คำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัว
ที่ ๗ / ๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรและคณะทำงำนติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยใน
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัว
.................................................
ตามพระราชบัญญัติวัยนัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑
โดยมาตรา ๗๙ บัญญัติให้หน่วยงานชองรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายในและการบริหารจัดการ
ความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสาหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ กาหนดให้หน่วยรับตรวจติดตามประเมินผลการควบคุมภายในที่ได้
กาหนดไว้ ภายใต้การกากับดูแลของ นายอาเภอโกสุมพิสัย อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเก้าสิบวันนับจากวันสิ้น
ปีงบประมาณ นั้น
เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้กาหนดไว้มีการนาไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดาเนินการด้วย
ความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน และเกิดประโยชน์สูงสุด ในการบริหารจัดการจึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการ/คณะทางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวัยนัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑ ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว ดังต่อไปนี้
๑. นายทรัพย์อนันต์
๒. นางสาวเบญจมาภรณ์
๓. นายชยพล
๔. นางอุรุอาริยา
๕ นางสาวจริญญา
๖. นางพนิตนันท์
๗. นางสาวสมปอง

วรรณสาน
ชามะรัตน์
ยศพล
ยศพล
ครูพิพรม
บุตรภักดี
ศิรินามพิมพ์

ปลัด อบต.
รองปลัด อบต.
ผู้อานวยการกองช่าง
ผู้อานวยการกองคลัง
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้อานวยการกองการศึกษาฯ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ให้ ป ลั ดองค์การบริห ารส่ ว นต าบลหนองบั ว เป็น ผู้ ควบคุ ม กาหนดแนวทางการดาเนิน งานการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว โดยดาเนินการดังนี้
๑. ให้ ทุ กส านั ก/กอง ส ารวจวิเคราะห์ ภ ารกิจตามโครงสร้างของฝ่ าย/งาน ประเมินจุดอ่อนและ
บริห ารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดประสิทธิผล และดาเนิน การเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของการ
ควบคุมภายใน

- ๒ ๒. ให้ทุกสานัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวัยนัย
การเงิน การคลั งของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ งวดปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามแบบฟอร์มที่กาหนด และรวบรวมแบบ
รายงานฯ ดังกล่าว ส่งเลขานุการฯ (Center) ระดับองค์กร ดังนี้
(๑) แบบ ปค.๔
(๒) แบบ ปค.๕
(๓) คาสั่งปรับปรุง แบ่งงาน ของแต่สานัก/กอง
๓. ให้เลขานุการคณะทางานฯ วิเคราะห์ประเมินและรวบรวมรายงานการติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายในของทุกสานัก/กอง เสนอนายกองค์การบริห ารส่วนตาบลหนองบัว เพื่อรายงานกระทรวงมหาดไทย
(กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ และรายงานผู้กากับดูแล ภายในวันที่ ๓๐
ธันวาคม ๒๕๖๓ ตามแบบฟอร์มดังนี้
(๑) แบบ ปค. ๑
(๒) แบบ ปค. ๔
(๓) แบบ ปค. ๕
(๔) แบบ ปค. ๖ (กรณีมีผู้ตรวจสอบภายใน)
๔. ให้เลขานุการคณะทางานฯ ติดตามเร่งรัด สานัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกาหนดข้างต้นโดย
เคร่งครัด กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวทราบ โดยด่วน
๕. ให้ คณะทางานเป็ นผู้ ดาเนินการประสานการดาเนินงาน เป็นพี่เลี้ยง เป็นที่ปรึกษา เสนอแนะ
รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในแก่ สานัก/กอง เพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายหนูคล้าย คามุลนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว

คำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัว
ที่ ๘ /๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรและคณะทำงำนติดตำมประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน สำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัว
.................................................
ตามคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว ที่ ๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ ให้ทุก
สานัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวัยนัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการ/คณะทางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองบัว ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น
เพื่อให้การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของสานักปลัด ดาเนินการด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้ง คณะกรรมการ/คณะทางานติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นายทรัพย์อนันต์
นางสาวจริญญา
นางสายทอง
นางสาวสมปอง
นายอภิรักษ์

วรรณสาน
ครูพิพรม
บุญแจ่ม
ศิรินามพิมพ์
ทิทึกทักษ์

ปลัด อบต.
ประธานกรรมการ
หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ กรรมการ
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
กรรมการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เลขานุการ

ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีหน้าที่กาหนดขอบเขตควบคุมดูแล ชี้แจง แนะนา
การจัดวางระบบควบคุมภายใน ให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวัยนัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และนาระบบควบคุมภายในที่กาหนดไว้นาไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดย
ให้ทุกฝ่ายทุกงานดาเนินการ ดังต่อไปนี้
๑.๑ การจั ด วางระบบควบคุ ม ภายในตามพระราชบั ญ ญั ติ วัยนั ยการเงิน การคลั งของรัฐ พ.ศ.
๒๕๖๑ แล้วรายงานผลการจัดวางระบบควบคุมภายในตามแบบ ปค.๔ แบบ ปค.๕ และคาสั่งปรับปรุง แบ่งงาน
ของแต่สานัก/กอง
๑.๒ เมื่อดาเนินการตามระเบียบควบคุมภายใน ตามที่จัดวางไว้ หลังสิ้นปีงบประมาณไม่เกิน ๙๐
วัน ให้ รายงานผลตามพระราชบั ญ ญั ติวัยนั ยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และส่งรายงานการติดตาม
ประเมินผลให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในสานักปลัด

- ๒ - คณะทำงำนติดตำมประเมินผลระบบควบคุมภำยในสำนักปลัด
เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน ที่ได้กาหนดไว้มีการนาไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จึงให้คณะทางานใน
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของสานักปลัด ประกอบไปด้วย
๑. นายทรัพย์อนันต์ วรรณสาน
ปลัด อบต.
ประธานกรรมการ
๒. นางสาวจริญญา
ครูพิพรม
หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการ
๓. นางสายทอง
บุญแจ่ม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ กรรมการ
๔. นางสาวสมปอง
ศิรินามพิมพ์ นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
กรรมการ
๕. นายอภิรักษ์
ทิทึกทักษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เลขานุการ
โดยให้คณะทางานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลระบบการควบคุ ม
ภายในสานักปลัด อย่างต่อเนื่อง แล้วรายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองบัว
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายหนูคล้าย คามุลนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว

คำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัว
ที่ ๙ /๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรและคณะทำงำนติดตำมประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน กองคลัง องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัว
.................................................
ตามคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว ที่ ๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ ให้ทุก
สานัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวัยนัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการ/คณะทางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองบัว ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น
เพื่อให้ การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง ดาเนินการด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นางอุรุอาริยา
นางสาวพริมา
นางอังคณา
นางเสาวลักษณ์
นางสาวสุรินทร

ยศพล
ชูพันธ์
สีเทา
เหล่าวงศ์ษา
ศิริวิ

ผู้อานวยการกองคลัง
ประธานกรรมการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ กรรมการ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชานาญงาน กรรมการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
กรรมการ
ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เลขานุการ

ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีหน้าที่กาหนดขอบเขตควบคุมดูแล ชี้แจง แนะนา
การจัดวางระบบควบคุมภายใน ให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวัยนัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และนาระบบควบคุมภายในที่กาหนดไว้นาไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดย
ให้ทุกฝ่ายทุกงานดาเนินการ ดังต่อไปนี้
๑.๑ การจั ด วางระบบควบคุ ม ภายในตามพระราชบั ญ ญั ติ วัยนั ยการเงิน การคลั งของรัฐ พ.ศ.
๒๕๖๑ แล้วรายงานผลการจัดวางระบบควบคุมภายในตามแบบ ปค.๔ แบบ ปค.๕ และคาสั่งปรับปรุง แบ่งงาน
ของแต่สานัก/กอง
๑.๒ เมื่อดาเนินการตามระเบียบควบคุมภายใน ตามที่จัดวางไว้ หลังสิ้นปีงบประมาณไม่เกิน ๙๐
วัน ให้ รายงานผลตามพระราชบั ญ ญั ติวัยนั ยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และส่งรายงานการติดตาม
ประเมินผลให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในกองคลัง

-๒- คณะทำงำนติดตำมประเมินผลระบบควบคุมภำยในกองคลัง
เพื่อให้ระบบการควบคุมภายใน ที่ได้กาหนดไว้มีการนาไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จึงให้คณะทางานใน
การติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของ กองคลัง ประกอบไปด้วย
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

นางอุรุอาริยา
นางสาวพริมา
นางอังคณา
นางเสาวลักษณ์
นางสาวสุรินทร

ยศพล
ชูพันธ์
สีเทา
เหล่าวงศ์ษา
ศิริวิ

ผู้อานวยการกองคลัง
ประธานกรรมการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ กรรมการ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชานาญงาน กรรมการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
กรรมการ
ผูช้ ่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
เลขานุการ

โดยให้คณะทางานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลระบบการควบคุม
ภายในกองคลัง อย่างต่อเนื่อง แล้วรายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตาบล
หนองบัว
ทัง้ นี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายหนูคล้าย คามุลนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว

คำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัว
ที่ ๑๐ /๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรและคณะทำงำนติดตำมประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน กองช่ำง องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัว
.................................................
ตามคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว ที่ ๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ ให้ทุก
สานัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวัยนัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการ/คณะทางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองบัว ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น
เพื่อให้ การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง ดาเนินการด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้
๑. นายชยพล
ยศพล
ผู้อานวยการกองช่าง
ประธานกรรมการ
๒. นายดุรงค์ฤทธิ์
ห่มสิงห์
นายช่างเขียนแบบชานาญงาน
กรรมการ
๓. นางสาวมัทนา
สารเมืองโฮม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เลขานุการ
ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีหน้าที่กาหนดขอบเขตควบคุมดูแล ชี้แจง แนะนา
การจัดวางระบบควบคุมภายใน ให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวัยนัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และนาระบบควบคุมภายในที่กาหนดไว้นาไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดย
ให้ทุกฝ่ายทุกงานดาเนินการ ดังต่อไปนี้
๑.๑ การจั ด วางระบบควบคุ ม ภายในตามพระราชบั ญ ญั ติ วัยนั ยการเงิน การคลั งของรัฐ พ.ศ.
๒๕๖๑ แล้วรายงานผลการจัดวางระบบควบคุมภายในตามแบบ ปค.๔ แบบ ปค.๕ และคาสั่งปรับปรุง แบ่งงาน
ของแต่สานัก/กอง
๑.๒ เมื่อดาเนินการตามระเบียบควบคุมภายใน ตามที่จัดวางไว้ หลังสิ้นปีงบประมาณไม่เกิน ๙๐
วัน ให้ รายงานผลตามพระราชบั ญ ญั ติวัยนั ยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และส่งรายงานการติดตาม
ประเมินผลให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในกองช่าง

-๒- คณะทำงำนติดตำมประเมินผลระบบควบคุมภำยในกองช่ำง
เพื่ อ ให้ ร ะบบการควบคุ ม ภายใน ที่ ได้ ก าหนดไว้ มี ก ารน าไปปฏิ บั ติ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล จึ ง ให้
คณะทางานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของ กองช่าง ประกอบไปด้วย
๑. นายชยพล
ยศพล
ผู้อานวยการกองช่าง
ประธานกรรมการ
๒. นายดุรงค์ฤทธิ์
ห่มสิงห์
นายช่างเขียนแบบชานาญงาน
กรรมการ
๓. นางสาวมัทนา
สารเมืองโฮม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
เลขานุการ
โดยให้คณะทางานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายในกองช่าง อย่างต่อเนื่อง แล้วรายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองบัว
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายหนูคล้าย คามุลนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว

คำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัว
ที่ ๑๑ / ๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรและคณะทำงำนติดตำมประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน กองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัว
................................................
ตามคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว ที่ ๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ ให้ทุก
สานัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวัยนัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการ/คณะทางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองบัว ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น
เพื่อให้ การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง ดาเนินการด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้
๑. นางสาวเบญจมาภรณ์ ชามะรัตน์ รก. แทน ผอ.กองสาธารณสุขฯ
๒. นายอภิรักษ์
ทิทักทักษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๓. นางสาวชลธิชา
อันหนองกุง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ประธานกรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีหน้าที่กาหนดขอบเขตควบคุมดูแล ชี้แจง แนะนา
การจัดวางระบบควบคุมภายใน ให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวัยนัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และนาระบบควบคุมภายในที่กาหนดไว้นาไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดย
ให้ทุกฝ่ายทุกงานดาเนินการ ดังต่อไปนี้
๑.๑ การจั ด วางระบบควบคุ ม ภายในตามพระราชบั ญ ญั ติ วัยนั ยการเงิน การคลั งของรัฐ พ.ศ.
๒๕๖๑ แล้วรายงานผลการจัดวางระบบควบคุมภายในตามแบบ ปค.๔ แบบ ปค.๕ และคาสั่งปรับปรุง แบ่งงาน
ของแต่สานัก/กอง
๑.๒ เมื่อดาเนินการตามระเบียบควบคุมภายใน ตามที่จัดวางไว้ หลังสิ้ นปีงบประมาณไม่เกิน ๙๐
วัน ให้ รายงานผลตามพระราชบั ญ ญั ติวัยนั ยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และส่งรายงานการติดตาม
ประเมินผลให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

-๒- คณะทำงำนติดตำมประเมินผลระบบควบคุมภำยในกองสำธำรณสุขและสิ่งแวดล้อม
เพื่ อ ให้ ร ะบบการควบคุ ม ภายใน ที่ ได้ ก าหนดไว้ มี ก ารน าไปปฏิ บั ติ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล จึ ง ให้
คณะทางานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ประกอบไปด้วย
๑. นางสาวเบญจมาภรณ์ ชามะรัตน์ รก. แทน ผอ.กองสาธารณสุขฯ
๒. นายอภิรักษ์
ทิทักทักษ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
๓. นางสาวชลธิชา
อันหนองกุง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

ประธานกรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

โดยให้คณะทางานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง แล้วรายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายหนูคล้าย คามุลนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว

คำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัว
ที่ ๑๒ /๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรและคณะทำงำนติดตำมประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน กองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัว
................................................
ตามคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว ที่ ๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ ให้ทุก
สานัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวัยนัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการ/คณะทางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองบัว ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น
เพื่อให้ การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง ดาเนินการด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้
๑. นางพนิตนันท์
บุตรภักดี
ผอ.กองการศึกษาฯ
ประธานกรรมการ
๒. นางทองทิพย์
แก้วแก่นขัน ครูชานาญการ
กรรมการ
๓. นางสาวชนิดา
คาจวนจันทร์ ครูชานาญการ
กรรมการ
๔. นางสาววานิสา
สะตะ
ครู
เลขานุการ
ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีหน้าที่กาหนดขอบเขตควบคุมดูแล ชี้แจง แนะนา
การจัดวางระบบควบคุมภายใน ให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวัยนัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และนาระบบควบคุมภายในที่กาหนดไว้นาไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดย
ให้ทุกฝ่ายทุกงานดาเนินการ ดังต่อไปนี้
๑.๑ การจั ด วางระบบควบคุ ม ภายในตามพระราชบั ญ ญั ติ วัยนั ยการเงิน การคลั งของรัฐ พ.ศ.
๒๕๖๑ แล้วรายงานผลการจัดวางระบบควบคุมภายในตามแบบ ปค.๔ แบบ ปค.๕ และคาสั่งปรับปรุง แบ่งงาน
ของแต่สานัก/กอง
๑.๒ เมื่อดาเนินการตามระเบียบควบคุมภายใน ตามที่จัดวางไว้ หลังสิ้นปีงบประมาณไม่เกิน ๙๐
วัน ให้ รายงานผลตามพระราชบั ญ ญั ติวัยนั ยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และส่งรายงานการติดตาม
ประเมินผลให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

-๒- คณะทำงำนติดตำมประเมินผลระบบควบคุมภำยในกองกำรศึกษำ ศำสนำและวัฒนธรรม
เพื่ อ ให้ ร ะบบการควบคุ ม ภายใน ที่ ได้ ก าหนดไว้ มี ก ารน าไปปฏิ บั ติ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล จึ งให้
คณะทางานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบไปด้วย
๑. นางพนิตนันท์
บุตรภักดี
ผอ.กองการศึกษาฯ
ประธานกรรมการ
๒. นางทองทิพย์
แก้วแก่นขัน ครูชานาญการ
กรรมการ
๓. นางสาวชนิดา
คาจวนจันทร์ ครูชานาญการ
กรรมการ
๔. นางสาววานิสา
สะตะ
ครู
เลขานุการ
โดยให้คณะทางานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุ มภายใน ติดตามประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม อย่างต่อเนื่อง แล้วรายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุม
ภายใน องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายหนูคล้าย คามุลนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว

คำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัว
ที่ ๑๓ /๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรและคณะทำงำนติดตำมประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน กองสวัสดิกำรสังคม องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัว
................................................
ตามคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว ที่ ๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ ให้ทุก
สานัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวัยนัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการ/คณะทางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองบัว ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น
เพื่อให้ การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุม ภายในของกองคลัง ดาเนินการด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้
๑. นางสาวปูริดา
๒. นางใบเงิน
๓. นางปพิชญา

ภูจาเนียร
ศรีชัยปลัด
มีทองแสน

รก. แทน ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ผูช้ ่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีหน้าที่กาหนดขอบเขตควบคุมดูแล ชี้แจง แนะนา
การจัดวางระบบควบคุมภายใน ให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวัยนัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และนาระบบควบคุมภายในที่กาหนดไว้นาไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดย
ให้ทุกฝ่ายทุกงานดาเนินการ ดังต่อไปนี้
๑.๑ การจั ด วางระบบควบคุ ม ภายในตามพระราชบั ญ ญั ติ วัยนั ยการเงิน การคลั งของรัฐ พ.ศ.
๒๕๖๑ แล้วรายงานผลการจัดวางระบบควบคุมภายในตามแบบ ปค.๔ แบบ ปค.๕ และคาสั่งปรับปรุง แบ่งงาน
ของแต่สานัก/กอง
๑.๒ เมื่อดาเนินการตามระเบียบควบคุมภายใน ตามที่จัดวางไว้ หลังสิ้นปีงบประมาณไม่เกิน ๙๐
วัน ให้ รายงานผลตามพระราชบั ญ ญั ติวัยนั ยการเงิ น การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และส่งรายงานการติดตาม
ประเมินผลให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในกองสวัสดิการสังคม

-๒- คณะทำงำนติดตำมประเมินผลระบบควบคุมภำยในกองสวัสดิกำรสังคม
เพื่ อ ให้ ร ะบบการควบคุ ม ภายใน ที่ ได้ ก าหนดไว้ มี ก ารน าไปปฏิ บั ติ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล จึ ง ให้
คณะทางานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของ กองสวัสดิการสังคม ประกอบไปด้วย
๑. นางสาวปูริดา
๒. นางใบเงิน
๓. นางปพิชญา

ภูจาเนียร
ศรีชัยปลัด
มีทองแสน

รก. แทน ผอ.กองสวัสดิการสังคม
ผูช้ ่วยนักพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ประธานกรรมการ
กรรมการ
เลขานุการ

โดยให้คณะทางานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายในกองสวัสดิการสังคม อย่างต่อเนื่อง แล้วรายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน องค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองบัว
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายหนูคล้าย คามุลนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว

คำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัว
ที่ ๑๔ / ๒๕๖๓
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรและคณะทำงำนติดตำมประเมินผล
กำรควบคุมภำยใน กองส่งเสริมกำรเกษตร ของ องค์กำรบริหำรส่วนตำบลหนองบัว
................................................
ตามคาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว ที่ ๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ ให้ทุก
สานัก/กอง รายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ตามพระราชบัญญัติวัยนัยการเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๑ แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการ/คณะทางานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองบัว ภายในวันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ นั้น
เพื่อให้ การรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของกองคลัง ดาเนินการด้วยความ
เรียบร้อย ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายใน จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทางานติดตามประเมินผลการ
ควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้
๑. นางสาวเบญจมาภรณ์ ชามะรัตน์ รก. แทน ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร ประธานกรรมการ
๒. นายอดิศักดิ์
หาญไธสงค์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
กรรมการ
๓. นางสาวกัญทิญา
ไกยวัตร
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
เลขานุการ
ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน มีหน้าที่กาหนดขอบเขตควบคุมดูแล ชี้แจง แนะนา
การจัดวางระบบควบคุมภายใน ให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุมภายในตามพระราชบัญญัติวัยนัยการเงินการคลัง
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และนาระบบควบคุมภายในที่กาหนดไว้นาไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผล โดย
ให้ทุกฝ่ายทุกงานดาเนินการ ดังต่อไปนี้
๑.๑ การจั ด วางระบบควบคุ ม ภายในตามพระราชบั ญ ญั ติ วัยนั ยการเงิน การคลั งของรัฐ พ.ศ.
๒๕๖๑ แล้วรายงานผลการจัดวางระบบควบคุมภายในตามแบบ ปค.๔ แบบ ปค.๕ และคาสั่งปรับปรุง แบ่งงาน
ของแต่สานัก/กอง
๑.๒ เมื่อดาเนินการตามระเบียบควบคุมภายใน ตามที่จัดวางไว้ หลังสิ้นปีงบประมาณไม่เกิน ๙๐
วัน ให้ รายงานผลตามพระราชบั ญ ญั ติวัยนั ยการเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และส่งรายงานการติดตาม
ประเมินผลให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในกองส่งเสริมการเกษตร

-๒- คณะทำงำนติดตำมประเมินผลระบบควบคุมภำยในกองส่งเสริมกำรเกษตร
เพื่ อ ให้ ร ะบบการควบคุ ม ภายใน ที่ ได้ ก าหนดไว้ มี ก ารน าไปปฏิ บั ติ ให้ เกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ล จึ ง ให้
คณะทางานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน ของ กองส่งเสริมการเกษตร ประกอบไปด้วย
๑. นางสาวเบญจมาภรณ์ ชามะรัตน์ รก. แทน ผอ.กองส่งเสริมการเกษตร ประธานกรรมการ
๒. นายอดิศักดิ์
หาญไธสงค์ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
กรรมการ
๓. นางสาวกัญทิญา
ไกยวัตร
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
เลขานุการ
โดยให้คณะทางานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายใน ติดตามประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายในกองส่งเสริมการเกษตร อย่างต่อเนื่อง แล้วรายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน องค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองบัว
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายหนูคล้าย คามุลนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัว

