
ชื่อหน่วยงาน  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลต าบลพันนา 
รายงานการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน  

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด  วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒ 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    ๑. งานสาธารณสุข : การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 
        การเกิดโรคไข้เลือดออกในพื้นที่  เนื่องจากสภาพ
สิ่งแวดล้อมท่ีก่อให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  ซึ่งประชาชน
ยังไม่ตระหนักในการดูแลด้วยตนเอง  แต่ยังถือว่าเป็นหน้าที่
ของหน่วยงานราชการ 
 
   ๒.  งานสิ่งแวดล้อม : การจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป 
        พ้ืนที่ต าบลพันนามีถนนเส้นหลัก คือ ถนนสกลนคร – 
อุดรธานี  ซึ่งมีปัญหาขยะที่เกิดขึ้นริมถนนสองข้างทาง  ท าให้
สภาพแวดล้อมไม่สวยงาม 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ได้ท าการประเมินผลตาม
องค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน  ซึ่งเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน
หลักเกณฑ์การปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑  สภาพแวดล้อมควบคุมของกอง
สาธารณสุขในภาพรวมเหมาะสมต่อการพัฒนาการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิภาพ  โครงสร้างองค์กร  มีการมอบ
อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบเหมาะสม  พบว่ามีจุดอ่อน
หรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้น  ๒  กิจกรรมดังนี้ 

๑. งานสาธารณสุข : กิจกรรมควบคุมป้องกันโรค
ไข้เลือดออก 

๒. งานสิ่งแวดล้อม : งานจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
   ๑. งานสาธารณสุข : การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 
       ประชาชนยังไม่ตระหนักในการร่วมรับผิดชอบในการ
ดูแลสิ่งแวดล้อมที่ไม่ก่อให้เกิดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย  ยังถือ
ว่าเป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการ 

๓. งานสิ่งแวดล้อม : การจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป  
ยังมีการตกค้างของขยะมูลฝอยในพื้นท่ี  โดยเฉพาะ 

เส้นทางหลัก 

    ผลการประเมินพบว่า  งานของกองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม  มีระบบการควบคุมภายในที่มีการด าเนินงาน
ตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติ 
    แต่เนื่องจากด้วยภาระงานที่ต้องปฏิบัติมีหลายกิจกรรม 
แต่มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานในสายตรงตามองค์ประกอบเพียง
คนเดียว  ดังนั้น  จึงยังต้องมีการควบคุมการด าเนินงานในทุ
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
    ๑. งานสาธารณสุข : การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 
        - ปฏิบัติตามระเบียบ/หนังสือสั่งการ 
        - รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบและ
ตระหนักถึงอันตรายของโรคไข้เลือดออก  การท าลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายในบ้านตนเอง 
        - ประสานงานและด าเนินงานร่วมกับหน่วยงาน
สาธารณสุขในพ้ืนท่ีในการพ่นหมอกควันควบคุมโรคกรณีพบผู้ป่วย 
    ๒. งานสิ่งแวดล้อม : การจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป 
        การปฏิบัติงานภายใต้ภารกิจความรับผิดชอบ  ทั้งเรื่อง 
ระเบียบ/ค าแนะน า  และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

การประเมินความเสี่ยงของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อยู่ในระดับที่เหมาะสม  เพราะมีการปฏิบัติตามข้ันตอน  
กระบวนการ  หนังสือสั่งการ  การจัดอบรม  สร้างความรู้
ความเข้าใจให้กับประชาชนและการประชาสัมพันธ์ในสื่อ
ต่าง ๆ 

 



องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

      -  มีการลงพ้ืนที่จัดการขยะทุกเดือน  ทุกหมู่บ้าน 
      - มีการจัดกิจกรรมรณรงค์เก็บขยะ  ท าความสะอาด 

 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีระบบข้อมูล
สารสนเทศที่เก่ียวเนื่องกับการปฏิบัติงานเหมาะสม  ต่อความ
ต้องการของผู้ใช้และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและ
ผู้เกี่ยวข้องในรูปแบบที่ช่วยให้ผู้รับข้อมูลสารสนเทศปฏิบัติ
หน้าที่ตามความรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล  และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 

การน าระบบการสื่อสารในปัจจุบันมาใช้ในการปฏิบัติงาน
โดยเฉพาะการประสานงานกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง  สามารถ
ท าให้เกิดผลลัพธ์ที่น่าพอใจ  ท าให้เกิดความรวดเร็วและ
แก้ไขข้อผิดพลาดต่าง ๆ ได้ทันการณ์  ท าให้การปฏิบัติงาน
ต่าง ๆ ไม่ยุ่งยาก  สะดวกต่อผู้ปฏิบัติและผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 

๕. การติดตามประเมินผล 
    กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีการติดตามประเมินผล
การปฏิบัติงานและประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานโดย
ก าหนดวิธีการปฏิบัติงานเพ่ือติดตามการปฏิบัติงานตามระบบ
การควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง  และเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการปฏิบัติ  ผู้บริหารมีการประเมินผลแบบรายครั้ง 
เป็นครั้งคราว  กรณีพบปัญหา  จุดอ่อน  หรือข้อบกพร่อง 
มีการก าหนดวิธีปฏิบัติเพื่อให้ความมั่นใจว่า  ข้อตรวจพบจาก
การตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบ
และมีการวินิจฉัยสั่งการให้ด าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องทันที 

ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม  โดย
ผู้บริหารมีการติดตามปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายใน
ทุกสิ้นปี  โดยน าผลการประเมินจัดท ารายงานพร้อมเสนอ
ข้อเสนอแนะผู้บริหารเพ่ือสั่งการแก้ไขและก าหนดไว้ใน
แผนการปฏิบัติงานประจ าปี 

สรุปผลการประเมิน 
จากการวิเคราะห์  พบว่ามีกิจกรรมที่ต้องบริหารความเสี่ยง  คือ   

๑. งานสาธารณสุข : การควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 
๒. งานสิ่งแวดล้อม : การจัดการขยะมูลฝอยทั่วไป 

ผลการประเมินโดยรวม 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีโครงการสร้างการควบคุมภายในครบ  ๕  องค์ประกอบ  มีประสิทธิผลและ
เพียงพอที่จะท าให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์  อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุง
กระบวนการควบคุม  เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น  จึงไดก าหนดวิธีการและ
แผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว  
       ลงชื่อ....................................ผูจ้ัดท า 
                      (นางรัชนีกร  ราชโสภา) 
            นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 
ลงชื่อ...........................................ผู้รายงาน 
         (นายชัยยา  ไชยรบ) 
รองปลัดเทศบาล  รักษาราชการแทน 
ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
    วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ช



                                          แบบ ปค.๕ 
ชื่อ  ส่วนงานย่อย  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลต าบลพันนา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือ

ภารกิจตามแผนด าเนินการ
หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญ

ของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งานสาธารณสุข : การ
ควบคุมป้องกันไข้เลือดออก 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือให้การด าเนินงาน
เกี่ยวกับการป้องกันโรค
ไข้เลือดออกให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
๒. เพ่ือการสร้างสิ่งแวดล้อม
ให้ความสะอาดและมีการ
ก าจัดขยะน้ าเสียไม่ให้เป็น
แหล่งเพาะพันธุ์ของพาหนะ
น าโรค  

๑. ประชาชนยังขาด
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับงานด้าน
สาธารณสุข 
๒. ประชาชนยังไม่มี
ความตระหนักในการ
เสริมสร้างป้องกัน
สุขภาพของตนเอง 
๓. หน่วยงาน
สาธารณสุขในพ้ืนที่
องค์กร  ชุมชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยัง
ไม่ก าหนดเป้าหมายใน
การป้องกันการเกิด
โรคภยัร่วมกันอย่างชัดเจน 

๑. ปฏิบัติตามระเบยีบ/
หนังสือสั่งการ 

๒. รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนทราบและ
ตระหนักถึงอันตรายของ
โรคไข้เลือดออก  การ
ท าลายแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลายในบ้านตนเอง 
๓. ประสานงานและ
ด าเนินการร่วมกับ
หน่วยงานสาธารณสุขใน
พ้ืนที่ในการพ่นหมอก
ควันควบคุมโรคกรณีพบ
ผู้ป่วย 

๑. รายงานผลการ
ด าเนินงานให้
ผู้บังคับบัญชาและ
ผู้บริหารทราบผลการ
ด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
๒. เครือข่ายมีการ
ประสานงานในการ
ควบคุมโรคตาม
ภารกิจหน้าที่ 
๓. การด าเนินงาน
ควบคุมพ่นหมอก
ควันสามารถ
ด าเนินการได้
ทันท่วงที 

๑. มีงบประมาณไม่
เพียงพอ  ผู้ปฏิบัติงาน
ขาดการประสานงานที่
ดี 
๒. บุคลากรไม่มีความ
พร้อมในการปฏิบัติงาน  
เนื่องจากต้องใช้
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ  ซึ่ง
มีอยู่น้อย  ท าให้การ
ปฏิบัติงานบางครั้งไม่
ทันการณ์ 

๑. มีการเพิ่มกิจกรรม 
ตามโครงการฯใน
แผนพัฒนาและ
รณรงค์เพ่ิมเติม 
๒. จัดทีมในการออก
ปฏิบัติงานเพิ่ม 

กองสาธารณสุข ฯ 



                                                                                                                                                                                    แบบ ปค.๕ 
ชื่อ  ส่วนงานย่อย  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลต าบลพันนา 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุดวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒ 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือ

ภารกิจตามแผนด าเนินการ
หรือภารกิจอื่น ๆ ที่ส าคัญ

ของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
การควบคุมภายใน 

ที่มีอยู่ 
การประเมินผล
ควบคุมภายใน 

ความเสี่ยงที่มีอยู่ 
การปรับปรุงการ
ควบคุมภายใน 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

งานสาธารณสุข : การ
ควบคุมป้องกันไข้เลือดออก 
วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือการจัดการขยะมูล
ฝอยให้ถูกต้องหลักการ 
๒. เพ่ือป้องกันและควบคุม
การแพร่กระจายเชื้อโรค  ที่
เกิดจากปัญหาขยะมูลฝอย 
 

ยังมีการตกค้างของขยะ
มูลฝอยในพื้นที่  
โดยเฉพาะถนนทาง
หลวงเส้นหลัก 

๑. การปฏิบัติงานภายใต้
ภารกิจความรับผิดชอบ 
ทั้งเรื่องระเบียบ/
ค าแนะน า/หนังสือสั่ง
การที่เก่ียวกับการ
ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 
๒. การจัดการขยะทั้ง 
๑๒  หมู่บ้านเป็นประจ า
ทุกเดือน 
๓. มีการจัดกิจกรรม
รณรงค์เก็บขยะ  ท า
ความสะอาดในที่
สาธารณะโดยใช้จิตอาสา 
 

มีการตกค้างของขยะ
น้อยลง 

การจัดการขยะ
ประจ าเดือนภายใน
หมู่บ้านบางครั้งไม่
เป็นไปตามแผน  จึงท า
ให้มีการตกค้างของ
ขยะในชุมชน 

๑. มีแผนการจัดหา
รถเก็บขยะ 
๒. จัดกิจกรรม
รณรงค์สร้างความ
ตระหนักการเป็นจิต
อาสาของพนักงาน
และคนฝนชุมชนใน
การรักษาความ
สะอาด 

กองสาธารณสุขฯ 

 


