แบบ ปย.๑
ชื่อหน่วยงาน สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลชีบน
สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
องค์ประกอบการควบคุมภายใน
(๑)
๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม
๑.๑ กิจกรรมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือไม่มี
บุคลากรปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขโดยตาแหน่ง
และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานไม่มี
ความรู้และทักษะใน การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องอย่าง
แท้จริง ซึ่งส่งผลต่อการให้บริการกับประชาชนใน
พื้นที่อาจไม่สนองตอบต่อความต้องการของประชาชน
ได้อย่างแท้จริง
๑.๒ กิจกรรมการการจัดทาประชาคม เพื่อให้
ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
จากสัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเทียบ
กับประชากรทุกหลักคาเรือนในแต่ละหมู่บ้านพบว่า
ยังมีน้อย เนื่องจากทัศนคติของประชาชนคิดว่าเป็น
หน้าที่ของผู้นาท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ เป็นผู้เสนอ
ความเห็นต่างๆ ซึ่งทาให้มีโอกาสน้อยที่จะรับทราบ
ปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงทุก
เพศทุกวัย
๑.๓ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จากสภาวการณ์ปัจจุบัน ปัญหายาเสพติดในพื้นที่ยังมี
ความน่าเป็นห่วง ประเมินจากอัตราการจับกุมและ
ดาเนินคดีของเจ้าหน้าที่รัฐ พบว่าประชาชนในพื้นที่
ตาบลชีบน ยังคงมีการซื้อขาย และเสพยาเสพติดอยู่
ในบางกลุ่ม อาทิ ช่วงวัยรุ่นและวัยทางาน รวมไปถึง
เป็นเส้นทางในการส่งต่อยาเสพติดระหว่างพื้นที่

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
(๒)
ผลการประเมิน
สานักงานปลัดได้วเิ คราะห์ประเมินระบบการ
ควบคุมภายในจากภารกิจงานประจา ตามคาสั่ง
แบ่งงานของสานักงานปลัด ที่ ๒๕๑ / ๒๕๖๔
ลงวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โดยวิเคราะห์
ประเมินผลตามองค์ประกอบของมาตรฐานการ
ควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินว่าด้วยการกาหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ พบว่า
สานักปลัด ได้แบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่
ภายในสานักปลัด ออกเป็น ๙ งาน คือ
๑. งานบริหารทั่วไป
๒. งานนโยบายและแผน
๓. งานการเจ้าหน้าที่
๔. งานกฎหมายและคดี
๕. งานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย
๖. งานส่งเสริมการเกษตรและปศุสัตว์
๗. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
๘. งานควบคุมโรค
๙. งานกิจการสภา
จากการวิเคราะห์ประเมินผลตามองค์ประกอบของ
มาตรฐานการควบคุมภายใน ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกาหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ พบว่า
กิจกรรมที่พบความเสี่ ยง ต้องจัดการบริ หารความ
เสี่ ยงหรื อกาหนดแผนการปรับปรุ งระบบควบคุม
ภายใน จานวน ๓ กิจกรรม ดังนี้

องค์ประกอบการควบคุมภายใน
(๑)
๑.๔ กิจกรรมการควบคุมและป้ องกันโรคติดต่อ
เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อในปั จจุบนั มีการ
พัฒนาเชื้ อโรคหรื อเกิดโรคอุบตั ิใหม่ข้ ึน เช่น โรค
ไข้เลือดออกซึ่งมียงุ ลายเป็ นพาหะ นาโรค จนมาถึงการ
แพร่ ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ประกอบกับในพื้นที่
มีความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคระบาดดังกล่าว ซึ่งมีสภาพ
แวดล้อมเป็ นแหล่งชุมชนที่มีความหนาแน่นแออัด มี
แหล่งน้ าซึ่ งเป็ นแหล่งเพาะพันธ์ยงุ ลาย ซึ่ งทาให้เกิดการ
แพร่ ระบาดของโรคได้ จึงทาให้เกิดความเสี่ ยง
ต่อการเกิดโรคติดต่อและโรคอุบตั ิใหม่ของประชาชนใน
พื้นที่
๒. การประเมินความเสี่ยง
๒.๑ กิจกรรมด้านงานสาธารณสุข เป็นความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นจากการที่ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญโดยตรง ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ อาจเกิด
ความเสียหายต่อองค์กร หรือทาให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์น้อย
๒.๒ กิจกรรมการจัดทาประชาคม เพื่อให้ประชาคมมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
จากสัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเทียบกับ
ประชากรทุกหลังคาเรือนในแต่ละหมู่บ้านพบว่ายังมี
น้อย เนื่องจากทัศนคติของประชาชนคิดว่าเป็นหน้าที่
ของผู้นาท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ เป็นผู้เสนอความเห็น
ต่างๆ ซึ่งทาให้มีโอกาสน้อยที่จะรับทราบปัญหาความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงทุกเพศ ทุกวัย
๒.๓ กิ จกรรมการป้ องกันและแก้ไขปั ญหายาเสพติ ด
ความเสี่ ย งที่ มี อยู่ก ารปฏิ บ ตั ิ ง านของเจ้า หน้า ที่ ร่วมกับ
ผูน้ าชุ มชน ภาคประชาชนที่ ไม่ มีความชัดเจนในการ
ปฏิ บตั ิงานอย่างจริ งจัง การเฝ้ าระวังกลุ่มเสี่ ยงในแต่ละ
หมู่บา้ น การขาดงบประมาณที่ เพียงพอกับการจัดการ
ด้านยาเสพติด

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
(๒)
๑. กิจกรรมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
๒. กิจกรรมการควบคุมและปูองกันโรคติดต่อ
๓. กิจกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด

องค์ประกอบการควบคุมภายใน
(๑)
๒.๔ กิจกรรมการควบคุมและป้ องกันโรคติดต่อ
มีแนวโน้มที่โรคติดต่อจะทวีความรุ นแรงมากขึ้น
เนื่ องจากเกิดโรคอุบตั ิใหม่เพิ่มขึ้นเนื่ องจากหลายสาเหตุ
ทั้งการพัฒนาสายพันธุ์ ของเชื้ อโรคเอง สภาพอากาศ
สิ่ งแวดล้อมต่างๆ ทาให้ประชาชนมีความเข้าใจในการ
ป้ องกั น และรั ก ษาของประชาชนต่ อ โรคอุ บ ัติ ใ หม่
ค่อนข้างน้อย
๓. กิจกรรมการควบคุม
๓.๑ กิจกรรมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข
มีการออกคาสั่งมอบหมายงานอย่างชัดเจน ส่งเจ้าหน้า
เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องและจาเป็นใน
การปฏิบัติงาน /จัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ปลูกจิตสานึกเจ้าหน้าที่ให้
มีความรับผิดชอบและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการมากขึ้น
๓.๒ กิจกรรมการจัดทาประชาคม เพื่อให้ประชาคมมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพื้นที่ให้ประชาชนตระหนัก
เห็นความสาคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้แต่ละหมู่บ้านกาหนดกฎข้อบังคับให้ประชาชน
เข้าร่วมอย่างน้อยครัวเรือนละ ๑ คน หากไม่เข้าร่วมจะ
เกิดผลเสียอย่างไรบ้างหรือมีบทกาหนดโทษอย่างไรบ้าง
เป็นต้น
๓.๓ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่
ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น การสร้างจิตอาสา กีฬาต้าน
ยาเสพติด กิจกรรมค่ายอาสาบาบัดยาเสพติด เป็นต้น
และจัดกิจกรรมตรวจสารเสพติดในโรงเรียนและจุดเสี่ยง
หมู่บ้าน เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับยาเสพติด

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
(๒)

องค์ประกอบการควบคุมภายใน
ผลการประเมิน / ข้อสรุป
(๑)
(๒)
๓.๔ กิจกรรมการควบคุมและป้ องกัน โรคติดต่อ
๑) ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน ให้รู้จกั วิธีป้องกันโรค
หรื อจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่ ให้ความรู ้แก่ประชาชน
ในพื้นที่เกี่ยวกับแหล่งกาเนิดโรค วิธีการป้ องกัน ควบคุม
โรค และการรักษาอย่างถูกวิธี
๒) เฝ้ าระวังและติดตามโรคติดต่ออย่างต่อเนื่อง
๓) จัดเจ้าหน้าที่ดาเนิ นการตามแผนการป้ องกันโรค
เช่น โรคไข้เลือกออก ก็นาผูน้ าชาวบ้านทากิจกรรม
คว่าภาชนะที่เป็ นแหล่งกาเนิ ดโรค แจกทรายกาจัดยุง
และดาเนินการพ่นหมอกควันในแหล่งชุมชน
๔) ประสานร่ วมมือกับหน่วยงานอื่นในการควบคุม
หรื อถ่ายทอดความรู ้เพื่อควบคุมการระบาดของ
โรคติดต่อ และโรคอุบตั ิใหม่ การให้ขอ้ มูลและรายงาน
แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔.สารสนเทศและการสื่อสาร
๔.๑ มีการรวบรวมข้อมูล กฎหมาย ระเบียบ มติ
คณะรัฐมนตรี แนวทางการปฏิบัติต่างๆ แจ้งให้พนักงาน
ทราบเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน
ในภาพรวมระบบสารและการสื่อสารของ อบต.
๔.๒ จัดให้มีประชุมชี้แจง ทาความเข้าใจในนโยบายและ
ชีบน มีความเหมาะสมครอบคลุมทุกด้าน ทาให้
แนวทางการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว
เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง
มากขึ้น
๔.๓ มีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต เฟสบุ๊ค และไลน์ ช่วยใน
การปฏิบัติหน้าที่ และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา
๔.๔ จัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์งาน
ให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
๔.๕ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกภาคส่วน
เพื่อนามาพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

องค์ประกอบการควบคุมภายใน
(๑)
๕.การติดตามประเมินผล
- ติดตามการดาเนินงานในระหว่างการปฏิบัติงานโดย
หัวหน้าสานักปลัดและผู้ปฏิบัติงานนั้นๆ โดยให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบแต่ละงานรายงานผลการปฏิบัติงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบตามลาดับขั้น และเสนอที่ประชุม
- ติดตามประเมินผล โดยกาหนดให้คณะทางานทาการ
ติดตามประเมินผลของสานักปลัดอย่างต่อเนื่อง แล้ว
รายงานผลการดาเนินการต่อหัวหน้าสานักปลัด เพื่อจะได้
นาไปรายงานผลการดาเนินงานผลความคืบหน้า การจัด
วางระบบควบคุมภายในของสานักปลัด เสนอต่อปลัด
อบต. เพื่อเสนอให้ผู้บริหารทราบและรายงานการจัดวาง
ระบบควบคุมภายในติดตามประเมินผลการจัด วางระบบ
ควบคุมภายในของสานักปลัดปีละ ๑ ครั้ง เพื่อปรับปรุง
และแก้ไขต่อไป
สรุปผลการประเมินโดยรวม

ผลการประเมิน / ข้อสรุป
(๒)
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
องค์การบริหารส่วนตาบลจาชีบน ถือปฏิบัติตาม
แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน ซึ่งกาหนดในเอกสารคาแนะนาการจัดทา
รายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ข้อ ๖ ถือว่ามีความเหมาะสมและเป็นที่
น่าพอใจมากขึ้น

จากการประเมินโดยภาพรวมของสานักปลัด พบว่า องค์ประกอบของการควบคุมภายในหรือ
การควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีการควบคุมที่เพียงพอและมี
ประสิทธิผลตามสมควร แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดทาแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้
๑. กิจกรรมด้านสาธารณสุข เกิดขึ้นจากการที่ไม่มีบุคลากรด้านสาธารณสุขรับผิดชอบโดย
ตาแหน่ง และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายยังขาดความรู้ความชานาญและทักษะซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจทาให้
หน่วยงานเกิดความเสียหายได้
๒. กิจกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่ม
วัยรุ่น และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ สาเหตุเกิดจากประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการ
แจ้งเบาะแส วัยรุ่นอยากทดลอง ขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครอง
๓. กิจกรรมการควบคุมและปูองกันประชาชนจากภัยโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่
เนื่ องจากสถานการณ์โรคติดต่อในปั จจุบนั มีการพัฒนาเชื้ อโรคหรื อเกิดโรคอุบตั ิใหม่ข้ ึน เช่น โรคไข้เลือดออกซึ่ งมี
ยุงลายเป็ นพาหะนาโรค จนมาถึงการแพร่ ระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบกับในพื้นที่มีความเสี่ ยงต่อการเกิดโรค
ระบาดดังกล่าว ซึ่ งมีสภาพแวดล้อมเป็ นแหล่งชุมชนที่มีป่าหญ้ารกร้าง มีแหล่งน้ าซึ่ งเป็ นแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย ซึ่ ง
ทาให้เกิดการแพร่ ระบาดของโรคได้ จึงทาให้เกิดความเสี่ ยงต่อการเกิดโรคติดต่อและโรคอุบตั ิใหม่ของประชาชนใน
พื้นที่

พันจ่าเอก
(นิรุจน์ เฉลียวชาติ)
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัด อบต.ชีบน
วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ผู้รายงาน

แบบ ปย.๒
ชื่อหน่วยงาน สานักปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลชีบน
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน
สาหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของ
การควบคุม(๑)
๑. กิจกรรมงานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้การปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้องกับงาน
สาธารณสุข เกิด
ประสิทธิภาพ และ
สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของ
ประชาชนในพื้นที่ได้

การควบคุม
ที่มีอยู่
(๒)

การ
ประเมินผล
การควบคุม
(๓)
๑.คาสั่งมอบหมายงาน ๑.การควบคุมที่มีอยู่ยัง
๒.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ไม่ครอบคลุมไม่ชัดเจน
ด้านสาธารณสุขได้รับ
๒. มีการปฏิบัตติ าม
การฝึกอบรมตามความ มาตรการควบคุมที่
จาเป็น
กาหนด

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(๔)

การปรับปรุง
การควบคุม
(๕)

- ขาดเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบงานโดยตรง
และผูป้ ฏิบัตหิ น้าที่แทน
ยังไม่มีความรู้และทักษะ
เท่าที่ควร
- ไม่มีการรายงานผลการ
ดาเนินงานด้าน
สาธารณสุขให้ผู้บริหาร
ได้ทราบ
- เมื่อมีการปฏิบตั ิงาน ผู้
ได้รับผิดชอบไม่มีความ
เชี่ยวชาญด้าน
สาธารณสุข อาจจะเกิด
ความเสียหายแก่ทาง
ราชการได้

๑.ประชุมชี้แจงข้าราชการ
พนักงานให้รับทราบแนวทาง
ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข และ
ให้ผู้ที่ได้รับคาสั่งให้ปฏิบัติงาน
ในส่วนงานที่รับผิดชอบโดยตรง
๒.รายงานผลการดาเนินงาน
ด้านสาธารณสุขต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง และให้มีการรายงาน
ผลการดาเนินงานให้
ผู้บังคับบัญชารับทราบ
ตามลาดับชั้น
๓.ส่งเจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบไป
อบรมเพื่อเพิ่มทักษะในด้าน
สาธารณสุข
๔. สรรหาบุคลากรด้าน
สาธารณสุขมาปฏิบตั ิหน้าที่

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(๖)
๓๐ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้รับผิดชอบ
สานักปลัด
อบต.ชีบน

หมายเหตุ

การติดตามประเมินผล
- หัวหน้าสานักปลัด
ติดตามประเมินผลการ
ควบคุมและรายงาน
ต่อไป โดยประเมินจาก
การปฏิบัติงานของ จนท.
ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ทไี่ ด้รบั
มอบหมาย

แบบ ปย.๒ (ต่อ)

กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของ
การควบคุม(๑)
๒.กิจกรรม
การปูองกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด
วัตถุประสงค์
๑.เพื่อปูองกันการแพร่
ระบาดของยาเสพติดใน
เขตพื้นที่ ตาบลชีบน
๒. เพื่อการปูองกันปัญหา
อาชญากรรมต่าง ๆ

การควบคุม
ที่มีอยู่
(๒)

การ
ประเมินผล
การควบคุม
(๓)
๑. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษ - เยาวชน และประชา
ภัยของยาเสพติด
ชนได้รับความรู้จาก
๒.จัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือในการ การเผยแพร่ให้ความ รู้
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และ
เกี่ยวกับยาเสพติดมาก
โครงการบาบัดฟื้นฟูผู้ตดิ ยาเสพติด
ขึ้น แต่ปัญหายาเสพ
๓ . กาหนดมาตรการเฝูาระวังกลุม่ เสี่ยง มิ ติดในชุมชนยังเป็น
ให้เกิดผู้เสพผูค้ ้ารายใหม่ การประสาน
ปัญหาต่อเนื่องที่ต้อง
ความร่วมมือกับชุมชนในการสอดส่องดูแล คอยสอดส่องแลแก้ไข
๔.จัดทาแผนงาโครงการแก้ไขปัญหายาเสพ ปัญหาต่อไป
ติดแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง หรือประชุมคณะกรรมการศูนย์
ศพส. อบต.ชีบนกาหนดแผนงานโครงการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(๔)

ความเสี่ยง
การแพร่ระบาดของยา
เสพติดในชุมชนมากขึ้น
สาเหตุ
- ปัญหาครอบครัว
-สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ทา ให้เกิดการอยากรู้
อยากลองและเกิด
พฤติกรรมเลียนแบบ

การปรับปรุง
การควบคุม
(๕)

กาหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ
(๖)

๑.จัดทาทะเบียน
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
ประวัตผิ ู้ติดยาเสพติด สานักปลัด อบต.ชีบน
เพื่อติดตามพฤติกรรม
๒. ส่งเสริมกิจกรรมฝึก
อาชีพให้ผู้เลิกยาเสพ
ติดและให้โอกาสกลับ
คืนสู่สังคม
๓.จัดทา โครงการหรือ
กิจกรรมส่งเสริมความ
รู้และปูองกันเพื่อเสริม
สร้างความแข็งแกร่ง
ทางจิตใจแก่เยาวชน
ให้ห่างไกลยาเสพติด

หมายเหตุ

แบบ ปย.๒ (ต่อ)
กระบวนการปฏิบัติงาน/
โครงการ/กิจกรรม/
ด้านของงานที่ประเมิน
และวัตถุประสงค์ของ
การควบคุม(๑)
๓. กิจกรรมการควบคุม
และป้องกันโรคติดต่อ
วัตถุประสงค์
๑ . เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนในพื้นที่
เกี่ยวกับโรคติดต่อและ
โรคอุบัติใหม่
๒. เพื่อปูองกัน เฝูาระวัง
และควบคุมโรคติดต่อ
และโรคอุบัติใหม่ในพื้นที่

การควบคุม
ที่มีอยู่
(๒)
๑. มีการกาหนดแผน
ออกรณรงค์ปูองกันแล
เฝูาระวังโรคติดต่อใน
พื้นที่อย่างต่อเนื่อง
๒. มีการออกควบคุม
และระงับโรคกรณีเกิด
เหตุอย่างเร่งด่วน

การ
ประเมินผล
การควบคุม
(๓)
การเกิดโรคติดต่อภายใน
พื้นที่บางครั้งมีปัจจัย
ภายนอกที่ไม่สามารถ
คาดการณ์หรือปูองกันได้
เช่น การย้ายถิ่นฐานของ
ประชาชน หรือผู้ปุวยที่
เป็นพาหนะ

ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่
(๔)

การปรับปรุง
การควบคุม
(๕)

ความเสี่ยง

๑. เพิ่มการประชาสัมพันธ์
ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ
- ในบางหมู่บ้านยังมี
พื้นที่ไม่เหมาะสมและมี และโรคอุบัติใหม่ให้ความรู้กับ
กลุ่มเสียงอย่างต่อเนื่อง
ความแออัดในชุมชนมาก
๒. หาแนวทางในการสร้าง
สาเหตุ
แรงจูงใจและความร่วมมือ
- เกิดจากปัญหาความ
แก่ประชาชนในชุมชน
ยากจน การไม่มีเวลา
๓. ประสานความร่วมมือกับ
ต้องทามาหากิน และไม่ ผู้นาชุมชนและ
มีความรู้ในการปูองกัน ประชาชนให้มากขึ้น
โรคติดต่ออย่างเพียงพอ

พันจ่าเอก

ผู้รายงาน

(นิรุจน์ เฉลียวชาติ)
ตาแหน่ง หัวหน้าสานักปลัดอบต.ชีบน
วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

กาหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ
(๖)
๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
สานักปลัด อบต.ชีบน

หมายเหตุ

