบัให้เจ้าหนา้ที่ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการใหผู้้มารับเช็ค
มารับเช็คภายในระยะเวลาที่กำหนด  

3.25 ภารกิจการตรวจรับงานแล้วเสร็จแต่ส่งใหผู้้เบิกล่าชา้ 
- ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานวางแผนการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอน มี
ความรอบคอบในการปฏิบัติงาน 
- ผู้บังคับบัญชากำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ที่ปฏิบัติงานให้ดำเนินการส่งเอกสารให้
เจ้าหน้าที่ดำเนินการเบิก จ่ายโดยเร็ว 
- ควรจัดหาให้มีบุคลากรในการปฏิบัติงานด้านพัสดุเพ่ิมขึ้น 

3.26 ภารกิจการเร่งรัดผู้ไม่ชำระภาษีในเวลาที่กำหนด 
- ส่งเสริมให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บราย ได้ศึกษาระเบียบ
ขั้นตอนการปฏิบัติการจัดเก็บภาษีเป็นประจำ และเข้ารับการฝึกอบรม
ด้านระเบียบการจัดเก็บรายได้ เพื่อให้มีความรู้ทันต่อสถานการณ์ 
ถูกต้องตามระเบียบข้อกฎหมาย มีความรอบคอบในการคิดคำนวณค่า
ภาษี และไม่เกิดข้อผิดพลาดในการจัดเก็บภาษี 
- มีการแต่งตั้งคณะกรรมการรับฝากเงิน นำเงินฝากธนาคาร รายงาน
ผู้รับผิดชอบทุกครั้งที่มีการฝากเงิน 
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3.27 ภารกิจการรับ-ส่งหนังสือ 
- ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากร ในคำสั่งมอบหมายงานกองคลัง ให้
ชัดเจน ครอบคลุมทุกภารกิจงาน 
- พิจารณาความเร่งด่วนของหนังสืออย่างรอบคอบ 
- บุคลากรที่ลงทะเบียนรับหนังสือ ควรกำกับให้ผู้รับผิดชอบลงนามใน
ทะเบียนหนังสือรับทุกครั้ง เพ่ือใช้ในการติดตามหนังสือ 

3.28 ภารกิจดำเนินงานทางการตลาด  
- การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพ่ือช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อย 
ในช่วงเปิดเทอม รวมถึงการปรับลดอัตราดอกเบี้ยตลอดปี พ.ศ. 2563 
- การยืดระยะเวลาชำระดอกเบี้ยกรณีเกิดผลกระทบจากอุทกภัยและ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
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๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 

๔.๑ ภารกิจด้านงานป้องกันและระงับอัคคีภัย  
- มีการนำระบบสื่อสาร ระบบสารสนเทศมาใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น 
วิทยุสื่อสาร โทรศัพท์ ข้อมูลพยากรณ์อากาศ อุทกศาสตร์ 

4.2 ภารกิจการจัดเก็บ ดูแล รักษาเอกสารทางการทะเบียนราษฎร   
- ใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในการจัดเก็บ 

4.3 ภารกิจการจัดเก็บ ดูแล รักษาของกลาง ทำสมุดบัญชีบันทึกของกลาง  
ทำสมุดบัญชีบันทึกของกลาง และจัดทำคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ 

4.4 ภารกิจด้านงานพัสดุ 
(1) ในส่วนของสำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการดังนี้ 
- นำเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
- จัดทำคู่มือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
- จัดทำทะเบียนคุมการรับ-จ่ายพัสดุ 
- ประสานการปฏิบัติทางโทรศัพท์ภายในและภายนอกทางโทรสาร 
(2) ในส่วนของกองวิชาการและแผนงาน ดำเนินการดังนี้ 
- มีการใช้คอมพิวเตอร์  โปรแกรม Microsoft Word   
ระบบ E-LAAS และระบบ e-GP ในการดำเนินงาน 
(3) ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการดังนี้ 
- จัดทำคู่มือการดำเนินงานพัสดุ เพ่ือเป็นแนวทางในการสื่อสารให้
ผู้ปฏิบัติงานทุกกลุ่มงานทุกระดับเข้าใจตรงกัน 
(4) ในส่วนของสำนักการศึกษา ดำเนินการดังนี้ 
- ประชุมชี้แจงขั้นตอนการเบิกจ่ายพัสดุและขั้นตอนการเบิกจ่าย
งบประมาณเพ่ือให้ฝ่ายพัสดุบันทึกลงทะเบียนคุมก่อนจัดทำฎีกา
เบิกจ่ายส่งกองคลัง 
- ติดตามตรวจสอบทะเบียนพัสดุให้เป็นปัจจุบัน 
- ติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นปัจจุบัน 
(5) ในส่วนของกองคลัง ดำเนินการดังนี้ 
- นำเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูงมาใช้ในการปฏิบัติงาน 
- จัดทำคู่มือให้ความรู้กับผู้ที่ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายซึ่งไม่ใช้
ตำแหน่งตามสายงานปฏิบัติ 
- การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ทั้งภายในและโทรสารที่ใช้ในการ
ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก 
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4.5 ภารกิจการจัดทำประชาคมเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น   
- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกำหนดการการจัดทำประชาคมให้ประชาชน
ทราบผ่านทางระบบกระจายข่าวไร้สาย เว็บไซต์ Social Media 
(Facebook, Line) รถประชาสัมพันธ์ และสื่อสิ่งพิมพ์ของเทศบาล 

๔.6 ภารกิจการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายก่อนส่งกองคลัง  
(1) ในส่วนของกองวิชาการและแผนงาน มีการใช้ระบบบันทึกบัญชี
คอมพิวเตอร์ (e-Laas) ในการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
(2) ในส่วนของสำนักการช่าง นำระบบสารสนเทศและการสื่อสาร  
ทั้งระบบอินเตอร์เน็ต  e-laas  โทรศัพท์  โทรสาร  การประชุม  
ปรับปรุงคำสั่ง โครงการพัฒนาบุคลากร การติดต่อประสานงาน 
ทั้งภายในภายนอก  เป็นเครื่องมือช่วยในการบริหารความเสี่ยง 
(3) ในส่วนของกองสวัสดิการสังคม ดำเนินการดังนี้ 
- เจ้าหน้าที่ธุรการบันทึกรายละเอียดลงระบบ e-laas ทันทีท่ีเอกสาร
ประกอบฎีกาครบถ้วน 
- จัดส่งเอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่ายให้เจ้าหน้าที่กองคลังตรวจสอบ 
(4) ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- จัดทำบัญชีคุมฎีกาการเบิกจ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วย
บริการสาธารณสุขของอปท.และบัญชีคุมงบประมาณก่อนนำฎีกา 
ส่งคลัง 
- มีการใช้ระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-Laas) ในการจัดทำฎีกา
เบิกจ่ายงบประมาณ 

๔.7 ภารกิจปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดอง
สมานฉันท ์ 
- เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทางระบบกระจายข่าวไร้สาย เว็บไซต์  
Social Media (Facebook, Line) รถประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ของ
เทศบาล และการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

๔.8 ภารกิจการโอนเงินงบประมาณข้ามหมวดรายจ่าย  
- มีการใช้ระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-Laas) ในการโอนเงิน
งบประมาณ 

๔.9 ภารกิจการให้ความรู้แก่บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์  
- มีการจัดทำเอกสารให้ความรู้เบื้องต้นด้านการประชาสัมพันธ์ และ
การประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์ 
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๔.10 ภารกิจการดูแลระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและปรับปรุง
ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  
- มีการใช้คอมพิวเตอร์  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 

๔.๑1 ภารกิจการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้
สถานศึกษา 
- จัดทำปฏิทินการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินรายได้
สถานศึกษาและแจ้งให้สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบ 
- จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานการเบิกจ่ายงบประมาณและผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา 

4.๑2 ภารกิจการเบิกจ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริหาร
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
- จัดทำคู่มือแสดงลำดับขั้นตอนและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน
บำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของ อปท.เพื่อให้
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติ 

4.๑3 ภารกิจการดำเนินโครงการโรงพยาบาลหมื่นเตียง  
(1) กิจกรรมการให้ยืมครุภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์  
- จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์โครงการ เช่น แผ่นพับ แผ่นปลิว 
- ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ เช่น เพจกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,เพจ PR Nakorntrang 
- จัดทำบัญชีการยืมครุภัณฑ์ 
- จัดทำระบบฐานข้อมูล(Data base)เพ่ือใช้บันทึกข้อมูล ประวัติของ
ผู้ป่วยในโครงการ 
- จัดทำบัญชีคุมครุภัณฑ์ 
(2) กิจกรรมการติดตามเยี่ยมบ้าน  
- จัดทำระบบบันทึกตำแหน่งบ้านผู้ป่วยในโครงการโดยนำระบบ GPS 
มาใช้ในการบันทึกข้อมูล 

4.๑4 ภารกิจการจ่ายยาผู้ป่วย   
- ติดป้ายประชาสัมพันธ์ความรู้แก่ผู้ป่วย ณ ห้องตรวจ และห้องยา 

4.15 กิจกรรมระบบงานธุรการ 
- จัดทำแผนผังการปฏิบัติงานธุรการเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ภายในกองฯที่
ปฏิบัติงานด้านเอกสารยึดถือให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
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4.16 กิจกรรมควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อ
ยุงลายตามฤดูกาล 
- จัดทำแผ่นพับความรู้เรื่องโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลายตาม
ฤดูกาล โดยการให้สุขศึกษาทั้งในโรงเรียนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง 
- จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคแก่ แกนนำสุขภาพ อสม. และ
ประชาชนที่สนใจ 

4.17 ภารกิจการตรวจสอบรายชื่อผู้เสียชวีิตที่รับเบี้ยยงัชีพทุกสัปดาห์   
- จัดพิมพ์รายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพในโปรแกรม Excel ตรวจสอบรายชื่อ
ผู้เสียชีวิตโดยระบบออนไลน์ของงานทะเบียนราษฎร์และ
ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสาย 

4.18 ภารกิจเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   
- มีการสื่อสารอย่างชัดเจนระหว่างเจ้าที่ที่รับผิดชอบและผู้ปกครองที่
เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด  

4.19 ภารกิจการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด   
- มีการรณรงค์เสียงตามสายให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน มีการลง
เว็บไซต์ให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชน มีการนำกลุ่มเสี่ยงเข้ารับการ
อบรมต่างๆ และจัดให้มีอาสาสมัคร ๒๕ ตาสับปะรดทุกชุมชน 

4.20 ภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลชุมชน  
- มอบหมายเจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูลเพ่ิมเติมโดยรับผิดชอบแต่ละชุมชน 
นำระบบข้อมูลชุมชนบันทึกในระบบ MIS ประชาสัมพันธ์ไปยังชุมชน
อย่างทั่วถึงในการขอความร่วมมือในการตอบข้อมูลต่างๆ 

4.21 ภารกิจต่อยอดการรวมกลุ่มผลิตสินค้าเพ่ือจำหน่ายในนามกลุ่ม   
- จัดทำทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จัดทำวุฒิบัตรแก่ผู้ที่ผ่านการฝึก
อาชีพ รวมกลุ่มกันผลิตสินค้าเพ่ือจำหน่ายในนามของกลุ่ม 
- จัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม 

๔.22 ภารกิจการตรวจฎีกาก่อนเสนอขออนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
- มีการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการบริหารและการปฏิบัติงาน 
และติดตามข้อมูลข่าวสารด้านต่างๆ 
- มีคำสั่งแบ่งงานที่ชัดเจนและเป็นปัจจุบัน 
- มีการติดต่อประสานงานภายในส่วน กอง และมีการสื่อสารที่ชัดเจน เข้าใจ 
- มีการรบัฟังข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที ่
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4.23 ภารกิจการยืมเงินทดรองจ่ายในการไปราชการและการยมืเงิน
โครงการต่างๆ 
(1) ในส่วนของกองคลัง ดำเนินการดังนี้ 
- แจ้งให้ผู้ที่ยืมเงินไปราชการแล้วยกเลิกการเดินทางไปราชการทำ
บันทึกชี้แจงเหตุผลเสนอให้ผู้บริหารทราบและว่ากล่าวตักเตือน 
- เจา้หน้าที่ผู้ตรวจฎีกาเงินยืมตรวจสอบความเหมาะสมของเงินที่ยืม 
- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทะเบียนคุมเงินยืม ทำการตรวจสอบระยะเวลามน
ฎีกาเงินยืม เพ่ือเร่งรัดให้ส่งใช้เงินยืมเป็นไปตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด 
(2) ในส่วนของสำนักการศึกษา ดำเนินการดังนี้ 
- ปรับปรุงคำสั่งและมอบหมายงานให้ชัดเจน 
- แจ้งผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบขั้นตอนการปฏิบัติอย่างครบถ้วนและ
บทลงโทษหากไม่ถือปฏิบัติ 

4.24 ภารกิจการจา่ยเงินให้แกเ่จ้าหนี้หรือผู้มีสิทธริับเงิน และนำเช็คไป
ขึ้นเงินภายในกำหนดเวลา 
- มีการใช้ระบบบันทึกบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) กำกับดูแลการ
เบิกจ่ายเช็ค 

4.25 ภารกิจการตรวจรับงานแล้วเสร็จแต่ส่งใหผู้้เบิกล่าชา้ 
- มีการใช้ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP) ในการดำเนินการ 

4.26 ภารกิจการเร่งรัดผู้ไม่ชำระภาษีในเวลาที่กำหนด 
- นำระบบ Internet มาช่วยในการบริหารการปฏิบัติราชการ 
- การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เช่น เทศบาล อบต.
ใกล้เคียง ท้องถิ่นอำเภอ ท้องถิ่นจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด 
- การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ และโทรสาร ที่ใช้ในการติดต่อ
ประสานงาน ทั้งภายในและภายนอก 

4.27 ภารกิจการรับ-ส่งหนังสือ 
- มีการติดต่อประสานงานภายในกอง ฝ่าย งาน และมีการสื่อสารที่ชัดเจน 
เข้าใจ 
- มีการรับฟังข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าที่ 

4.28 ภารกิจดำเนินงานทางการตลาด  
- มีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ 
- มีการประชาสัมพันธ์ทางคลื่นวิทยุ 
- มีการแจ้งข่าวสารให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโดยผ่านทางวารสารต่างๆ 
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๕. กิจกรรมการติดตามผล 

๕.๑ ภารกิจด้านงานป้องกันและระงับอัคคีภัย 
- มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมินคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน โดยกำหนดวิธีปฏิบัติงานเพ่ือติดตามการปฏิบัติตามระบบ
ควบคุมภายในอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 

5.2 ภารกิจการจัดเก็บ ดูแล รักษาเอกสารทางการทะเบียนราษฎร    
- มีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบผลการจัดเก็บเอกสารทางการ
ทะเบียนราษฎร์ 

5.3 ภารกิจการจัดเก็บ ดูแล รักษาของกลาง ทำสมุดบัญชีบันทึกของกลาง    
- มีรายงานการปฏิบัติงาน 

5.4 ภารกิจด้านงานพัสดุ 
(1) ในส่วนของสำนักปลัดเทศบาล ใช้การควบคุม ติดตาม/เร่งรัด 
ตรวจสอบความถูกต้องให้เป็นไปตามแผนการจัดหาพัสดุ 
(1) ในส่วนของกองวิชาการและแผนงาน ใช้การรายงานผลจากจำนวน
ความผิดพลาดในการดำเนินการ 
(3) ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  
- การควบคุมกำกับจัดซื้อจัดจ้างโดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
- มีการตรวจสอบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง มีความถูกต้องครบถ้วน
ตามระเบียบราชการว่าด้วยการจัดหาพัสดุด้วยวิธีเพาะเจาะจงเป็นไป
ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
และเป็นไปตามแบบแผนของทางราชการสามารถลดความเสี่ยงของ
ผู้ปฏิบัติงานและสามารถจัดหาพัสดุได้ทันตามความต้องการอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
(4) ในส่วนของสำนักการศึกษา  
- ตรวจสอบทะเบียนคุมพัสดุมีการเบิกจ่ายถูกต้องชัดเจนและเป็นปัจจุบัน  
- จัดหาอุปกรณ์สำหรับการจัดเก็บพัสดุให้เพียงพอ 
- ตรวจสอบรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง 
(5) ในส่วนของกองคลัง  
- ใช้แบบรายงานเป็นเครื่องมือในการติดตามผลและรายงานผลการ
ติดตามให้กับผู้บริหารทราบ 

5.5 ภารกิจการจัดทำประชาคมเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น  
- รายงานจากการประชุมประชาคม เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
- รายงานจากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครตรัง  
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
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- รายงานจากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครตรัง  
เมื่อวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ 
- รายงานจากการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำ
แผนพัฒนาเทศบาลนครตรัง เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ 
- รายงานจากการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลนครตรัง  
เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓   

๕.6 ภารกิจการตรวจสอบเอกสารประกอบการเบิกจ่ายก่อนส่งกองคลัง  
(1) ในส่วนของกองวิชาการและแผนงาน ใช้การรายงานผลจากการ
ส่งคืนกลับเพ่ือแก้ไขจากกองคลัง 
(2) ในส่วนของสำนักการช่าง ใช้การสอบทานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ
และหัวหน้างานธุรการ เป็นเครื่องมือในการติดตามประเมินผล  
โดยสอบทานการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือน 
(3) ในส่วนของกองสวัสดิการสังคม 
- กำชับเจ้าของโครงการรวบรวมและตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกา
ทุกรายการให้ครบถ้วนก่อนนำส่งเบิกจ่าย 
- จัดส่งเอกสารฎีกาไปยังกองคลังเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเบื้องต้น
ก่อน เพ่ือไม่ให้เกิดความล่าช้าและถูกต้อง 
(4) ในส่วนของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
- เอกสารประกอบฎีกาการเบิกจ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วย
บริการสาธารณสุขของอปท.มีความครบถ้วนถูกต้อง ครบถ้วนตาม
ระเบียบปฏิบัติ 
- กำชับให้งานการเงินและบัญชีเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของฎีกา
และความครบถ้วนของเอกสารประกอบฎีกา ก่อนเสนอ ผอ.กอง
สาธารณสุขฯลงนาม พร้อมจัดทำบัญชีคุมฎีกา และบัญชีคุม
งบประมาณ 

๕.7 ภารกิจปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดอง
สมานฉันท ์ 
- รายงานผลจากจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในวาระต่างๆ และจำนวน
ครั้งในการจัดกิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ 

๕.8 ภารกิจการโอนเงินงบประมาณข้ามหมวดรายจ่าย  
- รายงานผลจากจำนวนครั้งของการโอนเงินงบประมาณข้ามหมวด
รายจ่าย 

๕.9 ภารกิจการให้ความรู้แก่บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์  
- รายงานผลการจัดการอบรมเพ่ิมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ประชาสัมพันธ์ และการประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีในการประชาสัมพันธ์ 
- รายงานผลจากจำนวนการให้ข้อมูลเพ่ือประชาสัมพันธ์ซึ่งมีความครบถ้วน
สมบูรณ์ของข้อมูล 



๓๔ 
    

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๕.10 ภารกิจการดูแลระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและปรับปรุง
ฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  
- รายงานผลจากความทันสมัยของอุปกรณ์สามารถรองรับเทคโนโลยี
ใหม่ เพียงพอสำหรับรองรับการใช้งานของบุคลากร 
- รายงานผลจากความเป็นปัจจุบันของระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและ
ฐานข้อมูล สามารถใช้งานได้อย่างเสถียรและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
- จำนวนคำขอแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ 

๕.๑1 ภารกิจการติดตามตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณรายได้
สถานศึกษา 
- รายงานผลการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินรายได้ของสถานศึกษา 
ตามแผนฯ 

5.๑2 ภารกิจการเบิกจ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริหาร
สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
- การเบิกจ่ายเงินเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบปฏิบัติ 

5.๑3 ภารกิจการดำเนินโครงการโรงพยาบาลหมื่นเตียง  
(1) กิจกรรมการให้ยืมครุภัณฑ์และวัสดุทางการแพทย์  
- ความครบถ้วนของข้อมูลในใบคำร้องขอยืมครุภัณฑ์และเอกสารเยี่ยม
บ้าน 
- จัดทำฐานข้อมูลผู้ป่วยในโครงการ 
- ติดตาม/ตรวจสอบข้อมูลหมายเลขและชนิดของครุภัณฑ์ที่ผู้ป่วยยืม 
ถูกต้องตรงกับข้อมูลที่ระบุในบัญชีคุมครุภัณฑ์ของโครงการ และตรง
กับบันทึกรายการการเยี่ยมบ้าน 
(2) กิจกรรมการติดตามเยี่ยมบ้าน  
- ความครบถ้วนของข้อมูลในแบบเยี่ยมบ้าน 
- แบบประเมินความพึงพอใจโครงการ 

5.๑4 ภารกิจการจ่ายยาผู้ป่วย   
- มีการสุ ่มตรวจความถูกต้องของยาที ่ผู ้ป่วยได้รับจากห้องยาโดย
หัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข 
- มีเภสัชกรสั่งจ่ายยาโดยตรงเพื่อให้เกิดความถูกต้อง ตรงคน ตรงยา 
ก่อนจ่ายยาแก่ผู้ป่วยทุกครั้ง 

5.15 กิจกรรมระบบงานธุรการ 
- การปฏิบัติงานด้านงานธุรการมีความถูกต้องของเนื้อหา รูปแบบของ
หนังสือประเภทต่าง ๆ ไปเป็นตามข้ันตอนการปฏิบัติ  
- กำชับให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานธุรการให้ดำเนินงาน ตรวจทาน
เอกสารต่างๆให้ถูกต้อง ครบถ้วนเป็นไปตามแนวทางการปฎิบัติตาม
ระเบียบ  



๓๕ 
    

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

5.16 กิจกรรมควบคุมการระบาดโรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อ
ยุงลายตามฤดูกาล 
- ติดตามจากอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกและโรคไข้ปวดข้อ
ยุงลายลดลงจากปีก่อนหน้า 

5.17 ภารกิจการตรวจสอบรายชื่อผู้เสียชวีิตที่รับเบี้ยยงัชีพทุกสัปดาห์   
- ติดตามสอบถามจากผู้นำชุมชน 
- ประสานงานกับงานทะเบียนราษฎร์เป็นประจำทุกเดือน 

5.18 ภารกิจเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด   
- สรุปรายงานผลการประกาศรายชื่อผู้ปกครองที่เลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
- ตรวจสอบให้การดำเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี คู่มือการ
ดำเนินงานและระเบียบกรมกิจการเด็กและเยาวชนฯ 

5.19 ภารกิจการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด   
- ติดตามผู้ที่ผ่านการบำบัดและติดตามผลการดำเนินงานด้านการเฝ้า
ระวังจากชุมชนอย่างต่อเนื่อง   
- ติดตามผลการดำเนินโครงการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดเป็นระยะ 
- จัดตั้งอาสาสมัครพลังแผ่นดนิเอาชนะยาเสพติดเพ่ิมขึ้น (ตาสบัปะรด) 
- ประสานงานกับสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองตรัง ตรวจจุดเสี่ยง 

5.20 ภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลชุมชน  
- ตรวจสอบข้อมูลทุกสัปดาห์ 
- ติดตามสอบถามจากผู้ที่ต้องใช้ประโยชน์จากข้อมูล 

5.21 ภารกิจต่อยอดการรวมกลุ่มผลิตสินค้าเพ่ือจำหน่ายในนามกลุ่ม   
- การประเมินผลจากผลงานที่ได้จากการฝึกอาชีพมีการรวมตัวกันเป็น
กลุ่มผลิตสินค้าเพ่ือจำหน่ายในนามกลุ่ม 

๕.22 ภารกิจการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
- มอบหมายให้แต่ละกอง สำนัก ให้มีผู้รับผิดชอบงานที่ชัดเจน เพ่ือจะ
ได้ติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายได้รวดเร็ว 
- จัดให้มีการอบรมให้ความรู้ การปฏิบัติงานด้านการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
- มีการติดตามตรวจสอบการทำงานเป็นประจำ เพ่ือควบคุมและลดความผิดพลาด  

5.23 ภารกิจการยืมเงินทดรองจ่ายในการไปราชการและการยมืเงิน
โครงการต่างๆ 
(1) ในส่วนของกองคลัง มีการติดตามโดยจัดทำบันทึกแจ้งบุคลากรที่ไม่
ส่งใช้เงินยืมตามระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด เพ่ือดำเนินการส่งใช้เงิน
ยืมให้แล้วเสร็จ 
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แบบ ปค. 5 
เทศบาลนครตรัง 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุด  วันที ่ ๓๐  เดือนกันยายน  พ.ศ. ๒๕63 

 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

1. ภารกิจด้านงานป้องกนัและระงับ
อัคคีภัย 

วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้การบริหารงานดา้นป้องกันและ
ระงับอัคคีภัยมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
- เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนที่
ประสบความเดือดร้อนด้านสาธารณภัย 
(อัคคีภัย) (ความเสี่ยงที่พบใหม่) 

เป็นความเสี่ยงที่เกิด
จากสภาพแวดล้อม
ภายใน คือ 
สภาพแวดล้อมของ
งานป้องกันฯ (สถานี
ดับเพลิงนครตรัง) 
และการเกิดความ
เสื่อมและการชำรุด
ของทรัพย์สินของงาน
ป้องกัน 
 
 
 
 
 
 
 

- ในระยะแรกเป็นการขอ
ความร่วมมือประชาสัมพนัธ์
ให้กับผู้ที่มาใช้พืน้ที่ช่วงเวลา
เร่งด่วนในการจอดรถรับ-ส่ง
เด็กนักเรียนบริเวณทางเข้า-
ออกถนน สามารถติดต่อได้
ทันทีเพื่อเคลื่อนย้ายรถที่กีด
ขวางทางเข้า-ออกได้ เมื่อ
เกิดเหตุสาธารณภัย 
- การมอบหมายงานตาม
ภารกิจหนา้ที่และการฝึก
ทบทวนประจำผลัดในการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

- ดา้นสภาพแวดล้อม 
มีการควบคมุทีท่ำได้ใน
ระดบัหนึง่ แตใ่นระยะ
ยาวยังมคีวามเสี่ยงเดิมอยู่
ที่ยังไมไ่ด้รับการแก้ไขการ
ขยายพืน้ที่เขา้-ออกของ
รถยนต์ขนาดใหญ ่
- ดา้นการควบคุมความ
เสื่อมสภาพและชำรุดของ
ทรัพย์สนิ ได้มีการตดิตาม
การดำเนนิการซ่อมแซม
รถยนต์ การตรวจเช็ค
อุปกรณ์สำหรบัภารกิจใน
งานป้องกนัฯอยู่อยา่ง
ต่อเนื่อง 
 
 

- เครือ่งมือและอปุกรณ์ยานพาหนะ 
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานชำรุดเสียหาย 
ไม่ได้รับการซ่อมแซมให้ใชง้านได้
และการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์ไม่ได้
ตามระยะเวลาที่กำหนด 
- การออกปฏิบัติงานเข้า-ออกของ
รถดับเพลิงไม่สะดวก 
- อุปกรณ์ประจำตัวของพนักงาน
ดับเพลิง (ยังมีไม่ครบ) 
- สถานทีเ่กบ็รกัษาชุดอุปกรณ์การ
ป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยที่
เปน็ยุทธภัณฑไ์ม่ได้จัดไวส้ำหรับ
เกบ็ยุทธภัณฑ ์ประเภทเครื่องชว่ย
หายใจ (SCBA : Self Contained 
Breathing Apparatus) อปุกรณ์ปอ้ง 
กันการหายใจ หนา้กากแบบเต็มหน้า 
สถานทีเ่ก็บเพือ่การตรวจ สอบและ
ขออนญุาตการมี ใช้รกัษายุทธภัณฑ์ 
สถานทีเ่ก็บเพือ่เปน็ไปตาม พ.ร.บ. 
ควบคุมยุทธภัณฑ ์พ.ศ. 2530 

- การติดตามเร่งรัด
ดำเนนิการจัดซื้อ-จัดจา้ง
อุปกรณ์ การแจง้ซ่อม
ยานพาหนะในการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภยั 
- ประสานสำนักการชา่ง
ออกแบบกำหนดจดุ
ทางเขา้-ออกของรถ 
ดับเพลิงในการปฏิบตัิงาน 
- จัดซื้อวสัดุอปุกรณ์
ประจำตัวของพนักงาน
ดับเพลิง 
- จัดสถานที่เก็บรักษา
ยุทธภัณฑ ์

- สำนักปลัดเทศบาล 
- งานป้องกนัและ
บรรเทาสาธารณภัย 
- วา่ที่ ร.อ. บดนิทร์ 
จตุพลงั 
- เจ้าพนักงานป้องกันฯ 
ชำนาญงาน 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2. ภารกิจการจัดเก็บ ดูแล รักษา 
เอกสารทางการทะเบียนราษฎร  

วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้การจัดเก็บดูแลรักษาเอกสาร
ทางการทะเบียนราษฎรเป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดและ 
สะดวกในการค้นหาเมื่อประชาชนมา
ติดต่อขอคัดรับรองสำเนาเอกสาร 
 
 

เป็นความเสี่ยงที่เกิด
จากสภาพแวดล้อม
ภายใน คือ เกิดจาก
ปริมาณของเอกสาร
ทางการทะเบียนเพิ่ม
ปริมาณมากข้ึน ตู้และ
พื้นที่จัดเก็บเอกสาร
ทางการทะเบียนไม่
เพียงพอ 
 

- มีการจัดเกบ็เอกสารตาม 
ระเบยีบงานทะเบยีนราษฎร 
ที่กำหนด 
- ขออนุมัตทิำลายหนงัสือ
ราชการที่ครบอายุการเกบ็
รักษาตามระเบยีบสำนัก
นายกฯ 

สามารถดำเนินการได้
บรรลุวตัถปุระสงค์ในการ
ควบคมุในระดับหนึ่ง 

ตู้จัดเก็บเอกสารและพื้นที่จดั
วางไม่เพียงพอ 

จัดหาตู้ หรือพื้นที่ในการ
เก็บเอกสาร 

- สำนักปลัดเทศบาล 
- งานทะเบียนราษฎร
และบัตร 
- นางทัศนีย์  แสงแก้ว 
- เจ้าพนักงานทะเบียน
ชำนาญงาน 
 

3. ภารกิจการจดัเก็บ ดแูล รักษาของกลาง 
ทำสมุดบัญชบีันทึกของกลาง 

วัตถุประสงค ์
- เพื่อความปลอดภัยในการจัดเก็บดูแล
รักษาของกลาง 
 

เป็นความเสี่ยงที่เกิด
จากสภาพแวดล้อม
ภายใน คือ สภาพ 
แวดล้อมสถานที่
จัดเก็บของกลาง 
ไม่เพียงพอและ
ปลอดภัยในการเก็บ
และรักษาของกลาง 
 
 
 
 
 

- จัดทำบัญชีบันทึกของกลาง 
- รายงานการปฏบิัติงาน 
- มอบหมายเจา้หนา้ที่จัดเกบ็
ของกลาง 
 

สามารถดำเนินการได้
บรรลุวตัถปุระสงค์ในการ
ควบคมุในระดับหนึ่ง 

ไม่มีพื้นที่จดัเก็บของกลาง 
 
 
 

จัดหาพื้นที่จัดเก็บของ
กลาง 

- สำนักปลัดเทศบาล 
- งานรักษาความสงบ 
- จ่าเอกชัยมงคล  
พันธุ์กุล 
- เจ้าพนักงานเทศกิจ
ชำนาญงาน 



 
39 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

4. ภารกิจการส่งเสริมและพัฒนาองค์
ความรู้ การถ่ายทอดองค์ความรู้และการนำ
ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในหน่วยงาน  
        วัตถุประสงค์  
- เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ให้กับ
บุคลากรในหน่วยงานเพื่อให้สามารถนำ
ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
และสามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากร
ในหน่วยงานได้ 
 
 

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน 
คือ  
- ขาดการถา่ยทอดให้
บุคลากรในหน่วยงาน
ได้รบัรู ้
- ขาดการประยุกต์
ความรู้มาใช้ในการปรบั 
ปรุงพฒันาการปฏิบัติ 
งานตามมาตรฐาน หรือ
มีนวัตกรรม/โครงการ
เพื่อเน้นประสทิธิภาพ
ในการปฏิบัตงิานที่เปน็
รูปธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- แจ้งเวียนหน่วยงานภายใน
ให้สรุปองค์ความรู้จากการ
อบรมและถ่ายทอดความรู้
แก่บุคลากรภายในองค์กร 
- สนับสนนุให้มีการนำ
ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

- กำชับติดตามให้
บุคลากรทุกคนทีไ่ด้รับ
การอบรมจัดทำสรุปองค์
ความรู้จากการอบรม
เพื่อถ่ายทอดความรู้แก่
บุคลากรภายในองค์กร 

- - - สำนักปลัดเทศบาล 
- นางศิริพันธ์  ลิลา
พันธิสิทธ ิ
- นักจัดการงานทั่วไป
ชำนาญการ 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

5. ภารกิจด้านงานพัสด ุ
วัตถุประสงค์  

- เพื่อให้การดำเนินการดา้นงานพัสดุ
เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบยีบกฎหมาย
กำหนด 
 

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน 
คือ  
- การดำเนินงานพัสดุ
เป็นเรื่องที่ต้องดำเนิน 
การให้ไปอย่างถูกต้อง
ตามระเบียบ กฎหมาย
กำหนด ผู้ทีไ่ด้รับคำสั่ง
แต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่
พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุจึงต้องดำเนินการ
อย่างระมัดระวัง 
 

- มีเจ้าพนักงานธุรการผู้ปฏิบัติ 
งานพสัดุของกองเปน็ผูต้รวจสอบ 
ความครบถ้วนสมบูรณ์ของ
เอกสารประกอบการดำเนินงาน 
- กำชบัเจา้หนา้ที่เจา้ของงานเพิม่
ความละเอียดรอบคอบในการ
จัดทำ/จัดเตรียมเอกสารประกอบ 
การดำเนนิงานให้ครบถ้วน  
- กองคลังมีการตรวจสอบฎีกา
และเอกสารประกอบฎีกาก่อน
เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณ 
- แจ้งงานการเจ้าหน้าที่จัดอบรม
ให้ความรู้ความเข้าใจและทักษะ
ในการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.การ
จัดซื้อจัดจา้งภาครัฐ พ.ศ. 2560 
- ให้ผูไ้ด้รับมอบหมายปฏิบัตงิาน
ด้านการพสัดุและเจา้หน้าทีทุ่กคน
ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 
 
 
 
 

- การดำเนินการทางพัสดุมี
ความครบถ้วนถูกต้องมาก
ขึ้น แต่การดำเนินงานพัสดุ
เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการให้
ไปอยา่งถูกต้องตามระเบียบ 
กฎหมายกำหนด ผู้ที่ได้รับ
คำสั่งแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่
พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุจึงต้องดำเนินการ
อย่างระมัดระวัง 
 

ยังมีความผิดพลาดในการ
ดำเนินการบ้าง 
 

- ให้ผู้ได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติงานดา้นการพัสดุ
และเจ้าหน้าที่ทุกคน
ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
อยู่เสมอและดำเนินการ
อย่างระมัดระวัง 
 
 

- กองวิชาการและ
แผนงาน 
- งานธุรการ 
- นางสาวอารมณ์จิต 
มีบางไทร 
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์  
- เพื่อให้การดำเนินการดา้นงานพัสดุเป็น 
ไปอย่างถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย
กำหนด 
 

- ผู้ทีไ่ด้รบัคำสัง่แตง่ตั้ง
เป็นเจ้าหน้าที่พัสด ุ
ขาดทักษะความชำนาญ
ในระบบ e-GP (ระบบ
การจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ) 
 

- กำชบัเจา้หนา้ที่เจา้ของงานเพิม่
ความละเอียดรอบคอบ  
- ดำเนินการตามแผนจัดหาพัสดุ 
- การดำเนินงานระบบ e-GP 
(ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ) 
เป็นไปตามคำแนะนำของ
เจ้าหน้าที่พัสดุกองคลัง 
 

- เนื่องจากเปน็ความเสีย่งอัน
เกิดจากการมอบหมายงาน
ใหม่ ทำให้ยังไม่มีมาตรฐาน
และความเขา้ใจที่ตรงกันใน
เรื่องเอกสารประกอบการ
ดำเนนิงาน ทำให้ได้เอกสาร
ไม่ครบถ้วน 
- กำชบัให้เจา้หนา้ที่ผู้รบัผดิ 
ชอบทุกงานดำเนนิการจัดซื้อ
จัดจา้งการดำเนนิงานเปน็ไป 
ตามแผน 

- ผู้ทีไ่ด้รบัคำสัง่แตง่ตั้งเปน็เจา้ 
หน้าที่พัสดไุมไ่ด้เขา้ฝึกอบรม
ด้านการบริหารงานพัสด ุ 
- การดำเนนิงานระบบ e-GP 
(ระบบการจดัซื้อจัดจา้งภาครัฐ) 
ต้องดำเนนิการโดยคำแนะนำ
ของเจา้หนา้ที่พสัดุกองคลงั  
ซึ่งเปน็ความเสี่ยงต่อเจา้หนา้ที ่
ผู้ปฏบิัติและองค์กร 
 

- ควรส่งงานพัสดุของ
กองให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
กองคลังรับผิดชอบ
โดยตรง  
 

- สำนักปลัดเทศบาล 
- นางสาวพรรณทิพา  
แก้วพ่วง 
- นักจัดการงานทั่วไป
ปฏิบัติการ 
 

วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้ระบบการจัดซื้อจัดจา้งโดยวิธีเฉพาะ 
เจาะจง ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย สามารถจัดหาพสัดไุด้ตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้และเกิดประโยชน์ต่อ
ทางราชการภายใต้การปฏิบัติตามขั้นตอนที่
ถูกต้องตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายในคือ 
เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบ
ขาดทักษะความรู้และ
ความชำนาญด้านงาน
พัสดุและการปฏิบัติ 
งานยงัมีการลัดขั้นตอน 
ตามแนวทางปฏิบัติ โดย
มีข้ออ้างเรื่องความเร่ง 
ด่วนในความต้องการใช้
พัสด ุ

- จัดประชุมชี้แจงแนวทางการ
ปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 เป็นประจำเพื่อให้
แนวทางการดำเนนิงานพัสดุ
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
- การควบคุมกำกับโดยหัวหนา้
เจ้าหน้าที่พสัด ุ
- กำชับเจ้าหน้าที่ของงานเพิ่ม
ความละเอียดรอบคอบในการ
จัดทำ/จัดเตรียมเอกสารประกอบ 
 

ผู้รับผิดชอบงานจัดซื้อ
จัดจ้างมีความเข้าใจถึง
แนวทางการดำเนนิงาน
พัสดุไปในทิศทางเดียว 
กัน สามารถดำเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างได้อย่าง
ถูกต้องครบถ้วนตาม
ระเบียบ ขั้นตอนปฏิบัต ิ
 
 
 

- - - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
- นางสาวสุทธิณี  
เมธาทรงสถิต 
- หัวหน้างานธุรการ 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์   
- เพื่อให้การควบคุมการเบิกจ่ายพัสดุเป็น
ระบบและตรวจสอบได ้
- เพื่อให้สามารถวางแผนการจัดซื้อจัดหา
พัสดุในปีต่อไปได ้
- เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นปจัจุบัน 
- เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตาม
ระเบียบฯ และมีเอกสารหลักฐานที่
ถูกต้อง 

 

เป็นความเสีย่งที่เกิด
จากสภาพแวดล้อม
ภายใน คือ สถานที่หรือ
ตู้เก็บวัสดุสำนักงานมี
ไม่เพียงพอทำให้การ
จัดเก็บไม่เปน็ระบบ
เท่าที่ควร  เจา้หนา้ที่
ผู้รับผดิชอบงานพัสดุ
ขาดความรู้ความเข้าใจ
ในระบบขัน้ตอนการ
จัดซื้อจัดจา้ง ผู้รบัผิด 
ชอบงานจัดซื้อจัดจา้ง
ไม่เพียงพอกับปริมาณ
งาน  เจา้ของโครงการ 
/งาน/สถานศึกษา 
ไม่เข้าใจในการจัดทำ
เอกสารรายการจดัซื้อ
จัดจา้ง 
 
 
 
 
 

- มีการมอบเจ้าหน้าที่
ผู้รับผดิชอบได้จดัทำทะเบยีน
คุมพัสดุแล้วอยู่ระหวา่งการ
จัดทำให้เปน็ปจัจบุัน 
- มีการจัดทำทะเบียนเบิก-
จ่ายพัสด ุ
- มีการมอบเจ้าหน้าทีผู่้รับ
ผิดขอบดำเนนิการจัดซื้อจัด
จ้าง 
- เพิ่มผู้ช่วยเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบในการจัดซื้อจัด
จ้าง 

มอบหมายให้เจ้าหน้าที ่
จัดทำทะเบียนคมุพัสดุ
และทะเบยีนคุมการ
เบิกจ่ายพัสดุของสำนัก
การศึกษารายงานให้
ผู้อำนวยการสำนัก
การศึกษาทราบเป็น 
ไตรมาส 

- การจัดเก็บยังไม่มีสถานที่
เก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
- เจา้หนา้ที่พสัดุยงัจัดทำ
ทะเบียนพสัดุไม่เรียบร้อย 
อยู่ระหว่างการดำเนนิการ 
ยังไม่เป็นปัจจบุัน 
- เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบงาน
พัสดุขาดความรู้ความเข้าใจ
ในระบบขัน้ตอนการจัดซื้อจัด
จ้าง 
- ปริมาณงานของการจัดซื้อจดั
จ้างมีมากกว่าจำนวนงาน
เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบ 

- จัดหาตู้เก็บพัสดุให้
เพียงพอ 
- เร่งรัดให้เจา้หนา้ที่
ผู้รับผดิชอบจัดทำ
ทะเบียนพสัดุให้เป็น
ปัจจุบนั 
- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผดิ 
ชอบจัดทำแนวทางการ
ปฏิบัติแจ้งให้ทุกคนใน
สำนักการศึกษาทราบ 

- สำนักการศึกษา 
- นางสาวอนญัญา  
แก้วปฏิมา  
- เจา้พนักงาน
ธุรการปฏิบตัิงาน 
 



 
43 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้การจัดหาพัสดุของหน่วยงานตรง
ตามความต้องการของหน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณ 
- เพื่อให้พัสดุที่ต้องการจัดหามีคุณภาพ
และประหยัด เกิดประโยชน์สูงสดุแก่
หน่วยงานราชการ 
- เพื่อให้การจัดหาพัสดุถูกต้องและเป็นไป
ตามระเบียบพัสดุฯ 

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน 
คือ เจ้าของงบประมาณ
ไม่ปฏิบัตติามแผนจัดหา
พัสดุ ทำให้ปฏิบัติงาน 
ไมบ่รรลตุามแผน
สถานที่ติดตัง้และเก็บ
รักษาพสัดุมไีม่เพยีงพอ 
และมีแผนการจดัหา
พัสดุ แต่ไมป่ฏบิัติตาม
แผน 
 

- มีการจัดทำแผนการจัดซื้อ/
จัดจ้างและพิจารณากำหนด
ลำดับความสำคัญในการจัดหา
ครุภัณฑ์ 
- กำหนดให้มีการจัดซื้อพัสดุ
ประเภทเดียวกันคราวละมาก  ๆ
ยกเว้นกรณีจำเป็นเร่งด่วน 
หากล่าชา้จะเกิดความเสียหาย 
- มีการใช้ระบบสารสนเทศด้าน
การบริหารมาใช้เป็นเครื่องมือ
ในการควบคุมและการจัดหา
ด้านพสัด ุ

- กำหนดราคากลางและ
คุณลักษณะเฉพาะของ
ครุภัณฑ์บางครั้ง
รายละเอียดคณุลักษณะ
ยังไม่สมบูรณช์ัดเจน 
- เกิดปญัหาการร้องเรียน
เกี่ยวกับรายละเอียดคณุ
ลักษณะเฉพาะ 
- ครุภัณฑท์ี่จัดหาไดไ้ม่
ตรงตามความต้องการ 
ของผู้ใช ้

- คณะกรรมการกำหนดราคา
กลางและกำหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะไม่มีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
- การขาดการประสานระหวา่ง
หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อ
กำหนดความต้องการพัสด ุ
- ผู้ใช้ไมว่างแผนในการจดัหา
ทรัพย์สนิ หรือไม่ดำเนินการ
ตามแผนที่กำหนด 
- การจัดหาไม่เปน็ไปตามแผน 
ที่กำหนด 
 

 

- กำหนดให้มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการกำหนดราคา
กลางและรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะโดย
แต่งตั้งจากผูท้ี่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ร่วมเป็นกรรมการจาก
บุคคลภายในและภายนอก 
- ชี้แจงและทำความเข้าใจ
เกี่ยวกับนโยบาย กฎ 
ระเบียบ และมติคณะ 
รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้
หน่วยงานต่างๆ ทราบและ
ถือปฏิบัติ 
- ทบทวนทำความเข้าใจ
และชี้แจงสภาพปัญหา
เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง
กับหน่วยงาน 
- แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัต ิ
 
 
 
 

- กองคลัง 
- นายณรพนธ์  
พักตร์จันทร์ 
- หัวหน้าฝ่ายพสัดุ
และทรัพย์สนิ 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

6. ภารกิจการตรวจสอบเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่ายก่อนสง่กองคลัง 

วัตถุประสงค์   
- เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบยีบ 
กฎหมายกำหนด 

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน 
คือ การวางฎีกาเบิกจ่าย 
เงินบางครั้งผิดประเภท
และเอกสารประกอบ
ฎีกาเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามระเบียบ 
กฎหมายกำหนด 

- กองคลังมีการตรวจสอบฎีกา
และเอกสารประกอบฎีกาก่อน
เสนอผู้มีอำนาจอนุมัติเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ 
- มีเจ้าพนักงานธุรการของกอง
เป็นผู้ตรวจสอบเอกสารประกอบ 
ฎีกาก่อนการจัดทำฎีกา 
- กำชับเจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบ
โครงการ/ผู้เบิกเพิ่มความละเอียด
รอบคอบในการจัดทำเอกสาร
ให้ครบถ้วน ก่อนนำเสนอฎีกา
ให้ผู้เบิกตรวจสอบเอกสารก่อน
นำสง่กองคลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบ
โครงการ/ผู้เบิก ยังเสนอ
เอกสารประกอบฎีกา 
ไม่ครบถ้วนหรือถูกต้อง  
ทำให้การส่งเอกสารเบิก
จ่ายเงินลา่ชา้ 

- ปัญหาเอกสารประกอบฎีกาเบิก
จ่ายเงินงบประมาณไม่ครบถ้วน
ถูกต้อง ปัญหามีปริมาณลดลงแต่
ยังคงมีอยู่  
 

- ยังต้องตรวจสอบเอกสาร
ประกอบฎีกาให้ครบถ้วน
และถูกต้อง พร้อมเร่งรัด
และติดตามเจา้หน้าที่
ผู้รับผิดชอบโครงการ/ผู้
เบิกส่งเอกสารให้ให้ครบ
ก่อนจัดทำและนำเสนอ
ฎีกา  
 

- กองวิชาการและ
แผนงาน 
- งานธุรการ 
- นางสาวอารมณ์จิต 
มีบางไทร 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีความ
ถูกต้องตามแผนงาน งาน หมวด ประเภท 
ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย 
- เพื่อให้เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
มีความถูกต้อง ครบถ้วน 
- เพื่อให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ
ดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องก่อนเสนอ 
ขออนุมัติฎีกา 
 

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน 
คือ การวางฎีกาเบิกจ่าย 
เงินบางครั้งยังไมต่รงตาม 
แผนงาน งาน หมวด 
ประเภทของงบประมาณ 
และเอกสารประกอบฎีกา
เบิกจ่ายเงินบางฎีกายัง
ไม่ครบถ้วน สง่ผลให้เกิด
ความลา่ช้าในการเบิกจา่ย 
เงิน เปน็เหตุให้ต้องมีการ
ปรับปรงุและควบคุมอยา่ง 
ต่อเนื่องเพื่อให้การตรวจ
ฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่าย 
เงินงบประมาณเปน็ไป
อย่างถูกต้องตามระเบียบ
แบบแผนของทางราชการ 

มีการตรวจสอบฎีกาและเอกสาร
ประกอบฎีกาเบื้องต้นจาก
หัวหน้างานธุรการ  

- เจา้พนักงานธุรการได้
เข้ารับการฝกึอบรมการลง
รายการดว้ยระบบบญัชี
อิเล็กทรอนิกส์ e-LAAS 
และได้รับการถา่ยทอด
ความรู้ความชำนาญจาก 
ผู้มีความชำนาญกวา่เปน็ 
ผู้ช่วยเหลือในขณะปฏิบัต ิ
งานจริง  
- มีการกวดขันให้มีการ
ตรวจสอบความถูกต้องของ
ฎีกาและความครบถ้วน
ของเอกสารประกอบฎีกา
โดยหัวหนา้งานธุรการ 

- การวางฎีกาเบิกจ่ายเงินบางครั้ง
ยังไม่ตรงตามแผนงาน งาน หมวด 
ประเภท เนื่องจากการนำระบบ
บัญชีอิเล็กทรอนิกส์มาใช้เจา้หน้าที่ 
ยังไม่คุ้นเคยกับระบบ ทำให้การ
บันทึกรายการยงัผดิพลาด 
- เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน
บางฎีกายังไม่ถูกต้องครบถ้วน 
เนื่องจากไม่มีการตรวจสอบฎีกา
เบื้องตน้จากหน่วยงานเจา้ของ
งบประมาณ 
- เกิดความลา่ชา้ในการเบิกจา่ยเงนิ 
เนื่องจากกองคลังส่งฎีกาคนืมา
แก้ไข 
 

- จัดให้ความรู้และเพิม่ทักษะ 
เจ้าหน้าทีบ่ันทึกรายการใน
ระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ 
ให้มีความเข้าใจในลักษณะ
เชิงปฏิบัติการ โดยให้ผู้มี
ความชำนาญกวา่เปน็ผูช้่วย 
เหลือ/ถ่ายทอดขณะปฏิบัติ 
งานจริงอยา่งต่อเนื่อง 
- ให้หัวหน้างานธุรการเป็น
ผู้ตรวจสอบความถูกต้อง
ของฎีกาและความครบถ้วน
ของเอกสารประกอบฎีกา 
ก่อนเสนอผู้อำนวยการ
สำนักการช่างลงนาม โดย
จัดทำบญัชีคุมงบประมาณ 
เพื่อเทียบกับข้อมูลใน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์จาก
กองคลัง 
 
 
 
 
 

- สำนักการช่าง 
- นายขันติ ตันติ
บรรพกุล 
- เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไป 
อย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมายกำหนด 
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
การเบิกจ่าย 
 

เป็นความเสี่ยงที่เกิด
จากสภาพแวดล้อม
ภายใน คือ  
- ผู้รับผิดชอบโครงการ
ขาดความรอบคอบ
เกี่ยว กับเอกสาร
ประกอบการเบิกจ่าย  
ทำให้เอกสารไม่
ครบถ้วนถูกต้อง                 
- เจ้าหน้าที่กองคลังไม่
แนะนำเรื่องเอกสารที่
แนบให้จบกระบวนการ  
ทำให้มีการสง่คนืฎีกา 

- เจา้ของโครงการประสานงาน
กับธุรการเกี่ยวกับเอกสาร
ประกอบฎีกา 
- ประสานงานสว่นตัวทำความ 
เข้าใจ ปรึกษากับเจ้าหน้าที่
กองคลังก่อนมีการจัดทำฎีกา 
- ควบคุมการส่งคืนฎีกาใน
สมุด 
- กำชับผู้รับผิดชอบโครงการ
รวบรวมและตรวจสอบ
เอกสารประกอบฎีกาทุก
รายการให้ครบถ้วนก่อน
นำส่งเบิกจ่าย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้อำนวยการกองสวสัดิการ
สังคมตรวจสอบฎีกาก่อน
อนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ 

ปัญหาเอกสารประกอบฎีกา
เบิกจ่ายงบประมาณไมค่รบถ้วน
ถูกต้อง ปญัหามีปริมาณลดลง  
แต่ยังคงมีอยู่ ทำให้ยังคงมีการ
เบิกจ่ายเงนิลา่ชา้ 

- ตรวจสอบเอกสาร
ประกอบฎีกาให้ครบถ้วน
และถูกต้อง พร้อมเร่งรัด
และติดตามผู้รับผิดชอบ
โครงการส่งเอกสารให้
ครบถ้วน ก่อนจัดทำและ
นำเสนอฎีกา 
- จัดส่งเอกสารฎีกาไปยัง
กองคลังเพื่อให้เจ้าหน้าที่
ตรวจสอบเบื้องต้นก่อน  
เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า
และถูกต้อง 

- กองสวัสดิการ
สังคม 
- นางสุดา  จนัทร์
เชาวลิตร 
- เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค์ 
- เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินบำรุงโรงพยาบาล
และหน่วยบริการสาธารณสุขของอปท. 
เป็นไปอย่างถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย
กำหนด 
- เพื่อให้เอกสารประกอบฎีกาเบิกจ่ายเงิน 
มีความถูกต้องครบถ้วน 
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ลดระยะเวลาและขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน 

เป็นความเสี่ยงที่เกิด
จากสภาพแวดล้อม
ภายใน คือ การจัดทำ
เอกสารประกอบฎีกา
เบิกจ่ายไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามระเบียบ
กำหนด 

      
 

- เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
เป็นผู้ตรวจสอบฎีกาและ
เอกสารประกอบฎีกาก่อน
นำส่งเอกสารไปยังกองคลัง 
- ถือปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยว่าด้วย
เงินบำรุงโรงพยาบาลและ
หน่วยบริการสาธารณสุขของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2560 และ ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2561 และระเบียบ
กระทรวง มหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน 
การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 

การติดตามประเมนิผล
พบว่าเอกสารประกอบ
ฎีกาการเบิกจ่ายมีความ
ครบถ้วนถูกต้อง 
สามารถดำเนินการได้
บรรลุวัตถุประสงค์ใน
การควบคุมแล้ว 

- - - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
- นางสาวมนฤด ี
ศิริพันธ์ 
- หัวหน้างาน
การเงินและบญัช ี
 



 
48 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

7. ภารกิจการจัดทำประชาคมเพื่อให้ 
ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

วัตถุประสงค์   
- เพื่อให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการ 
ร่วมคิด ร่วมพัฒนาเทศบาลนครตรัง 
ตามสภาพปัญหาและความต้องการของ
ประชาชน 

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก 
คือ ประชาชนเขา้มามี 
ส่วนร่วมน้อยลงและ
ในชว่งปี พ.ศ. 2563 
เกิดโรคติดเชื้อไวรัส 
โคโรนา 2019 (โควดิ-19) 
แพร่กระจาย ซึ่งส่งผล
กระทบต่อชีวิตของ
ประชาชนเป็นวงกว้าง
ทั่วทั้งประเทศ และ
เป็น อันตรายแก่ชีวติ 
ร่างกายของประชาชน
จึงต้องงดการจัดทำ
ประชาคม 

- มีการประชาสัมพนัธ ์
สร้างความรู้ความเข้าใจ
ความสำคัญของแผนพัฒนา 
กระบวนการให้ได้มาซึง่ 
โครงการพัฒนา การบรรจุ
โครงการในแผนพฒันา  
การได้รับการจัดสรร
งบประมาณ และการนำไป 
สู่การปฏิบัติจดัทำโครงการ 
- มีการเชิญชวนให้ประชาชน
ทุกกลุ่มเป้าหมายเข้ามามี
ส่วนร่วมในการรับฟงัข้อมูล
และให้ความคิดเห็น 
- สร้างความเข้าใจกับ
หน่วยงานและผู้เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การจัดทำแผนตรงกับ
สภาพปัญหาและความ
ต้องการของประชาชน  
 

- มีการควบคุมที่เพียงพอ
ในระดับหนึ่งแต่เนื่องจาก
ประชาชนมีความเข้าใจ
ว่าความคิดเห็นของตน 
เองไมไ่ด้รบัการตอบสนอง 
จึงให้ความสำคัญแก่การ
เข้าร่วมประชาคมลดลง 
- ต้องงดการจดัทำ
ประชาคม เนื่องจาก 
การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19)  
- ประชาคมไมไ่ด้มสี่วน
ร่วม แต่ยงัมีการมีสว่น
ร่วมผา่นผู้แทนภาคสว่น
ต่างๆในคณะกรรมการ
สนบัสนนุการจดัทำแผน
และคณะกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 
 
 
 

- ประชาชนยังขาดความเข้าใจ 
ถึงความสำคัญของการมีส่วน
ร่วมในการทำแผนพัฒนา 
- ประชาชนยังขาดความรู้
ความเข้าใจในกระบวนการ 
ให้ได้มาซึ่งโครงการพฒันา 
การบรรจุโครงการในแผน 
พัฒนา การได้รับการจัดสรร
งบประมาณ และการนำไป 
สู่การปฏิบัติจดัทำโครงการ 
ทำให้เข้าใจว่าความคิดเห็น
ของตนเองไม่ได้รับการตอบ 
สนองและให้ความสำคัญแก่
การเข้าร่วมประชาคมลดลง 
- ประชาคมไม่ได้มีส่วนร่วมใน
การพัฒนาท้องถิ่นตามที่ควร
จะเป็น  
 
 

- ประชาสมัพนัธ์สรา้ง
ความรู้ความเขา้ใจถงึ
ความสำคัญของแผน 
พัฒนา กระบวนการให้
ได้มาซึ่ง โครงการพัฒนา 
การบรรจุโครงการใน
แผนพัฒนา การได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ 
และการนำไปสู่การ
ปฏิบัติจัดทำโครงการ
อย่างต่อเนื่องและ
สมำ่เสมอ 
 

- กองวชิาการและ
แผนงาน 
- ฝา่ยแผนงานและ
งบประมาณ 
- นางสาวฉัตตมิา  
ตั้งคำ 
- นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
ชำนาญการ 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

8. ภารกิจปกป้องเทิดทูนสถาบนั
พระมหากษัตริย์ สร้างความปรองดอง
สมานฉนัท ์

วัตถุประสงค์   
- เพื่อให้ประชาชนมีจติสำนึกในการ
ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย ์และ
สร้างความปรองดองสมานฉันท ์
 

เป็นความเสี่ยงที่เกิด
จากสภาพแวดล้อม
ภายนอก คือ มีความ
คิดเห็นที่แตกต่างทำ
ให้ประชาชนแตก
ความสามัคค ี

- ประชาสัมพันธ์สร้างความ
เข้าใจให้กับประชาชนและ
สร้างการมีส่วนรว่มใน
กิจกรรมปกป้องเทิดทูน
สถาบันพระมหากษัตริย์ 
- ประชาสัมพันธ์กิจกรรม
เนื่องในวันสำคญัที่เกี่ยวข้อง
กับสถาบันพระมหากษัตริย์ 
อาทิ วันพ่อแห่งชาติ วนัแม่
แห่งชาติ ฯลฯ 
- ติดตามกิจกรรมของ
หน่วยงานหลักอืน่ๆ เพื่อ
ประสานความร่วมมือ และ
ดำเนินกิจกรรมให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- การติดตามประเมนิผล
พบว่ามปีระชาชนเข้า
ร่วมกิจกรรมต่างๆเป็น
จำนวนมาก  
 

- เกิดความแตกต่างทางความ 
คิดซึ่งทำให้ประชาชนแตก
ความสามัคคีข้ึน 

- ดำเนินการควบคุม 
ที่มีอยู่ให้เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
 

- กองวชิาการและ
แผนงาน 
- ฝา่ยบริการและ
เผยแพร่วิชาการ 
- นางสาวช่อแก้ว 
ไชยบัณฑติย ์
- นักประชาสัมพนัธ์
ปฏิบัติการ 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

9. ภารกิจการโอนเงินงบประมาณข้าม
หมวดรายจ่าย 
     วัตถุประสงค์  
- เพื่อให้การโอนเงินงบประมาณเป็นไป
อย่างถูกต้องตามระเบียบและดำเนินงาน
ได้อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
 
 

เป็นความเสี่ยงที่เกิด
จากสภาพแวดล้อม
ภายใน คือ แต่ละ
สำนัก / กองยังมีการ
โอนเงินงบประมาณปี
ละหลายครั้ง 

- กำชับเจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบ
ให้ดำเนนิการควบคุมการใช้
จ่ายงบประมาณให้เปน็ไป
ตามทีไ่ด้ตัง้งบประมาณไว ้
- ตรวจสอบความถูกต้องการ
โอนเงนิไม่ให้มีการโอนข้าม
หมวดรายจา่ยเกิน ๔ ครั้ง 
- ตรวจสอบเอกสารการขอ
อนุมัติโอนเงนิงบประมาณ
รายจา่ยวา่มีการโอนเงนิ
งบประมาณถูกต้องตาม
ระเบยีบหรือไม ่
- ทำหนังสือแจ้งให้แตล่ะ
หน่วยงานวิเคราะห์การตัง้งบ 
ประมาณให้สอดคล้องกบัค่า 
ใช้จา่ยที่คาดวา่จะเกิดขึน้จริง 
- มีการควบคุมการโอนเงนิ
งบประมาณข้ามหมวด
รายจา่ย โดยในเบื้องตน้ให้
เจ้าหนา้ทีง่บประมาณ
พิจารณาให้โอนเงนิงบ 
ประมาณทีไ่มจ่ำเปน็จาก
แผนงานอ่ืนในหมวดเดียวกัน 

- ยังมีการโอนเงิน
งบประมาณข้ามหมวด
รายจ่ายจำนวนหลาย
คร้ัง 
 

- มีการโอนเงินงบประมาณ
ข้ามหมวดรายจ่าย 

- ดำเนินการควบคุม 
ที่มีอยู่ให้เป็นไปอย่าง
ต่อเนื่องและสม่ำเสมอ 
 

- กองวิชาการและ
แผนงาน 
- ฝ่ายแผนงานและ
งบประมาณ 
- นางสาวจันทร์เพ็ญ  
พลเดช 
- หัวหน้าฝ่ายแผนงาน
และงบประมาณ 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

10. ภารกิจการให้ความรู้แก่บุคลากรด้าน
การประชาสัมพนัธ ์

วัตถุประสงค์   
- เพื่อให้การบริการและเผยแพร่วิชาการ
ด้านเผยแพร่ประชาสัมพนัธ์มีความชัดเจน
และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากข้ึน 
 
 

เป็นความเสี่ยงที่เกิด 
ขึ้นจากสภาพแวดล้อม 
ภายใน คือ บุคลากร
ยังไม่เห็นความสำคัญ
ของการประชาสมัพนัธ์ 
ขาดความรู้เกี่ยวกับ
การประชาสัมพนัธ์ 
และการประยุกต์ใช้
สื่อและเทคโนโลยีใน
การประชาสัมพนัธ ์
และในช่วงปี พ.ศ. 
2563 เกิดโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 
(โควิด-19) แพร่กระจาย 
ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
ชีวิตของประชาชน
เป็นวงกว้างทั่วทั้ง
ประเทศ และเปน็ 
อันตรายแก่ชีวิต 
ร่างกายของประชาชน
จึงต้องงดการจัดทำ
โครงการต่างๆเพื่อเว้น
ระยะห่างทางสงัคม 

- จัดการอบรมเกีย่วกบัการ
ประชาสัมพนัธ์เพื่อให้ความรู้
เบื้องต้นด้านการประชาสัมพันธ์
แก่บุคลากรของสำนัก/กอง 
- จัดการอบรมเกีย่วกบัการ
ประชาสัมพนัธ์เพื่อให้ความรู้
เบื้องตน้ดา้นการประชาสมัพนัธ์
แก่บุคลากรของสำนัก/กอง 
ที่ยังไมไ่ด้รับการอบรม 
- จัดการอบรม/ให้ความรู้
เกี่ยวกับการประยุกต์ใช ้
สื่อและเทคโนโลยีในการ
ประชาสัมพนัธ ์
- จัดตั้งเครือข่ายประชา- 
สัมพันธ์จากทุกสำนัก/กอง 
 
 
 
 
 
 
 

- บุคลากรของแต่ละ
สำนัก/กองสามารถให้
ข้อมูลเพื่อการประชา- 
สัมพันธไ์ด้ชัดเจนและ
ครบถ้วนมากข้ึน 
- ไม่มีการจัดการอบรม/
ให้ความรู้เกี่ยวกับการ
ประยุกต์ใช้สื่อและ
เทคโนโลยีในการ
ประชาสัมพนัธ ์
 

- บางสำนัก/กองยังส่งข้อมูล
ให้ไม่ทันการ  
- บางส่วนยงัไม่เห็นความ 
สำคัญของการให้ข้อมูลเพื่อ
การประชาสัมพนัธ์ทำให้การ
ประชาสัมพนัธ์ยังเปน็ไปอย่าง
ไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร 
- ในช่วงปี พ.ศ. 2563 นี้ 
บุคลากรไมไ่ด้รบัความรู้เกี่ยวกบั
การประชาสัมพันธ์และการ
ประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยี
ในการประชาสัมพันธ์ 
 

- ดำเนนิการควบคุมที่มี
อยู่ให้เป็นไปอยา่งต่อเนื่อง
และสมำ่เสมอ 
- สง่เสริมการอบรม/ให้ 
ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ 
ใช้สื่อและเทคโนโลยีใน
การประชาสัมพนัธ์โดยผ่าน 
ทางสื่อการเรียนรู้รูปแบบ
อ่ืนๆ 
 

- กองวชิาการและ
แผนงาน 
- ฝา่ยบริการและ
เผยแพร่วิชาการ 
- นางสาวช่อแก้ว 
ไชยบัณฑติย ์
- นักประชาสัมพนัธ์
ปฏิบัติการ 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

11. ภารกิจการดูแลระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตและปรับปรุงฐานขอ้มูลให้
เป็นปัจจบุัน 

วัตถุประสงค์ เพื่อให้ระบบเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตและฐานข้อมูลใช้งานได้อย่าง
เสถียรและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

เป็นความเสี่ยงที่เกิดขึ้น
จากสภาพแวดล้อมภายใน 
คือ จากอุปกรณ์ที่มีเสื่อม 
สภาพและไม่รองรับเทคโน 
โลยีใหม่ บุคลากรที่ใช้งาน
ระบบมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น 
ทำให้อุปกรณ์ที่มีไม่เพียง 
พอสำหรับรองรับการใช้
งาน บุคลากรค่อนข้างขาด
ความรู้ในการใช้งาน
อุปกรณ์และระบบ และ
ข้อมูลบางอย่างยังไม่เป็น
ปัจจุบันและในช่วงปี พ.ศ. 
2563 เกิดโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019  
(โควิด-19) แพร่ กระจาย 
ซ่ึงส่งผลกระทบต่อชีวิต
ของประชาชนเป็นวงกว้าง
ทั่วทั้งประเทศ และเป็น 
อันตรายแก่ชีวิต ร่างกาย
ของประชาชนจึงต้องงด 
การจัดทำโครงการต่างๆ
เพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม 
 

- มีเจ้าหน้าที่ผูดู้แลระบบเครือ 
ข่ายอินเตอร์เน็ตและปรับปรุง
ฐานข้อมูล 
- จัดหาอุปกรณ์ให้เพียงพอ
สำหรับบุคลากรและทนัสมัย
เหมาะสมสำหรับการใชง้าน 
- จัดการอบรม/แจ้งให้กองการ 
เจ้าหนา้ทีจ่ัดการอบรมให้ความรู้
เกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์และ
ระบบ 
- กำชับ ติดตามให้ผู้มีหน้าที่
ดูแลระบบฐานข้อมูลไดป้รับปรงุ 
ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

- แม้จะมีเจ้าหน้าทีผู่้ดูแล
ระบบ แต่ยังขาดความ
พร้อมในเรื่องของอุปกรณ์
และความรู้ในการใชง้าน
อุปกรณ์และระบบของ
บุคลากรผู้ใชง้าน 
- ข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
ของเทศบาลได้รบัการปรับ 
ปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 
- ไม่มีการจัดการอบรม/ให้
ความรู้เกีย่วกับการใช้งาน
อุปกรณ์และระบบ 
 

- อุปกรณ์ที่มีเสื่อมสภาพและไม่
รองรับเทคโนโลยีใหม ่
- บุคลากรที่ใช้งานระบบมีจำนวน
เพิ่มมากขึ้น ทำให้อุปกรณ์ที่มีไม่
เพียงพอสำหรับรองรับการใช้งาน 
- บุคลากรค่อนข้างขาดความรู้ใน
การใช้งานอุปกรณ์ และระบบ 
- ในปี พ.ศ. 2563 นี้ บุคลากร
ไม่ได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้
งานอุปกรณ์และระบบ 
 
 

- ดำเนินการควบคุมที่มีอยู่
ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และสม่ำเสมอ 
- ส่งเสริมการอบรม/ให้
ความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน
อุปกรณ์และระบบโดยผา่น
ทางสื่อการเรียนรู้รูปแบบ
อ่ืน  ๆ
 

- กองวชิาการและ
แผนงาน 
- ฝา่ยบริการและ
เผยแพร่วิชาการ 
- นายสทิธิศักดิ์  
ใจแข็ง 
- นักวชิาการคอมพิวเตอร์
ชำนาญการ 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

12. ภารกิจการจัดวางระบบความคุม
ภายใน 
     วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสทิธิภายใน
การจัดวางระบบความคุมภายใน 
 

เป็นความเสี่ยงที่เกิด 
ขึ้นจากสภาพแวดล้อม 
ภายใน คือ  
- เจา้หนา้ที่ผูด้ำเนนิงาน
เกี่ยวกับการควบคุม
ภายในของแตล่ะหนว่ย 
งานยงัขาดความรู้ความ
เข้าใจและทักษะเกี่ยว 
กับการควบคุมภายใน 
และหนว่ยงานตรวจ 
สอบภายในยงัไม่มี
เจ้าหนา้ที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดให้มีการดำเนนิการจัดวาง
ระบบและตดิตามประเมนิผล
การควบคุมภายในทุกสำนัก 
/กอง และหน่วยงาน  

สามารถดำเนินการได้
บรรลุวัตถุประสงค์ของ
การควบคุมได้ในระดบั
หนึ่ง  

การจัดวางระบบควบคุม
ภายในอาจยังไม่ครอบคลุมใน
ทุกงานและขาดความต่อเนื่อง 
เนื่องมาจากการขาดความรู้
ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวกับ
การควบคุมภายในของ
เจ้าหน้าที่  

- แจ้งงานการเจ้าหน้าที่
จัดอบรมเกี่ยวกับการ
ควบคุมภายใน หรือให้มี
การส่งเจ้าหน้าที่ไปอบรม 
เรื่องการควบคุมภายใน 
- งานการเจา้หนา้ทีด่ำเนนิ 
การแต่งตั้งพนักงานเทศบาล
รักษาราชการในตำแหน่ง
นักวชิาการตรวจสอบภาย 
ในหรือดำเนนิการรับโอน/
บรรจุแต่งตั้งนักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน 

- กองวชิาการและ
แผนงาน 
- ฝา่ยแผนงานและ
งบประมาณ 
- นางสาวฉัตตมิา  
ตั้งคำ 
- นักวิเคราะห์
นโยบายและแผน
ชำนาญการ 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๑3. ภารกิจการติดตามตรวจสอบการ
เบิกจ่ายงบประมาณเงนิรายไดส้ถานศึกษา 

วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้การเบิกจ่ายงบประมาณรายได้
ของสถานศึกษาถูกต้องตามระเบียบฯ 
- เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายเงิน
รายได้สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจ
ระเบียบฯ ที่เก่ียวข้อง 
 

เปน็ความเสี่ยงทีเ่กิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน คือ 
เนื่องจากขาดเจ้าหน้าที่
การเงินของสำนกัการศกึษา 
ท่ีรับผิดชอบการตรวจสอบ
เงนิรายได้สถานศกึษา
โดยตรงเนือ่งจากการ
โอนย้ายจึงขาดบคุลากร
ที่ทำหน้าที่ในสว่นนี ้
ผู้บริหารสถานศกึษาและ
เจ้าหน้าที่การเงนิของ
โรงเรียนยังขาดความรู้
ความเข้าใจในการเบกิ
จ่ายเงนิ การทำบญัชี
รายไดข้องสถานศกึษา 
ความเสี่ยงทีเ่กิดจาก
สภาพแวดลอ้มภายนอก 
คือ การเปลี่ยนแปลง
ระเบียบ/กฎหมาย/
หนังสือสัง่การทีเ่กี่ยวขอ้ง
ของกรมสง่เสริมการ
ปกครองทอ้งถิ่น ทำให้
เกิดความสบัสนในการ
ปฏิบัติงาน 

- มีการแต่งตั้งกรรมการ
ติดตามตรวจสอบการใชจ้่าย 
เงินรายได้สถานศึกษา 
- มีการจัดทำปฏิทินการติด 
ตามตรวจสอบและดำเนินการ
ใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา
ในสังกัดตามกำหนด 

กรรมการได้ลงติดตาม
พร้อมให้ข้อเสนอแนะ 
แต่ยังไม่ได้มีการลง
ติดตามซ้ำของคณะ 
กรรมการว่าได้มีการ
ปรับปรุงแก้ไขหรือไม ่

- เอกสารการเบิกจ่ายจาก
สถานศึกษาไม่ถูกต้องครบถ้วน 
- การใช้จ่ายเงินรายไดส้ถาน 
ศึกษาไม่เป็นไปตามแผนการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณ 

- จัดอบรมให้ความรู้และ
แนวทางการปฏิบัติงาน
แก่ผู้เกี่ยวข้อง 
- ให้เจ้าหน้าที่ของสำนัก
การศึกษาตรวจสอบการ
เบิกจ่ายงบประมาณ
รายได้ของสถานศึกษา
เป็นรายไตรมาส 

- สำนักการศึกษา 
- นางสาวนิศรา 
ตัณฑเสน 
- นักวิชาการเงินและ
บัญชปีฏิบัติการ 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

14. ภารกิจการควบคุมการระบาดของ
โรคไข้เลือดออก โรคไข้ปวดข้อยุงลายตาม
ฤดูกาล  

วัตถุประสงค ์
- เพื่อป้องกันการระบาดของโรค 
- เพื่อเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
ในการป้องกันการติดต่อของโรค 
 
 

เป็นความเสีย่งที่เกิด
จากสภาพแวดล้อม
ภายนอก คือ การ
ระบาดของโรค
ไขเ้ลือดออก โรคไขป้วด
ข้อยุงลายตามฤดูกาล  
 

- การให้ความรู้เกี่ยวกับโรค
ไขเ้ลือดออก โรคไขป้วดข้อ
ยุงลายตามฤดูกาล และการ
ป้องกนัโรคผา่นสื่อตา่งๆ ทั้ง
ในโรงเรียนและชมุชน 
- ประสานงานกับงานป้องกัน
และควบคุมโรคในการดำเนนิ 
การพน่หมอกควันในบา้นของ
ผู้ป่วยที่มปีระวัติเปน็โรค
ไข้เลือดออก โรคไขป้วดข้อ
ยุงลายตามฤดูกาล  

- อสม.,ผู้นำสุขภาพชุมชน 
มีความรู้เรื่องโรคเพิ่มขึ้น  
มีการติดตามและการกำจัด
แหล่งเพาะพันธ์ยุงลายในวัด
และในชุมชนเป็นระยะ  ๆทำ
ให้แหล่งเพาะพันธุ์ยังลดลง 
- จากการติดตามเยี่ยมบ้าน
ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก โรค
ไข้ปวดข้อยุงลาย มีจำนวน
ลดลง สามารถดำเนินการได้
บรรลุวัตถุประสงค์ในการ
ควบคุมแล้ว 
 

- - - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
- นางสุมลรัตน์ ตั้งคำ 
หัวหน้างานศูนย์ 3 
- นางวันทนา ฝันเชียร 
หัวหน้างานศูนย์ 1 
- นางสุจิราวรรณ แต่ง
สวน 
หัวหน้างานศูนย์ 2 
 
 

๑5. ภารกิจการเบิกจ่ายเงินบำรงุ
โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินเป็นไปอย่าง
ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วย
บริการสาธารณสุขขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2560 

เป็นความเสี่ยงที่เกิด
จากสภาพแวดล้อม
ภายใน คือ เจ้าหน้าที่
ผู้รับผดิชอบขาดทักษะ 
ความรู้ความชำนาญ 
 
 

- จัดทำคำสั่งแต่งตัง้คณะ 
กรรมการบริหารเงินของ
ศูนย์บริการสาธารณสุข 
- กำชับเจ้าหน้าที่ของงาน
เพิ่มความละเอียดรอบคอบใน
การจัดทำ/จัดเตรียมเอกสาร
ประกอบ  

เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบมี 
ความรู้ความเข้าใจถึงแนว 
ทางการเบิกจ่ายเงินบำรุง
โรงพยาบาลและหน่วย
บริการสาธารณสุข พบวา่
สามารถการเบิกจ่ายเงนิ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตามขั้นตอน บรรลุวัตถ ุ
ประสงค์ในการควบคุมแล้ว 
 

- - - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
- นางสาวมนฤด ี
ศิริพันธ์ 
- หัวหน้างาน
การเงินและบญัช ี
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๑6. ภารกิจการดำเนินโครงการ
โรงพยาบาลหมืน่เตียง  

วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงอุปกรณ์ทางการ
แพทย์ที่ใช้ในการดูแลหรือฟื้นฟสูุขภาพ
ได้อย่างทั่วถึง 
- เพื่อใช้ประชาชนในโครงการได้รับการ
ติดตามเยี่ยมบา้นและได้รบัการตรวจ
รักษาจากแพทย์ประจำศนูย์ บรกิาร
สาธารณสุขอย่างทั่วถึง 
- เพื่อติดตาม /ควบคุม/กำกบัครุภัณฑ์
และวัสดุทางการแพทย์ของโครงการ
โรงพยาบาลหมืน่เตียงที่บริการให้กับ
ประชาชนในเขตเทศบาลนครตรัง 
 
กิจกรรมในโครงการ 
- การให้ยืมครุภัณฑ์และวัสดทุางการแพทย ์
- การติดตามเยี่ยมบา้น 

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก 
ทั้งสภาพแวดล้อมภาย 
นอกและภายใน คือ  
กิจกรรมการให้ยืม
ครุภัณฑ์และวัสดุ
ทางการแพทย ์
- ประชาชนในเขตที่
เทศบาลนครตรังยังไม่ 
ทราบถึงสทิธิของตนเอง
ในโครงการ, ผู้ยืมไมไ่ด้
ลงนามรับครุภัณฑ์,  
ผู้ยืมส่งเอกสารไม่ครบ 
- ไม่มีการประชาสัมพันธ์
โครงการ, เนื้อหาใบคำร้อง
ขอครุภัณฑไ์ม่ครบถ้วน 
- มีความคลาดเคลื่อน
ในการติดตามครุภัณฑ์ 
เช่น ผู้ร้องขอใช้ครุภัณฑ์
มีการเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ 
ไปจากที่อยู่เดิม  
- เลขครุภัณฑ์มีการจาง
หาย/ตัวหนังสือไม่
ชัดเจน 

กิจกรรมการให้ยืมครุภัณฑ์
และวัสดุทางการแพทย ์
- กำชับให้เจ้าหน้าที่คอยให้
คำแนะนำในการกรอกใบคำ
ร้องแก่ประชาชน 
- ผู้ยื่นคำร้องจะต้องยื่น
เอกสารยืนยันตัวตนของผู้
ยืมและผูป้่วยทนัที เพื่อเป็น
เอกสารประกอบใบคำร้อง
แก่เจ้าหน้าที ่
- เมื่อมีการจัดส่งครุภัณฑ์ 
ให้เจ้าหน้าที่นำใบคำร้องไป
ให้ผู้ยืมลงนามรบัครุภัณฑ์  
ณ วันที่มีการจัดส่งครุภัณฑ์  
- มีการระบุเลขครุภัณฑ์ที่
จัดส่งให้แก่ผู้ป่วยและการ
ถ่ายภาพการจัดสง่ครุภัณฑ ์
- ให้เจ้าหน้าที่เยี่ยมบ้าน
ตรวจสอบชนิดและเลข
ครุภัณฑ์พร้อมจดบันทึก
ข้อมูลทุกครั้งเมื่อลงเยี่ยม
บ้านพร้อมจัดทำบญัชีคุม
ครุภัณฑ์  

กิจกรรมการให้ยืม
ครุภัณฑ์และวัสดุ
ทางการแพทย ์
- ประชาชนในเขตที่เทศบาล
นครตรังทราบถึงสิทธิของ
ตนเองในโครงการมากขึ้น 
เอกสารประกอบการขอยืม
ครุภัณฑ์มีความถูกต้อง 
ครบถ้วน สมบูรณ ์
- หลงัการตรวจหมายเลข
และชนิดของครุภัณฑ์ที่
ผู้ป่วยยืมกบัฐานข้อมูล และ
บันทึกรายการการเยีย่มบา้น 
พบว่าข้อมูลรายละเอียดมี
ความถูกต้อง ครบถ้วน 
บรรลุวัตถุประสงค์ในการ
ควบคุมแล้ว 
 
 
 
 
 
 

- - - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
- นายพลูมนัส 
 ชาติลฬีหา 
- หัวหน้างาน
ส่งเสริมสุขภาพ 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

กิจกรรมการติดตาม
เยี่ยมบ้าน 
- ผู้ป่วยไม่อยู่ในช่วง
ลงพื้นที่เยี่ยมบ้าน 
- เนื้อหาใบคำร้องขอ
ครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วน, 
ไม่ไดน้ัดหมายผูป้่วย
ก่อนลงเยี่ยมบ้าน 
 
 

กิจกรรมการติดตาม 
เยี่ยมบ้าน 
- มีการนัดหมายกับผูป้่วย
และผู้ดูแลก่อนการลงพื้นที่
เยี่ยมบ้าน 
- มีบันทึกรายละเอียดการ
เยี่ยมและให้ผู้รับการเยี่ยม
บ้านรบัทราบ 
- เจ้าหน้าที่เยี่ยมบา้นจัดเก็บ
ข้อมูลเพิ่มเติมในแบบเยี่ยม
บ้านเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลที่
ขาดให้ครบถ้วนสมบูรณ ์

กิจกรรมการตดิตาม 
เยี่ยมบ้าน 
ใบคำร้องขอครุภัณฑ์มี
การปรับปรงุเนื้อหาให้
ครบถ้วน สมบูรณ์และ
สามารถเยี่ยมบา้นผูป้่วย
ได้ตรงตามตารางที่นัดหมาย
ไว้ บรรลุวัตถุประสงค์ใน
การควบคุมแล้ว 

17. ภารกิจการจ่ายยาผูป้่วย 
วัตถุประสงค ์

- เพื่อให้การเบิกจ่ายยาแก่ผู้ปว่ยที่มารับ
บริการ ถูกต้องตามหลักการใช้ยา 

เป็นความเสี่ยงที่เกิด
จากสภาพแวดล้อม
ภายใน คือ เจ้าหน้าที่
ผู้รับผดิชอบขาดทักษะ
ความรู้ความชำนาญ
ด้านเภสัชกรรม 
 

- ให้แพทย์ตรวจประจำวนั
ออกใบสั่งจ่ายยาโดยพิมพ์
ออกจากเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
เพื่อลดความผิดพลาดในการ
อ่านชื่อยา 
- จัดให้มีพยาบาลวิชาชีพ
ประจำเคาน์เตอร์จ่ายยาทุก
วัน 
 
 
 

- มีการบรรจุพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นตำแหน่ง
เภสัชกรประจำศูนย์บริการ
สาธารณสุข จำนวน 2 
อัตรา มาปฏิบัติหน้าที่
ควบคุมในการเบิกจ่ายยา
แก่ผู้ป่วยทุกครั้ง 
- สามารถดำเนินการได้
บรรลุวัตถุประสงค์ในการ
ควบคุมแล้ว 

- - - กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
- นางสุมลรัตน์ ตั้งคำ 
หัวหน้างานศูนย์ 3 
- นางวันทนา ฝันเชียร 
หัวหน้างานศูนย์ 1 
- นางสุจิราวรรณ แต่ง
สวน 
หัวหน้างานศูนย์ 2 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

18. ภารกิจระบบงานธุรการ 
วัตถุประสงค ์

- เพื่อให้งานธุรการเป็นไปตามระเบียบ
สำนักนายกรฐัมนตรีวา่ด้วยงานสารบรรณ 
พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
 

เป็นความเสีย่งที่เกิด
จากสภาพแวดล้อม
ภายใน คือ บคุลากรที่
ปฏิบัตงิานดา้นเอกสาร/
ธุรการภายในหนว่ยงาน
มีความเข้าใจในระบบ 
งานธุรการ รูปแบบและ 
ขั้นตอนการปฏิบัตงิาน
ที่ไมต่รงกนัและเอกสาร
มีความไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนตามระเบียบ
งานสารบรรณ เชน่ 
แบบฟอร์มเอกสารไม่
ถูกต้อง ข้อความผิด   

- ถือปฏบิัติตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีวา่ด้วยงานสาร
บรรณ พ.ศ. 2562 และที่
แก้ไขเพิ่มเตมิ 
- มีการตรวจทานหนังสือ
ราชการตา่งๆ โดยเจา้หนา้ที่
ธุรการ 
 

- ประเมนิผลการปฏบิัติ 
งานธุรการครอบคลุมทั้ง
ความถูกต้องของเนื้อหา 
รูปแบบของหนังสือประเภท
ต่างๆ และถูกต้องไปเป็น
ตามขั้นตอนการปฏบิัติ 
แต่ยังคงมีการผดิพลาด
ของหนงัสือราชการอยู่
บางครัง้จึงทำให้ความ
ล่าชา้ของเอกสาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- บุคลากรทีป่ฏบิัติงานดา้น
เอกสาร/ธุรการ ยังขาดทักษะ
ด้านหนงัสือราชการ 
- หนงัสือของทางราชการยงัมี
ข้อผิดพลาด และลา่ช้า  
 
  

- รวบรวมปัญหา/อุปสรรค 
ที่เกิดจากการปฏิบัตงิาน
ด้านเอกสาร/งานธุรการ
มาประชมุ หารือเพื่อทำ
ความเข้าใจให้ตรงกัน 
- จัดทำแผนผังการปฏบิัติ 
งานธุรการเพื่อให้เจ้าหน้าที่
ภายในกองฯทีป่ฏิบัตงิาน
ด้านเอกสารยึดถือให้เปน็ 
ไปในทิศทางเดยีวกนั 
- ให้งานธุรการกองฯ 
เป็นผู้ตรวจทานหนังสือ
ราชการเพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องสมบูรณ์ของ
เอกสารราชการตา่ง ๆ  
- ให้มีการตรวจสอบตาม
ชั้นการบังคบับัญชา 

- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
- นางสาวสุทธิณี  
เมธาทรงสถิต 
หัวหน้างานธุรการ 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

19. ภารกิจการลงพื้นที่เยี่ยมบา้นผู้ป่วย 
วัตถุประสงค ์

- เพื่อประเมินอาการและให้คำแนะนำการ
ดูแล ฟื้นฟู สุขภาพให้แก่ผู้ป่วยและผู้ดูแล  
- เพื่อรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยเพื่อใช้ในการ
วางแผนการให้บริการ 
 
 

เป็นความเสี่ยงที่เกิด
จากสภาพแวดล้อม
ภายใน คือ เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบบนัทึก
ข้อมูลผู้ป่วยบางราย 
ไม่ครบถ้วนและไมไ่ด้มี
การปรับปรุงข้อมูลให้
เป็นปัจจบุัน 

ประสานเจ้าหนา้ทีผู้รบัผิดชอบ
ให้มีการติดตามเยี่ยมบ้านซ้ำ
และบนัทึกข้อมูลผู้ป่วยทุก
คร้ัง 

ความถูกต้องของข้อมูล
ผู้ป่วยในแฟ้มรายงาน
การเยี่ยมบ้านกบัข้อมูล
ของผู้ป่วยจริง 

ข้อมูลผู้ปว่ยบางรายไม่ครบถ้วน
และไมไ่ด้มีการปรบัปรุงข้อมูล
ให้เป็นปจัจบุัน 

- ออกแบบแบบฟอร์มการ
เก็บข้อมูลใหม่ให้มีความ
ละเอียด ครบถว้นของการ
กรอกข้อมูล  
-ประสานงานกับเจา้หนา้ที่
ที่ดูแลในแต่ละชมุชน
ตรวจสอบและสง่ข้อมูล
กลับเพื่อบนัทึกข้อมูลให้
ครบถ้วนและถูกต้อง 
-ประสานงานกับ อสม. 
ในชมุชนให้มีการตดิตาม
เยี่ยมบา้นซำ้ เพื่อส่งข้อมลู
ผู้ป่วยในสว่นที่ขาดหาย
บางส่วนให้แก่เจ้าหนา้ที ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
- นายพลูมนัส 
ชาติลฬีลา 
- หัวหน้างาน
ส่งเสริมสุขภาพ 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

20. ภารกิจการบันทึกบัญชีรับ-จ่ายของ
เงินรายได ้

วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้การบันทึกบัญชีการรับ-จ่ายเงิน 
เป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็น
ปัจจุบนั 
 
 

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน 
คือ ไม่ได้มีการแบ่งแยก
หน้าที่ความรบัผิดชอบ
ของเจ้าหน้าที่ที่รับเงนิ
และการจัดทำบัญชีให้
ชัดเจนและเจา้หน้าที่
ผู้จัดทำบัญชีขาดทักษะ 
ความชำนาญ ในการ
จัดทำบญัช ี
 
 
 
 
 
 
 

- ถือปฏบิัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยเงนิ
บำรุงโรงพยาบาลและหน่วย
บริหารสาธารณสุข ของ อปท. 
พ.ศ.2560 และ ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2561 และระเบยีบ
กระทรวงมหาดไทยวา่ดว้ยการ
รับเงนิ การเบิกจ่ายเงนิ การ
เก็บรักษาเงนิและการตรวจ
เงิน ของ อปท. 
- จัดทำคำสัง่แตง่ตั้ง
คณะกรรมการบริหารเงินของ
ศูนยบ์ริการสาธารณสุข 
- มีการลงบญัชสีมดุเงนิสดรับ
ทุกสิน้วันทำการ 
- มีการลงบญัชสีมดุเงนิสด
จ่ายทุกครั้งที่จ่ายเงนิ 
 
 
 
 
 
 

- ตรวจสอบการรับเงนิ 
ตามใบเสร็จรบัเงนิและจัด
นำใบนำส่งเงนิ 
- ตรวจสอบการจัดทำ
ใบสำคญัสรปุใบนำสง่เงนิ 
ก่อนนำเงนิฝากธนาคาร 

- ไม่มีการแบ่งแยกหน้าที่ผู้รับเงนิ 
ผู้จ่ายเงนิ และผูบ้ันทึกบญัช ี 
ให้ชัดเจน 
- เจา้หนา้ที่ผูป้ฏบิัติงานขาด
ความรู้เกี่ยวกบัระเบียบและ
แนวทางปฏบิัติรวมถึงทักษะ
ความชำนาญในการตรวจสอบ 
 

- ให้หัวหนา้งานได้ตรวจ 
สอบความถูกต้องในการ
ลงบัญชีรับ-จา่ยเงนิ  
- สง่บุคลากรเขา้รับการ 
ฝึกอบรมตามหลักสูตรเพื่อ
เพิ่มพูนความรู้ในการ
ปฏิบัตงิาน 

- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
- นางสาวมนฤด ี
ศิริพันธ์ 
- งานการเงนิและ
บัญช ี
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

21. ภารกิจการเฝ้าระวังและควบคุมการ
ระบาดของโรคมือ เท้า ปาก ในเด็กก่อน
วัยเรียน 

วัตถุประสงค ์
- เพื่อป้องกันการระบาดของโรคมอืเท้าปาก 
ในเด็กก่อนวัยเรียน 
- เพื่อสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจแก่ผู้
เลี้ยงดูเด็ก ในการป้องกันการติดต่อของโรค 
 
 

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก 
คือ การระบาดของโรค
มือ เท้า ปาก ในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กช่วงเปิด
ภาคเรียน  
 

- ศูนย์บริการสาธารณสุข
เทศบาลนครตรังมีการจัด
กิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่  
อสม./ครูและผู้เลี้ยงดูเด็ก เรื่อง
การป้องกัน การติดต่อและการ
ระบาดของโรครวมทั้งการเฝา้
ระวังโรคในศูนย์พฒันาเด็กเล็ก
และในชุมชน 

- ติดตามจากอัตราการป่วย
ด้วยโรคมือ เท้า ปาก ใน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขต 
เทศบาลนครตรังในช่วงเปิด
ภาคเรียน  
 

- การระบาดของโรคมือ เท้า ปาก 
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเขต
เทศบาลนครตรังในช่วงเปิดภาค
เรียน 

- ให้ความรู้เกี่ยวกับโรค 
และการป้องกันโรคผ่านสื่อ
ต่าง  ๆทั้งในโรงเรียน/ศนูย์
พัฒนาเด็กเล็กและชุมชน
ในเขตเทศบาสลนครตรัง 
อย่างต่อเนื่อง 
- จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง
โรคมือ เท้า ปาก แก่ อสม. 
ในชุมชน 
- ติดตามกลุ่มเสี่ยงให้ได้รบั 
วิตามิน เอ ตามกลุ่มเปา้ 
หมายของโครงการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม 
- นางวันทนา ฝันเชียร 
หัวหน้างานศูนย์ 1 
- นางสุจิราวรรณ  
แต่งสวน 
หัวหน้างานศูนย์ 2 
- นางสุมลรัตน์ ตั้งคำ 
หัวหน้างานศูนย์ 3 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

22. ภารกิจการตรวจสอบรายชือ่
ผู้เสียชีวิตที่รบัเบี้ยยังชีพทุกสปัดาห์ 

วัตถุประสงค์  
- เพื่อให้การเบิกจ่ายเบี้ยยังชพีถูกต้อง 

เป็นความเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจัยภายนอก
เกิดจากการที่ญาติ
ของผู้รับเบี้ยยังชีพ 
ที่เสียชีวิตไม่ได้ให้
ความสำคัญและผูน้ำ
ชุมชนไม่ได้รู้จักผู้รับ
เบี้ยยังชีพทุกคนทำให้
ไม่สามารถรู้ข้อมูล
ทั้งหมด   

- ได้จัดพิมพ์รายชื่อผู้รับเบี้ยยังชีพ 
ประเภทต่างๆ  ไว้ในระบบเอ็กเซลล์
และได้มีการจัดทำข้อมูลได้อยา่ง
เป็นระบบและโปร่งใส 
- สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาล
นครตรังได้จัดส่งรายชื่อผู้เสีย 
ชีวิตภายใน ๗ วันตามระเบียบฯ 
- ระบบสารสนเทศฯของกรมส่ง 
เสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้ง
รายงานแสดงรายละเอียดผู้มสีิทธิ์ 
รับเบี้ยยังชีพที่มีสถานะเสียชีวิต 
(จำหน่ายเสียชีวิต) 
- ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้า 
ที่งานทะเบยีนราษฎรในการตรวจ 
สอบรายชื่อผู้เสียชีวิตทุกสัปดาห์
หรือหลักฐานอ่ืนที่สามารถตรวจ 
สอบได้ เช่น ใบมรณบัตรตาม
ระเบียบฯว่าด้วยหลักเกณฑ์การ
จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ 
อปท. พ.ศ.๒๕๕๒  ข้อ ๑๐ วรรค
สอง  เพื่อนำมาตรวจสอบกับ
ระบบบัญชีผู้รับเบี้ยยังชีพ
ประเภทต่างๆ   

ยังต้องมีการเพิ่มการ 
ควบคุมเนื่องจากรายชื่อ
ผู้รับเบี้ยยังชีพที่เสียชีวิต
ยังไม่ไดจ้ำหนา่ยการตาย
ออกจากทะเบียนราษฎร 

รายชื่อผู้รับเบี้ยยงัชีพที่เสีย 
ชีวิตยังคงสถานะการดำรง 
ชีวิตอยู่ในฐานข้อมูลทะเบียน
ราษฎร 
 

ยังต้องมีการเพิ่มการ
ควบคุมเนื่องจากรายชื่อ
ผู้เสียชีวิตยงัไม่มีการ
จำหน่ายการตายออก
จากทะเบียนราษฎร 

- กองสวัสดิการสังคม 
- นายทิวากร กกแก้ว 

- นักสังคมสงเคราะห์
ปฏิบัติการ 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

23. ภารกิจเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดู
เด็กแรกเกิด 

วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้การปฏิบัติงานเงินอุดหนุนเพื่อ
การเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดดำเนินการอย่าง
ถูกต้องตามมติรัฐมนตรี ระเบียบเป็นไป
อย่างมีประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก
ทั้งปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอกโดย
สภาพแวดล้อมภายใน 
เช่น คำสัง่มอบหมาย
งาน กำหนดหน้าที่
รับผิดชอบ 
สภาพแวดล้อมภายนอก  
เช่น คู่มือการดำเนินงาน  
และระเบียบกรมกิจการ
เด็กและเยาวชนฯ 

- คำสัง่เทศบาลนครตรงั เรื่อง 
การกำหนดหน้าที่ความรับผดิ 
ชอบ การแบ่งงาน การบริหารงาน 
และการมอบหมายการปฏิบัติ 
งานของกองสวัสดิการสังคม 
- ควบคุมเรื่องการขาดแคลน
บุคลากรโดยมอบหมายบุคลากร
ในงานกิจการสตรีและคนชรา
มารบัผดิชอบในกิจกรรมเงนิ
อุดหนุนเดก็แรกเกิดซึง่เปน็
ภารกิจของงานสวสัดิการเด็ก
และเยาวชน 
- ศึกษาคู่มือและระเบียบ
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอยู่ต่อเนื่อง 
 
 
 

- มีขั้นตอนการปฏิบัติ 
งานหลายขั้นตอน 
- บุคลากรมีจำนวน
จำกัด 

-ผู้ขอรับสิทธิไ์มไ่ด้ให้ข้อมูลสถานะ 
ครัวเรือนตามข้อเท็จจริง 
-แบบรับรองสถานะของครัวเรือน 
(แบบ ดร.๐๒) นั้น กำหนดให้อาสา 
สมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ (อพม.) หรืออาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) 
เป็นผู้รับรองคนที่ ๑ และให้ประธาน 
ชุมชนเปน็ผู้รบัรองคนที่ ๒ อาจได้ 
รับข้อมูลหลักเกณฑ์การพจิารณา
สถานะของครัวเรือนผิดจากความ
เป็นจริง  เพื่อรับประโยชน์จากรัฐ 
-หญิงตั้งครรภผ์ู้มายื่นสิทธิ์ยังไม่
เปิดเผยข้อมูลตามความเป็นจริง
ให้แก่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) 
หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำ
หมู่บ้าน (อสม.) เป็นผู้รับรองคนที่ 
๑ และให้ประธานชุมชนเป็นผู้
รับรองคนที่ ๒ 
 
 
 

- ส่งบุคลากรที่เก่ียวข้อง
เข้ารับการประชุมอบรม 
- ประชาสมัพนัธ์โครงการ
เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยง
ดูเด็กแรกเกิดโดยประสาน 
งานกบัหนว่ยงานที่รับผิด 
ชอบ 

- กองสวัสดิการสังคม 
- นางสทุิตา พชิัยรัตน ์
- นักสังคมสงเคราะห์
ปฏิบัติการ 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

๒4. ภารกิจการดำเนินการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด 

วัตถุประสงค ์
- เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
ในเขตพื้นที ่
- เพื่อป้องกันการติดซ้ำของผู้ที่เคยผ่าน
การบำบดั 
- เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล 
 

เป็นความเสี่ยงที่เกิด
จากปัจจัยภายนอก  
โดยปัจจัยภายนอก
เกิดจากมีผู้ติดยาเสพ
ติดมีจำนวนมากข้ึน  
ผู้ที่ผ่านการบำบดัจะ
กลับไปติดยาซำ้ ผูน้ำ
ชุมชนไม่กลา้ให้ข้อมูล 

- สร้างอาชีพให้แก่ผู้ที่ผา่นการ
บำบัด 
- สร้างแกนนำชุมชนในการ
ช่วยเฝา้ระวงัการแพร่ระบาด
ในชุมชน 
- จัดทำโครงการฝึกอาชพี 
- ประสานงานกับหน่วยงาน
ราชการอ่ืน เชน่  สำนักงาน
ควบคุมประพฤต ิ
- เจ้าหนา้ที่ร่วมเป็นคณะทำ 
งานโตะ๊ข่าวเฝ้าระวังยาเสพติด 
- ติดตามผู้ทีผ่า่นการบำบดั
และตดิตามผลการดำเนนิงาน
ด้านการเฝา้ระวงัจากชุมชน
อย่างต่อเนื่อง 
- ติดตามผลการดำเนินโครง 
การเกี่ยวกับการป้องกนัและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นระยะ 
- จัดตั้งอาสาสมคัรพลงั
แผ่นดนิเอาชนะยาเสพติด 
เพิ่มขึ้น (ตาสบัปะรด) 
- มีการติดตามผู้ที่ผา่นการ
บำบัด 

- ติดตามผู้ทีผ่่านการ
บำบดัและติดตามผล
การดำเนินงานด้านการ
เฝ้าระวังจากชุมชนอย่าง
ต่อเนื่อง 
- ติดตามผลการดำเนนิ
โครงการเกี่ยวกับการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดเปน็ระยะ 
- จัดตั้งอาสาสมัครพลัง
แผ่นดินเอาชนะยาเสพ
ติดเพิ่มขึน้ (ตาสบัปะรด) 
- ประสานงานกับสถานี
ตำรวจภูธรอำเภอเมือง
ตรัง ตรวจจุดเสี่ยง 

- ผู้ติดยาเสพตดิมีจำนวนมาก
ขึ้น 
- ผู้ที่ผ่านการบำบดัมักจะกลับ 
ไปติดยาซ้ำ 
- ผู้นำชุมชนไม่กลา้ให้ข้อมูล 
- ขาดความร่วมมือในการให้
ข้อมูลจากผู้นำชุมชน 
 

- สร้างอาชพีให้แก่ผู้ที่
ผ่านการบำบัด 
- สร้างแกนนำชุมชนใน
การช่วยเฝ้าระวงัการ
แพร่ระบาดในชุมชน 
- บูรณาการหลายหน่วย 
งานในการป้องกนัและ
แก้ไขปญัหายาเสพตดิ 
- เพิ่มจำนวนคร้ังในการ
ลงติดตามข้อมูลข่าวสาร
จากชุมชนมากข้ึน 
 

- กองสวัสดิการสังคม 
- นายสมชาย ทิพย์
รองพล 
- หัวหน้าฝ่ายพฒันา
ชุมชน 
 



 
65 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

25. ภารกิจพัฒนาระบบสารสนเทศ
ข้อมูลชุมชน  

วัตถุประสงค์   
- เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ด้านต่างๆที่เก่ียว 
ข้องตามโครงการพัฒนาระบบเพื่อการ
บริหารจัดการ (MIS) 
 
 

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก 
คือ คณะกรรมการ
ชุมชนชุดปัจจุบนัหมด
วาระการดำรงตำแหนง่  
ข้อมูลที่มีอยูไ่ม่เปน็
ปัจจบุัน ข้อมูลเกี่ยวกับ
ชุมชนมกีารเปลี่ยน 
แปลงบ่อย 
 

จัดเก็บข้อมลูให้เปน็ปัจจุบนั
และควรปรบัปรุงข้อมูลใน
ระบบ ๓ เดือน/ครั้ง ควรจดั
อบรมให้ความรู้กับบุคลากรที่
เกี่ยวข้องทุกคนให้สามารถ
ปฏิบัตงิานด้วยตนเองไดทุ้ก
คน 
 

หลังจากพฒันาระบบเพื่อ
การบริหารจัดการ(MIS) 
แล้วควรมีการทำแบบ
ประเมินผลความพึงพอใจ
ของการใช้ข้อมลูดังกลา่ว
ด้วย 

ข้อมูลที่มีอยูไ่ม่เปน็ปจัจุบนัและ
ข้อมูลเกี่ยวกบัชุมชนมีการ
เปลีย่นแปลงบ่อย เนื่องจาก
ชุมชนมกีารปรบัปรุงแกไ้ขข้อมูล
ของชุมชนอยู่เป็นประจำ 

จัดเก็บข้อมลูให้เปน็
ปัจจบุันและควรปรับปรุง
ข้อมูลในระบบ  
จาก ๓ เดือน/ครั้ง  
เป็น ๒ เดือน/ครั้ง   
 
 
 

- กองสวัสดิการสังคม 
- ว่าที่ร้อยโทหัสพงศ์  
เตละกุล 
- นักพัฒนาชุมชน
ชำนาญการ 
 

26. ภารกิจต่อยอดการรวมกลุ่มผลิต
สินค้าเพื่อจำหนา่ยในนามกลุ่ม 

วัตถุประสงค ์
- เพื่อส่งเสริมให้มีการรวมตัว รวมกลุ่ม
ผลิตสนิค้าเพื่อจำหนา่ยในนามกลุ่ม 
 

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายนอก 
คือ ผู้เข้าอบรมไม่ได้
รวมตัวกันเพื่อต่อยอด
ตั้งกลุ่มอาชีพแตไ่ด้นำ
ความรู้ไปประกอบ
อาชพีสว่นตัวซึง่ไม่เปน็ 
ไปตามวตัถุประสงค์ของ
โครงการที่ตัง้ไว ้การ
บริหารจัดการยงัไม่เปน็
กลุ่ม 
 
 

ส่งเสริมให้มีการรวมตัว  
รวมกลุ่ม เพื่อให้เกิดการ
ผลิตสนิค้าเพื่อจำหนา่ยใน
นามกลุ่ม 
 

ประเมินผลจากการรวม 
กลุ่มผลิตสนิค้าเพื่อ
จำหน่ายในนามกลุ่ม 

ผู้เข้าอบรมไม่ได้รวมตัวกนั  
เพื่อต่อยอดตั้งกลุ่มอาชีพแต่
ได้นำความรู้ไปประกอบอาชีพ
ส่วนตัวซึ่งไม่เปน็ไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการ
ที่ตั้งไว ้
 

ส่งเสริมให้มีการรวมตัว  
รวมกลุ่ม เพื่อให้เกิดการ
ผลิตสนิค้าเพื่อจำหนา่ย
ในนามกลุ่ม 
 

- กองสวัสดิการสังคม 
- นายสมชาย ทิพย์
รองพล 
- หัวหน้าฝ่ายพฒันา
ชุมชน 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

27. ภารกิจการตรวจสอบฎีกา 
ก่อนการเบิกจ่ายงบประมาณ 

วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้การรับเงิน-จ่ายเงิน การจัดทำฎีกา 
การบันทึกบัญชีเป็นไปด้วยความถูกต้อง
ตามระเบียบกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
- เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าในการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณประจำป ี
- เพื่อให้การเบิกจ่ายเงินและรายงาน
การเงินถูกต้องและมีความนา่เชือ่ถือ 
 
 

เป็นความเสีย่งที่เกิด
จากสภาพแวดล้อม
ภายใน คือ บคุลากร
หน่วยงานผู้เบิกไม่ศึกษา 
ระเบยีบและหนังสือสั่ง
การให้ถูกต้อง วางฎีกา
กระชัน้ชิดและเร่งดว่น 
ทำให้มีเวลาในการตรวจ
ฎีกาน้อย อาจทำให้เกิด
ข้อผิดพลาดได้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- มีการจัดทำแผนการเบิก
จ่ายเงิน 
- ถือปฏบิัติตามระเบียบกระทรวง 
มหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน-
การเบกิจ่ายเงนิ การฝากเงนิ 
การเกบ็รักษาเงนิและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ
แก้ไขเพิ่มเตมิ 
- มีระเบียบกำหนดเวลาในการ
ตรวจฎีกาและเบิกจา่ยภายใน
กำหนด 
- มีการแบง่งานรบัผดิชอบ  
 
 
 

- มีการจัดทำแผนการใช้
จ่ายเงิน แตไ่มป่ฏิบัตติาม
แผนที่กำหนด 
- มีการตรวจสอบเอกสาร
ประกอบฎีกาก่อนการ
ดำเนนิการเบิกจา่ย 

- ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนการ
เบิกจ่าย 
- เจา้หนา้ทีไ่ม่เพียงพอ 
- เจ้าหน้าทีไ่ม่ปฏิบตัิตามระเบยีบ
หรือหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง 
- มีการเบิกจา่ยที่ผดิประเภท 
- เจา้หนา้ที่ขาดทักษะความ
ชำนาญในการปฏิบัติให้เปน็ไป
ตามระเบียบ 

- อบรมแลกเปลี่ยนความรู้
ระหวา่งเจา้หน้าที ่
- กำหนดระยะเวลาในการ
วางฎีกา 
- ตรวจสอบความถูกต้อง
ก่อนส่งฎีกามาเบิกจา่ย 

- กองคลัง 
- นางฐิตนิาฏย์  
ทิพย์มณ ี
- เจ้าพนักงาน
การเงินและบญัชี
ชำนาญงาน 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

28. ภารกิจการยืมเงนิทดรองจา่ยในการไป
ราชการและการยมืเงนิโครงการตา่งๆ 

วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้การยืมเงินเป็นไปตามโครงการ
หรือวัตถุประสงค์ของการยืมเงิน 
- เพื่อไม่ให้ยืมเงินเกินความจำเป็น 
- เพื่อให้การส่งใช้เงินยืมเปน็ไปตาม
ระยะเวลาที่ระเบียบฯ กำหนด 
 
 
 

เป็นความเสีย่งที่เกิด
จากสภาพแวดล้อม
ภายใน คือ สำนัก/กอง
ยืมเงินแลว้ แตย่กเลิก
การเดนิทางไปราชการ
มีการสง่ใช้เงนิยืมลา่ชา้
ไม่เปน็ไปตามระเบียบฯ 
และยืมเงนิเกนิความ
จำเปน็ 
 

- ให้มีการติดตามเร่งรัดแจ้ง
เตือนให้ส่งใช้ภายในกำหนด 
- กำชับให้ผู้ยืมยืมเงนิเท่าที่
จำเป็น 

- ผู้ยืมเงินไมส่่งใช้เงนิยืม
ภายในกำหนด 
- ผู้ยืมเงินส่งเงนิคืนเหลือ
จ่ายเป็นเงนิสดจำนวน
มาก 

- ผู้ยืมเงินส่งใช้เงินยืมล่าช้า 
- ผู้ยืมเงินยืมเงินไปในจำนวน 
ที่เกินความจำเปน็และไม่
จำเป็นต้องยืม 

- กรณียืมเงินแต่ยกเลิกการ 
เดินทางไปราชการให้ผู้ยืม
ทำบนัทึกชี้แจงเหตุผลเสนอ
ผู้บริหารเพื่อให้มีการว่า
กล่าวตักเตือน 
- เจ้าหน้าที่ผูต้รวจฎีกาเงิน
ยืมต้องตรวจสอบความ
เหมาะสมของจำนวนเงินยืม
และไม่ผา่นฎีกา หากมีการ
ยืมเงินเกิดความจำเปน็ 
- เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบ
ทะเบียนคุมเงนิยืมต้อง
ตรวจสอบระยะเวลาในฎีกา 
เงินยืมเพื่อเตือน เร่งรัดให้
ส่งใช้เงินยืม เปน็ไปตาม
ระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด 
- แจ้งผู้ยืมเงินยืน่เอกสาร
ยืมเงินล่วงหนา้  
- แจ้งผู้ยืมเงินให้ประมาณ
การจำนวนเงินยืมให้
เหมาะสม 
- แจ้งผู้ยืมเงินเร่งยื่นเอกสาร
เบิกเงิน กรณีสำรองจ่าย 

- กองคลัง 
- นางฐิตนิาฏย์  
ทิพย์มณ ี
- เจ้าพนักงาน
การเงินและบญัชี
ชำนาญงาน 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

วัตถุประสงค ์
- เพื่อแก้ไขปัญหาความล่าช้าในการส่งใช้
เงินยืม 
- เพื่อให้ผู้มีหน้าที่ยืมเงินงบประมาณ
ทราบขั้นตอนและปฏิบัติให้ถูกต้องตาม
ระเบียบฯ ที่กำหนด 
 

เป็นความเสี่ยงที่เกิด
จากสภาพแวดล้อม
ภายใน คือ ผู้มีหน้าที่
ยืมเงินงบประมาณ
แล้ว ไม่ส่งใช้ภายใน
กำหนด 

มีการจัดทำทะเบียนคุมการ
ยืมเงินงบประมาณ 

- ประชุมร่วมกันเพื่อให้
การจัดทำทะเบียนคุม
การยืมเงินงบประมาณ 
มีความถูกต้องและ
เป็นไปตามระเบยีบฯ 
- จัดทำหนังสือแจ้ง
หน่วยงานย่อยที่เกี่ยวข้อง
รับทราบและถือปฏิบัติ 

- ในคำสั่งไม่ได้ระบุผู้รับผิดชอบ
โดยตรงเพื่อติดตามการสง่ใช้
เงินยืมแต่ละคร้ัง 
- ทะเบียนคุมการยืมเงิน
งบประมาณ รายละเอียดยัง 
ไม่ชัดเจนให้ส่งใช้ภายในวันที่
เท่าไร 
- ผู้ยืมเงินงบประมาณบางราย
ไม่ให้ความสำคัญประกอบกับ
ไม่ได้ดูสัญญาเงินยืมแต่ละครั้ง 
 
 
 

- จัดประชมุชี้แจงขัน้ตอน
การยืม-คืน งบประมาณ
ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
- มอบหมายผู้กำกับ
ติดตามการสง่ใช้เงินยืม
ให้ชัดเจน 
- จัดทำหนงัสือเร่งรัด 
การสง่ใช้การคืนเงนิกรณี
ล่าชา้ 
- รายงานผลผูบ้ังคบั 
บัญชาเปน็ลายลักษณ์
อักษร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- สำนักการศึกษา 
- นางมณฑิรา ไกรเทพ 
- นักวิชาการเงินและ
บัญชชีำนาญการ 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

29. ภารกิจการจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้ 
หรือผู้มีสิทธิรับเงินมารับเงนิ และนำเช็ค
ไปขึ้นเงนิภายในกำหนดเวลา 

วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้การจ่ายเงินเป็นปัจจบุนัไม่ให้มี
เช็คคงค้างเหลืออยู่ในมือ 
- เพื่อให้การเบิกจ่ายเงิน เป็นไปด้วย
ความรวดเร็ว ถูกต้องตามระเบียบการ 
เบิกจ่ายฯ 
 

เป็นความเสี่ยงที่เกิด
จากสภาพแวดล้อม
ภายนอก คือเจ้าหนี้
หรือผู้มีสิทธิรับเงิน 
ไม่มารับเงนิภายใน
กำหนด 

- เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบในการ
จ่ายเงิน ปฏิบัติหนา้ที่โดย
ดำเนินการติดต่อเจ้าหนี้ หรือ 
ผู้มีสิทธิรับเงนิ มารับเช็ค 
ภายในระยะเวลาที่กำหนด  
ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินฯ 
- เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบ ได้
แนะนำให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ
รับเงิน นำเช็คไปขึ้นเงินภายใน 
๖ เดือน 
- กรณีเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับ
เงินไม่นำเช็คไปขึ้นเงินภายใน ๖ 
เดือน ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ในการเบิกจ่ายเงินดำเนินการ
ติดต่อผู้รับเช็คมาเปลี่ยนเช็ค
ฉบับใหม่แทนโดยเร็ว 
- ในกรณีที่เจ้าหนี้มีความ
ประสงค์จะไม่ขอรับเช็คให้
เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบการเบิก
จ่ายเงิน จัดทำบันทึกแจ้งเสนอ
ให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพื่อจะ
ได้ปรับปรุงบัญชี เปน็รายได้
ของเทศบาลฯ ต่อไป 

- เจา้หนี้หรือผู้มีสทิธิ   
รับเงนิ ไม่มารบัเช็ค
ภายในกำหนด 
- ในกรณีเชค็เกินกำหนด 
๖ เดือน เจา้หนา้ที่
ผู้รับผดิชอบ ไม่ได้
ดำเนนิการติดต่อผู้รับเช็ค 

- เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน 
ไม่มารับเงนิภายใน ๑๕ วนั 
นับแต่วนัที่สั่งจ่ายเช็ค 
- เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน 
ไม่นำเช็คไปขึน้เงินภายใน 
๖ เดือน ส่งผลให้ผู้รับเช็คต้อง
มาเปลี่ยนเช็คฉบับใหม ่
- ทำให้งบกระทบยอดเงิน
ฝากธนาคารมีเช็คค้างเป็น
จำนวนมาก 
 

- ผูบ้ังคบับญัชากำชบัให้
เจ้าหนา้ทีผู่้รับผิดชอบได้
ดำเนนิการเบิกจา่ยให้
เป็นไปตามระเบียบการ
เบิกจ่ายเงนิฯ 
- ผูบ้ังคบับญัชากำชบัให้
เจ้าหนา้ทีผู่้รับผิดชอบได้
ดำเนนิการให้ผู้มารับเช็ค
มารบัเช็คภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 
 

- กองคลัง 
- นางฐิตนิาฏย์  
ทิพย์มณ ี
- เจ้าพนักงาน
การเงินและบญัชี
ชำนาญงาน 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

30. ภารกิจการตรวจรับงานแลว้เสร็จแต่
ส่งให้ผู้เบิกล่าช้า 

วัตถุประสงค ์
- เพื่อมิให้เกิดความล่าชา้ในการเบิกจ่าย 
- เพื่อให้การเบิกจ่ายให้เป็นไปตาม
ระเบียบฯ 
- เพื่อให้ผู้รับจ้างและผู้ขายลดการทวงถาม 
และร้องเรียน 
 

เป็นความเสี่ยงที่เกิด
จากสภาพแวดล้อม
ภายใน คือ เจ้าหน้าที่
ผู้รับผดิชอบไมส่ามารถ
ดำเนินการส่งเบิก
ภายในเวลาที่กำหนด 
 

- ผู้บังคับบัญชาได้กำชบั
เจ้าหน้าที่ให้จัดลำดับ
ความสำคัญของงาน และ
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ 
- เจ้าหน้าที่พสัดุ ติดตามการ
ตรวจรับงานให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลา และดำเนินการสง่ให้
เจ้าหน้าที่ดำเนินการเบิกจ่าย
โดยเร็ว 
 

- คณะกรรมการตรวจรับ
งานมีภารกิจบางครั้งไม่
สามารถดำเนินการตรวจรับ
ในทันท ี
- เกิดความล่าชา้ในการ
เสนอเอกสารตามขั้นตอน
เนื่องจาก ผู้บังคบับัญชา
หรือกรรมการตรวจรับงาน
ติดภารกิจ ไม่สามารถ    
ลงนามในเอกสารได้
ทันเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เจ้าหน้าที่ผู้รบัผิดชอบขาด
การวางแผนในการดำเนินงาน
ไม่เป็นไปตามขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน 
- การตรวจรับงานของ
คณะกรรมการล่าช้า 
- เอกสารในการตรวจรับงาน
ไม่ครบถ้วน 
 
 
 

- ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏบิัติงาน
วางแผนการปฏิบตัิงานให้
เป็นไปตามขั้นตอน มีความ
รอบคอบในการปฏิบัติงาน 
- ผู้บังคับบัญชากำชับ
เจ้าหน้าที่ผูท้ี่ปฏบิัติงาน 
ดำเนินการส่งเอกสารให้
เจ้าหน้าที่ดำเนินการเบิก 
จ่ายโดยเร็ว 
- กำชับคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุให้ดำเนนิการ
ตามเวลาที่กำหนด 
 

- กองคลัง 
- นายณรพนธ์  
พักตร์จันทร์ 
- หัวหน้าฝ่ายพสัดุ
และทรัพย์สนิ 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

31. ภารกิจการเร่งรัดผู้ไม่ชำระภาษ ี
ในเวลาที่กำหนด 

วัตถุประสงค ์
- เพื่อพัฒนารายได้ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามเปา้หมาย 
- เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบติดตาม
เร่งรัดผู้ค้างชำระภาษี ให้เกิดการชำระ
ภาษีและไม่เป็นภาระการตั้งลูกหนี้ภาษี 
 

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อม 
ภายนอก คือ  
เจ้าของป้ายไมไ่ด้แจ้ง
การเปลี่ยนแปลง ยกเลิก 
ติดตั้งปา้ยใหม่ และพบ
ความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน 
คือ ประสิทธิภาพ
บุคลากร  
 

- มีการตรวจสอบจำนวนผู้ค้าง
ชำระภาษี พร้อมจัดทำหนงัสือ
เเจ้งเตือนให้ผู้ชำระภาษีมา
ชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนด 
- มีการประชาสัมพนัธ์เกี่ยวกับ
ภาษีปา้ย ภาษทีี่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง เพื่อสร้างความรู้
ความเข้าใจในกฎหมายใหม่ 
- ปรับปรุงแนวทางการบริการ
ประชาชน ให้สอดคล้องกับ
สถานการณป์ัจจุบนั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ผู้ชำระภาษบีางราย
ไม่ได้รับหนงัสือแจ้ง
เตือนทำให้ไม่ทราบ
ข้อมูลที่ชัดเจน ผูช้ำระ
ภาษีไม่ค่อยสนใจข้อมูล
ที่ได้จัดทำและเผยแพร่
ไว้ทำให้ไมไ่ด้รับข้อมูลที่
ถูกต้อง และเพิกเฉยไม่
สนใจในการชำระภาษ ี
 

- จำนวนเจ้าหนา้ที่จัดเก็บรายได้ 
ไม่เพียงพอ กับปริมาณงาน     
ทำให้ประสิทธิภาพ และ
ประสิทธผิลของงานไม่เป็นไป
ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด 
รวมถึงไม่ได้ออกรับชำระภาษี
นอกสถานที่ ทำให้ยอดจัดเก็บ
ภาษีลดลง 
- การเปลี่ยนแปลงของระเบียบ 
กฎหมายเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี 
 

- การพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจในกฎหมายใหม่ 
ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัต ิ
- การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ มาพัฒนาการ
ทำงานให้รวดเร็ว เป็น
ปัจจุบัน และมีมาตรฐานใน
การปฏิบัติแนวทางเดียวกัน 
-  ทบทวน ปรับปรุงการ
ทำงานให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 

- กองคลัง 
- นายเทพนิ อรุณ
พงศไ์พบูลย ์
- นักวชิาการจดัเก็บ
รายไดช้ำนาญการ 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

32. ภารกิจการรับ-ส่งหนังสือ 
วัตถุประสงค ์

- เพื่อให้การรับ-ส่งและแจ้งเวียนหนังสือ
ภายใน มีความคล่องตวั และไมก่่อให้เกิด
ข้อผิดพลาด 
 

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน 
คือ บุคลากรแจกจ่าย
หนังสือให้ผู้รับผิดชอบ
ผิดพลาด การรับหนังสือ
พิจารณาความเร่งด่วน
ของหนังสือไม่ครอบคลุม 
เสนอหนังสือต่อผู้บริหาร
เพื่อพิจารณาสั่งการ
ล่าชา้ 
 
 
 

- กำกับดูแลและเร่งรัดการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ที่  
มีแผนปฏบิัติงาน 
- บันทึกทะเบียนรบั-ส่งให้เป็น
ปัจจุบนั 
- การลงทะเบียนควบคุมการ
รับหนังสือตามลำดบัก่อน-หลัง
และใส่หมายเลขรับตามลำดับ
และให้มีผู้ลงนามทุกครั้ง 
- กำหนดมอบหมายให้มี
ผู้รับผิดชอบในการจัดทำ
ทะเบียนคุมให้เป็นปัจจุบนั 
- กำกับให้เจ้าหน้าที่ศึกษาทำ
ความเข้าใจเกี่ยวกับภารกิจ
ลักษณะงานของหน่วยงาน
ต่าง  ๆเพื่อให้สามารถทำงาน
ร่วมกันและทำแทนกันได ้
 
 
 
 
 
 

- มีระบบการรับหนงัสือ
ตามลำดับก่อน-หลัง 
และใส่หมายเลขรับ 
ตามลำดับ 
- พิจารณาความเร่งด่วน
ของหนังสือแต่ยังขาด
ความรอบคอบ 
- ทุกกลุ่ม/ฝ่ายลงนาม
รับหนังสือในสมุด
ทะเบียนส่งทุกคร้ัง 
- มีผู้รับผิดชอบการออก
เลขที่หนังสือส่งทุกคร้ัง 

- วิเคราะห์หนังสือไม่ถูกต้อง  
ทำให้ดำเนินการไม่ตรงกับความ
ต้องการของหนังสือนั้น  ๆ
 

- มีทะเบียนควบคุมการ 
รับหนังสือตามลำดบัก่อน-
หลังและใส่หมายเลขรับ
ตามลำดับและให้มีผู้ลง
นามทุกครั้ง 
- มีความละเอียดในการ
กลั่นกรองหนังสือมากขึ้น 
- พิจารณาความเร่งด่วน
ของหนังสืออย่างรอบคอบ
และติดตามให้ถึง
ผู้เกีย่วข้องทันเวลา 

- กองคลัง 
- นางสาวสุดใจ 
เศษสิน 
- หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานทั่วไป 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

33. ภารกิจการจัดเก็บภาษีที่ดนิและ     
สิ่งปลูกสร้างตาม พรบ.ภาษทีี่ดนิและ    
สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 

วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามพรบ.
ภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสร้างพ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 

เป็นความเสีย่งที่เกิด
จากทั้งสภาพแวดล้อม
ภายในและภายนอก 
ความเสีย่งที่เกดิจาก
สภาพแวดล้อมภายใน 
คือ ประสทิธิภาพของ
บุคลากรในการปฏิบตัิ 
งานที่มตี่อปริมาณงาน 
และความเสี่ยงที่เกิด
จากสภาพแวดล้อม
ภายนอก คือ กฎหมาย
ที่ใช้จัดเกบ็ภาษีออก
ใหม่ (พระราชบญัญัติ
ภาษทีี่ดินและสิง่ปลูก
สร้าง พ.ศ.2562) และ
กฎหมายลำดับรอง 
 
 
 
 
 
 
 

- กำกับ ดูแล ให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานตามหนังสือสั่งการ  
- ประชุม ซักซ้อม ทำความ
เข้าใจให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
ไปในทิศทางเดียวกนั 
- มีการประชาสัมพนัธ์การจัด 
เก็บภาษีที่ดินและสิง่ปลูกสร้าง 

- ผู้เสยีภาษี ได้รบัหนงัสือ
แจ้งบญัชีรายการที่ดนิ
และสิง่ปลูกสร้าง แต่ยงั
ไม่ทราบแนวทางปฏบิัติ 
จึงได้สอบถามมายัง
เจ้าหนา้ที ่ซึ่งมจีำนวน
น้อย และยงัไม่เขา้ใจใน 
พรบ. อยา่งละเอียด 

- เจา้หนา้ที่จดัเก็บรายได้ขาด
ความรู้ ความเข้าใจในกฎหมาย
ใหม่ หลักเกณฑ์ตา่งๆ เกี่ยวกับ
การจดัเก็บภาษ ี 
- เจา้หนา้ที่มไีม่เพียงพอกบั
จำนวนทรัพยส์นิในเขตเทศบาล
นครตรังการดำเนินการตาม 
พรบ. ภาษีที่ดนิและสิง่ปลูก
สร้าง พ.ศ. 2562 จึงมีความ
ล่าชา้ ไม่เปน็ไปตามห้วงเวลาที่
รัฐกำหนด 
 

- ส่งเสริมให้บุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้านจัดเก็บ
รายได้เข้ารับการฝึกอบรม 
เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจ เกี่ยวกับเนื้อหา 
สาระสำคัญ การจัดเก็บ
ภาษี ตาม พรบ.ภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
พ.ศ. 2562 
- จัดหาเจ้าหน้าทีจ่ัดเก็บ
รายได้ที่มปีระสบการณ์
มาปฏิบัตงิานให้เพียงพอ 
 

- กองคลัง 
- นายเทพนิ อรุณ
พงศไ์พบูลย ์
- นักวชิาการจดัเก็บ
รายไดช้ำนาญการ 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

34. ภารกิจการปรับปรุงข้อมูลการ
เปลี่ยนแปลงเก่ียวกับที่ดนิที่ดำเนินการ
คัดลอกมาจากสำนักงานที่ดนิจังหวัดตรัง 

วัตถุประสงค ์
- เพื่อให้การปรับปรุงข้อมูลการเปลี่ยน 
แปลงเก่ียวกับที่ดนิเป็นปัจจบุัน 
- เพื่อให้ข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สินเปน็ปัจจบุัน 
- เพื่อลดความผิดพลาดและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ 
 

- เจา้หนา้ทีป่ระจำเขต 
มีงานในหน้าที่ที่ต้อง
รับผิดชอบจำนวนมาก
และมีงานทีไ่ด้รบัมอบ 
หมายเรื่องการออก
สำรวจข้อมูลตามคำร้อง
ทำให้การปรบัปรงุ
ข้อมูลไม่เปน็ปัจจุบนั 
- เอกสารการเปลีย่น 
แปลงที่ดนิที่คัดลอก 
ได้มาไม่ครบถ้วน ทำให้
ไมส่ามารถปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจบุนัได้   

- เจา้หนา้ทีไ่ปคัดลอกข้อมูล
การเปลีย่นแปลงเกี่ยวกบัที่ดนิ 
(ท.ด.1) จากสำนักงานที่ดนิ
จังหวัดตรัง ก่อนวนัที่ 5 ของ
เดือนถัดไปเป็นประจำทุกเดือน 
- ลงทะเบียนคุมจำนวนแปลง
ที่ดินทีไ่ด้คดัลอกทุกเดือน 
- มีการตรวจเช็คการปรับปรุง
ข้อมูลของเจา้หนา้ทีป่ระจำ
เขตลงในแบบบญัชีแสดง
รายการปรบัข้อมูล (ผ.ท.13) 
เป็นประจำ 
- มีการรายงานผลการปฏบิัติ 
งานของเจา้หนา้ทีป่ระจำเขต
ให้ผู้บังคบับญัชาทราบเปน็
ประจำทุกเดือน 
- มีการสรปุผลการปรบัข้อมูล
และรายงานให้ผูบ้ังคบับัญชา
ทราบตามลำดับ ตามแบบ 
ฟอร์มรายงานแบบที ่1  
ทุกเดือน 

- การคัดลอกข้อมูลเกี่ยว 
กับที่ดนิเจา้หนา้ทีจ่ะต้อง
คัดแยกเอกสารเฉพาะเขต
ตำบลที่รบัผิดชอบเอง 
และสามารถคดัแยกได้
เฉพาะเอกสารที่เจา้หนา้ที่
จากสำนักงานที่ดนิ
ดำเนนิการเสร็จแล้ว  
และรวบรวมไว ้
- การปรบัข้อมูลของเจา้ 
หน้าที่ประจำเขตซึ่ง
บางครั้งเอกสารทีไ่ด้มา 
(ท.ด.1) มีข้อมูลไม่
ครบถ้วน ทำให้ไมส่ามารถ
ปรับข้อมลูได้  จะต้องไป
เอาข้อมูลจากสำนักงาน
ที่ดินใหม ่ 
- เจา้หนา้ทีป่ระจำเขต
จะต้องลงพืน้ทีส่ำรวจ
ข้อมูลภาคสนามตามคำ
ร้อง ทำให้ ไมส่ามารถปรับ
ข้อมูลไดท้ันกำหนด 
 

- เจา้หนา้ทีป่ระจำเขตต้อง
รับผิดชอบงานในหน้าที่ ต้องลง
พื้นที่เพื่อสำรวจข้อมูลภาคสนาม 
และยังมงีานทีไ่ด้รับมอบหมาย
มาก ทำให้การปรับปรุงข้อมลู
ล่าชา้  
- กรณีเอกสารการเปลี่ยนแปลง
ที่ดินที่คดัลอกไดม้าไมค่รบถ้วน 
ทำให้ไมส่ามารถปรับปรุงข้อมลู
ให้เป็นปจัจบุันได ้ตามที่มีการ
เปลีย่นแปลง 
 

- ลงทะเบียนคุมการปรบั 
ปรุงข้อมลูเกี่ยวกบัที่ดนิ
ของเจา้หนา้ทีป่ระจำเขต
ในสมุดคุมเอกสารที่ดนิที่
คัดลอกจากสำนกังาน
ที่ดินจงัหวัด 
- ทำความเข้าใจกับเจ้าของ
ที่ดินถา้หากมีการเปลี่ยน 
แปลงข้อมลูเกี่ยวกบัที่ดนิ 
ขอให้สำเนาเอกสารและ
นำมาแจง้ให้เจ้าหนา้ที่
ทราบเพื่อรักษาสทิธิใน
การชำระภาษ ี
- ให้เจ้าหน้าที่ไปสำนักงาน
ที่ดินเพื่อตรวจสอบข้อมลู
กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลง
แต่ไม่ได้รับเอกสารครบถ้วน 
เมื่อได้รับแจ้งจากเจา้ของ
ทรัพย์สนิ 

- กองคลัง 
- นางสาวจนิตนา  
กาญจนานิจ 
- เจา้พนักงาน
จัดเก็บรายได้
ชำนาญงาน 
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ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตัง้หน่วยงาน
ของรัฐ หรือภารกิจตามแผนการ

ดำเนินการ หรือภารกิจอื่นๆที่สำคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล 

การควบคุมภายใน 
ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

35. ภารกิจดำเนินงานทางการตลาด 
วัตถุประสงค ์

- เพื่อปรับกลยุทธ์ให้ทันกับสถานการณ์ 
ในปัจจุบัน ติดตามข่าวสารข้อมูลของโรง
รับจำนำเอกชน โดยนำมาปรับใช้เพื่อ 
เป็นการช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน 
 

เป็นความเสี่ยงที่เกิดจาก 
สภาพแวดล้อมภายนอก 
คือ ประชาชนไปใช้
บริการของโรงรับจำนำ
เอกชน เนื่องจากได้รับ
ราคารับจำนำที่สูงกวา่ 
แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยจะ
สูงกว่าของสถานธนา 
นุบาล 

สถานธนานุบาลมีการปรับ
ลดอัตราดอกเบี้ยลง ทั้งใน 
ช่วงเปิดภาคเรียนและชว่ง
เทศกาลปีใหม่ รวมถึงการ
ปรับลดอัตราดอกเบี้ยตลอด
ปี พ.ศ. 2563 และยืด
ระยะเวลาชำระดอกเบี้ย 
ช่วงที่เกิดผลกระทบจาก
อุทกภัยและการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อ COVID-19 
 

ระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. 
กำหนดราคารับจำนำต้องไม่
เกินร้อยละ 80 ของราคา
ทองคำแท่งรับซื้อ ณ วันรับ
จำนำ ทำให้ราคารับจำนำ
ต้องไม่เกินที่ระเบียบ
กำหนด จึงใช้การปรับลด
ดอกเบี้ยตามช่วงระยะเวลา 
รวมถึงการยืดระยะเวลาส่ง
ดอกเบี้ยเป็น 7 เดือน 30 
วัน ช่วงการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อ COVID-19 ทำ
ให้ยืดเวลาถึงปีงบประมาณ 
2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงรับจำนำเอกชนเนน้ให้
ราคารับจำนำที่สูงกวา่ 
 

การปรับลดดอกเบี้ย
จะต้องเผยแพร่ข้อมูลให้
ประชาชนทราบ ซึ่งทำ
โดยวิธีการ ดังนี ้
- โฆษณาผ่านเว็บไซต ์
- โฆษณาทางคลืน่วิทย ุ
- โฆษณาผ่านวารสาร 

- สถานธนานุบาล
เทศบาลนครตรัง 
- นายประสาท  
พุทธาไฝ 
- ผู้จัดการสถาน 
ธนานุบาล 
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