
กระบวนการปฏบิตังิาน/โครงการ การควบคมุ ประเมนิผล ความเสีย่ง ก าหนดเสร็จ/

/กจิกรรม/ดา้นของงานทีป่ระเมนิและ ทีม่อียู่ การควบคมุ ทีย่งัมอียู่ การปรบัปรงุการควบคมุ ผูร้บัผดิชอบ หมายเหตุ

และวตัถปุระสงคข์องการควบคมุ

1. กจิกรรมดา้นกฎหมาย ๑.  ค าสัง่มอบหมายงาน ๑. การควบคมุทีม่อียูย่ัง ไมค่รอบคลมุ ๑. ขาดเจา้หนา้ทีผู่รั้บผดิชอบ ๑. ปรับปรงุค าสัง่แบง่งานใหช้ดัเจน 30-ก.ย.-59 ตดิตามประเมนิผล

๒.  มเีจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบ ไมช่ดัเจน ในการปฏบิัตงิานในหนา้ทีโ่ดยตรง กรณีผูรั้บผดิชอบไมอ่ยูใ่หม้อบหมาย ปลัด  อบต./ จาก

วตัถปุระสงคก์ารควบคมุ ดา้นกฎหมายเป็นการเฉพาะ ๒.  มกีารปฏบิัตติามมาตรการควบคมุ  ท าใหก้ารตรวจสอบเอกสารและ ผูอ้ืน่ท างานแทน หวัหนา้ส านักปลัด/ 1. ค าสัง่แบง่งาน

เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานขององคก์าร ทีก่ าหนด การปฏบิตังิานทีเ่กีย่วขอ้งกบั ๒. จัดอบรมใหค้วามรูก้บัเจา้หนา้ที่ ผูช้ว่ยนักทรัพยากร 2. ค าสัง่เดนิทางไปอบรม

บรหิารสว่นต าบลเป็นไปอยา่งถกูตอ้ง กฎหมายและระเบยีบตา่งๆเกดิ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการปฏบิัตงิาน บคุคล

ตามระเบยีบ  กฎหมาย ทกุขัน้ตอน ความผดิพลาด  ซึง่อาจท าให ้

หน่วยงานเกดิความเสยีหายได ้

แบบ ปย.2

ส านกัปลดั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพปินู

รายงานการประเมนิผลและการปรบัปรงุการควบคมุภายในระดบัสว่นงานยอ่ย

ณ วนัที ่ 30  เดอืน  กนัยายน  พ.ศ.  2559



กระบวนการปฏบิตังิาน/โครงการ/ การควบคมุ การประเมนิผล ความเสีย่ง ก าหนดเสร็จ/

กจิกรรม/ดา้นของงานทีป่ระเมนิ ทีม่อียู่ การควบคมุ ทีย่งัมอียู่ การปรบัปรงุการควบคมุ ผูร้บัผดิชอบ หมายเหตุ

และวตัถปุระสงคข์องการควบคมุ

2.  กจิกรรมดา้นการจดัท าประชาคม ๑. ประชาสมัพันธใ์หป้ระชาชน ๑. เปรยีบเทยีบจ านวนผูเ้ขา้ร่วม ๑. ประชาชนเขา้รว่มการประชมุ ๑. ประชมุชีแ้จงผา่นกจิกรรม 30-ก.ย.-59 ตดิตามประเมนิผลจากราย

ทราบและเขา้รว่มกจิกรรมทกุครัง้ ประชมุกบัจ านวนประชากรในแต่ ประชาคมหมูบ่า้นเพือ่จัดท า ทีล่งพืน้ทีใ่หป้ระชาชนตระหนัก ปลัด อบต. งานการประชมุในการจัดท า

วตัถปุระสงค์ ละหมูบ่า้นทัง้หมด แผนพัฒนาทอ้งถิน่นอ้ยมากเมือ่ เห็นความส าคญัของการมสีว่น นักวเิคราะหฯ์ แผนพัฒนาทอ้งถิน่

เพือ่ใหป้ระชาชนมสีว่นร่วมคดิ ร่วมท า ๒. บนัทกึรายงานการประชมุที่ เปรยีบเทยีบกบัสดัสว่นของ ร่วมในการวางแผนพัฒนาทอ้งถิน่

 รว่มแกไ้ขปัญหาในทอ้งถิน่ไดอ้ยา่งแทจ้รงิ ระบรุายชือ่ผูเ้ขา้ร่วมประชมุแตล่ะ ประชากร/ครัวเรอืนทัง้หมด ๒. สรา้งแรงจงูใจในการเขา้

หมูบ่า้น ร่วมจัดท าประชาคม 

แบบ ปย.2

งานส านกังานปลดั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพปินู

รายงานการประเมนิผลและการปรบัปรงุการควบคมุภายในระดบัสว่นงานยอ่ย

ณ วนัที ่ 30  เดอืน  กนัยายน  พ.ศ.  2559



กระบวนการปฏบิตังิาน/โครงการ/ การควบคมุ การประเมนิ ความเสีย่ง ก าหนดส าเสร็จ/

กจิกรรม/ดา้นของงานทีป่ระเมนิและ ทีม่อียู่ การควบคมุ ทีย่งัมอียู่ การปรบัปรงุคมุการควบคมุ ผูร้บัผดิชอบ หมายเหตุ

วตัถปุระสงคข์องการควบคมุ

3.  กจิกรรมการป้องกนัและแกไ้ข ๑.สง่เสรมิกจิกรรมเด็กและ   มกีารควบคมุ แตย่ังไมท่ั่วถงึ ๑. มกีารแพรร่ะบาดของยาเสพตดิ ๑. จัดใหม้กีารอบรมโทษของยาเสพตดิ 30-ก.ย.-59 ตดิตามประเมนิผลจากราย

ปญัหายาเสพตดิ เยาวชน ดา้นกฬีาอยา่งตอ่เนือ่ง ในกลุม่วยัรุน่ ในกลุม่เสีย่งอยา่งตอ่เนือ่ง ปลัด อบต./ งานผลการด าเนนิโครงการ

๒. ตรวจหาสารเสพตดิในกลุม่เสีย่ง ๒. ประชาชนไมใ่หค้วามรว่มมอื ๒. สง่เสรมิกจิกรรมทีใ่ชเ้วลาวา่งให ้ หวัหนา้ส านักปลัด/ ในการป้องกนัและแกไ้ข

วตัถปุระสงค์ ในการแจง้เบาะแสผูค้า้ ผูเ้สพ เป็นประโยชนแ์กป่ระชาชนทกุเพศทกุ นักวเิคราะหฯ์ ปัญหายาเสพตดิ

 เพือ่ป้องกนัการแพรร่ะบาดของยาเสพตดิ วยั เชน่ การสรา้งจติอาสา , กฬีาตา้น

ในกลุม่ประชาชนทกุเพศ ทกุวยั ยาเสพตดิ, กจิกรรมพีส่อนนอ้ง เป็นตน้
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แบบ ปย.2

งานส านกังานปลดั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพปินู

รายงานการประเมนิผลและการปรบัปรงุการควบคมุภายในระดบัสว่นงานยอ่ย



กระบวนการปฏบิตังิาน/โครงการ/ การควบคมุ การประเมนิผล ความเสีย่ง ก าหนดเสร็จ/

กจิกรรม/ดา้นของงานทีป่ระเมนิ ทีม่อียู่ การควบคมุ ทีย่งัมอียู่ การปรบัปรงุการควบคมุ ผูร้บัผดิชอบ หมายเหตุ

และวตัถปุระสงคข์องการควบคมุ

4.  กจิกรรมการบรหิารการศกึษา ๑. มกีารสง่ผูด้แูลเด็กเขา้รับการ  การควบคมุทีม่อียูย่ังไม่ 1. การจัดการศกึษาปฐมวัยยังไม่ ๑. สง่เจา้หนา้ทีเ่ขา้รับการอบรมดา้น 30-ก.ย.-59 ตดิตามประเมนิผลจาก

อบรมและศกึษาตอ่ในระดบั ครอบคลมุชดัเจนเพยีงพอ ไดม้าตรฐาน ตา่งๆเพือ่พัฒนาศักยภาพของผูด้แูล ปลัด อบต./ 1. ค าสัง่แบง่งาน

วตัถปุระสงค์ ปรญิญาตรสีาขาเอกปฐมวยั ๒. ดา้นสถานที ่ภายในบรเิวณ เด็กใหม้ทัีกษะมากขึน้ หวัหนา้ส านักปลัด 2. ค าสัง่เดนิทางไปอบรม

เพือ่งานบรหิารการศกึษาและงานสง่เสรมิ ๒. จัดท าแผนการพัฒนาศนูย์ ศนูยฯ์  มกีารปรับปรุงเพยีง ๒.จัดหาอปุกรณ์ส าหรับพัฒนาการ

การศกึษาเป็นไปดว้ยความเรยีบรอ้ยถกูตอ้ง เด็กใหค้ลอบคมุทัง้ดา้นการเรยีน บางสว่น สถานทีค่ับแคบ และยัง ดา้นสนามเด็กเลน่

ตามขอ้กฎหมายก าหนด การสอน ขาดอปุกรณ์สนามเด็กเลน่

๓. จัดหาสือ่การเรยีนการสอน 

ใหค้รอบคลมุทกุดา้น

ลายมอืชือ่.............................................................

                  (นางสาวณัฐชยา  เทวฤทธิ)์  

ต าแหน่ง นักพัฒนาชมุชนช านาญการ  รักษาราชการแทน

       หวัหนา้ส านักปลัดองคก์ารบรหิารสว่นต าบลพปินู

               วนัที ่30  เดอืน  กนัยายน  พ.ศ.2559
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แบบ ปย.2

งานส านกังานปลดั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพปินู

รายงานการประเมนิผลและการปรบัปรงุการควบคมุภายในระดบัสว่นงานยอ่ย



 


