
 
 

ค ำส่ังองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพปูิน 
ที่  254  / 2557 

เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยในและคณะท ำงำนติดตำมประเมินผลระบบควบคุม
ภำยในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพปูิน 

................................................. 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินวา่ดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

ข้อ  6  ก าหนดให้หน่วยรับตรวจจดัวางระบบการควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็น
แนวทางให้แลว้เสร็จในหน่ึงปีนบัตั้งแต่วนัท่ีระเบียบน้ีใชบ้งัคบัและติดตามประเมินระบบควบคุมภายในท่ีได้
ก าหนดไวร้ายงานผูก้  ากบัดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ังภายในเกา้สิบวนัหลงั
ส้ินปีงบประมาณ นั้น 

โดยท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลพิปูน  ยงัจดัวางระบบควบคุมภายในถูกตอ้งตามมาตรฐานการควบคุม
ภายในตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ขอ้  6  
นั้น  เพื่อให้การจดัวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูนด าเนินการดว้ยความเรียบร้อย
ถูกต้องตามมาตรฐานควบคุมภายในและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการอาศัยอ านาจตาม
พระราชบญัญติัระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน    พ.ศ. 2542  มาตรา 25  วรรค 7 ซ่ึงก าหนดให้น าความ
ในมาตรา 15  มาบงัคบัใช้ในการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลโดยอนุโลมจึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการการจดัวางระบบควบคุมภายในและคณะท างานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในค าสั่ง
องคก์ารบริหารส่วนต าบลพิปูนดงัต่อไปน้ี 

 

 คณะกรรมกำรกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพปูิน ประกอบด้วย  
      1. นายอภิวฒัน์  รักษาวงศ ์ ต าแหน่ง  ปลดัอบต.พิปูน   ประธานกรรมการ 
     2. นายบุญฤทธ์ิ  จนัทรศรี ต าแหน่ง  หวัหนา้ส่วนโยธา  กรรมการ 
     3. นางสาวจิตรา  รักษศ์รีทอง ต าแหน่ง  หวัหนา้ส่วนการคลงั  กรรมการ 
       4. นางสาวจอมสุรางค ์ สัณฐมิตรต าแหน่ง  หวัหนา้ส านกังานปลดั  กรรมการ 
    5. นางสาววนัเพญ็  เทวฤทธ์ิ ต าแหน่ง  เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์ฯ  กรรมการและเลขานุการ 

 

ใหค้ณะกรรมการจดัวางระบบควบคุมภายในองคก์ารบริหารส่วนต าบลพิปูน  มีหนา้ท่ีก าหนดของเขต
การจดัวางระบบควบคุมภายในขององคก์ารบริหารส่วนต าบลพิปูน  ควบคุมก ากบัดูแล  ช้ีแจงแนะน าให้ส านกั/
ส่วน จดัวางระบบควบคุมภายในใหถู้กตอ้งไดม้าตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงิน
แผน่ดินวา่ดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ขอ้  6  และน าระบบควบคุมภายในท่ีก าหนด
ไว ้ น าไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิพลโดยให้ส านกั/ส่วนจดัวางระบบควบคุมภายใน งวดปี 2557  
และปีถดัไป ดงัต่อไปน้ี 

 



 
  

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  เพื่อให้
ระบบการควบคุมภายในท่ีไดก้ าหนดไวใ้นการน าไปปฏิบติัใหเ้กิดประสิทธิผล  

จึงให้มีคณะท ำงำนในกำรติดตำมประเมินผลกำรควบคุมภำยในขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพิปูน 
ประกอบด้วย 

       1. นายอภิวฒัน์  รักษาวงศ ์ ต าแหน่ง  ปลดั อบต.พิปูน  ประธานกรรมการ 
     2. นายบุญฤทธ์ิ  จนัทรศรี ต าแหน่ง  หวัหนา้ส่วนโยธา  กรรมการ 
     3. นางสาวจิตรา  รักษศ์รีทอง ต าแหน่ง  หวัหนา้ส่วนการคลงั  กรรมการ 
       4. นางสาวจอมสุรางค ์ สัณฐมิตรต าแหน่ง  หวัหนา้ส านกังานปลดั  กรรมการ 
    5. นางสาววนัเพญ็  เทวฤทธ์ิ ต าแหน่ง  เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์ฯ  กรรมการและเลขานุการ 

 

 โดยใหค้ณะกรรมการติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในติดตามประเมินผลระบบควบคุม
ภายในของส านกั/ส่วน แลว้สรุปรายงานในการประชุมประจ าเดือนทุกเดือนและให้ส านกั/ส่วน  รายงานผลการ
ด าเนินการประเมินระบบควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูนทราบ  ตามระเบียบ ฯ  ท่ี
ก าหนดหลงัส้ินไตรมาส  เพื่อให้มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเน่ือง และ
บรรลุวตัถุประสงค์การควบคุมภายใน ในการปฏิบติัตามอ านาจหน้าท่ีและภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพิปูน  ต่อไป 
 

ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี  1  ตุลาคม  2557  เป็นตน้ไป 

 

สั่ง  ณ  วนัท่ี   3  เดือน ตุลาคม   พ.ศ.  2557 
 
 

(นายทรงศกัด์ิ   คเชนทร์) 
   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลพิปูน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค ำส่ังองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพปูิน 

ที่  257  / 2557 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยในและคณะท ำงำนติดตำมประเมินผล     

ระบบควบคุมภำยใน ส ำนักปลดัองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพปูิน 
................................................. 

ตามค าสั่งองคก์ารบริหารส่วนต าบลพิปูน ท่ี   254  / 2557  ลงวนัท่ี  3  ตุลาคม   2557   ให้ทุกส านกั/
ส่วน จดัวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินวา่ดว้ยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  แล้วรายงานคณะกรรมการจดัวางระบบควบคุมภายในและคณะท างานติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายในองคก์ารบริหารส่วนต าบลพิปูน นั้น 

 

 เพื่อให้การจดัวางระบบควบคุมภายในของส านักปลัดด าเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตาม
มาตรฐานการควบคุมภายใน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจดัวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายในของส านกัปลดั  ดงัต่อไปน้ี 

 

   คณะกรรมการจดัวางระบบควบคุมภายใน ส านกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลพิปูน 
       1. นายอภิวฒัน์  รักษาวงศ ์    ต  าแหน่ง   ปลดั อบต.พปิูน  ประธานกรรมการ 
     2. นางสาวจอมสุรางค ์ สัณฐมิตร  ต าแหน่ง   หวัหนา้ส านกังานปลดั กรรมการ 
    3. นางสาวภทัทช์นก  รัตนก าพล     ต  าแหน่ง   เจา้พนกังานธุรการ  กรรมการ 
    4. นางสาววนัเพญ็   เทวฤทธ์ิ     ต  าแหน่ง   เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์ฯ  กรรมการและเลขานุการ 

 

ด าเนินการดงัน้ี 
1. ให้คณะกรรมการจดัวางระบบควบคุมภายในมีหน้าท่ีก าหนดของเขตก ากบัดูแล ช้ีแจง การจดัวาง

ระบบควบคุมภายในของฝ่าย/งาน  ด าเนินการให้ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินวา่ดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ขอ้  6  และน าระบบ
ควบคุมภายในท่ีก าหนดไวน้ าไปใชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยใหทุ้กฝ่าย/งาน ด าเนินการต่อไป 

 

2. เม่ือด าเนินการตามระเบียบควบคุมภายในตามท่ีจดัวางไวม้าระยะหน่ึงให้ทุกฝ่าย /ทุกงานติดตาม
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน  โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเส่ียงท่ี
เปล่ียนแปลงไปแลว้รายงานผลตามรูปแบบตามท่ีระเบียบก าหนด ฯ  เพื่อคณะกรรมการจะไดร้วบรวมประเมิน
เป็นระบบควบคุมภายในของส านกังานปลดั  รายงานคณะกรรมการการจดัวางระบบควบคุมภายในองค์การ
บริหารส่วนต าบลพิปูน ใหแ้ลว้เสร็จ  ภายในวนัท่ี  20  ตุลาคม  ของทุกปี 

 
 
 



 
 

 3. คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน 

เพื่อใหร้ะบบการควบคุมภายในไดก้ าหนดไวใ้หมี้การน าไปปฏิบติัใหเ้กิดประสิทธิผลจึงไดก้ าหนดให้มี
คณะกรรมการท างานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส านกัปลดั  ประกอบดว้ย 

 

       1. นายอภิวฒัน์  รักษาวงศ ์    ต  าแหน่ง   ปลดั อบต.พปิูน  ประธานกรรมการ 
     2. นางสาวจอมสุรางค ์ สัณฐมิตร  ต าแหน่ง   หวัหนา้ส านกังานปลดั กรรมการ 
    3. นางสาวภทัทช์นก  รัตนก าพล    ต  าแหน่ง   เจา้พนกังานธุรการ  กรรมการ 
    4. นางสาววนัเพญ็   เทวฤทธ์ิ     ต  าแหน่ง   เจา้หนา้ท่ีวเิคราะห์ฯ  กรรมการและเลขานุการ 

 

 โดยใหค้ณะกรรมการติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในติดตามประเมินผลระบบควบคุม
ภายในของส านักปลัด แล้วสรุปรายงานให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูนทราบ  เพื่อรายงาน
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  ภายในวนัท่ี 20  
ตุลาคม  ของทุกปี 
 

ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี  1  ตุลาคม  2557  เป็นตน้ไป 

 

สั่ง  ณ  วนัท่ี   3  เดือน ตุลาคม   พ.ศ.  2557 
 
 

(นายทรงศกัด์ิ   คเชนทร์) 
   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลพิปูน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค ำส่ังองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพปูิน 

ที่  261  / 2557 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยในและคณะท ำงำนติดตำมประเมินผล     

ระบบควบคุมภำยใน ส่วนกำรคลงัองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพปูิน 
................................................. 

ตามค าสั่งองคก์ารบริหารส่วนต าบลพิปูน ท่ี   245 / 2557  ลงวนัท่ี  3  ตุลาคม  2557  ให้ทุกส านกั/ส่วน 
จดัวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินวา่ดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544  แลว้รายงานคณะกรรมการจดัวางระบบควบคุมภายในและคณะท างานติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายในองคก์ารบริหารส่วนต าบลพิปูน นั้น 

 

 เพื่อให้การจดัวางระบบควบคุมภายในของส่วนการคลงั ด าเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกตอ้งตาม
มาตรฐานการควบคุมภายใน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจดัวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายในของส่วนการคลงั  ดงัต่อไปน้ี 

 

   คณะกรรมการจดัวางระบบควบคุมภายใน ส่วนการคลงัองคก์ารบริหารส่วนต าบลพิปูน 
   1. นายอภิวฒัน์  รักษาวงศ ์ ต าแหน่ง  ปลดั  อบต.พิปูน  ประธานกรรมการ 

       2. นางสาวจิตรา  รักษศ์รีทอง ต าแหน่ง  หวัหนา้ส่วนการคลงั  กรรมการ 
    3. นางสาวกิติมา  สาระพงศ ์ ต าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินและบญัชี กรรมการและเลขานุการ 

 

ด าเนินการดงัน้ี 
 1. ให้คณะกรรมการจดัวางระบบควบคุมภายในมีหน้าท่ีก าหนดของเขตก ากบัดูแล ช้ีแจง การจดัวาง
ระบบควบคุมภายในของฝ่าย/งาน  ด าเนินให้ถูกตอ้ง ให้ถูกตอ้งได้มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ขอ้  6   และน า
ระบบควบคุมภายในท่ีก าหนดไวน้ าไปใชใ้ห้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยให้ทุกฝ่าย/งาน ด าเนินการ
ต่อไป 

2. เม่ือด าเนินการตามระเบียบควบคุมภายในตามท่ีจดัวางไวม้าระยะหน่ึงให้ทุกฝ่าย /ทุกงานติดตาม
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน  โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเส่ียงท่ี
เปล่ียนแปลงไปแลว้รายงานผลตามรูปแบบท่ีระเบียบท่ีก าหนด ฯ ใหส่้วนการคลงัด าเนินการ เพื่อคณะกรรมการ
จะได้รวบรวมประเมินเป็นระบบควบคุมภายในของส่วนการคลงั  รายงานคณะกรรมการการจดัวางระบบ
ควบคุมภายในองคก์ารบริหารส่วนต าบลพิปูนใหแ้ลว้เสร็จ ภายใน 20 ตุลาคม  ของทุกปี  

 
 
 
 



  
 

 3. คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน 

เพื่อใหร้ะบบการควบคุมภายในไดก้ าหนดไวใ้หมี้การน าไปปฏิบติัใหเ้กิดประสิทธิผลจึงไดก้ าหนดให้มี
คณะกรรมการท างานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนการคลงั  ประกอบดว้ย 

 

   1. นายอภิวฒัน์  รักษาวงศ ์ ต าแหน่ง  ปลดั  อบต.พิปูน  ประธานกรรมการ 
       2. นางสาวจิตรา  รักษศ์รีทอง ต าแหน่ง  หวัหนา้ส่วนการคลงั  กรรมการ 
    3. นางสาวกิติมา  สาระพงศ ์ ต าแหน่ง  เจา้พนกังานการเงินและบญัชี กรรมการและเลขานุการ 
 

 โดยใหค้ณะกรรมการติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในติดตามประเมินผลระบบควบคุม
ภายในของส่วนการคลัง แล้วสรุปรายงานให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูนทราบ  เพื่อรายงาน
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  และให้ติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนการคลงั  เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในขององคก์ารบริหารส่วนต าบลพิปูน  ภายในวนัท่ี 20  ตุลาคม  ของทุกปี 
 

ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี  1  ตุลาคม  2557  เป็นตน้ไป 

 

สั่ง  ณ  วนัท่ี   3  เดือน ตุลาคม   พ.ศ.  2557 
 
 

(นายทรงศกัด์ิ   คเชนทร์) 
   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลพิปูน 

 
 

 
 



 
ค ำส่ังองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพปูิน 

ที่  262  / 2557 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดวำงระบบควบคุมภำยในและคณะท ำงำนติดตำมประเมินผล     

ระบบควบคุมภำยใน ส่วนโยธำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลพปูิน 
................................................. 

ตามค าสั่งองคก์ารบริหารส่วนต าบลพิปูน ท่ี  254 / 2557  ลงวนัท่ี  3  ตุลาคม   2557   ให้ทุกส านกั/ส่วน 
จดัวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินวา่ดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน พ.ศ. 2544  ขอ้  6  แล้วรายงานคณะกรรมการจดัวางระบบควบคุมภายในและคณะท างานติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายในองคก์ารบริหารส่วนต าบลพิปูน นั้น 

 

 เพื่อให้การจัดวางระบบควบคุมภายในของส่วนโยธา ด าเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตาม
มาตรฐานการควบคุมภายใน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจดัวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายในของส่วนโยธา  ดงัต่อไปน้ี 

 

   คณะกรรมการจดัวางระบบควบคุมภายใน ส่วนโยธาองคก์ารบริหารส่วนต าบลพิปูน 
   1. นายอภิวฒัน์  รักษาวงศ ์ ต าแหน่ง  ปลดั  อบต.พิปูน  ประธานกรรมการ 
   2. นายบุญฤทธ์ิ  จนัทรศรี ต าแหน่ง  หวัหนา้ส่วนโยธา  กรรมการ 

   3. นายพงศศ์กัด์ิ  จรเปล่ียว ต าแหน่ง  ผูช่้วยนายช่างโยธา  กรรมการและเลขานุการ 
 

ด าเนินการดงัน้ี 
 1. ให้คณะกรรมการจดัวางระบบควบคุมภายในมีหน้าท่ีก าหนดของเขตก ากบัดูแล ช้ีแจง การจดัวาง
ระบบควบคุมภายในของฝ่าย/งาน  ด าเนินให้ถูกตอ้ง ให้ถูกตอ้งได้มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผน่ดินวา่ดว้ยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ขอ้  6  และน าระบบ
ควบคุมภายในท่ีก าหนดไวน้ าไปใชใ้หเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยใหทุ้กฝ่าย/งาน ด าเนินการต่อไป 

2. เม่ือด าเนินการตามระเบียบควบคุมภายในตามท่ีจดัวางไวม้าระยะหน่ึงให้ทุกฝ่าย /ทุกงานติดตาม
ความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน  โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเส่ียงท่ี
เปล่ียนแปลงไปแลว้รายงานผลตามรูปแบบท่ีระเบียบก าหนด ฯ ให้ส่วนโยธา  เพื่อคณะกรรมการจะไดร้วบรวม
ประเมินเป็นระบบควบคุมภายในของส่วนโยธารายงานคณะกรรมการการจดัวางระบบควบคุมภายในองคก์าร
บริหารส่วนต าบลพิปูนใหแ้ลว้เสร็จ ภายในวนัท่ี  20  ตุลาคม  ของทุกปี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 3. คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน 

เพื่อใหร้ะบบการควบคุมภายในไดก้ าหนดไวใ้หมี้การน าไปปฏิบติัใหเ้กิดประสิทธิผลจึงไดก้ าหนดให้มี
คณะกรรมการท างานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนโยธา  ประกอบดว้ย 

 

   1. นายอภิวฒัน์  รักษาวงศ ์ ต าแหน่ง  ปลดั  อบต.พิปูน  ประธานกรรมการ 
   2. นายบุญฤทธ์ิ  จนัทรศรี ต าแหน่ง  หวัหนา้ส่วนโยธา  กรรมการ 

   3. นายพงศศ์กัด์ิ  จรเปล่ียว ต าแหน่ง  ผูช่้วยนายช่างโยธา  กรรมการและเลขานุการ 
 

 โดยใหค้ณะกรรมการติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในติดตามประเมินผลระบบควบคุม
ภายในส่วนโยธา แลว้สรุปรายงานให้ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูนทราบ  เพื่อรายงานคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององคก์ารบริหารส่วนต าบลพิปูน    ภายในวนัท่ี  20  ตุลาคม  ของทุกปี 
 

ทั้งน้ี ตั้งแต่วนัท่ี  1  ตุลาคม  2557  เป็นตน้ไป 

 

สั่ง  ณ  วนัท่ี   3  เดือน ตุลาคม   พ.ศ.  2557 
 
 

(นายทรงศกัด์ิ   คเชนทร์) 
   นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลพิปูน 

 
 


