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ชื่อหน่วยงาน ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลชีบน 

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย 
ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน  
( ๑ )  

ผลการประเมิน / ข้อสรุป  
( ๒ )  

๑.สภาพแวดล้อมการควบคุม  
๑.๑ กิจกรรมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
ความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือไม่มี
บุคลากรปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขโดยต าแหน่ง  
และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานไม่มี
ความรู้และทักษะใน การปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องอย่าง
แท้จริง  ซึ่งส่งผลต่อการให้บริการกับประชาชนใน
พ้ืนที่อาจไม่สนองตอบต่อความต้องการของประชาชน
ได้อย่างแท้จริง  
๑.๒ กิจกรรมการการจัดท าประชาคม   เพื่อให้
ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
จากสัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเทียบ
กับประชากรทุกหลักคาเรือนในแต่ละหมู่บ้านพบว่า 
ยังมีน้อย เนื่องจากทัศนคติของประชาชนคิดว่าเป็น
หน้าที่ของผู้น าท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ เป็นผู้เสนอ
ความเห็นต่างๆ ซึ่งท าให้มีโอกาสน้อยที่จะรับทราบ
ปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงทุก
เพศทุกวัย  
๑.๓  กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
จากสภาวการณ์ปัจจุบัน  ปัญหายาเสพติดในพ้ืนที่ยังมี
ความน่าเป็นห่วง  ประเมินจากอัตราการจับกุมและ
ด าเนินคดีของเจ้าหน้าที่รัฐ  พบว่าประชาชนในพื้นท่ี
ต าบลชีบน  ยังคงมีการซื้อขาย  และเสพยาเสพติดอยู่
ในบางกลุ่ม  อาทิ  ช่วงวัยรุ่นและวัยท างาน  รวมไปถึง
เป็นเส้นทางในการส่งต่อยาเสพติดระหว่างพ้ืนที่ 

ผลการประเมิน  

ส านกังานปลดัไดว้เิคราะห์ประเมินระบบการ 
ควบคุมภายในจากภารกิจงานประจ า ตามค าสั่ง 
แบ่งงานของส านกังานปลดั ท่ี  ๒๕๑ /  ๒๕๖๔ 
 ลงวนัท่ี   ๑๕  พฤศจิกายน  ๒๕๖๔   โดยวิเคราะห์
ประเมินผลตามองคป์ระกอบของมาตรฐานการ
ควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผน่ดินวา่ดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ.๒๕๔๔  พบวา่ 
ส านักปลัด ได้แบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่
ภายในส านักปลัด 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
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.๒๕๔๔ พบว่า

กิจกรรมท่ีพบความเส่ียง ตอ้งจดัการบริหารความ
เส่ียงหรือก าหนดแผนการปรับปรุงระบบควบคุม
ภายใน  จ านวน ๓ กิจกรรม ดังนี้  



องค์ประกอบการควบคุมภายใน  
( ๑ )  

ผลการประเมิน / ข้อสรุป  
( ๒ )  

๑.๔  กิจกรรมการควบคุมและป้องกนัโรคติดต่อ 
เน่ืองจากสถานการณ์โรคติดต่อในปัจจุบนั มีการ 
พฒันาเช้ือโรคหรือเกิดโรคอุบติัใหม่ข้ึน เช่น โรค
ไขเ้ลือดออกซ่ึงมียงุลายเป็นพาหะ น าโรค จนมาถึงการ
แพร่ระบาดของโรคไวรัสโควดิ-19 ประกอบกบัในพื้นท่ี
มีความเส่ียงต่อการเกิดโรคระบาดดงักล่าว ซ่ึงมีสภาพ 
แวดลอ้มเป็นแหล่งชุมชนท่ีมีความหนาแน่นแออดั มี
แหล่งน ้าซ่ึงเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ยงุลาย ซ่ึงท าใหเ้กิดการ
แพร่ระบาดของโรคได ้จึงท าใหเ้กิดความเส่ียง 
ต่อการเกิดโรคติดต่อและโรคอุบติัใหม่ของประชาชนใน
พื้นท่ี 
๒.  การประเมินความเสี่ยง 
๒.๑ กิจกรรมด้านงานสาธารณสุข   เป็นความเสี่ยงที่
เกิดข้ึนจากการที่ไม่มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญโดยตรง ซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ อาจเกิด
ความเสียหายต่อองค์กร  หรือท าให้ประชาชนได้รับ
ประโยชน์น้อย 
๒.๒ กิจกรรมการจัดท าประชาคม เพื่อให้ประชาคมมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
จากสัดส่วนผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมหมู่บ้านเทียบกับ
ประชากรทุกหลังคาเรือนในแต่ละหมู่บ้านพบว่ายังมี
น้อย เนื่องจากทัศนคติของประชาชนคิดว่าเป็นหน้าที่
ของผู้น าท้องถิ่น สมาชิกสภาฯ เป็นผู้เสนอความเห็น
ต่างๆ ซึ่งท าให้มีโอกาสน้อยท่ีจะรับทราบปัญหาความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึงทุกเพศ ทุกวัย  

๒.๓ กิจกรรมการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติด   
ความเส่ียงท่ีมีอยู่การปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีร่วมกับ
ผูน้ าชุมชน ภาคประชาชนท่ีไม่มีความชัดเจนในการ
ปฏิบติังานอย่างจริงจงั การเฝ้าระวงักลุ่มเส่ียงในแต่ละ
หมู่บา้น การขาดงบประมาณท่ีเพียงพอกบัการจดัการ
ดา้นยาเสพติด 
 

๑.  กิจกรรมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
๒.  กิจกรรมการควบคุมและปูองกันโรคติดต่อ 
๓.  กิจกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพ
ติด 
 
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบการควบคุมภายใน  
( ๑ ) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป  
( ๒ ) 

๒.๔   กิจกรรมการควบคุมและป้องกนัโรคติดต่อ 
มีแนวโนม้ท่ีโรคติดต่อจะทวีความรุนแรงมากข้ึน 
เน่ืองจากเกิดโรคอุบติัใหม่เพิ่มข้ึนเน่ืองจากหลายสาเหตุ 
ทั้งการพฒันาสายพนัธ์ุของเช้ือโรคเอง สภาพอากาศ
ส่ิงแวดลอ้มต่างๆ ท าให้ประชาชนมีความเขา้ใจในการ
ป้องกันและรักษาของประชาชนต่อโรคอุบัติใหม่
ค่อนขา้งนอ้ย 
๓. กิจกรรมการควบคุม  
๓.๑ กิจกรรมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 
มีการออกค าสั่งมอบหมายงานอย่างชัดเจน  ส่งเจ้าหน้า
เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เกี่ยวข้องและจ าเป็นใน
การปฏิบัติงาน /จัดอบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ปลูกจิตส านึกเจ้าหน้าที่ให้
มีความรับผิดชอบและอุทิศตนเพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการมากขึ้น  
๓.๒ กิจกรรมการจัดท าประชาคม เพื่อให้ประชาคมมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น  
ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรมที่ลงพ้ืนที่ให้ประชาชนตระหนัก
เห็นความส าคัญของการมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนา
ท้องถิ่น ให้แต่ละหมู่บ้านก าหนดกฎข้อบังคับให้ประชาชน
เข้าร่วมอย่างน้อยครัวเรือนละ ๑ คน หากไม่เข้าร่วมจะ
เกิดผลเสียอย่างไรบ้างหรือมีบทก าหนดโทษอย่างไรบ้าง 
เป็นต้น 
๓.๓ กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  
จัดให้มีการอบรมโทษของยาเสพติดในกลุ่มเสี่ยงอย่าง
ต่อเนื่อง ส่งเสริมกิจกรรมที่ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แก่
ประชาชนทุกเพศทุกวัย เช่น การสร้างจิตอาสา กีฬาต้าน
ยาเสพติด กิจกรรมค่ายอาสาบ าบัดยาเสพติด เป็นต้น 
และจัดกิจกรรมตรวจสารเสพติดในโรงเรียนและจุดเสี่ยง
หมู่บ้าน เพ่ือสร้างความตระหนักเก่ียวกับยาเสพติด 
 
 

 



 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
( ๑ ) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
( ๒ ) 

๓.๔  กิจกรรมการควบคุมและป้องกนั โรคติดต่อ 
 ๑) ประชาสัมพนัธ์แก่ประชาชน ใหรู้้จกัวธีิป้องกนัโรค
หรือจดักิจกรรมรณรงคเ์ผยแพร่ใหค้วามรู้แก่ประชาชน
ในพื้นท่ีเก่ียวกบัแหล่งก าเนิดโรค วธีิการป้องกนั ควบคุม
โรค และการรักษาอยา่งถูกวิธี 
๒)  เฝ้าระวงัและติดตามโรคติดต่ออยา่งต่อเน่ือง 
๓)  จดัเจา้หนา้ท่ีด าเนินการตามแผนการป้องกนัโรค 
เช่น โรคไขเ้ลือกออก ก็น าผูน้ าชาวบา้นท ากิจกรรม 
คว  ่าภาชนะท่ีเป็นแหล่งก าเนิดโรค แจกทรายก าจดัยงุ 
และด าเนินการพ่นหมอกควนัในแหล่งชุมชน  
๔)   ประสานร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนในการควบคุม
หรือถ่ายทอดความรู้เพื่อควบคุมการระบาดของ
โรคติดต่อ และโรคอุบติัใหม่ การใหข้อ้มูลและรายงาน
แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
๔.สารสนเทศและการสื่อสาร  
๔.๑ มีการรวบรวมข้อมูล กฎหมาย ระเบียบ มติ
คณะรัฐมนตรี แนวทางการปฏิบัติต่างๆ แจ้งให้พนักงาน
ทราบเพ่ือใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงาน  
๔.๒ จัดให้มีประชุมชี้แจง ท าความเข้าใจในนโยบายและ
แนวทางการปฏิบัติงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึง  
๔.๓ มีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต เฟสบุ๊ค และไลน์ ช่วยใน
การปฏิบัติหน้าที่ และตรวจสอบข้อมูลข่าวสารตลอดเวลา  
๔.๔ จัดให้มีระบบข้อมูลข่าวสารเพื่อประชาสัมพันธ์งาน
ให้กับประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ  
๔.๕ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในทุกภาคส่วน
เพ่ือน ามาพัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ในภาพรวมระบบสารและการสื่อสารของ อบต. 
 ชีบน มีความเหมาะสมครอบคลุมทุกด้าน ท าให้
การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว
มากขึ้น  
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
( ๑ ) 

ผลการประเมิน / ข้อสรุป 
( ๒ ) 

๕.การติดตามประเมินผล  
- ติดตามการด าเนินงานในระหว่างการปฏิบัติงานโดย
หัวหน้าส านักปลัดและผู้ปฏิบัติงานนั้นๆ โดยให้เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบแต่ละงานรายงานผลการปฏิบัติงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับขั้น และเสนอที่ประชุม  

- ติดตามประเมินผล โดยก าหนดให้คณะท างานท าการ
ติดตามประเมินผลของส านักปลัดอย่างต่อเนื่อง แล้ว
รายงานผลการด าเนินการต่อหัวหน้าส านักปลัด เพ่ือจะได้
น าไปรายงานผลการด าเนินงานผลความคืบหน้า การจัด
วางระบบควบคุมภายในของส านักปลัด เสนอต่อปลัด 
อบต. เพ่ือเสนอให้ผู้บริหารทราบและรายงานการจัดวาง
ระบบควบคุมภายในติดตามประเมินผลการจัด วางระบบ
ควบคุมภายในของส านักปลัดปีละ ๑ ครั้ง เพ่ือปรับปรุง
และแก้ไขต่อไป 

การติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ
องค์การบริหารส่วนต าบลจ าชีบน ถือปฏิบัติตาม
แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน ซึ่งก าหนดในเอกสารค าแนะน าการจัดท า
รายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดิน ข้อ ๖ ถือว่ามีความเหมาะสมและเป็นที่
น่าพอใจมากขึ้น 

สรุปผลการประเมินโดยรวม  
จากการประเมินโดยภาพรวมของส านักปลัด พบว่า องค์ประกอบของการควบคุมภายในหรือ 

การควบคุมเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  มีการควบคุมที่เพียงพอและมี
ประสิทธิผลตามสมควร  แต่ยังมีจุดอ่อนที่ต้องจัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ดังนี้  

๑. กิจกรรมด้านสาธารณสุข  เกิดขึ้นจากการที่ไม่มีบุคลากรด้านสาธารณสุขรับผิดชอบโดย 
ต าแหน่ง  และเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายยังขาดความรู้ความช านาญและทักษะซึ่งการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอาจท าให้
หน่วยงานเกิดความเสียหายได้  

๒.  กิจกรรมการปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่ม 
วัยรุ่น และประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า  ผู้เสพ  สาเหตุเกิดจากประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการ
แจ้งเบาะแส  วัยรุ่นอยากทดลอง ขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครอง  

๓.  กิจกรรมการควบคุมและปูองกันประชาชนจากภัยโรคติดต่อและโรคอุบัติใหม่    

เน่ืองจากสถานการณ์โรคติดต่อในปัจจุบนั มีการพฒันาเช้ือโรคหรือเกิดโรคอุบติัใหม่ข้ึน  เช่น  โรคไขเ้ลือดออกซ่ึงมี
ยุงลายเป็นพาหะน าโรค   จนมาถึงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ประกอบกบัในพ้ืนท่ีมีความเส่ียงต่อการเกิดโรค
ระบาดดงักล่าว   ซ่ึงมีสภาพแวดลอ้มเป็นแหล่งชุมชนท่ีมีป่าหญา้รกร้าง   มีแหล่งน ้าซ่ึงเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ยุงลาย   ซ่ึง
ท าใหเ้กิดการแพร่ระบาดของโรคได ้ จึงท าใหเ้กิดความเส่ียงต่อการเกิดโรคติดต่อและโรคอุบติัใหม่ของประชาชนใน
พ้ืนท่ี 

        พันจ่าเอก    ผู้รายงาน 
           (นิรุจน์   เฉลียวชาต)ิ 

ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด อบต.ชีบน 
        วันที ่ ๒๙  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๔ 



                     ชื่อหน่วยงาน ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลชีบน 
รายงานการประเมินผลและการปรับปรุงการควบคุมภายใน 

ส าหรับปีสิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมิน 
และวัตถุประสงคข์อง

การควบคุม(๑) 

 
การควบคุม 

ที่มีอยู ่
(๒) 

 

 
การ 

ประเมินผล 
การควบคุม 

(๓) 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

(๔) 

 
การปรับปรุง 
การควบคุม 

(๕) 

 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
 

 
หมายเหตุ 

 

๑. กิจกรรมงานบริหาร
ทั่วไปเกี่ยวกับ
สาธารณสุข  
วัตถุประสงค์  
- เพื่อให้การปฏิบัติงานท่ี
เกี่ยวข้องกับงาน
สาธารณสุข เกิด
ประสิทธิภาพ และ
สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีได ้ 

๑.ค าสั่งมอบหมายงาน  
๒.เจ้าหน้าท่ีที่รับผดิชอบ
ด้านสาธารณสุขได้รับ
การฝึกอบรมตามความ
จ าเป็น 

๑.การควบคุมที่มีอยู่ยัง
ไม่ครอบคลุมไม่ชัดเจน  
๒. มีการปฏิบัตติาม
มาตรการควบคุมที่
ก าหนด  

- ขาดเจ้าหน้าท่ี
ผู้รับผิดชอบงานโดยตรง 
และผูป้ฏิบัตหิน้าท่ีแทน
ยังไม่มีความรู้และทักษะ
เท่าที่ควร  
- ไม่มีการรายงานผลการ
ด าเนินงานด้าน
สาธารณสุขใหผู้้บริหาร
ได้ทราบ  
- เมื่อมีการปฏิบตัิงาน ผู้
ได้รับผิดชอบไม่มีความ
เชี่ยวชาญดา้น
สาธารณสุข อาจจะเกิด
ความเสยีหายแก่ทาง
ราชการได ้ 

๑.ประชุมชี้แจงข้าราชการ 
พนักงานให้รับทราบแนวทาง
ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข และ
ให้ผู้ที่ไดร้ับค าสั่งให้ปฏิบัติงาน
ในส่วนงานท่ีรับผิดชอบโดยตรง  
๒.รายงานผลการด าเนินงาน
ด้านสาธารณสุขต่างๆ ที่
เกี่ยวข้อง และให้มีการรายงาน
ผลการด าเนินงานให้
ผู้บังคับบัญชารับทราบ
ตามล าดับชั้น  
๓.ส่งเจ้าหน้าท่ีผูร้ับผดิชอบไป
อบรมเพื่อเพ่ิมทักษะในด้าน
สาธารณสุข  
๔.  สรรหาบุคลากรด้าน
สาธารณสุขมาปฏิบตัิหน้าที ่

๓๐ กันยายน  
พ.ศ. ๒๕๖๔  
ผู้รับผิดชอบ  
ส านักปลดั  
อบต.ชีบน  

การติดตามประเมินผล  
- หัวหน้าส านักปลดั
ติดตามประเมินผลการ
ควบคุมและรายงาน
ต่อไป โดยประเมินจาก
การปฏิบัติงานของ จนท. 
ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ทีไ่ด้รบั
มอบหมาย  
 

 

แบบ ปย.๒ 



 
 

 
 
 
 
 
 

แบบ ปย.๒ (ต่อ) 

กระบวนการปฏิบัติงาน/ 
โครงการ/กิจกรรม/ 

ด้านของงานที่ประเมิน 
และวัตถุประสงคข์อง

การควบคุม(๑) 

 
การควบคุม 

ที่มีอยู ่
(๒) 

 

 
การ 

ประเมินผล 
การควบคุม 

(๓) 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

(๔) 

 
การปรับปรุง 
การควบคุม 

(๕) 

 
ก าหนดเสร็จ/ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
 

 
หมายเหตุ 

 

๒.กิจกรรม 
การปูองกันและแกไ้ข
ปัญหายาเสพตดิ 
วัตถุประสงค์ 
๑.เพื่อปูองกันการแพร่ 
ระบาดของยาเสพตดิใน
เขตพื้นท่ี ต าบลชีบน 
๒. เพื่อการปูองกันปัญหา 
อาชญากรรมต่าง ๆ 

๑. จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษ
ภัยของยาเสพติด 
๒.จัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมอืในการ 
ปูองกันและแก้ไขปัญหายาเสพตดิ และ
โครงการบ าบดัฟื้นฟูผู้ตดิยาเสพตดิ 
๓ . ก าหนดมาตรการเฝูาระวังกลุม่เสี่ยง มิ
ให้เกิดผู้เสพผูค้้ารายใหม ่การประสาน
ความร่วมมือกับชุมชนในการสอดส่องดูแล 
๔.จัดท าแผนงาโครงการแก้ไขปญัหายาเสพ
ติดแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง หรือประชุมคณะกรรมการศูนย ์
ศพส. อบต.ชีบนก าหนดแผนงานโครงการ
แก้ไขปัญหายาเสพติด 

- เยาวชน และประชา 
ชนได้รับความรู้จาก
การเผยแพร่ให้ความ รู้
เกี่ยวกับยาเสพติดมาก
ขึ้น แต่ปัญหายาเสพ
ติดในชุมชนยังเป็น
ปัญหาต่อเนื่องที่ต้อง 
คอยสอดส่องแลแก้ไข
ปัญหาต่อไป 

ความเสี่ยง 
การแพร่ระบาดของยา 
เสพติดในชุมชนมากขึ้น 
สาเหตุ 
- ปัญหาครอบครัว 
-สื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
ท า ให้เกิดการอยากรู ้
อยากลองและเกิด 
พฤติกรรมเลียนแบบ 

๑.จัดท าทะเบียน
ประวัตผิู้ติดยาเสพติด
เพื่อติดตามพฤติกรรม 
๒. ส่งเสริมกจิกรรมฝึก 
อาชีพให้ผู้เลิกยาเสพ
ติดและให้โอกาสกลับ 
คืนสู่สังคม 
๓.จัดท า โครงการหรือ 
กิจกรรมส่งเสริมความ 
รู้และปูองกันเพ่ือเสรมิ 
สร้างความแข็งแกร่ง
ทางจิตใจแก่เยาวชน
ให้ห่างไกลยาเสพตดิ 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
ส านักปลดั อบต.ชีบน 
 

 



 
 
 

 
กระบวนการปฏิบัติงาน/ 

โครงการ/กิจกรรม/ 
ด้านของงานที่ประเมิน 
และวัตถุประสงคข์อง

การควบคุม(๑) 

 
การควบคุม 

ที่มีอยู ่
(๒) 

 

 
การ 

ประเมินผล 
การควบคุม 

(๓) 

 
ความเสี่ยงที่ยังมีอยู ่

(๔) 

 
การปรับปรุง 
การควบคุม 

(๕) 

 
ก าหนดเสร็จ/
ผู้รับผิดชอบ 

(๖) 
 

 
หมายเหตุ 

 

๓. กิจกรรมการควบคุม
และป้องกนัโรคติดต่อ 
วัตถุประสงค์ 
๑ . เพื่อให้ความรู้แก่
ประชาชนในพ้ืนท่ี
เกี่ยวกับโรคติดต่อและ
โรคอุบัติใหม ่
๒. เพื่อปูองกัน เฝูาระวัง
และควบคมุโรคติดต่อ
และโรคอุบัติใหม่ในพ้ืนท่ี 

๑. มีการก าหนดแผน
ออกรณรงค์ปูองกันแล
เฝูาระวังโรคติดต่อใน
พื้นที่อย่างต่อเนื่อง 
๒. มีการออกควบคมุ
และระงับโรคกรณเีกิด
เหตุอย่างเร่งด่วน 

การเกิดโรคตดิต่อภายใน
พื้นที่บางครั้งมีปัจจัย
ภายนอกท่ีไมส่ามารถ
คาดการณ์หรือปูองกันได้  
เช่น การย้ายถิ่นฐานของ
ประชาชน  หรือผู้ปุวยที่
เป็นพาหนะ  

ความเสี่ยง 

- ในบางหมู่บ้านยังมี

พื้นที่ไม่เหมาะสมและมี

ความแออัดในชุมชนมาก 

สาเหตุ 

- เกิดจากปัญหาความ

ยากจน การไม่มีเวลา

ต้องท ามาหากิน และไม่

มีความรู้ในการปูองกัน

โรคตดิต่ออย่างเพียงพอ 

๑. เพิ่มการประชาสัมพันธ์
ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อ 
และโรคอุบัติใหม่ให้ความรู้กับ
กลุ่มเสียงอย่างต่อเนื่อง 
๒. หาแนวทางในการสร้าง
แรงจูงใจและความร่วมมือ 
แก่ประชาชนในชุมชน 
๓. ประสานความร่วมมือกับ 
ผู้น าชุมชนและ 
ประชาชนให้มากขึ้น 

๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ 
ส านักปลดั อบต.ชีบน 
 

 

 
พันจ่าเอก    ผู้รายงาน 

             (นิรุจน์   เฉลียวชาติ) 
ต าแหน่ง    หัวหน้าส านักปลัดอบต.ชีบน 

        วันที ่   ๒๙    ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แบบ ปย.๒ (ต่อ) 


