
แบบ ปค. 4 
 

ชื่อหน่วยงานประเมิน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลต าบลบ้านแหวน 
รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่  30  เดือนกันยายน  พ.ศ. 2561 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
1. กิจกรรมการพัฒนาด้านการรักษาความสะอาดแก่
พนักงานเก็บขยะ 
1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     1.1 พนักงานยังขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพของตนเอง 
     1 .2  จ านวนพนักงานจัดเก็บขยะมีน้อย ไม่ เพี ยงพอต่อการ
ปฏิบัติงาน 
     1.3 จ านวนรถขยะในการให้บริการเก็บขยะมีไม่เพียงพอ 
 

 2. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 พนักงานยังขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย  
     2.2 การให้บริการไมค่รอบคลมุทั่วถึง 
 

 3. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 จัดให้มีการตรวจสุขภาพพนักงานปีละ 1 ครั้ง 
     3.2 จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานในการปฏิบัติตนที่
ถูกต้องทั้งทางด้านสุขภาพและด้านความปลอดภัย 
     3.3 ส ารวจข้อมูลและด าเนินการให้ครอบคลุมแก่ผู้รับบริการ 
     3.4  เพิ่มอัตราก าลังพนักงานจัดเก็บขยะ 
     3.5 จัดซื้อรถจัดเก็บขยะ เพื่อการให้บริการอย่างทั่วถึง 
 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1 การแจ้งเวียนค าสั่งให้พนักงานจัดเก็บขยะทราบ 
     4.2  การประชุมพนักงานจัดเก็บขยะทุกเดือน 
     4.3 การรายงานผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ในการ
ด าเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาช้ันต้น 
 

 5. การติดตามประเมินผล 
     5.1 แบบส ารวจความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่องานบริการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 

ผลการประเมิน 
     จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติ ตาม
แผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปค .5) พบว่ากิจกรรมการลด
มลพิษทางอากาศ มีการควบคุมเพียงพอประสบความส าเร็จใน
ระดับหนึ่ง คือ มีการก าชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานถูกต้องตาม
ระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย  
     อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยงเนื่องจาก
พนักงานยังขาดความรู้ในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัย 
และการให้บริการประชาชนท่ีครอบคลุมอย่างท่ัวถึง 
 
 



แบบ ปค. 4 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
2. กิจกรรมการลดมลพิษทางอากาศ 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     1.1 มีการประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนงดการเผาขยะ แต่
ประชาชนไม่ให้ความส าคัญ 
     1.2 มีการจัดฝึกอบรมการจัดการขยะเหลือใช้แต่ประชาชนยังไม่
น าไปปฏิบัติอย่างแท้จริง 
 

 2. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 ประชาชนยังขาดจิตส านกึในการช่วยกันลดมลพิษทางอากาศ  
     2.2 ประชาชนไมเ่ข้าใจถึงโทษของการเผาขยะ 
 

 3. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 ก าหนดนโยบายและแนวทางการปฏิบัติอย่างชัดเจน 
     3.2 แต่งตั้งคณะท างานในการแก้ไขปัญหา 
     3.3 จัดท าแผนการปฏิบตัิงาน 
     3.4 จัดท าสื่อประชาสมัพันธ์รณรงค ์
     3.5 เพิ่มการประชาสมัพันธ์เสียงตามสาย 
 

 4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1 ประชาสมัพันธ์เสยีงตามสาย 
     4.2 จัดท าเอกสารรณรงค์ใหป้ระชาชนงดการเผาขยะ 
     4.3 ติดต่อประสานงานกับผูน้ าชุมชนให้ช่วยควบคุมดูแล 
 

 5. การติดตามประเมินผล 
     5.1 รายงานสภาพภูมิอากาศ 
     5.2 กล่องรับความคดิเห็น/เวบ็บอร์ด 
     5.3 รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
   จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตามแผนการ
ปรับปรุง (แบบติดตาม ปค .5) พบว่ากิจกรรมการป้องกันและ
ควบคุมโรคไข้ เลือดออก มีการควบคุมเพีย งพอประสบ
ความส าเร็จในระดับหนึ่ ง คือ  มีการก าชับให้ เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการ
กระทรวงมหาดไทย  
     อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน พบความเสี่ยงเนื่องจาก
ประชาชนยังขาดจิตส านึกในการช่วยกันลดมลพิษทางอากาศ 
และไม่เข้าใจถึงโทษของการเผาขยะ  
 



แบบ ปค. 4 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
3. กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 

1. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
     1.1 รายงานสถานการณ์การระบาดของโรค 
     1.2 แผนการปฏิบัติงาน 
     1.3 หนังสือสั่งการที่เกีย่วข้อง 
 

 2. การประเมินความเสี่ยง 
     2.1 ประชาชนยังขาดความรู้ในการป้องกันการระบาดของโรค
ไข้เลือดออก 
     2.2 ประชาชนไม่ตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก 
 

 3. กิจกรรมการควบคุม 
     3.1 สร้างจิตส านึกให้ประชาชนเห็นความส าคัญถึงการป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 
     3.2 การจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน 
     3.3 ก าชับให้เจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคอย่าง
สม่ าเสมอ 
     3.4 เพิ่มการประชาสมัพันธ์วิธีการป้องกันโรคไขเ้ลือดออก 
 

 4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
     4.1 ติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกทางสื่อ
ต่างๆ 
     4.2 จัดท าสื่อสิ่งพิมพ์ให้ความรู้แก่ประชาชน 
     4.3 ประชาสมัพันธ์เสยีงตามสาย 
     4.4 ติดต่อประสานงานกับ อสม. ในการร่วมกันรณรงค์ป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
     จากการติดตามผลตามแบบรายงานการปฏิบัติตาม
แผนการปรับปรุง (แบบติดตาม ปค .5) พบว่ากิจกรรมการ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ  มีการควบคุมเพียงพอประสบ
ความส าเร็จในระดับหนึ่ง คือ มีการสนับสนุนให้บุคลากรของ
เทศบาลปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามระเบียบ  กฎหมาย  และ
หนังสือสั่งการกระทรวงมหาดไทย   
     อย่างไรก็ตามยังคงมีจุดอ่อน  พบความเสี่ยงเกี่ยวกับการที่
ประชาชนยังขาดความรู้ในการป้องกันการระบาดและการไม่
ตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออกอย่างจริงจัง 
 



แบบ ปค. 4 
 

สรุปผลการประเมิน  

  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบของการควบคุม
ภายในหรือการควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมที่
เพียงพอและมีประสิทธิผลตามสมควร อย่างไรก็ตาม ยังมีจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงการควบคุมภายในบางกิจกรรมที่มีการ
ควบคุมไม่เพียงพอ ดังนี้ 
  1. กิจกรรมการพัฒนาด้านการรักษาความสะอาดแก่พนักงานเก็บขยะ เนื่องจากพนักงานยังขาด
ความรู้ในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยในการท างาน และการให้บริการประชาชนที่ครอบคลุมทั่วถึง 
  2. กิจกรรมการลดมลพิษทางอากาศ เนื่องจากประชาชนยังขาดจิตส านึกในการช่วยกันลดมลพิษทาง
อากาศ และไม่เข้าใจถงึโทษของการเผาขยะ  
  3. กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก เนื่องจากประชาชนยังขาดความรู้ในการป้องกัน
การระบาดและการไม่ตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออกอย่างจริงจัง 
 
 
 

           ลงชื่อ 
    (นายอุดร   กองแก้ว) 

  ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     
      วันที่ 30 เดือนกันยายน  พ.ศ. 2561 

 
 


