
 
 
 

 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหาดชาม 
ที่ 485/2561 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

                                       ------------------------------------------------------------- 

  อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด เพ่ือให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง และเพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน 
และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนด นั้น  

  เพ่ือให้ระบบควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้มีการน าไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ด าเนินการด้วย
ความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม ดังต่อไปนี้  

 

๑. นายนิกร  กลิ่นเกลี้ยง   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวรวีวรรณ คีรีนิล  ผู้อ านวยการกองการศึกษา  กรรมการ 
๓. นายศุภโชค  ฤกษ์งาม   รรท.ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ  กรรมการ 
๔. นางพรพรรณ กุญแจนาค รรท.ผู้อ านวยการกองคลัง   กรรมการ 
๕. นายมงคล พ่วงจาด   รรท.ผู้อ านวยการกองช่าง   กรรมการ 
๖. นางบุญรัตน์  ตกค้าง  หัวหน้าส านักปลัด         กรรมการ/เลขานุการ 

 

 ให้คณะกรรมการฯ มีหน้าที่  
- อ านวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน  
- ก าหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนต าบล 
- รวบรวม พิจารณากลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์บริหารส่วน

ต าบล 
- ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานภายในที่สังกัด 
- จัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ (อบต.) 

ให้คณะกรรมการฯ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายในต่อนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม เพ่ือพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอ าเภอกุยบุรี ภายใน          
90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 
 
 

/การจัดท า…. 
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การจัดท ารายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหาดขาม ให้ใช้รูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้ 

1. แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค.1) เป็น
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ
ควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ ข้อ 9 และข้อ 10 วรรคสาม 

2. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4) เป็นแบบรายงานการประเมิน
องค์ประกอบของการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

3. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) เป็นรายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 

4. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. 6) เป็น
แบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐ 

 5.  ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ  ติดตามเร่งรัด ส านัก/กอง จัดส่งรายงานฯ  ตามก าหนดโดยเคร่งครัด 
กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขามทราบโดยด่วน 
 6.  ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้ด าเนินประสานการด าเนินงานเป็นที่ปรึกษา เสนอแนะรายงานการติดตาม
ประเมินระบบการควบคุมภายในแก่ส านัก/กอง เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม  

 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
    

สั่ง  ณ  วันที่  29  ตุลาคม  พ.ศ.  2561 
 
 
                                                       บุญรอด  เขียวเพชร 

 (นายบุญรอด  เขียวเพชร) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 
ที ่486/2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม ประจ าปีงบประมาณ 2561 

                                              ------------------------------------------- 

  อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด เพ่ือให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง และเพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน 
และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนด รายงานผู้ก ากับดูแล ภายใน 90 วันหลังจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น 
 

เพ่ือให้ระบบควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้มีการน าไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ด าเนินการด้วย
ความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน
ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม ดังต่อไปนี้  

 ๑. นายนิกร  กลิ่นเกลี้ยง   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวธีระนุช แพใหญ่ นักพัฒนาชุมชนช านาญการ  กรรมการ 
3. นางสาวอมรรัตน์  ศิลปศร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ กรรมการ 
4. นายวัชรินทร์  สันธนะดิลก เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน กรรมการ 
๕. นางบุญรัตน์  ตกค้าง   หัวหน้าส านักปลัด         กรรมการ/เลขานุการ 
 

  โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผล
ระบบการควบคุมภายในของส านักปลัด  แล้วจัดส่งรายงานให้หัวหน้าส านักปลัดทราบ เพ่ือรายงานคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม  และให้ด าเนินการติดตาม
ประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม ต่อไป 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
    

สั่ง  ณ  วันที่  29  ตุลาคม  พ.ศ.  2561 
 
 
                                                      บุญรอด  เขียวเพชร 

(นายบุญรอด  เขียวเพชร) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 

   



 
 

 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 
ที่  487/2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
กองคลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม ประจ าปีงบประมาณ  2561 

                                              ------------------------------------------- 

  อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด เพ่ือให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง และเพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน 
และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนด รายงานผู้ก ากับดูแล ภายใน 90 วันหลังจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น 
 

เพ่ือให้ระบบควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้มีการน าไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ด าเนินการด้วย
ความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกอง
คลัง องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม ดังต่อไปนี้  

 ๑.นางพรพรรณ กุญแจนาค  หน.ฝ่ายบัญชีรก.แทน ผอ.กองคลัง ประธานกรรมการ 
๒.นางสาวอุบล กุญแจนาค นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ กรรมการ 
๓.นางสาวปราณี สุขสม  จพง.จัดเก็บรายได้ช านาญงาน กรรมการ 
๔.นางสาวศิริวรรณ คีรีนิล  จพง.การเงินและบัญชีช านาญงาน กรรมการ/เลขานุการ 
 

  โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผล
ระบบการควบคุมภายในของกองคลัง  แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อ านวยการกองคลังทราบ เพ่ือรายงานคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม และให้ด าเนินการติดตาม
ประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม ต่อไป 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
    

สั่ง  ณ  วันที่ 29  ตุลาคม  พ.ศ.  2561 
 
                                                        บุญรอด  เขียวเพชร 
 

  (นายบุญรอด  เขียวเพชร) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 

   

   



 
 

 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 
ที่ 488/2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
กองช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม ประจ าปีงบประมาณ  2561 

                                             -------------------------------------------- 

  อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด เพ่ือให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง และเพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน 
และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนด รายงานผู้ก ากับดูแล ภายใน 90 วันหลังจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น 
 

เพ่ือให้ระบบควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้มีการน าไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ด าเนินการด้วย
ความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกอง
ช่าง องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขามดังต่อไปนี้  

 ๑. นายมงคล  พ่วงจาด   รก.ผอ.กองช่าง        ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวสุภาวดี เกาะเกตุ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน กรรมการ 
๓. นางสาวภวรรณตรี จับใจ ผู้ช่วยนายช่างโยธา  กรรมการ/เลขานุการ 
 

  โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผล
ระบบการควบคุมภายในของกองช่าง  แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อ านวยการกองช่างทราบ เพ่ือรายงานคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม และให้ด าเนินการติดตาม
ประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่และภารกิจ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม ต่อไป 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
    

สั่ง  ณ  วันที่  29  ตุลาคม  พ.ศ.  2561 
 
                                                       
          บุญรอด  เขียวเพชร 

   (นายบุญรอด  เขียวเพชร) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 

   

   

 



 
 

 
 

 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 

ที ่489/2561 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน 

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม ประจ าปีงบประมาณ  2561 
-------------------------------------------- 

  อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด เพ่ือให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง และเพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน 
และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนด รายงานผู้ก ากับดูแล ภายใน 90 วันหลังจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น 
 

เพ่ือให้ระบบควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้มีการน าไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ด าเนินการด้วย
ความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม ดังต่อไปนี้  

 ๑.นางสาวรวีวรรณ คีรีนิล ผู้อ านวยการกองการศึกษา ประธานกรรมการ 
๒.นางสาคร จันทร์เกลา  ครู คศ.๑   กรรมการ 
3.นางสาวณัฎฐิชา  เปรมปรี ครู คศ.๑   กรรมการ 
4.นางสุวารี  แสงนิล  ครู คศ.๑   กรรมการ 
5.นางรจรินทร์ เตี้ยแจ้  ครู คศ.๑   กรรมการ/เลขานุการ 
 

  โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผล
ระบบการควบคุมภายในของกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
ทราบ เพ่ือรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบล                      
หาดขาม และให้ด าเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ ในการ
ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม ต่อไป 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
    

สั่ง  ณ  วันที่  29  ตุลาคม  พ.ศ.  2561 
 
                                                       
           บุญรอด  เขียวเพชร 

    (นายบุญรอด  เขียวเพชร) 
   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 

 
 



 

 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 
ที ่490/2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม ประจ าปีงบประมาณ  2561 

-------------------------------------------- 

  อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ  พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือ
ปฏิบัติตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนด เพ่ือให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่าง
ต่อเนื่อง และเพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการด าเนินงาน ด้านการรายงาน 
และด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงาน
ของรัฐที่กระทรวงการคลังก าหนด รายงานผู้ก ากับดูแล ภายใน 90 วันหลังจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น 
 

เพ่ือให้ระบบควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้มีการน าไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ด าเนินการด้วย
ความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในกอง
สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม ดังต่อไปนี้  

๑. นายศุภโชค  ฤกษ์งาม  รรท.ผอ.กองสาธารณสุขฯ  ประธานกรรมการ 
๒. นายวิวัฒน ์วอนยิน  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  กรรมการ 
๓. นางสาวนัทมน  เขียวเพชร คนงานทั่วไป   กรรมการ/เลขานุการ 
 

  โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตามประเมินผล
ระบบการควบคุมภายในของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อ านวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อมทราบ เพ่ือรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหาดขาม และให้ด าเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุ
วัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม ต่อไป 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
    

สั่ง  ณ  วันที่  29  ตุลาคม  พ.ศ.  2561 
 
                                                       
          บุญรอด  เขียวเพชร 

   (นายบุญรอด  เขียวเพชร) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหาดขาม 


