แบบ ปค. 4
ชื่อหน่วยงานประเมิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลบ้านแหวน
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
สาหรับระยะเวลาดาเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน/ข้อสรุป
1. กิ จ กรรมการพั ฒ นาด้ า นการรั ก ษาความสะอาดแก่ ผลการประเมิน
จากการติ ด ตามผลตามแบบรายงานการปฏิ บั ติ ต าม
พนักงานเก็บขยะ
แผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปค .5) พบว่ากิจกรรมการลด
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม
มลพิษทางอากาศ มีการควบคุมเพียงพอประสบความสาเร็จใน
1.1 พนักงานยังขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง
1.2 จ านวนพนั ก งานจั ด เก็ บ ขยะมี น้ อ ย ไม่ เ พี ย งพอต่ อ การ ระดับหนึ่ง คือ มีการกาชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
ปฏิบัติงาน
อย่ า งไรก็ ต ามยั งคงมี จุ ด อ่ อ น พบความเสี่ ย งเนื่ อ งจาก
1.3 จานวนรถขยะในการให้บริการเก็บขยะมีไม่เพียงพอ
พนักงานยังขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย
และการให้บริการประชาชนที่ครอบคลุมอย่างทั่วถึง
2. การประเมินความเสี่ยง
2.1 พนักงานยังขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย
2.2 การให้บริการไม่ครอบคลุมทั่วถึง

3. กิจกรรมการควบคุม
3.1 จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานปีละ 1 ครั้ง
3.2 จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานในการปฏิบัติตนที่
ถูกต้องทั้งทางด้านสุขภาพและด้านความปลอดภัย
3.3 สารวจข้อมูลและดาเนินการให้ครอบคลุมแก่ผู้รับบริการ
3.4 เพิ่มอัตรากาลังพนักงานจัดเก็บขยะ
3.5 จัดซื้อรถจัดเก็บขยะ เพื่อการให้บริการอย่างทั่วถึง

4. สารสนเทศและการสื่อสาร
4.1 การแจ้งเวียนคาสั่งให้พนักงานจัดเก็บขยะทราบ
4.2 การประชุมพนักงานจัดเก็บขยะทุกเดือน
4.3 การรายงานผลการด าเนิ น งาน ปั ญ หา อุ ป สรรค ในการ
ดาเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาชั้นต้น

5. การติดตามประเมินผล
5.1 แบบสารวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่องานบริการ

แบบ ปค. 4
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
2. กิจกรรมการลดมลพิษทางอากาศ
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม

ผลการประเมิน/ข้อสรุป
ผลการประเมิน

จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการ
1.1 มีการประชาสัมพั นธ์รณรงค์ให้ประชาชนงดการเผาขยะ แต่ ปรับปรุง (แบบติดตาม ปค .5) พบว่ากิจกรรมการป้องกันและ
ควบคุ ม โรคไข้ เ ลื อ ดออก มี ก ารควบคุ ม เพี ย งพอประสบ
ประชาชนไม่ให้ความสาคัญ
1.2 มีการจัดฝึกอบรมการจัดการขยะเหลือใช้แต่ประชาชนยังไม่ ความส าเร็ จ ในระดั บ หนึ่ ง คื อ มี ก ารก าชั บ ให้ เ จ้ า หน้ า ที่
ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ
นาไปปฏิบัติอย่างแท้จริง
กระทรวงมหาดไทย
2. การประเมินความเสี่ยง
อย่ า งไรก็ ต ามยั งคงมี จุ ด อ่ อ น พบความเสี่ ย งเนื่ อ งจาก
2.1 ประชาชนยังขาดจิตสานึกในการช่วยกันลดมลพิษทางอากาศ ประชาชนยังขาดจิตสานึกในการช่วยกันลดมลพิษทางอากาศ
2.2 ประชาชนไม่เข้าใจถึงโทษของการเผาขยะ
และไม่เข้าใจถึงโทษของการเผาขยะ

3. กิจกรรมการควบคุม
3.1 กาหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติอย่างชัดเจน
3.2 แต่งตั้งคณะทางานในการแก้ไขปัญหา
3.3 จัดทาแผนการปฏิบตั ิงาน
3.4 จัดทาสื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์
3.5 เพิ่มการประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย

4. สารสนเทศและการสื่อสาร
4.1 ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
4.2 จัดทาเอกสารรณรงค์ให้ประชาชนงดการเผาขยะ
4.3 ติดต่อประสานงานกับผูน้ าชุมชนให้ช่วยควบคุมดูแล

5. การติดตามประเมินผล
5.1 รายงานสภาพภูมิอากาศ
5.2 กล่องรับความคิดเห็น/เว็บบอร์ด
5.3 รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา

แบบ ปค. 4
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
3. กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม

ผลการประเมิน/ข้อสรุป
ผลการประเมิน

จากการติ ด ตามผลตามแบบรายงานการปฏิ บั ติ ต าม
แผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปค .5) พบว่ากิจกรรมการ
1.1 รายงานสถานการณ์การระบาดของโรค
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ มีการควบคุมเพี ยงพอประสบ
1.2 แผนการปฏิบัติงาน
ความสาเร็จในระดับหนึ่ง คือ มีการสนับสนุนให้บุคลากรของ
1.3 หนังสือสั่งการที่เกีย่ วข้อง
เทศบาลปฏิบั ติงานได้ถูกต้ องตามระเบียบ กฎหมาย และ
2. การประเมินความเสี่ยง
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย
2.1 ประชาชนยั งขาดความรู้ ในการป้ อ งกั น การระบาดของโรค
อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยงเกี่ยวกับการที่
ไข้เลือดออก
ประชาชนยังขาดความรู้ในการป้องกันการระบาดและการไม่
2.2 ประชาชนไม่ตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก
ตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออกอย่างจริงจัง

3. กิจกรรมการควบคุม
3.1 สร้างจิตสานึกให้ประชาชนเห็นความสาคัญถึงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก
3.2 การจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน
3.3 กาชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคอย่าง
สม่าเสมอ
3.4 เพิ่มการประชาสัมพันธ์วิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออก

4. สารสนเทศและการสื่อสาร
4.1 ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกทางสื่อ
ต่างๆ
4.2 จัดทาสื่อสิ่งพิมพ์ให้ความรู้แก่ประชาชน
4.3 ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย
4.4 ติดต่อประสานงานกับ อสม. ในการร่วมกันรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก

แบบ ปค. 4
สรุปผลการประเมิน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบของการควบคุม
ภายในหรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมที่
เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร อย่างไรก็ตาม ยังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายในบางกิจกรรมที่มีการ
ควบคุมไม่เพียงพอ ดังนี้
1. กิจกรรมการพั ฒนาด้านการรักษาความสะอาดแก่พนักงานเก็บขยะ เนื่องจากพนักงานยังขาด
ความรู้ในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในการทางาน และการให้บริการประชาชนที่ครอบคลุมทั่วถึง
2. กิจกรรมการลดมลพิษทางอากาศ เนื่องจากประชาชนยังขาดจิตสานึกในการช่วยกันลดมลพิษทาง
อากาศ และไม่เข้าใจถึงโทษของการเผาขยะ
3. กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เนื่องจากประชาชนยังขาดความรู้ในการป้องกัน
การระบาดและการไม่ตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออกอย่างจริงจัง
ลงชื่อ
(นายอุดร กองแก้ว)
ตาแหน่ง ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561

