
 
แบบ ปค.๕  

ช่ือหน่วยงาน  กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม องค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นบงึ 
รายงานการประเมินผลการควบคมุภายใน 

ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิน้สุด วันท่ี  ๓๐  กันยายน  25๖4 
 

ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้หนว่ยงานของรฐั 
หรอืภารกจิตามแผนการด าเนนิการ 

หรอืภารกจิอืน่ๆ ทีส่ าคญัของหนว่ยงาน 
ของรฐั/วตัถปุระสงค ์

ความเสีย่ง 
การควบคมุภายใน 

ทีม่อียู ่
การประเมนิผล 

การควบคมุภายใน 
ความเสีย่ง 
ทีย่ังมอียู ่

การปรบัปรงุ 
การควบคมุภายใน 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

กิจกรรม 
1. ควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรค
ไข้เลือดออก ลดอัตราการเกิดโรค
ไข้เลือดออกในชุมชน 
- ส่งเสริมให้ประชาชนมสี่วนร่วมในการ
ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก  

๑. สิ่งแวดล้อม ความสะอาด
ในชุมชน ขยะบริเวณบ้าน 
ขยะบริเวณสองข้างทาง ที่
อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์
ลูกน้ ายุงลาย 
2. ประชาชนไม่เกิดความ 
ตระหนัก ไม่มีวินัยในการดูแล
ครัวเรือนและชุมชน (ความ
เสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้) 
 

1. บูรณาการท างานกบั  
รพ.สต. อสม. และผู้น าชุมชน 
ภายใต้โครงการหน้าบ้าน นา่
มอง สิ่งแวดล้อมดี เพื่อจัดการ
สิ่งแวดล้อมในบา้นและนอก
บ้านไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์
ลูกน้ ายุงลาย 
2. ประชาสัมพันธ์เชงิรุกสร้าง
การรับรู้ให้ประชาชนเกิด
ความตระหนักในการดูแล
ครัวเรือนให้สะอาดทุกวันพุธ 
โดยรถประชาสัมพนัธ์ของ 
อบต.บ้านบึง 
 

- การควบคุม
ภายในที่มีอยู่มี
ความเพียงพอ
แล้ว แต่ยังมี
ความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได ้
- ติดตามและ
ปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง 

1. สิ่งแวดล้อม ความ
สะอาดในชุมชน ขยะ
บริเวณบ้าน ขยะบริเวณ
สองข้างทาง ที่อาจเปน็
แหล่งเพาะพันธุล์ูกน้ า
ยุงลาย 
2. ครัวเรือน วัด 
โรงเรียน สถานที่
ราชการ เอกชน ยังมี
ยุงลายตวัแก่อยู่มาก 

1. บูรณาการท างานกบั  
รพ.สต. อสม. และผู้น า
ชุมชน ภายใต้โครงการหนา้
บ้าน น่ามอง สิ่งแวดล้อมดี 
เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมใน
บ้านและนอกบ้านไม่ให้เป็น
แหล่งเพาะพันธุล์ูกน้ ายุงลาย 
2. บูรณาการท างานกบั  
รพ.สต. อสม. และผู้น า
ชุมชนในการพ่นสารเคมี
ก าจัดยุงลายตัวแก่ทุกๆ 3 
เดือน 
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 
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ช่ือหน่วยงาน  กองสาธารณสขุและสิง่แวดลอ้ม องค์การบรหิารสว่นต าบลบา้นบงึ 
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ภารกจิตามกฎหมายทีจ่ดัตัง้หนว่ยงาน
ของรฐั 

หรอืภารกจิตามแผนการด าเนนิการ 
หรอืภารกจิอืน่ๆ ทีส่ าคญัของหนว่ยงาน 

ของรฐั/วตัถปุระสงค ์

ความเสีย่ง 
การควบคมุภายใน 

ทีม่อียู ่
การประเมนิผล 

การควบคมุภายใน 
ความเสีย่ง 
ทีย่ังมอียู ่

การปรบัปรงุ 
การควบคมุภายใน 

หนว่ยงาน 
ทีร่บัผดิชอบ 

กิจกรรม 
2. การคัดแยกขยะมูลฝอยที่ต้นทาง 
วัตถุประสงค์ 
- เพื่อลดปริมาณขยะในครัวเรือนและ
ในชุมชน 
- เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในเร่ือง
จัดการขยะแต่ละประเภท และการ
จัดการขยะให้เป็น 0 (หลัก 3R)  

๑. อบต. ไม่มีรถเก็บขน 
ขยะ ครัวเรือนต้องจัดการ
ด้วยตันเอง 
๒. การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของคนในชุมชน 
ต้องการความสะดวกสบาย 
(ความเสี่ยงอยู่ในระดบัที่
ยอมรับได้) 
 

 

 

1. มีค าสั่งแบ่งงานตามภารกิจมี
หน้าท่ีความรับผิดชอบชัดเจน 
2. บูรณาการท างานร่วมกับ รพ.
สต. อสม. ผู้น าชุมชน วัด และ
โรงเรียนภายใต้โครงการหน้าบ้าน 
น่ามอง สิ่งแวดล้อมดี โดยร่วมกับ
เครือข่ายลงให้ความรู้แก่ประชาชน
ในการคัดแยกขยะแต่ละประเภท
ก่อนน าไปก าจัดอย่างถูกวิธี จ านวน 
14 หมู่บ้าน ในทุกครัวเรือน และมี
การติดตามประเมินผล ปีละ 2 
ครั้ง 
3. น าถุงพลาสติกมาท า ECO 
BRICKS 
4. อบต.บ้านบึงสร้างเตาเผาขยะไร้
มลพิษเป็นต้นแบบให้กับหมู่บ้านใน
การก าจัดขยะท่ัวไป  

- การควบคุม
ภายในที่มีอยู่มี
ความเพียงพอ
แล้ว แต่ยังมี
ความเสี่ยงอยู่ใน
ระดับที่ยอมรับได ้
- ติดตามและ
ปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง 

๑. อบต. ไม่มีรถเก็บ
ขนขยะ ครัวเรือนต้อง
จัดการด้วยตันเอง 
2. การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมของคนใน
ชุมชน ต้องการความ
สะดวกสบาย 
(ความเสี่ยงอยู่ในระดบั 
ที่ยอมรับได้) 

1. มีค าสั่งแบ่งงานตามภารกิจมหีน้าที่
ความรับผิดชอบชัดเจน 
2. บูรณาการท างานร่วมกับ รพ.สต.  
อสม. ผู้น าชุมชน วัด และโรงเรียนภายใต้
โครงการหน้าบา้น น่ามอง สิ่งแวดล้อมดี 
โดยร่วมกับเครือข่ายลงให้ความรู้แก่
ประชาชนในการคัดแยกขยะแตล่ะ
ประเภทก่อนน าไปก าจัดอย่างถกูวิธี 
จ านวน 14 หมู่บ้าน ในทุกครัวเรือน 
และมีการติดตามประเมินผล ปลีะ 2 
คร้ัง 
3. น าถุงพลาสติกมาท า ECO BRICKS 
4. ประชาสัมพันธส์ร้างการรับรูใ้นการ
ช่วยกันคัดแยกขยะในครัวเรือน  
 

กอง 
สาธารณสุขฯ 

                                         
    ชื่อผู้จัดท า 

                         (นายจีรสิทธิ์  สามคุ้มพิมพ์) 
                                                 ต าแหน่ง   นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ รักษาราชการแทน 

                                 ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม  
                                วันที่   28   ตุลาคม  ๒๕64



 


