
กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ การควบคุม ประเมินผล ความเส่ียง ก าหนดเสร็จ/

/กจิกรรม/ด้านของงานทีป่ระเมินและ ทีม่ีอยู่ การควบคุม ทีย่งัมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

และวตัถุประสงค์ของการควบคุม

1. กจิกรรมด้านกฎหมายและคดี มีการมอบหมายให้เจา้หนา้ท่ี ไม่มีเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบหลกั  - ยงัไม่มีการสรรหา มอบหมายให้เจา้หนา้ท่ีด าเนิน 30-ก.ย.-58 ติดตามประเมินผล
ด าเนินการดา้นงานกฎหมาย โดยตรงในการด าเนินการ เจา้หนา้ท่ีในการปฏิบติั การดา้นงานกฎหมายและคดี ปลดั  อบต. จาก

วตัถุประสงค์  เพ่ือให้การด าเนิน และคดีความ จึงควรควบคุมความเส่ียง งานดา้นกฎหมายและคดี จนกวา่จะมีการเปิดกรอบนิติกร 1. ค าสัง่แบ่งงาน
งานดา้นกฏหมายและคดีความ ต่อไป ส่งบุคลากรเขา้อบรมดา้น 2. ค าสัง่เดินทางไปราชการ
เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย กฎหมายและคดี

แบบ ปย.2

งานส านักงานปลดั องค์การบริหารส่วนต าบลพปูิน

รายงานการประเมนิผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในระดบัส่วนงานย่อย

ณ วันที่  30  เดือน  กนัยายน  พ.ศ.  2558



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ การควบคุม การประเมินผล ความเส่ียง ก าหนดเสร็จ/

กจิกรรม/ด้านของงานทีป่ระเมิน ทีม่ีอยู่ การควบคุม ทีย่งัมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

และวตัถุประสงค์ของการควบคุม

2.  กจิกรรมโครงการจัดท าประชาคม มีการประชาสมัพนัธ์ก่อน ประชาชนยงัไม่ค่อยให้ความ ประชาชนไม่ให้ความ เรียกประชุมผูน้ าชุมชนก่อน 30-ก.ย.-58 ติดตามประเมินผลจากราย
เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ การออกจดัท าประชาคม ส าคญัในการเขา้ร่วมท า ส าคญัในการท าประชาคม ด าเนินการจดัท าประชาคม ปลดั อบต. งานการประชุมผูน้ าชุมชน
พฒันาท้องถิ่น ประชาคม เพ่ือจดัท าแผน เพ่ือจดัท าแผนพมันา 3 ปี แผนพฒันา 3 ปี เพ่ือให้ช่วยช้ีแจง เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์ฯ ก่อนการจดัท าแผนพ มนา

พฒันา 3 ปี ขององคก์ารบริ- ขององคก์ารบริหารส่วน ให้เห็นถึงความส าคญัของการท า 3 ปี
วตัถุประสงค์  เพ่ือให้ประชาชนเขา้ หารส่วนต าบลหรือการประชุม ต าบล ประชาคมวา่มีผลกระทบอะไรบา้ง
ร่วมการจดัท าประชาคม เร่ืองอ่ืนๆจึงควรควบคุม ต่อหมู่บา้นและชุมชน

ความเส่ียงต่อไป

ณ วันที่  30  เดือน  กนัยายน  พ.ศ.  2558

แบบ ปย.2

งานส านักงานปลดั องค์การบริหารส่วนต าบลพปูิน

รายงานการประเมนิผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในระดบัส่วนงานย่อย



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ การควบคุม การประเมิน ความเส่ียง ก าหนดส าเสร็จ/

กจิกรรม/ด้านของงานทีป่ระเมินและ ทีม่ีอยู่ การควบคุม ทีย่งัมีอยู่ การปรับปรุงคุมการควบคุม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

วตัถุประสงค์ของการควบคุม

3. กจิกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน มีการส่งเสริมการเทิดทูน ประชาชนยงัเกิดความแตกแยก  - ประชาชนเกิดความแตก จดัท าโครงการเก่ียวกบัการส่งเสริม 30-ก.ย.-58 ติดตามประเมินผลจากราย

พระมหากษัตริย์ สร้างความปรอง- สถาบนัพระมหากษตัริย์ กนัไม่สามคัคีปรองดอง แยกกนัไม่สามคัคีปรอง- การเทิดทูนสถาบนัพระมหากษตัริย์ ปลดั อบต. งานผลการด าเนินงานโครง
ดองสมานฉันท์ จึงควรควบคุมความเส่ียงต่อไป ดองกนั และสร้างความปรองดองสมานฉนัท์ การเก่ียวกบัการปกป้องเทิด

 - ประชาชนมีการแบ่งพรรค ให้มากกวา่เดิม ทุนสถาบนัพระมหากษตัริย์
วตัถุประสงค์  เพ่ือให้ประชาชนเกิด แบ่งพวกกนัอยา่งชดัเจน สร้างความปรองดองสมาน
ความรักในสถาบนัพระมหากษตัริย์ ในเร่ืองของการเมือง ฉนัท์
และเกิดความสามคัคีกนัในชาติ

 

รายงานการประเมนิผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในระดบัส่วนงานย่อย

ณ วันที่  30  เดือน  กนัยายน  พ.ศ.  2558

แบบ ปย.2

งานส านักงานปลดั องค์การบริหารส่วนต าบลพปูิน



กระบวนการปฏิบัติงาน/โครงการ/ การควบคุม การประเมินผล ความเส่ียง ก าหนดเสร็จ/

กจิกรรม/ด้านของงานทีป่ระเมิน ทีม่ีอยู่ การควบคุม ทีย่งัมีอยู่ การปรับปรุงการควบคุม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ

และวตัถุประสงค์ของการควบคุม

4.  กจิกรรมการป้องกนัและแก้ไข มีการจดัท าโครงการในการ ยงัพบวา่มีการระบาดของยา ประชาชนอาจไม่ปลอดภยั  - จดัท าโครงการในการป้องกนั 30-ก.ย.-58 ติดตามประเมินผลจากราย
ปัญหายาเสพติด ป้องกนัและแกไ้ขปัญหา เสพติดเพ่ิมมากข้ึนซ่ึงประชาชน ในชีวิตและทรัพยสิ์น และแกไ้ขปัญหายาเสพติด ปลดั อบต. งานผลการด าเนินโครงการ

ยาเสพติดแลว้ อาจไม่ปลอดภยัในชีวิตและ อนัเน่ืองมาจากการลกัเล็ก หวัหนา้ส านกัปลดั ในการป้องกนัและแกไ้ข
วตัถุประสงค์  เพ่ือให้ประชาชนใน ทรัพยสิ์น จึงควรควบคุมความ ขโมยนอ้ยจากผูท่ี้เสพยา เจา้หนา้ท่ีวิเคราะห์ ปัญหายาเสพติด
ต าบลพิปูน ไดมี้ความปรอดภยัใน เส่ียงต่อไป เสพติดซ่ึงไม่มีเงินในการ
ชีวิตและทรัพยสิ์น และช่วยให้ ซ้ือยาเสพติด
ประชาชนห่างไกลจากยาเสพติด

ลายมือช่ือ.............................................................

                  (นางสาวจอมสุรางค์  สัณฐมติร)  

                   ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักงานปลดั

               วันที่ 30  เดือน  กนัยายน  พ.ศ.2558

ณ วันที่  30  เดือน  กนัยายน  พ.ศ.  2558

แบบ ปย.2

งานส านักงานปลดั องค์การบริหารส่วนต าบลพปูิน

รายงานการประเมนิผลและการปรับปรุงการควบคุมภายในระดบัส่วนงานย่อย


