
 
                                                                                                                                                                 แบบ  ปค.5 

องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2564 
                                                                                                                  

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 
 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ 
ควบคุมภายใน 

ก าหนด
เสร็จ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

ส านักปลัด 
1. กิจกรรมโครงการ
เศรษฐกิจชุมชน 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคม
ด้วยการพัฒนาชุมชนระดับ
ฐานราก คือ ต าบล หมู่บ้าน 
ให้มีความเข้มแข็งและมี
ศักยภาพในการเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
และส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน พ่ึงตนเองได้
อย่างต่อเนื่อง 

 
1. กลุ่มอาชีพหรือ
กลุ่มเกษตรกรช าระ
หนี้ไม่ตรงตามสัญญา 
 

2. กลุ่มอาชีพหรือ
กลุ่มเกษตรกรไม่
ปฏิบัติตาม
วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 
 

 
1. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
จัดท าบัญชีแสดงรายการ      
ยืมเงินและการช าระเงินทุน
หมุนเวียนให้เป็นปัจจุบัน 
2. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบท า
หนังสือแจ้งเตือนการช าระหนี้  
เมื่อใกล้ถึงวันครบก าหนด  
ช าระหนี้ 

 

 
1. การก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติงาน 
ท าให้การควบคุมท่ีมี
อยู่เพียงพอในระดับ
หนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอ
ต่อการบรรลุผล
ส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 

 
1. กลุ่มอาชีพหรือ 
กลุ่มเกษตรกรช าระหนี้
ไม่ตรงตามสัญญา 
 

2. กลุ่มอาชีพหรือ 
กลุ่มเกษตรกรไม่ปฏิบัติ
ตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

 

 
1. อบรมกลุ่มอาชีพหรือ  
กลุ่มเกษตรกรให้เข้าใจถึง
วัตถุประสงค์ของโครงการและ
การผิดนัดในการช าระหนี้ 
 

2. ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
จัดท าบัญชีแสดงรายการ    
ยืมเงินและการช าระเงินทุน
หมุนเวียนให้เป็นปัจจุบัน 
 

 

 
ส านักงาน

ปลัด 
 
 
 
 
 

นักพัฒนา
ชุมชน 

 

 
 



 
                                                                                                                                                                            แบบ  ปค.5 

องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 
 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ 
ควบคุมภายใน 

ก าหนด
เสร็จ 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2. กิจกรรมการป้องกันและ
การช่วยเหลือประชาชนจาก
โรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก) 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือลดอัตราปุวยด้วยโรค
ไข้เลือดออกของประชาชน
และเด็กนักเรียน เพ่ือกระตุ้น
เตือนให้ประชาชนและ
หน่วยงานเห็นความส าคัญ
และตระหนักถึงภัยโรค
ไข้เลือดออก 
 

 
มีอัตราการเสี่ยงที่เด็ก
และผู้สูงอายุจะปุวย
เป็นโรคไข้เลือดออก 

 
มีการสุ่มส ารวจลูกน้ ายุงลายใน
หมู่บ้าน โดยอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านและ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบลในเขตพ้ืนที่และมีการออก
พ่นสารเคมีก าจัดตัวแก่ของ
ยุงลาย เพื่อควบคุมการแพร่
ระบาดของไข้เลือดออก 

 
การควบคุมที่มีอยู่ให้
ผลดีในระดับหนึ่งแต่
ยังไม่เพียงพอต่อการ
ควบคุม เพราะการ
ควบคุมมีหลายปัจจัย 
ซึ่งต้องมีการบูรณา
การในการปฏิบัติงาน
ร่วมกันทั้งภาค
ประชาชนและ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อย่างจริงจังและ
ต่อเนื่องจากยังพบ
โรคไข้เลือดออกเกิน
ค่ามัธยฐาน 

 
1. ยังพบผู้ปุวยที่เป็น
โรคไข้เลือดออกใน
พ้ืนที่ 
สาเหตุ 
1. มีแหล่งเพาะพันธุ์
ยุงลายที่เกิดจากการ
ขาดการดูแลเอาใจใส่
ด้านสิ่งแวดล้อมและ
บริเวณท่ีอยู่อาศัย 
2. แหล่งเพาะพันธุ์ที่
เกิดจากน้ าที่ขังอยู่ใน
กระบอกไม้ ถังน้ า โอ่ง 

 

 
1. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนหมั่นตรวจตรา
แหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 
2. ออกตรวจลูกน้ ายุงลาย
ร่วมกับ อสม.ในพื้นที่ทุกวัน
ศุกร์ 
3. ออกพ่นสารเคมีก าจัดตัว
แก่ยุงลายในสถานที่เสี่ยงต่อ
การเกิดโรคไข้เลือดออก เช่น 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียน 

 
ส านักงาน

ปลัด 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
                                                                                                                                                                        แบบ  ปค.5 

องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 

ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 
ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน

ของรัฐหรือภารกิจตามแผนการ
ด าเนินการหรือภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญ
ของหน่วยงานของรัฐ/วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 
 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ 
ควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

3. กิจกรรมการจัดท าประชาคม 
เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาท้องถิ่น 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วม ร่วมคิด  
ร่วมท า ร่วมแก้ไขปัญหาในท้องถิ่น  
อย่างแท้จริง 

 
1. ประชาชนไม่ให้
ความสนใจในการ
ประชุมประชาคม
หมู่บ้าน เพ่ือจัดท า
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
และไม่มีการเสนอแนะ
โครงการ/กิจกรรม ที่
ต้องการแก้ไขปรับปรุง
ในชุมชน 
 

 
1. ท าหนังสือ
ประชาสัมพันธ์ผ่านที่
ประชุมประจ าเดือน และ
ส่งหนังสือราชการให้
ประชาชนทราบเพื่อเข้า
ร่วมกิจกรรมทุกครั้ง 

 

 
1. การควบคุมที่มี
อยู่เพียงพอ 
สามารถลดความ
เสี่ยงตามท่ีระบุไว้
ได้ในระดับหนึ่ง 
 

 
1. ประชาชนยังไม่
เข้าใจถึงผลดีของ
การเข้าร่วมประชุม
ประชาคม จึงท าให้
เข้าร่วมประชุม
ประชาคมหมู่บ้าน
น้อย 
 

 
1. ประชุมชี้แจงผ่านกิจกรรม
ที่ลงพ้ืนที่ให้ประชาชน
ตระหนักเห็นความส าคัญของ
การมีสว่นร่วมในการวางแผน
พัฒนาท้องถิ่น 
2. สร้างแรงจูงใจในการเข้า
ร่วมประชุมประชาคม เช่น 
การจับสลากรางวัลส าหรับ   
ผู้มาร่วมกิจกรรม เป็นต้น 

 
 
 
 
 
นักวิเคราะห์ 

 
 

                                                                                                                              
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                        แบบ  ปค.5 
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 
 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ 
ควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

กองคลัง 
1. กิจกรรมงานพัฒนาและ
จัดเก็บรายได้ 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การจัดเก็บรายได้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
จัดเก็บได้ครบถ้วนถูกต้องไม่มี
ลูกหนี้ค้างช าระ เป็นไปตาม
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

1. ประชาชนยังขาด
ความรู้ความเข้าใจ   
ในเรื่องของการ     
เสียภาษ ี
2. ประชาชน
บางส่วนมาช าระภาษี
ล่าช้า ไม่ตรงตามวัน 
เวลาที่ก าหนด 
 

1. ส่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน  
เข้ารับการอบรม  เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการเรียนรู้ 
2. จัดการประชาสัมพันธ์  
อย่างต่อเนื่อง 
3. การออกพ้ืนที่  เพ่ือเป็นการ
ให้บริการแก่ประชาชนผู้เสีย
ภาษ ี
 

1. การก าหนด     
แนวทางการ
ปฏิบัติงานมีผลดีต่อ
การควบคุมในระดับ
หนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอต่อการ
บรรลุผลส าเร็จ   
ตามวัตถุประสงค์ 

1. ประชาชนยังขาด
ความรู้ความเข้าใจ   
ในเรื่องของการ     
เสียภาษ ี
2. ประชาชนบางส่วน
มาช าระภาษีล่าช้า    
ไม่ตรงตามวัน เวลาที่
ก าหนด 
 

1. จัดท าสื่อในการ
ประชาสัมพันธ์ เช่น ปูาย  
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การ
ช าระภาษีประจ าปี 
2. แจ้งหนังสือทวงถาม    
ตามระเบียบทุกขั้นตอน     
ต่อผู้เสียภาษี 

กองคลัง 
 

 
 
ผอ.กองคลัง 
นักวิชาการ
เงินและ
บัญชี 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                                                                                       แบบ  ปค.5 
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 
 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ 
ควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2. กิจกรรมการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นไปด้วยความถูกต้องตาม
ระเบียบและมติ ครม.ที่
เกี่ยวข้อง 

 
1. นโยบายเร่งด่วน
ของรัฐบาลที่แจ้งมา
ให้ด าเนินการใน
ระยะเวลาที่จ ากัด 
2. นโยบายของ
ผู้บริหารที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลา 
3. พนักงานไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบและ
ขั้นตอนในการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
 

 
1. พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 
2. แผนการจัดหาพัสดุประจ าปี 
3. นโยบายรัฐบาล 
4. นโยบายของผู้บริหาร 

 
1. การจัดซื้อจัดจ้าง
ยังไม่เป็นไปตาม
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. การจัดซื้อจัดจ้างมี
ความล่าช้า 
3. เจ้าหน้าที่ไม่
ปฏิบัติตามระเบียบที่
เกี่ยวข้อง 

 
1. ระบบ e-lass มีการ
ปรับปรุงระบบบ่อยครั้ง 
2. ระบบอินเตอร์เน็ตที่
ใช้ภายในส านักงาน
บางครั้งสัญญาณไม่ดี
ท าให้ไม่สามารถเข้าใช้
งานระบบ e-lass ได้ 

 
1. จัดประชุมพนักงานเป็น
ประจ าทุกเดือน เพ่ือติดตาม
การปฏิบัติงาน 
2. ก าชับให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
ปฏิบัติตามระเบียบและ
หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
อย่างเคร่งครัด 
3. ก าชับให้พนักงานทุกคน
ต้องปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อ
จัดจ้าง 
4. จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการ
ฝึกอบรมเพ่ิมทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 
 

ผอ.กองคลัง 

 
                                                                                                       
 
                                                



                                                                                                                                                                       แบบ  ปค.5 
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 
 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ 
ควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

กองช่าง 
งานก่อสร้าง 
1. การควบคุมงานก่อสร้าง 
 
วัตถุประสงค์ 
เพ่ือให้การควบคุมงาน
ก่อสร้างมีความถูกต้องตาม
ระเบียบกฎหมายและมี
ประสิทธิภาพ 
 

 
 
1. เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานควบคุม
งานก่อสร้างสุขภาพ
ไม่แข็งแรง ท าให้การ
ควบคุมงานก่อสร้าง
หลายโครงการท าให้
ดูแลไม่ทั่วถึง 
2. สภาพดินฟูา
อากาศท าให้การ
ควบคุมงานมีความ
คลาดเคลื่อนไม่ว่าจะ
เป็นเรื่องของวิธีการ
ด าเนินงาน วัสดุที่
น ามาใช้และ
ระยะเวลาของการ
ก่อสร้าง 

    
  
1. มีการควบคุมโดยถือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 และ
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
มาเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่ 

 
 
1. การก าหนด     
แนวทางการ
ปฏิบัติงานมีผลต่อ
การควบคุมในระดับ
หนึ่ง แต่ยังไม่
เพียงพอต่อการ
บรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ 

 
 
1. เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานควบคุมงาน
ก่อสร้างมีเพียงคนเดียว  
ท าให้การควบคุมงาน
ก่อสร้างหลายโครงการ
ท าให้ดูแลไม่ทั่วถึง 
2. สภาพดินฟูาอากาศ
ท าให้การควบคุมงานมี
ความคลาดเคลื่อนไม่
ว่าจะเป็นเรื่องของ
วิธีการด าเนินงานวสัดุ
ที่น ามาใช้และ
ระยะเวลาของการ
ก่อสร้าง 
 

 
 
1. ก าชับให้เจ้าหน้าที่         
ผู้ควบคุมงานปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่ง
การ อย่างเคร่งครัด 
2. ส่งเสริมและพัฒนา
บุคลากรให้เข้ารับการ
ฝึกอบรม เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ
ทั้งทางด้านทฤษฎีและด้าน
การปฏิบัติงานในโอกาสต่อไป  
และก าชับให้ช่างผู้ควบคุมงาน
แจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับ
งานจ้างทราบทุกครั้งที่มีการ
ลงงานและระหว่างปฏิบัติงาน
เพ่ือลดข้อผิดพลาด 

 
 

กองช่าง 
 
 
 
 

ผอ.กองช่าง 



 
 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 
 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ 
ควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

 
 

3. เจ้าหน้าที่         
ผู้ควบคุมงานไม่ได้        
จดบันทึกสภาพการ
ปฏิบัติงานของ    
ผู้รับจ้างและ
เหตุการณ์
สภาพแวดล้อมเป็น
รายวันไม่เป็นปัจจุบัน 
4. ผู้ควบคุมงานไม่ได้
แจ้งให้คณะกรรมการ
ตรวจรับงานจ้าง
ทราบในวันที่มีการ
ด าเนินงานและ
ระหว่างปฏิบัติงาน  
ท าให้เกิดข้อผิดพลาด
และแก้ไขงานหลัง
เสร็จสิ้น 

                                                 
 

  

           
 
                                                                                           



                                                                                                                                                                                                               แบบ  ปค.5 
องค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน 
ส าหรับระยะเวลาด าเนินงานสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 

ภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้ง
หน่วยงานของรัฐหรือภารกิจ
ตามแผนการด าเนินการหรือ
ภารกิจอื่นๆ ที่ส าคัญของ

หน่วยงานของรัฐ/
วัตถุประสงค์ 

ความเสี่ยง 
 
 
 

การควบคุมภายใน 
ที่มีอยู่ 

 
 
 

การประเมินผล 
การควบคุมภายใน 

ความเสี่ยง 
ที่ยังมีอยู่ 

การปรับปรุงการ 
ควบคุมภายใน 

หน่วยงาน 
ที่รับผิดชอบ 

2. กิจกรรมด้านงาน
ซ่อมแซมไฟฟ้า 
วัตถุประสงค์ 
- เพ่ือส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เกิด
ความรับผิดชอบต่องานที่
ได้รับมอบหมาย 
- เพ่ือให้งานเกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของงาน และ
เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด 
 

 
 
1. อุปกรณ์ท่ีใช้ใน
การซ่อมแซมไฟฟูา 
ยังไม่ครบถ้วน 
2. เจ้าหน้าที่ขาด
ความรู้เรื่องไฟฟูาที่
ถูกต้องตามหลักของ
การไฟฟูาส่วน
ภูมิภาค 

    
  
1. มีการจัดท าบัญชีเบิกจ่าย
วัสดุ อุปกรณ์ ทุกครั้ง 

 
 
1. การควบคุมที่มีอยู่
ยังไม่ครอบคลุม 
เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่
ที่รับผิดชอบน้อย 

 
 
1. อุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ซ่อมแซมไฟฟูา ยังไม่
ครบถ้วน 
2. เจ้าหน้าที่ขาด
ความรู้เรื่องไฟฟูาที่
ถูกต้องตามหลักของ
การไฟฟูาส่วนภูมิภาค 

 
 
1. จัดสรรงบประมาณให้
สอดคล้องกับอุปกรณ์ไฟฟูาที่
ทันสมัย มีอายุการใช้งานได้
นานยิ่งขึ้น 
2. ส่งเสริมพัฒนาให้เจ้าหน้าที่
เข้ารับการอบรมด้านไฟฟูา
เป็นการเฉพาะทาง และศึกษา
ระเบียบ หลักเกณฑ์ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่เสมอ 

 
 
กองช่าง 
 
 
 
 
ผอ.กองช่าง 

 
 
                                                                                                                                                    ชื่อผู้รายงาน   
                                                                                                                                                                      (นางสุรรีัตน์  จิตวัฒนตระกูล) 
                                                                                                                                                    รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  รักษาราชการแทน 
                     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                                                                                                                                                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสีชมพู 
                                                                                                                                                                     วันที่  25  ตุลาคม  พ.ศ.2564



 


