
 
 
 

ค ำสัง่องคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลพิเทน 
ท่ี 232/2561 

เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมกำรติดตำมประเมินผลระบบควบคมุภำยใน ตำมหลกัเกณฑ์
กระทรวงกำรคลงั         ว่ำด้วยมำตรฐำนและหลกัเกณฑป์ฏิบติักำรควบคมุภำยในส ำหรบั

หน่วยงำนของรฐั  พ.ศ. 2561  
 ขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลพิเทน 
........................................................... 

 ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรบัหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2561 ประกาศ  ณ  วนัที ่3  ตุลาคม พ.ศ.2561 ตามขอ้ 8 ใหค้ณะกรรมการ
จดัท ารายงานการประเมนิผลการควบคุมภายในระดบัหน่วยงานของรฐั   แลว้รายงานการประเมนิผลการ
ควบคุมภายในระดบัหน่วยงานต่อหวัหน้าหน่วยงานของรฐัเพื่อลงนาม และจดัส่งใหน้ายอ าเภอ เพื่อให้
คณะกรรมการที่นายอ าเภอจัดใหม้ีข ึน้ด าเนินการรวบรวม และสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายในดงักล่าวมาจดัท ารายงานการประเมนิผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองสว่นทอ้งถิน่ระดบั
อ าเภอ และส่งใหส้ านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิน่จงัหวดั ภายใน 90 วนั นับแต่สิน้ปีงบประมาณ 
ก าหนดส่งให้คณะกรรมการ/คณะท างานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน  องค์การบรหิารส่วน
ต าบลพเิทน ภายในวนัที ่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2561 นัน้ 

 เพื่อใหก้ารประเมนิผลการควบคุมภายในตามหลกัเกณฑก์ระทรวงการคลงัวา่ด้วยมาตรฐานและ
หลกัเกณฑป์ฏบิตักิารควบคุมภายในส าหรบัหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 2561 ประกาศ  ณ  วนัที ่3  ตุลาคม 
พ.ศ.2561 ตามขอ้ 8 ด าเนินการไปด้วยความเรยีบรอ้ย ถูกต้องตามหลกัเกณฑก์ารควบคุมภายในขา้งต้น 
และเกดิประโยชน์สงูสุดในการบรหิารจดัการงานราชการ  จงึขอแต่งตัง้คณะกรรมการ/คณะท างาน ตดิตาม
ประเมนิผลระบบควบคุมภายใน ดงัต่อไปนี้ 

1. นายวศนิ  คมัภรี ์  ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธาน
กรรมการ 

2. นางรานี  เจะหาด  ต าแหน่ง หวัหน้าส านักปลดั   คณะท างาน 
3. นายเรงิศกัดิ ์  ตัง้เสง้  ต าแหน่ง ผอ.กองช่าง    คณะท างาน 
4. นางสาวพาอซีา  เจ๊ะหลง  ต าแหน่ง ครู      คณะท างาน 
5. นางทพิยร์ดา  ราชสวุรรณ์ ต าแหน่ ง นั กทรัพยากรบุ คคล       คณะท างาน /

เลขานุการ 
 

  โดยใหค้ณะกรรมการ/คณะท างานตดิตามประเมนิผลการควบคุมภายใน รายงานผลการ
ตดิตามประเมนิผลการควบคุมขององค์การบรหิารสว่นต าบลพเิทน  แล้วจดัส่งรายงานให ้หวัหน้าส านัก
ปลดัฯ ทราบเพื่อรายงานคณะกรรมการ/คณะท างานตดิตามประเมนิผลการควบคุมภายในองคก์ารบรหิาร
สว่นต าบลพเิทน ภายในวนัที ่15 ตุลาคม  2561  ต่อไป 

       ทัง้นี้   ตัง้แต่บดันี้เป็นตน้ไป 



สัง่ ณ วนัที ่ 5   เดอืน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61 

 
 

(นายวศนิ  คมัภรี)์ 
  ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบล ปฏบิตัหน้าที่ 

นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลพเิทน 
 

 



-ส ำเนำคูฉ่บบั- 
 
ที ่ปน 77601/                                                               ทีท่ ำกำรองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลพเิทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                   อ ำเภอทุง่ยำงแดง ปน 94140 
 

                                                                                                                                    ตุลำคม   2561 
 

เรื่อง  กำรจดัท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยในตำมตำมหลกัเกณฑก์ระทรวงกำรคลงัวำ่ดว้ยมำตรฐำนและ
หลกัเกณฑ ์  
       ปฏบิตักิำรควบคุมภำยในส ำหรบัหน่วยงำนของรฐั พ.ศ. 2561 ขอ้ 8     
เรยีน  นำยอ ำเภอทุง่ยำงแดง 
อำ้งถงึ  หนังสอืกระทรวงกำรคลงั ด่วนมำก ที ่กค 0409.7/ว 105 ลงวนัที ่5 ตุลำคม  2561  
 

สิง่ทีส่ง่มำดว้ย    1.หนังสอืรบัรองกำรประเมนิผลกำควบคุมภำยในระดบัหน่วยงำนของรฐั (แบบ ปค.1) 
  2.รำยงำนกำรประเมนิองคป์ระกอบของกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปค.4) 
  3.รำยงำนกำรประเมนิผลกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปค.5) 
  4.รำยงำนกำรสอบทำนกำรประเมนิกำรควบคุมภำยในของผูต้รวจสอบภำยใน (ปค.6)  
             

   ตำมหนังสอืที่อ้ำงถึง  กระทรวงกำรคลงั ได้ก ำหนดหลกัเกณฑ์กระทรวงกำรคลงัว่ำด้วย
มำตรฐำนและหลกัเกณฑป์ฏบิตักิำรควบคุมภำยในส ำหรบัหน่วยงำนของรฐั พ.ศ. 2561 ขอ้ 8 ประกอบกบั
พระรำชบญัญตัวินิัยกำรเงนิกำรคลงัของรฐั พ.ศ.2561  มผีลบงัคบัใช้เมื่อวนัที ่20 เมษำยน 2561 มำตรำ 79  
และจดัสง่ใหน้ำยอ ำเภอ เพื่อใหค้ณะกรรมกำรทีน่ำยอ ำเภอจดัใหม้ขี ึน้ด ำเนินกำรรวบรวมและสรุปรำยงำน
กำรประเมนิผลกำรควบคุมภำยในดงักล่ำว มำจดัท ำรำยงำนกำรประเมนิผลกำรควบคุมภำยในขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ระดบัอ ำเภอและสง่ใหส้ ำนักงำนสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่จังหวดั  ภำยใน 90 วนั นับ
แต่สิน้ปีงบประมำณ  นัน้    
 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิเทน ได้ด ำเนินกำรจัดท ำกำรประเมนิผลกำรควบคุมภำยใน
ดงักล่ำว เรยีบร้อยแล้ว จงึขอส่งเอกสำรรำยงำนขำ้งต้น  รำยละเอยีดตำมส่งทีส่่งมำด้วย  1 – 4 มำพรอ้ม
หนังสอืนี้  
 

  จงึเรยีนมำเพื่อโปรดพจิำรณำด ำเนินกำรต่อไป 
 
 

      ขอแสดงควำมนับถอื 
 
 
 
 
 
 

       (นำยวศนิ  คมัภรี)์ 
                 ปลอัองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลพเิทน  ปฏบิตัหิน้ำที ่ 



                 นำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลพเิทน   
 
 
 
ส ำนักปลดั 
โทรศพัท ์073-330647 
แฟกซ์  073-330648 
www.Piten.go.th 
 
 
 
ที ่ปน 77601/                                                               ทีท่ ำกำรองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลพเิทน                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                   อ ำเภอทุง่ยำงแดง ปน 94140 
 

                                                                                                                                    ตุลำคม   2561 
 

เรื่อง  กำรจดัท ำรำยงำนกำรควบคุมภำยในตำมตำมหลกัเกณฑก์ระทรวงกำรคลงัวำ่ดว้ยมำตรฐำนและ
หลกัเกณฑ ์  
       ปฏบิตักิำรควบคุมภำยในส ำหรบัหน่วยงำนของรฐั พ.ศ. 2561 ขอ้ 8     
เรยีน  นำยอ ำเภอทุง่ยำงแดง 
อำ้งถงึ  หนังสอืกระทรวงกำรคลงั ด่วนมำก ที ่กค 0409.7/ว 105 ลงวนัที ่5 ตุลำคม  2561  
 

สิง่ทีส่ง่มำดว้ย    1.หนังสอืรบัรองกำรประเมนิผลกำควบคุมภำยในระดบัหน่วยงำนของรฐั (แบบ ปค.1) 
  2.รำยงำนกำรประเมนิองคป์ระกอบของกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปค.4) 
  3.รำยงำนกำรประเมนิผลกำรควบคุมภำยใน (แบบ ปค.5) 
  4.รำยงำนกำรสอบทำนกำรประเมนิกำรควบคุมภำยในของผูต้รวจสอบภำยใน (ปค.6)  
             

   ตำมหนังสอืที่อ้ำงถึง  กระทรวงกำรคลงั ได้ก ำหนดหลกัเกณฑ์กระทรวงกำรคลงัว่ำด้วย
มำตรฐำนและหลกัเกณฑป์ฏบิตักิำรควบคุมภำยในส ำหรบัหน่วยงำนของรฐั พ.ศ. 2561 ขอ้ 8 ประกอบกบั
พระรำชบญัญตัวินิัยกำรเงนิกำรคลงัของรฐั พ.ศ.2561  มผีลบงัคบัใช้เมื่อวนัที ่20 เมษำยน 2561 มำตรำ 79  
และจดัสง่ใหน้ำยอ ำเภอ เพื่อใหค้ณะกรรมกำรทีน่ำยอ ำเภอจดัใหม้ขี ึน้ด ำเนินกำรรวบรวมและสรุปรำยงำน
กำรประเมนิผลกำรควบคุมภำยในดงักล่ำว มำจดัท ำรำยงำนกำรประเมนิผลกำรควบคุมภำยในขององค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ระดบัอ ำเภอและสง่ใหส้ ำนักงำนสง่เสรมิกำรปกครองทอ้งถิน่จังหวดั  ภำยใน 90 วนั นับ
แต่สิน้ปีงบประมำณ  นัน้    
 

  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิเทน ได้ด ำเนินกำรจัดท ำกำรประเมนิผลกำรควบคุมภำยใน
ดงักล่ำว เรยีบร้อยแล้ว จงึขอส่งเอกสำรรำยงำนขำ้งต้น  รำยละเอยีดตำมส่งทีส่่งมำด้วย  1 – 4 มำพรอ้ม
หนังสอืนี้  
 

http://www.piten.go.th/


  จงึเรยีนมำเพื่อโปรดพจิำรณำด ำเนินกำรต่อไป 
 
 

      ขอแสดงควำมนับถอื 
 
ฃ 
 
 
 
 

       (นำยวศนิ  คมัภรี)์ 
                 ปลอัองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลพเิทน  ปฏบิตัหิน้ำที ่ 
                 นำยกองคก์ำรบรหิำรส่วนต ำบลพเิทน   
 
 
ส ำนักปลดั 
โทรศพัท ์073-330647 
แฟกซ์  073-330648 
www.Piten.go.th 
 

http://www.piten.go.th/


แบบ ปค.1 
หนังสือรบัรองการประเมินผลการควบคมุภายใน 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลพิเทน 
 

 

เรียน   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลพิเทน 
 

              การประเมนิการควบคุมภายในของ องคก์ารบริหารส่วนต าบลพิเทน ส าหรบังวดตัง้แต่ วนัท่ี  
1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 ถึงวนัท่ี  30  เดือน กนัยายน  พ.ศ.2561 ได้ด าเนินการตามตามหลกัเกณฑ์
กระทรวงการคลงัว่าด้วยมาตรฐานและหลกัเกณฑป์ฏบิตักิารควบคุมภายในส าหรบัหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 
2561 ประกาศ ณ วนัที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2561 ขอ้ 8  ระบบการควบคุมภายในของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลพิเทน  ได้จดัใหม้ีข ึน้ตามที่ก าหนดในพระราชบญัญัตวินิัยการเงนิการคลงัของรฐั พ.ศ.2561  มผีล
บงัคบัใช้เมื่อวนัที ่20 เมษายน 2561 มาตรา 79 บญัญตัใิหห้น่วยงานของรฐัจดัใหม้กีารตรวจสอบภายใน  
การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลงัก าหนด  ซึ่งมวีตัถุประสงค์เพื่อสร้างความมัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลภารกจิของ องค์การ
บรหิารส่วนต าบลพเิทน จะบรรลุวตัถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสทิธผิล  
ประสทิธภิาพ  ดา้นการรายงานทีเ่กี่ยวกบัการเงนิ และไม่ใช่การเงนิทีเ่ชื่อถอืได ้ทนัเวลา และโปร่งใส รวมทัง้
ดา้นการปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการด าเนินงาน ตามกฎหมาย ระเบยีบ 
ขอ้บงัคบั มตคิณะรฐัมนตรแีละนโยบาย ซึ่งรวมถงึระเบยีบปฏบิตัขิองฝ่ายบรหิาร 
 
              แนวคิดของการสร้างความเชื่อมัน่ใจอย่างสมเหตุสมผลรวมถึงความมัน่ใจทีจ่ะได้รบัผล อย่าง
คุ้มค่าตามต้นทุนที่ใช้ โดยระบบการควบคุมภายในดังกล่าวได้ประมาณการใช้ดุลยพินิจในการประเมิน
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการมีระบบควบคุมภายในกับค่าใช้จ่ายของระบบฯ ทัง้นี้ค่าใช้จ่ายไม่ควรเกิน
ประโยชน์ทีจ่ะไดร้บัซึ่งรวมถงึ การลดความเสีย่งทีท่ าใหห้น่วยงานไม่บรรลุวตัถุประสงค์ทีก่ าหนดจากการนี้
อาจเกดิขอ้ผดิพลาดหรอืความเสยีหายและความผดิปกตทิีไ่ม่ได้อาจสบืได้ เนื่องจากมขีอ้จ ากดัทีแ่ฝงอยู่ใน
การควบคุมภายในซึ่งรวมถงึโอกาสของการหลกีเลีย่งหรอืละเลยการควบคุม รวมถงึขอ้จ ากดัดา้นทรพัยากร 
ดา้นกฎหมาย หรอืเกี่ยวกบักฏระเบยีบของทางราชการอกีทัง้ประสทิธผิลของการควบคุมอาจเปลี่ยนแปลง
ไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ์และสภาพแวดลอ้มเปลีย่นแปลงไป 
 จากผลการประเมนิ  ดงักล่าวเชื่อวา่ การควบคุมภายในขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลพเิทน ส าหรบั
งวดตัง้แต่ วนัที่  1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560  ถึงวนัที่  30  เดือน กันยายน  พ.ศ.2561  เป็นไปตาม
หลกัเกณฑข์องกระทรวงการคลงัก าหนด มคีวามเพยีงพอและบรรลุวตัถุประสงค์ของการควบคุมภายในที่
กล่าวในวรรคแรกภายใตข้อ้จ ากดัของวรรคสอง  แต่อยา่งไรกต็าม ยงัมจีุดอ่อน / ความเสีย่ง ในภารกจิ ของ
สว่นงานยอ่ย ดงันี้ 
   ส านักปลดั  องคก์ารบรหิารส่วนต าบลพเิทน ไดจ้ดัวางระบบควบคุมภายใน  และตดิตามประเมนิระบบ
ควบคุมภายในของ ส านักปลดั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพเิทน พบจุดอ่อนทีเ่ป็นความเสีย่ง 9 กจิกรรม คอื 
 1.  กจิกรรมดา้นงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั  (ภยัแลง้ น ้าทว่ม วาตภยั)  
 2.  กจิกรรมโครงการจดัท าประชาคม 
 3.  กจิกรรมงานสารบรรณ         4.  กจิกรรมการลดภาวะโลกรอ้น 
 5.  กจิกรรมปกป้องสถาบนั       6.  กจิกรรมป้องกนัและแกไ้ขปัญหายาเสพตดิ                                                           



 7.  กจิกรรมงานเบีย้ยงัชพีผูส้งูอาย ุผูป่้วยเอดส ์คนพกิาร ตรวจฎกีา และขออนุมตั ิ                                    
 8.  กจิกรรม/โครงการฟ้ืนฟูเศรษฐกจิใหข้ยายตวัอย่างยัง่ยนื 
 
 
          /กองคลงั... 
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   กองคลงั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพเิทน ไดจ้ดัวางระบบควบคุมภายใน  และตดิตามประเมนิระบบ
ควบคุมภายในของ กองคลงั องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพเิทน พบจุดอ่อนทีเ่ป็นความเสีย่ง 3 กจิกรรม คอื 
    1. กจิกรรมดา้นการรบั-จ่ายเงนิ การน าสง่เงนิ 
    2. กจิกรรมดา้นการพฒันาและจดัเกบ็รายได ้
             3. กจิกรรมการเงนิและบญัช ีของงานการเงนิ และงานบญัช ีเนื่องจากปี 2550  อบต.ถูกไฟไหม้
ท าใหเ้ป็นปัญหาอุปสรรคในการบนัทกึบญัชใีหเ้ป็นปัจจุบนัท าใหไ้ม่สามารถปิดงบการเงนิไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
  กองช่าง  องค์การบรหิารส่วนต าบลพิเทน ได้จดัวางระบบควบคุมภายใน  และตดิตามประเมินระบบ
ควบคุมภายในของ กองช่าง องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพเิทน พบจุดอ่อนทีเ่ป็นความเสีย่ง 1 กจิกรรม คอื 
  1. กิจกรรมด้านงานพฒันาบุคลากร ซึ่งขณะนี้ยงัขาดบุคลากรต าแหน่งนายช่างโยธา จึงเป็น
ปัญหาในการปฏบิตังิานขององคก์รเป็นอยา่งยิง่ 
 2. ปรมิาณงานทีเ่พิม่มากขึน้ แต่เจา้หน้าทีม่น้ีอยคน จงึท าใหก้ารปฏบิตังิานล่าช้า ไม่ทนัต่อความ
ต้องการของประชาชนในพื้นที่  ซึ่งส่งผลใหอ้งค์กรมีปัญหาในด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการ
ใหบ้รกิารประชาชน 
 3. ผู้บังคับบัญชาสายงาน กองช่าง มีภารกิจมาก ท าให้การตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและวตัถุประสงคอ์ยา่งต่อเนื่อง 
  ส่วนการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม องคก์ารบรหิารส่วนต าบลพเิทนได้จดัวางระบบควบคุมภายใน  
และตดิตามประเมนิระบบควบคุมภายในของ ส่วนการศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม   องค์การบรหิารส่วน
ต าบล พเิทน พบจุดอ่อนทีเ่ป็นความเสีย่ง 1 กจิกรรม คอื 
    1. กิจกรรมด้านงานการศึกษา งานการพัฒนาศูนยพ์ัฒนาเด็กเล็ก ในด้านของการพัฒนาศูนย์
พฒันาเดก็เลก็ คอื อาคารช่วงกลางไม่มหีลงัคามุง  หอ้งน ้าไม่มรีาวจบั  สนามเด็กเล่นไม่มหีลงัคามุงและไม่มี
สนามหญา้พรอ้มลานทราย  จงึไม่มคีวามปลอดภยัส าหรบัเดก็ 
                       ทัง้นี้   ได้แนบรายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของหัวหน้า
หน่วยงานย่อย  แผนการปรบัปรุงการควบคุมภายใน  และรายงานผลการตดิตามการปฏบิตัติามแผนการ
ปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดก่อน    รวมทัง้สรุปผลการประเมินองค์ประกอบของมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน  มาพรอ้มนี้แลว้ 
   กองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม  องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพเิทน ไดจ้ดัวางระบบควบคุมภายใน  และ
ตดิตามประเมนิระบบควบคุมภายในของ กองสาธารณสขุและสิง่แวดล้อม องค์การบรหิารสว่นต าบลพเิทน 
พบจุดอ่อนทีเ่ป็นความเสีย่ง 2กจิกรรม คอื 

1. งานบริการสาธารณสขุ  พบความเสีย่ง  การป้องกนัและควบคุมโรคตดิต่อ เนื่องจาก การ 
แพร่กระจายของโรคตดิต่อโดยเฉพาะ โรคไขเ้ลอืดออก โรคหดั  เนื่องจากสภาพพืน้ที ่รวมถงึประชาชนไม่รู ้
วธิกีารป้องกนัโรคอยา่งถูกวธิ ี

2. งานรกัษาความสะอาด  พบความเสีย่ง  ปัญหาขยะลน้เมอืงการจดัเกบ็ขยะไม่ทนักจิกรรม 



รกัษาความสะอาดและงานก าจดัขยะ เนื่องประชาชนในพืน้ทีย่งัไม่รูจ้กัการคดัแยกขยะเทา่ทีค่วร เช่น ขยะ
แหง้ ขยะเปียก ขยะรไีซเคลิ ขยะอนัตราย ฯลฯ  และน ้าเสยีโครงการแกไ้ขปัญหาดา้นต่าง ๆ 
 
 
 
                (ลงชื่อ)…………………………… 
                                                                                                    (นายวศนิ   คมัภรี)์ 
                 ปลดัองคก์ารบรหิารสว่นต าบลพเิทน 
                                                                                              วนัที ่ 12  ตุลาคม  2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                         แบบ ปค.6 
 

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคมุภายในของผูต้รวจสอบภายใน 
 

เรยีน   นายกองคก์ารบรหิารส่วนต าบลพเิทน 

         ผูต้รวจสอบภายใน ของ องคก์ารบรหิารสว่นต าบลพเิทน ได้สอบทานการประเมนิผลการ

ควบคุมภายในของหน่วยงาน ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่ 30  กนัยายน พ.ศ. 2561  ดว้ยวธิกีารสอบทานตาม

หลกัเกณฑก์ระทรวงการคลงัวา่ดว้ยมาตรฐานและหลกัเกณฑป์ฏบิตักิารควบคุมภายในส าหรบัหน่วยงาน

ของรฐั พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วนัที ่3 ตุลาคม พ.ศ.2561 โดยใหถ้อืปฏบิตัติามมาตรฐานและหลกัเกณฑ์

ทีก่ทระทรวงการคลงัก าหนด ซึ่งมวีตัถุประสงคเ์พื่อใหค้วามมัน่ใจอยา่งสมเหตุสมผลว่า ภารกจิของ

หน่วยงานจะบรรลุวตัถุประสงคข์องการควบคุมภายในดา้นการด าเนินงานทีม่ปีระสทิธผิล ประสทิธภิาพ

ดา้นการรายงานทีเ่กีย่วกบัการเงนิ และไม่ใช่การเงนิทีเ่ชื่อถอืได ้ ทนัเวลา และโปร่งใส ร่วมทัง้ดา้นการ

ปฏบิตัติามกฎหมาย ระเบยีบ และขอ้บงัคบัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการด าเนินงาน 

           จากการสอบทานดงักล่าว ผูต้รวจสอบภายในเหน็วา่ การควบคุมภายในขององคก์าร

บรหิาร-สว่นต าบลพเิทน มคีวามเพยีงพอ ปฏบิตัติามอยา่งต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์

กระทรวงการคลงัวา่ดว้ยมาตรฐานและหลกัเกณฑป์ฏบิตักิารควบคุมภายในส าหรบัหน่วยงานของรฐั พ.ศ. 

2561 

 

 

                                        (นายวศนิ   คมัภรี)์ 
                                      เจา้หน้าทีต่รวจสอบภายใน 

                                         12  ตุลาคม  2561 


