
 
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สลองใน 
ที่  1103 / 2557 

เรื่อง แต่งตั้งเจ้ำหน้ำที่เพื่อติดตำมประเมนิผลกำรควบคุมภำยใน 
                                                     ******************** 

เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน มีระบบการควบคุมภายในด้านการด าเนิน ด้านการ
รายงานทางการเงิน และด้านการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  ให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการควบคุมภายในของแต่ละลักษณะงานที่แต่ละงา นมี
ประสิทธิผลอยู่เสมอและเป็นไปตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของแต่ละงาน ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 จึงให้ด าเนินการ ดังนี้ 

1. ส านักงานปลัด อบต. ส่วนการคลัง กองช่าง และส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
รับผิดชอบติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของแต่ละลักษณะงานที่อยู่ในความรับผิดชอบ  และให้ส่งรายงาน
ตามแบบ ปย.1 และแบบ ปย.2 ให้ประธานคณะท างานติดตามการประเมินผลการควบคุมภายใน ภายในวันที่ 15 
ตุลาคม 2557  

2. ให้คณะบุคคลดังนี้ 
    2.1 นายไชยยา   แสนเหลี่ยว ต าแหน่ง รองนายก อบต.  เป็นประธานกรรมการ 
    2.2 นายวรวิทย์   อินทพันธ์    ต าแหน่ง ปลัด อบต.        เปน็กรรมการ 
   2.3 นายจิระศักดิ์ กมลจิตร   ต าแหน่ง รองปลัด อบต.  เป็นกรรมการ 

ท าหน้าที่ สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในให้ความมั่นใจว่าการประเมินผลการควบคุม
ภายในของแต่ละลักษณะงานเป็นไปอย่างเที่ยงธรรม และเป็นไปตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในที่ก าหนดไว้ และประมวลผลตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ 6 โดยให้ นายวรวิทย์  อินทพันธ์ ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล       
แม่สลองใน เป็นผู้ควบคุมและให้รายงานต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 
2557  
 

สั่ง  ณ  วันที่  20  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. 2557 
 
 

(นายปิยะเดช  เชิงพิทักษ์กุล) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน 

 
 



 
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สลองใน 
ที่  1105 / 2557 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยใน และคณะท ำงำนติดตำมประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน  

ส่วนกำรคลัง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สลองใน 

******************** 

  ตามบันทึกข้อความขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน ที่ ชร 74501/ว 179   ลงวันที่ 
20 สิงหาคม 2557 ให้ส่วนการคลังจัดท ารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 แล้วรายงาน
คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะท างานติดตามการประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สลองใน นั้น 

  เพ่ือให้การจัดวางระบบควบคุมภายในของส่วนการคลังด าเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง
ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะท างานติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายในของส่วนการคลัง ดังต่อไปนี้ 

 1. คณะกรรมกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยใน 
 1. นางศุภกานต ์ปัญญาศักดิ์  หัวหน้าส่วนการคลัง ประธานกรรมการ 

  2. นางปารณีย์ ศรีวิไชย  เจ้าหน้าที่พัสดุ  กรรมการ 
  3. นางสาวภักนิกา พรมยา เจ้าพนักงานการเงินฯ     กรรมการและเลขานุการ 

  ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีหน้าที่ก าหนดขอบเขตควบคุม ก ากับดูแล ชี้แจง 
แนะน า การจัดวางระบบควบคุมภายในฝ่าย/งาน ด าเนินการให้ถูกต้อง ได้มาตรฐานการควบคุมภายในตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และน า
ระบบควบคุมภายในที่ก าหนดไว้ น าไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้ทุกฝ่ายทุกงานด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

  1.1 จัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 5 แล้วรายงานผลความคืบหน้าการจัดวาง
ระบบควบคุมภายใน (แบบ ค.1) และสรุปความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญและกิจกรรมการควบคุม (แบบ ค.2) ให้
คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของส่วนการคลัง เมื่อด าเนินการมาได้ระยะหนึ่ง หากพบว่าระบบการ
ควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ยังมีจุดอ่อนหรือความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น ให้จัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภาย ใน 
(แบบ ค.3) รายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของส่วนการคลังต่อไป 
   
 
 



1.2 เมื่อด าเนินการตามระเบียบควบคุมภายในตามที่จัดวางไว้มาระยะหนึ่ง ให้ทุกฝ่าย ทุกงาน
ติดตามความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
การปฏิบัติตามภารกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความ
เสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป แล้วรายงานผลตามรูปแบบที่ระเบียบฯ ข้อ 6 ก าหนดส่งรายงานติดตามประเมินผลให้
คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของส่วนการคลัง เพ่ือคณะกรรมการฯ ได้สรุปรวบรวมประเมินเป็น
ระบบควบคุมภายในของส่วนการคลังรายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สลองในให้เสร็จสิ้นต่อไป 

 2. คณะท ำงำนติดตำมประเมินผลระบบควบคุมภำยใน 
  เพ่ือให้ระบบควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ มีการน าไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล  จึงให้มี
คณะท างานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของส่วนการคลัง ประกอบด้วย 

1. นางศุภกานต ์ปัญญาศักดิ์  หัวหน้าส่วนการคลัง     หัวหน้าคณะท างาน 
  2. นางสาวภักนิกา พรมยา เจ้าพนักงานการเงินฯ     คณะท างาน 
  3. นางสาวปารณีย์  ศรีวิไชย เจ้าหน้าที่พัสดุ      คณะท างาน 

4. นายศุรศักดิ์    เมฆบนจันทร์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้  คณะท างาน 

  โดยให้คณะท างานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในติดตามประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายในของส่วนการคลัง แล้วจัดส่งรายงานให้ส่วนการคลังทราบ เพ่ือรายงานคณะท างานติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน และให้ติดตามประเมินผลระบบการควบคุม
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  20  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2557 

   

 

( นายปิยะเดช  เชิงพิทักษ์กุล ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สลองใน 
ที่  1106 / 2557 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยใน และคณะท ำงำนติดตำมประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน  

กองช่ำง  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สลองใน 

******************** 

  ตามบันทึกข้อความขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน ที่ ชร 74501/ว 179   ลงวันที่ 
20 สิงหาคม 2557 ให้กองช่างจัดท ารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 แล้วรายงาน
คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะท างานติดตามการประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สลองใน นั้น 

  เพ่ือให้การจัดวางระบบควบคุมภายในของกองช่างด าเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตาม
มาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะท างานติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองช่าง ดังต่อไปนี้ 

 1. คณะกรรมกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยใน 
 1. นายจ านอง   ปองดอง ผู้อ านวยการกองช่าง ประธานกรรมการ 

  2. นายนิธิศ   อุ่นชัย  นายช่างโยธา  กรรมการ 
  4. นางอัญญาณีย์  สัตย์จริง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการและเลขานุการ 

  ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีหน้าที่ก าหนดขอบเขตควบคุม ก ากับดูแล ชี้แจง 
แนะน า การจัดวางระบบควบคุมภายในฝ่าย/งาน ด าเนินการให้ถูกต้อง ได้มาตรฐานการควบคุมภายในตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และน า
ระบบควบคุมภายในที่ก าหนดไว้ น าไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้ทุกฝ่ายทุกงานด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

  1.1 จัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 5 แล้วรายงานผลความคืบหน้าการจัดวาง
ระบบควบคุมภายใน (แบบ ค.1) และสรุปความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญและกิจกรรมการควบคุม (แบบ ค.2) ให้
คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองช่าง เมื่อด าเนินการมาได้ระยะหนึ่ง หากพบว่าระบบการควบคุม
ภายในที่ได้ก าหนดไว้ยังมีจุดอ่อนหรือความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น ให้จัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ค.
3) รายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองช่างต่อไป 
   
 

 



1.2 เมื่อด าเนินการตามระเบียบควบคุมภายในตามที่จัดวางไว้มาระยะหนึ่ง ให้ทุกฝ่าย ทุกงาน
ติดตามความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
การปฏิบัติตามภารกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความ
เสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป แล้วรายงานผลตามรูปแบบที่ระเบียบฯ ข้อ 6 ก าหนดส่งรายงานติดตามประเมินผลให้
คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของกองช่าง เพ่ือคณะกรรมการฯ ได้สรุปรวบรวมประเมินเป็นระบบ
ควบคุมภายในของกองช่างรายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สล
องในให้เสร็จสิ้นต่อไป 

 2. คณะท ำงำนติดตำมประเมินผลระบบควบคุมภำยใน 
  เพ่ือให้ระบบควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ มีการน าไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จึงให้มี
คณะท างานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองช่าง ประกอบด้วย 

1. นายจ านอง ปองดอง  ผู้อ านวยการกองช่าง หัวหน้าคณะท างาน 
  2. นายนิธิศ อุ่นชัย  นายช่างโยธา  คณะท างาน 
  3. นางอัญญาณีย์ สัตย์จริง เจ้าพนักงานธุรการ คณะท างาน 
  4. นางสาวจินนารัตน์ เขมัสศิริ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ คณะท างาน 

  โดยให้คณะท างานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในติดตามประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายในของส่วนโยธา แล้วจัดส่งรายงานให้ส่วนโยธาทราบ เพ่ือรายงานคณะท างานติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน และให้ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  20  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2557 

   

 

( นายปิยะเดช  เชิงพิทักษ์กุล ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สลองใน 
ที่  1107 / 2557 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยใน และคณะท ำงำนติดตำมประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน  

ส่วนกำรศึกษำ ศำสนำ และวัฒนธรรม  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สลองใน 

                                                     ******************** 

  ตามบันทึกข้อความขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน ที่ ชร 74501/ว 179   ลงวันที่ 
20 สิงหาคม 2557 ให้ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมจัดท ารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายใน ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 
แล้วรายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะท างานติดตามการประเมินผลระบบควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน นั้น 

  เพ่ือให้การจัดวางระบบควบคุมภายในของส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมด าเนินการด้วย
ความเรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน 
และคณะท างานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ดังต่อไปนี้ 

 1. คณะกรรมกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยใน 
1. นายเชษฐา ไชยชาติ      นักวิชาการศึกษา รักษาการ 

    หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ      ประธานกรรมการ 
2. นาวสาวบุษราพร ปรีดีประเสริฐศรี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ กรรมการ 
3. นายนนทพัทธ์ พิเมีย    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กรรมการและเลขานุการ 

  ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีหน้าที่ก าหนดขอบเขตควบคุม ก ากับดูแล ชี้แจง 
แนะน า การจัดวางระบบควบคุมภายในฝ่าย/งาน ด าเนินการให้ถูกต้อง ได้มาตรฐานการควบคุมภายในตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และน า
ระบบควบคุมภายในที่ก าหนดไว้ น าไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้ทุกฝ่ายทุกงานด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

  1.1 จัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 5 แล้วรายงานผลความคืบหน้าการจัดวาง
ระบบควบคุมภายใน (แบบ ค.1) และสรุปความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญและกิจกรรมการควบคุม  (แบบ ค.2) ให้
คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อด าเนินการมาได้ระยะ
หนึ่ง หากพบว่าระบบการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ยังมีจุดอ่อนหรือความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น ให้จัดท าแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน (แบบ ค.3) รายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของส่วนการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรมต่อไป 

  1.2 เมื่อด าเนินการตามระเบียบควบคุมภายในตามที่จัดวางไว้มาระยะหนึ่ง ให้ทุกฝ่าย ทุกงาน
ติดตามความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้



การปฏิบัติตามภารกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความ
เสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป แล้วรายงานผลตามรูปแบบที่ระเบียบฯ ข้อ 6 ก าหนดส่งรายงานติดตามประเมินผลให้
คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เพ่ือคณะกรรมการฯ ได้สรุป
รวบรวมประเมินเป็นระบบควบคุมภายในของส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รายงานคณะกรรมการจัดวาง
ระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองในให้เสร็จสิ้นต่อไป 

 2. คณะท ำงำนติดตำมประเมินผลระบบควบคุมภำยใน 
  เพ่ือให้ระบบควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ มีการน าไปปฏิบัติให้เกิดประสิท ธิผล จึงให้มี
คณะท างานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ประกอบด้วย 
1. นายเชษฐา     ไชยชาติ  นักวิชาการศึกษา รักษาการ 

    หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ      หัวหน้าคณะท างาน 
2. นายนนทพัทธ์     พิเมีย   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะท างาน 
3. นาวสาวบุษราพร ปรีดีประเสริฐศรี  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินฯ  คณะท างาน 
4. นางวันฤดี     พรสดุดี  พนักงานทั่วไป   คณะท างาน 
5. นางสาวเกวลิน    อุราแก้ว  พนักงานทั่วไป   คณะท างาน 

  โดยให้คณะท างานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในติดตามประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายในของส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แล้วจัดส่งรายงานให้ส่วนการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมทราบ เพ่ือรายงานคณะท างานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สล
องใน และให้ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบล        แม่สลองใน 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  20  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2557 

   

 

( นายปิยะเดช  เชิงพิทักษ์กุล ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สลองใน 
ที่  1104 / 2557 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยใน และคณะท ำงำนติดตำมประเมินผล 
กำรควบคุมภำยใน  

ส ำนักปลัด  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลแม่สลองใน 

******************** 

  ตามบันทึกข้อความขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน ที่ ชร 74501/ว 179   ลงวันที่ 
20 สิงหาคม 2557 ให้ส านักงานปลัดจัดท ารายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 แล้วรายงาน
คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะท างานติดตามการประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่สลองใน นั้น 

  เพ่ือให้การจัดวางระบบควบคุมภายในของส านักงานปลัดด าเนินการด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง
ตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน และคณะท างานติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายในของส านักงานปลัด ดังต่อไปนี้ 

 1. คณะกรรมกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยใน 
 1. นายพิมาน   วรรณโชติ หัวหน้าส านักปลัด ประธานกรรมการ 

  2. นางสาวรัตติกาล จันทร์สมบัติ นักพัฒนาชุมชน  กรรมการ 
  3. นางสาวอารีรัตน์ จีนะบุญเรือง บุคลากร   กรรมการ 
  4. นายจิรกร ขันแก้ววงศ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ กรรมการและเลขานุการ 

  ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีหน้าที่ก าหนดขอบเขตควบคุม ก ากับดูแล ชี้แจง 
แนะน า การจัดวางระบบควบคุมภายในฝ่าย/งาน ด าเนินการให้ถูกต้อง ได้มาตรฐานการควบคุมภายในตาม
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 และน า
ระบบควบคุมภายในที่ก าหนดไว้ น าไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้ทุกฝ่ายทุกงานด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 

  1.1 จัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบฯ ข้อ 5 แล้วรายงานผลความคืบหน้าการจัดวาง
ระบบควบคุมภายใน (แบบ ค.1) และสรุปความเสี่ยงที่มีนัยส าคัญและกิจกรรมการควบคุม (แบบ ค.2) ให้
คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของส านักงานปลัด เมื่อด าเนินการมาได้ระยะหนึ่ง หากพบว่าระบบการ
ควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ยังมีจุดอ่อนหรือความเสี่ยงใหม่เกิดขึ้น ให้จัดท าแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน 
(แบบ ค.3) รายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของส านักงานปลัดต่อไป 
   
 



1.2 เมื่อด าเนินการตามระเบียบควบคุมภายในตามที่จัดวางไว้มาระยะหนึ่ง  ให้ทุกฝ่ายทุกงาน
ติดตามความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน โดยปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้
การปฏิบัติตามภารกิจเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความ
เสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป แล้วรายงานผลตามรูปแบบที่ระเบียบฯ ข้อ 6 ก าหนดส่งรายงานติดตามประเมินผลให้
คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในของส านักงานปลัด เพ่ือคณะกรรมการฯ ได้สรุปรวบรวมประเมินเป็น
ระบบควบคุมภายในของส านักงานปลัดรายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่สลองในให้เสร็จสิ้นต่อไป 

 2. คณะท ำงำนติดตำมประเมินผลระบบควบคุมภำยใน 
  เพ่ือให้ระบบควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้  มีการน าไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จึงให้มี
คณะท างานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของส านักงานปลัด ประกอบด้วย 
  1. นายพิมาน      วรรณโชติ หัวหน้าส านักงานปลัด   หัวหน้าคณะท างาน 
  2. นายจิรกร    ขันแก้ววงศ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ   คณะท างาน 
  3. นางสาวเบญจวรรณ กาวิน นิติกร     คณะท างาน 
  4. นายกฤษกร    โลกค าลือ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล   คณะท างาน 

5. นายนิติกร    ศรีวิชัย เจ้าหน้าที่ป้องกันฯ   คณะท างาน  
  6. นางสาวกฤชสร  ดวงติ๊บ ผช.จนท.วิเคราะห์ฯ   คณะท างาน 
  7. นางสาวประภัสสร เกียรติโสภา ผช.จพง.สาธารณสุขชุมชน  คณะท างาน 

  โดยให้คณะท างานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในติดตามประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายในของส านักงานปลัด แล้วจัดส่งรายงานให้ส านักงานปลัดทราบ เพ่ือรายงานคณะท างานติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน และให้ติดตามประเมินผลระบบการควบคุม
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  20  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2557 

   

 

( นายปิยะเดช  เชิงพิทักษ์กุล ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่สลองใน 

 

 

 

 

 


