
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามตามแบบตรวจการควบคุมภายใน 

ของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
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แบบสอบถามการศกึษาคนควาอิสระ 
เรื่อง แนวทางการควบคุมภายในทางการเงินและบัญชีของเทศบาลตําบล 

ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 
 
 
 
 

 
แบบสอบถามประกอบดวย 4 สวน คือ 

สวนท่ี 1  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 
  สวนท่ี 2  ขอมูลเกี่ยวกับเทศบาล 
  สวนท่ี 3  แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
  สวนท่ี 4  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการควบคุมภายใน  
  
 
สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 
  ชาย   หญิง 
2. อายุ  
  18 – 25  ป  26 – 35  ป  36 - 45 ป 
  46 - 55 ป  มากกวา 55 ป 
3. ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด 
  ประถมศึกษา                  มัธยมศึกษา 
  ปริญญาตรี   สูงกวาปริญญาตรี 
 

 แบบสอบถามฉบับนี้ จัดทําขึ้นโดยนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม     มีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษาการควบคุมภายในทางการเงินและบัญชี ของ
เทศบาลตําบล ในอําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
 คําตอบของทานจะถูกนําไปประมวลเพื่อจัดทํารายงานและนําเสนอในวิชาการคนควาแบบอิสระ 
ในภาพรวมเทานั้น  ดังนั้น  จึงเรียนมาเพื่อขอความรวมมือจากทาน ในการใชขอมูลตามความเปนจริง 

ขอขอบพระคณุอยางสูง มา  ณ โอกาสนี ้
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4. ทานดํารงตําแหนงในหนวยงานใดของเทศบาลตําบล  
  ปลัดเทศบาล 
  หัวหนากอง 
  หัวหนาฝายการเงินและบัญชี 
  พนักงานการเงิน / บัญชี 
  อ่ืน ๆ ระบุ........................................................................ 
 
5. ประสบการณการทํางาน 
  นอยกวา 1 ป   1 – 5 ป 
  6 – 10 ป   10 ปข้ึนไป 
 
สวนท่ี 2 ขอมูลเกี่ยวกับเทศบาลตําบล 
1. เทศบาลตําบลไดมีการจัดตั้งมาแลวกี่ป 
  นอยกวา 1 ป   1 – 5 ป 
  6 – 10 ป   11 – 15 ป  มากกวา 15 ป  
2. จํานวนของผูบริหาร ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง   ทั้งหมดของเทศบาลตําบล 
  นอยกวา 20 คน   20 – 40 คน 
  41 – 60 คน   61 – 80 คน  มากกวา 80 คน  
3. จํานวนประชากรในเขตการปกครองของเทศบาลตําบล 
  นอยกวา 7,000 คน 
  7,000 – 8,000 คน 
  8,001 – 9,000 คน 
  ตั้งแต 9,001 คน แตไมเกิน 10,000 คน 
4. รายไดจริงโดยไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณที่แลว 
  5,000,001 – 7,000,000 บาท 
   7,000,001 – 9,000,000 บาท 
  มากกวา 9,000,000 บาท 
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สวนท่ี 3 แบบสอบถามการควบคุมภายในทางการบริหาร   และทางการเงินและบัญชี 

ระดับความสําคัญ 

ระดับความสําคัญของการควบคุมภายในแตละดาน 
นอยที่สุด 

นอย 

ปานกลาง 

มาก 

มากที่สุด 

1. ดานการจัดสํานักงาน      
2. ดานบริการประชาชน      
3. ดานการจัดเก็บขอมูล      
4. ดานการประชุม      
5. ดานกฎหมาย ระเบียบ      
6. ดานการจัดทําแผนพัฒนาตําบล      
7. ดานการบริหารบุคคล      
8. ดานการคลัง การเงินและบัญชี      
9. ดานการบัญชีและทะเบียนตาง ๆ      
10. ดานงบประมาณ      
11. ดานการพัสดุ      
12. ดานการรายงาน      
13. ดานการดําเนินงาน/โครงการ      
14. ดานการตรวจสอบ      

 

มีการดาํเนินการดานการจัดสํานกังานในเรือ่งดังตอไปนีห้รอืไม มี/ใช ไมมี 
1. การจัดสํานักงานมีความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย ทั้งภายในและภายนอกสํานักงาน   
2. การจัดโตะ เกาอี้ของ คณะกรรมการบริหารและพนักงานของเทศบาล เหมาะสม 
สอดคลองกับสายบังคับบัญชา 

  

3. มีการจัดเอกสารงานทะเบียนที่สําคัญไวในที่ปลอดภัย และสะดวกตอการหยิบใช   
4. จัดใหมีโปสเตอรประชาสัมพันธความรูทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาลตําบล   
5. จัดใหมีโปสเตอรประชาสัมพันธเกี่ยวกับเอกสารในกรณีการเสียภาษีและคาธรรมเนียม   
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มีการดาํเนินการดานบรกิารประชาชนในเรือ่งดังตอไปนีห้รอืไม มี/ใช ไมมี 
1. มีการจัดทําคูมือการติดตองานกับเทศบาลตําบล แจกจายใหประชาชนทราบ   
2. มีการประชาสัมพันธขาว กิจกรรม ความเคลื่อนไหวของเทศบาล เชน แผนพับ ใบปลิว 
วารสาร เปนตน 

  

3. มีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน   
4. มีการจัดทําโครงการ เทศบาลพบประชาชนเพื่อออกไปใหบริการในพื้นท่ี เชน การ
จัดเก็บภาษี การรับเรื่องรองทุกข เปนตน 

  

5. มีการประสานงานและใหความรวมมือกับสวนราชการตาง ๆ ในพื้นท่ีเพ่ือใหบริการ
ประชาชน เชน โครงการอําเภอเคลื่อนที่ โครงการฝกอบรม เปนตน 

  

 
 

มีการดาํเนินการดานการจัดเก็บขอมลูในเรือ่งดังตอไปนีห้รอืไม มี/ใช ไมมี 
1.ไดจัดทําขอมูลและทะเบียนสมาชิกเทศบาลตําบลตามแบบ หรือไม   
2. การจัดทําขอมูลไดมีการปรับปรุงขอมูลใหมีสภาพเปนปจจุบันเสมอหรือไม   
3. เทศบาลตําบลมีการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลตําบลตามวาระหรือไม   
4. กรณีมีการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาล ไดรายงานขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อสมาชิกเทศบาลให
จังหวัดทราบหรือไม 

  

 
 

มีการดาํเนินการดานการประชุมในเรื่องดงัตอไปนี้หรอืไม มี/ใช ไมมี 
1. สภาเทศบาล ไดมีการประชุมเปนไปตามที่กําหนดไวในสมัยประชุมหรือไม   
2. ในการประชุมแตละครั้งสมาชิกสภาเทศบาล ไดรับหนังสือเชิญเขารวมประชุมหรือไม   
3.ไดใหการสนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนเขารับฟงการประชุมสภาเทศบาลหรือไม   
4. ไดสงรายงานการประชุมสภาเทศบาล ที่ผานการรับรองจากสมาชิกเทศบาล แลวใหทาง
อําเภอทราบตามกําหนดหรือไม 
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มีการดาํเนินการดานกฎหมาย ระเบียบในเรือ่งดังตอไปนีห้รอืไม มี/ใช ไมมี 
1.ไดปฏิบัติงานถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับท่ีเกี่ยวของหรือไม   
2.ไดเสนอแตงตั้งประธานสภาเทศบาล และรองประธานสภาเทศบาล หรือไม   
3.ไดขอเสนอแตงตั้งประธานกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริหารเทศบาล หรือไม   

 
 

มีการดาํเนินการดานการจัดทําแผนพฒันาตําบลในเรื่องดังตอไปนี้หรอืไม มี/ใช ไมมี 
1.ไดจัดทําแผนพัฒนาตําบลของ เทศบาลตําบลประจําป และแผนพัฒนาตําบล 5 ป หรือไม   
2.ไดแตงตั้งคณะทํางานสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาตําบลของเทศบาล หรือไม   
3. มีการประชุมคณะทํางานสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนาตําบลของเทศบาล เพื่อวางแผน
พัฒนาตําบลหรือไม 

  

4. ในการจัดทําแผน/โครงการในแผนพัฒนาเพื่อแกไขปญหาของตําบลตอบสนองนโยบาย
และความตองการของประชาชนหรือไม 

  

5. ในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลของเทศบาล ไดใชขอมูลจากสมาชิกสภาเทศบาล 
คณะกรรมการหมูบานในการวิเคราะหปญหาของตําบลหรือไม 

  

6. มีการจัดตั้งศูนยขอมูลหรือหองปฏิบัติการในการจัดทําแผนพัฒนาหรือไม   
7. ไดจัดทําแผนพัฒนาตําบลเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนดหรือไม 
(เชน แผน 5 ป และ แผนประจําปภายในเดือน มิถุนายน) 

  

 
 

มีการดาํเนินการดานการบรหิารบุคคลในเรือ่งดังตอไปนีห้รอืไม มี/ใช ไมมี 
1. การจางลูกจางไมเกินกวากรอบอัตราที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดหรือไม   
2. ในการจางไดจัดทําสัญญาจางถูกตองตามระเบียบหรือไม   
3. ไดมีการจัดทําทะเบียนประวัติลูกจางเทศบาลตําบลหรือไม   
4. ไดรองขอตัวขาราชการมาชวยปฏิบัติงานหรือไม   
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มีการดาํเนินการดานการคลงั การเงินและบัญชใีนเรือ่งดงัตอไปนี้หรอืไม มี/ใช ไมมี 
1. ยอดเงินสดคงเหลือตรงกับบัญชีเงินสดและรายงานคงเหลือประจําวันหรือไม   
2. ยอดเงินฝากธนาคารตรงกับหนังสือรับรองของธนาคาร ณ สิ้นเดือนหรือไม   
3. ยอดเงินฝากคลังตรงกับบัญชีเงินฝากคลัง ณ สิ้นวันหรือไม   
4. มีการเก็บรักษาเงินโดยวิธีการใด   
    4.1 เก็บรักษาเงินในตูนิรภัย   
    4.2 นําฝากธนาคาร   
    4.3 นําฝากคลัง   
5. วงเงินเก็บรักษาไมเกินวงเงินหรือไม   
6. กรรมการเก็บรักษาเงิน   
    6.1 มีการออกคําสั่งแตงตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินตามระเบียบหรือไม   
    6.2 การปฏิบัติหนาที่ของกรรมการมีความสม่ําเสมอหรือไม   
    6.3 มีการนําเสนอรายงานคงเหลือประจําวันตอประธานกรรมการบริหารรับทราบทุก
วันที่มีการรับ-จาย หรือไม 

  

7. การรับเงิน   
    7.1 การออกใบเสร็จรับเงินครบถวนหรือไม   
    7.2 การรับ-สงเงินเกินกวา 10,000 บาทมีการแตงตั้งกรรมการรับเงินหรือไม   
    7.3 การรับเงินทุกประเภทมีการลงบัญชีเปนปจจุบันหรือไม   
    7.4 การถอนเงินฝากธนาคารลงบัญชีและทะเบียนคุมครบถวนหรือไม   
8. การเบิกจาย   
    8.1 หลักฐานการเบิกจายมีใหตรวจสอบครบถวนหรือไม   
    8.2 การเบิกจายเงินทุกประเภทลงบัญชีเปนปจจุบันหรือไม   
    8.3 การถอนเงินฝากธนาคารไดแตงตั้งกรรมการครบถวนหรือไม   
    8.4 การนําเงินฝากธนาคารลงบัญชีและทะเบียนคุมหรือไม   
    8.5 การหักภาษี ณ ท่ีจาย ไดหักและนําสงสรรพากรเปนไปตามระเบียบหรือไม   
9. เงินเบิกตัดปเปนไปตามระเบียบหรือไม   
10. เงินยืมเปนไปตามระเบียบหรือไม   
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มีการดาํเนินการดานการบญัชแีละทะเบียนตาง ๆ ในเรือ่งดังตอไปนี้หรอืไม มี/ใช ไมมี 
1. บัญชีเงินสดเปนปจจุบันหรือไม   
2. บัญชีแยกประเภทเปนปจจุบันหรือไม   
3. รายงานเงินคงเหลือประจําวันเปนปจจุบันหรือไม   
4. ทะเบียนคุมเงินรายไดเปนปจจุบันหรือไม   
5. ทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณเปนปจจุบันหรือไม   
6. ทะเบียนจายเงินเดือนและคาจางรายเดือนเปนปจจุบันหรือไม   
7. ทะเบียนจายเงินเปนปจจุบันหรือไม   
8. ทะเบียนจายเงินอ่ืน ๆ เปนปจจุบันหรือไม   
9. ทะเบียนคุมเงินมัดจําประกันสัญญาเปนปจจุบันหรือไม   
10. ทะเบียนเงินยืมเปนปจจุบันหรือไม   
11. ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารเปนปจจุบันหรือไม   
12. สมุดคุมการจายเช็คเปนปจจุบันหรือไม   
13. สมุดคุมการรับเช็คและตั๋วแลกเงินเปนปจจุบันหรือไม   
14. สมุดคูมือเบิกเงินเพื่อจายในราชการเปนปจจุบันหรือไม   
15. ใบโอนเปนปจจุบันหรือไม   
16. ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินเปนปจจุบันหรือไม   
17. ทะเบียนคุมพัสดุ – ครุภัณฑ เปนปจจุบันหรือไม   
18. ลูกหนี้ตาง ๆ    
      18.1 คาภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บไดครบถวนหรือไม   
      18.2 คาภาษีบํารุงทองที่จัดเก็บไดครบถวนหรือไม   
      18.3 คาภาษีปาย จัดเก็บไดครบถวนหรือไม   
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มีการดาํเนินการดานงบประมาณในเรือ่งดงัตอไปนี้หรอืไม มี/ใช ไมมี 
1. การจัดทํางบประมาณ   
    1.1 การจัดทําขอบังคับงบประมาณรายจายประจําป และขอบังคับงบประมาณเพิ่มเติม
เปนไปตามระเบียบหรือไม 

  

    1.2 การใชจายงบประมาณเปนไปตามงบประมาณที่ตั้งไวหรือไม   
2. มีการรายงานการรับ – จาย เงินประจําปงบประมาณหรือไม   

 
 

มีการดาํเนินการดานพัสดุในเรื่องดังตอไปนี้หรอืไม มี/ใช ไมมี 
1. การพัสดุ   
    1.1 การดําเนินการจัดซ้ือจัดจางและการทําสัญญา เปนไปตามระเบียบหรือไม   
    1.2 การแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ เปนไปตามระเบียบหรือไม   
    1.3 การเก็บรักษาพัสดุเปนไปตามระเบียบหรือไม    
    1.4 การแตงตั้งกรรมการตรวจสอบพัสดุประจํา เปนไปตามระเบียบหรือไม   
    1.5 การจําหนายพัสดุ เปนไปตามระเบียบหรือไม   

 
 

มีการดาํเนินการดานการรายงานในเรือ่งดังตอไปนี้หรอืไม มี/ใช ไมมี 
1. การรายงานการเงิน   
    1.1 มีการจัดทํางบทดลองหรือไม   
    1.2 มีการจัดทํางบเงินรับ - จายหรือไม   
    1.3 มีการจัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ๆ หรือไม   
2. มีการจัดทําการรายงานใบเสร็จรับเงินประจําปงบประมาณหรือไม   
3. มีการจัดทํารายงานพัสดุประจําปงบประมาณหรือไม   
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มีการดาํเนินการดานการดําเนินงาน / โครงการในเรือ่งดังตอไปนี้หรอืไม มี/ใช ไมมี 
1. ความถูกตองของเนื้องานจัดซื้อ/จัดจาง เปรียบเทียบกับหลักฐานการดําเนินการเบิกจาย 
ถูกตองหรือไม 

  

2. มีการสุมตรวจประโยชนที่ประชาชนไดรับจากงาน/โครงการที่เทศบาลตําบลดําเนินการ
หรือไม 

  

 
 

มีการดาํเนินการดานการตรวจสอบในเรือ่งดังตอไปนี้หรอืไม มี/ใช ไมมี 
1. มีคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ตรวจสอบการรับจายเงินประจําวันหรือไม   
2. การตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน มีการตรวจสอบ ณ สิ้นงวดที่ผานมาแลวหรือไม   
3. การตรวจสอบของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน มีการตรวจสอบ ณ สิ้นงวดที่ผานมาแลว
หรือไม 

  

 
สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกบัแนวทางการควบคุมภายใน 
 ดานการจดัสํานักงาน............................................................................................................................. 
 ดานบริการประชาชน............................................................................................................................. 
 ดานการจดัเกบ็ขอมูล.............................................................................................................................. 
 ดานการประชมุ...................................................................................................................................... 
 ดานกฎหมาย ระเบียบ............................................................................................................................ 
 ดานการจดัทําแผนพัฒนาตําบล.............................................................................................................. 
 ดานการบริหารบุคคล............................................................................................................................. 
 ดานการคลัง การเงินและบญัชี............................................................................................................... 
 ดานการบญัชแีละทะเบียนตาง ๆ............................................................................................................ 
 ดานงบประมาณ..................................................................................................................................... 
 ดานพัสดุ................................................................................................................................................ 
 ดานการรายงาน...................................................................................................................................... 
 ดานการดําเนนิงาน/โครงการ................................................................................................................. 
 ดานการตรวจสอบ................................................................................................................................. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 
พ.ศ.  ๒๕๔๔ 
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ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดนิ 
วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน 

พ.ศ.  ๒๕๔๔ 
---------------------- 

 
โดยที่สมควรกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายในเพื่อใหหนวยรับตรวจมีแนวทางใน    

การจัดระบบการควบคุมภายในใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  อันจะสงผลให  
เกิดประโยชนสูงสุดในการดําเนินงานและแกการใชจายเงินและทรัพยสินของประเทศชาติโดยรวม 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕   และมาตรา ๑๕ (๓) (ก) (ค)  แหงพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการตรวจเงินแผนดิน  พ.ศ. ๒๕๔๒  คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  
จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน   พ.ศ. ๒๕๔๔” 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
ขอ ๓ ในระเบียบนี้ 
“หนวยรับตรวจ”   หมายความวา 
(๑) กระทรวง  ทบวง  กรม  สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเปนกระทรวง 

ทบวง   หรือกรม 
(๒) หนวยงานของราชการสวนภูมิภาค 
(๓) หนวยงานของราชการสวนทองถ่ิน 
(๔) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือตามกฎหมายอื่น 
(๕) หนวยงานอื่นของรัฐ 
(๖) หนวยงานที่ไดรับเงินอุดหนุน  หรือกิจการที่ไดรับเงิน  หรือทรัพยสินลงทุนจาก    

หนวยรับตรวจตาม (๑) (๒) (๓) (๔) หรือ (๕) 
(๗) หนวยงานอื่นใดหรือกิจการที่ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐที ่มีกฎหมายกําหนดให

สํานักงานการตรวจเงินแผนดินเปนผูตรวจสอบ 
“หนวยงานของราชการสวนทองถ่ิน”    หมายความวา    องคการบริหารสวนจังหวัด   

เทศบาล  องคการบริหารสวนตําบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองคกรปกครอง           
สวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น 
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“ผูกํากับดูแล”   หมายความวา  บุคคลหรือคณะบุคคลผูมีหนาที่รับผิดชอบในการกํากับ
ดูแลหรือบังคับบัญชาผูรับตรวจหรือหนวยรับตรวจ 

 “ผูรับตรวจ”  หมายความวา   หัวหนาสวนราชการ หัวหนาหนวยงาน หรือผูบริหาร
ระดับสูง      ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการหรือการบริหารของหนวยรับตรวจ 

 “ฝายบริหาร”   หมายความวา   ผูรับตรวจ   หรือผูบริหารทุกระดับของหนวยรับตรวจ 
“ผูตรวจสอบภายใน”   หมายความวา  ผูดํารงตําแหนงผูตรวจสอบภายในของหนวย        

รับตรวจ  หรือ   ดํารงตําแหนงอื่นที่ทําหนาที่เชนเดียวกับผูตรวจสอบภายใน 
“การควบคุมภายใน”  หมายความวา  กระบวนการปฏิบัติงานที่ผูกํากับดูแล  ฝายบริหาร

และบุคลากรของหนวยรับตรวจจัดใหมีขึ้น  เพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา                
การดําเนินงานของหนวยรับตรวจจะบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายในดานประสิทธิผล
และประสิทธิภาพของ    การดําเนินงาน      ซ่ึงรวมถึงการดูแลรักษาทรัพยสิน    การปองกันหรือ  
ลดความผิดพลาด    ความเสียหาย   การรั่วไหล    การสิ้นเปลือง   หรือการทุจริตในหนวยรับตรวจ      
ดานความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน     และดานการปฏิบัติตามกฎหมาย   ระเบียบ   
ขอบังคับ   และมติคณะรัฐมนตรี 

ขอ ๔ ใหผู กําก ับดูแล   และหรือฝายบริหารเปนผู รับผิดชอบในการนํามาตรฐาน          
การควบคุมภายในของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินทายระเบียบนี้ไปใชเปนแนวทางสําหรับ  
การจัดวางระบบ  การควบคุมภายในของหนวยรับตรวจใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  และบรรลุ
ตามวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน 

ขอ ๕ ใหหนวยรับตรวจจัดวางระบบการควบคุมภายในโดยใชมาตรฐานการควบคุม
ภายในทายระเบียบนี้เปนแนวทางใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ   โดย
อยางนอยตองแสดงขอมูล    ดังนี้ 

(๑) สรุปภารกิจและวัตถุประสงคการดําเนินงานที่สําคัญในระดับหนวยรับตรวจ  และ
ระดับกิจกรรม 

(๒) ขอมูลเกี่ยวกับสภาพแวดลอมการควบคุม  โดยเฉพาะเกี่ยวกับความซื่อสัตยและ
จริยธรรมของผูบริหารระดับสูงและบุคลากรในหนวยรับตรวจ 

(๓) ความเสี่ยงที่สําคัญที่มีผลกระทบตอการบรรลุวัตถุประสงคของการควบคุมภายใน 
(๔) ขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการควบคุมเพื่อปองกันหรือลดความเสี่ยงที่สําคัญตาม (๓) 
(๕) ผูรับผิดชอบประเมินระบบการควบคุมภายใน   และวิธีการติดตามประเมินผล 
ใหหนวยรับตรวจรายงานความคืบหนาในการจัดวางระบบการควบคุมภายในตอผูกํากับดูแล  

และคณะกรรมการตรวจสอบของหนวยรับตรวจ (ถามี)  ทุกหกสิบวัน        พรอมทั้งสงสําเนาให
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สํานักงานการตรวจเงินแผนดินดวย    เวนแตสํานักงานการตรวจเงินแผนดินจะขอใหดําเนินการ
เปนอยางอื่น 

ขอ ๖ ใหผูรับตรวจรายงานตอคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  ผูกํากับดูแล  และ
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการควบคุมภายในอยางนอยปละหนึ่งครั้งภายในเกาสิบวันนับ
จากวันสิ้นปงบประมาณ   หรือ  ปปฏิทิน   แลวแตกรณี     เวนแตการรายงานครั้งแรกใหกระทาํภายใน
สองรอยส่ีสิบวันนับจากวันวางระบบการควบคุมภายในแลวเสร็จ     โดยมีรายละเอียด    ดังนี้ 

(๑) ทําความเห็นวาระบบการควบคุมภายในของหนวยรับตรวจที่ใชอยูมีมาตรฐานตาม
ระเบียบนี้หรือไม 

(๒) รายงานผลการประเมินความเพียงพอและประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน
ในการบรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนด   รวมทั้งขอมูลสรุปผลการประเมินแตละ
องคประกอบของการควบคุมภายใน       ประกอบดวย 

(ก) สภาพแวดลอมของการควบคุม 
(ข) การประเมินความเสี่ยง 
(ค) กิจกรรมการควบคุม 
(ง) สารสนเทศและการสื่อสาร 
(จ) การติดตามประเมินผล 

(๓) จุดออนของระบบการควบคุมภายในพรอมขอเสนอแนะและแผนการปรับปรุงระบบ
การควบคุมภายใน 

ขอ ๗ ในกรณีหนวยรับตรวจไมสามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได      ใหขอทําความตกลง
กับคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน 

ขอ ๘ ในกรณีหนวยรับตรวจมีเจตนาหรือปลอยปละละเลยในการปฏิบัติตามระเบียบนี้  
หรือตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน    หรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
โดยไมมีเหตุอันควร คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินสามารถเสนอขอสังเกตและความเห็นพรอม
ทั้งพฤติการณของหนวยรับตรวจนั้นใหกระทรวงเจาสังกัด  หรือผูบังคับบัญชา  หรือผูควบคุมกํากับ
หรือรับผิดชอบของหนวยรับตรวจ   แลวแตกรณี    เพื่อกําหนดมาตรการที่จําเปนเพื่อใหหนวยรับ
ตรวจไปปฏิบัติ 

ในกรณีกระทรวงเจาสังกัด  หรือผูบังคับบัญชา  หรือผูควบคุมกํากับหรือรับผิดชอบของ
หนวยรับตรวจไมดําเนินการตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาอันสมควร  คณะกรรมการตรวจเงิน
แผนดินสามารถรายงานตอประธานรัฐสภา  เพื่อแจงไปยังคณะกรรมาธิการของรัฐสภาที่เกี่ยวของ
เพื่อพิจารณาดําเนินการตามอํานาจหนาที่   และแจงไปยังคณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณ
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รายจายประจําปของรัฐสภา       เพื่อประกอบการพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป 

ขอ ๙ ใหประธานกรรมการตรวจเงินแผนดินรักษาการตามระเบียบนี้  และให
คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินมีอํานาจตีความและวินิจฉัยปญหาที่เกิดขึ้นจากการบังคับใช
ระเบียบนี้ 

ในกรณีมีเหตุอันสมควร คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินอาจยกเวนหรือผอนผันการ
ปฏิบัติตามความในระเบียบนี้ได 
 
 ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๔ 
 
 ( ลงนาม ) นายปญญา   ตันติยวรงค 
 ( นายปญญา   ตันติยวรงค ) 
 ประธานกรรมการตรวจเงินแผนดิน 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามตามองคประกอบการควบคุมภายใน 

ดานการบัญชีและการเงนิ 
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แบบสอบถามการควบคุมภายใน 
ตามองคประกอบการควบคุมภายในดานการบัญชีและการเงิน 

 
สวนที่ 1 ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ 
  ชาย   หญิง 
2. อายุ  
  18 – 25  ป  26 – 35  ป  36 - 45 ป 
  46 - 55 ป  มากกวา 55 ป 
3. ระดับการศึกษาขั้นสูงสุด 
  ประถมศึกษา                  มัธยมศึกษา 
  ปริญญาตรี   สูงกวาปริญญาตรี 
 
4. ทานดํารงตําแหนงในหนวยงานใดของเทศบาลตําบล  
  ปลัดเทศบาล 
  หัวหนากอง 
  หัวหนาฝายการเงินและบัญช ี
  พนักงานการเงิน / บัญชี 
  อ่ืน ๆ ระบุ........................................................................ 
 
5. ประสบการณการทํางาน 
  นอยกวา 1 ป   1 – 5 ป 
  6 – 10 ป   10 ปข้ึนไป 
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สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับเทศบาลตําบล 
1. เทศบาลตําบลไดมีการจัดตั้งมาแลวกี่ป 
  นอยกวา 1 ป   1 – 5 ป 
  6 – 10 ป   11 – 15 ป  มากกวา 15 ป  
2. จํานวนของผูบริหาร ขาราชการ พนักงานราชการ และลูกจาง   ท้ังหมดของเทศบาลตําบล 
  นอยกวา 20 คน   20 – 40 คน 
  41 – 60 คน   61 – 80 คน  มากกวา 80 คน  
3. จํานวนประชากรในเขตการปกครองของเทศบาลตําบล 
  นอยกวา 7,000 คน 
  7,000 – 8,000 คน 
  8,001 – 9,000 คน 
  ตั้งแต 9,001 คน แตไมเกิน 10,000 คน 
4. รายไดจริงโดยไมรวมเงินอุดหนุนในปงบประมาณที่แลว 
  5,000,001 – 7,000,000 บาท 
   7,000,001 – 9,000,000 บาท 
  มากกวา 9,000,000 บาท 
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สวนที่ 3 แบบสอบถามการควบคุมภายในตามองคประกอบการควบคุมภายในดานการบัญชีและการเงิน 

1. องคประกอบการควบคุมภายในดาน 
การแบงแยกหนาที่งาน 

   
มี/ใช ไมมี 

1. เทศบาลตําบลมีการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาลตําบลตาม
วาระหรือไม 

จํานวน 
รอยละ 

  

2. กรณีมีการเลือกตั้งสมาชิกเทศบาล  ไดรายงานขอ
เปลี่ยนแปลงรายชื่อสมาชิกเทศบาลใหจังหวัดทราบ
หรือไม 

จํานวน 
รอยละ 

  

3. มีก ารประชุมคณะทํ า ง านสนับสนุนการจั ด ทํ า
แผนพัฒนาตําบลของเทศบาล เพ่ือวางแผนพัฒนาตําบล
หรือไม 

จํานวน 
รอยละ 

  

4. ในการจัดทําแผนพัฒนาตําบลของเทศบาล ไดใชขอมูล
จากสมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการหมูบานในการ
วิเคราะหปญหาของตําบลหรือไม 

จํานวน 
รอยละ 

  

5. การแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ เปนไปตามระเบียบ
หรือไม 

จํานวน 
รอยละ 

  

6. การแตงตั้งกรรมการตรวจสอบพัสดุประจํา เปนไปตาม
ระเบียบหรือไม 

จํานวน 
รอยละ 

  

7. มีคําสั่งแตงตั้งเจาหนาที่ตรวจสอบการรับจายเงิน
ประจําวันหรือไม 

จํานวน 
รอยละ 

  

รวม รอยละ   
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2. องคประกอบการควบคุมภายใน 
ดานการกําหนดใหมีผูควบคมุงาน 

   
มี/ใช ไมมี 

1.ได เสนอแต งตั้ งประธานสภา เทศบาล  และรอง
ประธานสภาเทศบาล หรือไม 

จํานวน 
รอยละ 

  

2.ไดแตงตั้งคณะทํางานสนับสนุนการจัดทําแผนพัฒนา
ตําบลของเทศบาล หรือไม 

จํานวน 
รอยละ 

  

3. มีการออกคําส่ังแตงตั้งกรรมการเก็บรักษาเงินตาม
ระเบียบหรือไม 

จํานวน 
รอยละ 

  

รวม รอยละ   

 

3. องคประกอบการควบคุมภายใน 
ดานการจัดทําคูมือการปฏิบติังาน 

   
มี/ใช ไมมี 

1. จัดใหมีโปสเตอรประชาสัมพันธเกี่ยวกับเอกสารใน
กรณีการเสียภาษีและคาธรรมเนียม 

จํานวน 
รอยละ 

  

2. มีการจัดทําคูมือการติดตองานกับเทศบาลตําบล 
แจกจายใหประชาชนทราบ 

จํานวน 
รอยละ 

  

3.ไดปฏิ บัติงานถูกตองตามกฎหมาย  ระเบียบ  และ
ขอบังคับที่เกี่ยวของหรือไม 

จํานวน 
รอยละ 

  

4.ไดจัดทําแผนพัฒนาตําบลของ เทศบาลตําบลประจําป 
และแผนพัฒนาตําบล 5 ป หรือไม 

จํานวน 
รอยละ 

  

5. ไดจัดทําแผนพัฒนาตําบลเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด
หรือไม 
(เชน แผน 5 ป และ แผนประจําปภายในเดือน มิถุนายน) 

จํานวน 
รอยละ 

  

6. ในการจางไดจัดทําสัญญาจางถูกตองตามระเบียบ
หรือไม 

จํานวน 
รอยละ 

  

7. สมุดคูมือเบิกเงินเพื่อจายในราชการเปนปจจุบันหรือไม จํานวน 
รอยละ 

  

รวม รอยละ   
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4. องคประกอบการควบคุมภายใน 
ดานการจัดใหมีวธิีปองกันสนิทรัพยใหปลอดภัย 

   มี/ใช ไมมี 

1. การจัดสํานักงานมีความสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย 
ทั้งภายในและภายนอกสํานักงาน 

จํานวน 
รอยละ 

  

2. การจัดโตะ เกาอ้ีของ คณะกรรมการบริหารและ
พนักงานของเทศบาล เหมาะสม สอดคลองกับสายบังคับ
บัญชา 

จํานวน 
รอยละ 

  

3. มีการจัดเอกสารงานทะเบียนที่สําคัญไวในท่ีปลอดภัย 
และสะดวกตอการหยิบใช 

จํานวน 
รอยละ 

  

4. ยอดเงินสดคงเหลือตรงกับบัญชีเงินสดและรายงาน
คงเหลือประจําวันหรือไม 

จํานวน 
รอยละ 

  

5. ยอดเงินฝากธนาคารตรงกับหนังสือรับรองของธนาคาร 
ณ สิ้นเดือนหรือไม 

จํานวน 
รอยละ 

  

6. ยอดเงินฝากคลังตรงกับบัญชีเงินฝากคลัง ณ สิ้นวัน
หรือไม 

จํานวน 
รอยละ 

  

7. เก็บรักษาเงินในตูนิรภัย จํานวน 
รอยละ 

  

8. เก็บรักษาเงินโดยการนําฝากธนาคาร จํานวน 
รอยละ 

  

9. เก็บรักษาเงินโดยการนําฝากคลัง จํานวน 
รอยละ 

  

10. วงเงินเก็บรักษาเกินวงเงินหรือไม จํานวน 
รอยละ 

  

11. บัญชีเงินสดเปนปจจุบันหรือไม จํานวน 
รอยละ 

  

12. รายงานเงินคงเหลือประจําวันเปนปจจุบันหรือไม จํานวน 
รอยละ 
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4. องคประกอบการควบคุมภายใน 
ดานการจัดใหมีวธิีปองกันสนิทรัพยใหปลอดภัย (ตอ) 

   มี/ใช ไมมี 

13. สมุดคุมการจายเช็คเปนปจจุบันหรือไม จํานวน 
รอยละ 

  

14. สมุดคุมการรับเช็คและตั๋วแลกเงินเปนปจจุบันหรือไม จํานวน 
รอยละ 

  

15. ทะเบียนคุมพัสดุ – ครุภัณฑ เปนปจจุบันหรือไม จํานวน 
รอยละ 

  

16. การเก็บรักษาพัสดุเปนไปตามระเบียบหรือไม  จํานวน 
รอยละ 

  

17. การจําหนายพัสดุ เปนไปตามระเบียบหรือไม จํานวน 
รอยละ 

  

18. มีการจัดทํารายงานพัสดุประจําปงบประมาณหรือไม จํานวน 
รอยละ 

  

รวม รอยละ   

 

5. องคประกอบการควบคุมภายใน 
ดานการใชแบบฟอรมและเอกสาร 

   
มี/ใช ไมมี 

1.ไดจัดทําขอมูลและทะเบียนสมาชิกเทศบาลตําบลตาม
แบบ หรือไม 

จํานวน 
รอยละ 

  

2. การออกใบเสร็จรับเงินครบถวนหรือไม จํานวน 
รอยละ 

  

3. ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงินเปนปจจุบันหรือไม จํานวน 
รอยละ 

  

4. มีการจัดทํางบทดลองหรือไม จํานวน 
รอยละ 

  

รวม รอยละ   



 89 

6. องคประกอบการควบคุมภายใน 
ดานการมอบอาํนาจสั่งการ 

   มี/ใช ไมมี 

1.ไดขอเสนอแตงตั้งประธานกรรมการบริหารและคณะ
กรรมการบริหารเทศบาล หรือไม 

จํานวน 
รอยละ 

  

รวม รอยละ   

 

7. องคประกอบการควบคุมภายใน 
ดานการจัดใหมีการอนุมตั ิ

   
มี/ใช ไมมี 

1. มีการนําเสนอรายงานคงเหลือประจําวันตอประธาน
กรรมการบริหารรับทราบทุกวันที่มีการรับ-จาย หรือไม 

จํานวน 
รอยละ 

  

2. การรับ-สงเงินเกินกวา 10,000 บาทมีการแตงตั้ง
กรรมการรับเงินหรือไม 

จํานวน 
รอยละ 

  

3. การถอนเงินฝากธนาคารไดแตงตั้งกรรมการครบถวน
หรือไม 

จํานวน 
รอยละ 

  

รวม รอยละ   

 

8. องคประกอบการควบคุมภายใน 
ดานการควบคมุทางการบญัช ี

   
มี/ใช ไมมี 

1. การรับเงินทุกประเภทมีการลงบัญชีเปนปจจุบัน
หรือไม 

จํานวน 
รอยละ 

  

2. การถอนเงินฝากธนาคารลงบัญชีและทะเบียนคุม
ครบถวนหรือไม 

จํานวน 
รอยละ 

  

3. หลักฐานการเบิกจายมีตรวจสอบครบถวนหรือไม จํานวน 
รอยละ 

  

4. การเบิกจายเงินทุกประเภทลงบัญชีเปนปจจุบันหรือไม จํานวน 
รอยละ 

  

5. การนําเงินฝากธนาคารลงบัญชีและทะเบียนคุมหรือไม จํานวน 
รอยละ 
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8. องคประกอบการควบคุมภายใน 
ดานการควบคมุทางการบญัชี (ตอ) 

   
มี/ใช ไมมี 

6. การหักภาษี ณ ที่จาย ไดหักและนําสงสรรพากรเปนไป
ตามระเบียบหรือไม 

จํานวน 
รอยละ 

  

7. บัญชีแยกประเภทเปนปจจุบันหรือไม จํานวน 
รอยละ 

  

8. ทะเบียนคุมเงินรายไดเปนปจจุบันหรือไม จํานวน 
รอยละ 

  

9. ทะเบียนจายเงิน เปนปจจุบันหรือไม จํานวน 
รอยละ 

  

10. ทะเบียนจายเงินอ่ืน ๆ เปนปจจุบันหรือไม จํานวน 
รอยละ 

  

11. ทะเบียนคุมเงินมัดจําประกันสัญญาเปนปจจุบัน
หรือไม 

จํานวน 
รอยละ 

  

12. ทะเบียนเงินยืมเปนปจจุบันหรือไม จํานวน 
รอยละ 

  

13. ทะเบียนคุมเงินฝากธนาคารเปนปจจุบันหรือไม จํานวน 
รอยละ 

  

14. ใบโอนเปนปจจุบันหรือไม จํานวน 
รอยละ 

  

15. มีการจัดทํางบเงินรับ - จายหรือไม จํานวน 
รอยละ 

  

16. มีการจัดทํางบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น 
ๆ หรือไม 

จํานวน 
รอยละ 

  

17. มีการจัดทําการรายงานใบเสร็จรับเงินประจําป
งบประมาณหรือไม 

จํานวน 
รอยละ 

  

รวม รอยละ   
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9. องคประกอบการควบคุมภายใน 
ดานการควบคมุโดยงบประมาณ 

   มี/ใช ไมมี 

1. มีการจางลูกจางเกินกวากรอบอัตราที่ กระทรวง 
มหาดไทยกําหนดหรือไม 

จํานวน 
รอยละ 

  

2. เงินเบิกตัดปเปนไปตามระเบียบหรือไม จํานวน 
รอยละ 

  

3. เงินยืมเปนไปตามระเบียบหรือไม จํานวน 
รอยละ 

  

4. ทะเบียนคุมเงินรายจายตามงบประมาณเปนปจจุบัน
หรือไม 

จํานวน 
รอยละ 

  

5. คาภาษีโรงเรือนและที่ดิน จัดเก็บไดครบถวนหรือไม จํานวน 
รอยละ 

  

6. คาภาษีบํารุงทองที่จัดเก็บไดครบถวนหรือไม จํานวน 
รอยละ 

  

7. คาภาษีปาย จัดเก็บไดครบถวนหรือไม จํานวน 
รอยละ 

  

8. การจัดทําขอบังคับงบประมาณรายจายประจําป และ
ขอบังคับงบประมาณเพิ่มเติมเปนไปตามระเบียบหรือไม 

จํานวน 
รอยละ 

  

9. การใชจายงบประมาณเปนไปตามงบประมาณที่ตั้งไว
หรือไม 

จํานวน 
รอยละ 

  

10. มีการรายงานการรับ – จาย เงินประจําปงบประมาณ
หรือไม 

จํานวน 
รอยละ 

  

รวม รอยละ   
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10. องคประกอบการควบคุมภายใน 
ดานการตรวจสอบภายใน 

   มี/ใช ไมมี 

1. มีกลอง/ตูรับความคิดเห็นของประชาชน จํานวน 
รอยละ 

  

2. การจัดทําขอมูลไดมีการปรับปรุงขอมูลใหมีสภาพเปน
ปจจุบันเสมอหรือไม 

จํานวน 
รอยละ 

  

3. ในการจัดทําแผน/โครงการในแผนพัฒนาเพื่อแกไข
ปญหาของตําบลตอบสนองนโยบายและความตองการ
ของประชาชนหรือไม 

จํานวน 
รอยละ 

  

4. การตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน มีการตรวจสอบ 
ณ สิ้นงวดที่ผานมาแลวหรือไม 

จํานวน 
รอยละ 

  

5. การตรวจสอบของสํานักงานตรวจเงินแผนดิน มีการ
ตรวจสอบ ณ ส้ินงวดที่ผานมาแลวหรือไม 

จํานวน 
รอยละ 

  

รวม รอยละ   

 
 

11. องคประกอบการควบคุมภายใน 
ดานการจัดใหมีอนกุรรมการตรวจสอบ 

   
มี/ใช ไมมี 

1. สภาเทศบาล ไดมีการประชุมเปนไปตามที่กําหนดไว
ในสมัยประชุมหรือไม 

จํานวน 
รอยละ 

  

2. ในการประชุมแตละครั้งสมาชิกสภาเทศบาล ไดรับ
หนังสือเชิญเขารวมประชุมหรือไม 

จํานวน 
รอยละ 

  

3.ไดใหการสนับสนุนและสงเสริมใหประชาชนเขารับฟง
การประชุมสภาเทศบาลหรือไม 

จํานวน 
รอยละ 

  

4. ไดสงรายงานการประชุมสภาเทศบาล  ที่ผานการ
รับรองจากสมาชิกเทศบาล แลวใหทางอําเภอทราบตาม
กําหนดหรือไม 

จํานวน 
รอยละ 
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11. องคประกอบการควบคุมภายใน 
ดานการจัดใหมีอนุกรรมการตรวจสอบ (ตอ) 

   
มี/ใช ไมมี 

5. การปฏิบัติหนาที่ของกรรมการมีความสม่ําเสมอ
หรือไม 

จํานวน 
รอยละ 

  

6. การดําเนินการจัดซ้ือจัดจางและการทําสัญญา เปนไป
ตามระเบียบหรือไม 

จํานวน 
รอยละ 

  

7. มีการสุมตรวจประโยชนที่ประชาชนไดรับจากงาน/
โครงการที่เทศบาลตําบลดําเนินการหรือไม 

จํานวน 
รอยละ 

  

รวม รอยละ   

 
 

12. องคประกอบการควบคุมภายใน 
ดานการจัดใหมีการควบคุมสองฝายหรอื 

การตรวจสอบยืนยันภายใน 

   
มี/ใช ไมมี 

1.ไดมีการจัดทําทะเบียนประวัติลูกจางเทศบาลตําบล
หรือไม 

จํานวน 
รอยละ 

  

2. ทะเบียนจายเงินเดือนและคาจางรายเดือนเปนปจจุบัน
หรือไม 

จํานวน 
รอยละ 

  

3. ความถูกตองของเนื้องานจัดซื้อ/จัดจาง เปรียบเทียบกับ
หลักฐานการดําเนินการเบิกจาย ถูกตองหรือไม 

จํานวน 
รอยละ 

  

รวม รอยละ   

 
สวนที่ 4 ขอเสนอแนะเกี่ยวกบัแนวทางการควบคุมภายใน 
 ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………..  
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ประวัติผูเขียน 
 

ชื่อ  นางสาวจงกลณีย   สุริยะวงค 
 
ประวัติการศึกษา  พ.ศ. 2543   สําเร็จการศึกษาปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)            

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา วิทยาเขตพายัพ 

 
ประวัติการทํางาน พ.ศ. 2544 – 2550 บริษัท ดริสเซน แอรคราฟท อินทีเรีย ซิสเทมส 

(ไทยแลนด) จํากัด 
  พ.ศ. 2550 – ปจจุบัน สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดลําพูน 

 

 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


