
 
 

 
                

                 
 
             ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองไผ่ล้อม 

                                                   ที ่  ๔๐๔/๒๕๖๑  
เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนติดตำมประเมินผลระบบควบคุมภำยในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองไผ่ล้อม 

 

************************************* 

  ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน      
พ.ศ. ๒๕๔๔  ก าหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายในเป็น
แนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้บังคับและติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน       
ที่ก าหนดไว้   รายงานผู้ก ากับและคณะกรรมการตรวจเงินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ งภายในเก้าสิบวัน              
หลังสิ้นปีงบประมาณ  นั้น 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  ได้จัดวางระบบควบคุมภายในเพ่ือให้การจัดวาง
ระบบควบคุมภายในด าเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายในและเพ่ือให้ระบบ
การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถบรรลุวัตถุประสงค์การควบคุมภายใน  ซึ่งรวมถึงการ
ดูแลรักษาทรัพย์สิน  ป้องกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล  การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต  
รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี  และเป็นไปตามระเบียบ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔  องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  จึงขอแต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน  ดังต่อไปนี้ 
 

คณะท ำงำนติดตำมประเมินผลระบบควบคุมภำยใน 
 

   ๑. นายสุรพงษ์  ศิลาวิเศษ ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    ประธานกรรมการ       
   ๒. นางพเยาว์  โกศรีงาม        ต าแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    กรรมการ            
   ๓.  นางละอองดาว  เอี่ยมศรี     ต าแหน่ง ผู้อ านวยการกองคลัง          กรรมการ 
   ๔.  นายจักรกฤษ  เศษก าปัง     ต าแหน่ง นายช่างโยธาช านาญงาน                กรรมการ 
     รักษาราชการแทนผู้อ านวยการช่าง 
   ๕.  สิบเอกสิทธพงษ์  ไกรสีห์ ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด                         กรรมการ 
   ๖.  นางสาวดวงดาว  ภักดีประพันธ์  ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา รักษาราชการการแทน  กรรมการ 
                                                           ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
   ๗.  นางสาวสุภาพร  พูนไธสง ต าแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน      กรรมการ 
      ปฏิบัติการ 
   ๘. นางสาวสุกัญญา  ยอดเพชร  ต าแหน่ง  นักวิชาการตรวจสอบภายใน          กรรมการ/เลขานุการ 
       ช านาญการ 
                                   /การติดตาม....... 



-๒- 
                   

  กำรติดตำมประเมินผลระบบกำรควบคุมภำยในตำมระเบียบคณะกรรมกำรตรวจเงิน
แผ่นดินว่ำด้วยกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรควบคุมภำยใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ 
 

  เมื่อด าเนินการตามระเบียบควบคุมภายในตามที่จัดวางไว้มาระยะหนึ่ง  ให้ส านัก/กอง  
ติดตามความเพียงพอของระบบควบคุมภายใน  โดยปรับปรุงพัฒนาระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง  
เพ่ือให้การปฏิบัติตามภารกิจและตามนโยบายของรัฐบาล  กระทรวงมหาดไทยและตามแผนพัฒนาองค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม    เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
กับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วรายงานผลตามรูปแบบที่ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ
ก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. ๒๕๔๔ ข้อ ๖ ก าหนดส่งรายงานการติดตามผล  ให้คณะกรรมการ
จัดวางระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  ได้สรุปรวบรวมประเมินเป็นระบบ
ควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม   รายงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน   ผู้ก ากับ
ดูแลกระทรวงมหาดไทย  ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่  ๓๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑  ต่อไป 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑  
 

   สั่ง  ณ  วันที่  ๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
      ( นายสิทธิศักดิ์   แก้วหาวงศ์ ) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



       

 
         
                  ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองไผ่ล้อม 

                ที ่ ๔๐๕/๒๕๖๑ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนติดตำมประเมินผลระบบควบคุมภำยใน  ส ำนักปลัด 

                             ************************************* 

  ด้วยระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน       
พ.ศ. ๒๕๔๔  ก าหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายใน     
เป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้บังคับและติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน   
ที่ก าหนดไว้  รายงานผู้ก ากับและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวัน     
หลังสิ้นปีงบประมาณ  นั้น 
 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมได้มีค าสั่งที่      /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม 
พ.ศ.  ๒๕๖๑  เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบล  
หนองไผ่ล้อม  เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ไปแล้วนั้น 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  ได้จัดวางระบบควบคุมภายในเพ่ือให้การจัดวาง
ระบบควบคุมภายในส านักปลัด  ด าเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายในและ
เพ่ือให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายใน  ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน  ป้องกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล         
การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริตรวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือมติคณะรัฐมนตรี  
ฉะนั้นเพ่ือให้การติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของส านักปลัด  เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ. ๒๕๔๔ องค์การบริหารส่วนต าบล  
หนองไผ่ล้อม   จึงขอแต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในส านักปลัด  ดังต่อไปนี้   
 

  คณะท ำงำนติดตำมประเมินผลระบบควบคุมภำยใน 
   (๑)  สิบเอกสิทธิพงษ์  ไกรสีห์       ต าแหน่ง  หัวหน้าส านักปลัด             ประธานกรรมการ 
   (๒)  นายคเชนทร์  อุ่นศิริวงศ์       ต าแหน่ง  นักพัฒนาชุมชนช านาญการ           กรรมการ 
   (๓)  นางสาวสุภาพร  พูนไธสง      ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน    กรรมการ/เลขานุการ 

         ปฏิบัติการ 
 
 
 

        /โดยให้คณะกรรมการ... 
 



      -๒- 
   

  โดยให้คณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  รายงานผลการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในของส านักปลัด  แล้วจัดส่งรายงานให้หัวหน้าส านักปลัดทราบ  เพ่ือรายงาน/คณะท างาน
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม           

       
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที ่ ๑  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

   สั่ง  ณ  วันที่  ๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
      ( นายสิทธิศักดิ์   แก้วหาวงศ์ ) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
 
 
 

            
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            

                
 



 

              
 

         ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองไผ่ล้อม 
                           ที่ ๔๐๖/๒๕๖๑ 

               เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนติดตำมประเมินผลระบบควบคุมภำยใน  กองคลัง 
                               ************************************* 

  ด้วยระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน       
พ.ศ. ๒๕๔๔  ก าหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายใน     
เป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้บังคับและติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน  
ที่ก าหนดไว้  รายงานผู้ก ากับและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวัน     
หลังสิ้นปีงบประมาณ  นั้น 
 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมได้มีค าสั่งที่       /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑  เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบล    
หนองไผ่ล้อม เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ไปแล้วนั้น 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  ได้จัดวางระบบควบคุมภายในเพ่ือให้การจัดวาง
ระบบควบคุมภายในส่วนการคลัง  ด าเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายในและ
เพ่ือให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายใน  ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน  ป้องกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล         
การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริตรวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือมติคณะรัฐมนตรี  
ฉะนั้นเพื่อให้การติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองคลัง  เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจ
เงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน   พ.ศ. ๒๕๔๔  องค์การบริหารส่วนต าบล      
หนองไผ่ล้อม   จึงขอแต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองคลัง  ดังต่อไปนี้   
 

คณะท ำงำนติดตำมประเมินผลระบบควบคุมภำยใน 
  (๑)  นางละอองดาว  เอ่ียมศรี    ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการกองคลัง  ประธานกรรมการ 

(๒)  นางสาวเยาวนา  ศิริจันทร์  ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ กรรมการ 
        (๓)  นางสาวเปรมฤดี  จ าปามูล  ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้     กรรมการ/เลขานุการ 

 
 
 
 

     /โดยให้คณะกรรมการ........ 
 



 

                                                    -๒- 
 

  โดยให้คณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  รายงานผลการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในของกองคลัง  แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อ านวยการกองคลัง  เพ่ือรายงาน/คณะท างานติดตาม
ประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม          

 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

   สั่ง  ณ  วันที่  ๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
   
 
 
 
 
      ( นายสิทธิศักดิ์   แก้วหาวงศ์ ) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
 
 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                   
 

                                    ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองไผ่ล้อม 
            ที ่  ๔๐๗/๒๕๖๑ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนติดตำมประเมินผลระบบควบคุมภำยใน  กองช่ำง 
                             ************************************* 

  ด้วยระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน       
พ.ศ. ๒๕๔๔  ก าหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายใน     
เป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้บังคับและติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในที่
ก าหนดไว้  รายงานผู้ก ากับและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวันหลังสิ้น
ปีงบประมาณ  นั้น 
 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมได้มีค าสั่งที่        /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑   เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบล    
หนองไผ่ล้อม เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ไปแล้วนั้น 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  ได้จัดวางระบบควบคุมภายในเพ่ือให้การจัดวาง
ระบบควบคุมภายในกองช่าง  ด าเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายในและ
เพ่ือให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุม
ภายใน  ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน  ป้องกันหรือลดความผิดพลาด  ความเสียหาย  การรั่วไหล         
การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริตรวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือมติคณะรัฐมนตรี  
ฉะนั้นเพ่ือให้การติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในในของกองช่าง  เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน  พ.ศ.  ๒๕๔๔   องค์การบริหารส่วนต าบล
หนองไผ่ล้อม   จึงขอแต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในกองช่าง  ดังต่อไปนี้   
 

  คณะท ำงำนติดตำมประเมินผลระบบควบคุมภำยใน 
  (๑) นายจักรกฤษ   เศษก าปัง    ต าแหน่ง  นายช่างโยธาช านาญงาน ประธานกรรมการ 
              รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองช่าง   
 (๒)  นายเกรียงชัย  ลอยตระกูล ต าแหน่ง  ผู้ช่วยช่างโยธา         กรรมการ/เลขานุการ 
  

 
 
 

 
     /โดยให้คณะกรรมการ........ 
 



 
-๒- 

 

  โดยให้คณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  รายงานผลการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในของกองช่าง  แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อ านวยการกองช่างทราบ  เพ่ือรายงาน/คณะท างาน
ติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม           

 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

   สั่ง  ณ  วันที่  ๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
      ( นายสิทธิศักดิ์   แก้วหาวงศ์ ) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
 
 
 

            
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

                           
 

 

             ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองไผ่ล้อม 
 ที ่ ๔๐๘/๒๕๖๑ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนติดตำมประเมินผลระบบควบคุมภำยใน  กองกำรศึกษำ  ศำสนำและวัฒนธรรม 
                               ************************************* 

 

  ด้วยระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน       
พ.ศ. ๒๕๔๔  ก าหนดให้หน่วยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใช้มาตรฐานการควบคุมภายใน     
เป็นแนวทางให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ระเบียบนี้บังคับและติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน       
ที่ก าหนดไว้  รายงานผู้ก ากับและคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวัน     
หลังสิ้นปีงบประมาณ  นั้น 
 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อมได้มีค าสั่งที่       /๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๖๑  เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนต าบล    
หนองไผ่ล้อม เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการควบคุม
ภายใน  พ.ศ.  ๒๕๔๔  ไปแล้วนั้น 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม  ได้จัดวางระบบควบคุมภายในเพ่ือให้การจัดวาง
ระบบควบคุมภายในกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ด าเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตาม
มาตรฐานการควบคุมภายในและเพ่ือให้ระบบการควบคุมภายในมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน  ซึ่งรวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สิน  ป้องกันหรื อลดความผิดพลาด      
ความเสียหาย  การรั่วไหล  การสิ้นเปลือง  หรือการทุจริตรวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย  ระเบียบ  
ข้อบังคับ  หรือมติคณะรัฐมนตรี  ฉะนั้นเพ่ือให้การติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายในของกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม  เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการก าหนดมาตรฐานการ
ควบคุมภายใน   พ.ศ.  ๒๕๔๔   องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม   จึงขอแต่งตั้งคณะท างานติดตาม
ประเมินผลระบบควบคุมภายในกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ดังต่อไปนี้   
 

คณะท ำงำนติดตำมประเมินผลระบบควบคุมภำยใน 
  (๑)  นางสาวดวงดาว  ภักดีประพันธ์  นักวิชาการศึกษาช านาญการ     ประธานกรรมการ 

                                                                  รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองการศึกษา    
                                                                   ศาสนาและวัฒนธรรม  

 (๒)  นางจุฑามาศ  สายทอง         ต าแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก               กรรมการ 
 (๓)  นางสาววันเพ็ญ  สอนน า       ต าแหน่ง  ครูผู้ดูแลเด็ก             กรรมการ/เลขานุการ 

 
     /โดยให้คณะกรรมการ........ 



 
 

                                                    -๒- 
 

  โดยให้คณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน  รายงานผลการติดตามประเมินผล
การควบคุมภายในของกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อ านวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรมทราบ  เพ่ือรายงาน/คณะท างานติดตามประเมินผลการควบคุมภายในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม           

       

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 

   สั่ง  ณ  วันที่  ๑  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
   
 
 
 
 
      ( นายสิทธิศักดิ์   แก้วหาวงศ์ ) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ล้อม 
 
 
 

            
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


