
 

 

 
 
 
 

 
ค าส่ังองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน    

ที่ 128 /2553 
เร่ือง   แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน    

------------------------------------------------------------       
  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม ภายใน 
พ.ศ. 2544  ก าหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็น
แนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและติดตามประเมินระบบ  ควบคุมภายในที่ได้
ก าหนดไว้ รายงานผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันหลัง
ส้ิน ปีงบประมาณ  นั้น 

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้มีการน าไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลจึงให้มกีาร
ปรับปรุงค าส่ัง คณะท างานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน    
ประจ าปีงบประมาณ  2553  (1  ต.ค.  52  ถึง  30  ก.ย. 53)     ดังต่อไปนี้ 
     ( 1 )  นายนฤดล             หอมหวล        ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  หัวหน้าคณะท างาน 
     ( 2 )  นายสมชาย           มังคะโชติ        หัวหน้าส่วนโยธา        คณะท างาน  

( 3 ) น.ส.ประทีป          กล่ินทอง         รักษาการหัวหน้าส่วนการคลัง  คณะท างาน 
( 4 ) น.ส.จิตดาพร        โชติพรม          เจ้าพนักงานธุรการ                    คณะท างาน 
( 5 ) น.ส.จินตนาภรณ์   แสงทอง          เจ้าหน้าทีธุ่รการ                        คณะท างาน 
( 6 )  นางราตรี              โพธ์ิเจริญ         เจ้าพนักงานพัสดุ        คณะท างาน 
( 7 )  นายเจษฎา            โชติพรม          นายช่างโยธา                             คณะท างาน 
( 8 )  นายสุริยา              ห้าวเส็ง            นักพัฒนาชุมชน                        คณะท างาน 
( 9 )  นายสิริวุฒิ  อินธิพันธ์         นักวิชาการศึกษา                       คณะท างาน 

      ( 10) นางจินตนา  แจ้งฉาย           เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ                  คณะท างาน /เลขานุการ 
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โดยให้คณะท างานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายใน  ติดตามประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบล  แล้วสรุปรายงานในการประชุมประจ าเดือนทุกเดือน และให้
องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน   รายงานผลด าเนินการประเมินระบบการควบคุมภายในให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลทับหมัน  ทราบตามแบบรายงานที่ระเบียบฯ ก าหนด ภายในวันที่  10    หลังจากส้ินไตรมาส 
เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุม
ภายใน ในการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน   ต่อไป   ค าส่ังใดที่มี
ข้อความขัดแย้งกับค าส่ังนี้   ขอให้ใช้ค าส่ังนี้แทน 

ทั้งนี้   ตั้งแต่   วันที่  3   เดือน    มิถุนายน   พ.ศ.   2553   

ส่ัง  ณ  วันที่   3   เดือน    มิถุนายน   พ.ศ.   2553   
 

 
         (นายสุวิทย์  โตทุ้ย)  
               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน  
 

     

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค าส่ังองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน 

ที่ 133  / 2553 
เรื่อง   แต่งตั้ง คณะท างานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน  

ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน 

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

  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544   ก าหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็น
แนวทาง  ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและติดตามประเมินระบบควบคุมภายในที่ได้
ก าหนดไว้  รายงานผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันหลัง
ส้ินปีงบประมาณ  นั้น 

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้มีการน าไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลจึงให้มกีาร
ปรับปรุงค าส่ัง คณะท างานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ ส านักปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบล
ทับหมัน  ประจ าปีงบประมาณ  2553  (1  ต.ค.  52  ถึง  30  ก.ย. 53 )     ดังต่อไปนี้ 
  ( 1)   นายนฤดล             หอมหวล        ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     หัวหน้าคณะท างาน 
  ( 2 )  น.ส.จินตนาภรณ์   แสงทอง         เจ้าหน้าที่ ธุรการ        คณะท างาน  
  ( 3 )  นางจิตดาพร         โชตพิรม           เจ้าพนักงานธุรการ                      คณะท างาน 
  ( 4 )  นางจินตนา            แจ้งฉาย           เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ ฯ       คณะท างาน/เลขานุการ 
 

  โดยให้คณะท างานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายใน  ติดตามประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายในของส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  แล้วสรุปรายงานในการประชุมประจ าเดือนทุกเดือน 
และให้ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน   รายงานผลด าเนินการประเมินระบบการควบคุมภายในให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน  ทราบตามแบบรายงานที่ระเบียบฯ ก าหนด ภายในวันที่  10    หลังจาก
ส้ินไตรมาส เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์
การควบคุมภายใน ในการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน   ต่อไป   
ค าส่ังใดที่มีข้อความขัดแย้งกับค าส่ังนี้   ขอให้ใช้ค าส่ังนี้แทน 

ทั้งนี้   ตั้งแต่   วันที่  3   เดือน    มิถุนายน   พ.ศ.   2553   

ส่ัง  ณ  วันที่   3   เดือน    มิถุนายน   พ.ศ.   2553   
 

             ( นายสุวิทย์  โตทุ้ย ) 
          นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลทับหมัน  



ค าส่ังองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน 

ที่  134   / 2553 
เรื่อง   แต่งตั้งท างานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน 

ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน                             
********************* 

 ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544   ก าหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็น
แนวทาง  ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและติดตามประเมินระบบควบคุมภายในที่ได้
ก าหนดไว้  รายงานผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันหลัง
ส้ินปีงบประมาณ  นั้น 
 

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้มีการน าไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลจึงให้มกีาร
ปรับปรุงค าส่ัง คณะท างานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ  ส่วนการคลัง    องค์การบริหารส่วน
ต าบลทับหมัน  ประจ าปีงบประมาณ  2553  (1  ต.ค.  52  ถึง  30  ก.ย. 53)     ดังต่อไปนี้ 
  ( 1 )นางสาวประทีป  กล่ินทอง  รักษาการหัวหน้าส่วนการคลัง     หัวหน้าคณะท างาน 
  ( 2 )นางอัจฉรา  สุธรรมแปง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี     คณะท างาน  

  ( 3 )นางพัชรี   ทมิฬชัย  ผช.นวก.การเงินและบัญชี     คณะท างาน  

( 4 )นางราตรี  โพธ์ิเจริญ  เจ้าพนักงานพัสดุ                     คณะท างาน/เลขานุการ  
 

  โดยให้คณะท างานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายใน  ติดตามประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายในของส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนต าบล  แล้วสรุปรายงานในการประชุมประจ าเดือนทุกเดือน 
และให้ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน   รายงานผลด าเนินการประเมินระบบการควบคุมภายใน
ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน  ทราบตามแบบรายงานที่ระเบียบฯ ก าหนด ภายในวันที่  10    หลังจาก
ส้ินไตรมาส เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์
การควบคุมภายใน ในการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน   ต่อไป   
ค าส่ังใดที่มีข้อความขัดแย้งกับค าส่ังนี้   ขอให้ใช้ค าส่ังนี้แทน 

ทั้งนี้   ตั้งแต่   วันที่  3   เดือน    มิถุนายน   พ.ศ.   2553   

ส่ัง  ณ  วันที่   3   เดือน    มิถุนายน   พ.ศ.   2553   
 

        
         (นายสุวิทย์  โตทุ้ย) 

          นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลทับหมัน  



ค าส่ังองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน 
ที่  135  /  2553 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
ส่วนโยธา       องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน                             

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

  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ. 2544   ก าหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็น
แนวทาง  ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี นับแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและติดตามประเมินระบบควบคุมภายในที่ได้
ก าหนดไว้  รายงานผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันหลัง
ส้ินปีงบประมาณ  นั้น 
 

เพื่อให้ระบบการควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้มีการน าไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลจึงให้มกีาร
ปรับปรุงค าส่ัง คณะท างานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของ  ส่วนโยธา    องค์การบริหารส่วน
ต าบลทับหมัน  ประจ าปีงบประมาณ  2553  (1  ต.ค.  52  ถึง  30  ก.ย. 53 )     ดังต่อไปนี้ 
  ( 1)  นายสมชาย  มังคะโชต ิ หัวหน้าส่วนโยธา หัวหน้าคณะท างาน 
  ( 2 )  นายสันติสุข  ยมจันทร์ ผช.ช่างโยธา  คณะท างาน 

( 3 ) นายเจษฎา  โชติพรม  ช่างโยธา   คณะท างาน  / เลขานุการ 
  โดยให้คณะท างานติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายใน   ติดตามประเมินผลระบบการ
ควบคุมภายในของส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนต าบล  แล้วสรุปรายงานในการประชุมประจ าเดือนทุกเดือน และ
ให้ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน   รายงานผลด าเนินการประเมินระบบการควบคุมภายในให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน  ทราบตามแบบรายงานที่ระเบียบฯ ก าหนด ภายในวันที่  10    หลังจากส้ินไตร
มาส เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์การ
ควบคุมภายใน ในการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลทับหมัน   ต่อไป   ค าส่ัง
ใดที่มีข้อความขัดแย้งกับค าส่ังนี้   ขอให้ใช้ค าส่ังนี้แทน 

ทั้งนี้   ตั้งแต่   วันที่  3   เดือน    มิถุนายน   พ.ศ.   2553   

ส่ัง  ณ  วันที่   3   เดือน    มิถุนายน   พ.ศ.   2553   
 
 

             ( นายสุวิทย์  โตทุ้ย ) 
          นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลทับหมัน  

 


