
 

 

 

 

แบบ ปค.6 
รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของ      

ผู้ตรวจสอบภายใน 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ปค. 6 

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก 

  ผู้ตรวจสอบภายในของเทศบาลเมืองสะเตงนอก ได้สอบทานการประเมินผลการควบคุม
ภายในของหน่วยงาน ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีการสอบทานตาม
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการด าเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ    
ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการท างาน 

  จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่า การควบคุมภายในของ เทศบาลเมือง
สะเตงนอก มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

 

ลายมือชื่อ     
      (นางสาวคมตา  ไชยหมาน) 

ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
       วันที่   16   พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 
 

กรณีได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง และ
การควบคุมภายในหรือการปรับปรุงการควบคุมภายในส าหรับความเสี่ยงดังกล่าวให้รายงานข้อตรวจพบหรือ
ข้อสังเกตดังกล่าวดังนี้ 

  อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบและข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในและหรือการ
ปรับการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ปค. 6 

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
 

ชื่อส่วนงานย่อย/กิจกรรม 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องก าหนด
ปรับปรุงการควบคุมภายใน 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ส านักปลัดเทศบาล 
1. กิจกรรม 
งานด้านสารบรรณ 
 

- เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบใน
การรับส่ง  หนังสือราชการท าให้การ
จัดเก็บและน าส่งหนงัสือราชการ
ผิดพลาด เกิดความล่าช้าในการ
ปฏิบัติงาน  
 

- ลงทะเบียนรับหนงัสือทุกฉบับและ
น าไปจา่ยให้กับผู้รับผิดชอบทนัที  
- ตรวจสอบเอกสารข้อมูลข่าวสาร
ราชการจากอินเตอร์เน็ตทุกวัน 
- เพิ่มความเร็วและประสทิธิภาพ
ของระบบอินเตอร์เน็ต WIfi ให้มี
คุณภาพมากกว่านี ้

2. กิจกรรม 
งานด้านการบริหารงานบุคคล 
 

- มีระเบียบ กฎหมาย หลักเกณฑ์ที่
ใช้ในการปฏิบัตงิานเป็นจ านวนมาก
อยู่เสมอ ท าให้เกิดความไม่ชัดเจนซึ่ง
ผู้ปฏิบัตงิานจ าเปน็ต้องศึกษาเพือ่ให้
เกิดความรู้ ความเข้าใจในการ
ปฏิบัติงานต่อไป 

- ศึกษาจากคู่มือการท าแผน
อัตราก าลัง 3 ปี และหนังสือสั่งการ
ที่เก่ียวข้อง 
-  ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏบิัติงาน 

3. กิจกรรม 
งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
การจัดท าประชาคม 
 

- การจัดตั้งงบประมาณราย  จา่ย
ประจ าปีไมส่ามารถจัดสรร
งบประมาณตามแผนพฒันาที่ตัง้ไว้      
- แผนพัฒนามโีครงการ   จ านวน
มากและไมส่ามารถแก้ไขปัญหาได้
ตรงตามความต้องการของ
ประชาชน           

- ทบทวนการจัดท าแผนพฒันาโดย
ทบทวนนโยบาย เป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ให้ชัดเจน 
- ให้ค าปรึกษาและเผยแพร่
ประชาสัมพนัธ์ระเบียบ กฎหมาย
และข้อบังคับตา่งๆ ให้ประชาชน
ทราบ 
อย่างทั่วถึง 

4. กิจกรรม 
งานนิติการ 
 

บุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรงยังไม 
เขาใจในระบบงานขาด
ประสบการณ์ในการปฏบิัติงาน
โดยตรง 

อบรมใหความรใูน ภารกิจแตละดาน 
อยางตอเนื่องตรง สายงาน 

5. กิจกรรม 
งานดา้นป้องกันและบรรเทา       
สาธารณภัย 
 

- ช่วงฤดูมรสุมประชาชนได้รับความ
เดือดร้อนจากวาตภัยและน้ าท่วมขัง
บ้านเรือนเส้นทางการสัญจรและ
ท่วมขังพื้นที่การเกษตร 
- ประชาชนยังขาดความรู้ในการ
บริหารจัดการภัย 
- อุปกรณ์ในการช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัยยังไม่เพียงพอ 

- จัดท าค าสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อยู่เวร
ระวังเหตุ รับเรื่องราวร้องทุกข์จาก
ประชาชนกรณี เกิด เหตุภัยพิบั ติ
ต่างๆ 
- จัดท าเอกสารเผยแพร่ให้ความรู้กับ
ประชาชนเรื่องการบริหารจัดการ
เมื่อเกิดภัยพิบัติ 
- ให้ความรู้แก่บุคลากรทั้งภาครัฐ
และอาสาสมัครให้มีความรู้เพิ่มมาก
ขึ้นและต่อเนื่อง 
- จัดหาวัสดุครุภัณฑ์เพื่องานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยให้เพียงพอ 



แบบ ปค. 6 

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
 

ชื่อส่วนงานย่อย/กิจกรรม 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องก าหนด
ปรับปรุงการควบคุมภายใน 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

กองคลัง 
6. กิจกรรม 
ด้านงานการเงินและบัญชี 
 
 

1. การจัดท าเอกสารประกอบการ
เบิกจ่ายยังไม่เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน 
 

1. ให้หัวหน้าหน่วยงานแต่ละกอง
ได้ตรวจสอบเอกสารพร้อมรับรอง
ความถูกต้องก่อนด าเนินการ
เบิกจ่าย 
2. เจ้าหน้าที่การเงินและ
ผู้อ านวยการกองคลังมีการสอบ
ทานการเบิกจ่ายตามขั้นตอน 

7. กิจกรรม 
ด้านการจัดเก็บรายได้ 

 

1. ผู้เสียภาษีหลายรายยังขาดความ
รับผิดชอบในการช าระภาษี 
2. ข้อมูลที่อยู่ผู้เสียภาษีจ านวนมาก
ไม่เป็นปัจจุบนั 
3. ด้วยสถานการณโ์ควิด 19 แพร่
ระบาดเปน็จ านวนมาก 

1. สร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้
เสียภาษีให้เกิดจิตส านึกและเข้าใจ
ถึงบทบาทหนา้ที่ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะต้องจดัเก็บ
ภาษีเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 
2. เพิ่มช่องทางการจัดเก็บนอก
สถานที่ในแต่ละหมู่บา้นในเขตต าบล
สะเตงนอก โดยขอความร่วมมือจาก
สมาชิกสภาเทศบาลแต่ละเขตพื้นที่ 
3. เพิ่มช่องทางการรับช าระเงินโดย
การโอนผ่านบัญชีธนาคารของ
เทศบาลเมืองสะเตงนอก 

8. กิจกรรม 
ด้านพสัดุและทรัพย์สิน 
 

1. มีระเบียบกฎหมายที่ออกมา
บังคับใหม่ ท าให้ไม่เข้าใจในตัวบท
กฎหมายที่ชัดเจน 
2. พัสดุบางอยา่งที่ใชไ้ม่ได้มีการ
จ าหน่าย 

1. ก าชับให้หน่วยงานเจ้าของ
งบประมาณจัดท าแผนการเบิกจา่ย
แต่ละไตรมาสให้ตรงกับความ
ต้องการใช้งานมากที่สุด 
2. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดท า
ทะเบียนคุมพสัดุสิน้เปลืองให้เปน็
ปัจจุบนัและสามารถตรวจสอบได้ทุก
เวลา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ปค. 6 

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
 

ชื่อส่วนงานย่อย/กิจกรรม 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องก าหนด
ปรับปรุงการควบคุมภายใน 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

กองช่าง 
9. กิจกรรม 
ประมาณราคางานก่อสร้าง 
 

- ราคาพาณิชย์จังหวัดมี 
รายการในบัญชีน้อย 
- ราคาน้ ามันยังไม่คงที่ 
- ผู้ประกอบการไม่ให้ความ 
ร่วมมืออย่างเต็มที่ 

- ค้าหาราคาวัสดุทาง 
อินเตอร์เน็ต 
- ตรวจสอบราคาน้ ามันเป็น 
ปัจจุบัน 

10. กิจกรรม 
ขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 

- ผู้ขออนุญาตก่อสร้าง 
อาคารก่อสร้างก่อนที่จะมา 
ขออนุญาต เมื่อมีปัญหา 
เรื่องแนวเขตหรือโครงสร้าง 
อาคารก็แก้ไขยาก 
- มีการก่อสร้างอาคาร 
แทนที่อาคารเดิม หลีกเลี่ยง 
ที่จะไม่ขออนุญาต 

- ออกตรวจสอบพ้ืนที่ เมื่อ 
พบเห็นมีการก่อสร้างก็แจ้ง 
ให้หยุดการก่อสร้างจนกว่า 
จะมีการขอนุญาตให้ 
ถูกต้อง 
- แต่งตั้งนายช่างเขต 
เพ่ิมเติม 
- บังคับใช้กฎหมาย พรบ. 
ควบคุมอาคารอย่างเข้มงวด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบ ปค. 6 

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
 

ชื่อส่วนงานย่อย/กิจกรรม 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องก าหนด
ปรับปรุงการควบคุมภายใน 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
11. กิจกรรม 
การจัดเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่ง
ปฏิกูล 
 

 
1. รถเก็บขนมีสภาพเก่าหรือการ
ใช้งานเป็นเวลานาน 
2. ประชาชนไม่คัดแยกขยะก่อน
ทิ้ง ท าให้เกิดเชื้อโรคและส่งกลิ่น
เหม็น 
3. ประชาชนยังขาดความรู้ความ
เข้าใจในการคัดแยกขยะอย่างถูก
วิธ ี

 
1. จัดหารถเก็บขยะมูลฝอยเพ่ิม 
2. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนมีการลดปริมาณขยะ
และคัดแยกขยะตามหลัก 3 Rs  
3. ให้ความรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชนในการคัดแยกขยะมูล
ฝอย 

12. กิจกรรม 
การจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูล
ฝอย 

 

1. มีลูกหนี้ค้างช าระค่าธรรมเนียม
ขยะมูลฝอยอยู่ 

1. มีการปรับปรุงข้อมูลรายชื่อ
บ้านเลขท่ี ที่ซ้ ากันเพ่ือให้ได้ข้อมูล
ที่เป็นปัจจุบัน 
2. ประชาสัมพันธ์สร้างความ
เข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับ
การช าระค่าธรรมเนียมขยะมูล
ฝอย 
3. จัดท าหนังสือแจ้งลูกหนี้ให้มา
ช าระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย 

13. กิจกรรม 
โครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
 

1. จากการส ารวจการขึ้นทะเบียน
สุนัขและแมวยังไม่ครอบคลุมทั้ง
พ้ืนที่ 
2. มีปัญหาสุนัขจรจัดไม่มีเจ้าของ
เป็นจ านวนมากจึงไม่สามารถ
ด าเนินการฉีดวัคซีนได้ 

1. ส ารวจการขึ้นทะเบียนสุนัข
และแมวยังไม่ครอบคลุมทั้งพ้ืนที่
มากขึ้น 
2.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนรู้ถึงสาเหตุของการแพร่
ระบาดของโรคและท าความเข้าใจ
ถึงการป้องกันและการควบคุม 

14. กิจกรรมป้องกันและแก้ไข
เหตุร าคาญและมลภาวะ 
 

การติดตามผลยังล่าช้าอยู่ 1. ติดตามผลการตรวจสอบให้
เป็นไปตามก าหนดระยะเวลา 
2. เร่งรัดประสานงานหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

15. กิจกรรมควบคุมป้องกันโรค
โควิด-19 
 

1. ปฏิบัติตามระเบียบหนังสือสั่ง
การ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตาม
ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคโควิด-19 

1. จัดทีมในการออกปฏิบัติงานให้
พร้อม 
2. เตรียมความพร้อมด้านวัสดุ
อุปกรณ์ในการป้องกันและ
ควบคุมโรคโควิด-19 ให้พร้อม
ปฏิบัติงาน 



แบบ ปค. 6 

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
 

ชื่อส่วนงานย่อย/กิจกรรม 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องก าหนด
ปรับปรุงการควบคุมภายใน 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
16. กิจกรรมปฏิบัติงานด้าน
จัดท าบัญชี การเงิน และพัสดุ   

 
 
1.บุคลากรไม่มีทักษะและ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
ท าให้เกิดข้อผิดพลาดได้ 

 
 
1. ฝึกบุคลากรฝึก 
ปฏิบัติโดยหาระเบียบข้อบังคับ 
มาฝึกปฏิบัติ 
2. จัดท าทะเบียนคุมพัสดุ และ
ครุภัณฑ์ 
3. จัดท าทะเบียนคุมงบประมาณ
รายรับ รายจ่าย  
4. ส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 

17. กิจกรรมการจัดท าฎีกา/
จัดซื้อจัดจ้าง 

การด าเนินการจัดท าเอกสารอาจ
ผิดพลาดได้   

1.ปฏิบัติงานตามนโยบาย 
2.ปฏิบัติงานตามระเบียบ
กฎหมายที่ก าหนด 
2. ตรวจสอบความถูกต้องของ
ทะเบียนคุมงบประมาณ 
3.จดัส่งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเข้า
ฝึกอบรม 

18 .  กิ จ ก ร รมด้ า นบุ ค ล าก ร      
การจัดการเรียนการสอน  
 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน
อนุบาลฯ ครูผู้ดูแลเด็กมีหน้าที่ที่
จะต้องจัดแผนการเรียนการสอน/
SAR/แผนงบประมาณต่างๆ/
เอกสารต่าง/สื่อการเรียนการสอน 
เป็นต้น  ก็เป็นงานเอกสารที่มี
จ านวนมาก  ในเรื่องการเงิน 
บัญชี และพัสดุอาจเกิด
ข้อผิดพลาดได/้พร้อมทั้งดูแลเด็ก  

1.รับบุคลากรด้านการศึกษาเพ่ิม  
เพ่ือให้การปฏิบัติงานด าเนินงาน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น 

19.  กิจกรรมด้ านการจัดท า
แผนพัฒนาการศึกษา 

การจัดท าแผนการศึกษาของกอง/
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก/โรงเรียน
อนุบาลฯ ที่มีรวมจ านวน 6 แห่ง  
ต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้  อาจ
เกิดผิดพลาดได้ 

1.ปฏิบัติงานตาม 
นโยบาย 
2.ปฏิบัติงานตามระเบียบ
กฎหมายที่ก าหนด 
3.ส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม 
4. ติดตามประเมินผล 
แผนพฒันาการศึกษา 

 



แบบ ปค. 6 

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
 

ชื่อส่วนงานย่อย/กิจกรรม 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องก าหนด
ปรับปรุงการควบคุมภายใน 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

กองการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 
20. กิจกรรมด้านการซ่อมแซม
อาคาร และวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 
 

 
 
อาจท าให้เกิดความเสียหายต่อต่อ
ทรัพย์สินของอาคารศูนย์
วิทยาศาสตร์การกีฬา หมู่ที่ 6 
และ 4         

 
 
1.ปฏิบัติงานตามนโยบาย 
2.ปฏิบัติงานตามระเบียบ
กฎหมายที่ก าหนด 
3.น าเสนอครุภัณฑ์ให้งานพัสดุ 
4. ดูแลความเรียบร้อยเบื้องต้น 
5.ช่วยบ ารุงตามระเบียบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

แบบ ปค. 6 

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 
 

ชื่อส่วนงานย่อย/กิจกรรม 
ความเสี่ยงที่มีอยู่ต้องก าหนด
ปรับปรุงการควบคุมภายใน 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

กองสวัสดิการสังคม 
21. งานสวัสดิการสังคมและ
สังคมสงเคราะห์เพ่ือการยังชีพ
ส าหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ 

 

1. การบันทึก ปรับปรุงและ
ตรวจสอบข้อมูลผู้มีสิทธิรับเบี้ยยัง
ชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ ใน
ระบบสารสนเทศการจัดการ
ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.  
ให้เป็นปัจจุบัน 
2. ผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพมา
แสดงตนไม่ตรงตามก าหนดเวลา
ท าให้การจ่ายเบี้ยอาจเกิดการ
ล่าช้า 

1.ปรับปรุงข้อมูลผู้มีสิทธิ์รับเบี้ย
ยังชีพ ผู้สูงอายุ และคนพิการใน
ระบบสารสนเทศการจัดการ
ฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท. ให้
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 
2.ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง 
ออกให้บริการตามหมู่บ้านเพื่อ
ความสะดวกรวดเร็วของผู้มีสิทธิ
และเจ้าหน้าที่ได้ท าการจ่ายเบี้ย
ยังชีพได้ทันตามก าหนดฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   หนว่ยตรวจสอบภายใน เทศบาลเมืองสะเตงนอก โทร. 073-202200 

ที ่  ยล ๕๒๙๐๑/    วันที่        16  พฤศจิกายน 2564       

เรื่อง   รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (ปค.6) ประจ าปี 2564      
งวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก (ผ่านปลัดเทศบาล) 

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
ส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดวางระบบควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ฯ 
(ข้อ 6) และรายงานการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ฯ (ข้อ 8) อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
หลังจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น 

หน่วยตรวจสอบภายใน ด าเนินการในส่วนที่ต้องรับผิดชอบเรียบร้อยแล้ว โดยจัดท ารายงาน
สอบทานการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค.6) ประจ าปี 2564 งวดสิ้นสุดวันที่ 30 
กันยายน 2564 

1. เพ่ือให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ เป็นข้อมูลในการควบคุมและการบริหารความเสี่ยงขององค์กร       
ให้สามารถปฏิบัติงานส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย กระบวนงาน และ
จัดท ารายงานการเงิน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน 

2. เห็นควรรวบรวม แบบ ปค.6 ให้ Center เลขานุการระดับองค์กร จ านวน 1 ชุด เพ่ือเป็นข้อมูล
ส่วนหนึ่งในการ จัดท าแบบ ปค.4/แบบ ปค.5/แบบ ปค.1 ระดับองค์กร และเพ่ือน าส่งส านักงานส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดยะลา จ านวน 1 ชุด 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 
           

 

(นางสาวคมตา  ไชยหมาน) 
ต าแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
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รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน (ปค.6) 
 

ความเห็นปลัดเทศบาล 
 

    เห็นควรอนุมัติ       
            
  

 

 
ลงชื่อ     
        (นายมาหะมะรอสีดี  อุชะมิ) 

                                                            ปลัดเทศบาลเมืองสะเตงนอก 
 
ความเห็นนายกเทศมนตรี 

            
             
 

ลงชื่อ     
           (นายเสรี  เรืองกาญจน์) 

                                                       นายกเทศมนตรีเมืองสะเตงนอก 

 


