
แบบ ปอ.1 
 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

…………………………………………. 
 

เรียน    คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 
   

  องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  ได้ประเมินการควบคุมภายในส าหรับปีสิ้นวันที่  30  เดือน
กันยายน  พ.ศ. 2559  ด้วยวิธีการที่องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูนก าหนด  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความ
มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า  การด าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินงานแลการใช้ทรัพยากร  ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน  การป้องกันหรือลด
ความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล  การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริต  ด้านความเชื่อถือได้ของรายงาน
ทางการเงินและการด าเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  และ
นโยบาย  ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร   

 จากการประเมินผลดังกล่าวเห็นว่า  การควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  ส าหรับ
สิ้นสุดวันที่   30  กันยายน  พ.ศ. 2559   เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้  มีความเพียงพอ
และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก 

อนึ่งการควบคุมภายในยังมีจุดอ่อนดังนี้  
 

1) กิจกรรมด้านกฎหมาย   ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานในหน้าที่ท าให้การ
ตรวจสอบเอกสารและการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับกฎหมายและระเบียบต่างๆเกิดความผิดพลาด ซึ่งอาจท าให้
หน่วยงานเกิดความเสียหายได้ 

 

2) กิจกรรมการจัดท าประชาคม เพ่ือให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนเข้าร่วม
การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อยมากเม่ือเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/
ครัวเรือนทั้งหมด เนื่องจากทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการประชาคมคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้น าท้องถิ่นสมาชิก
สภาฯ 
 3) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และ
ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ สาเหตุเกิดจากประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการ
แจ้งเบาะแส วัยรุ่นอยากทดลอง ขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครอง 
 

4) กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา  พบว่าบุคลากรยังขาดประสบการณ์การทางด้านปฐมวัย, 
สถานที่และอุปกรณ์ยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร 

5) กิจกรรมด้านการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ   
เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานการเงิน  ซึ่งมีการควบคุมที่เพียงพอแล้วและบรรลุวัตถุประสงค์ของ

การควบคุม  แต่ก็ควรที่จะต้องมีการควบคุมต่อไป  เนื่องจากหากไม่มีการตรวจสอบเอกสารก่อนอนุมัติเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ  อาจท าให้เกิดความผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ 

 
 
 



 
 

6) กิจกรรมด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LAAS)   
เป็นความเสี่ยงในภารกิจของส่วนการคลัง  เนื่องจากยังไม่สามารถใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ได้  

ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่สามารถบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ส าเร็จ  เพราะข้อมูลบางส่วนที่จ าเป็นยังไม่เป็น
ปัจจุบัน 

7) กิจกรรมการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
เป็นความเป็นเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในระหว่างปียังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบต าแหน่ง

เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากท าให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน 

 

8)  กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้   
เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  เนื่องจากยังไม่สามารถจัดเก็บได้ครบ  

100%  เป็นเพราะไม่สามารถติดต่อผู้ค้างช าระภาษีได้  เนื่องจากไม่มีที่อยู่ที่ถูกต้องชัดเจน  หรือผู้เสียภาษีอยู่
ต่างจังหวัดไม่สะดวกที่จะเดินทางมาช าระภาษี  หรือมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดินแต่ไม่มีการแจ้งให้  
อบต.  ทราบ  ท าให้ไม่สามารถติดต่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ตัวจริงได้  และไม่มีการจัดท าแผนที่ภาษี 

 

9) กิจกรรมด้านงานการค านวณประมาณการช่าง   มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  
คือ รายละเอียดการค านวณประมาณการช่างในแต่ละรายการไม่ตรงกับยอดรวมของงบประมาณ เนื่องจากการ
ค านวณสูตร excel จากคอมพิวเตอร์ผิดพลาดและไม่มีการตรวจทาน ผู้เกี่ยวข้องควรมีการตรวจสอบก่อนเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  จะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน  โดยก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติงานประจ าปีต่อไป   

 
   

     
 ลายมือชื่อ…………………………………….. 

      (นายทรงศักดิ์  คเชนทร์) 
       ต าแหน่ง   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 
                                       วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2559                  

                
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปอ.1 
 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

…………………………………………. 
 

เรียน    นายอ าเภอพิปูน 
   

  องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  ได้ประเมินการควบคุมภายในส าหรับปีสิ้นวันที่  30  เดือน
กันยายน  พ.ศ. 2559  ด้วยวิธีการที่องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูนก าหนด  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความ
มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า  การด าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินงานแลการใช้ทรัพยากร  ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน  การป้องกันหรือลด
ความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล  การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริต  ด้านความเชื่อถือได้ของรายงาน
ทางการเงินและการด าเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี   และ
นโยบาย  ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร   

 จากการประเมินผลดังกล่าวเห็นว่า  การควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  ส าหรับ
สิ้นสุดวันที่   30  กันยายน  พ.ศ. 2559   เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้  มีความเพียงพอ
และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก 

อนึ่งการควบคุมภายในยังมีจุดอ่อนดังนี้  
 

1) กิจกรรมด้านกฎหมาย   ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานในหน้าที่ท าให้การ
ตรวจสอบเอกสารและการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับกฎหมายและระเบียบต่างๆเกิดความผิดพลาด ซึ่งอาจท าให้
หนว่ยงานเกิดความเสียหายได้ 

 

2) กิจกรรมการจัดท าประชาคม เพ่ือให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนเข้าร่วม
การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อยมากเม่ือเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/
ครัวเรือนทั้งหมด เนื่องจากทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการประชาคมคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้น าท้องถิ่นสมาชิก
สภาฯ 
 3) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และ
ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ สาเหตุเกิดจากประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการ
แจ้งเบาะแส วัยรุ่นอยากทดลอง ขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครอง 
 

4) กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา  พบว่าบุคลากรยังขาดประสบการณ์การทางด้านปฐมวัย, 
สถานที่และอุปกรณ์ยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร 

5) กิจกรรมด้านการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ   
เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานการเงิน  ซึ่งมีการควบคุมที่เพียงพอแล้วและบรรลุวัตถุประสงค์ของ

การควบคุม  แต่ก็ควรที่จะต้องมีการควบคุมต่อไป  เนื่องจากหากไม่มีการตรวจสอบเอกสารก่อนอนุมัติเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ  อาจท าให้เกิดความผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ 

 
 
 



 
 

6) กิจกรรมด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LAAS)   
เป็นความเสี่ยงในภารกิจของส่วนการคลัง  เนื่องจากยังไม่สามารถใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ได้  

ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่สามารถบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ส าเร็จ  เพราะข้อมูลบางส่วนที่จ าเป็นยังไม่เป็น
ปัจจุบัน 

7) กิจกรรมการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
เป็นความเป็นเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในระหว่างปียังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบต าแหน่ง

เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากท าให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน 

 

8)  กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้   
เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  เนื่องจากยังไม่สามารถจัดเก็บได้ครบ  

100%  เป็นเพราะไม่สามารถติดต่อผู้ค้างช าระภาษีได้  เนื่องจากไม่มีที่อยู่ที่ถูกต้องชัดเจน  หรือผู้เสียภาษีอยู่
ต่างจังหวัดไม่สะดวกที่จะเดินทางมาช าระภาษี  หรือมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดินแต่ไม่มีการแจ้งให้  
อบต.  ทราบ  ท าให้ไม่สามารถติดต่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ตัวจริงได้  และไม่มีการจัดท าแผนที่ภาษี 
 

๙) กิจกรรมด้านงานการค านวณประมาณการช่าง   มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  
คือ รายละเอียดการค านวณประมาณการช่างในแต่ละรายการไม่ตรงกับยอดรวมของงบประมาณ เนื่องจากการ
ค านวณสูตร excel จากคอมพิวเตอร์ผิดพลาดและไม่มีการตรวจทาน ผู้เกี่ยวข้องควรมีการตรวจสอบก่อนเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  จะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน  โดยก าหนดไว้ ใน
แผนปฏิบัติงานประจ าปีต่อไป   

 
   

     
 ลายมือชื่อ…………………………………….. 

      (นายทรงศักดิ์  คเชนทร์) 
       ต าแหน่ง   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 
                                       วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2559                  

                
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ ปอ.1 
 

หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
 

…………………………………………. 
 

เรียน    ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช 
   

  องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  ได้ประเมินการควบคุมภายในส าหรับปีสิ้นวันที่  30  เดือน
กันยายน  พ.ศ. 2559  ด้วยวิธีการที่องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูนก าหนด  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความ
มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า  การด าเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของการด าเนินงานแลการใช้ทรัพยากร  ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน  การป้องกันหรือลด
ความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล  การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริต  ด้านความเชื่อถือได้ของรายงาน
ทางการเงินและการด าเนินงานและด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  และ
นโยบาย  ซึ่งรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝ่ายบริหาร   

 จากการประเมินผลดังกล่าวเห็นว่า  การควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  ส าหรับ
สิ้นสุดวันที่   30  กันยายน  พ.ศ. 2559   เป็นไปตามระบบการควบคุมภายในที่ก าหนดไว้  มีความเพียงพอ
และบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในตามที่กล่าวในวรรคแรก 

อนึ่งการควบคุมภายในยังมีจุดอ่อนดังนี้  
 

1) กิจกรรมด้านกฎหมาย   ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานในหน้าที่ท าให้การ
ตรวจสอบเอกสารและการปฏิบัติงานที่เก่ียวข้องกับกฎหมายและระเบียบต่างๆเกิดความผิดพลาด ซึ่งอาจท าให้
หน่วยงานเกิดความเสียหายได้ 

 

2) กิจกรรมการจัดท าประชาคม เพ่ือให้ประชาคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนเข้าร่วม
การประชุมประชาคมหมู่บ้านเพ่ือจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นน้อยมากเม่ือเปรียบเทียบกับสัดส่วนของประชากร/
ครัวเรือนทั้งหมด เนื่องจากทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการประชาคมคิดว่าเป็นหน้าที่ของผู้น าท้องถิ่นสมาชิก
สภาฯ 
 3) กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น และ
ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสผู้ค้า ผู้เสพ สาเหตุเกิดจากประชาชนไม่ให้ความร่วมมือในการ
แจ้งเบาะแส วัยรุ่นอยากทดลอง ขาดการดูแลเอาใจใส่จากพ่อแม่ผู้ปกครอง 
 

4) กิจกรรมด้านงานบริหารการศึกษา  พบว่าบุคลากรยังขาดประสบการณ์การทางด้านปฐมวัย, 
สถานที่และอุปกรณ์ยังไม่ได้มาตรฐานเท่าที่ควร 

๕) กิจกรรมด้านการตรวจฎีกาก่อนอนุมัติเบิกจ่ายเงินงบประมาณ   
เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานการเงิน  ซึ่งมีการควบคุมที่เพียงพอแล้วและบรรลุวัตถุประสงค์ของ

การควบคุม  แต่ก็ควรที่จะต้องมีการควบคุมต่อไป  เนื่องจากหากไม่มีการตรวจสอบเอกสารก่อนอนุมัติเบิก
จ่ายเงินงบประมาณ  อาจท าให้เกิดความผิดพลาดในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ 

 
 
 



 
 

๖) กิจกรรมด้านระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (E-LAAS)   
เป็นความเสี่ยงในภารกิจของส่วนการคลัง  เนื่องจากยังไม่สามารถใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ได้  

ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ยังไม่สามารถบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ส าเร็จ  เพราะข้อมูลบางส่วนที่จ าเป็นยังไม่เป็น
ปัจจุบัน 

๗) กิจกรรมการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
เป็นความเป็นเสี่ยงที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายในระหว่างปียังไม่มีข้าราชการผู้รับผิดชอบต าแหน่ง

เจ้าหน้าที่พัสดุโดยตรง มีการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างและปริมาณงานมากท าให้เกิดอุปสรรคในการปฏิบัติงาน  
เอกสารประกอบการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน 

 

8)  กิจกรรมด้านการจัดเก็บรายได้   
เป็นความเสี่ยงในภารกิจของงานพัฒนาและจัดเก็บรายได้  เนื่องจากยังไม่สามารถจัดเก็บได้ครบ  

100%  เป็นเพราะไม่สามารถติดต่อผู้ค้างช าระภาษีได้  เนื่องจากไม่มีที่อยู่ที่ถูกต้องชัดเจน  หรือผู้เสียภาษีอยู่
ต่างจังหวัดไม่สะดวกที่จะเดินทางมาช าระภาษี  หรือมีการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในที่ดินแต่ไม่มีการแจ้งให้  
อบต.  ทราบ  ท าให้ไม่สามารถติดต่อเจ้าของกรรมสิทธิ์ตัวจริงได้  และไม่มีการจัดท าแผนที่ภาษี 

 

๙) กิจกรรมด้านงานการค านวณประมาณการช่าง   มีความเสี่ยงเกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน  
คือ รายละเอียดการค านวณประมาณการช่างในแต่ละรายการไม่ตรงกับยอดรวมของงบประมาณ เนื่องจากการ
ค านวณสูตร excel จากคอมพิวเตอร์ผิดพลาดและไม่มีการตรวจทาน ผู้เกี่ยวข้องควรมีการตรวจสอบก่อนเสนอ
ผู้บังคับบัญชา 

  ซึ่งองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  จะด าเนินการปรับปรุงการควบคุมภายใน  โดยก าหนดไว้ใน
แผนปฏิบัติงานประจ าปีต่อไป   

 
   

     
 ลายมือชื่อ…………………………………….. 

      (นายทรงศักดิ์  คเชนทร์) 
       ต าแหน่ง   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 
                                       วันที่  30  เดือน  กันยายน  พ.ศ.2559                  

                
       

 
 
 


