บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สํานักปลัดเทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะศรีบอยา โทร ๐-๕๔๔2-9313
ที่ กบ
/2561
วันที่
6 ธันวาคม ๒๕61
เรื่อง การจัดทํารายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ประจําปีงบประมาณ ๒๕61

.
.
.

เรียน ปลัดอบต/ผูอ้ ํานวยการกองทุกกอง
อาศัยอํ านาจตามพระราชบัญ ญัติวินัยการเงินการคลัง ของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79
บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกําหนด เพื่อให้ร ะบบการควบคุมภายใน
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดําเนินงาน
ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกําหนด นั้น
เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กําหนดไว้มีการนําไปปฏิบตั ิให้เกิดประสิทธิผล ดําเนินการด้วย
ความเรีย บร้อ ยถูก ต้ อ งตามมาตรฐานและหลัก เกณฑ์ ป ฏิ บัติก ารควบคุม ภายในสําหรับ หน่วยงานของรั ฐ
พ.ศ. 2561 และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแจ้งให้หน่วยงานดําเนินการดังนี้
ระดับหน่วยงานย่อย
๑. ปรับปรุงคําสัง่ แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในของ สํานัก/
กอง
๓. รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน (สํานัก/กอง)ตามแบบฟอร์มที่
กําหนดได้แก่แบบ ปค .1,ปค 4และปค 5 ส่งให้ผู้ช่วยเลขานุการฯ(center)ภายในวันที่ ๒๐ ธันวาคม 2561
ระดับองค์กร ให้รายงานการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามแบบฟอร์มที่
ระเบียบฯกําหนดได้แก่แบบติดตาม ปค.๑, แบบ ปค.4 ,แบบปค.๓ แล้วรวบรวมรายงานฯดังกล่าว เสนอนายก
องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะศรีบอยา เพื่อรายงานผู้กํากับดูแลและกระทรวงมหาดไทย(กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น)และรายงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ภายในวันที่ 2๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕61 อนึ่ง การ
จัดทํารายงานตามแบบฟอร์มและการจัดส่งรายงาน ตามแบบที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

(นายจันทน์ ตาวัน)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะศรีบอยา

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะศรีบอยา
ที่
/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการบควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะศรีบอยา ประจาปีงบประมาณ 2561
***********************************************
อาศัยอํ านาจตามพระราชบัญ ญัติวินัยการเงินการคลัง ของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79
บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกําหนด เพื่อให้ร ะบบการควบคุมภายใน
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดําเนินงาน
ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกําหนด นั้น
เพื่อให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กําหนดไว้มีการนําไปปฏิบตั ิให้เกิดประสิทธิผล ดําเนินการด้วย
ความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.
2561 และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมิน ผลการควบคุมภายใน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะศรีบอยา ดังต่อไปนี้
1. นายวรรธน ศิริวัฒน์
ปลัดอบต.เกาะศรีบอยา
ประธานกรรมการ
2. นางรัตน์ชฎาพร ไชยบุญ
ผู้อํานวยการกองคลัง
กรรมการ
3. นางสาวปิยะนุช ชัยภักดี
ผู้อํานวยการกองช่าง
กรรมการ
4. นางสาวพัชรี สารภี
ผู้อํานวยการกองการศึกษา
กรรมการ
5. นางสาวสมเสียน ทองประทีป หัวหน้าสํานักปลัด
กรรมการ/เลขานุการ
6. นางรัตนาภร ตูมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่
1) อํานวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน
2) กําหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วน
ตําบลเกาะศรีบอยา
3) รวบรวม พิจารณากลั่นกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวม
ขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะศรีบอยา
4) ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานภายในที่สังกัด
๕) จัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ
ให้คณะกรรมการฯ ขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะศรีบอยา เสนอรายงานการประเมินผล
การควบคุม ภายในต่อ นายกองค์ก ารบริห ารส่ว นตํ าบลเกาะศรีบ อยาเพื่อ พิจ ารณาลงนาม และจัดส่ ง ให้
นายอําเภอเหนือคลองภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ

-2การจัดทํารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในขององค์การบริหารส่วนตําบลเกาะศรีบอยา ให้ใช้รูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ดังต่อไปนี้
1. แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ
ปค.1) เป็นหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติ การ
ควบคุมภายในสําหรับหน่วยงาของรัฐ ข้อ 9 และข้อ 10 วรรคสาม
2. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)เป็นแบบรายงาน
การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ
3. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) เป็นรายงานการประเมินผล
การควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ
4. ให้เลขานุการคณะกรรมาการฯ ติดตามเร่งรัด สํานัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกําหนด
โดยเคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะศรีบอยา ทราบโดยด่วน
5. ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้ดําเนินประสานการดําเนินงานเป็นที่ปรึกษา เสนอแนะรายงาน
การติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในแก่สํานัก/กอง เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

ธันวาคม พ.ศ. 2561
(นายจันทน์ ตาวัน)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะศรีบอยา

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะศรีบอยา
ที่
/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในสานักปลัดเทศบาล
ประจาปีงบประมาณ 2561
***********************************************
อาศัยอํ านาจตามพระราชบัญ ญัติวินัยการเงินการคลัง ของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79
บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังกําหนด เพื่อให้ร ะบบการควบคุมภายใน
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดําเนินงาน
ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐที่กระทรวงการคลังกําหนด รายงานผู้กํากับดูแล ภายใน 90 วันหลังจากสิ้น
ปีงบประมาณ นั้น
เพื่อให้ ระบบควบคุมภายในที่ได้กําหนดไว้ มีการนําไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลดําเนิน
การด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ.2561 และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในสํานักปลัด องค์การบริหารส่วนตําบลเกาะศรีบอยา ดังต่อไปนี้
1. นางสาวสมเสียน ทองประทีป หัวหน้าสํานักปลัด
ประธานกรรมการ
2. นายพินัย เอี๋ยนเล่ง
นักทรัพยากรบุคคล
กรรมการ
3. นางรัตนา หนูเงิน
นักพัฒนาชุมชน
กรรมการ
4. นางนิศากานต์ แซ่เอี๋ยว
เจ้าพนักงานธุรการ
กรรมการ
5. นางรัตนาภร ตูมา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ/เลขานุการ
โดยให้ คณะกรรมการติ ด ตามประเมิ น ผลระบบควบคุ ม ภายใน รายงานผลการติ ดตาม
ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของสํานักปลัดเทศบาล แล้วจัดส่งรายงานให้หัวหน้าสํานักปลัดทราบ เพื่อ
รายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ของสํานักปลัดเทศบาล และให้ดําเนินการ
ติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่
และภารกิจของเทศบาลตําบลสวนเขื่อน ต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561

(นายจัน ตาวัน)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเกาะศรีบอยา

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลตาแกะ
ที่ 428/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองคลัง
องค์การบริหารส่วนตาบลตาแกะ ประจาปีงบประมาณ 2561
***********************************************
อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา
79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่กี ระทรวงการคลังกาหนด เพื่อให้ระบบการ
ควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์
ด้านการดาเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตาม
หลักเกณฑ์ปฏิบัติก ารควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ ที่กระทรวงการคลังก าหนด รายงานผู้
กากับดูแล ภายใน 90 วันหลังจากสิน้ ปีงบประมาณ นั้น
เพื่อให้ ระบบควบคุมภายในที่ได้กาหนดไว้ มีการนาไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลดาเนิน
การด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัตกิ ารควบคุมภายในสาหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.2561 และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตาบลตาแกะดังต่อไปนี้
1. นางสาวฟาฏีละห์ มะ
ผู้อานวยการกองคลัง
ประธานกรรมการ
2. นางสาวนิมลศรี นิแว เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
กรรมการ/เลขานุการ
โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม
ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองคลัง แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อานวยการกองคลังทราบ เพื่อ
รายงานคณะกรรมการติ ด ตามประเมิ น ผลระบบการควบคุ ม ภายในขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
ตาบลตาแกะ และให้ด าเนินการติดตามประเมิน ระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุ
วัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตามอานาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลตาแกะต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561

(นายสมพงศ์ ทองสังข์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตาแกะ

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลตาแกะ
ที่ 428/2561
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองช่าง
องค์การบริหารส่วนตาบลตาแกะ ประจาปีงบประมาณ 2561
***********************************************
อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา
79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่กี ระทรวงการคลังกาหนด เพื่อให้ระบบการ
ควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์
ด้านการดาเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตาม
หลักเกณฑ์ปฏิบัติก ารควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ ที่กระทรวงการคลังก าหนด รายงานผู้
กากับดูแล ภายใน 90 วันหลังจากสิน้ ปีงบประมาณ นั้น
เพื่อให้ ระบบควบคุมภายในที่ได้กาหนดไว้ มีการนาไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลดาเนิน
การด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัตกิ ารควบคุมภายในสาหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.2561 และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในกองช่าง องค์การบริหารส่วนตาบลตาแกะดังต่อไปนี้
1. นางปิยะมาศ วงค์อานาจ รองปลัด อบต.รักษาราชการ ประธานกรรมการ
ผู้อานวยการกองช่าง
โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม
ประเมินผลระบบการควบคุมภายในของกองช่าง แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อานวยการกองช่างทราบ เพื่อ
รายงานคณะกรรมการติ ด ตามประเมิ น ผลระบบการควบคุ ม ภายในขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
ตาบลตาแกะ และให้ด าเนินการติดตามประเมิน ระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุ
วัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตามอานาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตาบลตาแกะต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2561

(นายสมพงศ์ ทองสังข์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลตาแกะ

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะศรีบอยา
ที่ 477/2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองการศึกษาฯ
***********************************************
อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา
79 บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ท่กี ระทรวงการคลังกาหนด เพื่อให้ระบบการ
ควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์
ด้านการดาเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตาม
หลักเกณฑ์ปฏิบัติก ารควบคุมภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ ที่กระทรวงการคลัง ก าหนด รายงานผู้
กากับดูแล ภายใน 90 วันหลังจากสิน้ ปีงบประมาณ นั้น
เพื่อให้ ระบบควบคุมภายในที่ได้กาหนดไว้ มีการนาไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลดาเนิน
การด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัตกิ ารควบคุมภายในสาหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561 และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในกองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตาบลเกาะศรีบอยาดังต่อไปนี้
1. นางสาวพัชรี สารภี
ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ ประธานกรรมการ
2. นายสามารถ ยะลา
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
3. นางสุนี
รอบคอบ
ครู
กรรมการ/เลขานุการ
โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม
ประเมิน ผลระบบการควบคุ มภายในของกองการศึก ษาฯ แล้ วจั ด ส่ง รายงานให้ผู้อานวยการกอง
การศึกษาฯทราบ เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุ มภายในขององค์การ
บริห ารส่วนต าบลเกาะศรีบอยา และให้ด าเนิน การติด ตามประเมิน ระบบการควบคุมภายในอย่า ง
ต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตามอานาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ตาบลกาศรีบอยาต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนีเ้ ป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561
(นายสมหมาย ยกบุตร)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเกาะศรีบอยา

