
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ 
ที่ 309 /2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ 
.............................................. 

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 บัญญัติ ให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ ถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพ่ือให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่าง ต่อเนื่อง และ
เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐที่
กระทรวงการคลังกำหนด นั้น  

เพ่ือให้ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล ดำเนินการด้วย ความ
เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และเกิด
ประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลหนองตาดใหญ่ดังต่อไปนี้  

1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานกรรมการ  

2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรรมการ  

3. ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ  

4. ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ  

5. นิติกรปฏิบัติการ กรรมการ  

6. หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการและเลขานุการ  

7. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ให้คณะกรรมการฯ มี
หน้าที่  

1) อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน  

2) กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายใน ในภาพรวมขององค์การบริหาร ส่วนตำบล
หนองตาดใหญ่ 

3) รวบรวม พิจารณากลั่นกรองและสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวม ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ 

4) ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานภายในสังกัดที่เกี่ยวข้อง  



5) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ (อบต.) ให้คณะกรรมการฯ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่เสนอรายงานการประเมินผล การควบคุมภายในต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบลหนองตาดใหญ่เพ่ือพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้ นายอำเภอหนองตาดใหญ่ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้น
ปีงบประมาณการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ให้ใช้รูปแบบรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ดังต่อไปนี้  

1. แบบหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน (ระดับหน่วยงานของรัฐ) (แบบ ปค.1) เป็น
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ ควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงาของรัฐ ข้อ 9 และข้อ 10 วรรคสาม  

2. รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (แบบ ปค.4)เป็นแบบรายงาน การ
ประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ  

3. รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5) เป็นรายงานการประเมินผล การควบคุม
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ  

4. รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายใน ของผู้ตรวจสอบภายใน (แบบ ปค. 6) เป็น
แบบรายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐ (กรณีมีผู้
ตรวจสอบภายใน หรือมีการแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายใน)  

5. ให้เลขานุการคณะกรรมการฯ ติดตามเร่งรัด สำนัก/กอง จัดส่งรายงานฯ ตามกำหนด โดยเคร่งครัด 
กรณีมีปัญหาอุปสรรค ให้รายงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ทราบ โดยด่วน 

6. ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้ดำเนินประสานการดำเนินงานเป็นที่ปรึกษา เสนอแนะรายงาน การ
ติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในแก่สำนัก/กอง เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม  

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

สั่ง ณ วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 

 

 

               (นายจำรัส  พลรักษา)  

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ 

 

 

 

 



 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ 
ที่  310/2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน สำนักปลัด 
.................................... 

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 บัญญัติ ให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ ถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพ่ือให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่าง ต่อเนื่อง และ
เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐที่ระทรวงการ
คลังกำหนด รายงานผู้กำกับดูแล ภายใน 90 วันหลังจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น  

เพ่ือให้ ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลดำเนินการ ด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และเกิด
ประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการควบคุม ภายในสำนักปลัด องค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ดังต่อไปนี้  

1. หัวหน้าสำนักปลัด ประธานกรรมการ  

2. นิติกรปฏิบัติการ กรรมการ  

3. นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ กรรมการ  

4. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรรมการ  

5. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ กรรมการ/เลขานุการ  

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม ประเมินผล
ระบบการควบคุมภายในของสำนักงานปลัด แล้วจัดส่งรายงานให้หัวหน้าสำนักปลัดทราบ เพื่อ รายงานคณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายใน ขององค์การบริหารส่วนตำบ ลขาม สะแกแสง และให้ดำเนินการติดตาม
ประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ ใน การปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่และภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ต่อไป 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

สั่ง ณ วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563  

 

 

(นายจำรัส  พลรักษา) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ 



 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ 
ที ่311/2562 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน กองคลัง  

…………………………………….. 

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพ่ือให้ระบบการควบคุมภายใน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และ
เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่
กระทรวงการคลังกำหนด รายงานผู้กำกับดูแล ภายใน 90 วันหลังจากสิ้น ปีงบประมาณ นั้น เพ่ือให้ ระบบควบคุม
ภายในที่ได้กำหนดไว้ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลดำเนิน การด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 และเกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ 
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายในกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่
ดังต่อไปนี้  

1. ผู้อำนวยการกองคลัง  ประธานกรรมการ  

2. เจ้าพนักงานพัสดุ  กรรมการ  

3. นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ กรรมการ/เลขานุการ  

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม ประเมินผล
ระบบการควบคุมภายในของกองคลัง แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองคลังทราบ เพ่ือรายงาน คณะกรรมการ
ติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่และให้ ดำเนินการติดตาม
ประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจของ
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ต่อไป  

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

สั่ง ณ วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563  

 

 

(นายจำรัส  พลรักษา) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ 

 

 

 



 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ 
ที่ 312/2562 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน กองช่าง 
…………………………………. 

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 79 บัญญัติ ให้ 

หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ ถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพ่ือให้ระบบการควบคุมภายในเป็นไปอย่าง ต่อเนื่อง และ
เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับ หน่วยงานของรัฐที่ระทรวงการ
คลังกำหนด รายงานผู้กำกับดูแล ภายใน 90 วันหลังจากสิ้นปีงบประมาณ นั้น  

เพ่ือให้ ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลดำเนิน การด้วยความ 

เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 และเกิด
ประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ ควบคมุภายในกองช่าง 
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ดังต่อไปนี้  

1. ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ  

2. นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ  

3. เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ/เลขานุการ  

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม ประเมินผล 

ระบบการควบคุมภายในของกองช่าง แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองช่างทราบ เพื่อรายงาน 
คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วน ตำบลหนองตาดใหญ่และให้ 
ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ ในการปฏิบัติตาม อำนาจ
หน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ต่อไป  

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

สั่ง ณ วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563  

 

 

(นายจำรัส  พลรักษา) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ 

 
 



 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ 
ที่ 313/2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
..................................... 

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้ 

หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพ่ือให้ระบบการควบคุมภายใน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และ
เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่ระทรวงการ
คลังกำหนด รายงานผู้กำกับดูแล ภายใน 90 วันหลังจากสิ้น ปีงบประมาณ นั้น  

เพ่ือให้ ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลดำเนิน การด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และเกิด
ประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายในกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ดังต่อไปนี้  

1. ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประธานกรรมการ  

2. นักวิชาการศึกษา กรรมการ/เลขานุการ  

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม ประเมินผล
ระบบการควบคุมภายในของกองการศึกษาฯ แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองการศึกษาทราบ เพ่ือรายงาน
คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  และให้
ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ ใน การปฏิบัติตามอำนาจ
หน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563  

 

 

(นายจำรัส  พลรักษา) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ 

 

 

 

 



 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ 
ที่ 314/2563 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
..................................... 

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 79 บัญญัติให้ 

หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ถือปฏิบัติ
ตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด เพ่ือให้ระบบการควบคุมภายใน เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และ
เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นอย่างสมเหตุสมผล บรรลุวัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน ด้านการรายงาน และด้านการปฏิบัติ
ตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับ ตามหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐที่ระทรวงการ
คลังกำหนด รายงานผู้กำกับดูแล ภายใน 90 วันหลังจากสิ้น ปีงบประมาณ นั้น  

เพ่ือให้ ระบบควบคุมภายในที่ได้กำหนดไว้ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลดำเนิน การด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 และเกิด
ประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลการ ควบคุมภายในกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ดังต่อไปนี้  

1. ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  ประธานกรรมการ  

2. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  กรรมการ/เลขานุการ  

โดยให้คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน รายงานผลการติดตาม ประเมินผล
ระบบการควบคุมภายในของกองการศึกษาฯ แล้วจัดส่งรายงานให้ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมทราบ เพ่ือรายงาน
คณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่  และให้
ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในอย่างต่อเนื่อง และบรรลุวัตถุประสงค์ ใน การปฏิบัติตามอำนาจ
หน้าที่และภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ต่อไป ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563  

 

 

(นายจำรัส  พลรักษา) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตาดใหญ่ 

 

 


