
 
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์

ปฏิบัติการควบคุมภายในสาํหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561

 

ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

อําเภอเมืองปราจนีบุร ี  จังหวัดปราจนีบุรี

องค์การบริหารส่วนตําบลโคกไม้ลาย

รายงานการติดตามประเมนิผล
การวางระบบควบคมุภายใน



คำนำ 
 

 ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ข้อ 9 วรรคสาม ให้คณะกรรมการของหน่วยงานรัฐตามข้อ (6) กรณี
องค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลตำบล เสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงาน
ของรัฐตามข้อ 8 ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือพิจารณาลงนาม และจัดส่งให้นายอำเภอ เพ่ือให้
คณะกรรมการที่นายอำเภอจัดให้มีขึ้นดำเนินการรวบรวมและสรุปรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
ดังกล่าวมาจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ      
และสง่ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ภายใน 90 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ นั้น 

 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายได้จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน          
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังฯ สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 
 
 
 

    องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
 



เอกสารประกอบรายงานการควบคุมภายใน 
 
แบบรายงานระดับหน่วยรับตรวจ (องค์กร) 

• แบบ ปค. 1 หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 
• แบบ ปค. 4 รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
• แบบ ปค. 5 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
• แบบ ปค. 6 รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

 
แบบรายงานระดับหน่วยรับตรวจ (หน่วยงานย่อย) 

• สำนักปลัด (แบบ ปค.4, แบบ ปค.5) 
• กองคลัง (แบบ ปค.4, แบบ ปค.5) 
• กองช่าง (แบบ ปค.4, แบบ ปค.5) 

 
ภาคผนวก 

• คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตามประเมินผลการควบคุมภายใน 
• คำสั่งกำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ 

 
 
   
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 

การรายงานตามหลกัเกณฑ์กระทรวงการคลงัว่าด้วยมาตรฐาน 
และหลักเกณฑ์ปฏบิัติการควบคุมภายใน 
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

 
 

แบบ ปค.๑ 



แบบ ปค. 1 
หนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน 

 
เรียน นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี  

  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายได้ประเมินผลการควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุดวันท่ี      
30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีการท่ีหน่วยงานกำหนดซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการควบคุมภายในด้านการ
ดำเนินงานท่ีมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานท่ีเกี่ยวกับการเงิน และไม่ใช่การเงินท่ีเชื่อถือได้ ทันเวลา 
และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 
  จากผลการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายเห็นว่า การควบคุมภายใน   
ของหน่วยงานมีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย
มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ภายใต้การกำกับดูแลของ
นายอำเภอเมืองปราจนีบุรี  
 
 

...................................................... 
(นายปราโมช  สิงหกุล) 

ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
วันท่ี  31  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2565 

 
 

กรณีมีความเส่ียงสำคัญ และกำหนดจะดำเนินการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเส่ียงดังกล่าว      
ในปีงบประมาณ/ปีปฏิทินถัดไป ให้อธิบายเพิ่มเติมในวรรคสาม  ดังนี้ 
  อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงและได้กำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน ในปีงบประมาณหรือปีปฏิทิน
ถัดไป  สรุปได้ดังนี ้
  1. ความเสี่ยงที่มีอยู่ที่ต้องกำหนดปรับปรุงการควบคุมภายใน 
      1.1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า ไม่มีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบงานป้องกัน    
และบรรเทาสาธารณภัยโดยตรง ทำให้ไม่มีการวางแผนรองรับสาธารณภัยต่าง ๆ เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย  
      1.2 งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน พบว่า ขาดพนักงานส่วนตำบลผู้รับโดยตรงมีเพียง
พนักงานจ้างปฏิบัติหนา้ที่ ทำให้การปฏิบัติงานบางอย่างล่าช้าและยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร     
      1.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ พบว่า การจัดทำแผนท่ีภาษียังขาดแคลนบุคลากร       
และความพร้อมของเครื่องมือ ทำให้ข้อมูลท่ีมีอยู่ยังไม่เป็นปัจจุบัน 
      1.4 งานก่อสร้าง พบว่า บุคลากรด้านช่างมีไม่เพียงพอในการดำเนินการแก้ไขปัญหา      
ความเดือดร้อนของประชาชนในงานด้านสาธารณูปโภค  

2. การปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    2.1 สรรหาและรับโอนย้ายบุคลากรในตำแหน่งท่ียังว่างตามแผนอัตรากำลัง 

2.2 การส่งเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานเข้าอบรมเพื่อให้มีความรู้และพัฒนาการปฏิบัติหน้าท่ี
อย่างมีประสิทธิภาพ 



 
 
 

การรายงานตามหลกัเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน 
และหลักเกณฑ์ปฏบิัติการควบคุมภายใน 
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

 
 

แบบ ปค.4 



แบบ ปค.4 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 

รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานสิ้นสุดวันที ่ ๓๐  กันยายน  ๒๕๖5 

 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

๑. สภาพแวดล้อมการควบคุม 
    องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายได้ทำการประเมิน
สภาพแวดล้อมการควบคุม จาก 3 องค์ประกอบ คือ 
    - ภารกิจงานประจำ 
    - สภาพแวดล้อมภายใน  
    - สภาพแวดล้อมภายนอก   
    1.1 ภารกิจงานประจำ มีการแบ่งงานและมอบหมาย
หน้าที่การปฏบิัติงานของบุคลกรอย่างชัดเจนและเหมาะสม  
    1.2 สภาพแวดล้อมภายใน 

1.2.1 มีบุคลากรเพียงพอต่อภารกิจงานทีไ่ด้รับ
มอบหมาย  

1.2.2 ปฏิบัติงานโดยยึดหลักการบริหารงาน  
ตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 

1.2.3 ประกาศมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม
ขององค์กร เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติและปฏิบัติตน
ให้เหมาะสมกับตำแหน่งหนา้ที่  

1.2.4 ผู้บริหารองค์กร ให้ความสำคัญต่อการ
พัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร การมีศีลธรรม 
จรรยาบรรณ และความซื่อสตัย ์และมีการพิจารณา
ดำเนินการตามควรแก่กรณีถ้าพบว่าบุคลากรประพฤติ
ปฏิบัติทีไ่ม่เหมาะสม บริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภบิาล  
    1.3 สภาพแวดล้อมภายนอก วิเคราะห์จากระเบียบ
และหนังสือสัง่การที่เก่ียวข้องในการปฏิบัติงาน รวมถึง
ภารกิจ อำนาจหนา้ที่และบทบาทที่ต้องปฏิบัตติาม
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน   
ของรัฐ พ.ศ. 2561 
 
 
 
 

ผลการประเมิน 
    จากการประเมินสภาพแวดลอ้มการควบคุมของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ตามโครงสร้าง    
การแบ่งส่วนราชการ  สรุปได้ดังนี้ 
    1. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายมีการจัด    
แบ่งโครงสร้างการปฏบิัติงานและมอบหมายหน้าที่    
ความรับผิดชอบทีช่ัดเจน โดยแบ่งโครงสรา้งส่วนราชการ 
ออกเป็น 1 สำนัก 2 กอง  คือ  

1) สำนักปลัด   
2) กองคลัง  
3) กองช่าง                     
มีการแบ่งงานออกเป็น 12 งาน  คือ 
๑) งานบริหารงานทั่วไป 
๒) งานวิเคราะห์นโยบายและแผน 
๓) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
4) งานกิจการสภา 
5) งานการเงิน 
6) งานบัญชี    
7) งานพฒันาจัดเก็บรายได้    
8) งานทะเบียนทรัพย์สนิและพสัดุ 
9) งานก่อสร้าง 
10) งานออกแบบและควบคุมอาคาร 
๑๑) งานสาธารณูปโภค 
12) งานรักษาความสะอาด 

     2. องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายมีบุคลากร
ภายในสังกัดไม่เพียงพอต่อภาระงานที่มีและภารกิจ      
ถ่ายโอนที่เพิ่มมากขึ้น และบุคลากรในบางตำแหน่งยงัขาด
ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ในการทำงาน  
     3. บุคลากรปฏิบัตงิานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลและ  
นำมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมขององค์กร มาเป็นแนวทาง
ในการประพฤติและปฏิบัตติน ทำให้ไม่มีเรื่องร้องเรียน/
ร้องทุกข์ที่เก่ียวกับการประพฤติและปฏิบตัิตนไม่เหมาะสม 
 
 

 



แบบ ปค.4 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

 

     4. ผู้บริหาร สนับสนนุและส่งเสริมให้บุคลากรได้มีโอกาส
พัฒนาความรู้ ความสามารถ มีการกำหนดบทลงโทษสำหรับ 
ผู้ที่ประพฤตปิฏิบัตไิม่เหมาะสมโดยพิจารณาจากมูลเหตุ 
เร่ืองจริง    
     5. บุคลากร ได้รับการพฒันาความรู้ ที่เก่ียวข้องกับหน้าที่ 
โดยเข้ารับการอบรมหลักสูตรตา่งๆ ที่ตรงกับตำแหน่งงาน  
 

2. การประเมินความเสี่ยง  
    ประเมินความเสี่ยงที่มีอยู่เดิมและที่เกิดขึ้นใหม่ 
จากสภาพแวดล้อมภายในและสภาพแวดล้อมภายนอก 
ของงาน/กิจกรรมที่ปฏิบัตงิาน ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ 
และภาระงานที่จำเปน็ต้องทำตามระเบียบที่เก่ียวข้อง 
มีการกำหนดวัตถุประสงค์ระดับส่วนงาน/ระดับกิจกรรม  
ที่ชัดเจน สอดคล้องกนั โดยวิเคราะห์จากงบประมาณ   
และทรัพยากรที่เก่ียวข้องในการดำเนินกิจกรรม 
 

ผลการประเมิน 
    องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายได้ประเมนิความเสี่ยง 
ของกิจกรรมการควบคุมที่มีอยู่เดิมและที่เกิดขึ้นใหม่ และมี
นัยสำคัญ ที่ส่งผลต่อการพัฒนาระบบการควบคุมภายใน 
ขององค์กร  ดังนี้ 
    ๑) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า ไม่มีเจ้าหนา้ที่
ผู้รับผิดชอบงานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภัยโดยตรงทำให้ 
ไม่มีการวางแผนรองรับสาธารณภัยต่าง ๆ เพื่อให้การช่วยเหลือ
ผู้ประสบภัย  
    2) งานพฒันาจัดเก็บรายได้ พบว่า การจัดทำแผนที่ภาษี  
ยังขาดแคลนบุคลากรและความพร้อมของเครื่องมือ ทำให้ข้อมูล 
ที่มีอยู่ยังไม่เป็นปัจจบุัน 
    3) งานทะเบียนทรัพย์สนิและพัสดุ พบว่า ไม่มีพนักงาน 
ส่วนตำบลตำแหน่งนี้โดยตรง มีเพียงพนักงานจา้งปฏบิัติหนา้ที่ 
ทำให้การปฏิบัติงานบางอย่างลา่ช้าและยังไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร 
    4) งานก่อสร้าง พบวา่ บุคลากรด้านช่างมไีม่เพียงพอ 
ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
ในงานด้านโครงสร้างและสาธารณูปโภค  
 

๓. กิจกรรมการควบคุม 
         3.1 มีแนวทางการปฏบิตัิ /ปรับปรุง /แก้ไข          
ที่สามารถปฏิบัตไิด้จริงและเกิดผลสัมฤทธิ์เปน็รูปธรรม
อย่างชัดเจน  
         3.2 กำหนดวัตถุประสงค์ของการควบคุม 
ระยะเวลาดำเนินการ และผู้รบัผิดชอบอย่างชัดเจน 
 

ผลการประเมิน 
    ในภาพรวมมีกิจกรรมควบคุมที่เหมาะสมเพียงพอ 
และมีประสิทธิผลพอสมควร  ดงันี ้
    1) มีคำสั่งแบง่งานและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบ 
ที่ชัดเจนและเหมาะสม  
    2)  กำหนดวัตถุประสงค์ในการควบคุม ระยะเวลา  
และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน   
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แบบ ปค.4 
 

องค์ประกอบของการควบคุมภายใน ผลการประเมิน / ข้อสรุป 

4. สารสนเทศและการสื่อสาร 
    4.1 มีการนำระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล 
เพื่อความสะดวก รวดเร็วในการสืบค้นข้อมูล และช่องทาง
การรับข้อมูลขององค์กรที่ชัดเจน และทนัสมัยระหวา่ง
หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก  
    4.2 ช่องทางการสื่อสาร/ ตดิต่อประสานงาน 
การสื่อสารในการติดต่อประสานงาน รับ-สง่ข้อมูลข่าวสาร 
ระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก  
    4.3 การสื่อสารเป็นไปอย่างคล่องตัว ไม่ติดขัดทำให้ 
การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพส่งผลดตี่อภาพลักษณ์  
ขององค์กร 

ผลการประเมิน 
    จากการประเมินพบว่า องคก์ารบริหารส่วนตำบล   
โคกไม้ลายได้มีการจัดทำเอกสาร คำสั่งต่าง ๆ ไว้อยา่ง
ชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร เก็บไว้เปน็หมวดหมู่เฉพาะ 
สามารถสบืค้นได้ง่าย พร้อมทั้งแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบ 
มีการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานที่ทันสมัยมาไว้ใช้
ในสำนักงานอย่างเพียงพอ ทำให้การประสานงานกับ
หน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกเป็นไปอย่าง
รวดเร็วและมีประสิทธผิล 
 

5. กิจกรรมการติดตามผล 
    รูปแบบและวิธีการติดตาม/ประเมินผลที่เหมาะสม   
และสอดคล้องกับกิจกรรมการควบคุม เพื่อนำปัญหา/
จุดอ่อนที่พบมาพจิารณาหาแนวทางแก้ไขปรบัปรุง  
เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อให้ความมั่นใจ 
ว่าข้อตรวจพบจากการตรวจสอบและการสอบทาน 
ได้รับการพิจารณาสนองตอบและมีการวินิจฉัยสัง่การ 
ให้มีการแก้ไขข้อบกพร่องทันที 

ผลการประเมิน 
     มีการติดตามประเมนิผล โดยใช้แบบรายงานผล 
การปฏิบัติงานตามกิจกรรม/โครงการที่เกิดขึ้น  
โดยเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งผลการประเมิน 
ที่ได้ นำมาเปน็ข้อมูลในการจัดทำแบบรายงานผล 
การติดตามการปฏบิัติตามแผนการปรับปรุง 
 

 
 ผลการประเมินโดยรวม 
 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายมีการจัดวางระบบควบคุมภายในครบท้ัง 5 องค์ประกอบของการ
ควบคุมภายใน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุม
ภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 จากการประเมนิผลการควบคุมภายใน พบว่า บางกิจกรรมมีการ
ควบคุมภายในท่ีเหมาะสมและเพียงพอแล้ว และมีกิจกรรมท่ีพบความเสี่ยงซึ่งมีนัยสำคัญท่ีส่งผลต่อการจัดวาง
ระบบการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย จำนวน 4 กิจกรรม  ดังนี้ 
 ๑. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 2. งานพัฒนาจัดเก็บรายได้  
 3. งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ  
 4. งานก่อสร้าง  

 
 

(นายปราโมช   สิงหกุล) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 

วันท่ี  31  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2565 
 
 

หน้าท่ี 3 



 
 
 

การรายงานตามหลกัเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน 
และหลักเกณฑ์ปฏบิัติการควบคุมภายใน 
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 
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แบบ ปค.5 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานปีส้ินสุดวันที่  30  กันยายน  2565 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ 
หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเส่ียง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเส่ียง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผูร้ับผิดชอบ 
/กำหนดเสร็จ 

๑. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    วัตถุประสงค ์
    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากภัยแล้ง
วัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏบิัติงานด้านงาน
ป้องกันฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีแผน
รองรับสถานการณ์จากสาธารณภยัต่าง ๆ เพื่อการ
ช่วยเหลือประชาชนจากสาธารณภัยที่ทันต่อ
สถานการณ ์
 

 
 
    1. จัดให้เจ้าหน้าท่ี
เข้ารับการฝึกอบรม 
ซักซ้อมเพื่อเตรียมความ
พร้อมในการช่วยเหลือ 
    2. มีการจัดทำแผน
ป้องกันและบรรเทา      
สาธารณภัยให้
ครอบคลมุทุกภัย
ธรรมชาติที่เคยเกิดใน
พื้นที ่
 
 

 
 
    สำรวจความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 

 
 
    การเข้าไปช่วยเหลือ
ประชาชนจากภัยต่าง ๆ 
ยังไม่ทันต่อเหตุการณ ์

 
 
    ผู้บริหารได้กำชับ
เจ้าหน้าท่ีให้ติดตามและ
ตรวจสอบสถานการณ์
ปัจจุบันจาก Internet 
เพื่อเตรียมความพร้อม
ล่วงหน้า และปฏิบัติ
ทันทีเมื่อรับคำสั่ง 

 
 
    มีการวางแผนรองรับสา
ธารณภัยต่าง ๆ เพื่อให้การ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทัน
กาล รวมทั้งส่งเจา้หน้าท่ีเข้า
อบรมเพื่อการปฏิบัติหน้าท่ีที่
มีประสิทธิภาพ 

 
 

สำนักปลดั 

 
 



แบบ ปค.5 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานปีส้ินสุดวันที่  30  กันยายน  2565 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ 

หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเส่ียง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเส่ียง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้รับผิดชอบ 
/กำหนดเสร็จ 

2. งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อให้การจัดเก็บรายได้เกดิประสทิธิภาพมากที่สุด 
สามารถจัดเก็บไดล้ะเอียดครบถ้วนถูกต้อง 

 
 
    1. ข้อมูลทะเบียนแผน
ที่ภาษ ี ไม่เป็นปัจจุบัน
เนื่องจากขาดแคลน
บุคลากรและเครื่องมือ ใน
การดำเนินการ 
    2. การดำเนินการ
จัดทำแผนที่ภาษยีังไม่
ต่อเนื่อง เนื่องจากขาด
แคลนบุคลากรที่มีความรู้
ในการดำเนินการ 
 
 

 
 

1. ตั้งงบประมาณเพ่ือ
จัดทำ/ปรับปรุง แผนท่ี 
ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

2.จัดส่งเจ้าหน้าท่ีเข้า
รับการอบรมเพื่อพัฒนา
ความรู้และประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงาน 

 
 
    ข้อมูลทะเบียนแผนท่ี
ภาษีไมเ่ป็นปัจจุบัน
เนื่องจากขาดแคลน
บุคลากรและเครื่องมือใน
การดำเนินการ 
 

 
 
    การดำเนินการจดัทำ
แผนที่ภาษียังไม่ต่อเนื่อง 
เนื่องจากขาดแคลน
บุคลากรที่มคีวามรู้ในการ
ดำเนินการ 

 
 
    จัดทำโครงการ
ปรับปรุงแผนทีภ่าษี และ
ทะเบียนทรัพยส์ิน และส่ง
เจ้าหน้าท่ีเข้ารับการอบรม
เพื่อพัฒนาความรู้และ
ประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงาน 

 
 

กองคลัง 
 

 
 

 



แบบ ปค.5 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

สำหรับระยะเวลาดำเนินงานปีส้ินสุดวันที่  30  กันยายน  2565 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 
หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ 

หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเส่ียง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเส่ียง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้รับผิดชอบ 
/กำหนดเสร็จ 

3. งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน  
    วัตถุประสงค ์
    งานพัสดุและทะเบยีนทรัพย์สนิ เพื่อจัดทำ
ทะเบียนควบคุมทรัพย์สินท้ังหมด บันทึกข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน จัดทำงบและรายละเอียดทรัพยส์ินของ
หน่วยงาน ประสานงานกับทุกหนว่ยงานในการวาง
รูปแบบการควบคมุทรัพยส์ินให้เปน็ระบบ และ
บำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน   

 
 
    งานพัสดุและ
ทะเบียนทรัพยส์ิน ขาด
พนักงานส่วนตำบลผู้รับ
โดยตรงมีเพียงพนักงาน
จ้างปฏิบัติหน้าท่ี ทำให้
การปฏิบัติ งานล่าช้า
และยังไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร     
 
 

 
 
    สำรวจความพึงพอใจ
ของประชาชนต่อการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 

 
 
    การเข้าไปช่วยเหลือ
ประชาชนจากภัยต่าง ๆ 
ยังไม่ทันต่อเหตุการณ ์

 
 
    ผู้บริหารได้กำชับ
เจ้าหน้าท่ีให้ติดตามและ
ตรวจสอบสถานการณ์
ปัจจุบันจาก Internet 
เพื่อเตรียมความพร้อม
ล่วงหน้า และปฏิบัติ
ทันทีเมื่อรับคำสั่ง 

 
 
    มีการวางแผนรองรับสา
ธารณภัยต่างๆ เพื่อให้การ
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทัน
กาล รวมทั้งส่งเจา้หน้าท่ีเข้า
อบรมเพื่อการปฏิบัติหน้าท่ี 
ที่มีประสิทธิภาพ 
 

 
 

กองคลัง 

 



แบบ ปค.5 
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
สำหรับระยะเวลาดำเนินงานปีส้ินสุดวันที่  30  กันยายน  2565 

 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐ 

หรือภารกิจตามแผนการดำเนินการ 
หรือภารกิจอื่น ๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/

วัตถุประสงค์ 

ความเส่ียง การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเส่ียง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุง 
การควบคุมภายใน 

ผู้รับผิดชอบ 
/กำหนดเสร็จ 

4. งานก่อสร้าง 
วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ

ปฏิบัติงานด้านสาธารณูปโภค ในเรื่องการออกแบบ
แปลนการกำหนดราคากลาง 

๒. เพื่อดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายระเบยีบ
และแผนการดำเนินงาน 
 

 
 
๑. บุคลากรภายใน

องค์กรไม่มีคณุวุฒิ ตามที่
กฎหมายหรือตามระเบียบ
พัสดุกำหนด  

2. ต้องจ้างให้หน่วยงาน
อื่นมาดำเนินงานออกแบบ
และประมาณราคา 

 
 

1. สรรหาพนักงานส่วน
ตำบลที่มีคณุวุฒิด้าน
วิศวกรเพื่อให้ตรงตาม
กฎหมายระเบยีบพัสดุที่
กำหนดไว้เพื่อแก้ปญัหา
งานด้านโครงสร้างฯ  

2. ขอความร่วมมือ
หน่วยงานของรัฐอื่น เช่น
โยธาธิการและผังเมือง 
ทางหลวงชนบท 

 

 
 
    การติดต่อ
ประสานงานกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
มีความลา่ช้าต้องใช้
เวลาเพื่อให้เป็นไป
ตามระเบียบกฎหมาย 

 
 
    บุคลากรด้านช่างไม่
เพียงพอในการดำเนินการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนในงานด้าน
สาธารณูปโภคตามระเบียบ
กฎหมาย 

 
 
1. สรรหาและบรรจุ

แต่งตั้งบุคลากร 
2. ขอความร่วมมือกับ

หน่วยงานอื่นของรัฐ เช่น 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
โยธาธิการและผังเมือง   
ทางหลวงชนบท 

 
 

กองช่าง 
 
 
 
 

 
        (ลงชื่อ) 

(นายปราโมช  สงิหกุล) 
ตำแหน่ง  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 

วันที่  31  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2565 



 
 
 

การรายงานตามหลกัเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน 
และหลักเกณฑ์ปฏบิัติการควบคุมภายใน 
สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 

 
 

แบบ ปค.6 
 



แบบ ปค. 6 
 

รายงานการสอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน 

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 

  ผู้ตรวจสอบภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ได้สอบทานการประเมินผลการ
ควบคุมภายใน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีการสอบทานตามหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 
2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า ภารกิจของหน่วยงานจะบรรลุวัตถุประสงค์
ของการควบคุมภายในด้านการ หน่วยงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ด้านการรายงานที่เกี่ยวกับการเงิน 
และไม่ใช่การเงินที่เชื่อถือได้ ทันเวลา และโปร่งใส รวมทั้งด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับท่ี
เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน 
  จากผลการสอบทานดังกล่าว ผู้ตรวจสอบภายในเห็นว่าการควบคุมภายในขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลโคกไม้ลาย มีความเพียงพอ ปฏิบัติตามอย่างต่อเนื่อง และเป็นไปตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง  
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  

 
 

จ่าเอก …………………………………………………… 
     (จรินทร์   ออมทรัพย์วัฒนา) 

ตำแหน่ง  ปลัดองค์การบรหิารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
วันที่  31  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2565 

 
 
 
กรณีได้สอบทานการประเมินผลการควบคุมภายในแล้ว มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยงและ
การควบคุมภายใน หรือการปรับปรุงการควบคุมภายในสำหรับความเสี่ยงดังกล่าว ให้รายงานข้อตรวจสอบ
หรือข้อสังเกตดังกล่าวในวรรคสาม  ดังนี้ 
  อย่างไรก็ดี มีข้อตรวจพบหรือข้อสังเกตเกี่ยวกับความเสี่ยง การควบคุมภายในหรือการ
ปรับปรุงการควบคุมภายใน สรุปได้ดังนี้ 
  1. ความเสี่ยง 
      1.1 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
      1.2 งานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน  
      1.3 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได ้ 
      1.4 งานก่อสร้าง  

2. การควบคุมภายในและหรือปรับปรุงการควบคุมภายใน 
    2.1 สรรหาและรับโอนย้ายบุคลากรในตำแหน่งที่ยังว่างตามแผนอัตรากำลัง 

2.2 การส่งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเข้าอบรมเพ่ือให้มีความรู้และพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่
อย่างมีประสิทธิภาพ 



 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 

ที่ ปจ ๗1901/364            องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
             88  หมู่  3  ตำบลโคกไม้ลาย   
             อำเภอเมืองปราจีนบุรี  จังหวัดปราจีนบุรี 
             ๒๕๒3๐ 

           23   พฤศจิกายน   2565 

เรื่อง การจัดทำรายงานควบคุมภายในตามลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการ 
 ควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 

เรียน นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี 

อ้างถึง หนังสือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเมืองปราจีนบุรี ที่ ปจ 0023.6/ว 269 
 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน        จำนวน         1         ชดุ 

  ตามที่อำเภอเมืองปราจีนบุรีแจ้งให้ดำเนินการตามที่กระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์
กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ          
พ.ศ. 2561 เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมภายในให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 และจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  นั้น 

  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายพิจารณาแล้ว จึงขอส่งรายงานการจัดทำควบคุมภายใน 
ตามลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน    
ของรัฐ พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มาเพ่ือพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 
(นายปราโมช  สิงหกุล) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
 
 
 
 
สำนักปลัด 
องค์การบริหารส่วนตำบล 
โทร/โทรสาร ๐-๓๗21-๘326 
khokmailai.sao@gmail.com 
 



 
 

คำส่ังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
ที่  305 / 2565 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   

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

  ด้วยกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติและใช้
หลักเกณฑ์นี้ในการประเมินผลการควบคุมภายใน  

  องค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลายพิจารณาแล้ว จึงแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามประเมิน
ระบบควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังนี ้

 1 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ประธานกรรมการ 
 2 ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ 
 3 ผู้อำนวยการกองช่าง กรรมการ 
 4 หัวหน้าสำนักปลัด กรรมการ 
 5 นักวิชาการเงินและบัญชี กรรมการ 
 6 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ 
 7 นักพัฒนาชุมชน กรรมการ 
 8 นักวิชาการศึกษา กรรมการ 
 9 เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการและเลขานุการ 

 ให้คณะกรรมการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน มีหน้าท่ี  ดังนี ้
 ๑. อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน  
 2. กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบล 
 3. รวบรวม พิจารณา กลั่นกรอง และสรุปผลการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของ

องค์การบริหารส่วนตำบล 
 4. ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดท่ีเกี่ยวข้อง 
 5. จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบล 

 ท้ังนี ้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  24  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 

(นายปราโมช  สิงหกุล) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 

 
 
 



-สำเนาคู่ฉบับ- 
 

คำส่ังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
ที่  306 / 2565 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน  สำนักปลัด 

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

  ด้วยกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติและ  
ใช้หลักเกณฑ์นี้ในการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบล  
โคกไม้ลายท่ีได้กำหนดไว้ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินระบบ
ควบคุมภายใน สำนักปลดั ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังนี ้

 1 หัวหน้าสำนักปลัด ประธานกรรมการ 
 2 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ 
 3 นักพัฒนาชุมชน กรรมการ 
 4 นักวิชาการศึกษา กรรมการ 
 5 เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการและเลขานุการ 

 ให้คณะกรรมการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน สำนักปลัด ทำหน้าที่ ติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายในของสำนักปลัด แล้วสรุปรายงานให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโคกไม้ลายทราบ ตามแบบรายงานท่ีกำหนด  

 ท้ังนี้  ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  24  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 

(นายปราโมช  สิงหกุล) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 



-สำเนาคู่ฉบับ- 
 

คำส่ังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
ที่ 307 / 2565 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน  กองคลัง 

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

  ด้วยกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติและ 
ใช้หลักเกณฑ์นี้ในการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบล   
โคกไม้ลายท่ีได้กำหนดไว้ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินระบบ
ควบคุมภายใน กองคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังนี ้

 1 ผู้อำนวยการกองคลัง ประธานกรรมการ 
 ๒ นักวิชาการการเงินและบัญช ี กรรมการ 
 3 ผู้ช่วยนักวิชาการจัดเก็บรายได้ กรรมการ 
 4 ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ กรรมการ 
 5 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรรมการและเลขานุการ 

 ให้คณะกรรมการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน กองคลัง ทำหน้าท่ี ติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายในของกองคลัง แล้วสรุปรายงานให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโคกไม้ลายทราบ ตามแบบรายงานท่ีกำหนด  

 ท้ังนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  24  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 

(นายปราโมช  สิงหกุล) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-สำเนาคู่ฉบับ- 
 

คำส่ังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 
ที่ 308 / 2565 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน  กองช่าง 

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

  ด้วยกระทรวงการคลังได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติและ 
ใช้หลักเกณฑ์นี้ในการประเมินผลการควบคุมภายใน เพื่อให้ระบบควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบล   
โคกไม้ลายท่ีได้กำหนดไว้ มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผล จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการติดตามประเมินระบบ
ควบคุมภายใน กองช่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ดังนี ้

 1 ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ 
 ๒ ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการและเลขานุการ 

 ให้คณะกรรมการติดตามประเมินระบบควบคุมภายใน กองช่าง ทำหน้าท่ี ติดตามประเมินผล
ระบบควบคุมภายในของกองช่าง แล้วสรุปรายงานให้คณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในองค์การบริหาร
ส่วนตำบลโคกไม้ลายทราบ ตามแบบรายงานท่ีกำหนด  

 ท้ังนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันท่ี  24  เดือน มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 

(นายปราโมช  สิงหกุล) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกไม้ลาย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


