
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 
ที ่ 210  / 2558 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะท างานติดตามประเมินผลระบบควบคุม
ภายในองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 

................................................. 
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 

ข้อ  6  ก าหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็นแนวทาง
ให้แล้วเสร็จในหนึ่งปีนับตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้ใช้บังคับและติดตามประเมินระบบควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้
รายงานผู้ก ากับดูแลและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันหลังสิ้น
ปีงบประมาณ นั้น 

โดยที่องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  ยังจัดวางระบบควบคุมภายในถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุม
ภายในตามที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ข้อ  6  นั้น  
เพ่ือให้การจัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูนด าเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้อง
ตามมาตรฐานควบคุมภายในและเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการอาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น    พ.ศ. 2542  มาตรา 25  วรรค 7 ซึ่งก าหนดให้น าความในมาตรา 15  มา
บังคับใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลโดยอนุโลมจึงแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดวาง
ระบบควบคุมภายในและคณะท างานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน
ดังต่อไปนี้ 

 

 คณะกรรมการการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน ประกอบด้วย  
      1. นายอภิวัฒน์  รักษาวงศ์  ต าแหน่ง  ปลัดอบต.พิปูน   ประธานกรรมการ 
     2. นายบุญฤทธิ์  จันทรศรี  ต าแหน่ง  หัวหน้าส่วนโยธา  กรรมการ 
     3. นางสาวจิตรา  รักษ์ศรีทอง  ต าแหน่ง  หัวหน้าส่วนการคลัง  กรรมการ 
       4. นางสาวจอมสุรางค์  สัณฐมิตร ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักงานปลัด  กรรมการ 
    5. นางสาววันเพ็ญ  เทวฤทธิ์   ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ  กรรมการและเลขานุการ 

 

ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  มีหน้าที่ก าหนดของเขตการ
จัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  ควบคุมก ากับดูแล  ชี้แจงแนะน าให้ส านัก/ส่วน 
จัดวางระบบควบคุมภายในให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544 ข้อ  6  และน าระบบควบคุมภายในที่ก าหนดไว้  
น าไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิพลโดยให้ส านัก/ส่วนจัดวางระบบควบคุมภายใน งวดปี 2558  และปี
ถัดไป ดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  เพ่ือให้ระบบ
การควบคุมภายในที่ได้ก าหนดไว้ในการน าไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล  

 
 
 
 
         /จึงให้มีคณะท างาน... 



 
-๒- 

 
จึงให้มีคณะท างานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 

ประกอบด้วย 

       1. นายอภิวัฒน์  รักษาวงศ์ ต าแหน่ง  ปลัด อบต.พิปูน  ประธานกรรมการ 
     2. นายบุญฤทธิ์  จันทรศรี ต าแหน่ง  หัวหน้าส่วนโยธา  กรรมการ 
     3. นางสาวจิตรา  รักษ์ศรีทอง ต าแหน่ง  หัวหน้าส่วนการคลัง  กรรมการ 
       4. นางสาวจอมสุรางค์  สัณฐมิตรต าแหน่ง  หัวหน้าส านักงานปลัด  กรรมการ 
    5. นางสาววันเพ็ญ  เทวฤทธิ์ ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ  กรรมการและเลขานุการ 

 

 โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในติดตามประเมินผลระบบควบคุม
ภายในของส านัก/ส่วน แล้วสรุปรายงานในการประชุมประจ าเดือนทุกเดือนและให้ส านัก/ส่วน  รายงานผลการ
ด าเนินการประเมินระบบควบคุมภายในให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูนทราบ  ตามระเบียบ ฯ  ที่ก าหนด
หลังสิ้นไตรมาส  เพ่ือให้มีการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และบรรลุ
วัตถุประสงค์การควบคุมภายใน ในการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนต าบล พิปูน  
ต่อไป 
 

ทั้งนี้ ตั้งแตว่ันที่  1  ตุลาคม  2558  เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่   21  เดือน กันยายน   พ.ศ.  2558 
 
 
 

       (นายทรงศักดิ์   คเชนทร์) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 

ที ่ 222 / 2558 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะท างานติดตามประเมินผล     

ระบบควบคุมภายใน ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 
................................................. 

ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน ที่   210  / 2558  ลงวันที่  21  กันยายน   2558   ให้ทุก
ส านัก/ส่วน จัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  แล้วรายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะท างานติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน นั้น 

 

 เพ่ือให้การจัดวางระบบควบคุมภายในของส านักปลัดด าเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐาน
การควบคุมภายใน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายในของส านักงานปลัด  ดังต่อไปนี้ 
 

   คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 
       1. นายอภิวัฒน์  รักษาวงศ์    ต าแหน่ง   ปลัด อบต.พิปูน  ประธานกรรมการ 
     2. นางสาวจอมสุรางค์  สัณฐมิตร  ต าแหน่ง   หัวหน้าส านักงานปลัด กรรมการ 
    3. นางสาวณัฐชยา  เทวฤทธิ์     ต าแหน่ง   นักพัฒนาชุมชน  กรรมการ 
    4. นางสาววันเพ็ญ   เทวฤทธิ์     ต าแหน่ง   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ  กรรมการและเลขานุการ 

 

ด าเนินการดังนี้ 
1. ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในมีหน้าที่ก าหนดของเขตก ากับดูแล ชี้แจง การจัดวาง

ระบบควบคุมภายในของฝ่าย/งาน  ด าเนินการให้ถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ข้อ  6  และน าระบบ
ควบคุมภายในที่ก าหนดไว้น าไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยให้ทุกฝ่าย/งาน ด าเนินการต่อไป 

 

2. เมื่อด าเนินการตามระเบียบควบคุมภายในตามที่จัดวางไว้มาระยะหนึ่งให้ทุกฝ่าย/ทุกงานติดตามความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายใน  โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป
แล้วรายงานผลตามรูปแบบตามที่ระเบียบก าหนด ฯ  เพ่ือคณะกรรมการจะได้รวบรวมประเมินเป็นระบบควบคุม
ภายในของส านักงานปลัด  รายงานคณะกรรมการการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 
ให้แล้วเสร็จ  ภายในวันที่  20  ตุลาคม  ของทุกปี 
 3. คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน 

เพ่ือให้ระบบการควบคุมภายในได้ก าหนดไว้ให้มีการน าไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลจึงได้ก าหนดให้มี
คณะกรรมการท างานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส านักปลัด  ประกอบด้วย 

 

       1. นายอภิวัฒน์  รักษาวงศ์    ต าแหน่ง   ปลัด อบต.พิปูน  ประธานกรรมการ 
     2. นางสาวจอมสุรางค์  สัณฐมิตร  ต าแหน่ง   หัวหน้าส านักงานปลัด กรรมการ 
    3. นางสาวณัฐชยา  เทวฤทธิ์     ต าแหน่ง   นักพัฒนาชุมชน  กรรมการ 
    4. นางสาววันเพ็ญ   เทวฤทธิ์     ต าแหน่ง   เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ฯ  กรรมการและเลขานุการ 

 
 
 

                     /โดยให้คณะกรรมการ... 



 
-๒- 

 

 โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในติดตามประเมินผลระบบควบคุม
ภายในของส านักงานปลัด แล้วสรุปรายงานให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล พิปูนทราบ  เพ่ือรายงาน
คณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  ภายในวันที่ 20  ตุลาคม  
ของทุกปี 
 

ทั้งนี้ ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป 

 

สั่ง  ณ  วันที่   1  เดือน ตุลาคม   พ.ศ.  2558 
 
 
 

 (นายทรงศักดิ์   คเชนทร์) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 

ที ่ 226  / 2558 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะท างานติดตามประเมินผล     

ระบบควบคุมภายใน ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 
................................................. 

ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน ที่   210 / 2558  ลงวันที่  21  กันยายน  2558  ให้ทุกส านัก/
ส่วน จัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  แล้วรายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะท างานติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน นั้น 

 

 เพ่ือให้การจัดวางระบบควบคุมภายในของส่วนการคลัง ด าเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตาม
มาตรฐานการควบคุมภายใน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายในของส่วนการคลัง  ดังต่อไปนี้ 
 

   คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 
   1. นายอภิวัฒน์  รักษาวงศ์ ต าแหน่ง  ปลัด  อบต.พิปูน  ประธานกรรมการ 

       2. นางสาวจิตรา  รักษ์ศรีทอง ต าแหน่ง  หัวหน้าส่วนการคลัง  กรรมการ 
    3. นางสาวกิติมา  สาระพงศ์ ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรรมการและเลขานุการ 

 

ด าเนินการดังนี้ 
 1. ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในมีหน้าที่ก าหนดของเขตก ากับดูแล ชี้แจง การจัดวาง
ระบบควบคุมภายในของฝ่าย/งาน  ด าเนินให้ถูกต้อง ให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ข้อ  6   และน า
ระบบควบคุมภายในที่ก าหนดไว้น าไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยให้ทุกฝ่าย/งาน ด าเนินการต่อไป 

2. เมื่อด าเนินการตามระเบียบควบคุมภายในตามที่จัดวางไว้มาระยะหนึ่งให้ทุกฝ่าย/ทุกงานติดตามความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายใน  โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป
แล้วรายงานผลตามรูปแบบที่ระเบียบที่ก าหนด ฯ ให้ส่วนการคลังด าเนินการ เพ่ือคณะกรรมการจะได้รวบรวม
ประเมินเป็นระบบควบคุมภายในของส่วนการคลัง  รายงานคณะกรรมการการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์การ
บริหารส่วนต าบลพิปูนให้แล้วเสร็จ ภายใน 20 ตุลาคม  ของทุกปี  
 3. คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน 

เพ่ือให้ระบบการควบคุมภายในได้ก าหนดไว้ให้มีการน าไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลจึงได้ก าหนดให้มี
คณะกรรมการท างานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนการคลัง  ประกอบด้วย 

 

   1. นายอภิวัฒน์  รักษาวงศ์ ต าแหน่ง  ปลัด  อบต.พิปูน  ประธานกรรมการ 
       2. นางสาวจิตรา  รักษ์ศรีทอง ต าแหน่ง  หัวหน้าส่วนการคลัง  กรรมการ 
    3. นางสาวกิติมา  สาระพงศ์ ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
          /โดยให้คณะกรรมการ... 



 
-๒- 

 

 โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในติดตามประเมินผลระบบควบคุม
ภายในของส่วนการคลัง แล้วสรุปรายงานให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูนทราบ  เพื่อรายงานคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  และให้ติดตามประเมินผลการควบคุม
ภายในของส่วนการคลัง  เพ่ือรายงานคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพิปูน  ภายในวันที่ 20  ตุลาคม  ของทุกปี 
 
 

ทั้งนี้ ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป 

 

สั่ง  ณ  วันที่   1  เดือน ตุลาคม   พ.ศ.  2558 
 
 
 

   (นายทรงศักดิ์   คเชนทร์) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 

 
 

 
 



 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 

ที ่ 233  / 2558 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะท างานติดตามประเมินผล     

ระบบควบคุมภายใน ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 
................................................. 

ตามค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน ที่  210 / 2558  ลงวันที่  21  กันยายน   2558   ให้ทุก
ส านัก/ส่วน จัดวางระบบควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐาน
การควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ข้อ  6  แล้วรายงานคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะท างาน
ติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน นั้น 

 

 เพ่ือให้การจัดวางระบบควบคุมภายในของส่วนโยธา ด าเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐาน
การควบคุมภายใน จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายในของส่วนโยธา  ดังต่อไปนี้ 
 

   คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายใน ส่วนโยธาองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 
   1. นายอภิวัฒน์  รักษาวงศ์ ต าแหน่ง  ปลัด  อบต.พิปูน  ประธานกรรมการ 
   2. นายบุญฤทธิ์  จันทรศรี ต าแหน่ง  หัวหน้าส่วนโยธา  กรรมการ 

   3. นายพงศ์ศักดิ์  จรเปลี่ยว ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา  กรรมการและเลขานุการ 
 

ด าเนินการดังนี้ 
 1. ให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในมีหน้าที่ก าหนดของเขตก ากับดูแล ชี้แจง การจัดวาง
ระบบควบคุมภายในของฝ่าย/งาน  ด าเนินให้ถูกต้อง ให้ถูกต้องได้มาตรฐานการควบคุมภายในตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544  ข้อ  6  และน าระบบ
ควบคุมภายในที่ก าหนดไว้น าไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยให้ทุกฝ่าย/งาน ด าเนินการต่อไป 

2. เมื่อด าเนินการตามระเบียบควบคุมภายในตามที่จัดวางไว้มาระยะหนึ่งให้ทุกฝ่าย/ทุกงานติดตามความ
เพียงพอของระบบควบคุมภายใน  โดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป
แล้วรายงานผลตามรูปแบบที่ระเบียบก าหนด ฯ ให้ส่วนโยธา  เพ่ือคณะกรรมการจะได้รวบรวมประเมินเป็นระบบ
ควบคุมภายในของส่วนโยธารายงานคณะกรรมการการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน
ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่  20  ตุลาคม  ของทุกปี 
 3. คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน 

เพ่ือให้ระบบการควบคุมภายในได้ก าหนดไว้ให้มีการน าไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลจึงได้ก าหนดให้มี
คณะกรรมการท างานในการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในของส่วนโยธา  ประกอบด้วย 

 

   1. นายอภิวัฒน์  รักษาวงศ์ ต าแหน่ง  ปลัด  อบต.พิปูน  ประธานกรรมการ 
   2. นายบุญฤทธิ์  จันทรศรี ต าแหน่ง  หัวหน้าส่วนโยธา  กรรมการ 

   3. นายพงศ์ศักดิ์  จรเปลี่ยว ต าแหน่ง  ผู้ช่วยนายช่างโยธา  กรรมการและเลขานุการ 
 
 
 
 
                 /โดยให้คณะกรรมการ... 



 
-๒- 

 

 โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลการวางระบบควบคุมภายในติดตามประเมินผลระบบควบคุม
ภายในส่วนโยธา แล้วสรุปรายงานให้ปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลพิปูนทราบ  เพื่อรายงานคณะกรรมการติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน    ภายในวันที่  20  ตุลาคม  ของทุกปี 
 

 

ทั้งนี้ ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง  ณ  วันที่   1  เดือน ตุลาคม   พ.ศ.  2558 
 
 
 

  (นายทรงศักดิ ์  คเชนทร์) 
        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 

 
 


