
                            แบบ ปย.1
     

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผูบริหารระดบัสวนงานยอย 
(ตามระเบียบฯ  ขอ 6) 

 
แบบที่ 1  กรณีไมพบจุดออนที่มีนัยสําคัญ 

 
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา 
 

การประเมินการควบคุมภายในของสํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา
สําหรับงวดตั้งแตวันที่  1  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.2548    ถึงวันที่  30   เดือน  กันยายน   พ.ศ.2549  ไดดําเนินการ
ตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ซ่ึงกําหนด   อยูใน
เอกสารคําแนะนํา :  การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน      แผนดินวา
ดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544   ขอ 6    ระบบการควบคุมภายในของสํานักงานปลัด 
องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา  ไดจัดใหมีขึ้นตามที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน    พ.ศ. 2544          โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นใจ
อยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของสํานักงานปลัด  องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา  จะบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผล  และประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช
ทรัพยากร    ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษา    ทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล 
การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต     ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน  และดานการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย  ซ่ึงรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝาย
บริหาร 

แนวคิดของการสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลรวมถึงความมั่นใจจะไดรับผลอยางคุมคา
ตามตนทุนที่ใช โดยระบบการควบคุมภายในดังกลาวไดประมาณการและใชดุลยพินิจในการประเมิน
ประโยชนที่จะไดรับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับคาใชจายของระบบฯ   ทั้งนี้  คาใชจายไมควรเกิน
ประโยชนที่จะไดรับซึ่งรวมถึงการลดความเสี่ยงที่ทําใหหนวยงานไมบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด   นอกจากนี้
อาจเกิดขอผิดพลาดหรือความเสียหายและความผิดปกติที่ไมอาจสืบทราบได        เนื่องจากมีขอจํากัดที่แฝงอยู
ในการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือละเลยการ      ควบคุม    รวมทั้งขอจํากัดดาน
ทรัพยากร ดานกฎหมาย หรือเกี่ยวกับกฎระเบียบของทางราชการ   อีกทั้งประสิทธิผลของการควบคุมอาจ
เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ  และสภาพแวดลอม  เปลี่ยนแปลงไป   



 

         แบบ ปย.1
  

   
จากผลการประเมินดังกลาวเชื่อวาการควบคุมภายในของสํานักงานปลัด  องคการบริหารสวน

ตําบลเวียงพางคํา   สําหรับงวดตั้งแตวันที่  1  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2548   ถึงวันที่  30  เดือน   กันยายน   พ.ศ. 
2549  เปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด  มีความเพียงพอและ
บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามที่กลาวในวรรคแรกภายใตขอจํากัดตามวรรคสอง     

 

ทั้งนี้  ไดแนบแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน   รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผน
ปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน   และรายงานผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐาน  การควบคุม
ภายใน  มาพรอมนี้แลว 

 
 
    ลายมือช่ือ...................................................… 

     (นางสาวสอิ้งมาส    แสงศรี)  
                 ตําแหนง   เจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน 
         รักษาการในตําแหนงหวัหนาสํานักงานปลัด 

      วันที่          30    เดือน  กนัยายน   พ.ศ. 2549 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

                             แบบ ปย.1
     

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผูบริหารระดบัสวนงานยอย 
(ตามระเบียบฯ  ขอ 6) 

 
แบบที่ 1  กรณีไมพบจุดออนที่มีนัยสําคัญ 

 
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา 
 

การประเมินการควบคุมภายในของสวนการคลัง องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา
สําหรับงวดตั้งแตวันที่  1  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.2548    ถึงวันที่  30   เดือน  กันยายน   พ.ศ.2549  ไดดําเนินการ
ตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ซ่ึงกําหนด   อยูใน
เอกสารคําแนะนํา :  การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน      แผนดินวา
ดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544   ขอ 6    ระบบการควบคุมภายในของสวนการคลัง 
องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา  ไดจัดใหมีขึ้นตามที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน    พ.ศ. 2544          โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นใจ
อยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของสวนการคลัง  องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา  จะบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผล  และประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช
ทรัพยากร    ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษา    ทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล 
การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต     ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน  และดานการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย  ซ่ึงรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝาย
บริหาร 

แนวคิดของการสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลรวมถึงความมั่นใจจะไดรับผลอยางคุมคา
ตามตนทุนที่ใช โดยระบบการควบคุมภายในดังกลาวไดประมาณการและใชดุลยพินิจในการประเมิน
ประโยชนที่จะไดรับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับคาใชจายของระบบฯ   ทั้งนี้  คาใชจายไมควรเกิน
ประโยชนที่จะไดรับซึ่งรวมถึงการลดความเสี่ยงที่ทําใหหนวยงานไมบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด   นอกจากนี้
อาจเกิดขอผิดพลาดหรือความเสียหายและความผิดปกติที่ไมอาจสืบทราบได        เนื่องจากมีขอจํากัดที่แฝงอยู
ในการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือละเลยการ      ควบคุม    รวมทั้งขอจํากัดดาน
ทรัพยากร ดานกฎหมาย หรือเกี่ยวกับกฎระเบียบของทางราชการ   อีกทั้งประสิทธิผลของการควบคุมอาจ
เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ  และสภาพแวดลอม  เปลี่ยนแปลงไป   



 

         แบบ ปย.1
  

   
จากผลการประเมินดังกลาวเชื่อวาการควบคุมภายในของสวนการคลัง  องคการบริหารสวน

ตําบลเวียงพางคํา   สําหรับงวดตั้งแตวันที่  1  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2548   ถึงวันที่  30  เดือน   กันยายน   พ.ศ. 
2549  เปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด  มีความเพียงพอและ
บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามที่กลาวในวรรคแรกภายใตขอจํากัดตามวรรคสอง     

 

ทั้งนี้  ไดแนบแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน   รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผน
ปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน   และรายงานผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐาน  การควบคุม
ภายใน  มาพรอมนี้แลว 

 
 
    ลายมือช่ือ...................................................… 

     (นางกหุลาบ      ขาเลศักดิ์)  
                 ตําแหนง         หัวหนาสวนการคลัง 

      วันที่          30    เดือน  กนัยายน   พ.ศ. 2549 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                             แบบ ปย.1
     

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผูบริหารระดบัสวนงานยอย 
(ตามระเบียบฯ  ขอ 6) 

 
แบบที่ 1  กรณีไมพบจุดออนที่มีนัยสําคัญ 

 
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา 
 

การประเมินการควบคุมภายในของสวนโยธา    องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคําสําหรับ
งวดตั้งแตวันที่  1  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.2548    ถึงวันที่  30   เดือน  กันยายน   พ.ศ.2549  ไดดําเนินการตาม
แนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน ซ่ึงกําหนด   อยูใน
เอกสารคําแนะนํา :  การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน      แผนดินวา
ดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544   ขอ 6    ระบบการควบคุมภายในของสวนโยธา 
องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา  ไดจัดใหมีขึ้นตามที่กําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน    พ.ศ. 2544          โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นใจ
อยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของสวนโยธา  องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา  จะบรรลุ
วัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผล  และประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใช
ทรัพยากร    ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษา    ทรัพยสิน การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล 
การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต     ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน  และดานการ
ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  มติคณะรัฐมนตรีและนโยบาย  ซ่ึงรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝาย
บริหาร 

แนวคิดของการสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลรวมถึงความมั่นใจจะไดรับผลอยางคุมคา
ตามตนทุนที่ใช โดยระบบการควบคุมภายในดังกลาวไดประมาณการและใชดุลยพินิจในการประเมิน
ประโยชนที่จะไดรับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับคาใชจายของระบบฯ   ทั้งนี้  คาใชจายไมควรเกิน
ประโยชนที่จะไดรับซึ่งรวมถึงการลดความเสี่ยงที่ทําใหหนวยงานไมบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด   นอกจากนี้
อาจเกิดขอผิดพลาดหรือความเสียหายและความผิดปกติที่ไมอาจสืบทราบได        เนื่องจากมีขอจํากัดที่แฝงอยู
ในการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือละเลยการ      ควบคุม    รวมทั้งขอจํากัดดาน
ทรัพยากร ดานกฎหมาย หรือเกี่ยวกับกฎระเบียบของทางราชการ   อีกทั้งประสิทธิผลของการควบคุมอาจ
เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ  และสภาพแวดลอม  เปลี่ยนแปลงไป   



 

         แบบ ปย.1
  

   
จากผลการประเมินดังกลาวเชื่อวาการควบคุมภายในของสวนโยธา  องคการบริหารสวน

ตําบลเวียงพางคํา   สําหรับงวดตั้งแตวันที่  1  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2548   ถึงวันที่  30  เดือน   กันยายน   พ.ศ. 
2549  เปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินกําหนด  มีความเพียงพอและ
บรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามที่กลาวในวรรคแรกภายใตขอจํากัดตามวรรคสอง     

 

ทั้งนี้  ไดแนบแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน   รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผน
ปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน   และรายงานผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐาน  การควบคุม
ภายใน  มาพรอมนี้แลว 

 
 
    ลายมือช่ือ วาที่รอยเอก................................. 

                 (เทพพิทักษ      สวางเต็ม)  
                 ตําแหนง                      หัวหนาสวนโยธา 

      วันที่                 30    เดือน  กนัยายน   พ.ศ. 2549 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

               แบบ ปย.1
     

หนังสือรับรองการควบคุมภายในของผูบริหารระดบัสวนงานยอย 
(ตามระเบียบฯ  ขอ 6) 

 
แบบที่ 1  กรณีไมพบจุดออนที่มีนัยสําคัญ 

 
เรียน นายกองคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา 
 

การประเมินการควบคุมภายในของสวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    องคการบริหาร
สวนตําบลเวียงพางคําสําหรับงวดตั้งแตวันที่  1  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ.2548    ถึงวันที่  30   เดือน  กันยายน   
พ.ศ.2549  ไดดําเนินการตามแนวทางการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดิน ซ่ึงกําหนด   อยูในเอกสารคําแนะนํา :  การจัดทํารายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงิน      แผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544   ขอ 6    ระบบการควบคุม
ภายในของสวนการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม   องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา  ไดจัดใหมีขึ้นตามที่
กําหนดในระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน    พ.ศ. 2544          
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาการดําเนินงานของสวนการศึกษา  ศาสนา และ
วัฒนธรรม  องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา  จะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดาน
ประสิทธิผล  และประสิทธิภาพของการดําเนินงานและการใชทรัพยากร    ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษา    ทรัพยสิน 
การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลือง หรือการทุจริต     ดานความเชื่อถือ
ไดของรายงานทางการเงินและการดําเนินงาน  และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ  มติ
คณะรัฐมนตรีและนโยบาย  ซ่ึงรวมถึงระเบียบปฏิบัติของฝายบริหาร 

แนวคิดของการสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลรวมถึงความมั่นใจจะไดรับผลอยางคุมคา
ตามตนทุนที่ใช โดยระบบการควบคุมภายในดังกลาวไดประมาณการและใชดุลยพินิจในการประเมิน
ประโยชนที่จะไดรับจากการมีระบบการควบคุมภายในกับคาใชจายของระบบฯ   ทั้งนี้  คาใชจายไมควรเกิน
ประโยชนที่จะไดรับซึ่งรวมถึงการลดความเสี่ยงที่ทําใหหนวยงานไมบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนด   นอกจากนี้
อาจเกิดขอผิดพลาดหรือความเสียหายและความผิดปกติที่ไมอาจสืบทราบได        เนื่องจากมีขอจํากัดที่แฝงอยู
ในการควบคุมภายในซึ่งรวมถึงโอกาสของการหลีกเลี่ยงหรือละเลยการ      ควบคุม    รวมทั้งขอจํากัดดาน
ทรัพยากร ดานกฎหมาย หรือเกี่ยวกับกฎระเบียบของทางราชการ   อีกทั้งประสิทธิผลของการควบคุมอาจ
เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเนื่องจากสถานการณ  และสภาพแวดลอม  เปลี่ยนแปลงไป   



 

         แบบ ปย.1
  

   
จากผลการประเมินดังกลาวเช่ือวาการควบคุมภายในของสวนการศึกษา  ศาสนา  และ

วัฒนธรรม   องคการบริหารสวนตําบลเวียงพางคํา   สําหรับงวดตั้งแตวันที่  1  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2548   ถึง
วันที่  30  เดือน   กันยายน   พ.ศ. 2549  เปนไปตามมาตรฐานการควบคุมภายในที่คณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินกําหนด  มีความเพียงพอและบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในตามที่กลาวในวรรคแรกภายใต
ขอจํากัดตามวรรคสอง     

 

ทั้งนี้  ไดแนบแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน   รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผน
ปรับปรุงการควบคุมภายในของงวดกอน   และรายงานผลการประเมินองคประกอบของมาตรฐาน  การควบคุม
ภายใน  มาพรอมนี้แลว 

 
 
    ลายมือช่ือ ..................................................... 

         (นางสาวสุทราทิพย    บุญมี)  
                 ตําแหนง      นักวชิาการศึกษา   รักษาการในตาํแหนง              
                                                                           หัวหนาสวนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

      วันที่             30    เดือน  กนัยายน   พ.ศ. 2549 
 
 
 


