แบบ ปค.๔-กองสาธารณสุขฯ
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลสนม
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน
ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน

ผลการประเมิน / ข้อสรุป

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม
๑.๑ งานสิ่งแวดล้อม
“โครงการบ้านเมืองน่าอยู่ บ้านน่ามอง”
-เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากประชาชนขาดจิตสานึกในการ
รักษาความสะอาดบริเวณโดยรอบที่พักอาศัย
๑.๒ งานส่งเสริมสุขภาพ
“โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ”
-เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านมีจานวนเพิ่ม
มากขึ้น

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้ทาการประเมินผล
ตามองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายใน ซึ่ง
เป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ก ระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ย
มาตรฐานและหลั ก เกณฑ์ ป ฏิ บั ติ ก ารควบคุ ม ภายใน
สาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๖1 สภาพแวดล้อม
ควบคุมของกองสาธารณสุขฯ ในภาพรวมเหมาะสมและ
รู ป แบบการท างานของผู้ บ ริ ห ารเหมาะสมต่ อ การ
พั ฒ นาการควบคุ ม ภายในที่ มี ป ระสิ ท ธิ ผ ล โครงสร้ า ง
องค์ ก รมี ก ารมอบอ านาจหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบ
เหมาะสม พบว่ า มี จุ ด อ่ อ นหรื อ ความเสี่ ย งที่ เ กิ ด ขึ้ น
จานวน ๒ กิจกรรม ดังนี้
๑. โครงการบ้านเมืองน่าอยู่ บ้านน่ามอง
๒. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชมรม
ผู้สูงอายุ
การประเมินความเสี่ยงกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
อยู่ในระดับที่มีความเหมาะสม ครอบคลุมทุกด้านมาก
ขึ้ น กว่ า การประเมิ น ครั้ ง ก่ อ น เพราะมี ก ารก าหนด
วั ต ถุ ป ระสงค์ ร ะดั บ ส่ ว นงานและระดั บ กิ จ กรรมการ
ทางานที่สอดคล้องกันมากขึ้น เน้นในกิจกรรมย่อย และ
ติดตามควบคุมในแต่ละส่วนงานเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ ต้องอาศัย
ความร่ว มมื อทั้งจากผู้ บริห าร เจ้ าหน้าที่ ลู กจ้าง และ
พนักงานจ้าง และประชาชน อย่างจริงจัง

๒. การประเมินความเสี่ยง
๒.๑ งานสิ่งแวดล้อม
“โครงการบ้านเมืองน่าอยู่ บ้านน่ามอง”
- ประชาชนขาดจิตสานึกในการรักษาความสะอาด
บริเวณโดยรอบที่พักอาศัย
๒.๒ งานส่งเสริมสุขภาพ
“โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ”
- ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้านเกิดภาวะซึมเศร้า

๓ กิจกรรมการควบคุม
การประเมินความเสี่ยงในกองสาธารณสุขฯ อยู่ในระดับ
๓.๑ งานสิ่งแวดล้อม
ที่มีความเหมาะสม เพราะมีการอบรมให้ความรู้เรื่อง
“โครงการบ้านเมืองน่าอยู่ บ้านน่ามอง”
กลุ่มอาชีพผูส้ ูงอายุ
-รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาชุมชนตนเอง ส่งผลให้มีความสานึกรักบ้านเกิด
๓.๒ งานส่งเสริมสุขภาพ
“โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ”
-ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรมและส่งเสริม
การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ

แบบ ปค.๔-กองสาธารณสุขฯ
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน
๔ สารสนเทศและการสื่อสาร
. - นาระบบ Internet มาช่วยในการบริหารงานและการ
ปฏิบัติราชการ เทศบาลตาบลสนม มีระบบ Internet ที่มี
ประสิทธิภาพทาให้การบริหารของกองสาธารณสุขฯ สามารถ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารได้ทันเวลา สามารถตรวจเช็คข้อมูลได้จาก
ระบบ Internet เช่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทย หนังสือสั่ง
การกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พระราชบัญญัติต่างๆ ที่
มีผลบังคับใช้ในเรื่องปัจจุบัน
- การติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์และโทรสารที่ใช้ใน
การติดต่อประสานงานในภารกิจหน้าที่ของของกอง
สาธารณสุขฯ
- การติดต่อผ่านทางระบบ Line

๕ การติดตามประเมินผล
.
-มีการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในและประเมิน
คุณภาพการปฏิบัติงาน โดยกาหนดวิธีปฏิบัติงานเพื่อติดตาม
การปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในและเป็นส่วนหนึ่งของ
กระบวนการปฏิบัติงานตามปกติของฝ่ายบริหารผู้ควบคุมงาน
และผู้มีหน้าที่เกี่ยวข้อง กรณีพบจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องควร
กาหนดวิธีปฏิบัติ เพื่อให้ความมั่นใจ ว่าข้อตรวจพบจากการ
ตรวจสอบและการสอบทานได้รับการพิจารณาสนองตอบและ
มีการวินิจฉัยสั่งการให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องทันที

ผลการประเมิน / ข้อสรุป

๑) การนาระบบอินเตอร์เน็ต มาช่วยในการบริหาร
และการปฏิบัติราชการเทศบาลตาบลสนม มีระบบ
อินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพทาให้สามารถรับข้อมูล
ข่าวสารได้ทันเวลา สามารถตรวจสอบได้จากระบบ
อินเตอร์เน็ต
๒) การประสานงานภายในและภายนอกองค์กร เช่น
การติดต่อประสานงานภายในเทศบาลตาบล ตั้งแต่
พนักงาน ลูกจ้าง และการติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอก เช่น อบต. เทศบาล อบจ.
สานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอาเภอ สานักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รวมทั้งการติดต่อ
ประสานทางโทรศัพท์และโทรสาร มีโทรศัพท์และ
โทรสารที่ใช้ในการปฏิบัติงานของเทศบาลได้เป็นอย่างดี

ระบบการติดตามประเมินผลมีความเหมาะสม โดย
ผู้บริหารมีการติดตามการปฏิบัติตามระบบการควบคุม
ภายในทุกสิ้นปี โดยนาผลการประเมินจัดทารายงาน
พร้อมข้อเสนอแนะผู้บริหารเพื่อสั่งการแก้ไขและกาหนด
ไว้ในแผนปฏิบัติงานประจาปี

สรุปผลการประเมิน
จาการวิเคราะห์สารวจพบว่า มีกิจกรรม ๒ กิจกรรม ที่ต้องจัดการบริหารความเสี่ยง คือ
๑. งานสิ่งแวดล้อม คือ โครงการบ้านเมืองน่าอยู่ บ้านน่ามอง
๒. งานส่งเสริมสุขภาพ คือ โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ

แบบ ปค.๔-กองสาธารณสุขฯ
ผลการประเมินโดยรวม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบ ๕ องค์ประกอบ มีประสิทธิผล
และเพียงพอที่จะทาให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงบรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุม อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุมเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้กาหนดวิธีการและแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้แล้ว
ชื่อผู้รายงาน
(นางประภัสสร ผิวหอม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลสนม
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
๑. งานสิ่งแวดล้อม
๑. โครงการบ้านเมืองน่าอยู่
บ้านน่ามอง
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันจัด
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเอง สังคมและชุมชน
๒.เพื่อให้หมู่บ้าน วัดและชุมชน
ในเขตเทศบาลตาบลสนม
สะอาด

ความเสี่ยง

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

๑.ชุมชนสกปรกเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคระบาด
เช่น ไข้เลือดออก
๒.ประชาชนขาด
จิตสานึกในการรักษา
ความสะอาดบริเวณ
โดยรอบที่พักอาศัย

๑.รณรงค์
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชน
ตนเอง ส่งผลให้มีความ
สานึกรักบ้านเกิด

การประเมินผลการ
ควบคุมภายใน

๑.สภาพแวดล้อมใน
ชุมชนสะอาด
๒.มีการปรับปรุงภูมิ
ทัศน์และบริบท
โดยรอบชุมชน

แบบ ปค.๕-กองสาธารณสุขฯ

ความเสี่ยงที่มีอยู่

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

๑.ชุมชนสกปรกเสี่ยง
ต่อการเกิดโรคระบาด
เช่น ไข้เลือดออก
๒.ประชาชนขาด
จิตสานึกในการรักษา
ความสะอาดบริเวณ
โดยรอบที่พักอาศัย

๑.รณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนในชุมชน
ช่วยกันรักษาความ
สะอาดภายในบริเวณ
บ้านเรือนของตนเอง
๒.สร้างจิตสานึกให้
ประชาชนรักบ้านเกิด
30 กันยายน ๒๕๖2

กอง
สาธารณสุขฯ

แบบ ปค.๕

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตาบลสนม
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
ความเสี่ยง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตาม
แผนการดาเนินการหรือภารกิจอื่นๆ
ที่สาคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์
๒. งานส่งเสริมสุขภาพ
-ผู้สูงอายุที่ไม่ได้เข้า
๑. โครงการส่งเสริมและพัฒนา ร่วมกิจกรรมมักเกิด
ศักยภาพชมรมผู้สูงอายุ
ภาวะซึมเศร้า
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ ผู้สู งอายุ ได้ใช้เวลาว่าง
ใ ห้ เ กิ ด ป ร ะ โ ย ช น์ ด้ า น ก า ร
รวมกลุ่ ม ท ากิ จ กรรมส่ ง เสริ ม
สุขภาพและบริหารสมอง ไม่เกิด
ภาวะซึมเศร้า

การควบคุมภายใน
ที่มีอยู่

การประเมินผล
การควบคุมภายใน

ความเสี่ยงที่มีอยู่

-ประชาสัมพันธ์ให้
ผู้สูงอายุเข้าร่วม
กิจกรรมและส่งเสริม
การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ

-ผู้สูงอายุกลุ่มติดบ้าน
เข้าร่วมกิจกรรมมาก
ขึ้น

-ผู้สูงอายุที่ไม่ได้เข้า
ร่วมกิจกรรมมักเกิด
ภาวะซึมเศร้า

การปรับปรุง
การควบคุมภายใน

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ

-จัดกิจกรรมให้ผู้สูงอายุ
กอง
ได้รวมกลุ่มแลกเปลี่ยน สาธารณสุขฯ
ประสบการณ์กัน
30 กันยายน ๒๕๖2

ชื่อผู้รายงาน
(นางประภัสสร ผิวหอม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 22 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61

