
  

 
    
                                                                                                                                                                                                                  

 
 

รายงานการควบคุมภายใน 
 

ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ 
ประจ าปีงบประมาณ  ๒๕๖๐ 

 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
อ าเภอหนองบัวแดง  จังหวัดชัยภูม ิ

 
         โทร.  ๐-๔๔๐๕-๖๐๑๗          งานนโยบายและแผน 
 



  

 
                                

ค าน า 

   ด้วยคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ประกาศใช้ ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่ นดิน ว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๔๔      เป็นต้นมา อันมีผล
ท าให้องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง ซึ่งเป็นหน่วยงานรับตรวจ ต้องจัดวางระบบควบคุมภายใน ให้เป็นไปตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินฯ และแนวทางการควบคุมภายใน              ซึ่งคณะกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินได้ก าหนดขึ้น 
  เพ่ือให้การด าเนินการจัดวางระบบควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง อ าเภอหนอง
บัวแดง จังหวัดชัยภูมิ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน            ว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน จึงได้ด าเนินการจัดวาง
ระบบควบคุมภายในเพ่ือให้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป พร้อมรายงานความคืบหน้าในการจัดวางระบบควบคุม
ภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ 

 
 
      คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน 
                   องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 

สารบัญ 
    

                     หน้า 
 
ค าน า            
สารบัญ            
รายงานตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน   
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ 
 ชื่อหนว่ยงานย่อย          ๑ 

รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน  ๒-๑๘ 
(แบบ ปอ. ๒) 

รายงานแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน            ๑๙-๒๖ 
 (แบบ ปอ. ๓) 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน            ๒๗-๒๘  

(แบบ ปอ.๑) 
ภาคผนวก 
 - ค าสั่งฯ  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผล 
   การควบคุมภายใน ตามระเบียบฯ ข้อ ๖ อบต.กุดชุมแสง 

- ค าสั่งฯ  เรื่อง  การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่   
 - ค าสั่งฯ  เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน   
  
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 

ชื่อหน่วยงานย่อย 
องค์การบริหารส่วนต าบลกุดชุมแสง 

รายงานการควบคุมภายใน 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 

ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ 
งวด  ณ  วันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๐ 

**************** 
   ๑. ส านักปลัด 
    ๑.๑ งานธุรการ งานสารบรรณ 

๑.๒ งานบริหารงานบุคคล 
๑.๓ งานนโยบายและแผน 
๑.๔ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๑.๕ งานบันทึกข้อมูล 
๑.๖ งานกิจการสภา 
๑.๗ งานส่งเสริมการเกษตร 
๑.๘ งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

   ๒. กองคลัง 
  ๒.๑ งานด้านการเบิกจ่ายเงิน 

๒.๒ งานด้านการพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน 
๒.๓ งานด้านพัฒนารายได้ 

    ๒.๔ งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
   ๓. กองช่าง 

  ๓.๑ งานก่อสร้าง ออกแบบและควบคุมอาคาร 
       ๓.๒ งานสาธารณูปโภค 
    ๓.๓ งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
   ๔. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

๔.๑ งานบริหารการศึกษา  
    ๔.๒ งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
   ๕. ส่วนสวัสดิการสังคม 

๕.๑ งานด้านสวัสดิการและพัฒนาชุมชน 
    ๕.๒ งานอ่ืนๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 
 
 
 
 
 

 
๑ 



  

แบบ ปย.๒ 
รายงานผลการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

ณ วันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(๒) 
ส านักปลัด 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    ๑.๑ กิจกรรมงานธุรการ งานสารบรรณ 
เป็นความเสี่ยงท่ีเกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมภายใน เนื่องจาก 
การแบ่งงานหน้าท่ีความรับผิดชอบไม่ชัดเจน  เช่น 
    - การแบ่งงานหน้าท่ีความรับผิดชอบไม่ชัดเจน ได้แก่ เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนรับผิดชอบงานร่างพิมพ์ โต้ตอบหนังสือ
ราชการเรื่องอะไรบ้าง และกรณีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานคนใดคน
หนึ่งไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ีได้จะมอบหมายให้ใครปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
    - งานลงทะเบียนรับ–ส่ง ไม่ได้ก าหนดจ านวนวันที่จะต้องส่ง
หนังสือให้หน่วยงานเจ้าของเรื่องนั้นๆ 
    - การจัดเก็บเอกสารไม่เป็นระบบ ท าให้เกิดความยุ่งยาก ล่าช้า
ในการค้นหาเอกสาร  
    ๑.๒ กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล 
เป็นความเสี่ยงที่ เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจาก
ระเบียบงานบริหารงานบุคคล มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงอยู่
เสมอ ท าให้การปฏิบัติงานในบางครั้งยังคงปฏิบัติตามระเบียบเดิม 
และการปฏิบัติไม่เป็นตามหนังสือนั้นๆ 
    ๑.๓ กิจกรรมงานนโยบายและแผน 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก คือ ประชาชน
ไม่ให้ความสนใจเข้ามามีส่วนร่วมเสนอปัญหาความต้องการ โดย
อ้างว่า ไม่มีของขวัญของรางวัลตอบแทน 
    ๑.๔ กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกเนื่องจากไม่
สามารถท่ีจะควบคุมสาธารณภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้เช่น ภัยแล้ง
อุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือดินโคลนถล่ม และอุบัติเหตุอื่นๆ 
    ๑.๕ กิจกรรมงานบันทึกข้อมูล 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน คือ เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานด้านงานบันทึกข้อมูล ไม่มีความช านาญในการใช้
คอมพิวเตอร์  
    ๑.๖ กิจกรรมงานสาธารณสุข 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจากไม่
สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้ ซึ่งมีผล
ส าคัญกับการเกิดโรคระบาด เช่น  โรคไข้เลือดออก โรคมือท้าว 
ปาก เป็นต้น 
    ๑.๗ กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร 
เป็นความเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก เนื่องจากไม่
สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศได้ ซึ่งมีผล
ส าคัญกับการท าการเกษตร เช่น ภัยแล้ง น้ าท่วม โรคพืช แมลง
ศัตรูพืช เป็นต้น   

ผลการประเมิน 
ส านักปลัด แบ่งโครงสร้างและการปฏิบัติงาน ดังนี้  
๑. กิจกรรมงานธุรการ งานสารบรรณ 
๒. กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล 
๓. กิจกรรมงานนโยบายและแผน 
๔. กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
๕. กิจกรรมงานบันทึกข้อมูล 
๖. กิจกรรมงานสาธารณสุข 
๗. กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร 
จากการติดตามผลตามแบบรายงานผลการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน พบว่า 
๑. กิจกรรมงานธุรการ งานสารบรรณ 
มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน 
พบว่า 
    - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ระบุวัน เดือน ปี งานรับ–ส่ง
หนังสือ ชัดเจน สามารถติดตามค้นหาได้สะดวกและรวดเร็ว 
    - การจัดแฟ้มเก็บเอกสารโดยการเรียงล าดับ มีหมายเลข
แฟ้ม และล าดับเลขท่ีเอกสารก ากับไว้ชัดเจน เพื่อสะดวกและ
รวดเร็วในการค้นหา 
    - จัดท าลายเอกสารที่ไม่จ าเป็น 
๒. กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล มีการควบคุมที่เพียงพอ 
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยได้
ด าเนินการ คือ 
    - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล เข้ารับการ
ฝึกอบรม ตามความเหมาะสม 
    - เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานบริหารงานบุคคล ค้นคว้าหาข้อมูล
และความรู้ เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลอยู่เสมอ   
๓. กิจกรรมงานนโยบายและแผน มีการควบคุมที่เพียงพอ 
บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยได้
ด าเนินการ คือ 
    - รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ใน
การเข้ามาช่วยคิดช่วยท าในการพัฒนาท้องถิ่นของตน โดย
ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อ า เภอ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มชุมชน และภาคเอกชนต่างๆ ในการจัด
ประชุมประชาคม และเชิญผู้เช่ียวชาญด้านการวางแผนมา
เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วม
ประชุมและแสดงความคิดเห็นจ านวนเพิ่มขึ้น ท าให้การจัดท า
แผนพัฒนาของ อบต. ได้รับการแก้ไขปัญหาความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างแท้จริงในระดับหนึ่ง 
 

 ๒ 



  

                                                                       แบบ ปย.๒(ต่อ) 
องค์ประกอบการควบคุมภายใน 

(๑) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

(๒) 
 ๔. กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย มีการควบคุม

ที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ ง 
โดยได้ด าเนินการคือ 
    ๔.๑ จัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ 
    ๔.๒ การเตรียมความพร้อมคอยเหตุลอด ๒๔ ช่ัวโมง 
    ๔.๓ จัดระบบควบคุมเครื่องมือสื่อสาร และจัดฝึกซ้อม
เจ้าหน้าท่ีที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างสม่ าเสมอ 
    ๔.๔ ประสานงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  แต่อย่างไรก็ตาม 
เ นื่ อ ง จ า ก แ น ว โ น้ ม ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ปล งขอ งสั ง ค ม แ ล ะ
สภาพแวดล้อมท่ีเปลี่ยนไป ท าให้สาธารณภัยต่างๆและอุบัติเหตุ
อื่นๆ เกิดขึ้นได้เสมอซึ่งยากแก่การควบคุมจึงต้องเฝ้าระวัง
ตลอดเวลา 
๕. กิจกรรมงานบันทึกข้อมูล 
    - เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล เข้ารับการฝึกอบรมตาม
ความเหมาะสม 

- ปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมลูข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

     -.มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ อบต. 
     - ท าหน้าที่ช่วยหัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติงานตามที่ไดร้ับ
มอบหมาย 

๖. กิจกรรมงานสาธารณสุข มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมได้ในระดับหนึ่ง โดยได้ด าเนินการ 
คือ 
    - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน มีความรู้ ความเข้าใจ ในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวทางราชการ การแจ้งเตือนล่วงหน้า การรณรงค์ 
๗. กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร 
    - ติดตามข้อมลูข่าวสารดา้นการเกษตรพร้อมประชาสัมพันธ์
ให้เกษตรกรทราบ 
    - จัดให้มีการประชุมของคณะกรรมการศูนย์บริการและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจ าต าบล (ศบกต.) ประจ าทุก
เดือน 
    - ประสานงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามข้อมูล
ข่าวสารด้านการเกษตร 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 ๓ 



  

                                                                     แบบ ปย.๒ (ต่อ) 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(๒) 

๒. การประเมินความเสี่ยง 
    ๒.๑ กิจกรรมงานธุรการ งานสารบรรณ  

ความเสี่ยง 
    - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ขาดทักษะในการปฏิบัติงาน ยัง
ไม่ได้รับการศึกษาอบรมในกิจกรรมด้านงานธุรการ งานสาร
บรรณ 
    - เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน บางครั้งน าหนังสือเสนอต่อผู้บริหาร
ล่าช้า และในระยะเวลาที่กระชั้นชิด 
    - การได้รับเอกสารล่าช้า ท าให้การปฏิบัติงานล่าช้า ไม่
ทันเวลา 
    - หนังสือแจ้งเวียนการประชุมไม่จดบันทึกไว้ในกระดานไวท์
บอร์ด ท าให้หลงลืม  
    - เก็บเอกสารไม่เป็นระบบ ค้นหาไม่พบ 
    ๒.๒ กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล 
ความเสี่ยง 
- ระเบียบงานบริหารงานบุคคล มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลง
อยู่เสมอ  
    ๒.๓ กิจกรรมงานนโยบายและแผน 
ความเสี่ยง 
    - ประชาชนไม่ให้ความสนใจเข้ามามีส่วนร่วมเสนอปัญหา
ความต้องการ โดยอ้างว่า ขอโครงการพัฒนาก็ไม่ได้ท าสักครั้ง
อ้างว่างบประมาณมีน้อย 

    ๒.๔ กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

ความเสี่ยง 
    - ไม่สามารถที่จะควบคุมสาธารณภัยต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้
เช่น ภัยแล้งอุทกภัย วาตภัย อัคคีภัย หรือดินโคลนถล่ม และ
อุบัติเหตุอื่นๆ 
    ๒.๕ กิจกรรมงานบันทึกข้อมูล 
ความเสี่ยง 
    - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงานบันทึกข้อมูล ไม่มีความ
ช านาญในการใช้คอมพิวเตอร์  
    ๒.๖ กิจกรรมงานสาธารณสุข 
ความเสี่ยง 
    - ส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบได้รับข้อมูลล่าช้า 
และประชาชนบางส่วนยังให้ความร่วมมือไม่ดีเท่าที่คว 
    ๒.๗ กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร 
ความเสี่ยง 
    - ไม่สามารถควบคุมการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่
เกิดขึ้นได้ เช่น ภัยแล้ง น้ าท่วม โรคระบาดในพืช แมลงศัตรูพืช 
เป็นต้น  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ๔ 



  

                                                                      แบบ ปย.๒ (ต่อ) 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(๒) 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
    ๓.๑ กิจกรรมงานธุรการ งานสารบรรณ  
    - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับงาน
ธุรการ งานสารบรรณ และคอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มทักษะในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
    - เมื่อได้รับเอกสารแล้วให้ลงรับและน าเสนอผู้บริหารทันที 
เพื่อให้ทันตามก าหนดเวลา 
    - การจัดเก็บเอกสารให้เป็นระบบ เพื่อป้องกันการสูญหาย           
    ๓.๒ กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล 
    - เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านงานบริหารงานบุคคล เข้ารับการ
ฝึกอบรม ตามความเหมาะสม 

    - เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานด้านงานบริหารงานบุคคล ค้นคว้าหา
ข้อมูลและความรู้ เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลอยู่เสมอ   
    ๓.๓ กิจกรรมงานนโยบายและแผน 
    - รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเห็นถึงประโยชน์ใน
การเข้ามาช่วยคิดช่วยท าในการพัฒนาท้องถิ่นของตน 
    - ประสานความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอ าเภอ ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มชุมชน และภาคเอกชนต่างๆ ในการจัดประชุม
ประชาคม 
    ๓.๔ กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    ๑.จัดท าแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ 
    ๒.การเตรียมความพร้อมคอยเหตุ  ๒๔  ช่ัวโมง 
    ๓.จัดระบบควบคุมเครื่องมือสื่อสาร และจัดฝึกซ้อม
เจ้าหน้าท่ีที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
    ๔.ประสานงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
    ๓.๕ กิจกรรมงานบันทึกข้อมูล 
    ๑.เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงานบันทึกข้อมูล เข้ารับการ
ฝึกอบรมตามความเหมาะสม 

    ๒. ปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

    ๓.๖ กิจกรรมงานสาธารณสุข 
    - ประสานขอความร่วมมือทุกส่วนราชการในสังกัด ในการ
จัดส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ให้ความรู้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
และกลุ่มเสี่ยงทุกกลุ่ม 
    ๓.๗ กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร 
    - จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรในเรื่องของการ
ประกอบอาชีพทางการเกษตร 
    - ติดต่อประสานความร่วมมือส านักงานเกษตรอ าเภอ 
เกี่ยวกับข้อมูลด้านเกษตร พร้อมประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร
ทราบ 
    - เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านงานส่งเสริมการเกษตร ค้นคว้า
หาข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับงานการเกษตรอยู่เสมอ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ๕ 



  

                                                                      แบบ ปย.๒ (ต่อ) 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(๒) 

๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    ๔.๑ กิจกรรมงานธุรการ งานสารบรรณ 
    - น าระบบ Internet มาช่วยในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ ติดต่อประสานงานโดย e-mail , line เป็น
ต้น  
    - ติดต่อประสานงานโดยโทรศัพท์และโทรสาร เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการปฏิบัติงาน 
    ๔.๒ กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล 
    - ใช้คอมพิวเตอร์โดยระบบอินเตอร์เน็ต ค้นคว้าหาข้อมูลและความรู้ เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล 
เพื่อความสะดวก รวดเร็วต่อการน าไปปฏิบัติ 
    ๔.๓ กิจกรรมงานนโยบายและแผน 
    - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วม ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นทุกรูปแบบ รวมทั้งปิด
ประกาศที่ท าการก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ ผ่านหอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บ้าน และจัดประชุมในชุมชน 
    ๔.๔ กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    - จัดโครงการฝึกอบรมซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ 
    ๔.๕ กิจกรรมงานบันทึกข้อมูล 
    - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ ตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ 
พ.ศ. ๒๕๔๐ และปิดประกาศที่ท าการก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบ
ผ่านเว็บไซต์ อบต. และหอกระจายข่าวประจ าหมู่บ้าน 
    ๔.๖ กิจกรรมงานสาธารณสุข 
    - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารงานสาธารณสุข และปิด
ประกาศที่ท าการก านัน ผู้ใหญ่บ้านและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนทราบผ่านหอกระจายข่าว
ประจ าหมู่บ้าน 
    ๔.๗ กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร 
    - ส ารวจข้อมูลด้านการเกษตรทุกด้านภายในต าบล 
    - เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรให้ประชาชนทราบผ่านหอกระจ่ายข่าวประจ าหมู่บ้าน 
    - จัดประชุมโครงการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรประจ าต าบล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

๖ 



  

                                                                     แบบ ปย.๒ (ต่อ) 
 

องค์ประกอบการควบคุมภายใน 
(๑) 

ผลการประเมิน/ข้อสรุป 
(๒) 

๕. การติดตามประเมินผล 
    ๕.๑ กิจกรรมงานธุรการ งานสารบรรณ 
    - ก าหนดการติดตามผลการปฏิบัติงานเป็นระยะอย่าง
ต่อเนื่อง สม่ าเสมอ โดยผู้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงานประเมิน
ตนเองพร้อมกันด้วย  
    ๕.๒ กิจกรรมงานบริหารงานบุคคล 
    - มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ได้ในระดับหนึ่ง 
    ๕.๓ กิจกรรมงานนโยบายและแผน 
    - มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ได้ในระดับหนึ่ง 
    ๕.๔ กิจกรรมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    - มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ได้ในระดับหนึ่ง แต่ยังคงมีจุดอ่อน คือ เนื่องจากแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ท า
ให้สาธารณภัยต่างๆและอุบัติเหตุอื่นๆ เกิดขึ้นได้เสมอ ซึ่งยาก
แก่การควบคุมจึงต้องเฝ้าระวังตลอดเวลา 
    ๕.๕ กิจกรรมงานบันทึกข้อมูล 
    - มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ได้ในระดับหนึ่ง  
    ๕.๖ กิจกรรมงานสาธารณสุข 
    - มีการควบคุมที่เพียงพอ  บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง 
    ๕.๗ กิจกรรมงานส่งเสริมการเกษตร 
    - มีการควบคุมที่เพียงพอ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมได้ในระดับหนึ่ง  แต่ยังคงมีจุดอ่อนในด้านสภาพ
ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงซึ่งมีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ
การเกษตร 
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