
แบบ ปค. 4 
องค์การบริหารส่วนต าบลหันนางาม  อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ................30 กันยายน 2561.................... 

 

(๓) 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(๔) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
การจัดประชาคมเพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ท้องถิ่น 
ภายใน 
- ผู้บริหารให้ความส าคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม ความ
โปร่งใส ในการด าเนินงาน มีการก าหนดแนวทางที่ชัดเจน
ต่อการปฏิบัติ บุคลากรเข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ รวมทั้ง
มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
 
ภายนอก 
.- ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือ 
- 

๒.   การประเมินความเสี่ยง 
1. มีการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2. มีการประชาสัมพันธ์ก่อนลงพ้ืนที่ในการประชาคมทุก
ครัง้ 
3. การเข้าร่วมประชาคมของประชาชนน้อยมากเม่ือ
เปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชาชนในพื้นท่ี 
4. งบประมาณในการด าเนินการตามแผนเพ่ือตอบสนอง
ความต้องของประชาชนได้ไม่ครอบคลุมทุกโครงการ 

๓.   กิจกรรมการควบคุม 
1. การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย และตามสื่อโซเซี่ยล 
2. การรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญในการ
จัดท าแผน 
3. แจ้งผลการด าเนินงานตามแผนที่เคยได้ออกประชาคม  
4. แจ้งงบประมาณรายได้ และการจัดสรรในงบลงทุนที่
สามารถด าเนินการได้ 

สภาพแวดล้อมการควบคุม 
1. ผู้บริหารของ อบต.หันนางาม ได้ให้ความส าคัญ

กับการท างาน  
2. บุคลากรในการปฏิบัติงานที่มีความรู้

ความสามารถในการปฏิบัติงาน  
3. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วม

ประชาคมในการจัดท าแผนฯ 
 
 
 
 
 
การประเมินความเสี่ยง 

1. เพ่ิมช่องทางในประชาสัมพันธ์ และให้ประชาชน
ตระหนักถึงความส าคัญในการเข้าร่วมประชาคม
แสดงความคิดเห็น เสนอปัญหาของพ้ืน 

2. จัดสรรงบประมาณในการด าเนินตามแผนตาม
ความจ าเป็นและเร่งด่วนยังไม่ได้ตามความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ เนื่องจาก
งบประมาณในการด าเนินการด้านงบลงทุนไม่
เพียงพอ 

 
 
กิจกรรมการควบคุม 
1. การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย และตามสื่อโซเซี่ยล 
2. การรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญในการ

จัดท าแผน 
3. แจ้งผลการด าเนินงานตามแผนที่เคยได้ออกประชาคม  
4. แจ้งงบประมาณรายได้ และการจัดสรรในงบลงทุนที่

สามารถด าเนินการได้ 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
      มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวเนื่องกับการ 
      ปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ 
      และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและ 
      ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการ 

สารสนเทศและการสื่อสาร 
    มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน
ที่เหมาะสม รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ และการรายงาน
ผลการด าเนินงานผ่านทางเว็บไซต์ และเสียงตามสาย เพ่ือ



      เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ อบต. และ 
      เสียงตามสาย 
๕. กิจกรรมการติดตามผล 
     - ติดตามผลการปฏิบัติงานในเวทีประชาคม 
     -ส ารวจจากผู้เข้าร่วมประชาคมในแต่ละครั้ง  
      
 

 

สื่อสารไปยังฝ่ายบริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน อย่าง
สม่ าเสมอ 
 
กิจกรรมการติดตามผล 

  ประเมินจากความร่วมมือในการเข้าร่วมประชาคมใน
การจัดท าแผนของแต่ละหมู่บ้าน เปรียบเทียบกับปีก่อน 

 
ผลการประเมินโดยรวม (๕) 
 อบต.หันนางาม มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพ และเพียงพอที่จะท า
ให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม 
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพและประสิทธผิลยิง่ขึ้น จึงได้ก าหนดวิธี และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่
เหมาะสมไว้ดังนี้ โดย จะไดด้ าเนินการจัดท าปฏทิินในการออกพื้นที่เพื่อจัดท าแผนพฒันาต าบลก่อนอย่างน้อย  1 เดือน 
ประชาสัมพนัธ์ผา่นเสื่อโซเซียล  www.facebook.com/search/top/?q=องค์การบริหารส่วนต าบลหนันางาม  , 
http://www.hanna-ngam.go.th  เพื่อให้ประชาชนได้มีเวลาและศึกษาข้อมูลให้ครอบคลุม เพื่อให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล 
 
 
 ลายมือชื่อ............................................................ 
  (นายประธาน  หาญเชิงชัย) 

ต าแหน่ง......นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหันนางาม 
30 กันยายน 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/search/top/?q=องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม
http://www.hanna-ngam.go.th/


แบบ ปค. 4 
องค์การบริหารส่วนต าบลหันนางาม  อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ................30 กันยายน 2561.................... 

 

(๓) 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(๔) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
.การก าจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 

ภายใน 
- ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการบริหารจัดการเรื่องของ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาล ในการบริหาร
จัดการขยะมูลฝอย  มีการก าหนดแนวทางท่ีชัดเจนต่อการ
ปฏิบัติ  
-บุคลากรไม่เพียงพอ เนื่องจากหน่วยงานยังไม่ได้มีกอง
สาธารณสุขที่ดูแลเรื่องนี้โดยตรง 
 
ภายนอก 
.- ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือ 
-ประชาชนยังมองว่าเป็นปัญหาที่ทางราชการจะต้องเป็นคน
ด าเนินการเอง 
-ประชาชนยังไม่เข้าใจแลมีความรู้ในคัดแยกขยะ 

๒.   การประเมินความเสี่ยง 
1. การขยายตัวของเศรษฐกิจ 
2.ความสะดวกสบายในทิ้งขยะ 
3. ประชาชนยังมองเรื่องขยะเป็นเรื่องที่ไกลตัว 
4.ประชาชนยังมองว่าการคัดแยกขยะเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจ 
 
 

๓.   กิจกรรมการควบคุม 
-เพ่ิมช่องทางในประชาสัมพันธ์ และให้ประชาชนตระหนักถึง
ความส าคัญในคัดแยกขยะ และมลพิษท่ีเกิดจากขยะ 
-สร้างความรู้ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะในการก่อให้เกิด
รายได้ 
-ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าถึงปัญหาและสิ่งแวดล้อมที่
เกิดจากการสร้างขยะในรับชาติ 
 

สภาพแวดล้อมการควบคุม 
-ผู้บริหารของ อบต.หันนางาม ได้ให้ความส าคัญกับการ
ท างาน  
-บุคลากรทีป่ฏิบัติงานในด้านนี้ยังทีม่ีความรู้ ความเชียว
ชาญ เนื่องจากให้บุคคลในต าแหน่งอื่นมาปฏิบัติหน้าที่   
-ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรมใน
การคัดแยกขยะ 
-ประชาชนยังมองว่าการคัดแยกขยะเป็นเรื่องที่น่า
รังเกียจ 

-ประชาชนยังมองเรื่องขยะเป็นเรื่องท่ีไกลตัว และไม่มี
ความจ าเป็นต้องคัดแยกขยะ 
 
 
การประเมินความเสี่ยง 

-เพ่ิมช่องทางในประชาสัมพันธ์ และให้ประชาชน
ตระหนักถึงความส าคัญในคัดแยกขยะ และมลพิษที่
เกิดจากขยะ 
-สร้างความรู้ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะในการ
ก่อให้เกิดรายได้ และเป็นเรื่องใกล้ตัวที่มีผลกระทบกับ
สิ่งแวดล้อม 
-ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าถึงปัญหาและ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการสร้างขยะในระดับชาติ 

 
กิจกรรมการควบคุม 

-เพ่ิมช่องทางในประชาสัมพันธ์ และให้ประชาชน
ตระหนักถึงความส าคัญในคัดแยกขยะ และมลพิษที่
เกิดจากขยะ 
-สร้างความรู้ความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะในการ
ก่อให้เกิดรายได้ 
-ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้เข้าถึงปัญหาและ
สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดจากการสร้างขยะในรับชาติ 
-แจ้งค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะให้ประชาชน
ได้ทราบว่า หน่วยงานจ่ายงบประมาณมากเพียงใด 

 



๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
      มีการรวบรวมปริมาณขยะ และปริมาณค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการขยะ ในระบบข้อมูลสารสนเทศ ระบบข้อมูลกลาง 
info 
       
๕. กิจกรรมการติดตามผล 
     - ติดตามผลการลงพื้นที่ติดตามคัดแยกขยะ 
     -และรวบรวมปริมาณขยะและค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
ขยะ  
      
 

 

สารสนเทศและการสื่อสาร 
    มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน
ที่เหมาะสม รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ และการรายงาน
ผลการด าเนินงานผ่านทางเว็บไซต์ ในระบบข้อมูล
สารสนเทศ ระบบข้อมูลกลาง info ผู้ที่เกี่ยวข้อง และ
ประชาชน อย่างสม่ าเสมอ 
 
กิจกรรมการติดตามผล 
  รวบรวมสรุปผลและเปรียบเทียบปริมาณขยะและ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะในแต่ละเดือนว่ามี
ปริมาณลดลงหรือเพ่ิมขึ้น 

 
ผลการประเมินโดยรวม (๕) 
 อบต.หันนางาม มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพ และเพียง
พอที่จะท าให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุง
กระบวนการควบคุม เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้ก าหนดวิธี และแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในที่เหมาะสมไว้ดังนี้ โดย จะได้ด าเนินการจัดท าโครงการคัดแยกขยะ ในเรื่องของขยะ
เปียก การปุ๋ยหมักชีวิภาพ รวมถึงการสร้างธนาคารขยะ ให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้าน โดยการประชาสัมพันธ์ผ่าน
เสื่อโซเซียล  www.facebook.com/search/top/?q=องค์การบริหารส่วนต าบลหันนางาม  , 
http://www.hanna-ngam.go.th  เพ่ือให้ประชาชนได้มีเวลาและศึกษาข้อมูลให้ครอบคลุม  
 
 ลายมือชื่อ............................................................ 
  (นายประธาน  หาญเชิงชัย) 

ต าแหน่ง......นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหันนางาม 
30 กันยายน 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/search/top/?q=องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม
http://www.hanna-ngam.go.th/


แบบ ปค. 4 
องค์การบริหารส่วนต าบลหันนางาม  อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ................30 กันยายน 2561.................... 

 

(๓) 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(๔) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    .การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปี 

ภายใน 
- ผู้บริหารให้ความส าคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม ความ
โปร่งใส ในการด าเนินงาน มีการก าหนดแนวทางที่ชัดเจน
ต่อการปฏิบัติ บุคลากรเข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ รวมทั้ง
มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
-มีการมอบหมายหน้าที่การงานของส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลหันนางาม ที่  384 /2561 ลงวันที่ 2 
ตุลาคม  2561  

๒.   การประเมินความเสี่ยง 
1.ประวัติการท างาน (กพ.7) 
2. การอนุญาตให้เข้าการฝึกอบรมให้ตรงตามสายงานที่
ปฏิบัติและได้รับมอบหมาย 
3. การปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นผิดพลาดในแต่ละครั้ง และไม่
บรรลุเป้าหมาย 

๓.   กิจกรรมการควบคุม 
1. มีการมอบหมายหน้าที่การงานของส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลหันนางาม ที่  384 /2561 ลงวันที่ 2 
ตุลาคม  2561  
2.,การควบคุม ก ากับการด าเนินงาน ยังไม่มีประสิทธิภาพ
อย่างเพียงพอ 
 

สภาพแวดล้อมการควบคุม 
-ผู้บริหารของ อบต.หันนางาม ได้ให้ความส าคัญกับการ
ท างาน  
-มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้าง ในรอบการประเมิน 
-มีฐานข้อมูลประวัติการ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การ
ฝึกอบรม การเปลี่ยนแปลงข้อมูล การขาด ลา มาสาย ที่
ยังไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน 
-การพัฒนาบุคลการ การฝึกอบรม ยังไม่ตรงกับ
แผนพัฒนาบุคลากร และไม่ตรงกับสายงานที่ปฏิบัติงาน 

การประเมินความเสี่ยง 
1. .ตรวจสอบประวัติการท างาน (กพ.7) 
2. .การรายงานผลการฝึกอบรมให้ตรงตามสายงานที่

ปฏิบัติและได้รับมอบหมาย 
3.  ตรวจสอบการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นผิดพลาดในแต่

ละครั้ง และไม่บรรลุเป้าหมาย 
กิจกรรมการควบคุม 

1. แจ้งค าสั่งมอบหมายงานให้เจ้าหน้าที่แต่ละคน
รับรู้ ตามค าสั่ง 

2. ให้เจ้าหน้าที่จัดท าแผนการปฏิบัติงานและ
แผนการเข้ารับการฝึกอบรม  

3. ให้เจ้าหน้าที่จัดรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติงาน และสรุปผล 

 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
 - มีระบบจัดฐานข้อมูลบุคลากร กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น  www. lhr.dla.go.th 
-ประวัติการท างาน (กพ.7) 
๕. กิจกรรมการติดตามผล 
     -ประเมินผลตามแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล    
ปีละ 2 ครั้ง 
-  
 

 

สารสนเทศและการสื่อสาร 
    มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลบุคลากร 
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นwww. lhr.dla.go.th 
-ประวัติการท างาน (กพ.7) 
 
กิจกรรมการติดตามผล 
-ประเมินผลตามแบบประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล    ปีละ 2 ครั้ง 

   



 
ผลการประเมินโดยรวม (๕) 
 อบต.หันนางาม มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทัง้ 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพ และเพียงพอที่จะท าให้การ
ปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม เพื่อให้
การปฏิบัติงานมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงได้ก าหนดวิธี และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่
เหมาะสมไว้ โดย ประเมินผลตามแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล    ปีละ 2 ครั้ง  
 
 
 
 ลายมือชื่อ............................................................ 
  (นายประธาน  หาญเชิงชัย) 

ต าแหน่ง......นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหันนางาม 
30 กันยายน 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบ ปค. 4 
องค์การบริหารส่วนต าบลหันนางาม  อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ................30 กันยายน 2561.................... 

 

(๓) 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(๔) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
การจัดท าประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
ภายใน 
- ผู้บริหารให้ความส าคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม ความ
โปร่งใส ในการด าเนินงาน มีการก าหนดแนวทางที่ชัดเจน
ต่อการปฏิบัติ บุคลากรเข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ รวมทั้ง
มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
 
ภายนอก 
.- ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือ 
- 

๒.   การประเมินความเสี่ยง 
1. มีการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2. มีการประชาสัมพันธ์ก่อนลงพ้ืนที่ในการประชาคมทุก
ครั้ง 
3. การเข้าร่วมประชาคมของประชาชนน้อยมากเม่ือ
เปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชาชนในพื้นท่ี 
4. งบประมาณในการด าเนินการตามแผนเพ่ือตอบสนอง
ความต้องของประชาชนได้ไม่ครอบคลุมทุกโครงการ 

๓.   กิจกรรมการควบคุม 
1. การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย และตามสื่อโซเซี่ยล 
2. การรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญในการ
จัดท าแผน 
3. แจ้งผลการด าเนินงานตามแผนที่เคยได้ออกประชาคม  
4. แจ้งงบประมาณรายได้ และการจัดสรรในงบลงทุนที่
สามารถด าเนินการได้ 

สภาพแวดล้อมการควบคุม 
4. ผู้บริหารของ อบต.หันนางาม ได้ให้ความส าคัญ

กับการท างาน  
5. บุคลากรในการปฏิบัติงานที่มีความรู้

ความสามารถในการปฏิบัติงาน  
6. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วม

ประชาคมในการจัดท าแผนฯ 
 
 
 
 
 
การประเมินความเสี่ยง 

4. เพ่ิมช่องทางในประชาสัมพันธ์ และให้ประชาชน
ตระหนักถึงความส าคัญในการเข้าร่วมประชาคม
แสดงความคิดเห็น เสนอปัญหาของพ้ืน 

5. จัดสรรงบประมาณในการด าเนินตามแผนตาม
ความจ าเป็นและเร่งด่วนยังไม่ได้ตามความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ เนื่องจาก
งบประมาณในการด าเนินการด้านงบลงทุนไม่
เพียงพอ 

 
 
กิจกรรมการควบคุม 
1. การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย และตามสื่อโซเซี่ยล 
2. การรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญในการ

จัดท าแผน 
3. แจ้งผลการด าเนินงานตามแผนที่เคยได้ออกประชาคม  
4. แจ้งงบประมาณรายได้ และการจัดสรรในงบลงทุนที่

สามารถด าเนินการได้ 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
      มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวเนื่องกับการ 
      ปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ 

สารสนเทศและการสื่อสาร 
    มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน
ที่เหมาะสม รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ และการรายงาน



      และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและ 
      ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการ 
      เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ อบต. และ 
      เสียงตามสาย 
๕. กิจกรรมการติดตามผล 
     - ติดตามผลการปฏิบัติงานในเวทีประชาคม 
     -ส ารวจจากผู้เข้าร่วมประชาคมในแต่ละครั้ง  
      
 

 

ผลการด าเนินงานผ่านทางเว็บไซต์ และเสียงตามสาย เพ่ือ
สื่อสารไปยังฝ่ายบริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน อย่าง
สม่ าเสมอ 
 
กิจกรรมการติดตามผล 

  ประเมินจากความร่วมมือในการเข้าร่วมประชาคมใน
การจัดท าแผนของแต่ละหมู่บ้าน เปรียบเทียบกับปีก่อน 

 
ผลการประเมินโดยรวม (๕) 
 อบต.หันนางาม มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพ และเพียงพอที่จะท า
ให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม 
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพและประสิทธผิลยิง่ขึ้น จึงได้ก าหนดวิธี และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่
เหมาะสมไว้ดังนี้ โดย จะได้ด าเนินการจัดท าปฏิทนิในการออกพื้นที่เพื่อจัดท าแผนพฒันาต าบลอย่างน้อย  1 เดือน 
ประชาสัมพนัธ์ผา่นเสื่อโซเซียล  www.facebook.com/search/top/?q=องค์การบริหารส่วนต าบลหนันางาม  , 
http://www.hanna-ngam.go.th  เพื่อให้ประชาชนได้มีเวลาและศึกษาข้อมูลให้ครอบคลุม เพื่อให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล 
 
 
 ลายมือชื่อ............................................................ 
  (นายประธาน  หาญเชิงชัย) 

ต าแหน่ง......นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหันนางาม 
30 กันยายน 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/search/top/?q=องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม
http://www.hanna-ngam.go.th/


 

แบบ ปค. 4 
องค์การบริหารส่วนต าบลหันนางาม  อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ................30 กันยายน 2561.................... 

 

(๓) 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(๔) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
การจัดท าประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
ภายใน 
- ผู้บริหารให้ความส าคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม ความ
โปร่งใส ในการด าเนินงาน มีการก าหนดแนวทางที่ชัดเจน
ต่อการปฏิบัติ บุคลากรเข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ รวมทั้ง
มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
 
ภายนอก 
.- ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือ 
- 

๒.   การประเมินความเสี่ยง 
1. มีการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2. มีการประชาสัมพันธ์ก่อนลงพ้ืนที่ในการประชาคมทุก
ครั้ง 
3. การเข้าร่วมประชาคมของประชาชนน้อยมากเม่ือ
เปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชาชนในพื้นท่ี 
4. งบประมาณในการด าเนินการตามแผนเพ่ือตอบสนอง
ความต้องของประชาชนได้ไม่ครอบคลุมทุกโครงการ 

๓.   กิจกรรมการควบคุม 
1. การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย และตามสื่อโซเซี่ยล 
2. การรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญในการ
จัดท าแผน 
3. แจ้งผลการด าเนินงานตามแผนที่เคยได้ออกประชาคม  
4. แจ้งงบประมาณรายได้ และการจัดสรรในงบลงทุนที่
สามารถด าเนินการได้ 

สภาพแวดล้อมการควบคุม 
7. ผู้บริหารของ อบต.หันนางาม ได้ให้ความส าคัญ

กับการท างาน  
8. บุคลากรในการปฏิบัติงานที่มีความรู้

ความสามารถในการปฏิบัติงาน  
9. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วม

ประชาคมในการจัดท าแผนฯ 
 
 
 
 
 
การประเมินความเสี่ยง 

6. เพ่ิมช่องทางในประชาสัมพันธ์ และให้ประชาชน
ตระหนักถึงความส าคัญในการเข้าร่วมประชาคม
แสดงความคิดเห็น เสนอปัญหาของพ้ืน 

7. จัดสรรงบประมาณในการด าเนินตามแผนตาม
ความจ าเป็นและเร่งด่วนยังไม่ได้ตามความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ เนื่องจาก
งบประมาณในการด าเนินการด้านงบลงทุนไม่
เพียงพอ 

 
 
กิจกรรมการควบคุม 
1. การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย และตามสื่อโซเซี่ยล 
2. การรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญในการ

จัดท าแผน 
3. แจ้งผลการด าเนินงานตามแผนที่เคยได้ออกประชาคม  
4. แจ้งงบประมาณรายได้ และการจัดสรรในงบลงทุนที่

สามารถด าเนินการได้ 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
      มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวเนื่องกับการ 
      ปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ 

สารสนเทศและการสื่อสาร 
    มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน
ที่เหมาะสม รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ และการรายงาน



      และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและ 
      ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการ 
      เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ อบต. และ 
      เสียงตามสาย 
๕. กิจกรรมการติดตามผล 
     - ติดตามผลการปฏิบัติงานในเวทีประชาคม 
     -ส ารวจจากผู้เข้าร่วมประชาคมในแต่ละครั้ง  
      
 

 

ผลการด าเนินงานผ่านทางเว็บไซต์ และเสียงตามสาย เพ่ือ
สื่อสารไปยังฝ่ายบริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน อย่าง
สม่ าเสมอ 
 
กิจกรรมการติดตามผล 

  ประเมินจากความร่วมมือในการเข้าร่วมประชาคมใน
การจัดท าแผนของแต่ละหมู่บ้าน เปรียบเทียบกับปีก่อน 

 
ผลการประเมินโดยรวม (๕) 
 อบต.หันนางาม มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพ และเพียงพอที่จะท า
ให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม 
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพและประสิทธผิลยิง่ขึ้น จึงได้ก าหนดวิธี และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่
เหมาะสมไว้ดังนี้ โดย จะได้ด าเนินการจัดท าปฏิทนิในการออกพื้นที่เพื่อจัดท าแผนพฒันาต าบลอย่างน้อย  1 เดือน 
ประชาสัมพนัธ์ผา่นเสื่อโซเซียล  www.facebook.com/search/top/?q=องค์การบริหารส่วนต าบลหนันางาม  , 
http://www.hanna-ngam.go.th  เพื่อให้ประชาชนได้มีเวลาและศึกษาข้อมูลให้ครอบคลุม เพื่อให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล 
 
 
 ลายมือชื่อ............................................................ 
  (นายประธาน  หาญเชิงชัย) 

ต าแหน่ง......นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหันนางาม 
30 กันยายน 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/search/top/?q=องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม
http://www.hanna-ngam.go.th/


 

แบบ ปค. 4 
องค์การบริหารส่วนต าบลหันนางาม  อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ................30 กันยายน 2561.................... 

 

(๓) 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(๔) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
การจัดท าประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
ภายใน 
- ผู้บริหารให้ความส าคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม ความ
โปร่งใส ในการด าเนินงาน มีการก าหนดแนวทางที่ชัดเจน
ต่อการปฏิบัติ บุคลากรเข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ รวมทั้ง
มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
 
ภายนอก 
.- ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือ 
- 

๒.   การประเมินความเสี่ยง 
1. มีการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2. มีการประชาสัมพันธ์ก่อนลงพ้ืนที่ในการประชาคมทุก
ครัง้ 
3. การเข้าร่วมประชาคมของประชาชนน้อยมากเม่ือ
เปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชาชนในพื้นท่ี 
4. งบประมาณในการด าเนินการตามแผนเพ่ือตอบสนอง
ความต้องของประชาชนได้ไม่ครอบคลุมทุกโครงการ 

๓.   กิจกรรมการควบคุม 
1. การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย และตามสื่อโซเซี่ยล 
2. การรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญในการ
จัดท าแผน 
3. แจ้งผลการด าเนินงานตามแผนที่เคยได้ออกประชาคม  
4. แจ้งงบประมาณรายได้ และการจัดสรรในงบลงทุนที่
สามารถด าเนินการได้ 

สภาพแวดล้อมการควบคุม 
10. ผู้บริหารของ อบต.หันนางาม ได้ให้ความส าคัญ

กับการท างาน  
11. บุคลากรในการปฏิบัติงานที่มีความรู้

ความสามารถในการปฏิบัติงาน  
12. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วม

ประชาคมในการจัดท าแผนฯ 
 
 
 
 
 
การประเมินความเสี่ยง 

8. เพ่ิมช่องทางในประชาสัมพันธ์ และให้ประชาชน
ตระหนักถึงความส าคัญในการเข้าร่วมประชาคม
แสดงความคิดเห็น เสนอปัญหาของพ้ืน 

9. จัดสรรงบประมาณในการด าเนินตามแผนตาม
ความจ าเป็นและเร่งด่วนยังไม่ได้ตามความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ เนื่องจาก
งบประมาณในการด าเนินการด้านงบลงทุนไม่
เพียงพอ 

 
 
กิจกรรมการควบคุม 
1. การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย และตามสื่อโซเซี่ยล 
2. การรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญในการ

จัดท าแผน 
3. แจ้งผลการด าเนินงานตามแผนที่เคยได้ออกประชาคม  
4. แจ้งงบประมาณรายได้ และการจัดสรรในงบลงทุนที่

สามารถด าเนินการได้ 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
      มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวเนื่องกับการ 
      ปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ 

สารสนเทศและการสื่อสาร 
    มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน
ที่เหมาะสม รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ และการรายงาน



      และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและ 
      ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการ 
      เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ อบต. และ 
      เสียงตามสาย 
๕. กิจกรรมการติดตามผล 
     - ติดตามผลการปฏิบัติงานในเวทีประชาคม 
     -ส ารวจจากผู้เข้าร่วมประชาคมในแต่ละครั้ง  
      
 

 

ผลการด าเนินงานผ่านทางเว็บไซต์ และเสียงตามสาย เพ่ือ
สื่อสารไปยังฝ่ายบริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน อย่าง
สม่ าเสมอ 
 
กิจกรรมการติดตามผล 

  ประเมินจากความร่วมมือในการเข้าร่วมประชาคมใน
การจัดท าแผนของแต่ละหมู่บ้าน เปรียบเทียบกับปีก่อน 

 
ผลการประเมินโดยรวม (๕) 
 อบต.หันนางาม มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพ และเพียงพอที่จะท า
ให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม 
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพและประสิทธผิลยิง่ขึ้น จึงได้ก าหนดวิธี และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่
เหมาะสมไว้ดังนี้ โดย จะได้ด าเนินการจัดท าปฏิทนิในการออกพื้นที่เพื่อจัดท าแผนพฒันาต าบลอย่างน้อย  1 เดือน 
ประชาสัมพนัธ์ผา่นเสื่อโซเซียล  www.facebook.com/search/top/?q=องค์การบริหารส่วนต าบลหนันางาม  , 
http://www.hanna-ngam.go.th  เพื่อให้ประชาชนได้มีเวลาและศึกษาข้อมูลให้ครอบคลุม เพื่อให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล 
 
 
 ลายมือชื่อ............................................................ 
  (นายประธาน  หาญเชิงชัย) 

ต าแหน่ง......นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหันนางาม 
30 กันยายน 2561 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/search/top/?q=องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม
http://www.hanna-ngam.go.th/


 

แบบ ปค. 4 
องค์การบริหารส่วนต าบลหันนางาม  อ าเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวล าภู 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาการด าเนินงานสิ้นสุด ................30 กันยายน 2561.................... 

 

(๓) 
องค์ประกอบของการควบคุมภายใน 

(๔) 
ผลการประเมิน/ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
การจัดท าประชาคมเพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
ภายใน 
- ผู้บริหารให้ความส าคัญกับความซื่อสัตย์ จริยธรรม ความ
โปร่งใส ในการด าเนินงาน มีการก าหนดแนวทางที่ชัดเจน
ต่อการปฏิบัติ บุคลากรเข้าใจขอบเขตอ านาจหน้าที่ รวมทั้ง
มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
 
ภายนอก 
.- ประชาชนไม่ค่อยให้ความร่วมมือ 
- 

๒.   การประเมินความเสี่ยง 
1. มีการปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือสั่งการ ใน
การจดัท าแผนพัฒนาท้องถิ่น 
2. มีการประชาสัมพันธ์ก่อนลงพ้ืนที่ในการประชาคมทุก
ครั้ง 
3. การเข้าร่วมประชาคมของประชาชนน้อยมากเม่ือ
เปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชาชนในพื้นท่ี 
4. งบประมาณในการด าเนินการตามแผนเพ่ือตอบสนอง
ความต้องของประชาชนได้ไม่ครอบคลุมทุกโครงการ 

๓.   กิจกรรมการควบคุม 
1. การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย และตามสื่อโซเซี่ยล 
2. การรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญในการ
จัดท าแผน 
3. แจ้งผลการด าเนินงานตามแผนที่เคยได้ออกประชาคม  
4. แจ้งงบประมาณรายได้ และการจัดสรรในงบลงทุนที่
สามารถด าเนินการได้ 

สภาพแวดล้อมการควบคุม 
13. ผู้บริหารของ อบต.หันนางาม ได้ให้ความส าคัญ

กับการท างาน  
14. บุคลากรในการปฏิบัติงานที่มีความรู้

ความสามารถในการปฏิบัติงาน  
15. ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการเข้าร่วม

ประชาคมในการจัดท าแผนฯ 
 
 
 
 
 
การประเมินความเสี่ยง 

10. เพ่ิมช่องทางในประชาสัมพันธ์ และให้ประชาชน
ตระหนักถึงความส าคัญในการเข้าร่วมประชาคม
แสดงความคิดเห็น เสนอปัญหาของพ้ืน 

11. จัดสรรงบประมาณในการด าเนินตามแผนตาม
ความจ าเป็นและเร่งด่วนยังไม่ได้ตามความ
ต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ เนื่องจาก
งบประมาณในการด าเนินการด้านงบลงทุนไม่
เพียงพอ 

 
 
กิจกรรมการควบคุม 
1. การประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย และตามสื่อโซเซี่ยล 
2. การรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความส าคัญในการ

จัดท าแผน 
3. แจ้งผลการด าเนินงานตามแผนที่เคยได้ออกประชาคม  
4. แจ้งงบประมาณรายได้ และการจัดสรรในงบลงทุนที่

สามารถด าเนินการได้ 
๔. สารสนเทศและการสื่อสาร 
      มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่เก่ียวเนื่องกับการ 
      ปฏิบัติงานเหมาะสมต่อความต้องการของผู้ใช้ 

สารสนเทศและการสื่อสาร 
    มีระบบข้อมูลสารสนเทศท่ีเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติงาน
ที่เหมาะสม รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ และการรายงาน



      และมีการสื่อสารไปยังฝ่ายบริหารและ 
      ผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยมีการ 
      เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ อบต. และ 
      เสียงตามสาย 
๕. กิจกรรมการติดตามผล 
     - ติดตามผลการปฏิบัติงานในเวทีประชาคม 
     -ส ารวจจากผู้เข้าร่วมประชาคมในแต่ละครั้ง  
      
 

 

ผลการด าเนินงานผ่านทางเว็บไซต์ และเสียงตามสาย เพ่ือ
สื่อสารไปยังฝ่ายบริหาร ผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชน อย่าง
สม่ าเสมอ 
 
กิจกรรมการติดตามผล 

  ประเมินจากความร่วมมือในการเข้าร่วมประชาคมใน
การจัดท าแผนของแต่ละหมู่บ้าน เปรียบเทียบกับปีก่อน 

 
ผลการประเมินโดยรวม (๕) 
 อบต.หันนางาม มีโครงสร้างการควบคุมภายในครบทั้ง 5 องค์ประกอบ มีประสิทธิภาพ และเพียงพอที่จะท า
ให้การปฏิบัติงานประสบผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ อย่างไรก็ตามมีบางกิจกรรมที่ต้องปรับปรุงกระบวนการควบคุม 
เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธภิาพและประสิทธผิลยิง่ขึ้น จึงได้ก าหนดวิธี และแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในที่
เหมาะสมไว้ดังนี้ โดย จะได้ด าเนินการจัดท าปฏิทนิในการออกพื้นที่เพื่อจัดท าแผนพฒันาต าบลอย่างน้อย  1 เดือน 
ประชาสัมพนัธ์ผา่นเสื่อโซเซียล  www.facebook.com/search/top/?q=องค์การบริหารส่วนต าบลหนันางาม  , 
http://www.hanna-ngam.go.th  เพื่อให้ประชาชนได้มีเวลาและศึกษาข้อมูลให้ครอบคลุม เพื่อให้ประชาชนได้มี
ส่วนร่วมในการจัดท าแผนพัฒนาต าบล 
 
 
 ลายมือชื่อ............................................................ 
  (นายประธาน  หาญเชิงชัย) 

ต าแหน่ง......นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหันนางาม 
30 กันยายน 2561 

 

 

http://www.facebook.com/search/top/?q=องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม
http://www.hanna-ngam.go.th/

