
                                        

 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 

    ที่  016 /๒๕๖2 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมิน 

ระบบการควบคุมภายใน  กองคลัง  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ประจำปีงบประมาณ 2562 
 ..........................................................  
 

  ตาม คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ที่  014/๒๕62 ลงวันที่  15  มกราคม  2562 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฎิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองเรือ ประจำปีงบประมาณ 2562  

เพ่ือให้กระบวนการปฎิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ฝ่ายบริหารและบุคลากรของ 
หน่วยงานรัฐจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน  ด้านการรายงานและด้านการปฎิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ  ที่ได้กำหนด
ไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายในและเกิด
ประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ      จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุม
ภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฎิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วย 
                        

  ๑. นางสาวน้ำอ้อย  วิมาโน     ตำแหน่ง  หัวหน้าฝ่ายการเงิน        ประธานคณะกรรมการ 
  2. นางสาวภัทรวดี  เพ็ชรดา ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน    คณะกรรมการ 
  3. นางนภาพร    ชิณวร  ตำแหน่ง  นักวิชาการคลังปฎิบัติการ  คณะกรรมการ/เลขานุการฯ 
  

โดยให้คณะกรรมการฯ ติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในรายงานผลการติดตามประเมินระบบ 
การควบคุมภายในของกองคลังรายงานต่อคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในองค์การ
บริหารส่วนตำบล  ภายในระยะเวลาที่กำหนด และให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ของกองคลัง 
อย่างต่อเนื่อง ทุกสิ้นไตรมาส 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป 
 

   สั่ง   ณ  วันที่   15    เดือนมกราคม   พ.ศ.๒๕๖2    
 
 
 
         (นายทิพย์ชยภล   เพทายวิราพันธ์) 
      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
 
 
 
 
 

 



 
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
                                                       ที่   017   /๒๕๖2 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมิน 
ระบบการควบคุมภายใน   กองช่าง   องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ประจำปีงบประมาณ 2562 

 ........................................................ ..  
 

 ตาม คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ที่  014/๒๕62 ลงวันที่  15  มกราคม  2562 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฎิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองเรือ ประจำปีงบประมาณ 2562  

เพ่ือให้กระบวนการปฎิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ฝ่ายบริหารและบุคลากรของ 
หน่วยงานรัฐจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน  ด้านการรายงานและด้านการปฎิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ  ที่ได้กำหนด
ไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายในและเกิด
ประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ      จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุม
ภายใน     ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฎิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วย 
                        

 ๑. นายวิชญ์รว ี เพศสุวรรณ์     ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองช่าง              ประธานคณะกรรมการ 
 2. นายอำนาจ   อาษาพันธ์ ตำแหน่ง  พนักงานจดมาตรน้ำ             คณะกรรมการ 
 3. นางสาววัชรา คชรินทร์  ตำแหน่ง  พนักงานจ้างทั่วไป               คณะกรรมการ/เลขานุการฯ 
 

โดยให้คณะกรรมการฯ ติดตามประเมินระบบการควบคมุภายในรายงานผลการติดตามประเมินระบบ 
การควบคุมภายในของกองช่างรายงานต่อคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในองค์การ
บริหารส่วนตำบล   ภายในระยะเวลาที่กำหนด และให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ของกองช่าง 
อย่างต่อเนื่อง ทุกสิ้นไตรมาส 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

       สั่ง   ณ  วันที่   15  เดือน มกราคม  พ.ศ.๒๕๖2    
 
 
 
 
         (นายทิพย์ชยภล    เพทายวิราพันธ์) 
      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
 
 
 
 
 



 
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
ที่ 018 /๒๕๖2 

เรื่อง   แตง่ตัง้คณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมิน 
ระบบการควบคุมภายใน  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  

ประจำปีงบประมาณ 2562 
 ..........................................................  
 

 ตาม คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ที่  014/๒๕62 ลงวันที ่ 15  มกราคม  2562 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฎิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองเรือ  ประจำปีงบประมาณ 2562 

เพ่ือใหก้ระบวนการปฎิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ฝ่ายบริหารและบุคลากรของ 
หน่วยงานรัฐจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน  ด้านการรายงานและด้านการปฎิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ  ที่ได้กำหนด
ไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายในและเกิด
ประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ      จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุม
ภายใน     ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฎิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วย 
                        

  ๑. นางสาวปราณี    ศรีสุระ ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ   ประธานคณะกรรมการ 
  ๒. นางสาวสาหร่าย    บัวทอง ตำแหน่ง  ครศููนย์พัฒนาเด็กเล็ก  คณะกรรมการ 
  3. นางวิชิตา  ประสานสุขถาวร ตำแหน่ง  ครศููนย์พัฒนาเด็กเล็ก     คณะกรรมการ/เลขานุการ 
 

โดยให้คณะกรรมการฯ ติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในรายงานผลการติดตามประเมินระบบ 
การควบคุมภายในของ  กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม   รายงานต่อคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมิน
ระบบการควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบล ภายในระยะเวลาที่กำหนด และให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบ
การควบคุมภายใน ของกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม  อย่างต่อเนื่อง ทุกสิ้นไตรมาส 
 

  ทั้งนี ้ ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป 
 

   สั่ง   ณ  วันที่  15  เดือนมกราคม  พ.ศ.๒๕๖2 
    
 
 
 
         (นายทิพย์ชยภล   เพทายวิราพันธ์) 
      นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
 
 
 
 



 
 

 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 

ที่  020 /๒๕๖2 
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมิน 

ระบบการควบคุมภายใน  กองสวัสดิการสังคม  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ประจำปีงบประมาณ 2562 
 ..........................................................  

ตาม คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ที่  014/๒๕62 ลงวันที่  15  มกราคม  2562 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฎิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองเรือ  ประจำปีงบประมาณ 2562 

เพ่ือให้กระบวนการปฎิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ฝ่ายบริหารและบุคลากรของ 
หน่วยงานรัฐจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน  ด้านการรายงานและด้านการปฎิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ  ที่ได้กำหนด
ไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายในและเกิด
ประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ      จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุม
ภายใน     ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฎิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วย 
 
     

๑. นางสุภิชา   เมฆขลา  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม   ประธานคณะกรรมการ 
๒. นายไพโรจน์  สุขผ่อง  ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฎิบัติการ        คณะกรรมการ 
๓. นางสาวภิญญดา  จันทร์แย้ม ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน  คณะกรรมการ/เลขานุการ 

 

โดยให้คณะกรรมการฯ ติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในรายงานผลการติดตามประเมินระบบ 
การควบคุมภายในของ  กองสวัสดิการสังคม   รายงานต่อคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุม
ภายในองค์การบริหารส่วนตำบล ภายในระยะเวลาที่กำหนด และให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุม
ภายใน ของ กองสวัสดิการสังคม อย่างต่อเนื่อง ทุกสิ้นไตรมาส 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

      สั่ง   ณ  วันที่  15   เดือน  มกราคม   พ.ศ.๒๕๖2   
 
 
 
      (นายทิพย์ชยภล   เพทายวิราพันธ์) 

                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
 
 
 
 

 



 
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
    ที่   015 / ๒๕๖2 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมิน 
ระบบการควบคุมภายใน  สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ประจำปีงบประมาณ 2562 

 ..........................................................  
 

ตาม คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ที่  014/๒๕62 ลงวันที่  15  มกราคม  2562 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฎิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองเรือ ประจำปีงบประมาณ 2562  

เพ่ือให้กระบวนการปฎิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ฝ่ายบริหารและบุคลากรของ 
หน่วยงานรัฐจัดให้มีขึ้น เพ่ือสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน  ด้านการรายงานและด้านการปฎิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ  ที่ได้กำหนด
ไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายในและเกิด
ประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ      จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุม
ภายใน     ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฎิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ประจำปีงบประมาณ 2562 ประกอบด้วย 
 
     

๑. นายภูมิพัฒน์  ธนดิฐภักดีพงศ์    ตำแหน่ง ปลัด อบต.คลองเรือ                   ประธานคณะกรรมการ 
๒. นางสุภาพร  ศรีสว่าง     ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานปลัด                     คณะกรรมการ 
๓. นางวรรณพัชร  แสงสว่าง    ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ           คณะกรรมการ 
๔. นางสาวสายฝน อินธิสาร    ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    คณะกรรมการ/

เลขานุการ 
 

โดยให้คณะกรรมการฯ ติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในรายงานผลการติดตามประเมินระบบ 
การควบคุมภายในของ  สำนักปลัด     รายงานต่อคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบล ภายในระยะเวลาที่กำหนด และให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ของ 
สำนักปลัด อย่างต่อเนื่อง ทุกสิ้นไตรมาส 
 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   สั่ง   ณ  วันที่  15   เดือน มกราคม   พ.ศ.๒๕๖2    
 
 
 
 
     (นายทิพย์ชยภล   เพทายวิราพันธ์) 
            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 

 



 
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
ที ่ 019 /๒๕๖2 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมิน 
ระบบการควบคุมภายใน  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ  

ประจำปีงบประมาณ 2562 
.......................................................... 

 

ตาม คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ที่  014/๒๕62 ลงวันที่  15  มกราคม  2562 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฎิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองเรือ ประจำปีงบประมาณ 2562  

เพ่ือให้กระบวนการปฎิบัติงานที่ผู้กำกับดูแล หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ฝ่ายบริหารและบุคลากรของ 
หน่วยงานรัฐจัดให้มีขึ้น เพื่อสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ด้านการดำเนินงาน  ด้านการรายงานและด้านการปฎิบัติตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับ  ที่ได้กำหนด
ไว้มีการนำไปปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลดำเนินการด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามมาตรฐานการควบคุมภายในและเกิด
ประโยชน์สูงสุดในการบริหารจัดการ      จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานติดตามประเมินระบบการควบคุม
ภายใน     ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฎิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ.2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ ประจำปีงบปะมาณ 2562 ประกอบด้วย 
 
   

๑. นายภูมิพัฒน์  ธนดิฐภักดีพงศ์    ตำแหน่ง ปลัด อบต.คลองเรือ        ประธานคณะกรรมการ 
๒. นางสาวปราณี  ศรีสุระ    ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

          (รก.ผอ.กองสาธารณสุขฯ)                คณะกรรมการ 
๓. นางสาวเสาวนีย์ ศรีบุญจันทร์    ตำแหน่ง พนักงานจ้างทั่วไป                    คณะกรรมการ/เลขานุการ 

 

โดยให้คณะกรรมการฯ ติดตามประเมินระบบการควบคุมภายในรายงานผลการติดตามประเมินระบบ 
การควบคุมภายในของ  กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  รายงานต่อคณะกรรมการ/คณะทำงานติดตามประเมินระบบ
การควบคุมภายในองค์การบริหารส่วนตำบล ภายในระยะเวลาที่กำหนด และให้ดำเนินการติดตามประเมินระบบการ
ควบคุมภายใน ของ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง ทุกสิ้นไตรมาส 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   สั่ง   ณ  วันที่  15  เดือน มกราคม  พ.ศ.๒๕๖2   
 
 
 
 
     (นายทิพย์ชยภล   เพทายวิราพันธ์) 
            นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเรือ 
 


