
 
 
 
 
 
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 
ที่ 440 /2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 
    .................................................... 

  ด้วยกระทรวงการคลัง  ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา  79  
แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  20  เมษายน  2561 
 เพ่ือให้การประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังกำหนด  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน  ดังนี้ 

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว    ประธานกรรมการ  
๒. ผู้อํานวยการกองคลัง       กรรมการ  
๓. ผู้อํานวยการกองช่าง        กรรมการ 
๔. หัวหน้าสํานักปลัด        กรรมการและเลขานุการ  
๕. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ    ผู้ช่วยเลขานุการ  
 

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น  ปฏิบัติหน้าที่ในการประเมินผลการควบคุมภายในของ 

องค์การบริหารส่วนตำลทรายขาว  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลัง  ดังนี้ 
  1.  อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน 

  2.  กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานภาครัฐ 

  3.  รวบรวม  พิจารณากลั่นกรอง  และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในภาพรวมของ
หน่วยงานภาครัฐ 

  4.  ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เก่ียวข้อง 

  5.  จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 

  6.  จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในให้กับผู้ดูแล/สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดภายในเวลาที่กำหนด 

  7.  ควบคุมและติดตามผลความคืบหน้าในการดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนัก/
กองแล้วรวบรวมรายงานให้ทราบทุกเดือน 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
    

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
    

 
     ด.ต. 
                   (ฉลาด    พุทซาคำ)                          

              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 
 



 
 
 
 
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 
ที่ 441  /2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 
    .................................................... 

  ด้วยกระทรวงการคลัง  ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา  79  
แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  20  เมษายน  2561 
 เพ่ือให้การประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังกำหนด  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน  ดังนี้ 

๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลทรายขาว    ประธานกรรมการ  
๒. ผู้อํานวยการกองคลัง       กรรมการ  
๓. ผู้อํานวยการกองช่าง        กรรมการ 
๔. หัวหน้าสํานักปลัด        กรรมการและเลขานุการ  
๕. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ    ผู้ช่วยเลขานุการ  
 

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น  ปฏิบัติหน้าที่ในการประเมินผลการควบคุมภายในของ 

องค์การบริหารส่วนตำลทรายขาว  เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลัง  ดังนี้ 
  1.  อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน 

  2.  กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของหน่วยงานภาครัฐ 

  3.  รวบรวม  พิจารณากลั ่นกรอง  และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในภาพรวมของ
หน่วยงานภาครัฐ 

  4.  ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้อง 

  5.  จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐ 

  6.  จัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในให้กับผู้ดูแล/สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดภายในเวลาที่กำหนด 

  7.  ควบคุมและติดตามผลความคืบหน้าในการดำเนินการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนัก/
กองแล้วรวบรวมรายงานให้ทราบทุกเดือน 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
    

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
    

 
     ด.ต. 
                   (ฉลาด    พุทซาคำ)                          

              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 
 
 



 
 
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 
ที่  442 /2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 
.................................................... 

  ด้วยกระทรวงการคลัง  ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา  79  แห่ง
พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  20  เมษายน  2561 

 เพื ่อให้การประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่าง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังกำหนด  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่าง  ดังนี้ 

๑. ผู้อำนวยการกองช่าง      ประธานกรรมการ  
๒. นายช่างโยธาชำนายงาน      กรรมการ  
๓. ผู้ช่วยนายช่างโยธา      กรรมการ 

๔. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ        กรรมการและเลขานุการ  
๕. ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า       ผู้ช่วยเลขานุการ  

 

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น  ปฏิบัติหน้าที่ในการประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่าง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลัง  ดังนี้ 
  1.  อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน 

  2.  กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของกองช่าง 

  3.  รวบรวม  พิจารณากลั่นกรอง  และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในในภาพรวมของกองช่าง 

  4.  ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เก่ียวข้อง 

  5.  จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของกองช่าง และส่งให้เลขานุการของ
คณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

  6.  ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เก่ียวข้องในการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่ได้รับมอบหมาย 
   

ให้คณะกรรมการที ่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ที ่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  หากมีปัญหา
อุปสรรคใด ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ  เพื่อดำเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
    

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
    
 

     ด.ต. 
                   (ฉลาด    พุทซาคำ)                          
              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 
 
 



 
 
 

 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 
ที่  443/2563 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 
    .................................................... 

  ด้วยกระทรวงการคลัง  ได้กำหนดหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์
ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561  ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา  79  
แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 โดยมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  20  เมษายน  2561 
 เพื ่อให้การประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักปลัด  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังกำหนด  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานปลัด  ดังนี้ 

๑. หัวหน้าสำนักปลัด      ประธานกรรมการ  
๒. นักวิชาการศึกษาชำนาญการ      กรรมการ  
๓. เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน   กรรมการ 
๔. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ    กรรมการ  
๕. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน     กรรมการและเลขานุการ  
๖. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร         ผู้ช่วยเลขานุการ  
 

โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น  ปฏิบัติหน้าที่ในการประเมินผลการควบคุมภายในของ 

สำนักงานปลัด เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด  ดังนี้ 
  1.  อำนวยการในการประเมินผลการควบคุมภายใน 

  2.  กำหนดแนวทางการประเมินผลการควบคุมภายในในภาพรวมของสำนักงานปลัด 

  3.  รวบรวม  พิจารณากลั ่นกรอง  และสรุปผลการประเมินการควบคุมภายในภาพรวมของ
สำนักงานปลัด 

  4.  ประสานงานการประเมินผลการควบคุมภายในกับหน่วยงานในสังกัดที่เก่ียวข้อง 

  5.  จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในของสำนักงานปลัด และส่งให้เลขานุการของ
คณะกรรมการประเมินผลควบคุมภายใน องศ์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว ภายในระยะเวลาที่กำหนด 

  6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวข้องในการประเมินผลการควบคุมภายในตามที่ได้รับมอบหมาย 

ให้คณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  หากมีปัญหา
อุปสรรคใด  ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ  เพื่อดำเนินการแก้ไขทันที 

 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
    

สั่ง ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
    

 
     ด.ต. 
                   (ฉลาด    พุทซาคำ)                          

              นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาว 



 


